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ಕೈಫಿಯತ್ತು ಗಳಲಿ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಂಸ್ಕ ೃತಿ

ಒಂದು ಅಧ್ಯ ಯನ

ಶ್ರ ೀ ರಮೇಶ

ಸಂಶೋಧನಾ ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥಿ

ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಪುರಾತತವ ಅಧಾ ಯನ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ವಿಭಾಗ

ತ್ತಮಕೂರು ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾ ನಿಲಯ ತ್ತಮಕೂರು೫೭೨೧೦೩

ಪ್ರ ಸ್ತು ವನೆ

ಒಂದು ದೇಶ್ದ ಚರಿತೆ್ರಯನ್ನು ರಚಿಸಲು ಸ್ಮಾ ರಕಗಳು ಶಾಸನಗಳು ನಾಣ್ಾ ಗಳು

ವಿದೇಶಿಯರ ಬರಹಗಳು ಮೊದಲಾದ ಆಕರಗಳಂತ್ರಯೇ ಕೈಫಿಯತ್ತು ಗಳು ಕನಾಿಟಕ

ಸ್ಮಂಸಕ ೃತಿಕ ಇತಿಹಾಸದ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಿಣ್ಕ್ಕಕ ಪೆ್ಮುಖ ಪಾತೆವಹಿಸಿವೆ ಇವು ಶಾಸನಗಳಷ್ಟು

ನಿಖರವಾದ ರ್ಮಹಿತಿಯನ್ನು ನಿೋಡುವಲಿ್ಲ ಅಷ್ಟು ಗಿ ಸಮರ್ಿ ಆಗಿಲಿದಿದದ ರೂ ಅವುಗಳ

ಪೆ್ರ್ಮಣ್ ಗೆಂರ್ಗಳಿಗೆ ಪೋಷಕವಾಗಿ ಅನೇಕ ರ್ಮಹಿತಿಗಳನ್ನು ನಿೋಡುವಲಿ್ಲ ಸಹಾಯಕವಾಗಿವೆ

ಎಂಬುದು ವಿದ್ಯವ ಂಸರ ಅಭಿಮತ

ಒಂದು ಪೆ್ದೇಶ್ದ ಆಚಾರವಿಚಾರಗಳು ಸಂಪೆ್ದ್ಯಯಗಳು ಭಾಷೆ ಸಂಸಕ ೃತಿ

ಮತಿೋಯ ಅಂಶ್ಗಳು ವಾ ಕ್ತು ಗಳು ಹಾಗೂ ಸಥ ಳನಾಮ ವಿಶೇಷಗಳು ಹಲವು ಮಹತವ ದ

ಸಂಕರ್ನಗಳ ಬಗೆಗೆ ಅದೇ ಗೆ್ರಮದ ಅರ್ವಾ ಪೆ್ದೇಶ್ದ ಪಂಡಿತರಿಂದ ಹಿರಿಯರಿಂದ

ತಿಳುವಳಿಕ್ಕದ್ಯರರಿಂದ ತಕಕ ಮಟ್ಟು ಗೆ ಓದು ಬರಹ ಬಲಿವರಿಂದ ಬರೆಯಿಸಿ ಸಂಗೆಹಿಸಿದ

ದ್ಯಖಲೆಗಳನ್ನು ಇಲಿ್ಲ ಕೈಫಿಯತ್ತು ಗಳಂದು ಕರೆದುಕೊಳಳ ಲಾಗಿದೆ ಹಾಗ್ರಗಿ ಸಥ ಳಿೋಯ

ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಅನಾವರಣ್ಗೊಳಿಸುವ ಕ್ತೋಲ್ಲ ಕೈ ಇವಾಗಿವೆ ಕನು ಡ ನಾಡಿನ ಕೈಫಿಯತ್ತು

ಮತ್ತು ಬಖೈರುಗಳನ್ನು ಸಂಗೆಹಿಸಿದ ಪೆ್ಸಿದಧ ವಿದ್ಯವ ಂಸ ಕನಿಲ್ ಮೆಕ್ಕಂಝಿ ೧೮೬೨

ಗೆಂರ್ಗಳು ೨೦೭೦ ಸಥ ಳಿೋಯ ಚರಿತೆ್ರಯನ್ನು ಳಗೊಂಡ ಕೈಫಿಯತ್ತು ಗಳು ೬೨೮೮ ನಾಣ್ಾ ಗಳು

೧೪೬ ಅತ್ತಾ ತು ಮ ವಿಗೆಹಗಳ ಸಂಗೆಹಣೆ ರ್ಮಡಿದ ಮಹನಿೋಯರು ಹಾಗ್ರಗಿ ಕನಾಿಟಕದಲಿ್ಲ

ಕೈಫಿಯತ್ತು ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತ್ರ ಆಕರ ಸ್ಮರ್ಮಗೆಿಗಳನ್ನು ಸಂಗೆಹಿಸಿದ ಹಾಗೂ ಬರೆಯಿಸಿದ

ವಾ ಕ್ತು ಗಳಲಿ್ಲ ಕನಿಲ್ ಮೆಕ್ಕಂಝಿ ಮುಖಾ ನಾಗಿದ್ಯದ ನೆ ಈತನ ಸಂಗೆಹಸಿದ ಶಾಸನ ನಕಾಶೆ

ನಾಣ್ಾ ಚಿತೆ ವಿಗೆಹ ಹಸು ಪೆ್ತಿ ಕೈಫಿಯತ್ತು ಗಳು ಕೆ್ತ ಶ್ ೧೮೨೫ರಲಿ್ಲ ಇಂಗಿೆ ಂಡಿಗೆ

ಸ್ಮಗಿಸಲಪ ಟು ವು ಉಳಿದವುಗಳು ಮದೆ್ಯಸ್ ಪೆ್ರಸಿಡೆನಿಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಭಂಡಾರದಲಿ್ಲ

ಸಂರಕಿ್ತ ಸಲಾಗಿದೆ ಈ ಭಂಡಾರದ ಒಂದು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ಕೈಫಿತ್ತು ಗಳು ಕಾಣ್ಸಿಗುತು ವೆ ಇವು

ಬಹುತೇಕ ಮೆಕ್ಕಂಝಿ ಅವರಿಂದ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕಾಗದದ ಮೇಲೆ ಬರೆಯಿಸಿದ

ದ್ಯಖಲೆಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬರುತು ದೆ ಅರೇಬಿಕ್ಪ್ಶಿಿಯನ್ ಭಾಷೆಗೆ ಸೇರಿದ ಈ ಪ್ದ

ಬಿಜಾಪುರದ ಆದಿಲ್ಶಾಹಿ ಅರಸರಂದಿಗೆ ಕನು ಡದಲಿ್ಲ ಬಂದು ನೆಲೆಸಿತ್ತ ನಂತರ ಹೈದರಾಲ್ಲ

ಹಾಗೂ ಟ್ಟಪುಪ ಸುಲಾು ನರ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ರಾಜಧಾನಿ ಶೆಿೋರಂಗಪ್ಟು ಣ್ದಲಿ್ಲ ಬಹುಜನ ಇತಿಹಾಸ
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ಪೆಿಯರಾದ ಪಾಸಿಿ ಲ್ಲಪಿಕಾರರ ತಂಡ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಘಟನೆ ಕುರಿತ್ತ ಯಾರು ಏನ್ನ ಹೇಳಿದರೂ

ಅದನ್ನು ಬರೆದಿಡುತಿು ದದ ರು ಇವರ ಸಹಕಾರದ ಫಲವಾಗಿ ಕೈಫಿಯತ್ತು ಗಳು ವಿಪುಲವಾಗಿ

ರಚನೆಯಾದವು ಈ ಕೈಫಿಯತ್ತು ಗಳಲಿ್ಲ ಕನಾಿಟಕದ ಸಂಸಕ ೃತಿಯನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುವ

ರಚನೆಗಳಿವೆ ಈ ಹಿನೆು ಲೆಯಲಿ್ಲ ಮೆಕ್ಕಂಝಿ ಸಂಗೆಹಿಸಿದ ಅನೇಕ ಕೈಫಿಯತ್ತು ಗಳು

ಸ್ಮಂಸಕ ೃತಿಕವಾಗಿ ಮಹತವ ವುಳಳ ವಾಗಿವೆ ಇಂತಹ ಸಂಗೆಹದಲಿ್ಲ ಜಾತಿ ಮತ ಕುಲ

ಮಠಾಧಿಪ್ತಿಗಳು ರಾಜರು ಯುದಧ ಗಳು ಸ್ಮರ್ಮನಾ ಜನರ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳಲಿ್ಲಯ

ವೈವಿಧಾ ಪೂಣ್ಿ ಹಾಗೂ ಸ್ಮವ ರಸಾ ಕರ ಅಂಶ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ ಇಂತಹ ಸಂಖ್ಯಾ ತ

ಕೈಫಿಯತ್ತು ಗಳು ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಅಹಿವಾಗಿವೆ

ಕೈಫಿಯತ್ತು ಅರಬಿಕ್ ಮತ್ತು ಪ್ರ್ಷಿಯನ್ ಪ್ದ ಕೈಫಿಯತ್ತು ಎಂದರೆ ಸರ್ಮಚಾರ

ಹೇಳಿಕ್ಕ ಲ್ಲಖಿತ ದ್ಯಖಲೆ ಸಂಗತಿ ಘಟನೆಗಳ ದ್ಯಖಲೆ ಮುಂತಾದ ಅರ್ಿಗಳಿವೆ ಈ ಶ್ಬದ

ಕನು ಡ ನಾಡಿಗೆ ಎರವಲಾಗಿ ಬಂದದುದ ವಿಜಾಪುರದ ಆದಿಲ್ ಶಾಹಿಗಳ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಸಥ ಳಿೋಯ

ರಾಜಕ್ತೋಯ ಸ್ಮರ್ಮನಾ ಜನರ ವಿವರ ವಾಾ ಪಾರ ಬೆಳ ಸಥ ಳಿೋಯ ಪುರಾಣ್ ಐತಿಹಾ ಗಳನ್ನು

ಒಳಗೊಂಡ ಕೈಫಿಯತ್ತು ನಾಡಿನ ಸ್ಮರ್ಮನಾ ಜನರ ಚರಿತೆ್ರಯನ್ನು ಳಗೊಂಡ ಅತ್ತಾ ತು ಮ

ದ್ಯಖಲೆಗಳಾಗಿವೆ ಬಿಜಾಪುರದ ಆದಿಲ್ಶಾಹಿಗಳ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಕನು ಡ ನಾಡಿನಲಿ್ಲ ಎಲಿಾ

ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪೆ್ಚಾರಗೊಂಡಿತ್ತ ಕನು ಡದಲಿ್ಲ ಅಲಿದೆ ಮಲೆಯಾಳಂ ಮತ್ತು ತ್ರಲುಗು

ಭಾಷೆಗಳಲಿ್ಲ ಕೈಫಿಯತ್ತು ಪ್ದಕ್ಕಕ ‘ಸಂಗತಿವಿವರಣೆ ಎಂಬ ಅರ್ಿವಿದೆ ಮರಾಠಿ ಹಾಗೂ

ಹಿಂದೂಸ್ಮು ನಿ ಭಾಷೆಗಳಲಿ್ಲ ‘ಸಪ ಷು ವಾದ ಹೇಳಿಕ್ಕ ಅರ್ವಾ ವಿವರಗಳ ದ್ಯಖಲೆ ಎಂಬ ವಿವಿಧ

ಅರ್ಿಗಳು ಪೆ್ಚಲ್ಲತವಾಗಿವೆ ಕನು ಡದಲಿ್ಲ ‘ದೂರು ಮತ್ತು ‘ಬಿನು ಹ ಎಂಬ ಪ್ದಗಳ

ಪ್ಯಾಿಯ ಪ್ದ ಕೈಫಿಯತಾು ಗಿದೆ ದಕಿ್ತ ಣ್ ಕನು ಡದಲಿ್ಲ ‘ಕೈಪೇತ್ ‘ಕೈಪತ್ತು ಎಂದು

ರೂಪಾಂತರಗೊಂಡಿದೆ ಇದರ ಅರ್ಿ ‘ವಾಾ ಜಾ ‘ದ್ಯವೆ ಎಂದೇ ಹೆಚ್ಚು ಪೆ್ಚಲ್ಲತವಾಗಿದೆ

ಕೈಫಿಯತ್ತು ಗಳು ಚಾರಿತೆಿಕಾಂಶ್ ಸಥ ಳಪುರಾಣ್ ಜನಜನಿತ ಕಲ್ಲಪ ತ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಳಗೊಂಡ

ಬರಹಗಳಾಗಿಯೂ ಇವೆ

ಇತಿಹಾಸ ಆಕರ ಸ್ಮಮಗೆಿಯ ಒಂದು ಪೆ್ಕಾರದ ಹೆಸರಾಗಿ ಬಳಕ್ಕಗೊಂಡ ಈ ಪ್ದವನ್ನು

ಡಾ ಎಂ ಎಂ ಕಲಬುಗಿಿ ಅವರು ಕೈಫಿಯತ್ತು ಗಳಿಗೆ ಅರೇಬಿಕ್ ಭಾಷೆಯಲಿ್ಲ ಸಪ ಷು ವಾದ

ಹೇಳಿಕ್ಕ ವಿವರಣೆ ಎಂಬ ಅರ್ಿವಿದೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದ್ಯಖಲೆಯಂಬ ಅರ್ಿ ಪ್ಡೆದುಕೊಂಡ

ಹೊಸದರಲಿ್ಲ ಇದು ‘ಸಥ ಳಪುರಾಣ್ ಎಂಬ ಅರ್ಿಕ್ಕಕ ರ್ಮತೆ ಸಿೋಮಿತವಾಗಿರಬೇಕು ಮೆಕ್ಕಂಝಿ

ದೇವಚಂದೆನಿಗೆ ‘ಸಥ ಳಪುರಾಣ್ವುಂಟೇ ಎಂದು ಕೇಳಿದದ ನ್ನು ಇಲಿ್ಲ ನೆನೆಯಬಹುದು

ಮೂಲತಃ ಸಥ ಳವಿವರ ಮತ್ತು ಆ ಸಥ ಳದ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ವಸುು ವಾಗಿಟ್ಟು ಕೊಂಡು

ಪೆಾರಂಭವಾದ ಈ ಪೆ್ಕಾರ ಬರುಬರುತಾು ವೃತಿು ಜಾತಿಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಿಟ್ಟು ಅನೇಕ

ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಗಭಿೋಿಕರಿಸಿಕೊಂಡು ಬೆಳಯಿತ್ರು ಂದು ತೋರುತು ದೆ ಕನಾಿಟಕದಲಿ್ಲ ಕನಿಲ್

ಮೆಕ್ಕಂಝಿ ತಾನ್ನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಸಥ ಳಿೋಯರಿಂದ ಬರೆಯಿಸಿಕೊಂಡ ಇಂತಹ ವಿವರಣಾತಾ ಕ

ದ್ಯಖಲೆಗಳಿಗೆ ಕೈಫಿಯತ್ತು ಪ್ದವನ್ನು ಬಳಸಿ ಪೆ್ಚಾರಕ್ಕಕ ತಂದ” ಎಂದಿದ್ಯದ ರೆ

ಕೈಫಿಯತ್ತು ಗಳು ರಾಜ ವಂಶಾವಳಿಗಳ ಜೊತ್ರಗೆ ಸ್ಮರ್ಮನಾ ಜನರ ಜಾತಿ ಮತ ಪಂರ್ಗಳ

ವಿಚಾರವನ್ನು ಸಥ ಳಪುರಾಣ್ದಂದಿಗೆ ಆ ಪೆ್ದೇಶ್ದ ವಾಾ ಪಾರ ವಹಿವಾಟ್ಟ ಬೆಳ ಮುಂತಾದ

ಕೃರ್ಷಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ರ್ಮಹಿತಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದ್ಯಖಲೆಗಳು ಎಂಬ

ಅರ್ಿದಲಿ್ಲ ಇಲಿ್ಲಯವರೆಗೆ ಬಳಕ್ಕಯಾಗಿದೆ ಈ ಹೇಳಿಕ್ಕಯಂತ್ರ ಅನೇಕ ರಾಜರ ವಂಶಾವಳಿ

ರಾಜಾ ದ ಸಥ ಳನಾಮ ಜನಸ್ಮರ್ಮನಾ ರ ಜಿೋವನ ರಿೋತಿ ನಿೋತಿ ಪಂರ್ಗಳ ವಿವರಣೆಯನ್ನು

ಕೈಫಿಯುತ್ತು ಗಳಲಿ್ಲ ಕಾಣ್ಬಹುದ್ಯಗಿದೆ ಈ ಹಿನೆು ಲೆಯಲಿ್ಲ ಕೈಫಿಯತ್ತು ಗಳಲಿ್ಲ ಕನಾಿಟಕದ

ಸಂಸಕ ೃತಿಯನ್ನು ಹುಡುಕುವುದು ಈ ಲೇಖನದ ಉದೆದ ೋಶ್ವಾಗಿದೆ
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ಭಾರತದಲಿ್ಲ ಸಥ ಳಿೋಯ ಸಂಸ್ಮಥ ನಗಳ ಅರಸುಗಳ ಪೈಪೋಟ್ಟ ಒಪ್ಪ ಂದ ಜಗಳಗಳ

ಜೊತ್ರಗೆ ಹೈದರಾಲ್ಲ ಟ್ಟಪುಪ ಸುಲಾು ನ್ ಒಂದು ಕಡೆ ಬೆಿಟ್ಟಷ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪೋಚ್ಚಿಗಿೋಸರು

ಇನ್ನು ಂದೆಡೆಯಲಿ್ಲ ಮಹಾತಾವ ಕಾಂಕಿ್ಕ ಗಳಾಗಿ ದೇಶ್ದ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು

ರೂಪಿಸುತಿು ದದ ರು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಬೆಿಟ್ಟಷ್ ಈಸ್ು ಇಂಡಿಯ ಕಂಪ್ನಿ ಸರಕಾರ ಎಲಿವನ್ನು

ಕೈವಶ್ ರ್ಮಡಿಕೊಂಡಿತ್ತು ಎಂಬುದು ಇತಿಹಾಸ ಮತಪೆ್ಸ್ಮರದ ಜೊತ್ರಗೆ ಹಳಯ

ಗೆಂರ್ಸಂಪಾದನೆ ಪೆ್ಕಟಣೆ ಶ್ಬದ ಕೊೋಶ್ಗಳ ತಯಾರಿಕ್ಕ ಶಾಸನ ಶಿಲಪ ಗಳ ಅಧಾ ಯನಗಳು

ನಡೆದವು ನೂರಾರು ಜನ ವಿದ್ಯವ ಂಸರು ಹಲವು ಕಿ್ಕೋತೆಗಳಲಿ್ಲ ದುಡಿದರು ಅದರಲಿ್ಲ ಕನಿಲ್

ಮೆಕ್ಕಂಝಿ ಕೂಡ ಒಬಬ ವಸ್ಮಹತ್ತಶಾಹಿ ಕಾಲಘಟು ದಲಿ್ಲ ಕೆ್ಕ ೈಸು ಮಿಶ್ನರಿಗಳಿಂದ ಕನಾಿಟಕ

ಸಂಸಕ ೃತಿಯನ್ನು ದ್ಯಖಲ್ಲಸುವಲಿ್ಲ ಕೈಫಿಯತ್ತು ಸವ ರೂಪ್ದ ಸ್ಮಹಿತಾ ದ್ಯಖಲಾತಾ ಕವಾದ

ನೆಲೆಯನ್ನು ಪ್ಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಕನಾಿಟಕದ ಮೇಲೆ

ಹೇರುವ ಪೆ್ಯತು ದ ಫಲವಾಗಿ ಕೈಫಿಯತ್ತು ಗಳು ಹುಟ್ಟು ಕೊಂಡವು

ಕೈಫಿಯತ್ತು ಗಳ ರಚನೆಯಲಿ್ಲ ಒಂದು ನಿದಿಿಷು ವಾದ ವಿನಾಾ ಸ ಕಂಡುಬರುತು ದೆ ವರಿ್ಷ

ಹಾಗೂ ಸಮರಿ್ಷ ನಿಷಿ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಕೈಫಿಯತ್ತು ಗಳ ಅಂಗರಚನೆಯಲಿ್ಲ

ಏಕತಾನತ್ರ ಇರುತು ದೆ ಆದಿ ಇಲಿವೇ ಅಂತಾ ದಲಿ್ಲ ಬರೆದವನ ಬರೆಸಿದವನ ಹೆಸರು ಅವನ

ವೃತಿು ಬರೆದ ಕಾಲ ಮುಂತಾದರ್ಮಹಿತಿಗಳು ಒಳಗೊಂಡಿರುತು ವೆ

ಮೆಕ್ಕಂಝಿಯು ದೇಶಿಯ ವಿದ್ಯವ ಂಸರೂ ಪಂಡಿತರೂ ಆಗಿದದ ಪುಲ್ಲಗಡಡ ಮಲಿಯಾ

ವೆಂಕಟರಾವ್ ಬಾಬುರಾವ್ ಆನಂದರಾವ್ ವಿಠಲರಾವ್ ಮುಂತಾದವರ

ಸಹಾಯದಿಂದ್ಯಗಿ ಸುರ್ಮರು ೪೨೦೦ ಮೈಲು ಸುತಾು ಡಿ ಸಂಗೆಹಿಸಿದನೆಂದು ತಿಳಿದು ಬರುತು ದೆ

ಇದರಿಂದ್ಯಗಿ ಅವನ್ನ ಸು ೨೦೭೦ ಕೈಫಿಯತ್ತು ಗಳ ರಚನೆಗೆ ಕಾರಣ್ರಾದನ್ನ ಕೈಫಿಯತ್ತು ಗಳು

ವಿಜಯನಗರದ ಪೂವಿಕಾಲದ ಮೌಯಿ ನಂದ ಹೊಯಿಳ ಶಾತವಾಹನ ಕದಂಬ

ಚಾಲುಕಾ ಚೋಳ ಅರಸರ ಹಾಗೂ ಅನೇಕ ಕ್ತರಿಯ ಸಂಸ್ಮಥ ನಿಕರ ವಿವರ ಘಟನಾವಳಿಗಳು

ಸಂಗೆಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಕಂಪಿಲ ಮುಸಿಿಂ ಮರಾಠ ಮತ್ತು ವಿಜಯನಗರದ ರಾಜ ಕ್ಕಳದಿ ಮತ್ತು

ಇತರೆ ಮನೆತನದ ಇತಿಹಾಸದ ಮೇಲೆ ಅವು ಬೆಳಕು ಚೆಲಿುತು ವೆ ಮೆಕ್ಕಂಝಿ ಗಮನ ಬರಿ

ಅರಸರ ರಾಜರ ಮತ್ತು ಇನಾಂದ್ಯರ ಮತ್ತು ಜಾಗಿೋರುದ್ಯರರ ರ್ಮಹಿತಿ ಸಂಗೆಹಕ್ಕಕ ರ್ಮತೆ

ಮಿೋಸಲಾಗಿರಲ್ಲಲಿ ಜನಸ್ಮರ್ಮನಾ ರ ನಡೆ ನ್ನಡಿ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ವೃತಿು ಉದಾ ೋಗ

ಮನರಂಜನೆ ಜಿೋವನ ವಿಧಾನವೂ ಅವರಿಗೆ ಅತಿ ಮುಖಾ ವಾಗಿತ್ತು ಆದುದರಿಂದಲೇ ಚನು ಯಾ

ಕುಲದ ಕೈಫಿಯತ್ತು ಜಾತಿ ರಿವಾಜು ಕೈಫಿಯತ್ತು ವಕಕ ಲ್ಲಗರ ಕೈಫಿಯತ್ತು ಮೊದಲಾದ ಹಲವು

ಕೈಫಿಯತ್ತು ಅಂದಿನ ಸ್ಮರ್ಮಜಿಕ ಧಾಮಿಿಕ ಜಿೋವನದ ಮೇಲೆ ಬೆಳಕು ಚೆಲಿುತು ವೆ

ಸೂಪ್ಶಾಸು ರಬಾಣ್ ಬಿರುಸು ಕೆಮಶಿಲಪ ಶಾಸು ಧನವ ಂತರಿ ನಿಘಂಟ್ಟವೈದಾ ನಿಘಂಟ್ಟ

ಸಂಸಕ ೃತದಲಿ್ಲದದ ರೆ ಅದರ ಕನು ಡ ಟ್ಟೋಕ್ಕಯೂ ಇತ್ತು ವೈದಾ ಕ್ತೋಯದಲಿ್ಲ ಬಳಸುವ ಗಿಡ

ಮೂಲ್ಲಕ್ಕಗಳ ಆಕಾರಾದಿ ಪ್ಟ್ಟು ಜೊಾ ೋತಿಷಾ ಸಂಗೆಹ ಶ್ಕುನ ಶಾಸು ರ ಹಾಲಕ್ತಕ ಶ್ಕುನ ಗಣಿತ

ಸಂಗೆಹ ಭೂಮಿತಿ ತತವ ಶಾಸು ರ ವೈದಾ ಜೊಾ ೋತಿಷಾ ವಿವಿಧ ವೃತಿು ಗ್ರರ ಕ್ಕಲಸದ ವಿಧಾನ

ಬಳ ರ್ಮಡುವ ವಿಧಾನಬಣ್ಜಿಗರ ಪೂರ್ೋಿತು ರ ತಾವು ಭೇಟ್ಟ ನಿೋಡಿದ ಸಥ ಳಗಳ ವಣ್ಿನೆ

ಅಲಿ್ಲನ ಸಸಾ ಸಂಪ್ತ್ತು ಮತ್ತು ಪೆಾಣಿವೈವಿಧಾ ದ ವಿವರ ಬಿದುನೂರ ಮೃಗಗಳು ಸಥ ಳ ವಣ್ಿನೆ

ಅಲಿ್ಲ ದರೆವ ಶಾಸನಗಳ ಪ್ಟ್ಟು ಶಾಸನಗಳು ಶಾಸನ ಪೆ್ತಿಗಳು ರಾರ್ಮಯಣ್

ಮಹಾಭಾರತ ಭಾಗವತ ಹಲವು ಹನ್ನು ಂದು ಕೃತಿಗಳ ಅನೇಕ ಪೆ್ತಿಗಳನ್ನು ಅಲಿ್ಲ

ಕಾಣ್ಬಹುದು ಜೊತ್ರಗೆ ರಾಜವಂಶಿೋಯರ ವಿವರ ಗೆ್ರಮಚರಿತೆ್ರ ಆಡಳಿತ ಸಂಬಂಧಿ

ದ್ಯಖಲೆಗಳನೂು ಬರೆಸಿದ ಅವನ ಸಹಾಯಕರಾದ ದೇಶಿೋಯ ವಿದ್ಯವ ಂಸರು ಹಲವು

ದ್ಯಖಲೆಗಳು ಇಂಗಿಿಷ್ ಅನ್ನವಾದವನ್ನು ರ್ಮಡಿದರು ಅದರ ಜೊತ್ರಯಲಿ್ಲಯೇ ಅಲಿ್ಲರುವ
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ವಿಶೇಷ ವಿಗೆಹಗಳು ಚಲಾವಣೆಯಲಿ್ಲರುವ ನಾಣ್ಾ ಗಳು ಹಿೋಗೆ ಮೆಕ್ಕಂಝಿ ಮುಟು ದ ಪೆಾಚಾ

ವಸುು ವೇ ಇಲಿ ಎನು ಬಹುದು ಮೆಕ್ಕಂಜಿಯು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಈಗಿನ ಗೆಜೆಟ್ಟಯರ್ಗಳ

ಕ್ಕಲಸವನೆು ೋ ರ್ಮಡಿದನ್ನ ಯಾವುದೇ ಪೆ್ದೇಶ್ದ ಸವೇಿ ರ್ಮಡಿದರೆ ಅಲಿ್ಲನ ಎಲಿ

ರ್ಮಹಿತಿಯೂ ದ್ಯಖಲು ರ್ಮಡಿರುವುದರಿಂದ ಒಂದು ರಿೋತಿಯಲಿ್ಲ ವಿಶ್ವ ಕೊೋಶ್ವೇ

ನಿಮಿಿಸುತಿು ದದ ನೆನು ಬಹುದು ಇವೆಲಿ ಕಾಯಿವು ಸ್ಮಂಸಕ ೃತಿಕ ಲೋಕಕ್ಕಕ ಬೇಕಾದ

ಸ್ಮಮಗೆಿಗಳೇ ಆಗಿವೆ

ಕನಿಲ್ ಮೆಕ್ಕಂಜಿ ಸಂಗೆಹಿಸಿದ ಕೈಫಿಯತ್ತು ಗಳಲಿ್ಲ ಮುಖಾ ವಾಗಿ ಲ್ಲಪಿಕಾರರರಂದಿಗೆ ಈ

ಕೈಫಿಯತ್ತು ಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಧಾಮಿಿಕ ಕೇಂದೆಗಳ ದೈನಂದಿನ ಆಚರಣೆಯ ವಿವರವನ್ನು

ಕೊಡುತು ವೆ ಪೇಜಾವರ ಪುತಿು ಗೆ ಮೊದಲಾದ ಅಷು ಮಠಗಳ ಕೈಫಿಯತ್ತು ಗಳಲಿ್ಲ ಅಲಿ್ಲ

ದೈನಂದಿನ ಆಚರಣೆಯ ರ್ಮಹಿತಿ ದರೆಯುವುದು ಮೆಕಂಜಿಯವರ ಸಂಗೆಹದಲಿ್ಲ ಕನು ಡ

ತ್ತಳು ಮರಾಠಿ ತ್ರಲುಗು ತಮಿಳು ಮೊದಲಾದ ೧೪ ಭಾಷೆಗಳ ಮತ್ತು ೧೭ ಲ್ಲಪಿಗಳಲಿ್ಲ

ಕೈಫಿಯತ್ತು ಗಳು ಇವೆ ಅವನ್ನ ಬಹುಬಾಷೆ ಬಲಿವರಾಗಿರುವುದು ಇದರಿಂದ ವಿದಿತವಾಗಿತು ದೆ

ಇವು ಸಂಸಕ ೃತಿಯ ಭಾಗವಾಗಿವೆ ಕನಾಿಟಕ ಇತಿಹಾಸ ಸಂಶೋಧನ ಕಾಯಿದಲಿ್ಲ

ಕೈಫಿಯತ್ತು ಗಳು ಬಹು ಮಹತವ ದ ಪಾತೆವನ್ನು ವಹಿಸಿವೆ ಸಥ ಳ ಪುರಾಣ್ ಇತಿಹಾಸ

ರಾಜಕ್ತೋಯ ಸರ್ಮಜ ಹಾಗೂ ಧಾಮಿಿಕ ಅಂಶ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಈ ಕೈಫಿಯತ್ತು ಗಳು

೧೯ನೇ ಶ್ತರ್ಮನದಲಿ್ಲ ಬೆಳಕ್ತಗೆ ಬಂದವು ಅವು ಚರಿತೆ್ರಯ ಅಧಾ ಯನಕ್ಕಕ ಹೊಸ

ಆಯಾಮವನ್ನು ನಿೋಡಿವೆ ಅಂತಹ ಕೈಫಿಯತ್ತು ಗಳನ್ನು ವಿದ್ಯವ ಂಸರಾದ ಡಾ

ಬಿ ಎಸ್ ಪುಟು ಸ್ಮವ ಮಿ ಅವರು ‘ಕನಿಲ್ ಮೆಕ್ಕಂಝಿ ಮತ್ತು ಕೈಫಿಯತ್ತು ಗಳು ಎನ್ನು ವ

ಕೃತಿಯಲಿ್ಲ ಪೆ್ಕಟ್ಟತ ಅಪೆ್ಕಟ್ಟತ ಲಭಾ ಅಲಭಾ ಕೈಫಿಯತ್ತು ಗಳನ್ನು ಮುಖಾ ವಾಗಿ ‘ಸಥ ಳಗಳಿಗೆ

ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೈಫಿಯತ್ತು ಗಳು ೧೧೨ ವಾ ಕ್ತು ಗಳು ಮತ್ತು ವಂಶಾವಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪ್ಟು

ಕೈಫಿಯತ್ತು ಗಳು ೧೬ ಜಾತಿಗಳು ಮತ್ತು ಬುಡಕಟ್ಟು ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪ್ಟು ಕೈಫಿಯತ್ತು ಗಳು

೨೦ ದೇವಾಲಯಗಳ ಅರ್ವಾ ಧಾಮಿಿಕ ಸಂಸ್ಥಥ ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪ್ಟು ಕೈಫಿಯತ್ತು ಗಳು ೨೩

ಇತರೆ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪ್ಟು ಕೈಫಿಯತ್ತು ಗಳು ೦೫ ಹಿೋಗೆ ಒಟ್ಟು ೧೭೬

ಕೈಫಿಯತ್ತು ಗಳನ್ನು ವಗಿೋಿಕರಿಸಿದ್ಯದ ರೆ ಇವುಗಳಿಂದ ಗೆಹಿಸಬಹುದ್ಯದ ವಿಷಯವೆಂದರೆ

ಭಾಷೆ ಸ್ಮಹಿತಾ ವಾಸುು ಶಿಲಪ ಪೆ್ಕೃತಿ ವೈಚಿತೆ ಾ ಮೊದಲಾದ ವಿಷಯಗಳ ಜೊತ್ರಗೆ ಸಥ ಳ

ವಾ ಕ್ತು ಹಾಗೂ ಅವರ ವಂಶಾವಳಿ ಜಾತಿ ಹಾಗೂ ಬುಡಕಟ್ಟು ಧಾಮಿಿಕ ಸಂಸ್ಥಥ ಗಳಿಗೆ

ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೈಫಿಯತ್ತು ಗಳನ್ನು ಸಂಗೆಹಿಸಿದನ್ನ ಎಂಬುದು ತಿಳಿಯುತು ದೆ ಹಾಗ್ರಗಿ

ಕನಾಿಟಕ ಸಂಸಕ ೃತಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟು ವಲಿ್ಲ ಈ ವಿದ್ಯವ ಂಸರ ಪಾತೆ ಅಪಾರವಾದುದು

ಡಾ ಕ್ಕ ರವಿೋಂದೆನಾರ್ ಅವರು ತಮಾ ‘ಕನು ಡ ದ್ಯಖಲು ಸ್ಮಹಿತಾ ಕೃತಿಯಲಿ್ಲ

ಕೈಫಿಯತ್ತು ಗಳನ್ನು ಐತಿಹಿಾ ೋಕೃತ ಕೈಫಿಯತ್ತು ಗಳು ಪುರಾಣೇಕೃತ ಕೈಫಿಯತ್ತು ಗಳು

ರಾಜಕ್ತೋಯ ಕೈಫಿಯತ್ತು ಗಳು ಧಾಮಿಿಕ ಕೈಫಿಯತ್ತು ಗಳು ಭೌಗೊೋಳಿಕ ಕೈಫಿಯತ್ತು ಗಳು

ಕೃರ್ಷಕೈಗ್ರರಿಕ್ಕವಾಣಿಜಾ ಕೈಫಿಯತ್ತು ಗಳು ಸ್ಮರ್ಮಜಿಕ ಕೈಫಿಯತ್ತು ಗಳು” ಎಂಬುದ್ಯಗಿ

ಅಧಾ ಯನದ ದೃರ್ಷು ಯಿಂದ ವಿಂಗಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ಯದ ರೆ ಇವುಗಳು ಸಂಸಕ ೃತಿಯ ಭಾಗವಾಗಿ

ರೂಪಿತಗೊಂಡಿವೆ

ಡಾ ಎಂ ಎಂ ಕಲಬುಗಿಿ ಅವರು ‘ಕನಾಿಟಕ ಕೈಫಿಯತ್ತು ಎಂಬ ಸಂಪಾದಿತ

ಕೃತಿಯಲಿ್ಲ ಸು ೧೩೪ ಕೈಫಿಯತ್ತು ಗಳನ್ನು ಪೆ್ಮುಖವಾಗಿ ರಾಜಕ್ತೋಯವಾಗಿ ಧಾಮಿಿಕವಾಗಿ

ಸ್ಮರ್ಮಜಿಕವಾಗಿ ಮೊದಲಾಗಿ ವಗಿೋಿಕರಿಸಲು ಸ್ಮಧಾ ವಾಗಿಲಿ ಕಾರಣ್ ಶಿೋರ್ಷಿಕ್ಕಗಳೇ

ತಿಳಿಸುವಂತ್ರ ಪೆ್ಧಾನವಾಗಿ ಸಥ ಳ ಗೆ್ರಮಗಳನ್ನು ಕುರಿತಾಗಿ ಇವುಗಳನ್ನು

ಭೌಗೊೋಳಿಕವಾಗಿಯೇ ಮುಖಾ ವಾಗಿ ೧ ಮೈಸೂರು ಪೆ್ದೇಶ್ದ ಕೈಫಿಯತ್ತು ಗಳು ೨ ದಕಿ್ತಣ್
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ಉತು ರ ಕನು ಡ ಜಿಲಿೆ ಗಳ ಕೈಫಿಯತ್ತು ಗಳು ೩ ಬಳಾಳ ರಿ ಪೆ್ದೇಶ್ದ ಕೈಫಿಯತ್ತು ಗಳು ೪ ಇತರೆ

ಕೈಫಿಯತ್ತು ಗಳು ಎಂದು ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಇವು ಸಹ ಕನಾಿಟಕ ಸಂಸಕ ೃತಿಯನ್ನು

ಕಟ್ಟು ವಲಿ್ಲ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಮಹತವ ವನ್ನು ಅರಿಯುವಲಿ್ಲ ಸಹಾಯಕವಾಗಿವೆ

ಹೊಯಿಳ ವಿಷ್ಟು ವಧಿನನ್ನ ‘ಬಗಗ ವಳಿಳ ಎಂಬ ಗೆ್ರಮವನ್ನು ಪುನರ್ ಪೆ್ತಿಷಿ್ಟನ

ರ್ಮಡಿದುದರ ಬಗೆಗ ಅಜಜ ಂಪುರ ಕೈಫಿಯತಿು ನಲಿ್ಲ ಉಲಿೆೋಖವಿದೆ ಈ ಗೆ್ರಮದ ಹೆಸರನ್ನು

ಬದಲ್ಲಸಿ ಮುಂದೆ ‘ಭಾಗಿವಪುರಿ ಎಂಬ ಹೆಸರಿಟು ನ್ನ ಹಾಗೆಯೇ ಯೋಗ್ರ ನರಸಿಂಹಸ್ಮವ ಮಿ

ದೇವರಿಗೆ ‘ನಿತಾ ೋತಿ ವ ‘ಪ್ರೋತಿ ವ ‘ಮಹೊೋತಿ ವ ಮತ್ತು ‘ಸಂವತಿರೋತು ರ

ಮುಂತಾದ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ನಡೆಸುವುದಕೊಕ ೋಸಕ ರ ವಿಷ್ಟು ವಧಿನನ್ನ ಸುತು ಮುತು ಲ್ಲನ

ಗೆ್ರಮಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟು ನೆಂದೂ ಕೂಡ ಈ ಕೈಫಿಯತ್ತು ತಿಳಿಸುತು ದೆ ಇದರಿಂದ್ಯಗಿ

ದೈವತವ ವನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಳುಳ ವುದಕಾಕ ಗಿ ರ್ಮಡಿದ ಇಂತಹ ಅನೇಕ ಉಲಿೆೋಖಗಳು ಸಂಸಕ ೃತಿಯ

ಭಾಗವಾಗಿವೆ

ಹಿೋಗೆ ಕೈಫಿಯತ್ತು ಗಳು ಭಾರತಿೋಯ ಸಂಸಕ ೃತಿಯನ್ನು ಅಲಿದೆ ಕನಾಿಟಕದ ಸಂಸಕ ೃತಿಯನ್ನು

ಕಟ್ಟು ವಲಿ್ಲ ಬಹಳ ಮುಖಾ ವಾದ ಪಾತೆವನ್ನು ವಹಿಸಿವೆ ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ಕನು ಡ ನಾಡಿನ

ಪೆ್ದೇಶ್ಗಳ ಚರಿತೆ್ರ ಸಂಗತಿಗಳು ವಿಶಿಷು ಪೂಣ್ಿವಾದ ರ್ಮಹಿತಿಗಳು ದ್ಯಖಲಾಗಿವೆ ಇವುಗಳ

ಅಧಾ ಯನದ ದೃರ್ಷು ಯಿಂದ ಮಹತವ ದ ವಿಚಾರಗಳು ಬೆಳಕ್ತಗೆ ಬಂದಿವೆ ಚಾರಿತೆಿಕ ವಿಷಯ

ಸತಾ ನಿಷಿ ವಲಿವೆಂದು ವಿದ್ಯವ ಂಸರ ಅಭಿಪೆಾಯ ಸಮಕಾಲ್ಲೋನ ಸಂದಭಿದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು

ತಿಳಿಸುವಲಿ್ಲ ಸಹ ಕೈಫಿಯತ್ತು ಗಳು ನಂಬಲಹಿವಾಗಿವೆ

ಅಡಿ ಟಿಪ್ಪ ಣಿಗಳು

1. ಡಾ ಎಂ ಎಂ ಕಲಬುಗಿಿ ಸಂ ಕನಾಿಟಕ ಕೈಫಿಯತ್ತು ಗಳು ಪುಟ

2. ಡಾ ಕ್ಕ ರವಿೋಂದೆನಾರ್ ಕನು ಡ ದ್ಯಖಲು ಸ್ಮಹಿತಾ ಪುಟ ೧೩೭ ೧೪೬

ಪ್ರಾಮಶಾನ ಗರ ಂಥಗಳು

ಕಲಬುಗಿಿ ಎಂ ಎಂ ಸಂ ಕನಾಿಟಕದ ಕೈಫಿಯತ್ತು ಗಳು ಪೆ್ಸ್ಮರಾಂಗ ಕನು ಡ

ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾ ಲಯ ಹಂಪಿ

ಕುಶಾಲಪ್ಪ ಗೌಡ ಮತ್ತು ಕ್ಕ ಚಿನು ಪ್ಪ ಗೌಡ ಸಂ ದಕಿ್ತಣ್ ಕನು ಡ ಜಿಲಿೆ

ಕೈಫಿಯತ್ತು ಗಳು

ಕುಲಕಣಿಿ ಬಿ ಎಸ್ ಕೈಫಿಯತ್ತು ಮತ್ತು ಮೈಸೂರು ರಾಜರ ಚರಿತ್ರ ವಚನ ಕಾವಾ ವೂ

ಕನಾಿಟಕ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾ ಲಯ ಧಾರವಾಡ

ಚಿದ್ಯನಂದಮೂತಿಿ ಎಂ ಕನು ಡ ಶಾಸನಗಳ ಸ್ಮಂಸಕ ೃತಿಕ ಅಧಾ ಯನ ಮೈಸೂರು

ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾ ಲಯ ಮೈಸೂರು

ಪುಟು ಸ್ಮವ ಮಿ ಬಿಎಸ್ ಕೈಫಿಯತ್ತು ಕಂಡ ಮೈಸೂರು ರಾಜಕ್ತೋಯ ಚರಿತೆ್ರ

ಕ್ಕ ಎಸ್ ಮುದದ ಪ್ಪ ಸ್ಮಾ ರಕ ಟೆಸ್ು ಕೃಷ್ಟು ಪುರದಡಿಡ

ತಿಪ್ರಪ ೋರುದೆಸ್ಮವ ಮಿ ಎಚ್ ಕಣಾಿಟಕ ಸಂಸಕ ೃತಿ ಸಮಿೋಕಿ್ಕ ಡಿವಿಕ್ಕಮೂತಿಿ ಪೆ್ಕಾಶ್ನ

ಮೈಸೂರು

ಮಠದ ಜಗದಿೋಶ್ ಕೈಫಿಯತ್ತು ಗಳಲಿ್ಲ ನಿರೂಪಿತವಾದ ಸಥ ಳನಾಮಗಳು ಜಾನಪ್ದ

ಅಧಾ ಯನ ವಿಭಾಗ ಕನು ಡ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾ ಲಯ ಹಂಪಿ ಅಪೆ್ಕಟ್ಟತ ಎಂ ಫಿಲ್ ನಿಬಂಧ

ರವಿೋಂದೆನಾರ್ ಕ್ಕ ಕನು ಡ ದ್ಯಖಲು ಸ್ಮಹಿತಾ ಮಂಗಳಾ ಪೆ್ಕಾಶ್ನ ಹೊಸಪೇಟೆ

ರಾ ಗೌ ಕನು ಡ ಕಾವಾ ಗಳಲಿ್ಲ ಐತಿಹಾಸಿಕ ವಿಚಾರಗಳು ಚಿತೆಕೂಟ ಪೆ್ಕಾಶ್ನ

ಮೈಸೂರು
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ಷೇಕ್ ಅಲ್ಲ ಮತ್ತು ಪೆ ಕ್ಕ ಎ ಶಿವಣ್ು ಸಂ ಕನಾಿಟಕ ಚರಿತೆ್ರ ಸಂಪುಟ

ಪೆ್ಸ್ಮರಾಂಗ ಕನು ಡ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾ ಲಯ ಹಂಪಿ
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