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ರ್ೕ ಹರಿಹರೇಶವ್ರ ಸಾವ್ಮಿ ಪರ್ಸನನ್ ಮಧುಗಿರಿಯ ರ್ೕ ಹರಿಹರೇಶವ್ರ 

ಸಾವ್ಮಿಯ ಐತಿಹಾ ಕ ಜಾತಾರ್ ಮಹೋತಸ್ವದ ವೈ ಷಟ್ಯ್ 
 

ೕರ  ಎ . ಆ  
 
ಕನಾರ್ಟಕದ ಲ್ ಹಲವಾರು ಐತಿಹಾ ಕ ಮಹತವ್ಗಳನುನ್ ಹೊ೦ದಿರುವ 
ದೇವಾಲಯಗ ವೆ.ಅವುಗಳ ಲ್ ಮಧುಗಿರಿಯ ರ್ೕ ಹರಿಹರೇಶವ್ರ ಸಾವ್ಮಿಯ ದೇವಲಯವೂ 
ಒ೦ದು.ಕನಾರ್ಟಕದ ಬೆ೦ಗಳೂರಿನಿ೦ದ ಸುಮಾರು ೧೧೦ ಕಿ.ಮಿ. ದೂರದ ಲ್ರುವ ಮಧುಗಿರಿ 
ಎ೦ಬ ಪರ್ದೇಶದ ಲ್ ನೆಲೆ ರುವ ಹರಿಹರೇಶವ್ರ ಸಾವ್ಮಿಯ ದೇವಸಾಥ್ನ ದೆ.ಇದು ತನನ್ದೇ ಆದ 
ಐತಿಹ ಕ ಹಾಗು ಧಾಮಿರ್ಕ ಮಹತವ್ವನುನ್ ಹೊ೦ದಿದೆ.  
 
ಇತಿಹಾಸ 
ಈ ದೇವಸಾಥ್ನದ ಇತಿಹಾಸದ ಎಳೆಗಳನುನ್ ನೋಡುತಾತ್ ಹೋದರೆ ಮುಲತಃ ದಾವಣಗೆರೆಯ 
ಹರಿಹರದ ಲ್ ನೆಲೆ ರುವ ದೈವವಾಗಿದೆ. ಹರಿ ಎ೦ದರೆ ಷುಣ್,ಹರ ಎ೦ದರೆ ವ. ಇವರಿಬಬ್ರೂ 
ಒಟುಟ್ಗೂಡಿ ಹರಿಹರರಾಗಿ ಇ ಲ್ ಅವತರಿ ದರು. ಈ ದೇವರ ಇತಿಹಾಸವೇನೆ೦ದರೆ ಪುರಾಣದ ಲ್ 
ಬರುವ ಗುಹನೆ೦ಬ ರಾಕಷ್ಸನು ಬರ್ಹಮ್ನಿ೦ದ ಒ೦ದು ವರ ಪಡೆದಿರುತಾತ್ನೆ. ಏನೆ೦ದರೆ ಹರಿಯು 
ಅಥವಾ ಹರನು ಒಬಬ್೦ಟಿಯಾಗಿ ತನನುನ್ ಕೊಲಲ್ಲು ಸಾಧಯ್ ಲಲ್ದ೦ತಾಗ  ಎ೦ಬ ವರ ಪಡೆದು 
ಇದರಿ೦ದಾಗಿ ಅವನು ಪರ್ಭಾವಶಾ ಯಾಗುತಾತ್ನೆ.ಇ೦ದರ್ಲೋಕ ಹಾಗು ಭೂಲೋಕದ ಜನರಿಗೆ 
ಬಹಳ ಉಪಟಳಗಳನುನ್ ನೀಡುತಿತ್ರುತಾತ್ನೆ.ಇದರಿ೦ದ ಮುಕಿತ್ ನೀಡಬೇಕೆ೦ದು, ಜನರುನುನ್ ಇವನ 
ಕಿರುಕುಳಗ ೦ದ ಬಿಡುಗಡೆ ನೀಡಬೇಕೆ೦ದು ವ ಮತು ಷುಣ್ ಇಬಬ್ರೂ ಒಬಬ್ರಾಗಿ ಅವತರಿ  
ಗುಹನ ಸ೦ಹಾರ ಮಾಡಿ, ರ್ೕ ಹರಿಹರೇಶವ್ರರಾಗಿ ಗ೦ಗಾ, ಗೌರಿ , ರ್ೕದೇ ,ಭೂದೇ  ಸಮೇತ 
ಹರಿದಾರ್ ಮತುತ್ ತು೦ಗಭದಾರ್ ನದಿಯ ಸ೦ಗಮದ ಸಮೀಪದ ಲ್ ಅವತಾರ ತಾ  ಹರಿಹರದ ಲ್ 
ನೆಲೆ ದರು.ಮೂತಿರ್ಯ ಅಧರ್ ಭಾಗದ ಲ್ ಹರನು ತನನ್ ಪತಿನ್ಯರಾದ ಗೌರಿ ಮತುತ್ 
ಗ೦ಗೆಯರೊಡನೆ ಹಾಗು ತಿರ್ಶೂಲ,ರುದಾರ್ ಮಾಲೆ ೦ದಿಗೆ ಇದುದ್ ಮತೊತ್೦ದು ಅಧರ್ ಹರಿಯು 
ತನನ್ ಪತಿನ್ಯರಾದ ರ್ೕದೇ - ಭೂದೇ ಯರೊಡನೆ ಶ೦ಖ ,ಚಕರ್ದೊ೦ದಿಗೆ 
ಶೋಭಿಸುತಿತ್ದಾದ್ನೆ.ಅ೦ದಿನಿ೦ದ ಸಾ ರಾರು ಭಕತ್ರ ಮನೆದೇವರಾಗಿ ಅವರ ಎಲಾಲ್ ಕಷಟ್ಗಳನುನ್  
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ಪರಿಹರಿ  ದುಷಟ್ರನುನ್ , ಷಟ್ರನುನ್ ರ  ಎಲಲ್ರ ಭಕಿತ್ಗೆ 
ಪಾತರ್ರಾಗಿದಾದ್ರೆ. 
ಈ ದೇವರು ಮಧುಗಿರಿಯ ಲ್ ನೆಲೆ ರುವ ವೈ ಷಟ್ಯ್ವೇನೆ೦ದರೆ 
ಹರಿಹರನನುನ್ ಕಾಣಲು ಬಹು ದೂರದಿ೦ದ ಜನರು 
ಬರುತಿತ್ದದ್ರು.ಅವರಿಗೆ ಅಷುಟ್ ದೂರದಿ೦ದ ಸಾವ್ಮಿಯನುನ್ 
ಕಾಣಲು ಬರಲು ಕಷಟ್ವಾಗುತಿತ್ತುತ್.ಒಮೆಮ್ ಹರಿಹರನು ಒಬಬ್ 
ಪೂಜಾರಿಯ ಕನ ಸ್ನ ಲ್ ಬ೦ದು , ಭಕತ್ರ ಒ ತಿಗಾಗಿ ತಾನು 
ಮಧುಗಿರಿಯ ಲ್ ನೆಲೆಸುವುದಾಗಿ ಹೇ ದ.ಮರು ದಿನ ಬ೦ದು 
ನೋಡಿದರೆ, ದೇವರು ಮಧುಗಿರಿ ಈಗಿನ ಹರಿಹರೊಪಪ್ದ ಲ್ 
ಉದಭ್ವವಾಗಿದದ್ರು. ಅ೦ದಿನಿ೦ದ ಅ ಲ್ನ ಸುತತ್ಮುತತ್ ನ ಜನರು 
ಮತುತ್ ಸುಮಾರು ಹತಿತ್ರದ ಲ್ರುವವರು ಹರಿಹರೇಶವ್ರನ ದಶರ್ನ 
ಪಡೆಯಲು ಮಧುಗಿರಿಗೆ ಬರುಲು ಪಾರ್ರ೦ಭಿ ದರು. ನ೦ತರ ಈ 
ದೇವಸಾಥ್ನವನುನ್ ೧೦ನೇ ಶತಮಾನದ ಲ್(ಕೃ.ಶ. ೯೭೯) 
ಬಡಗನಾಡು ಬಾರ್ಹಮ್ಣ ಕರಿಣಿಕ ಕರಿಯಪಪ್ ಎ೦ಬಾತ ತನನ್ 
ಸೆನ್ೕ ತರ ಸಹಾಯದೊ೦ದಿಗೆ ಕಟಿಟ್ದರು. ಅನ೦ತರ 
ಚಾಲುಕಯ್ರು ಈ ದೇವಾಲಯವನುನ್ ಅಭಿವೃದಿಧ್ಗೊ ದರು. 
ದೇವಸಾಥ್ನದ ಎಡಭಾಗದ ಬ೦ಡೆಯ ಮೇಲೆ ಒ೦ದು ಶಾಸನ 
ಕಿಕ್ದುದ್ , ಆ ಶಾಸನದ ಪರ್ಕಾರ ರ್ೕ ಹರಿಹರೇಶವ್ರ ಸಾವ್ಮಿ 

ದೇವಸಾಥ್ನವು ೧೩೪೦ನೇ ಎಸ  ಳ೦ಬಿನಾಮ ಸ೦ವತಸ್ರದ 
ವರಾತಿರ್ಯ೦ದು ಆಗಿನ ಮಧುಗಿರಿಯ ಪಾಳೆಗಾರ 

ಅಹೋಬಲರಾಯನು ಬಿಜವದ ಶಾನುಭೋಗ 
ದೇವರಸಯಯ್ನವರ ಮಗ ರಾಮರಸಯಯ್ನವರಿಗೆ 
ದೇವದಾಯವಾಗಿ ಮತುತ್ ಓಬಳಾಪುರ,ಗ೦ಜಲಗು೦ಟೆ,ಬಿಜವರ 
ಮತುತ್ ಮಧುಗಿರಿಹ ಳ್ ಗಾರ್ಮಗಳನುನ್ ಬರ್ಹಮ್ದಾಯವಾಗಿ 
ಕೊಟಟ್ರು.  
 
ಪಾರ್ಕೃತಿಕ ವಣರ್ನೆ 
ಈ ಊರಿಗೆ ದಲು ’ಮದದ್ಗಿರಿ’ಯೆ೦ದು ಹೆಸರಿತುತ್.ಮು೦ದೆ 
ಮಾ ತ್ ವೆ೦ಕಟೇಶ ಅಯಯ್೦ಗಾರ್ ಅವರು ಈ ಸು೦ದರ 
ಪರ್ದೇಶವನುನ್ ನೋಡಿ ಮನಸೋತು ಇದು ’ಮಧುಗಿರಿ’ ಅ೦ದರೆ 
ಜೇನಿನ೦ತಹ ಬೆಟಟ್ಗಳನುನ್ ಹೊ೦ದಿರುವ ಸಥ್ಳ ಎ೦ದು 
ಮರುನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿದರು.ಇ ಲ್ನ ಪರ್ಕೃತಿ ವಣರ್ನೆ ಎಲೆಲ್ಗೆ 
ಮೀರಿದುದ್. ಎಷುಟ್ ವಣಿರ್ ದರೂ ಒಮೆಮ್ ಅದರ ಸೌ೦ದಯರ್ವನುನ್ 
ಕಣಾಣ್ರೆ ಕ೦ಡು ಆನ೦ದಿಸುವವರೆಗೂ ತೃಪಿತ್ಯಾಗುವುದಿಲಲ್. ಎ ಲ್ 
ನೋಡಿದರ ಲ್ ಹಚಚ್ಹ ರು.ದೇವಸಾಥ್ನವು ಬೆಟಟ್ದ ಮೇಲೆ ಇದುದ್ 

ಸುತತ್ಲೂ ಪಾರ್ಕೃತಿಕ ಸೌ೦ದಯರ್ ಕಣೆಸ್ಳೆಯುವ೦ತೆ 
ಆವರಿ ದೆ.ಒ೦ದೊ೦ದು ಬೆಟಟ್ ದೇವರ ಒ೦ದೊ೦ದು 
ರಿಮೆಯನುನ್ ಹೇಳವ೦ತೆ ಮತುತ್ ಅ ಲ್ನ ಮರಗಿಡಗಳು ಭಕತ್ರ 

ರೀತಿಯ ಲ್ ಕು ತು ಆ ಕಥೆಗಳನುನ್ ಭಕಿತ್ಯಿ೦ದ ಕೇಳುವ 
ರೀತಿಯ ಲ್ ಪರ್ಕೃತಿಯು ಭಕಿತ್ಭರಿತವಾಗಿ ಸು೦ದರವಾಗಿದೆ. 
ಬೆಳಗಿಗ್ನ ಜಾವ ಬೆ ಳ್ ೕಡಗಳು ಬೆಟಟ್ಗಳನುನ್ 
ನು೦ಗುತಿತ್ರುವೆ ೕ ಎ೦ಬ೦ತೆ ಮ೦ಜು ಕ ದಿರುತತ್ದೆ . 
ಮಧಾಯ್ಹನ್ವಾದರೆ ಸುಡು ಬಿ ಲು, ಸ೦ಜೆ ತ೦ಪಾದ ಗಾ  
ರಾತಿರ್ಯಾದರೆ ಆಕಾಶದ ಲ್ ನಕಷ್ತರ್ಗಳ ಸ೦ಖಯ್ 
ಎ ಟ್ರುತತ್ವೆ ೕ ಅಷೆಟ್ೕ ಅಪರಿಮಿತ ಚ .ಅ ಲ್ನ 
ವಾತಾವರಣವನುನ್ ನೋಡಿ ಅನುಭ ದವರಿಗೆ ಮಾತರ್ ಅದರ 
ಸೊಬಗು ತಿ ಯುವುದು.ಅಲಲ್ ಲ್ ಸಣಣ್ ಪುಟಟ್ ಝರಿ ಮತು 
ಹಳಳ್ಗಳು ಕ೦ಡು ಬರುತತ್ವೆ.ಬೆಟಟ್ಗುಡಡ್, ಗಿಡ ಮರ ಝರಿ 
ಹಳಳ್ಗಳ ನಡುವೆ ಈ ದೇವಾಲಯು ಶೋಭಿಸುತಿತ್ದೆ.ಬೆಟಟ್ದ ಲ್ 
ಹಲವು ಪಾರ್ಣಿಗಳು ವಾ ಸುತತ್ವೆ. ಅವುಗಳ ಲ್ 
ಚಿರತೆ,ಕರಡಿ,ಹಾವು ಮು೦ತಾದ ಪಾರ್ಣಿಗಳು ಪರ್ಮುಖವಾದವು. 
ರ್ೕ ಹರಿಹರೇಶವ್ರ ಸಾವ್ಮಿಯ ಜಾತಾರ್ ಮಹೋತಸ್ವ:- 

ಹರಿಹರನನುನ್ ಮನೆದೇವರನಾನ್ಗಿ ಗ೦ಜಲಗು೦ಟೆ, ದಾದ್ಪುರ, 
ಯಲೂಕ್ರು, ಹೂ ನ ಳ್, ಬಿಜವರ ಮು೦ತಾದ ಹ ಳ್ಗಳು 
ವ್ೕಕರಿ ದೆ. ೦ದೂ ಮತುತ್ ಜೆಯ್ನ ದೇವರ 

ಮನೆಯದೇವರಾಗಿದೆ.ಮಧುಗಿರಿ ರ್ೕ ಹರಿಹರೇಶವ್ರ ಸಾವ್ಮಿಯ 
ದೇವಸಾಥ್ನವು ಪರ್ತಿದಿನ ತೆರೆಯ ರುತತ್ದೆ.ದಿನವು ಶೇಷ 
ಪೂಜೆ ನಡೆಯುತತ್ದೆ.ವಷರ್ಕೆಕ್ ಒಮೆಮ್ ಸಾಮಾನಯ್ವಾಗಿ 
ಡಿಸೆ೦ಬರ್ ತಿ೦ಗಳ ಲ್ ರ್ೕ ಹರಿಹರೇಶವ್ರ ಸಾವ್ಮಿಯ 
ಜಾತಾರ್ಮಹೋತಸ್ವವು ನಡೆಯುತತ್ದೆ. ಅದರ ಲ್ 
ಬರ್ಹಮ್ರಥೂತಸ್ವವು ಮಾಗರ್ ರಮಾಸ,ಶುಕಲ್ಪಕಷ್, ಕೃತಿಕಾ 
ನಕಷ್ತರ್ದ೦ದು ಆದೂಧ್ರಿ ಜೃ೦ಬಣೆಯಿ೦ದ ನಡೆಯುತತ್ದೆ. ರ್ೕ 
ಹರಿಹರೇಶವ್ರ ಹಾಗು ಗ೦ಗೆ,ಗೌರಿ, ರ್ೕದೇ ,ಭೂದೇ ಯರ 
ಕಲಾಯ್ಣೋತಸ್ವವೂ ನಡೆಯುತತ್ದೆ.ಈ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳು 
ಸುಮಾರು ಐದು ದಿನಗಳವರೆಗೂ ನಡೆಯುತತ್ದೆ. ದಲನೆಯ 
ದಿನ,ಅ೦ಕುರಾಪರ್ಣೆ.ಅ೦ದರೆ ನಾ೦ದಿಗೆ ಸರಿಸಮ.ಆ ದಿನ 
ಹೋಮಹವನಗಳು,ದೇವರಿಗೆ ಕ೦ಕಣ ಕಟುಟ್ವುದು ಮತುತ್ 
ಧಜಾರೋಹಣ ನಡೆಯುತತ್ದೆ.ಇದನುನ್ ಗ೦ಜಲಗು೦ಟೆಯ 
ಶಾನಭೂಗರ ವ೦ಶಸಥ್ರಿ೦ದ ನಡೆ ಕೊಡಲಾಗುತತ್ದೆ. 
ಎರಡನೇ ದಿನ,ಕಲಾಯ್ಣೋತಸ್ವ ನಡೆಯಲಾಗಿದುದ್ ದಾದ್ಪುರದ 
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ಶಾನಭೋಗರ ವ೦ಶಸಥ್ರಿ೦ದ ನಡೆ ಕೊಡಲಾಗುತತ್ದೆ.ಇದು 
ಸಾಯ೦ಕಾಲದ ಮೇಲೆ ಶುರುವಾಗಿ ತಡರಾತಿರ್ಯವರೆಗೂ 
ನಡೆಯುತತ್ದೆ.ಇದು ಸಾಮಾನಯ್ ಮಾನವ ಮದುವೆಯು ಯಾವ 
ಯಾವ ಹ೦ತಗಳ ಲ್ ನಡೆಯುವುದೋ ಆ ರೀತಿ 
ಜೃ೦ಬಣೆಯಿ೦ದ ನೆಡೆಯುತತ್ದೆ.ನಮಮ್ ಮನುಷಯ್ರ 

ಮದುವೆಯ ರೀತಿಯಲೆಲ್ೕ ಎಲಾಲ್ ಶಾಸ  ಸ೦ಪರ್ದಾಯಗಳನುನ್ 
ಹೊ೦ದಿರುತತ್ದೆ. 
ಮೂರನೇ ದಿನ, ಬರ್ಹಮ್ರಥೋತಸ್ವ.ಅ೦ದು ವಾಹಾವಾದ 
ದ೦ಪತಿಗಳನುನ್ ಊರಿನವರ ನಡುವೆ ಮೆರವಣಿಗೆ 
ಮಾಡುತಾತ್ರೆ.ಅ೦ದು ಸಾ ರಾರು ಮ೦ದಿ ಭಕತ್ರು 
ಹರಿಹರೇಶವ್ರನ ಸನಿನ್ಧಿಗೆ ಬರುತಾತ್ರೆ. ಗಭರ್ಗುಡಿಯ ಲ್ 
ಮೂತಿರ್ಗೆ ವಜಾರ್೦ಗಿಯನುನ್ ಹಾಕಿರುತಾತ್ರೆ. ಅ೦ದು 
ಹರಿಹರೇಶವ್ರನನುನ್ ನೋಡಲು ಎರಡು ಕಣುಣ್ ಸಾಲದು.ಇದನುನ್ 
ಮಧುಗಿರಿಯ ಶಾನಭೋಗರ ವ೦ಶಸಥ್ರಿ೦ದ ಮತುತ್ 
ಕಮಮ್ನಕೋಟೆ,ಮಾರೀಬೀಳು,ಗುಡಿರೊಪಪ್ ಗಾರ್ಮಸಥ್ರಿ೦ದ 
ನಡೆ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ.ಹರಿಹರನ ಉತಸ್ವಮೂತಿರ್ಯನುನ್ 
ದೇವಸಾಥ್ನದಿ೦ದ ಹೊರತ೦ದು ರಥದೂಳಗೆ ಕೂರಿ  
ಭಕಾತ್ದಿಗಳೆಲಾಲ್ ಸೇರಿ ರಥವನುನ್ ಎಳೆಯುತಾತ್ರೆ.ಇದನುನ್ 
ಸಾ ಾತ್ ಬರ್ಹಮ್ದೇವನೇ ನಿ೦ತು ನಡೆ  ಕೊಡುತಾತ್ರೆ೦ಬ 
ನ೦ಬಿಕೆ ಇದೆ.ಇದರಿ೦ದಾಗಿ ಬರ್ಹಮ್ರಥೊತಸ್ವ ಎ೦ದು 
ಪರ್ ದಧ್ವಾಗಿದೆ.ರಥವು ಎಳೆಯುವ ದಲು ಗರುಡ ಬ೦ದು 
ರಥಕೆಕ್ ಮೂರು ಪರ್ದ ಣೆ ಹಾಕುತತ್ದೆ.ಇದನುನ್ ಸಾ ಾತ್ 
ಷುಣ್ ನ ವಾಹನನಾದ ಗರುಡನೆ೦ದೇ ನ೦ಬಲಾಗಿದೆ. ಇದು 

ಶುಭ ಸೂಚನೆ ಎ೦ದು ಪರಿಗಣಿ  ನ೦ತರ ರಥವನುನ್ 
ಎಳೆಯಲಾಗುತತ್ದೆ. ಅನ೦ತರ ಬ೦ದ ಭಕಾತ್ದಿಗ ಗೆಲಾಲ್ 
ಪಾರ್ಸಾದ ಹ೦ಚಲಾಗುತತ್ದೆ. 
ನಾಲಕ್ನೆಯ ದಿನದ೦ದು ಮೃಗಯಾತೆರ್ ನಡೆಯುತತ್ದೆ.ಇದನುನ್ 
ಯಲೂಕ್ರು-ಹೂ ನಹ ಳ್ ಶಾನಭೋಗರ ವ೦ಶಸಥ್ರಿ೦ದ 
ನೆಡೆ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ.ಮೃಗಯಾತೆರ್ ಎ೦ದರೆ 
ಬೇಟೆ.ಮದುವೆಯಾದ ಮಧುಮಗನು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ 
ಏನಾದರೂ ದುಡಿದು,ಅದನುನ್ ಮಡದಿಗೆ ನೀಡಬೇಕು ಎ೦ಬ 
ವಾಡಿಕೆಯಿದೆ.ಹಾಗೆಯೇ ಹರಿಹರೇಶವ್ರನು ಬೇಟೆಯಾಡಿ ಕಕ್ 
ಆಹಾರವನುನ್ ಮಡದಿಯರಿಗೆ ನೀಡುತಾತ್ನೆ. ಇದು 
ಸಾಯ೦ಕಾಲದ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುವ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮ. ಹರಿಹರನ 
ಉತಸ್ವಮೂತಿರ್ಯು ಹರಿಹರರೊಪಪ್ಕೆಕ್ ಹೋಗುತತ್ದೆ.ಹಲವಾರು 

ವಾದಯ್ಗಳ ಸಬಬ್ಳದೊ೦ದಿಗೆ ಭಕತ್ರು ಮನ ಸ್ಗೆ ಬ೦ದ೦ತೆ 
ಕುಣಿದು ಕುಪಪ್  ಅನ೦ದ ಪಡೆಯುತಾತ್ರೆ.ನ೦ತರ 
ಹರಿಹರರೊಪಪ್ದೊಳಗೆ ಪೂಜೆ ಸ ಲ್ಸುತಾತ್ರೆ.ಹುಡುಗರೆಲಾಲ್ 
ರೊಪಪ್ದ ಗಾರ್ಮಸಥ್ರ ಮನೆ ಳಗೆ ಹೋಗಿ ಮಾಡಿರುವ ತಿ೦ಡಿ 
ತಿನಿಸುಗಳನುನ್ ತಿ೦ದು ಸ೦ಭರ್ಮಿಸುತಾತ್ರೆ.ನ೦ತರ 
ದೇವಸಥ್ನಕೆಕ್ ಉತಸ್ವಮೂತಿರ್ಯನುನ್ ೦ದಕೆಕ್ ತ೦ದು,ಆರನೇ 
ದಿನ ಕಮಮ್ನಕೋಟೆ ಮತುತ್ ಮಾರಿಬೀ ಗೆ ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ 
ತೆಗೆದುಕೊ೦ಡು ಹೋಗುತಾತ್ರೆ. 
ಐದನೇ ದಿನದ೦ದು ವಸ೦ತೋತಸ್ವ ಮತುತ್ ಶಯನೋತಸ್ವ 
ನಡೆಯುತತ್ದೆ.ಇದು ಬಿಜವರದ ಶಾನಭೋಗರ ವ೦ಶಸಥ್ರಿ೦ದ 
ನಡೆಯಲಾಗುತತ್ದೆ.ವಸ೦ತೋತಸ್ವದ೦ದು ಭಕತ್ರು ಬಣಣ್ದ 
ಓಕು  ಆಟವನುನ್ ಆಡುತಾತ್ರೆ.ಆನ೦ದದಿ೦ದ ಮೈಮರೆತು 
ಸ೦ತಸ ಪಡುತಾತ್ರೆ.ಶಯನೋತಸ್ವವು ದಲರಾತಿರ್ಗೆ 
ಸರಿಸಮವಾಗಿರುತತ್ದೆ.ದೇವರಿಗೆ ಪೂಜೆಯನುನ್ ಸ ಲ್  
ಗಭರ್ಗುಡಿಗೆ ಬೀಗ ಹಾಕಿ ಉತಸ್ವಮೂತಿರ್ಯನುನ್ 
ಮಲಗಿಸುತಾತ್ರೆ. ಅ೦ದು "ಬ " ಅ೦ದರೆ ಅನನ್ ಅರಿ ನ 
ಕು೦ಕುಮಗಳನುನ್ ಮಿ ರ್ ,ಅದನುನ್ ಬಾಳ  ೆಎಲೆಯ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ 
ರಾತಿರ್ ಅದನುನ್ ದೇವಸಾಥ್ನದ ಹೊರಗೆ ಇಡುತಾತ್ರೆ. ತಮಮ್ 
ಪೂವರ್ಜರಿಗೆ ದೇವರ ಎಲಾಲ್ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳು 
ಸುಸೂತರ್ವಾಗಿ,ಅಡಿಡ್ ಅಡಚನೆಗ ಲಲ್ದೆ ಮತುತ್ ಯಾವುದೇ 
ಲೋಪ ಲಲ್ದೆ ನಡೆದಿದೆ ಎ೦ದು ಹೇಳಲು ೕಗೆ ಮಾಡುವುದು 
ಒ೦ದು ವಾಡಿಕೆ.ಆ ಬ ಯನುನ್ ಮಾರನೇ ದಿನ ಒ೦ದು ಹಳದಿ 
ಬಣಣ್ದ ಗರುಡ ರೂಪದ ಪ ಯು ಬ೦ದು ಆ "ಬ "ಯನುನ್ 
ತಿನುನ್ತತ್ದೆ.ಇದು ತಮಮ್ ಪೂ ರ್ಕರು ಜರುಗಿದ ಕಾಯರ್ವನುನ್ 
ಮೆಚಿಚ್ ಸ೦ತಸ ಪಟುಟ್ಕೊ೦ಡಿದಾದ್ರೆ೦ಬ ಸೂಚನೆ ಎ೦ದು 
ನ೦ಬಿಕೆ ಇದೆ.ಆದರೆ ಅದು ಯಾವ ಪ ,ಎ ಲ್೦ದ ಬರುತತ್ದೆ 
ಎ೦ಬ ಷಯಗಳು ಇನೂನ್ ನಿಗೂಢವಾಗಿಯೇ ಉ ದಿದೆ.ಇದು 
ಹರಿಹರೇಶವ್ರನ ಮ ಮೆಯೇ ಎ೦ಬ ನ೦ಬಿಕೆಯಿದೆ. ಈ ಐದು 
ದಿನಗಳು ಬಹು ಮುಖಯ್ವಾಗಿದುದ್ ಎಲಾಲ್ ಕಾಯರ್ಗಳನುನ್ 
ಜೃ೦ಬಣೆಯಿ೦ದ ಮತುತ್ ಭಕಿತ್ಯಿ೦ದ ಮಾಡಲಾಗುತತ್ದೆ.  

 
ದೇವಸಾಥ್ನವನುನ್ ತಲುಪುವ ಮಾಗರ್ 
ಮಧುಗಿರಿ ಹರಿಹರಸಾವ್ಮಿ ದೇವಸಾಥ್ನವನುನ್ ತಲುಪಲು ಎರಡು 
ಮುಖಯ್ ದಾರಿಗ ವೆ.ಒ೦ದು ಬೆ೦ಗಳೂರಿನಿ೦ದ ಮತೊತ್೦ದು 
ಗೌರಿಬಿದನೂರಿನಿ೦ದ. ಬೆ೦ಗಳೂರಿನಿ೦ದ ಮಧುಗಿರಿಗೆ 
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ಸುಮಾರು ೧೧೦ ಕಿ.ಮಿ. ಬೆ೦ಗಳೂರಿನ ಮೆಜೆ ಟ್ಕ್ ನಿ೦ದ 
ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಟಿ. . ಬ ಸ್ನ ಸೌಲಭಯ್ ದೆ.ಮು೦ಜಾನೆ ೬ 
ಗ೦ಟೆಯಿ೦ದ ಬಸುಸ್ಗಳು ಮಧುಗಿರಿಗೆ ಹೊರಡುತತ್ವೆ. ೨೦-೨೫ 
ನಿಮಿಷಕೊಕ್ಮೆಮ್ ಮಧುಗಿರಿಗೆ ಬಸುಸ್ಗಳ ಏಪಾರ್ಡಿದೆ.ಸವ್೦ತ 
ವಾಹನದ ಲ್ ಚಾಲನೆ ಮಾಡುತಿತ್ದದ್ ಲ್, ಬೆ೦ಗಳೂರು-
>ದಾಬಸೆಪ್ೕಟೆ->ದಾಬಸೆಪ್ೕಟೆಯ ಲ್ ಬಲಕೆಕ್ ತಿರುಗಿ->ಉಡಿರ್ಗೆರೆ-
>ಕೊರಟಗೆರೆ->ಮಧುಗಿರಿ. ಈ ದಾರಿಯನುನ್ 
ಅನುಸರಿಸಬಹುದು.ಮತೊತ್೦ದು ಗೌರಿಬಿದನೂರು-
> ೦ದೂಪುರ->ಮಧುಗಿರಿ ಮಾಗರ್ವನೂನ್ಅನುಸರಿಸಬಹುದು. 
ಮಧುಗಿರಿ ಬಸ್ ನಿಲಾದ್ಣದಿ೦ದ ದೇವಸಾಥ್ನಕೆಕ್ ಸುಮಾರು ೩ 
ಕಿ.ಮಿ. ದೂರ ದೆ. ಅ ಲ್೦ದ ದೇವಸಾಥ್ನಕೆಕ್ ಬರಲು ಆಟೋ 
ಸಹಾಯ ಪಡೆಯಬಹುದು. ೩ಕಿ.ಮಿ. ಆಟೋದ ಲ್ ಬ೦ದಾಗ 
ಎಡಕೆಕ್ ಹರಿಹರ ರೊಪಪ್ ಎ೦ಬ ಹ ಳ್ ಗುತತ್ದೆ.ಅ ಲ್ ಎಡಕೆಕ್ 
ತಿರುಗಿ ೧ ಕಿ.ಮಿ. ಹೋದರೆ, ರ್ೕ ಹರಿಹರೇಶವ್ರ ಸಾವ್ಮಿ 
ದೇವಸಾಥ್ನಕೆಕ್ ತಲುಪುತ ತೆ್ೕವೆ.  
 
ಇನಿನ್ತರ ಪೆರ್ೕಕಷ್ಣೀಯ ಸಥ್ಳಗಳು 
ಬೆ೦ಗಳೂರಿನಿ೦ದ ಮಧುಗಿರಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ದಾರಿಯ ಲ್ 
ಹಲವಾರು ದೇವಸಾಥ್ನಗಳನುನ್ ಕಾಣಬಹುದು.ಅವುಗಳ ಲ್ 
ದೇವರಾಯನದುಗರ್, ದದ್ರ ಬೆಟಟ್, ವಗ೦ಗೆ ಮತುತ್ 
ಗೊರವನಹ ಳ್ ಲ ೕ ದೇವಸಾಥ್ನವು ಮುಖಯ್ವಾದವುಗಳು. 
ಮಧುಗಿರಿಯ ಲ್ ರ್ೕ ಹರಿಹರೇಶವ್ರ ಸಾವ್ಮಿ ದೇವಸಾಥ್ನದ 
ಜೊತೆಗೆ ಇನುನ್ ಹಲವಾರು ಪುಣಯ್ಸಥ್ಳಗಳು ಹಾಗು ಪೆರ್ೕಕಷ್ಣೀಯ 
ಸಥ್ಳಗ ವೆ.ಅವುಗಳ ಲ್, ಮಧುಗಿರಿ ಕೋಟೆ ಅಥವಾ ಏಳುಸುತಿತ್ನ 
ಕೋಟೆ, ಏಕ ಲಾ ಬೆಟಟ್, ಮಾರಮಮ್ನ ದೇವಸಾಥ್ನ, ವೆ೦ಕಟ 
ರಮಣನ ದೇವಸಾಥ್ನ, ಮೆಲ ಲೆ್ೕಶವ್ರನ ದೇವಸಾಥ್ನ ಮು೦ತಾದ 
ದೇವಸಾಥ್ನಗ ದುದ್, ಮೈದನ್ ಳ್ಯ ಕೃಷಣ್ಮೃಗ ಧಾಮದ೦ತಹ 
ಆಕಷರ್ಣೀಯ ಸಥ್ಳಗ ವೆ.  
ಮಧುಗಿರಿ ಕೋಟೆಯು ಹರಿಹರೇಶವ್ರ ಸಾವ್ಮಿ ದೇವಸಾಥ್ನದಿ೦ದ 
ಸುಮಾರು ೪ ಕಿ.ಮಿ. ದೂರ ದುದ್ ೧೦ ನಿಮಿಷದ ಪರ್ಯಾಣ 
ಹೊ೦ದಿದೆ. ಈ ಕೋಟೆಯನುನ್ ರಾಜಾ ೕರೇಗೌಡ 
೧೬೭೮ರ ಲ್ ಕಟಿಟ್ದನು. ಕೋಟೆಯ ಲ್ ನ ಲುದೋಣೆ ಮತುತ್ 
ಚ೦ದರ್ದೋಣೆ ಎ೦ಬ ಕಲಾಯ್ಣಿಗಳೂ ಇವೆ. ಇ ಲ್ ಚಾರಣಿಗರು 
ಕೋಟೆಯನುನ್ ಹತತ್ಲು ಬರುತಾತ್ರೆ. ಚಾರಣಕೆಕ್ ಇದು ತು೦ಬಾ 
ಒಳ ಳೆ್ಯ ಜಾಗ. ವೆ೦ಕಟರಮಣ ದೇವಸಾಥ್ನ ಮತುತ್ ಮಲೆಲ್ೕಶವ್ರನ 

ದೇವಸಾಥ್ನ ಪಕಕ್ಪಕಕ್ದಲ ಲೆ್ೕ ಇದೆ. ಮಧುಗಿರಿ ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಟಿ. . 
ಬಸ್ ನಿಲಾದ್ಣದಿ೦ದ ೨ ಕಿ.ಮಿ ದೂರ ದುದ್ ೫ ನಿಮಿಷ 
ತೆಗೆದುಕೊಳುಳ್ತತ್ದೆ.ಈ ಕೋಟೆಯು ಮಧುಗಿರಿಯ ಏಕ ಲಾ 
ಬೆಟಟ್ದ ಮೇಲೆ ಕಟಟ್ಲಾಗಿದೆ.ಇದು ಏಷಾಯ್ ಎರಡನೇ ದೊಡಡ್ 
ಏಕ ಲಾ ಪವರ್ತವೆ೦ದು ಗುರುತಿ ಕೊಳಳ್ಲಾಗಿದೆ.ಈ 
ಕೋಟೆಯ ಲ್ ಕೆಳದಿ ಚೆನನ್ಮಮ್ನನುನ್ ಹೈದರ್ ಅ ಯು 
ಬ೦ಧಿ ಟಿಟ್ದದ್ನೆ೦ದು ಹೇಳುತಾತ್ರೆ.  
ಇನೊನ್೦ದು ಪೆರ್ೕಕಷ್ಣೀಯ ಸಥ್ಳವೆ೦ದರೆ, ಮೈದನ್ ಳ್ಯ 
ಕೃಷಣ್ಮೃಗಧಾಮ. ಇದು ಮಧುಗಿರಿ ಕೆ.ಸ್.ಆರ್.ಟ್. . ಬಸ್ 
ನಿಲಾದ್ಣದಿ೦ದ ೩೦ ಕಿ.ಮಿ. ದೂರ ದುದ್ ೪೫ ನಿಮಿಷಗಳನುನ್ 
ತೆಗೆದುಕೊ೦ಡು ಮೈದನ್ ಳ್ ಎ೦ಬ ಊರಿನ ಲ್ದೆ. ಕನಾರ್ಟಕದ 
ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಕೃಷಣ್ಮೃಗ ಧಾಮಗಳ ಲ್ ಇದೂ ಒ೦ದು. 
ೕಗೆ ಹಲವಾರು ಮ ಮೆಗಳನುನ್ ಸು೦ದರವಾದ ಸಥ್ಳಗಳನುನ್ 

ಭಕಿತ್ಯುತವಾದ ದೇವಸಾಥ್ನಗಳನುನ್ ತನನ್ ಮಡಿ ನ ಲ್ 
ಇರಿ ಕೊ೦ಡಿರುವ ಮಧುಗಿರಿಯು ಪರ್ಪ೦ಚದ ಉತತ್ಮ ಹಾಗು 
ಸು೦ದರ ಸಥ್ಳಗಳ ಲ್ ಒ೦ದು. 
 


