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ಹಾಗೂ

ಸಾಂಸೃತಿಕ

ಸಿತಾಂತರಗಳನುನ ಪಡ ದುಕ ೂಂಡು ಹ ೂಸ ಮನವಂತರಕ ೆ ರ್ಾಂದಿಯಾಯಿತು. ಸಂಪಾದಾಯ ಶಾದ ಯಿ
ೆ ಂದ
ಹ ೂರಹ ೂರ್ಮಿದ ಪ್ರಾಢ ಚಂಪುಸಾಹಿತಾ ಆದಿಯಲ್ಲಿ ವಿಜ ಂಭಿಸಿ, ತದನಂತರ ಜನಸಮುಿಖವಾದ ಸರಳ,
ಸಾವಭಾವಿಕವಾದ ದ ೇಶಾಛಂದಸುು ಜನಮನದಲ್ಲಿ ರ್ ಲ ಗ ೂಂಡಿತು. ಆಡುನುಡಿಯುನ ಸಾಹಿತಿಾಕ ಭಾಷ ಯಾಗಿ
ಬಳಸಿಕ ೂಂಡು ಅದಕ ೆ ಹ ೂಸಶಕ್ತಿ ಆನುಭಾವಿಕ ಅಭಿವ್ಾಕ್ತಿಯನುನ ವ್ಾಕಿಪಡಿಸುವ್ ಮೂಲಕ ಲ ೂೇಕದಲ್ಲಿ ಹಿಂದ ಂದೂ
ಕಾಣದ ವಿಚಾರಶೇಲ ಸಾಹಿತಾವ್ನುನ ಜಾಗತಿಕಸಾಹಿತಾಕ ೆ ಕ ೂಟ್ಟಿದುು ಕನನಡಸಾಹಿತಾದ ಹ ಮಿಯೇ ಸರಿ. ಶರಣರ
ಸಾಹಿತಾ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅಮೂಲಾಗಾ ಪರಿವ್ತಾರ್ ಗ ಕಾರಣವಾಗಿ ವ ೈಚಾರಿಕಕಾಾಂತಿಗ ಆಹಾವನ ನೇಡುವ್ುದರ
ಜ ೂತ ಗ ತದನಂತರದ ಸಾಹಿತಾಕ ೆ ಶ ಾೇಷ್ಠವಿಚಾರಧ್ಾರ ಯನುನ ಅರಿವಿನ ಅನುಭವ್ವ್ನುನ ಬನಯಾಗಿ ನೇಡಿತು.
ತನಗಾಗಿ ತನನವ್ರಿಗಾಗಿ ತಾರ್ ೇ ನುಡಿದ ಜನವಾಣಿ ದ ೈವ್ವಾಣಿಯ ಎತಿರಕ ೆ ಬಿತಿರಗ ೂಳಿಸಿದುು ವ್ಚನಸಾಹಿತಾದ
ಹ ಗಗಳಿಕ . ಜಿೇವ್ನಶ ೇಧರ್ ಯ ಆಶಯವ್ನನಟುಿಕ ೂಂಡು ಒಡಮೂಡಿದ ಶರಣರಸಾಹಿತಾ ತನನ ದ ಷ್ಟಿಯನುನ
ವ್ಾಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸಮಷ್ಟಿಯಡ ಗ ಹರಿಸಿತು. ಪ್ಾರಂಪರಿಕವಾದ ಮರಢಾ ಜಿೇವ್ಸತವಗಳನುನ ಅರಗಿಸಿಕ ೂಂಡು ಆ ಮೂಲಕ
ಸಾವ್ಾಕಾಲ್ಲಕ ಮರಲಾಗಳನುನ ಸಾರುವ್ುದರ ೂಂದಿಗ ಮಾನವ್ಧಮಾ ನರ್ಮಾಸಲು ಹವ್ಣಿಸಿತು. ಅಲ್ಲಿಂದಿೇಚಿಗ
ಕನನಡಸಾಹಿತಾ ಹ ೂಸರೂಪವ್ನುನ ಧ್ಾರಣ ಮಾಡಿ ಜನಪದರ ಕಲಾಾಣಕ ೆ ರ್ಾಂದಿಹಾಡಿತು. ಇಂತಹ ಹುಲುಸಾದ
ವಿನೂತನ ಸತವದ ವ್ಚನಸಾಹಿತಾಸರರಭ ಮುಂದಿನ ಸಾಹಿತಾ ರಚರ್ ಗ ದಾರಿದಿೇಪವಾಯಿತು.
ಬಸವಾದಿ

ಶರಣರ

ತರುವಾಯ

ಕನನಡಸಾಹಿತಾ

ಚರಿತ ಾಯ

ರಚರ್ ಯಲ್ಲಿ

ಹಲವಾರು

ಮಹತಿರ

ಬದಲಾವ್ಣ ಗಳಾದವ್ು. ವ್ಸುಿ, ವಿಷ್ಯ, ಭಾಷ ಮತುಿ ಛಂದಸಿುನ ಬಳಕ ಯಲ್ಲಿ ದ ೇಶಾ ಮರ್ ೂೇಧಮಾ ಪಾಖರವಾಗಿ
ಪಾಜವಲ್ಲಸಿತು. ಕವಿಗಳು ತಮಿ ಅಂತರಂಗದ ಹದವಾದ ರ್ಮದುವಾದ ಭಾವ್ರ್ ಗಳಿಗ ದ ೇಶತನದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯ
ತಂತುವಿನ ಮೂಲಕ ಸಾಹಿತಾರೂಪ ನೇಡಿದರು. ಷ್ಟಪದಿ, ರಗಳ , ತಿಾಪದಿ, ಸಾಂಗತಾ, ಕ್ತೇತಾರ್ ಇವ್ುಗಳು ಆ
ಕಾಲದ ಸಾಹಿತಾ ರಚರ್ ಯ ಛಂದ ೂೇಮಾಗಾಗಳಾದವ್ು. ತದನಂತರ ಪ್ಾಶಾಾತಾರ ಆಗಮನದಿಂದಾಗಿ ಕನನಡ ಭಾಷ
ಮತುಿ ಸಾಹಿತಾದ ಮೇಲ ಹಲವಾರು ಪ್ ಾೇರಣ ಪಾಭಾವ್ಗಳಾದವ್ು. ಆಂಗಿರ ಒಡ ದು ಆಳುವ್ ನೇತಿಯಿಂದಾಗಿ
ವಿಸಾಿರವಾದ ವಿಶಾಲವಾದ ಸಾಮಾಾಜಾಗಳು ಸವತಂತಾವಾಗಿ ಸಣಣ ಸಣಣ ಸಂಸಾಾನಗಳಾದವ್ು. ಹಿೇಗ ಸವತಂತಾವಾದ
ರಾಜಮರ್ ತನಗಳಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಸಂಸಾಾನ ಬಹಳ ಪಾಮುಖವಾದುದು. ಸಾಂಸ ತಿಕ ಮಹತವವ್ುಳಳ ಸತವಭರಿತ
Corresponding Author:

ಮೈಸೂರು

ಸಂಸಾಾನ

ಕಲ

ಡಾ.ಕೆ.ಚಂದ್ರಕಾಂತ್

ಮೈಸೂರುಸಂಸಾಾನ, ದ ೂರ ರಾಜಒಡ ಯರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದಳವಾಯಿಗಳ ಆಡಳಿತಕ ೆ ಒಳಗಾಯಿತು.

ಭಾರತದ ಕರ್ಾಾಟಕದ

ರಾಜಒಡ ಯರ ಸ ೂೇದರಳಿಯ ಕರಿಕಾಲ ಮಲಿರಾಜನಂದ ದಳವಾಯಿಗಳ ಆಡಳಿತ ಪ್ಾಾರಂಭವಾಯಿತು. ಈ

ಮೈಸೂರಿನ ಮಹಾರಾಣಿ

ದಳವಾಯಿಗಳ

ಮಹಿಳಾ ಕಾಲ ೇಜಿನ ಕನನಡದ

ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮೊಘಲರು, ಮರಾಠರು, ನಜಾಮರ ಸಂಸಾಾನಗಳು ಅವ್ನತಿಯತಿ ಮುಖಮಾಡಿ ತಮಿ ಸಾಮಾಾಜಾ

ಸಹಾಯಕ ಪ್ಾಾಧ್ಾಾಪಕರು

ವಿಸಿರಣ ಗ ಹವ್ಣಿಸುತಿಿದುವ್ು.

ಕಾಲಘಟಿದಲ್ಲಿ

ಮತುಿ

ಸಾಹಿತಾಕ ೆ

ಮೈಸೂರು

~ 113 ~

ತನನದ ೇ

ಸಂಸಾಾನದಲ್ಲಿ

ಆದ

ಕ ೂಡುಗ ಗಳನುನ

ಹಲವಾರು

ನೇಡಿದ .

ಸಿಾತಾಂತರಗಳಾದವ್ು.
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ಛಂದ ೂೇಮಾಗಾಗಳಾದವ್ು.

ತದನಂತರ

ಪ್ಾಶಾಾತಾರ

ಸಾಮಾಜಿಕ ಧ್ಾರ್ಮಾಕ ಹಾಗೂ ಸಾಂಸೃತಿಕ ಸಿತಾಂತರಗಳನುನ

ಆಗಮನದಿಂದಾಗಿ ಕನನಡ ಭಾಷ ಮತುಿ ಸಾಹಿತಾದ ಮೇಲ

ಪಡ ದುಕ ೂಂಡು ಹ ೂಸ ಮನವಂತರಕ ೆ ರ್ಾಂದಿಯಾಯಿತು.

ಹಲವಾರು ಪ್ ಾೇರಣ
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ಶಾದ ೆಯಿಂದ
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ಹ ೂರಹ ೂರ್ಮಿದ
ವಿಜ ಂಭಿಸಿ,

ಪ್ರಾಢ

ತದನಂತರ

ಪಾಭಾವ್ಗಳಾದವ್ು. ಆಂಗಿರ ಒಡ ದು

ನೇತಿಯಿಂದಾಗಿ

ವಿಸಾಿರವಾದ

ವಿಶಾಲವಾದ

ಸಾಮಾಾಜಾಗಳು ಸವತಂತಾವಾಗಿ ಸಣಣ ಸಣಣ ಸಂಸಾಾನಗಳಾದವ್ು.

ಜನಸಮುಿಖವಾದ ಸರಳ, ಸಾವಭಾವಿಕವಾದ ದ ೇಶಾಛಂದಸುು

ಹಿೇಗ

ಜನಮನದಲ್ಲಿ ರ್ ಲ ಗ ೂಂಡಿತು. ಆಡುನುಡಿಯುನ ಸಾಹಿತಿಾಕ

ಸಂಸಾಾನ ಬಹಳ ಪಾಮುಖವಾದುದು. ಸಾಂಸ ತಿಕ ಮಹತವವ್ುಳಳ

ಭಾಷ ಯಾಗಿ ಬಳಸಿಕ ೂಂಡು ಅದಕ ೆ ಹ ೂಸಶಕ್ತಿ ಆನುಭಾವಿಕ

ಸತವಭರಿತ ಮೈಸೂರು ಸಂಸಾಾನ ಕಲ ಮತುಿ ಸಾಹಿತಾಕ ೆ

ಅಭಿವ್ಾಕ್ತಿಯನುನ
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ಮೈಸೂರು

ನೇಡಿದ .
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ರಾಜಒಡ ಯರ

ಕಾಲದಲ್ಲಿ

ಜಾಗತಿಕಸಾಹಿತಾಕ ೆ ಕ ೂಟ್ಟಿದುು ಕನನಡಸಾಹಿತಾದ ಹ ಮಿಯೇ

ದಳವಾಯಿಗಳ ಆಡಳಿತಕ ೆ ಒಳಗಾಯಿತು.

ಸರಿ.

ರಾಜಒಡ ಯರ ಸ ೂೇದರಳಿಯ ಕರಿಕಾಲ ಮಲಿರಾಜನಂದ
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ಪ್ಾಾರಂಭವಾಯಿತು.
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ಶ ಾೇಷ್ಠವಿಚಾರಧ್ಾರ ಯನುನ ಅರಿವಿನ ಅನುಭವ್ವ್ನುನ ಬನಯಾಗಿ

ಹಲವಾರು ಸಿಾತಾಂತರಗಳಾದವ್ು. ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ

ನೇಡಿತು. ತನಗಾಗಿ ತನನವ್ರಿಗಾಗಿ ತಾರ್ ೇ ನುಡಿದ ಜನವಾಣಿ

ಮೊಘಲರು,

ದ ೈವ್ವಾಣಿಯ ಎತಿರಕ ೆ ಬಿತಿರಗ ೂಳಿಸಿದುು ವ್ಚನಸಾಹಿತಾದ

ಅವ್ನತಿಯತಿ ಮುಖಮಾಡಿ ತಮಿ ಸಾಮಾಾಜಾ ವಿಸಿರಣ ಗ

ಹ ಗಗಳಿಕ .

ಆಶಯವ್ನನಟುಿಕ ೂಂಡು

ಹವ್ಣಿಸುತಿಿದುವ್ು. ಪ್ಾಶಾಾತಾರ ಹಲವಾರು ಹ ೂೇರಾಟಗಳ

ಒಡಮೂಡಿದ ಶರಣರಸಾಹಿತಾ ತನನ ದ ಷ್ಟಿಯನುನ ವ್ಾಷ್ಟಿಯಿಂದ

ನಡುವ ಯು ದ ೇಶೇಯರು ತಮಿ ತಮಿ ಸಂಸಾಾನಗಳನುನ

ಸಮಷ್ಟಿಯಡ ಗ

ಜತನಮಾಡಿಕ ೂಳಳಲು

ಜಿೇವ್ನಶ ೇಧರ್ ಯ
ಹರಿಸಿತು.

ಪ್ಾರಂಪರಿಕವಾದ

ಮರಢಾ

ಮರಾಠರು,

ನಜಾಮರ

ಸಂಸಾಾನಗಳು

ಹ ೂೇರಾಡುತಿಿದುವ್ು.

ಜಿೇವ್ಸತವಗಳನುನ ಅರಗಿಸಿಕ ೂಂಡು ಆ ಮೂಲಕ ಸಾವ್ಾಕಾಲ್ಲಕ

ಸಂದಿಗೆತ ಯ

ಮರಲಾಗಳನುನ

ಮಾನವ್ಧಮಾ

ಕರ್ಾಾಟಕ ಇತಿಹಾಸದ ಮುಖಾ ವ ೇದಿಕ ಗ ಬಂದರು. 1734-

ಕನನಡಸಾಹಿತಾ

1759

ನರ್ಮಾಸಲು

ಸಾರುವ್ುದರ ೂಂದಿಗ
ಹವ್ಣಿಸಿತು.

ಹ ೂಸರೂಪವ್ನುನ

ಅಲ್ಲಿಂದಿೇಚಿಗ

ಧ್ಾರಣ ಮಾಡಿ

ಜನಪದರ

ಕಲಾಾಣಕ ೆ

ರ್ಾಂದಿಹಾಡಿತು. ಇಂತಹ ಹುಲುಸಾದ ವಿನೂತನ ಸತವದ
ವ್ಚನಸಾಹಿತಾಸರರಭ

ಮುಂದಿನ

ಸಾಹಿತಾ

ರಚರ್ ಗ

ದಾರಿದಿೇಪವಾಯಿತು.
ಬಸವಾದಿ ಶರಣರ ತರುವಾಯ ಕನನಡಸಾಹಿತಾ ಚರಿತ ಾಯ
ರಚರ್ ಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಮಹತಿರ ಬದಲಾವ್ಣ ಗಳಾದವ್ು.

ಹ ೂೇರಾಟದಲ್ಲಿ

ರವ್ರ ಗ

ಕಳಲ ಯ

ಇಂತಹ

ಮೈಸೂರಿನ

ಆಳಿವಕ ಯಲ್ಲಿತುಿ

ಎಂಬುದನುನ

ದಳವಾಯಿಗಳು

ಒಡ ತನ

ದಳವಾಯಿಗಳ

ಇತಿಹಾಸಕಾರರು

ಹಿೇಗ

ದಾಖಲ್ಲಸಿದಾುರ –
‘’All real power in mysore during 1734-59 was wielded by
these members of the kalale family whence the period
becomes conspicious in the politics of the kingdom as the
Dalvai regime’’ [History of Mysore, vol 2, Hayavadana Rao,
page -69]

ವ್ಸುಿ, ವಿಷ್ಯ, ಭಾಷ ಮತುಿ ಛಂದಸಿುನ ಬಳಕ ಯಲ್ಲಿ ದ ೇಶಾ

ಅವ್ರುಗಳಲ್ಲಿ

ಮರ್ ೂೇಧಮಾ ಪಾಖರವಾಗಿ ಪಾಜವಲ್ಲಸಿತು. ಕವಿಗಳು ತಮಿ

ಮಕೆಳಾದ

ಅಂತರಂಗದ

ಪಾಮುಖರು. ಸವಯಂ ಸವತಂತಾ ರಾಜರಂತ

ರಾರಾಜಿಸಿದ

ದ ೇಶತನದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯ ತಂತುವಿನ ಮೂಲಕ ಸಾಹಿತಾರೂಪ

ಇವ್ರುಗಳು

ಕ ಲಕಾಲ

ಒಡ ಯರನುನ

ನೇಡಿದರು. ಷ್ಟಪದಿ, ರಗಳ , ತಿಾಪದಿ, ಸಾಂಗತಾ, ಕ್ತೇತಾರ್

ರ್ಮೇರಿಸುವ್ಂತ

ಬ ಳ ದರು.

ಇವ್ುಗಳು

ಕಾಯಾಗಳ ಮೂಲಕ ಜನಮಾನಸದಲ್ಲಿ ಬ ರ ತು ಸಾಂಸೃತಿಕ

ಹದವಾದ

ಆ

ಕಾಲದ

ರ್ಮದುವಾದ

ಸಾಹಿತಾ

ಭಾವ್ರ್ ಗಳಿಗ

ರಚರ್ ಯ
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ಕಳಲ ಯ
ದ ೇವ್ರಾಜಯಾ

ದಳವಾಯಿ

ವಿೇರರಾಜಯಾನ

ಹಾಗೂ
ಮೈಸೂರು
ಹಲವಾರು

ನಂಜರಾಜಯಾ

ಜರ್ ೂೇಪಯೇಗಿ
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ಪುರುಷ್ರಾಗಿ ಕಂಗ ೂಳಿಸಿದರು. ಇವ್ರ ಆಸಾಾನ ಕವಿಗಳಲ್ಲಿ

ಪದಾವ್ನುನ

ಒಬಬರ್ಾದ ʻನೂರ ೂಂದಯಾʻ ಪಾತಾಕ್ಷದಶಾಯಾಗಿ ಇವ್ರಿವ್ಾರ

ವಿನಯವ್ಂತಿಕ ಯ ವಿದವತಿಿಗ ಹಿಡಿದ ಕನನಡಿಯಂತಿದ .

ಶರಯಾ, ಪರಾಕಾಮ ಹಾಗೂ ಸಾಹಸಗಾಥ ಗಳನುನ ತನನ

ಕ ತಿಯ ಹ ಸರನುನ ರ್ ೂೇಡಿದರ

ʻಸರಂದರ ಕಾವ್ಾʻ ಕ ತಿಯಲ್ಲಿ ಚಿತಿಾಸಿದಾುರ್ .

ವಿಚಾರದ ಶಾಸರಗಾಂಥವ ಂಬಂತ ಗ ೂೇಚರಿಸುವ್ ಈ ಕ ತಿ,

ನೂರ ೂಂದ,

ನೂರ ೂಂದಯಾ,

ನೂರ ೂಂಡಯಾ

ಎನುನವ್

ಒಂದು

ಹ ೂೇಲುವ್ಂತಿದುು,

ಐತಿಹಾಸಿಕ

ನೂರ ೂಂದನ

ಯಾವ್ುದ ೂೇ ಅಲಂಕಾರ

ವಿೇರಕಾವ್ಾ

ಎಂಬುದು

ರ್ಾಮಾಂತರಗಳುಳಳ ನೂರ ೂಂದ ಕವಿಯು ʻಸರಂದರಕಾವ್ಾʼ

ಸಂಗತಿ.

ಯುದೆದ

ಎಂಬ ಕ ತಿಯನುನ ರಚಿಸಿದಾುರ್ . ಈತ ಮೈಸೂರು ದ ೂರ

ವಿೇಕ್ಷಿಸಿದ

ಕವಿ,

ಇಮಿಡಿ

ಹ ಸರಿಟ್ಟಿರುವ್ುದು ಆತನ ಸಂಗರ ಪ್ಾೇತಿಗ ಸಾಕ್ಷಿಭೂತವಾಗಿದ .

ಕ ಷ್ಣರಾಜನ

ದಳವಾಯಿಗಳಾಗಿದು

ಕಾಲದವ್ನು.

ದ ೇವ್ರಾಜ

ಕಳಲ ಯ

ಮತುಿ

ನಂಜರಾಜನ

ಒಂದ ಡ

ಸರಂದಯಾವ್ನುನ

ಸ ೂೇಜಿಗದ

ಅದಕ ೆ

ಪಾತಾಕ್ಷದಶಾಯಾಗಿ

ಸರಂದರಕಾವ್ಾ

ಎಂದು

ಈ ಕ ತಿ, ನಂಜುಂಡ ಕವಿಯ ರಾಮರ್ಾಥನ

ಆಶಾತಕವಿ. ಕರ್ಾಾಟಕ ಕವಿಚರಿತಾಕಾರರು ನಣಾಯಿಸುವ್ಂತ

ಚರಿತ ಯನುನ ಮತ ೂಿಂದ ಡ ಸಂಚಿಹ ೂನನಮಿಳ ಹದಿಬದ ಯ

ಈತನ ಕಾಲ ಸರಿಸುಮಾರು ೧೭೪೦. ಈತನ ಹ ಸರು

ಧಮಾ ಕ ತಿಯನುನ ರ್ ನಪ್ಸುತಿದ . ರಾಮರ್ಾಥಚರಿತ ಾಯಂತ

ವಿೇರಶ ೈವ್ರ

ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಥಾಹಂದರವ್ನುನ ವಿೇರಕಾವ್ಾದಂತ ಚಿತಿಾಸಿರುವ್

೧೦೧

ಸೂಚಿಸುತಿದ .

ವಿರಕಿರ

ಕಾವಾಾರಂಭದಲ್ಲಿ

ಹ ಸರಿನ

ಪಟ್ಟಿಯನುನ

ನಂಜುಂಡನ

ಸುಿತಿ,

ಈ ಕ ತಿ, ಹ ೂನನಮಿಳ ಹದಿಬದ ಯ ಧಮಾದಂತ ಯುದೆವ್ರ್ ನೇ

ಅಂತಾದಲ್ಲಿ ತ ೂೇಂಟದ ಸಿದೆಲ್ಲಂಗಯತಿ, ಉಳವಿ ಹಾಗೂ

ಒಂದು

ಧಮಾವ್ರ್ಾನಗಿಸಿಕ ೂಂಡು

ಕಲಾಾಣದ ಪಾಸಾಾಪಗಳು ೧೦೧ ರ್ ಯ ವಿೇರಶ ೈವ್ ವಿರಕಿ

ಚಿತಿಾತಗ ೂಂಡಿದ . ವಿೇರಪುರಷ್ನಗ ಪ್ರರುಷ್ವ ೇ ಸರಂದಯಾ

ಇವ್ರ್ ೇ ಎಂಬುದಕ ೆ ಪುಷ್ಟಿಕ ೂಡುತಿವ . ಈತನ ವ ೈಯಕ್ತಿಕ

ಎಂಬುದನುನ ಕ ತಿ ನರೂಪ್ಸುತಿದ . ಮೈಸೂರು ಒಡ ಯರ

ಸಂಗತಿಗಳ ಬಗ ಗಯಾಗಲ್ಲ ಅಥವಾ ಆತನ ಸಾಳದ ಬಗ ಗಯಾಗಲ್ಲ

ಸಂಸಾಾನದಲ್ಲಿ ದಳವಾಯಿಗಳಾಗಿದು ಕಳಲ ಯ ದ ೇವ್ರಾಜ

ಕ ತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ್ುದ ೇ ಉಲ ಿೇಖವಿಲಿ. ಆದರ ತಾನು -

ಮತುಿ

ನಂಜರಾಜರ ೇ

ಕ ತಿಯ

ವಿೇರಪರಾಕಾರ್ಮಗಳಾದ

ಸುಂದರವಾಗಿ

ರ್ಾಯಕಮಣಿಗಳು.

ಇವ್ರುಗಳು

ಮೊಗಲರ

ಕಾತಿಾಕ ಶುದೆ ದಶರ್ಮ ಶಶವಾರದಿ | ಕೂತುಾ ಸುಮೂತಾ

ಇಬಾಾಹಿಂಖಾನ್, ಖಾಸಿಂಖಾನ್, ಅಬುುಲ್ ನಬಿ, ಚಾಂದಖಾನ್,

ಶುಭದ ೂಳು

ಮೊೇತಿಖಾನ್,

ಪೂತಿಾಯಾಯಾಿಶೇಜ

ಶುದೆ

ದಶರ್ಮಗ

ತ ೈ|

ಮೂತಿಾಗಳ ೊರದಿ ಈ ಕಾವ್ಾ [ ೧೩.೧೬೧]

ರಚಿಸಿರುವ್ುದು

ವಿದಿತವಾಗುತಿದ .

ವಿೇರಶ ೈವ್

ಧಮಾದವ್ರ್ಾದ ಈತ ತನನ ಕ ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಡಿ ಅಡಿಗೂ
ಶಾೇರಂಗಪಟಿಣದ ರಂಗರ್ಾಥನನುನ ಸಿರಿಸಿದಾುರ್ . ಕವಿ ತಾನು
ವಿದಾಾವ್ಂತನಲಿ ಎಂಬುದನುನ ಕ ತಿಯಲ್ಲಿ ಹ ೇಳಿಕ ೂಂಡಿದಾುರ್ .
ಛಂದಸುು

ಭಾಷ್ಾಲಕ್ಷವ್ರಿತವ್ನಲಿ
ನಂಜುಡಲ್ಲಂಗನ

ಕ ಪ್

ಮೂರತಾಾನ್

ಮೊದಲಾದ ವಿೇರರ ವಿರುದೆ ಹ ೂೇರಾಡಿ ಜಯಗಳಿಸಿದ ಕಥ

|

|

ಪರಾಕಾಮ,

ವಿಧ್ ೇಯತ ,

ಪಾದಶಾನ

ಕ ತಿಯ

ಸಾವರ್ಮನಷ ,ಠ

ಅಡಿ

ಅಡಿಗೂ

ಪಾಮಾಣಿಕತ ಯ
ವ್ಾಕಿಗ ೂಂಡಿದ .

ಒಂದಥಾದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಸಂಸಾಾನದ ಚರಿತ ಾಯ ಭಾಗವಾಗಿ
ಕಳಲ ಯ

ಸಾಮಂತರಿಬಬರ

ವಿೇರತನದ

ಚಾರಿತಿಾಕ

ದಾಖಲ ಯಾಗಿ ಮೂಡಿಬಂದಿದ . ಮೈಸೂರು ಹಾಗೂ ಕಳಲ ಯ
ದಳವಾಯಿ ವ್ಂಶಸಾರ ವ ೈವಾಹಿಕ ಕ ೂಳುಕ ೂಡುಗ ಸಂಬಂಧ,

ಒಂದು

ಶಾಸರವ್ರ್ ೂೇದಲ್ಲಲಿ
ಇಂದುಶ ೇಖರ

ಸಿಖಂದುರ

ಇಲ್ಲಿದ . ತನನ ರಾಜನ ಪರವಾಗಿ ಇವ್ರು ವ್ಾಕಿಪಡಿಸಿದ ಶರಯಾ,

ಎಂದಿದಾುರ್ . ಅಂದರ ಒಂದು ಸಂವ್ತುರದ ೂಳಗ ಈತ ತನನ ಈ
ಕಾವ್ಾ

ರ್ಮಜಾಾಆಲ್ಲ,

ಯಿಂದಲ್ಲ

ಪ್ ೇಳ ವನೇಕ ತಿಯ [೧.೧೫]

ಬಾಂಧವ್ಾ ಬಿರುಕುಗಳ ಬಗ ಗ ತಿಳಿಸುವ್ ಈ ಕ ತಿ, ಚರಿತ ಾಯ
ಅಭಾಾಸಿಗಳಿಗ

ಹಲವಾರು

ಮಹತವದ

ಮಾಹಿತಿಯನುನ

ಅಗತಾವಾಗಿ ಒದಗಿಸಿಕ ೂಡುತಿದ .
೧೮ ರ್ ಯ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ ಕನನಡರ್ಾಡಿನ ಜಿೇವ್ನ
ಸಂಗರವ ೇ ಕಾವ್ಾದ ವ್ಸುಿವಾಗಿರುವ್ುದು ವಿಶ ೇಷ್. ಚಾರಿತಿಾಕ

ಈ ಪದಾ ಸಂಚಿಹ ೂನನಮಿಳ ಹದಿಬದ ಯಧಮಾ ಕ ತಿಯ

ಯುದೆವ ೇ ಕಾವ್ಾದ ವ್ಸುಿವಾಗಿರುವ್ುದರಿಂದ ಇದನುನ ಒಂದು
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ಎನನಬಹುದು.
ಆಶಾತರನುನ

ಈ

ಹಿಂದಿನ

ಆಯಾಕಾಲದ ಐತಿಹಾಸಿಕ, ಭರಗ ೂೇಳಿಕ ಹಾಗೂ ಸಾಂಸೃತಿಕ

ವಿೇರರ ೂಂದಿಗ

ಚರಿತ ಾಯ ಅಧಾಯನಕ ೆ ಕ ತಿ ಪೂರಕಾಂಶಗಳನುನ ತಿಳಿಸುವ್

ಸರ್ಮೇಕರಿಸಿ ಅವ್ರನುನ ದ ೈವಿೇಕರಿಸುವ್ ಯತನ ಕ ತಿಯಲ್ಲಿದ .

ಜ ೂತ ಗ ಅಗತಾ ಮಾಹಿತಿಯನುನ ಒದಗಿಸಿಕ ೂಡುತಿದ .

ನೂರ ೂಂದ

ಅರಮರ್ ಯ ಒಳಗಿನ ವಿದಾಮಾನಗಳು, ಮಂತಿಾಗಳ ನಪುಣತ ,

ತನನ

ಆಶಾತರಾದ

ದ ೇವ್ರಾಜ

ಮತುಿ

ನಂಜರಾಜರನುನ ಇಂದಾ ಮತುಿ ಪ್ಾಥಾರಿಗ ಸರ್ಮೇಕರಿಸಿ ಕ ತಿ

ಸಂಧಿವಿಗಾಹಿಗಳ

ರಚಿಸಿದಾುರ್ . ಕ ತಿಯು ೧೩ ಸಂಧಿ ೧೩೯೫ ಸಾಂಗತಾ

ರಣ ೂೇತಾುಹ,

ಪದಾಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ . ಕ ತಿ ರಚರ್ ಯಲ್ಲಿ ಗ ೂೇವಿಂದವ ೈದಾನ

ನಣಾಯಗಳು,

“ಕಂಠೇರವ್ ನರಸರಾಜವಿಜಯ” ಕ ತಿಯ ಛಾಯಯಿದ ಎಂದು

ಅಂತಃಪುರದ ವಿಚಾರಗಳು ವಿವಿಧ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿಕರಗಳ

ಈ ಕ ತಿಯನುನ ಸಂಪ್ಾದಿಸಿರುವ್ ಡಾ.ವ ೈಸಿ. ಭಾನುಮತಿ

ಪರಿಸರವ್ನುನ ಕವಿ ಕ ತಿಯಲ್ಲಿ ಎಳ ಎಳ ಯಾಗಿ ಬಿಚಿಾಟ್ಟಿದಾುರ್ .

ಯವ್ರು ಗುರುತಿಸಿದಾುರ . ಐತಿಹಾಸಿಕ ಅಂಶಗಳ ಜ ೂತ ಗ ಕ ತಿ

ಸ ೈನಾಗಳು

ಸಾಂಸೃತಿಕ ವಿಶ ೇಷ್ಣಗಳನುನ ಅರ್ಾವ್ರಣಗ ೂಳಿಸುತಿದ .

ಒಡಡಗಲುಿ, ರಾಸಿಗಲುಿ, ಪ್ ಟಲು, ಹುರಿದ ಮರಳುರಾಶ, ಹರಿಗ ,

ಕ ತಿಯ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಂಜುಂಡ, ಚಾಮುಂಡಿ, ರುದಾಾಣಿ,

ಕತಿಿ, ಕಠಾರಿ, ಕ ೈಚೂರಿ, ಬ ೈಸಿಕ , ಭಜಿಾ, ಸರಗ ೂೇವಿ, ಭಾಂಡ ,

ಗಿರಿಜ , ಕ ೂಲಾಿಪುರದ ಅಂಬಿಕ , ಷ್ಣುಿಖ, ವಾಣಿ, ಗಂಗ ,

ಫಿರಂಗಿಬಂಡಿ

ಗ ೂೇದಾವ್ರಿ, ತುಂಗಭದ ಾ. ಕ ಷ ,ಣ ಕಾವ ೇರಿ, ಶಾೇರಂಗಧ್ಾಮ,

ಬಳಕ ಯನುನ ಕವಿ ಕ ತಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ ಿೇ

ಶಾೇಶ ೈಲ ಮಲ್ಲಿಕಾಜುಾನ, ಕಾಶ ವಿಶವರ್ಾಥ ಮೊದಲಾದವ್ರನುನ

ಖಿಸಿದಾುರ್ .

ಸಿರಿಸಿದಾುರ್ . ಪಾತಿ ಸಂಧಿಯ ಅಂತಾದಲ್ಲಿ –

ಮಲಿಗಾಸ , ವಿೇರಗಾಸ , ಹನುಮಗಾಸ , ವ್ಜಾಮುಷ್ಟಠ ಕಾಳಗ,

“ಹರಿಯ

ನಮೊಿರವ್

ಸಂಗರದ

ಸರಂದರಕಾವ್ಾ

|

ಬರ ದ ೂೇದಿ ಕ ೇಳಿದವ್ರಿಗ
ಧರಣಿ

ಚಂದಾಮರುಳಳನಕ

ಶಾೇಕರವಿತುಿ

|

ಪೊರ ವ್

ಪಶಾಮರಂಗ ಬಿಡದ ”
ಎಂಬ

ಪದಾವಿದ .

ಕವಿ

ಶ ೈವ್ರ್ಾಗಿದುರೂ

ಸುತಿಮುತಿಲ ಪಾದ ೇಶಗಳನುನ ಆಳುತಿಿದು ಅನಂಗತಗಿರಿಯ
ಚ ಲುವ್ಯಾ, ನುಗ ಗಹಳಿಳಯ ವಿೇರರಾಜ, ಕಡೂರು ಚಿಕೆಯಾ,
ನರಸರಾಜಯಾ,
ಕ ಷ್ಣಯಾ,

ಬ ೇಲೂರು

ಹ ಬೂಬರಿನ

ಅಲಂಗದ

ಗುರಿಕಾರ,

ಚ ಲುರಾಜಯಾ,

ನರಸಯಾ,

ಕಡಬದ
ಮದೂುರು

ಚಿಕೆರ್ಾಯಕನಹಳಿಳ

ಮುದುುರಾಜಯಾ, ಶ ಲಗಿರಿಯ ದ ೇವ್ರಾಜಯಾ, ಬಳಾಳಪುರದ
ಬ ೈಚ ೇಗರಡ,
ಕಾಂತಯಾ
ಜ ೂತ ಗ

ಬ ಳೊಳರಿನ

ಪರಾಕಾಮತ ,

ರಾಜನೇತಿಯ

ವ್ಣಾರ್ ,

ಪಗಡ ಯಾಟ,

ಆಸಾಾನದ

ಯುದೆದಲ್ಲಿ

ಬಳಸುತಿಿದು

ಮೊದಲಾದ

ವಿವಿಧ

ನವ್ರಾತಿಾಯ

ಇಡಿಗಲುಿ,

ಯುದೆ

ಸಮಯದಲ್ಲಿ

ಕವ್ಣ ,

ಪರಿಕರಗಳ
ಜರುಗುತಿಿದು

ಮಲಿರ ಜಟ್ಟಿಕಾಳಗ ರ್ಾರ್ಾ ರಿೇತಿಯ ಮರವ್ಣಿಗ ಗಳು, ವಿವಿಧ
ಆಚರಣ ಗಳು,

ಸಾಂಪ್ಾಾದಾಯಿಕ

ಪೂಜ

ಪುನಸಾೆರಗಳು

ವಿವಿಧ ಸಾಂಸೃತಿಕ ಅಂಶಗಳನುನ ಕ ತಿ ತ ರ ದಿಡುತಿದ .
ಮಂಡಾದ ಕ ೈಲಂಚದ ಬಳಿ ದ ೇವ್ರಾಜ ಮತುಿ ನಂಜರಾಜರು
ವಿೇರಗಾಥ

ಹರಿಸಿರಣ

ಸಮನವತ ಕ ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗುತಿದ . ಮೈಸೂರು ರಾಜಾದ

ವ್ಜಿೇರ,

ವಿೇರರ

ಸ ೇರ್ಾಧಿಪತಿಗಳ

ಶತುಾಗಳಾದ ಮೊಗಲರ ವಿರುದೆ ಹ ೂೇರಾಡಿ ಜಯಗಳಿಸಿದ

ಕ ತಿಯುದೆಕೂೆ ಕಂಡುಬರುತಿದ . ಆ ಮೂಲಕ ಹರಿಹರನ

ಫಣಿೇಪುರದ

ತಂತಾಗಾರಿಕ ,

ಕ ಂಪರಾಜಯಾ,

ಮೊದಲಾದರವ್ರ

ಪರಿಚಯ

ಹರದನಹಳಿಳ
ಮಾಡುವ್ುದರ

ವ್ಂಗ, ಕ ೂಂಗ, ಕಳಿಂಗ, ಕಾಶೀರ, ಕುಂತಳ,

ಕುಂತಿರಾಜ, ಕಾಂಭ ೂೇಜ, ಪ್ಾಂಚಾಲ, ವ ೈದಭಿಾ ಮೊದಲಾದ
ಐವ್ತಾಿರು ದ ೇಶಗಳ ಉಲ ಿೇಖ ಕ ತಿಯಲ್ಲಿದ . ಇದರಿಂದ

ಕ ತಿಯ

ಹಂದರವಾಗಿದ .

ಯುದೆವ್ಣಾರ್ ಗ

ದ ೇಶರೂಪವಾದ ಸಾಂಗತಾ ಛಂದಸುನುನ ಬಳಕ ಮಾಡಿಕ ೂಂಡು
ಸಹಜ

ನರೂಪಣ ಯ

ಜನಪದಕಾವ್ಾವ್ರ್ಾನಗಿಸಿರುವ್ುದು

ನೂರ ೂಂದಯಾನ ಹ ಗಗಳಿಕ . ಮೊದಲ ೇ ಆತರ್ ೇ ಹ ೇಳಿರುವ್ಂತ
ತಾನು ಛಂದಸುು ಭಾಷಾಶಾಸರ ಬಲಿವ್ನಲಿರ್ ಂಬಂತ ಛಂದಸುು
ಪ್ಾಾಸನಯಮ ಕಟುಿನಟ್ಾಿಗಿ ಪ್ಾಲರ್ ಯಾಗಿಲಿ. ಆದರ ತನನ
ಮುಂದ ನಡ ದ ಘಟರ್ಾವ್ಳಿಗಳನುನ ನರೂಪ್ಸಲ ೇಬ ೇಕ ಂಬ
ತುಡಿತ ನೂರ ೂಂದಯಾನ ಪಾತಿ ಪದಾದಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣಸಿಗುತಿದ .
ಈ ಹಿಂದ ಚರಿತಾಾಕಾರರು ದಳವಾಯಿಗಳು ಹಾಗೂ ಕ ಲ
ಸಾಮಂತರು

ಸವಾಾಧಿಕಾರಿಗಳು

ಸಾವರ್ಥಾಗಳು

ಎಂದು

ಚಿತಿಾಸಿದಾುರ . ಅದಕ ೆ ಅಪವಾದವ ಂಬಂತ ನೂರ ೂಂದಯಾ ಇಲ್ಲಿ
ಆಶಾತರಾದ

ಕಳಲ ಯ

ದಳವಾಯಿಗಳನುನ

ಸಾವರ್ಮವಿಧ್ ೇಯಕರಾಗಿ, ಅವ್ರ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಜನಪಯೇಗಿ
ಕಾಯಾದ ಮೂಲಕ ಸಾಂಸೃತಿಕ ಪುರುಷ್ರರ್ಾನಗಿ ಕಂಡರಿಸಿ
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ವಿಶ ೇಷ್ವ ನಸುತಿದ .

ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ

ನೂರ ೂಂದಯಾನ “ಸರಂದರಕಾವ್ಾ” ಕ ತಿಯು ಚರಿತ ಾಯ
ವಾಸಿವ್ದ ಹೂರಣವ್ನುನ ತನನ ಒಡಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಸಿಕ ೂಂಡು
ಕಲಾತಿಕತ ಹಾಗೂ ಕವಿಯ ಸ ೂವೇಪಜಙತ ಯಿಂದ ಸಾಹಿತಾ
ರೂಪ

ಪಡ ದು

ರೂಪುತಳ ದಿದ

ಒಂದು
ಎನುನವ್ುದು

ಸುಂದರ

ಕಲಾಕ ತಿಯಾಗಿ

ನಸುಂದ ೇಹದ

ಸಂಗತಿ.

ಮೈಸೂರಿನ ಚರಿತ ಾಯ ಅಧಾಯನ ಮಾಡುವ್ವ್ರಿಗ ಈ ಕ ತಿ
ಒಂದಥಾದಲ್ಲಿ ಆಕರಗಾಂಥ ಎನಸಿದ ಎಂದರ ತಪ್ಾಪಗುವ್ುದಿಲಿ.
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