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ಮಾಯಕೊಂಡ ಕದನ: ಕದನಸೊಂಹನ ಕಥನ 

(ಕಿ್ರ .ಶ. 24-03-1748 ರೊಂದ 18-02-1749.) 
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ಹಾಗೂ ಸಂಶೋಧನಾರ್ಥಿ 

ಇತಿಹಾಸ ವಿಭಾಗ 

ಸರ್ಕಿರಿ ಕಲಾ ರ್ಕಲೇಜು (ಸ್ವಾ ಯತ್ತ ), ಚಿತ್ಾ ದುಗಿ. 
 

‘ಕದನಸಿಂಹ ಹಿರೇಮದಕರಿನಾಯಕ’ 

(ಹಿರೇಮದಕರಿನಾಯಕರು ಹರಪನಹಳಿ್ಳ  ಸೋಮಶೇಖರನಾಯಕರಿಗೆ ಹೇಳುತಿತ ರುವುದು) 

ಸಂಪಿಗೆ ಸದ್ಧ ೋಶನ ವರಪುತ್ಾ ನಾದ ನನನ  

ಮೇಲೆ ನಿನನ  ಪೌರುಷ ಪಾ ದಶಿನವೇ? 

ಇಗೋ ಇಲಿ್ಲ , ದಿಟಿ್ಟ ಸ ನೋಡು! ನನನ ಪಪ ನ 

ಬಿಚ್ಚು ಗತಿತ ಯ ರಕತ ದಾಹ ಇನ್ನನ  ಹಿಿಂಗಿಲಿ್  

ಹಸದ ಹಸ ಅಿಂಚಿನ ಬಿಸರಕತ  ತೊಟಿ್ಟ ಕಕ ತಿತ ದ್ 

ರುಿಂಡ ಮಿಂಡಗಳ ಚಂಡಾಡಿ ಚಿಮಿ್ಮ ದ 

ಬಿಸರಕತ ದಲಿ್ಲ  ಮ್ಮಿಂದ್ದುು  ಅಭಿಷೇಕಗಿಂಡಿದ್ 

ಮಚಿು ಡು ತುಕ್ಕಕ ಡಿದು ಮೋತಿ ಮಿಂಡಾದ 

ಈಟ್ಟ ಭರ್ಜಿಗಳ ಖಡಗ  ಗುರಾಣಿಗಳ 

ನನ್ನನ ದುರು ಬಂದ ನಿನ್ನನ ದ್ಗೆ ನಿೋನೇ ನಿನನ  

ಕ್ಕವಿಗಟಿ್ಟ  ಕೇಳು ಬಿಸರಕತ  ಹೆಪುಪ ಗಟಿ್ಟ  

ನಿನನ  ಗುಿಂಡಿಗೆ ಬಿಸಯಾರಿ ತ್ಣ್ಣ ಗಾಗಿದ್ 

ಈ ಹೆದರು ಪುಕಕ ಲು ವಂಚಕರ ಮಿಂದಾಳು! 

ಈ ಕದನ ಸಿಂಹನ ಕೆಣ್ಕುವ ಉದಧ ಟತ್ನವೇ? 

ಪ್ರಪ! ಅರಸ ಆನ್ನಯೇರಿ ಬಂದಿರುವೆ 

ಹೊರಡು, ಮದಕರಿ ಕೆಣ್ಕುವ ಹುಚ್ಚು ತ್ನ ಬೇಡ. 

- ರೇವಣ್ಸದು ಪಪ . ಎಸ್. 

 ಹಿರೇಮದಕರಿನಾಯಕನ ಚರಿತ್ರಾ ಯಲಿ್ಲ  ಹೆಸರುವಾಸಯಾದ ಮಾಯಕಿಂಡ ಕೋಟೆ ಅತ್ಾ ಿಂತ್ ಆಯಕಟಿ್ಟ ನ 

ಕೋಟೆಯಾಗಿತುತ . ಚಿತ್ಾ ದುಗಿ ಸಂಸ್ವಾ ನದ ಯುದಧ  ಚರಿತ್ರಾ ಯಲಿ್ಲ  ಅತ್ಾ ಿಂತ್ ಮಹತ್ಾ ದ್ು ನಿಕಿಂಡಿರುವ 

ಮಾಯಕಿಂಡ ಕದನ ಒಟಿ್ಟ  ಹತುತ  ತಿಿಂಗಳು ಇಪಪ ತೊತ ಿಂದು ದಿನಗಳ ರ್ಕಲ್ ನಡೆದಿತುತ . ‘ರಾಯಚೂರು’ 

ತಾಳ್ಳಕೋಟೆ ಕದನಕೆಕ  ರ್ಕರಣ್ವಾಗಿ ಕ್ಕಾ .ಶ. 1565ರಲಿ್ಲ  ವಿಜಯನಗರ ಸ್ವಮಾಾ ಜಾ ದ ಪತ್ನಕೆಕ  ರ್ಕರಣ್ವಾಗಿದು ಿಂತ್ರ 
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‘ಉಚು ಿಂಗಿದುಗಿ’ಮಾಯಕಿಂಡ ಕದನಕೆಕ  ರ್ಕರಣ್ವಾಗಿ ಕ್ಕಾ .ಶ. 1749ರಲಿ್ಲ  ಹಿರೇಮದಕರಿನಾಯಕನ ಪತ್ನಕೆಕ  

ರ್ಕರಣ್ವಾಗಿ, ಚಿತ್ಾ ದುಗಿ ಪ್ರಳೆಯಗಾರರ ಸಂಸ್ವಾ ನ ಅವನತಿಯ ದಾರಿ ಹಿಡಿಯಲೂ ರ್ಕರಣ್ವಾಗಿತುತ ತ . 

ತಾಳ್ಳಕೋಟೆ ಕದನ ವಿಜಯನಗರ ಹಾಗೂ ಬಹುಮನಿ ಸುಲಾತ ನರ ಅಳ್ಳವು - ಉಳ್ಳವನ್ನನ  ನಿಧಿರಿಸದು ಿಂತ್ರ 

ಮಾಯಕಿಂಡ ಕದನ ಚಿತ್ಾ ದುಗಿ ಹಾಗೂ ಹರಪನಹಳಿ್ಳ  ಪ್ರಳೆಯಗಾರರ ಅಳ್ಳವು - ಉಳ್ಳವನ್ನನ  ನಿಧಿರಿಸತುತ .  

 ಮದಲ್ನೇ ಕಸ್ತತ ರಿರಂಗಪಪ ನಾಯಕ ಕ್ಕಾ .ಶ. 1652ರಲಿ್ಲ  ಬಸವಾಪಟಿ ಣ್ಣ ದ ಪ್ರಳೆಯಗಾರರಿಂದಿಗೆ 

ಹೊೋರಾಡಿ ಮಾಯಕಿಂಡ ಸೇರಿದಂತ್ರ ಸಂತ್ರಬೆನ್ನನ ರು, ಹೊಳಲೆಕ ರೆ, ಅಣ್ರ್ಜ, ಜಗಳೂರು ಮತಿತ ತ್ರ ಪಾ ದೇಶಗಳನ್ನನ  

ಗೆದುು  ಚಿತ್ಾ ದುಗಿಕೆಕ  ಸೇರಿಸಕಿಂಡಿದು ನ್ನ. ಚಿತ್ಾ ದುಗಿ ಸಂಸ್ವಾ ನದ ಆಯಕಟಿ್ಟ ನ ಪಾ ದೇಶವಾಗಿದು  

ಮಾಯಕಿಂಡರ್ಕಕ ಗಿ ನಡೆದ ಕದನ ಬಿದನ್ನರಿ (ಕೆಳದಿ)ನವರಿಿಂದ ಪ್ರಾ ರೇಪಿತ್ರಾಗಿದು  ಹರಪನಹಳಿ್ಳ  

ಪ್ರಳೆಯಗಾರರು ಮತುತ  ಚಿತ್ಾ ದುಗಿದವರ ನಡುವಿನ ಹೊೋರಾಟವಾಗಿತುತ . ಅಣ್ರ್ಜ, ಆಲೂರು, ಬೇತೂರು, 

ಉಚು ಿಂಗಿದುಗಿ, ಮಾಯಕಿಂಡ, ತೂಲ್ಹಳಿ್ಳ , ಬಾತಿ ಇವು ಇವರಿಬಬ ರ ನಡುವಿನ ಹಲ್ವು ಹೊೋರಾಟಗಳ್ಳಗೆ 

ಯುದಧ ಭೂಮ್ಮಗಳಾಗಿದು ವು. ಹಿರೇಮದಕರಿನಾಯಕನ ರ್ಕಲ್ದಲಿ್ಲ  ನಡೆದ ಮಾಯಕಿಂಡ ಕದನಕೆಕ  ರಾಜಕ್ಕೋಯ 

ಮತುತ  ಧ್ಯಮ್ಮಿಕ ರ್ಕರಣ್ಗಳು ಪಾ ಧ್ಯನವಾಗಿ, ಆರ್ಥಿಕ ರ್ಕರಣ್ಗಳು ಗೌಣ್ವಾಗಿ ರ್ಕಣುತ್ತ ವೆ. 

 ಚಿತ್ಾ ದುಗಿ ಪ್ರಳೆಯಗಾರರು ಶತುಾ ಗಳ್ಳಿಂದ ಸುತುತ ವರೆಯಲ್ಪ ಟಿ್ಟ ದು ರು. ಜೊತ್ರಗೆ ಸಂಸ್ವಾ ನದೊಳಗಿನ 

ಒಳಸಂಚ್ಚ ಮತುತ  ಸೈನಾಾ ಧಿರ್ಕರಿಗಳ ಹಸತ ಕೆಷ ೋಪಗಳೂ ಇದು ವು. ಭರಮಣ್ಣ ನಾಯಕನ ರ್ಕಲ್ದಿಿಂದ ಕತಿತ  

ಮಸೆಯಲಾರಂಬಿಸದು  ಸಂಸ್ವಾ ನದ ಶತುಾ ಗಳು ಮಾಯಕಿಂಡದಲಿ್ಲ  ಒಟಿ್ಟ ಗೂಡಿದು ರು. ಇವರನ್ನನ ಲಿಾ  

ಎದುರಿಸುವ ಜವಬಾು ರಿ ಹಿರೇಮದಕರಿನಾಯಕನಿಗಿತುತ . ಇದು ಭರಮಣ್ಣ ನಾಯಕ ತ್ನನ  ಯುದಧ ಗಳ ಪರಿಣಾಮ 

ನ್ನಟಿ್ಟ ದು  ಪಾ ತಿರ್ಕರದ ಬಿೋಜಗಳ ಫಲ್. ಹರಪನಹಳಿ್ಳಯವರ ಹಗೆತ್ನದ ಫಲ್ವಾದ ಮಾಯಕಿಂಡ ಕದನಕೆಕ  

ಪೂಣ್ಿವಿರಾಮವನಿನ ಟಿ ವನ್ನ ಇವನ ಮಗ, ಇವನಷಿ್ ೋ ಸಮರ್ಿನಾಗಿದು  ಇಮಿ ಡಿ ಕಸ್ತತ ರಿ ರಂಗಪಪ ನಾಯಕ. 

ಮಾಯಕಿಂಡ ಕದನ ಬಿಾ ಟ್ಟೋಷರು, ಹೈದರಬಾದಿನ ನಿಜಾಮ ಹಾಗೂ ಮರಾಠರು ಸೇರಿ ಹೈದರ್ ಮತುತ  

ಟ್ಟಪುಪ ಸುಲಾತ ನರ ವಿರುದಧ  ನಡೆಸದು  ಎರಡನೇ ಆಿಂಗಿೋ-ಮೈಸ್ತರು ಯುದಧ ವನ್ನನ  ನ್ನನಪಿಸುತ್ತ ದ್ ಏಕೆಿಂದರೆ ಆ 

ಯುದಧ ದಂತ್ರಯೇ ಮಾಯಕಿಂಡ ಕದನದಲಿ್ಲ  ಬಿದನ್ನರು ಇಮಿ ಡಿ ಬಸವಪಪ ನಾಯಕ, ಹರಪನಹಳಿ್ಳ  

ಸೋಮಶೇಖರನಾಯಕ ಹಾಗೂ ರಾಯದುಗಿ ಮತುತ  ಸವಣೂರಿನ ಪ್ರಳೆಯಗಾರರು ಹಿರೇಮದಕರಿನಾಯಕ 

ಮತುತ  ಇಮಿ ಡಿ ಕಸ್ತತ ರಿರಂಗಪಪ ನಾಯಕರ ವಿರುದಧ  ಒಟಿ್ಟ ಗೂಡಿದು ರು. ಅಲಿ್ಲ  ಯುದಧ  ನಡೆಯುತಿತ ರುವಾಗಲೇ 

ಹೈದರಾಲ್ಲ ಮಡಿದು; ಯುದಧ ವನ್ನನ  ಟ್ಟಪುಪ ಸುಲಾತ ನ್ ಮಿಂದುವರೆಸ ಗೆದಿು ದು ನ್ನ. ಇಲಿ್ಲ  ಹಿರೇಮದಕರಿನಾಯಕ 

ಯುದಧ ನಡೆಯುತಿತ ರುವಾಗಲೇ ಮಡಿದರೆ; ಯುದಧ ವನ್ನನ  ಇಮಿ ಡಿ ಕಸ್ತತ ರಿರಂಗಪಪ ನಾಯಕ ಮಿಂದುವರೆಸ 

ಗೆದಿು ದು ನ್ನ.  

 ಮಾಯಕಿಂಡ ಕದನಕೆಕ  ಸ್ವಿಂಪ್ರಾ ದಾಯಿಕ ಹಗೆತ್ನದ ರ್ಕರಣ್ವಿಂದು ರಾಜಕ್ಕೋಯ ರ್ಕರಣ್ವಾಗಿ 

ಕಂಡುಬಂದಿದ್. ಹರಪನಹಳಿ್ಳ  ಪ್ರಳೆಯಗಾರರು ಮತುತ  ಚಿತ್ಾ ದುಗಿ ಪ್ರಳೆಯಗಾರರ ನಡುವಿನ ವೈವಾಹಿಕ 

ಬಳುವಳ್ಳಯ ರೂಪವಾಗಿದು  ‘ಉಚು ಿಂಗಿದುಗಿ’ ಪಾ ದೇಶ ಅವರಿಬಬ ರ ನಡುವಿನ ಯುದಧ ಭೂಮ್ಮಯಾಗಿ 

ಮಾಪಿಟಿ್ಟ ದುು  ದುರಂತ್ವೆ ಸರಿ. ಕ್ಕಾ .ಶ. 1572ರಲಿ್ಲ  ದುಗಿದ ತಿಮಿ ಣ್ಣ ನಾಯಕ ತ್ನನ  ಮಗಳು 

ಹೊನನ ವಾ ನಾಗತಿಯನ್ನನ  ಹರಪನಹಳಿ್ಳಯ ದಾದೇನಾಯಕನಿಗೆ ವಿವಾಹ ಮಾಡಿಕಟಿ್ಟ  ಉಚು ಿಂಗಿದುಗಿವನ್ನನ  

ಬಳುವಳ್ಳಯಾಗಿ ನಿೋಡಿದು ನ್ನ. ಈ ಪಾ ದೇಶಕೆಕ  ಓಬಣ್ಣ ನಾಯಕನ ರ್ಕಲ್ದಲಿ್ಲ  ದೇವಿಯ ಆರಾಧನ್ನಗೆ ದಾದೇನಾಯಕ 

ಅವರ್ಕಶ ಮಾಡಿಕಡದೇ ಇದಿು ದು ರಿಿಂದ ಮನಸ್ವತ ಪ ಉಿಂಟಾಗಿತುತ . ಹೊನನ ವಾ ನಾಗತಿ ದುಗಿದವರ ಪರವಾಗಿ 

ಪಿತೂರಿ ಮಾಡುತಿತ ದು ಳೆಿಂದು ತಿಳ್ಳದು ದಾದೇನಾಯಕ ಅವಳನ್ನನ  ಉಚು ಿಂಗಿದುಗಿದ ಮೇಲ್ಲಿಂದ ತ್ಳಿ್ಳ  

ಸ್ವಯಿಸದು ನ್ನ (ಕೆಲ್ವರು ರ್ಕಲುಜಾರಿ ಬಿದು ಳೆಿಂದು ಅಭಿಪ್ರಾ ಯಿಸುತಾತ ರೆ). ಕ್ಕಾ .ಶ. 1665ರಲಿ್ಲ  ಈ ಸೇಡಿನ 

ಪಾ ತಿರ್ಕರವಾಗಿ ಅಣ್ರ್ಜ ಕದನದಲಿ್ಲ  ಹರಪನಹಳಿ್ಳಯವರನ್ನನ  ಸೋಲ್ಲಸ ಉಚು ಿಂಗಿದೇವಿಯ ಉತ್ಸ ವಮೂತಿಿಯನ್ನನ  

ತಂದು ಚಿತ್ಾ ದುಗಿದಲಿ್ಲ  ಪಾ ತಿಷ್ಠಾ ಪಿಸದು ನ್ನ.  

 ಹಿರೇಮದಕರಿನಾಯಕನ ರ್ಕಲ್ದಲಿ್ಲ  ಸೈನಿಕರು ಹರಪನಹಳಿ್ಳಯವರ ಮೇಲೆ ವಿಜಯದಶಮ್ಮಯಂದು 

ದಾಳ್ಳಮಾಡಿ ಪಂಚಲೋಹದ ಉಚು ಿಂಗಿಮೂತಿಿಯನ್ನನ  ತಂದರು, ಈ ಆಕಾ ಮಣ್ದಲಿ್ಲ  ಹಿರೇಮದಕರಿನಾಯಕನ 

ಪರಮಾಪತ ರಲಿ್ಲ  ಒಬಬ ನಾಗಿದು  ತುಿಂಬರ ಗುದಿು ನ ಶಾನಭೋಗರ ಭಿೋಮಪಪ  ಪಾ ಮಖ ಪ್ರತ್ಾ ವಹಿಸದು ನ್ನ. ಈ 

ಆಕಾ ಮಣ್ದ ಯಶಸಸ ನ ರ್ಕರಣ್ ಶಾನ್ನಬೋಗರ ಭಿೋಮಪಪ ನಿಗೆ ಏಳು ಗಾಾ ಮಗಳನ್ನನ  ಜಹಗಿೋರಾಗಿ ನಿೋಡಲಾಗಿತುತ . 

ಪರಿಣಾಮ ಸೋಮಶೇಕರನಾಯಕ ಹಿರೇಮದಕರಿನಾಯಕನನ್ನನ  ವಿರೋದಿಸಲು ರ್ಕರಣ್ವಾಗಿ 

ಮಾಯಕಿಂಡದಲಿ್ಲ  ಎದುರಾಗಿ ನಿಿಂತಿದು ನ್ನ. 

 ಕ್ಕಾ .ಶ. 1741ರಲಿ್ಲ  ಹಿರೇಮದಕರಿನಾಯಕನ ವಿರುದಧ  ರಾಮಗಿರಿಕದನದಲಿ್ಲ  ಸೋತು ಕೆಲ್ವು ಫಿರಂಗಿಗಳನ್ನನ  

ಕಳೆದುಕಿಂಡಿದು  ಕೆಳದಿ ಇಮಿ ಡಿ ಬಸವಪಪ ನಾಯಕನ ನೇತೃತ್ಾ ದಲಿ್ಲ  ರಾಯದುಗಿದ ಕನೇಟ್ಟನಾಯಕ, 

ಹರಪನಹಳಿ್ಳ  ಪ್ರಳೆಗಾರ ಸೋಮಶೇಖರನಾಯಕ ಮತುತ  ಸವಣೂರಿನ ನವಾಬ ಅಬ್ದು ಲ್ ಮರ್ಜೋದ್ಖಾನ್ರು 

ಸೇರಿಕಿಂಡು ಎರಡನೇ ಆಕಾ ಮಣ್ಕೆಕ  ಮಿಂದಾಗಿದು ರ ಪರಿಣಾಮವೇ ಕ್ಕಾ .ಶ. 1748ರ ಮಾಯಕಿಂಡ ಕದನ. 
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 ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಪಾ ಬಲ್ವಾಗಿದು  ಬಿದನ್ನರು, ಸೈನಿಕವಾಗಿ ಬಲ್ಲಷಾ ವಾಗಿದು  ಚಿತ್ಾ ದುಗಿವನ್ನನ  

ಎದುರಿಸುವುದು ಸಧಾ ದಮಟಿ್ಟ ಗೆ ಅತಿೋ ಜರೂರು ಎಿಂದು ತಿಳ್ಳದಿದು  ಇಮಿ ಡಿ ಬಸವಪಪ ನಾಯಕ ಚಿತ್ಾ ದುಗಿದ 

ಶತುಾ ಗಳನ್ನನ  ಮಿಂದಿಟಿ್ಟ ಕಿಂಡು ಪದೇ ಪದೇ ಆಕಾ ಮಣ್ ಮಾಡುತಿತ ದು ನ್ನ ಅದರ ಒಿಂದು ಭಾಗವೇ 

ಮಾಯಕಿಂಡ ಕದನ. 

 ಮಾಯಕಿಂಡ ಕದನ ಧ್ಯಮ್ಮಿಕ ರ್ಕರಣ್ಗಳ್ಳಿಂದೇನ್ನ ಹೊರತಾಗಿಲಿ್ . ಆಡಳ್ಳತ್ ನಡೆಸುವವನ್ನ ಮತಿೋಯ 

ಹಾಗೂ ಸ್ವಿಂಸ್ವರಿಕ ವಿಷಯಕೆಕ  ಕೈ ಹಾಕ್ಕದರೆ ಏನಾಗುತ್ತ ದ್ ಎಿಂಬ್ದದಕೆಕ  ಒಿಂದು ಸಪ ಷಿ  ಪ್ರಠ ಈ ಮಾಯಕಿಂಡ 

ಕದನ. ಆಳುವವ ಆಳ್ಳಾ ಕೆಯ ವಿಧ್ಯನ ಮತುತ  ಆಳಲ್ಪ ಡುವವರ ಶೋಲ್, ಸಾ ಭಾವ ಮತುತ  ಸಂಪಾ ದಾಯಗಳನ್ನನ  

ಗಮನಿಸ ಗೌರವಿಸಬೇಕು. ಆಡಳ್ಳತ್ ನಡೆಸುವವರು ತ್ಮಿ  ಮತಿೋಯ ಹಾಗೂ ಸ್ವಿಂಸ್ವರಿಕ ವಿಷಯಗಳ್ಳಗೆ ಕೈ 

ಹಾಕದಿದು ರೆ ಸ್ವಕು ಎಿಂಬ್ದದಷಿ್  ಜನರಿಗೆ ಮಖಾ ವಾಗಿರುತ್ತ ದ್. ಏಕೆಿಂದರೆ, ಧಮಿ ಮತುತ  ರಾಜಕ್ಕೋಯ ಒಿಂದು 

ವಾ ವಸಾ ತ್ ಆಡಳ್ಳತ್ದ ಪಾ ಮಖ ಆಧ್ಯರ ಸತ ಿಂಭಗಳಾಗಿರುತ್ತ ವೆ. 

 ಭರಮಣ್ಣ ನಾಯಕನ ಮರಣ್ದ ನಂತ್ರ ಅಧಿರ್ಕರಕೆಕ  ಬಂದ ಚಿತ್ಾ ದುಗಿದ ಅರಸರಲಿ್ಲ  ಗುರುಮನ್ನ 

ಮರುಘಾಮಠದ ಬಗೆಗೆ ಇದು  ಧ್ಯಮ್ಮಿಕ ನಿಲುವು ಬದಲಾಗಿತುತ . ಇದಕೆಕ  ರಾಜಕ್ಕೋಯ ಹಿನ್ನನ ಲೆಯ ರ್ಕರಣ್ ಇದಿು ತು. 

ಹಿರೇಮದಕರಿನಾಯಕನ್ನ ಈ ಧೋರಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿರಬಹುದು. ಹಿರೇಮದಕರಿನಾಯಕನ ಆಳ್ಳಾ ಕೆಯ ಅವಧಿಯಲಿ್ಲ  

‘ಮಠಿಂತ್ರ ನಿೋತಿ’ಯನ್ನನ  ಅನ್ನಸರಿಸ ಶಿಂಗೇರಿ ಮಠಕೆಕ  ತ್ನನ  ನಿಷ್ಾ ಯನ್ನನ  ಪಾ ದಶಿಸದು ನ್ನ. ಸುಮಾರು ಕ್ಕಾ .ಶ. 

1746-47ರ ಸುಮಾರಿನಲಿ್ಲ  ನಡೆದಿರಬಹುದಾದ ಕೋಗುಿಂಡೆ ಗಾಾ ಮದಲಿ್ಲನ ‘ವೇಶ್ಯಾ  ಪಾ ಕರಣ್’ವೂ ಒಿಂದು 

ರ್ಕರಣ್ವಾಗಿತುತ . ಈ ಪಾ ಕರಣ್ದಲಿ್ಲ  ಗಾಾ ಮದ ಯುವಕರ ಪರವಾಗಿದು  ನಾಯಕನ್ನ ಮರುಘಾಮಠದ ಹನ್ನನ ರಡನೇ 

ಪಿೋಠಧಾ ಕ್ಷರಾಗಿದು  ಗುರುಪ್ರದ ದೇಶಕರು ಗಾಾ ಮದ ಹಿರಿಯರನ್ನನ  ಬೆಿಂಬಲ್ಲಸ ಯುವಕರನ್ನನ  ಗಾಾ ಮ ಭಹಿಷ್ಠಕ ರ 

ಹಾಕ್ಕದು ನ್ನನ  ವಿರೋಧಿಸದು ನ್ನ. ಈ ಪಾ ಕರಣ್ ಅರಮನ್ನ-ಗುರುಮನ್ನಗಳ ನಡುವಿನ ಸಮನಾ ಯತ್ರಯ ವಾತಾವರಣ್ 

ಕೆಡಲು ರ್ಕರಣ್ವಾಗಿ ಅದೂವರೆಗೂ ಸಾ ೋಕರಿಸದು  ಧಮಿ ಹಾಗೂ ನಡೆಯಿಸದು  ಧ್ಯಮ್ಮಿಕ ರ್ಜೋವನದ 

ಬದಲಾವಣೆಗಾಗಿ ಹಿರೇಮದಕರಿನಾಯಕನ ಮಠಿಂತ್ರ ನಿೋತಿಗೆ ರ್ಕರಣ್ವಾಗಿತುತ . ಈ ಘಟನ್ನ ಸಂಸ್ವಾ ನದ 

ಚರಿತ್ರಾ ಯಲಿ್ಲ  ‘ಕೋಗುಿಂಡೆ ರ್ಕಾ ಿಂತಿ’ ಎಿಂದು ಕರೆಯಬಹುದಾದಷಿ್ಟ  ಸ್ವಧಾ ತ್ರ ಹೊಿಂದಿದ್. ಈ ಘಟನ್ನ ಮಠ ಮತುತ  

ಚಕಾ ವತಿಿಯ ನಡುವಣ್ ಇದು  ಪ್ರಾ ಚಿೋನ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನನ  ಅನಾವರಣ್ಗಳ್ಳಸತುತ . ಕೋಗುಿಂಡೆ ಘಟನ್ನಯ 

ತ್ರುವಾಯ ಶಿಂಗೇರಿ ಮಠ ಪುನಃ ಹಿರೇಮದಕರಿನಾಯಕನ ಮೂಲ್ಕ ಸಂಸ್ವಾ ನದ ಉದಾರ ಪ್ಾ ೋತಾಸ ಹವನ್ನನ  

ಪಡೆಯುವಂರ್ ಸ್ವಾ ನವನ್ನನ  ಪಾ ಭಾವವನ್ನನ  ಹೊಿಂದಿತು. ಹಿರೇಮದಕರಿನಾಯಕ ಮಠಪತಿ ವಿರುದಧ  

ನಡೆದುಕಿಂಡ ನಡೆ ಬಹುಶಃ ಸಮಾಜದ ಒಿಂದು ಸಮದಾಯದ ಉದ್ು ೋಶ ಮತುತ  ಕಾ ಮಬದಧ ವಾದ ಪಾ ಚಾರ 

ರ್ಕಯಿಗಳ್ಳಗೆ ಅವನನ್ನನ  ವಿರುದಧ ವಾಗಿ ನಿಲಿ್ಲ ಸತುತ . ಯಾವುದೇ ಒಬಬ  ರಾಜ ತ್ನನ  ಸಮರ್ಕಲ್ಲೋನ ಪಾ ಬಲ್ 

ಸಮದಾಯವಿಂದರ ಬೆಿಂಬಲ್ವಿಲಿ್ ದ್ ತ್ನನ  ಆಡಳ್ಳತ್ವನ್ನನ  ನಡೆಸಲು ಸ್ವಧಾ ವಿಲಿ್ . ಇವನ ವಿರುದಧ  

ನಿಿಂತುಕಿಂಡ ಸಮದಾಯವಿಂದರ ಬೆಿಂಬಲ್ಲತ್ ಪ್ರಳೆಯಗಾರರು ಮಲೆನಾಡಿನ ಕೆಳದಿಯ ನಾಯಕತ್ಾ ದಲಿ್ಲ  

ಸಂಘಟ್ಟತ್ರಾಗಿ ಹೊೋರಾಟಕ್ಕಕ ಳ್ಳದ ಸ್ವಧಾ ತ್ರಯನ್ನನ  ಇಲಿಾ  ಎನ್ನನ ವಂತಿಲಿ್ .     

 ಹಿರೇಮದಕರಿನಾಯಕನ್ನ ಹೊರಡಿಸರುವ ಕೆಲ್ವು ಶಾಸನಗಳನ್ನನ  ಅವಲೋಕ್ಕಸದರೆ ಅವನ ಮಠಿಂತ್ರ 

ನಿೋತಿ ಹಾಗೂ ಶಿಂಗೇರಿ ಮಠದೊಿಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧ ಮತ್ತ ಷಿ್ಟ  ಸಪ ಷಿ ವಾಗುತ್ತ ದ್. ಶಿಂಗೇರಿ ಮಠದೊಿಂದಿಗಿನ 

ಸಂಬಂಧ ಹಿರೇಮದಕರಿನಾಯಕನಿಗೆ ತ್ನನ  ಸಂಸ್ವಾ ನದ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಅವಶಾ ವಿದು  ಜನಜಾಗೃತಿ, ಅನ್ನಕೂಲ್ 

ಸನನ ವೇಶ ಮತುತ  ಪರಿಸರ ನಿಮಾಿಣ್ಗಿಂಡವೆಿಂದು ಹೇಳಲು ಸ್ವಧಾ ವಾಗದು ಏಕೆಿಂದರೆ ಯಾವುದೇ ರಾಜನ 

ರಾಜಾ ದ ಅಳ್ಳವು-ಉಳ್ಳವು ಅವನ ಆಡಳ್ಳತ್ ಪಾ ದೇಶದ ಪಾ ಜಾಶಕ್ಕತ ಯನ್ನನ  ಅವಲಂಬಿಸರುತ್ತ ದ್; ಆ ಪಾ ಜಾಶಕ್ಕತ ಯ 

ಸಂಘಟನ್ನಗೆ ಧಮಿ ಪಾ ಧ್ಯನ ಪ್ರತ್ಾ  ನಿವಿಹಿಸುತ್ತ ದ್. ರಾಜನಬಬ  ಧಮಿಗುರುಗಳ್ಳಗೆ, ದೇವಾಲ್ಯಗಳ್ಳಗೆ ಹಾಗೂ 

ಅಗಾ ಹಾರಗಳ್ಳಗೆ ದಾನಗಳನ್ನನ  ನಿೋಡಿ ಸವಿಮಾನಾ  ನಿೋಡುತಿತ ದುು ದರ ಹಿಿಂದ್ ಸಮಾಜದ ಎಲಿಾ  ವಗಿಗಳವರಿಿಂದ 

ವಿಶಾಾ ಸ, ಸಹಾನ್ನಭೂತಿ, ಸಹರ್ಕರಗಳನ್ನನ  ಪಡೆಯುವ ಉದ್ು ೋಶವನ್ನನ  ಹೊಿಂದಿರುತಿತ ದು ನ್ನ. ತಾನ್ನ ದಾನ ನಿೋಡಿದ 

ಧಮಿಬೆಿಂಬಲ್ಲತ್ ಸಮದಾಯವಿಂದರ ಬೆಿಂಬಲ್ ಪಡೆಯುವುದು ರಾಜನ ಉದ್ು ೋಶವಾಗಿದು ರೆ; ತಾನ್ನ ದಾನ 

ಪಡೆದ ಧಮಿನಿಷಾ  ರಾಜನಿಗೆ ಬೆಿಂಬಲ್ ನಿೋಡುವುದು ಸಮದಾಯದ ಉದ್ು ೋಶವಾಗಿರುತಿತ ತುತ . ಇದೊಿಂದು ರಿೋತಿ 

“ಧಮೋಿ ರಕ್ಷತಿೋ ರಕ್ಕಷ ತಃ” ಎಿಂಬಂತ್ರ ರಾಜ ನಿಷ್ಾ  ಧಮಿಕ್ಕಕ ದು ರೆ ಧಮಿ ನಿಷ್ಾ  ರಾಜನಿಗೆ ಎಿಂಬ ಪರಸಪ ರ 

ನಿಧ್ಯಿರವನ್ನನ  ಅವಲಂಬಿಸತುತ . ಹಿರೇಮದಕರಿನಾಯಕನ್ನ ತ್ನನ  ಆಡಳ್ಳತಾವಧಿಯಲಿ್ಲ  ನಿೋಡಿರುವ 

ದಾನಶಾಸನಗಳ ಹಿನ್ನನ ಲೆಯಲಿ್ಲ  ಅವನ್ನ ಕೈಗಿಂಡ ಧ್ಯಮ್ಮಿಕ ಪಲಿ್ಟದ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನನ  ಗಾ ಹಿಸಲು ಸ್ವಧಾ ವಿದ್. 

ಕ್ಕಾ .ಶ. 1726 ಫೆಬಾ ವರಿ 20ರ ಬ್ದಧವಾರದಂದು ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿರುವ ಶಾಸನ ನಾಕ್ಕಕೆರೆ ಗಾಾ ಮವನ್ನನ  ತಿರುಮಲೆ 

ಪ್ರನ್ನಗಿಂಡ ರಾಮಾಚಾಯಿರ ಮಗ ಶಾ ೋನಿವಾಸಚಾಯಿರಿಗೆ ದಾನಕಟಿ್ಟ ದು ನ್ನನ  ದಾಖಲ್ಲಸುತ್ತ ದ್.ಕ್ಕಾ .ಶ. 1728 

ಅಕಿ ೋಬರ್ 27ರ ಬಾನ್ನವಾರದಂದು ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿರುವ ಶಾಸನ ಕಡಗನ್ನರು ಸೋಮೆಯ ಮಲಿ್ ನಹಳಿ್ಳ  

ಗಾಾ ಮವನ್ನನ  ಮೆದಕರಿಪುರ ಎಿಂದು ಹೆಸರು ಬದಲಾಯಿಸ ತಿರುಮಲ್ಭಟಿ ರ ಮಗ ಶಾಮಾಚಾಯಿರಿಗೆ 

ನಿೋಡಿದು ನ್ನನ  ಉಲಿೆ ೋಖಿಸುತ್ತ ದ್.ಕ್ಕಾ .ಶ. 1729 ಮೇ 22ರ ಗುರುವಾರ ಶಿಂಗೇರಿ ಶಾ ೋಶಂಕರ ಭಾರತಿೋ ಸ್ವಾ ಮ್ಮಗಳಲಿ್ಲ  
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ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸ ಬಾಗೂರುಸೋಮೆಯ ಮಾರಬಗಟಿೆ  ಗಾಾ ಮವನ್ನನ  ದಾನವಾಗಿ ನಿೋಡಿದು ನ್ನನ  ದಾಖಲ್ಲಸುತ್ತ ದ್. ಈ 

ಶಸನಗಳಲಿ್ಲನ ಉಲಿೆ ೋಖಗಳನ್ನನ  ಗಮನಿಸದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಮಠಕೆಕ  ಹಿರೇಮದಕರಿನಾಯಕನ ಪೂವಿಿಕರು ದಾನ 

ಧಮಿಗಳನ್ನನ  ಕಟಿ್ಟ ದುು , ರ್ಕರಣಾಿಂತ್ರಗಳ್ಳಿಂದ ನಿಿಂತಿದು ರ ಬಗೆಗ  ಮಾಹಿತಿ ನಿೋಡುತ್ತ ವೆ; ಜೊತ್ರಗೆ 

ಹಿರೇಮದಕರಿನಾಯಕ ತ್ನನ  ಆಡಳ್ಳತಾವಧಿಯಲಿ್ಲ  ಶಿಂಗೇರಿ ಮಠಧಿೋಶರ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸ ದಾನನಿಷ್ಾ ಯನ್ನನ  

ಮಿಂದುವರೆಸದು ರ ಉಲಿೆ ೋಖಗಳನ್ನನ  ಸಪ ಷಿ ಪಡಿಸುತ್ತ ವೆ. 

 ಕ್ಕಾ .ಶ. 1747 ಆಗಸಿ್  14ರಂದು ದಾವಣ್ಗೆರೆ ತಾಲಿೂ ಕ್ಕನ ಆನಗೋಡು ಗಾಾ ಮದಲಿ್ಲ  ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿರುವ 

ಶಾಸನ ಉಜಜ ಯನಿಪಿೋಠದ ಸದಧ ಲ್ಲಿಂಗದೇವರ ಸೇವೆಗೆ ಭೂಮ್ಮ ಮತುತ  ಆಯಗಾರರನ್ನನ  ನೇಮ್ಮಸ ಶಾಸನವನ್ನನ  

ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದ್. ಈ ಶಾಸನ ಹಿರೇಮದಕರಿನಾಯಕನನ್ನನ  ‘ರ್ಕಮಗೇತಿ ಅರಸು’ ಎಿಂದು ದಾಖಲ್ಲಸದ್. ಈ 

ಶಾಸನವನ್ನನ  ಹೊರಡಿಸದ ಕೇವಲ್ ಏಳು ತಿಿಂಗಳು ಹನನ ಿಂದು ದಿನಕೆಕ  ಅಿಂದರೆ ಕ್ಕಾ .ಶ. 1748 ಮಾರ್ಚಿ 24 ರಂದು 

ಮಾಯಕಿಂಡಕದನ ಪ್ರಾ ರಂಭವಾಗಿತುತ . ಆದು ರಿಿಂದ ಈ ಕದನದಲಿ್ಲ  ಧಮಿ ತ್ನನ  ರ್ಕಯಿವನ್ನನ  ನಿವಿಹಿಸರುವ 

ಸ್ವಧಾ ತ್ರಯನ್ನನ  ಅನ್ನಮಾನಿಸಬಹುದು.ಮಾಯಕಿಂಡ ಕದನದಲಿ್ಲ  ಹಿರೇಮದಕರಿನಾಯಕನ ವಿರುದಧ  

ಭಾಗವಹಿಸದು  ಬಿದನ್ನರು-ಕೆಳದಿ, ಹರಪನಹಳಿ್ಳ , ಸಂತ್ರಬೆನ್ನನ ರು ಮದಲಾದ ಪ್ರಳೆಯಗಾರರು ವಿೋರಶೈವ 

ಹಾಗೂ ಮರುಘಾಮಠದಲಿ್ಲ  ನಿಷ್ಾ ಯುಳಿವರಾಗಿದು ರು. ಕ್ಕಾ .ಶ. 1726 ರಿಿಂದ 1748ರ ವರೆಗೆ ಈ ಪ್ರಳೆಯಗಾರರ 

ನಡುವೆ ಹಲ್ವು ಕದನಗಳೇ ನಡೆದಿವೆ; ಒಿಂದುವೇಳೆ ಇವರನ್ನನ ಲಿ್  ಪಿೋಠಧಾ ಕ್ಷರು ಒಿಂದ್ಡೆ ಸೇರಿಸ ಪರಸಪ ರರಲಿ್ಲ  

ಸಂಧ್ಯನವನ್ನನ  ಏಪಿಡಿಸುವ ಪಾ ಯತ್ನ  ಮಾಡಿದಿು ದು ರೆ ರ್ಕದಾಟಗಳೇ ನಡೆಯುತಿತ ರಲ್ಲಲಿ್ವೇನೋ?. ಈ 

ಸಂದಭಿಗಳು ಹಿರೇಮದಕರಿನಾಯಕನಲಿ್ಲ  ಮಠಿಂತ್ರ ನಿೋತಿಗೆ ರ್ಕರಣ್ವಾಗಿರಬೇಕು ಆಗಿದು ರೆ ಅದರ 

ಫಲ್ಲತಾಿಂಶವೇ ಈ ಮಾಯಕಿಂಡ ಕದನ. ಅದ್ನೇ ಇರಲ್ಲ ಕೋಗುಿಂಡೆ ಘಟನ್ನಯನ್ನನ  ಒಿಂದು ಸ್ವಿಂದಭಿಿಕ 

ರ್ಕರಣ್ವೆಿಂದು ಪರಿಗಳ್ಳಸ ಹಿರೇಮದಕರಿನಾಯಕನ ಮಠಿಂತ್ರ ನಿೋತಿಯ ವಿವರವಾದ ಚರ್ಚಿಯನ್ನನ  ಪಾ ಸಕತ  

ಲೇಖನದ ವಾಾ ಪಿತ ಗೆ ಹೊರಗಾದುದರಿಿಂದ ಅದನ್ನನ  ಇಲಿ್ಲ ಗೇ ನಿಲಿ್ಲ ಸುತ್ರತ ೋನ್ನ. 

 ಮಾಯಕಿಂಡ ಕದನದಲಿ್ಲ  ಆರ್ಕಿಟ್ ನವಾಬ ಚಂದಾಸ್ವಹೇಬ್, ಆದವಾನಿ ಸುಬೇದಾರ್ ಹಿಲಾಲ್ಖಾನ್ 

ಮತುತ  ಗುತಿತ  ಮರಾರಿರಾಯ ಮ್ಮತ್ಾ  ಹಿರೇಮದಕರಿನಾಯಕನ ಪಕ್ಷದ ನೇತೃತ್ಾ ವಹಿಸದು ರು. ರಾಯದುಗಿದ 

ಪ್ರಳೆಯಗಾರ ಪ್ರದು  ತಿಮಿ ಪಪ ನಾಯಕನ ಮಗ ಕನೇಟ್ಟನಾಯಕ, ಸವಣೂರಿನ ನವಾಬ ಮದಲ್ ಮರ್ಜೋದ್ಖಾನ್, 

ಹರಪನಹಳಿ್ಳ  ಪ್ರಳೆಯಗಾರಸೋಮಶೇಖರನಾಯಕ ಮತುತ  ಕೆಳದಿ ಇಮಿ ಡಿ ಬಸವಪಪ ನಾಯಕ ಎದುರು ಪಕ್ಷದ 

ನೇತೃತ್ಾ  ವಹಿಸದು ರು. ಕ್ಕಾ .ಶ. 1748ರಲಿ್ಲ  ಹಿರೇಮದಕರಿನಾಯಕ ತ್ನನ  ರಾಜಕ್ಕೋಯ ಮ್ಮತ್ಾ ರಾಗಿದು  ಮರಾಠರಿಂದಿಗೆ 

ಅಣ್ರ್ಜ ಬಳ್ಳ ಹೊೋಗಿದಾು ಗ ಮಾಯಕಿಂಡ ಆಕಾ ಮಣ್ ಆರಂಭವಾಗಿತುತ . ಈ ಸಂದಭಿದಲಿ್ಲ  ಕೋಟೆಯೊಳಗೆ ಕೆಲ್ವು 

ಸೈನಿಕರು ಮಾತ್ಾ  ಇದು ರು. ಗಜಪಡೆಯ ಸೇನಾಧಿಪತಿ, ರ್ಕಟನಾಯಕ, ಮಗ ಭರಮಣ್ಣ ನಾಯಕ ಹಾಗೂ 

ಕಂದನಕೋವಿ ಭರಮಣ್ಣ  ಇತ್ರರು ಬಹು ಸ್ವಹಸದಿಿಂದ ಹೊೋರಾಡಿದು ರು. 

 ಶತುಾ ಗಳ ಆಕಾ ಮಣ್ದ ವತ್ಿಮಾನವನ್ನನ  ತಿಳ್ಳದ ಹಿರೇಮದಕರಿನಾಯಕ ರಾಜಧ್ಯನಿ ಚಿತ್ಾ ದುಗಿದಿಿಂದ 

ನಿೋರ್ಿಡಿ ಮಾಗಿವಾಗಿ ಮಾಯಕಿಂಡಕೆಕ  ಬಂದನ್ನ. ಇವನಿಂದಿಗೆ ಆರ್ಕಿಟ್ಟನ ನವಾಬ ಚಂದಾಸ್ವಹೇಬ ಮತುತ  

ಅವನ ಮಗ ರಾಜಾಸ್ವಹೇಬ ಇನ್ನನ ರು ಕುದುರೆ ಮತುತ  ಇನ್ನನ ರು ರ್ಕಲಾಳು ಪಡೆಗಳಿಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕಿಂಡನ್ನ. 

ಚಂದಾಸ್ವಹೇಬ ಡೂಪಿ್ರ ಯ ಸಹಾಯ ಪಡೆದು ಮರಾಠರಿಿಂದ ಕ್ಕಾ .ಶ. 1748ರಲಿ್ಲ  ಬಿಡುಗಡೆಹೊಿಂದಿ ಮರಾಠರ 

ಸೈನಿಕ ನ್ನರವನ್ನನ  ಪಡೆದು ತ್ನನ  ಸೆನ ೋಹಿತ್ ಹಿರೇಮದಕರಿನಾಯಕನಿಗಾಗಿ ಆರು ಸ್ವವಿರ ಸೈನಿಕರಿರುವ ಪಡೆಯನ್ನನ  

ರಚಿಸದು ನ್ನ. ಮರಾಠರ ರಾಜಕ್ಕೋಯ ಮ್ಮತ್ಾ ನಾಗಿದು  ಹಿರೇಮದಕರಿನಾಯಕನಿಗೆ ಬೆಿಂಬಲ್ ನಿೋಡಲು ಚಂದಸ್ವಹೇಬ್ 

ಮಾಯಕಿಂಡ ಯುದಧ ದಲಿ್ಲ  ಭಾಗವಹಿಸದು ನ್ನ. 

 ಚಂದಾಸ್ವಹೇಬ್ ಈ ಯುದಧ ದಲಿ್ಲ  ಭಾಗವಹಿಸಲು ಪಾ ಮಖ ರ್ಕರಣ್ ಮರಾಠರ ಸುಭೇದಾರ ಗುತಿತ ಯ 

ಮರಾರಿರಾಯ ಕ್ಕಾ .ಶ. 1742ರಲಿ್ಲ  ಹರಪನಹಳಿ್ಳಯ ಪ್ರಳೆಯಗಾರ ಸೋಮಶೇಖರನಾಯಕನ ಮೇಲೆ 

ಆಕಾ ಮಣ್ಮಾಡಿ ಕಟಿ್ಟ ರು ಕದನದಲಿ್ಲ  ಸೋಲ್ನಭವಿಸದು ನ್ನ. ಮರಾರಿರಾಯ ಸದೊಧ ೋರ್ಜಯ ಮಗನಾಗಿದು ನ್ನ, 

ಇವನ್ನ ಸದೊಧ ೋರ್ಜಮರಾರಿ ಎಿಂದೂ ಕರೆಯಲ್ಪ ಟಿ್ಟ ದಾು ನ್ನ. ಈ ಸೋಲ್ಲನ ಸೇಡಿಗಾಗಿ ಮರಾಠರು ತ್ಮಿ  ವಶದಲಿ್ಲದು  

ಚಂದಾಸ್ವಬ್ನನ್ನನ  ಬಿಡುಗಡೆಗಳ್ಳಸ ಮರಾರಿರಾಯನ ಸಹಾಯಕೆಕ  ಕಳುಹಿಸದು ರು. ಅದೇ ಸಂದಭಿದಲಿ್ಲ  

ಆರ್ಕಿಟ್ಟನಲಿ್ಲ  ತ್ನನ  ಅಧಿರ್ಕರವನ್ನನ  ಉಳ್ಳಸಕಳಿಬೇಕ್ಕದು  ಚಂದಾಸ್ವಹೇಬ್ ಸ್ವಾ ಮ್ಮರ್ಕಯಿ ಹಾಗೂ 

ಸಾ ಿಂತ್ರ್ಕಯಿ ಸ್ವಧನ್ನಗಾಗಿ ಮಾಯಕಿಂಡ ಕದನದಲಿ್ಲ  ಭಾಗವಹಿಸದು ನ್ನ. ಅದೇ ವೇಳೆಗೆ ಮರಾರಿರಾಯ ತ್ನನ  

ನ್ನರು ಆನ್ನ, ಹತುತ ಸ್ವವಿರ ರ್ಕಲಾಳು, ಫಿರಂಗಿ, ಬಾಣ್, ಭೇರಿಗಳಿಂದಿಗೆ ತಾನ್ನ ಈ ಮದಲು 

ಸೋಮಶೇಖರನಾಯಕನಿಿಂದ ಕಟಿ್ಟ ರು ಕದನದಲಿ್ಲ  ಅನ್ನಭವಿಸದು  ಸೋಲ್ಲನ ಸೇಡಿಗಾಗಿ ಈ ಕದನದಲಿ್ಲ  

ಭಾಗವಹಿಸದು ನ್ನ.  

 ಕೆಳದಿಯ ಇಮಿ ಡಿ ಬಸವಪಪ ನಾಯಕನ ಸೇನಾನಿ ಸಬ್ದನಿೋಸ ಕೃಷಣ ಪಪ  ಹಿರೇಮದಕರಿನಾಯಕನನ್ನನ  

ಹಿಮಿೆ ಟಿ್ಟ ಸ ಚಂದಾಸ್ವಹೇಬನನ್ನನ  ಬಂದಿಸದನ್ನ. ಬಂದಿತ್ ಚಂದಾಸ್ವಹೇಬ್ ತ್ನನ ನ್ನನ  ಬಿದನ್ನರಿಗೆ ಸ್ವಗಿಸುವಾಗ 

ತ್ಪಿಪ ಸಕಿಂಡು ತಿರುಚನಾಪಳಿ್ಳ ಗೆ ಹೊೋಗಿ ಫೆಾ ಿಂಚರ ಆಶಾ ಯ ಪಡೆದುಕಿಂಡನ್ನ. ಇವನ ಮಗ ರಾಜಾಸ್ವಹೇಬ್ 
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(ಅಬಿೋದ್ ಸ್ವಹಿಬ್) ಹಿರೇಮದಕರಿಯ ಬೆಿಂಬಲ್ವಾಗಿ ಮಾಗಡಿಕೆರೆಯ ಬಯಲ್ಲನಲಿ್ಲ  ಹೊೋರಾಡುತ್ತ ಲೇ 

ಮರಣ್ಹೊಿಂದಿದನ್ನ. ಇವನನ್ನನ  ಮಾಗಡಿಯಲಿ್ಲ  ಸಮಾಧಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್.  

 ಯುದಧ ದ ನಿಣಾಿಯಕಹಂತ್ದಲಿ್ಲ  ಹಿರೇಮದಕರಿನಾಯಕ ಹಾಗೂ ಸೋಮಶೇಖರನಾಯಕ ಪರಸಪ ರ 

ಮಖಾ – ಮಖಿಯಾಗಿಪಟಿ ದ ಆನ್ನಗಳ ಮೇಲೆ ಮಾಯಕಿಂಡ ಕೋಟೆಯೊಳಗೆ ರ್ಕದಾಡಿ ಗಾಯಗಿಂಡರು. 

ಸೋಮಶೇಖರನಾಯಕ ತ್ನನ  ‘ಹಯೊೋಮಖ’ ವೆಿಂಬ ಭರ್ಜಿಯಿಿಂದ ಹಿರೇಮದಕರಿನಾಯಕನಿಗೆ ಬಲ್ವಾಗಿ ತಿವಿದು 

ಘಾಸಗಳ್ಳಸದನ್ನ. ಸೋಮಶೇಖರನಾಯಕ ಮೂರ್ಛಿಹೊೋದನ್ನ ಆದರೆ ಹಿರೇಮದಕರಿನಾಯಕ ಅಲಿ್ಲಯೇ ಕುಸದು 

ಕ್ಕಾ .ಶ. 1749 ಫೆಬಾ ವರಿ 18 ರಂದು ಪ್ರಾ ಣ್ಬಿಟಿ ನ್ನ. ಹಿರೇಮದಕರಿನಾಯಕನ ಮರಣ್ದೊಿಂದಿಗೆ ಮಾಯಕಿಂಡ 

ಕದನಕೆಕ  ತಾತಾಕ ಲ್ಲಕ ವಿರಾಮ ದೊರಕ್ಕಕ ತ್ತ ಷಿ್ ; ಈ ಕದನವನ್ನನ  ಅವನ ಮಗ ಕಸ್ತತ ರಿ ರಂಗಪಪ  ನಾಯಕ ಕ್ಕಾ .ಶ. 

1749ರ ಏಪಿಾ ಲ್ ವರೆಗೂ ಮಿಂದುವರೆಸ ಕನ್ನಗಾನಿಸದನ್ನ. ಹಿರೇಮದಕರಿನಾಯಕನನ್ನನ  

ಮಾಯಕಿಂಡದಲಿ್ಲಯೇ ದಹನಮಾಡಿ ಅಸಾ ಯನ್ನನ  ಸಮಾಧಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಕೆಲ್ವು ಅಸಾ ಗಳನ್ನನ  

ಚಿತ್ಾ ದುಗಿದಲಿ್ಲ  ಭರಮಣ್ಣ ನಾಯಕನ ಸಮಾಧಿಯ ಬಳ್ಳ ಸಮಾಧಿಮಾಡಲಾಗಿದ್. ಸಂಪಿಗೆ ಸದ್ಧ ೋಶಾ ರನ 

ದೇವಾಲ್ಯದ ಕಳಸದ ಅಿಂಚಿನಲಿ್ಲ  ನಿಿಂತು ಯುದಧ  ನೋಡುತಿತ ದು  ‘ಬಾನಂಗಳದ ಸ್ತಯಿನಿಂದಿಗೆ ದುಗಿದ 

ಸ್ತಯಿ’ನ್ನ ಮಳುಗಿ ವಿೋರಸಾ ಗಿವನ್ನನ  ಹೊಿಂದಿದನ್ನ. 

 ಶತುಾ ಪಡೆಗಳ್ಳಗೆ ಚಿತ್ಾ ದುಗಿದವರ ನಾಲುಕ  ಆನ್ನಗಳು, ಎರಡು ಫಿರಂಗಿಗಳು, ಮಹಾರಾಜರ ಒಿಂದು 

ಶಲಾಭತಾತ ರ ಮತುತ  ಒಿಂದು ಗುರುದಾಕತಿತ  ವಶವಾದವು. ಮಾಯಕಿಂಡ ಯುದಧ ವಾದ ಮೇಲೆ ಹರಪನಹಳಿ್ಳಯ 

ಪ್ರಳೆಯಗಾರ ಸೋಮಶೇಖರನಾಯಕನ್ನ ಒಪಿಪ ಸದ ನಜರು ಹಣ್ದಿಿಂದ ಕೆಳದಿಯ ಇಮಿ ಡಿ ಬಸವಪಪ ನಾಯಕ 

ಯುದಧ ದ ಗೆಲುವಿನ ಸಿ ರಣಾರ್ಿ ತ್ನನ  ಮನ್ನದೇವತ್ರಯಾದ ಕಲಿೂ ರು ಮರ್ಕಿಂಬಿರ್ಕ ದೇವಿಗೆ ಕ್ಕಾ .ಶ. 1749 

ಫೆಬಾ ವರಿ 18 ರಂದು ಬೆಳಿ್ಳತ್ಟಿೆ ಯನ್ನನ  ರ್ಕಣಿಕೆಯಾಗಿ ಅಪಿಿಸ ಹರಕೆ ತಿೋರಿಸದು ನ್ನ. ಇಷಿ್ಠ ದರೂಹರಪನಹಳಿ್ಳ  

ಸೋಮಶೇಖರನಾಯಕನಿಗೂ ಅವನ ಕಡೆ ಹೊೋರಾಡಿದ ಇತ್ರೆ ನಾಯಕರಿಗಾಗಲ್ಲೋ ಮಾಯಕಿಂಡ ದಕಕ ಲ್ಲಲಿ್ . 

 ಇತ್ತ  ಸಂಪಿಗೆ ಸದ್ಧ ೋಶಾ ರ ದೇವಾಲ್ಯದಲಿ್ಲ  ಕ್ಕಾ .ಶ. 1749ರಲಿ್ಲ  ಪಟಿಾ ಭಿಷಿಕತ ನಾದ ಹಿರೇಮದಕರಿನಾಯಕನ 

ಮಗ ಇಮಿ ಡಿ ಕಸ್ತತ ರಿ ರಂಗಪಪ ನಾಯಕ ತ್ನನ  ತಂದ್ಯ ಸೋಲು ಮತುತ  ಸ್ವವಿನ ಸೇಡಿಗಾಗಿ ಯುದಧ ವನ್ನನ  

ಮಿಂದುವರೆಸದನ್ನ.ಇಮಿ ಡಿ ಕಸ್ತತ ರಿ ರಂಗಪಪ ನಾಯಕ ಸಂತ್ರಬೆನ್ನನ ರಿನ ಮೇಲೆ ದಾಳ್ಳಮಾಡಿದಾು ಗ ಹಿಲಾಲ್

ಖಾನ್ ಮತುತ  ಮರಾರಿರಾಯ ಲಂಚದ ಆಸೆಗೆ ಶತುಾ ಗಳ ಕಡೆಗೆ ಸೇರಿಕಿಂಡು ವಂಚಿಸದರು. ಕ್ಕಾ .ಶ. 1749ರಲಿ್ಲ  

ಗುತಿತ ಯ ಮರಾರಿರಾಯ ಮತುತ  ಆದವಾನಿ ನವಾಬ ಹಿಲಾಲ್ಖಾನ್ನ ನ್ನರವಿನಿಿಂದ ಯುದಧ ವನ್ನನ  

ಮಿಂದುವರೆಸದನ್ನ. ಹರಪನಹಳಿ್ಳಯ ಮೇಲೆ ಆಕಾ ಮಣ್ಮಾಡಿ ಸೋಮಶೇಖರನಾಯಕನನ್ನನ  ಸೋಲ್ಲಸದನ್ನ. 

ಮಾಯಕಿಂಡ ಕೋಟೆಯನ್ನನ  ರ್ಕವಲ್ಲನ ನಾಗಜಜ ನಾಯಕ, ರ್ಕಟನಾಯಕನ ಮಗ ಭರಮಣ್ಣ ನಾಯಕ, ರಾಣಿವೆ 

ಗುರಿರ್ಕರರು ಒಟಿಾ ಗಿ ಎರಡು ತಿಿಂಗಳುಗಳ ರ್ಕಲ್ ಹೊೋರಾಡಿ ಮಾಯಕಿಂಡ ಕೋಟೆಯನ್ನನ  ಶತುಾ ಗಳ್ಳಿಂದ 

ರಕ್ಕಷ ಸದು ರು. ಇದರ ನ್ನನಪಿಗಾಗಿ ಇಮಿ ಡಿ ಕಸ್ತತ ರಿ ರಂಗಪಪ ನಾಯಕನ ಆದೇಶದಂತ್ರ ಕಂದನಕೋವಿ 

ಭರಮಣ್ಣ ನಾಯಕ ಮಾಯಕಿಂಡದ ವಿೋರಹನ್ನಮಂತ್ ದೇವರಿಗೆ ಶಾಸನಸಹಿತ್ ಗಂಟೆಯನ್ನನ  ಅಪಿಿಸದನ್ನ. 

ಇಮಿ ಡಿ ಕಸ್ತತ ರಿ ರಂಗಪಪ ನಾಯಕ ಬ್ದಕಕ ಸ್ವಗರ ಮತುತ  ಬೂದಿಹಾಳ್ ಕೋಟೆಗಳನ್ನನ  ಗೆದುು ಕಿಂಡನ್ನ ಇದರಿಿಂದ 

ಸಚಿದಾನಕೆಕ  ಮಿಂದಾದ ಇಮಿ ಡಿ ಬಸವಪಪ ನಾಯಕ ಮಾಯಕಿಂಡವನ್ನನ  ಚಿತ್ಾ ದುಗಿಕೆಕ  ಬಿಟಿ್ಟ ಕಟಿ ನ್ನ. 

ಸಚಿತ್ರಬೆನ್ನನ ರನ್ನನ  ಬಿದನ್ನರಿನ ವಶದಲಿ್ಲಟಿ್ಟ  ಅದರ ರಾಜತ್ಾ ದ ರ್ಕಲುಭಾಗವನ್ನನ  ಹಿಲಾಲ್ಖಾನ್ ಮತುತ  ಗುತಿತ  

ಮರಾರಿರಾಯರ ನಡುವೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿದನ್ನ. 

 

    
1. ಚಿತ್ಾ ದುಗಿ ಪ್ರಳೆಯಗಾರರ ಆಳ್ಳಾ ಕೆಗೆ ಒಳಪಟಿ್ಟ ದು  ಪಾ ದೇಶಗಳು.  2. ಮಾಯಕಿಂಡ ನಕೆಷ    3. ಮಾಯಕಿಂಡ ಯುದಧ  ನಡೆದಿದು  

ಕೋಟೆ ಪಾ ದೇಶ. 

4. ಹಿರೇಮದಕರಿನಾಯಕರ ಸಮಾಧಿ ಸಾ ಳ ಮಾಯಕಿಂಡ.  ( ಈ ಚಿತ್ಾ ಗಳನ್ನನ  ಆರ್. ಬೆರಿೋಿ ಲೆವಿಸ್ ಅವರ ಲೇಖನದಿಿಂದ ಎರವಲು 

ಪಡೆಯಲಾಗದ್.) 
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