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ಪ್ರ ಸ್ತಾ ವ್ನೆ 

ಮಾನವರು ಉಗಮ ಹಾಗೂ ಅವನ ಹಂತ ಹಂತದ ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು  ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳನುನ  

ಕಾಲದಿಂದ ಕಾಲಕೆೆ  ನೋಡಿಕಿಂಡು ಬರಲಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳಲಲ ದೇ ಮಾನವರು ಗಿಂಪಾಗಿ 

ಜೋವಿಸುವ ಕರ ಮ, ವಿಧಾನ, ಆಹಾರ ಪ್ದಧ ತಿ ಇತ್ಯಾ ದಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ರೂಢಿಸಿಕಿಂಡು ಬಂದ 

ನಂಬಿಕೆ, ಸಂಪ್ರ ದ್ಯಯ, ಆಚಾರ-ವಿಚಾರ, ರೋತಿ-ರವಾಜುಗಳು, ಉಪ್ಜೋವನದ ಕಸುಬುಗಳು ಹಾಗೂ 

ಪ್ರಂಪ್ರೆಗಳು ಇವೆಲಲ  ವಿಷಯಗಳು ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾ ನ ಕೆಷ ೋತರ ದ ಬಹುಮುಖ್ಾ  ಅಿಂಗವಾಗಿದೆ. 

ಅಲಲ ದೇ ಇವು ಅಧಾ ಯನ ಯೋಗಾ  ವಿಷಯವೂ ಆಗಿವೆ. ಇಿಂತಹ ವಿಸ್ತು ರವಾದ ಸಮಾಜ 

ವಿಜ್ಞಾ ನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಲ  ಒಿಂದಂಗವಾದ ನಾಾ ಯಿಂಗ ವಾ ವಸೆ್ಥಯ ಕುರತಂತೆ ಈ 

ಅಧಾ ಯನವನುನ  ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ.  

ಭಾರತಿೋಯ ಪಾರ ಚೋನ ಪ್ರಂಪ್ರೆ ಹಾಗೂ ವೈವಿಧಾ ಮಯ ಸ್ತಿಂಸೆ ೃತಿಕ ಬದುಕಿನ ಜೊತೆಗೆ 

ಜೋವನದಶ್ಿನವನುನ  ರೂಪಿಸಿರುವ ಕಾರಣದಿಂದ್ಯಗಿ ವಿಶ್ವ ದಲ್ಲಲ  ಭಾರತಕೆೆ  ವಿಶೇಷ ಸೆ್ತನಮಾನ 

ಹಾಗೂ ಮನನ ಣೆ ಲಭಿಸಿದೆ. ಜಗತಿು ನ ಅನೇಕ ನಾಗರಕತೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಭಾರತಿೋಯ ನಾಗರಕತೆಯನುನ  

ತ್ತಲನಾತಮ ಕವಾಗಿ, ವಿಶ್ಲ ೋಷಣಾತಮ ಕವಾಗಿ ಹಾಗೂ ವೈಜ್ಞಾ ನಿಕವಾಗಿ ನೋಡಿದ್ಯಗ ಭಾರತದ 

ಪ್ರಂಪ್ರೆ ಮಿಕೆೆಲಲ  ಪ್ರಂಪ್ರೆಗಳ ಹೊರತ್ಯಗಿ ವಿಶೇಷತೆ, ವೈವಿಧಾ ತೆ ಹಾಗೂ ವಿಶಿಷು ತೆಯಿಂದ 

ಕೂಡಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನನ ಲೆಯಲ್ಲಲ  ಭಾರತದ ಮಟ್ಟು ಗೆ ಅದರಲ್ಲಲ  ನಾಾ ಯ ನಿಣಿಯ ಇತ್ಯಾ ದ ಹುಟ್ಟು ದ, 

ಬೆಳವಣಿಗೆಯದ ಹಾಗೂ ನಂತರದಲ್ಲಲ  ಆದ ಬದಲಾವಣೆಗಳನುನ  ವಿಶ್ಲ ೋಷಿಸುವ ಮತ್ತು  

ನಿಷಪ ಕ್ಷಪಾತವಾಗಿ ಅಧಾ ಯನ ನಡೆಸುವ ಪ್ರ ಯತನ ವನುನ  ಇಲ್ಲಲ  ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 

ಬುಡಕಟ್ಟು ಗಳ ನಾಾ ಯಪ್ದಧ ತಿಯ ಬಗೆೆ  ಐತಿಹಾಸಿಕ, ಸ್ತಿಂಪ್ರ ದ್ಯಯಕ ಇಲಲ ವೇ ಗರ ಿಂಥಾಧಾರತ 

ನಾಾ ಯ ಕಲಪ ನ್ನ, ನಾಾ ಯದ್ಯನ ಹಾಗೂ ನಾಾ ಯ ನಿಣಿಯ ಪ್ರ ಕಿರ ಯೆಗಳ ಬಗೆೆ  ಪಾರ ಚೋನ 

ಭಾರತಿೋಯರಗೆ ಅಗಾಧವಾದ ತಿಳುವಳಿಕೆಯತ್ತು . ಬುಡಕಟ್ಟು ಗಳ, ಅರಸರ ವಂಶಾಡಳಿತ 

ಪ್ರಂಪ್ರೆಯಲ್ಲಲ  ರೂಢಿಗತವಾಗಿ ಬಂದ ನಾಾ ಯ ಪ್ದಧ ತಿಯನುನ  ಅಭ್ಾ ಸಿಸುತ್ಯು , ಬಿರ ಟ್ಟಷ್ ಆಳಿವ ಕೆಯ 

ಗಲಾಮಗಿರಯಲ್ಲಲ  ಮತ್ತು  ಮುಸಿಲ ಿಂ ದ್ಯಳಿಕೋರರ ಆಡಳಿತದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಲ ನ 

ನಾಾ ಯಪ್ದಧ ತಿಯಲ್ಲಲ  ಆದ ಬದಲಾವಣೆಗಳನುನ  ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗತು ದೆ. ಭಾರತ ಸವ ತಂತರ ವಾದ 
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ಘಳಿಗೆಯಲ್ಲಲ  ರಚಸಿ, ನಿಣಿಯಸಿ, ಒಪಿಪ ಕಿಂಡು ಜ್ಞರಗೊಳಿಸಿದ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಲ  

ಅಡಕವಾಗಿರುವ ನಾಾ ಯಿಂಗದ ಬಗೆೆ  ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನ ರೂಪಿಸಿರುವ 

ನಾಾ ಯಿಂಗ ಪ್ದಧ ತಿಯು ಪಾರ ಚೋನ ಭಾರತಿೋಯ ನಾಾ ಯ ಪ್ದಧ ತಿಯ ಅಿಂಶ್ಗಳನುನ  ಒಳಗೊಿಂಡಿತೆು ೋ 

ಎಿಂಬ ಪ್ರ ಶ್ನ  ಸಹಜವಾಗಿ ಮೂಡುತು ದೆ. 

ಸ್ತವ ತಂತರ ್ ಯ ಪೂವಿದಲ್ಲಲ  ಅನುಸರಸಿಕಿಂಡು ಬಂದ ನಾಾ ಯ ಪ್ದಧ ತಿಯಲ್ಲಲ  ಸಪ ಷು ವಾಗಿ 

ಕಂಡುಬರುವ ಅಸಮಾನತೆ, ಏಕಪ್ಕಿಷ ೋಯ ನಿಣಿಯ, ರಾಜ್ಞಜ್ಞಾ ಯೇ ಅಿಂತಿಮ ಎಿಂಬ ಇತ್ಯಾ ದ 

ಶ್ತಮಾನದ ಅನಾಾ ಯವನುನ  ಹೊೋಗಲಾಡಿಸಿ, ಬಹುಸಂಖ್ಯಾ ತ ಶೋಷಿತವಗಿಕೆೆ  ನಾಾ ಯ 

ಒದಗಿಸುವಲ್ಲಲ  ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನ ಮೂಲ ಆಶ್ಯವನುನ  ಈಡೇರಸಿದೆಯೇ? ಎಿಂಬ ಅಿಂಶ್ಗಳನುನ  

ಜವಾಬ್ದಾ ರಯಿಂದ ಅಧಾ ಯನಕೆೆ  ಒಳಪ್ಡಿಸುವ ಉದೆಾ ೋಶ್ವನುನ  ಹೊಿಂದಲಾಗಿದೆ. 

ನಾಾ ಯಿಂಗದಲ್ಲಲ  ನಾಾ ಯ ಬಯಸಿ ಬರುವ ಜನರ ನೋವು, ದುಗಡ, ಸಂಕಷು  ಹಾಗೂ 

ಸಂಕಿೋಣಿತೆಯನುನ  ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನ್ನಯದ ನಂತರ ಪಾರ ಮಾಣಿಕವಾಗಿಯೂ 

ತ್ತಳಿತಕೆಳಗಾದ ಹಾಗೂ ಶೋಷಿತ ಬಹುಸಂಖ್ಯಾ ತ ಮೂಲ ನಿವಾಸಿಗಳಾದ ದಲ್ಲತರ ಬದುಕಲ್ಲಲ  

ಬದಲಾವಣೆ ತಂದದೆ. ಆದರೆ ಡಾ|| ಬ್ದಬ್ದಸ್ತಹೇಬ್ ಅಿಂಬೇಡೆ ರ್ ಅವರ ಕಲಪ ನ್ನಯ ಸಮಾನತೆ, 

ಸ್ತವ ತಂತರ ್ ಯ ಮತ್ತು  ಭಾರ ತೃತವ  ಇವುಗಳನುನ  ಕಟ್ಟು ನಿಟ್ಟು ಗಿ ಅನುಷ್ಠಾ ನಕೆೆ  ತರುವ ಪ್ರ ಭುತವ  

ಅಥವಾ ಆಡಳಿತಶಾಹಿ ವಾ ವಸೆ್ಥಯು ವಿಫಲವಾಗಿದೆ ಎನನ ಲು ಯವುದೇ ಸಂಕೋಚವಿಲಲ . 

ಸ್ತವ ತಂತರ ್ ಯ ದೊರೆತ್ತ ಎಪ್ಪ ತ್ತು  ದಶ್ಕಗಳೇ ಸಂದರೂ ಇನ್ನನ  ಕೂಡ ಬಡತನ ನಿಮೂಿಲನ್ನ, 

ಮೂಲ ನಿವಾಸಿ, ದಲ್ಲತೋದ್ಯಧ ರ ಇತ್ಯಾ ದ ಶ್ಬಾ ಗಳು ಚಾಲ್ಲು ಯಲ್ಲಲ  ಇರುವುದನುನ  ಗಮನಿಸಿದರೆ, 

ಅಸಮಾನತೆ ಹಾಗೂ ಅಸಪ ೃಶ್ಾ ತೆ ಪಾರಂಪ್ರಕವಾಗಿ ಜ್ಞತಿೋಯತೆಯು ವಿಶ್ವ ದ ಅತಿದೊಡಡ  

ಪ್ರ ಜ್ಞಪ್ರ ಭುತವ  ರಾಷು ರ ಎಿಂದು ಹೇಳಲಪ ಡುವ ಹಾಗೂ ಹೊಗಳಿಸಿಕಳುು ವ ಭಾರತದಲ್ಲಲ  ಈಗಲ್ಲ 

ಜೋವಂತವಾಗಿದೆ ಎನುನ ವುದು ವಿಷ್ಠದದ ಸಂಗತಿಯಗಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನನ ಲೆಯಲ್ಲಲ  ಡಾ|| 

ಬಿ.ಆರ್.ಅಿಂಬೇಡೆರ್ರವರ ಶ್ತಪ್ರ ಯತನ ದ ಫಲವಾಗಿ ಲಭಿಸಿರುವ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ 

ಅಡಿಯಲ್ಲಲ  ಡಾ|| ಅಿಂಬೇಡೆರ್ರವರ ಕಲಪ ನ್ನಯ ಸ್ತಮಾಜಕ ನಾಾ ಯ ಹಾಗೂ ಅವರ ಆಶ್ಯಗಳು 

ಪೂಣಿವಾಗಿ ಸ್ತವ ತಂತರ ್ ಯನಂತರ ಈಡೇರದೆಯೇ? ಎನುನ ವ ಚೌಕಟ್ಟು ನಲ್ಲಲ  ಈ 

ಅಧಾ ಯನವನುನ  ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 

ಭಾರತಿೋಯರಗೆ ಪಾರ ಚೋನ ಕಾಲದಲ್ಲಲ  ನಾಾ ಯದ ಕಲಪ ನ್ನ ಇತ್ತು  ಎನುನ ವ ವಿಷಯದಲ್ಲಲ  ಯವ 

ಗೊಿಂದಲವೂ ಇಲಲ . ಆದರೆ ನಾಾ ಯ ನಿಮಾಿತೃರು, ನಾಾ ಯಪ್ದಧ ತಿ ರೂಪಿಸಿದ ತಜ್ಞರು ಹಾಗೂ 

ನಾಾ ಯನಿಣಿಯ ಕಡುವ ಅರಸ/ದೊರೆ ಇವರುಗಳಿಗೆ ಅನೇಕ ಪೂವಾಿಗರ ಹಗಳು ಇದಾ ವು 

ಎನುನ ವ ಬಗೆೆ , ಗರ ಿಂಥಾಧಾರತ ನಾಾ ಯ ನಿಣಿಯ ಪ್ದಧ ತಿಗಳನುನ  ಸೂಕ್ಷಮ ವಾಗಿ ಅವಲೋಕಿಸಿದರೆ 

ಇಿಂತಹ ಅನೇಕ ಅಿಂಶ್ಗಳು ಕಾಣಸಿಗತು ವೆ. ಆದರೂ ಕಣ್ಮಮ ಚಿ  ಅದನ್ನನ ೋ ಜ್ಞರಗೊಳಿಸಿ 

ಬಹುಸಂಖ್ಯಾ ತ ಶೋಷಿತ ವಗಿವು ನಂಬುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ, ಸಂಪ್ರ ದ್ಯಯ 

ಹಾಗೂ ಕಾನ್ನನಿನ ಪ್ದಧ ತಿ ಎಿಂದು ಹೇರ ತಮಮ  ಪ್ರ ಭುತವ ವನುನ , ಅರಸೊತಿು ಗೆಯನುನ  ಅಲಲ ದೇ 

ಹುದೆಾ ಯನುನ  ಸ್ತವ ಥಿಕೆಾ ಗಿ ಗಟ್ಟು ಗೊಳಿಸಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಮೇಲವ ಗಿದ ಜನ ಶ್ತಮಾನಗಳಿಿಂದ 

ಬಹುಸಂಖ್ಯಾ ತ ಶೋಷಿತ ವಗಿವನುನ  ದಮನಿಸಿ ಶಾಸು ರ, ಪ್ರಂಪ್ರೆ, ಪ್ದಧ ತಿ, ರೂಢಿ, ಸಂಪ್ರ ದ್ಯಯ 

ಹಾಗೂ ಸೂತರ  ಇತ್ಯಾ ದ ಹೇಳಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬಹುಜ್ಞಣೆಮಯಿಂದ ಬಹುಸಂಖ್ಯಾ ತ ಶೋಷಿತ 

ವಗಿಗಳ ಮುಗಧ ತೆಯನುನ  ಬಡತನವನುನ  ಹಾಗೂ ದೌಬಿಲಾ ವನುನ  ತಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಹಾಗೆ 

ಬಳಸಿಕಳುು ತ್ಯು  ಬಂದವು. ದಬ್ದಾ ಳಿಕೆಯ ಮಾಗಿವಾಗಿ ತ್ಯವು ಮಾತರ  ಸುಖ್, ಸಮೃದಧ  ಹಾಗೂ 

ಅಭಿವೃದಧ  ಹೊಿಂದುತ್ಯು  ಇಡಿೋ ಸಮಾಜಕೆೆ  ಆದಶ್ಿ, ಉಪ್ದೇಶ್, ಮಾಗಿದಶ್ಿನ ಮತ್ತು  

ಶಾಿಂತಿಮಂತರ ವನುನ  ಜಪಿಸುತ್ಯು  ಬಂದದಾ ನುನ  ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಬಹುಸಂಖ್ಯಾ ತ ಶೋಷಿತ, 
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ನಿಗಿತಿಕ ಮುಗಧ  ಜನರನುನ  ದ್ಯರದರ  ಹಾಗೂ ನಿರಂತರ ದಬ್ದಾ ಳಿಕೆಯಲ್ಲಲ  ತಳಿು  ಬಡವರ ಹಾಗೂ 

ಶೂದರ ರ ನ್ನತು ರು ಮತ್ತು  ಬೆವರಲ್ಲಲ  ಸೊಗಸ್ತದ ಬದುಕನುನ  ಈ ಮೇಲವ ಗಿದವರು ಕಂಡುಕಿಂಡರು. 

ಕನ್ಯಾಟಕದ ಬುಡಕಟ್ಟು ಗ್ಳ ನ್ಯಾ ಯ ಪ್ದಧ ತಿ  

ಸೊೋಲ್ಲಗರ ನಾಾ ಯ ಪ್ದಧ ತಿ: ಸೊೋಲ್ಲಗರ ನಾಾ ಯ ಪಂಚಾಯತಿಯನುನ  ಕಟ್ಟು  ಮನ್ನಯ ನಾಾ ಯ 

ಎಿಂದು ಕರೆಯುತ್ಯು ರೆ. ಸೊೋಲ್ಲಗರಲ್ಲಲ  ಮುಖ್ಾ ವಾಗಿ ಪೋಡಿನ ನಾಾ ಯ ಮತ್ತು  ಗಡಿ ನಾಾ ಯ ಎಿಂಬ 

ಪಂಚಾಯತಿಗಳಿವೆ. ಸಣಣ ಪುಟ್ು  ವಾಾ ಜಾ ಗಳು ಪೋಡಿನ ನಾಾ ಯ ಪಂಚಾಯತಿಯಲ್ಲಲ  

ತಿೋಮಾಿನವಾಗತು ವೆ. ಇಲ್ಲಲ  ತಿೋಮಾಿನವಾಗದ ವಾಾ ಜಾ  ಗಡಿ ನಾಾ ಯಲಯದಲ್ಲಲ  

ತಿೋಮಾಿನವಾಗತು ವೆ. ಸೊೋಲ್ಲಗರ ನಾಾ ಯ ಶ್ರ ೋಣಿಕೃತ ವಾ ವಸೆ್ಥಯನುನ  ಕಾಣಬಹುದ್ಯಗಿದೆ. “ಸ್ಥಳಕರ 

ಕುಲದವರು/ಆಲದ ಕುಲದವರು ಯಜಮಾನಿಕೆ ಮಾಡುತ್ಯು ರೆ. ಬೆಳಿು  ಕುಲದವರು ಕೋಲೆಾ ರ, 

ತನೇರು ಕುಲದವರು ಪ್ಟೇಗಾರನ ಕತಿವಾ  ನಿವಿಹಿಸುವವರು.೧೫ ಇಿಂದಗೂ ಸೊೋಲ್ಲಗರು 

ಅರಣಾ ವಾಸಿಗಳಾಗಿದುಾ , ಕನಾಿಟ್ಕದ ಮೈಸೂರು ಮತ್ತು  ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಲೆಲ ಯ ಕಾಡು ಮತ್ತು  

ಕಾಡಂಚನಲ್ಲಲ  ನ್ನಲೆಸಿರುವದನುನ  ಕಾಣಬಹುದ್ಯಗಿದೆ.  

ಜೇನುಕುರುಬರ ನ್ಯಾ ಯ ಪ್ದಧ ತಿ : ಇವರ ನಾಾ ಯ ಪಂಚಾಯತಿಯನುನ  ಹಾಡಿ 

ನಾಾ ಯ/ಗಡಿನಾಾ ಯ ಎಿಂದು ಕರೆಯುತ್ಯು ರೆ. ಈ ವಾಾ ಪಿು ಯಲ್ಲಲ  ೩೦ ರಿಂದ ೪೦ ಮನ್ನಗಳು ಇರುತು ವೆ. 

ಅವರ ಸ್ತಮಾಜಕ ವಾ ವಸೆ್ಥ ಗಳಿಿಂದ ಉದಭ ವಿಸಬಹುದ್ಯದ ವಾ ಕಿು , ಕುಟ್ಟಿಂಬ ಅಥವಾ ತಂಡಗಳ 

ನಡುವಿನ ಸಂಘಷಿ ಹಾಗೂ ಧಾಮಿಿಕ ಸಂಘಷಿಗಳನುನ  ಬಗೆಹರಸಲು ಹಾಡಿ ನಾಾ ಯ ಪ್ರ ಮುಖ್ 

ಪಾತರ  ವಹಿಸುತು ದೆ. ಪ್ರಸಪ ರಂ ಸಂಬಂಧ ಆಹಾರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ಅತಿಕರ ಮಣ, ಮದುವೆಗೆ 

ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಾಾ ಜಾ ಗಳು ಕುಟ್ಟಿಂಬ, ಕೆರೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಾಾ ಜಾ ಗಳು ಇದರ ವಾಾ ಪಿು ಯಲ್ಲಲ  

ಬರುತು ದೆ. ಜೇನುಕುರುಬ ಬುಡಕಟ್ಟು  ಕನಾಿಟ್ಕ ಆದಮ ಬುಡಕಟ್ಟು ಗಳ ಪೈಕಿ ಒಿಂದ್ಯಗಿದುಾ , 

ಇಿಂದಗೂ ಆದಮ ಸೆಿ ತಿಯಲ್ಲಲ  ಕಾಡಿನ ಮಧಾ ದಲ್ಲಲ  ವಾಸವಾಗಿದ್ಯಾ ರೆ. 

ಕಾಡುಗೊಲ್ಲ  ಮತ್ತಾ  ಮ್ಯಾ ಸ ಬೇಡರ ನ್ಯಾ ಯ ಪ್ದಧ ತಿ: ಆಧುನಿಕ ನಾಾ ಯ ವಾ ವಸೆ್ಥಯಲ್ಲಲ  

ಇರುವ ಬಹುಹಂತದ ನಾಾ ಯ ಪ್ರ ಕಿರ ಯೆಯನುನ  ಹೊೋಲುವಂತೆ ಕಾಡುಗೊಲಲ  ಮತ್ತು  ಮಾಾ ಸಬೇಡ 

ಸಮುದ್ಯಯಗಳಲ್ಲಲ  ಗಡಿಕಟ್ಟು , ಕಟ್ಟು ಮನ್ನ ಮತ್ತು  ಗರುಸೆ್ತನ ಎಿಂಬ ೩ ಹಂತದ ನಾಾ ಯಕ 

ಪ್ರ ಕಿರ ಯೆಯನುನ  ಕಾಣಬಹುದು. “ರತನ ಗಿರ ಮಿೋಟ್ಟಗೇರ, ಶಂಕರಗಲುಲ  ಎಿಂಬ ಮೂರು 

ಕಟ್ಟು ಮನ್ನಗಳಿಗೆ, ಕಸೂು ರ ಮಲಲ ಪ್ಪ  ನಾಯಕ, ಮತಿು  ತಿಮಮ ಣಣ  ನಾಯಕ, ಪ್ದಾ ಮಮ ಳ ನಾಯಕ 

ಎಿಂಬ ಯಜಮಾನರುಗಳು ಇದಂರಂತೆ ಪ್ರ ತಿಯಿಂದು ನಾಾ ಯಸೆ್ತನದ ಹಿರಯರನುನ  ಕಟ್ಟು  

ಯಜಮಾನ ಎಿಂದು ಕರೆಯುತ್ಯು ರೆ. ಪ್ರ ಸುು ತ ಈ ಎಲಾಲ  ಕಟ್ಟು ಮನ್ನಗಳು ಕಾಲಗಭ್ಿದಲ್ಲಲ  ಅಡಗಿ 

ಹೊೋಗಿ ಚತರ ದುಗಿ ಜಲೆಲ ಯ ಮಾಾ ಸ ಬೇಡರಗೆ ಮೂರು ಕಟ್ಟು ಮನ್ನಗಳು ಹನ್ನನ ರಡು ಗಡಿಕಟ್ಟು ಗಳು 

ಮತ್ತು  ಒಿಂದು ಗರುಸೆ್ತನ ಮಾತರ  ಉಳಿದುಕಿಂಡಿದೆ. ಕಾಡುಗೊಲಲ ರಗೆ ಮೂರು ಕಟ್ಟು ಮನ್ನಗಳು 

ಐದು ಗಡಿಕಟ್ಟು ಗಳ  ಮತ್ತು  ಒಿಂದು ಗರುಸೆ್ತನ ಮಾತರ  ಉಳಿದುಕಿಂಡಿದೆ. ಗಡಿಕಟ್ಟು , ಕಟ್ಟು ೋಮನ್ನ 

ಮತ್ತು  ಗರುಸೆ್ತನದಂ ಗರುಗಳು ಯಜಮಾನ, ದೊರೆ, ಪೂಜ್ಞರಗೌಡ ಮೊದಲಾದ ಹುದೆಾ ಗಳು 

ಅನುವಂಶಿಕವಾಗಿ ಬರುತಿು ದಾ ವು.”೨೦ ಪ್ರ ಸುು ತ ಆಧುನಿಕತೆಯ ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ಕಟ್ಟು ಮನ್ನ, 

ಗರುಕಟ್ಟು  ಮತ್ತು  ಗರುಸೆ್ತನಗಳ ಕಾಯಿಸವ ರೂಪ್ಗಳ ಮೂಲ ಸವ ರೂಪ್ದಲ್ಲಲ  

ಬದಲಾವಣೆಗಳನುನ  ಕಾಣಬಹುದ್ಯಗಿದೆ.  
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ಜಗ್ಗ ಲಿ ಸಮುದಾಯದ ಒಳಾಡಳಿತ ವ್ಾ ವ್ಸೆ್ಥ  ಮತ್ತಾ  ನ್ಯಾ ಯ ಪ್ದಧ ತಿ  

೧೯೮೩ರಿಂದ ಜಗೆಲ್ಲಗಳಿಗೆ ಊರನ ಛೇರನ್ ನಿೋಡಿದ ಸೆ ಳ ಚೋಟ್ಟಗಳಿವೆ. ೧೯೮೩ ರಿಂದ 

೨೦೦೨ರವರೆಗೆ ನಿೋಡಲಾಗಿದೆ. ತಿೋರಾ ಅನಕ್ಷರಸೆರಾದ ಜಗೆಲ್ಲಗಳಿಗೆ ದೇಶ್ದಲ್ಲಲ ನ ವತಿಮಾನಗಳು 

ತಿಳಿಯುವುದಲಲ . ಸವ ತಂತರ ್ ಯ, ಮೂಲಭೂತ ಹಕೆು ಗಳು, ಕತಿವಾ ಗಳು, ಕಾನ್ನನು ವಾ ವಸೆ್ಥ , 

ಕಾನ್ನನು ಭ್ದರ ತೆಗಳು, ಅಲೆಮಾರಗಳಿಗೆ ಸಕಾಿರ ನಿೋಡಲಾದ ಸೌಲಭ್ಾ ಗಳ ಬಗೆೆ  ಮಾಹಿತಿ 

ಕಡಿಮೆಯರುತು ದೆ. ಸವ ತಂತರ ್ ಯ ಬಂದ ಮೇಲ್ಲ ಜಗೆಲ್ಲಗಳಿಗೆ ಗರುತಿನ ಚೋಟ್ಟ ನಿೋಡಿದ ಮತ್ತು  

ಅದನುನ  ಪ್ರೋಕಿಷ ಸಿಸುವ ಪೋಲ್ಲೋಸ್ ವಾ ವಸೆ್ಥ ಗಾದರೂ ಕಾನ್ನನಿನಲ್ಲಲ  ನಮೂದಸಲಾದ 

ನಿಯಮಗಳ ಬಗೆೆ  ಗೊತಿು ರದದಾ ರೆ ಹೇಗೆ?  ಭಾರತದಲ್ಲಲಯೂ ಜಗೆಲ್ಲಗಳು ಅಪ್ರಾಧಿಗಳಂತೆ 

ಸೆ ಳಚೋಟ್ಟಯ ಗರುತನುನ  ಹಿಡಿದು ಜೊೋಪಾನ ಮಾಡಿಕಿಂದು ಅಪ್ರಾಧಿಗಳಂತೆಯೇ 

ಉಳಿದದಾ ರು. 

 ಮಾನವನು ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಲ  ಹುಟ್ಟು ದಂದನಿಿಂದ ಒಿಂದಲಲ ಿಂದು ರೂಪ್ದಲ್ಲಲ  ತನನ ದೆ ಆದ 

ನಾಾ ಯ ವೆಾ ವಸೆ್ಥಯನುನ  ರೂಪಿಸಿಕಿಂಡಿದ್ಯಾ ನ್ನ. ಆಸಿು  ಎಿಂಬುದು ಅಸಿು ತವ ಕೆೆ  ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅವನ 

ನಾಾ ಯ ವಾ ವಹಾರಗಳು ಹೆಚಿ್ಚ ತ್ಯು  ಹೊೋಗಿ ನಾಾ ಯಶಾಸು çದ ಪ್ದಧ ತಿಗಳ ಅವಶ್ಾ ಕತೆ 

ಹೆಚಿ ರಬಹುದು. ಆದರೆ ಬುಡಕಟ್ಟು ಗಳ ನಾಾ ಯದ ಕಲಪ ನ್ನ ಬಹಳ ವಿಶಿಷು ವಾದುದು. ಸ್ತಮಾಜಕ, 

ಸ್ತಿಂಸೆ ೃತಿಕ ಕಾರಣಗಳಿಿಂದ್ಯಗಿ ಒಿಂದು ಬುಡಕಟ್ಟು ನಿಿಂದ ಇನನ ಿಂದು ಬುಡಕಟ್ಟು ಗೆ ಹಾಗೂ ಒಿಂದು 

ಸೆ ಳದಿಂದ ಮತು ಿಂದು ಸೆ ಳಕೆೆ  ಇದರ ಸವ ರೂಪ್ದಲ್ಲಲ  ಭಿನನ ತೆಯರುವುದನು ಕಾಣಬಹುದು. 

ಬುಡಕಟ್ಟು   ಸಮುದ್ಯಯದ ನಂಬಿಕೆ, ಆಚರಣೆ, ಆದಶ್ಿ, ಮೌಲಾ ಗಳು ನಾಾ ಯಪ್ದಧ ತಿಯನುನ  

ರೂಪಿಸುತು ವೆ. ಈ ನಾಾ ಯಪ್ದಧ ತಿಯ ಕರ ಮ ಬುಡಕಟ್ಟು ಗಳಲ್ಲಲ  ಅತಾ ಿಂತ ನಿಷ್ಠಾ ಯಿಂದ 

ಪ್ರಪಾಲ್ಲಸಲಪ ಡುತು ದೆ. ಸತ್ಯಾ ನ್ನವ ೋಷಣೆಯನುನ  ಸತವ ಪ್ರೋಕೆಷ , ಪ್ರ ಮಾಣ ಮತ್ತು  ಇತರ 

ವಿಧಾನಗಳಿಿಂದ ಮಾಡಲಾಗತು ದೆ. ತಪುಪ  ಮಾಡಿದವನ ಮೇಲೆ ದೇವರಗೆ ಕೋಪ್ವೂ, ಮುಗಧ ರ 

ಮೇಲೆ ದಂಡಿನ ಮಾರಮಮ  ದೇವರ ಅನುಗರ ಹವೂ ಉಿಂಟ್ಟಗವಂತೆ ಪಾರ ರ್ಥಿಸುವ ಈ ವಿಧಾನ 

ಇಿಂದಗೂ ಭಾರತ ಮತ್ತು  ಇತರ ದೇಶ್ಗಳ ನಾಾ ಯಲಯಗಳಲ್ಲಲ  ಪ್ವಿತರ  ಪ್ರ ಮಾಣ ವಚನವನುನ  

ಹೇಳಿಸುವುದರಿಂದ ಸ್ತಕಿಷ ಯ ಸತ್ಯಾ ಸತಾ ತೆಯನುನ  ಪ್ರೋಕಿಷ ಸುವುದುಿಂಟ್ಟ. ಆದರೆ ಇದರ ಸತತ 

ಉಪ್ಯೋಗದಿಂದ ಪ್ವಿತರ ತೆ ದುರುಪ್ಯೋಗವಾಗಿ ಅದರ ಪ್ರಣಾಮ ಕಡಿಮೆಯಯತ್ತ. 

ಸ್ತಕಿಷ ಗಳಿಿಂದ ಸತಾ ವನುನ  ಹೊರಗೆಳೆಯಲು ಪ್ವಿತರ  ಗರ ಿಂಥಗಳನುನ , ಪ್ವಿತರ  ನದ ಜಲವನುನ  

ಸ್ತಮಾನಾ ವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗತಿು ದೆ. ಹಿೋಗೆ ಬುಡಕಟ್ಟು ಗಳ ನಾಾ ಯಕ ವಾ ವಸೆ್ಥ  ಆಧುನಿಕತೆಗೆ 

ಮುಖ್ಯಮುಖಿಯಗವುದನುನ  ಕಾಣಬಹುದು. ಜಗೆಲ್ಲಗಳಿಗೆ ತಮಮ  ನಾಾ ಯ ಪ್ದಧ ತಿ ಯವುದೇ 

ನಾಾ ಯಲಯಕೆಿಿಂತ ಹೆಚಿ ನದ್ಯಗಿರುತು ದೆ. ಪ್ರ ತಿಯಿಂದು ಬುಡಕಟ್ಟು  ಸಮುದ್ಯಯವು ತನನ  

ಸಮುದ್ಯಯದ ಅಭಿವೃದಧ ಗಾಗಿ ತನನ ದೇ ಆದ ನಾಾ ಯ ತಿೋಮಾಿನದ ವಾ ವಸೆ್ಥಯನುನ  

ಹೊಿಂದರುತು ದೆ. ಆದರೆ ಜಗೆಲ್ಲಯರಂ ನಾಾ ಯ ಪ್ದಧ ತಿಯು ವಿಶಿಷು ತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಇವರ 

ನಾಾ ಯಪ್ದಧ ತಿ ಇತರೆ ಬುಡಕಟ್ಟು  ಜನರಂತೆ ಕಂಡುಬಂದರೂ, ಕೆಲವು ರೂಢಿ ಸಂಪ್ರ ದ್ಯಯಗಳು 

ಉಳಿದ ಸಮುದ್ಯಯಗಳಿಗಿಿಂತ  ಭಿನನ ವಾಗಿವೆ. ಜಗೆಲ್ಲಯರ ತಮಮ  ನಡುವಣ ಯವುದೇ ರೋತಿಯ 

ಜಗಳ, ವಾಾ ಜಾ , ನಾಾ ಯಗಳನುನ  ತಮಮ ಲ್ಲಲ ಯೇ ಬಗೆಹರಸಿಕಳುು ತ್ಯು ರೆ. ಇಿಂಥ ನಾಾ ಯ 

ವಾ ವಸೆ್ಥಯನುನ  ಇವರು  ಕಟ್ಟು ಮನ್ನಗಳೆಿಂದು ಕರೆದರು.  

ಜನಸ್ತಮಾನಾ ರನುನ  ಮುಖ್ಾ ವಾಗಿ ಲಕೆಷ ಯಲ್ಲಲ ಟ್ಟು ಕಿಂಡು ಈ ಕಟ್ಟು ಮನ್ನಯಲ್ಲಲ  ನಾಾ ಯ 

ತಿೋಮಾಿನ ಮಾಡಲಾಗತೆು . ಜಗೆಲ್ಲಯರ ಈ ಕಟ್ಟು ಮನ್ನಗಳಿಗೆ ಪ್ವಿತರ ವಾದ ಸೆ್ತನವನುನ  ನಿೋಡಿ 

ಗೌರವದಿಂದ ನಡೆದುಕಳುು ತಿು ದ್ಯಾ ರೆ. ಇಿಂತಹ ಕಟ್ಟು ಮನ್ನಗಳು ಚತರ ದುಗಿ, ಬಳಾು ರ, ತ್ತಮಕೂರು 

ಜಲೆಲ ಗಳಲ್ಲಲ  ಹೇರಳವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತು ವೆ. ಮಾಾ ಸ, ಕಾಡುಗೊಲಲ , ಆದಕನಾಿಟ್ಕ ಜನಾಿಂಗ 
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ವಾಾ ಪಿಸಿರುವ ಭೂಪ್ರ ದೇಶ್ವನುನ  ಪಾರ ದೇಶಿಕವಾಗಿ ಮೂರು ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಲ  ವಿಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಒಿಂದೊಿಂದು ವಿಭಾಗ ಸವ ತಂತರ  ನಾಾ ಯಸೆ್ತನ ಒಳಗೊಿಂಡಿದೆ. ಈ ನಾಾ ಯಸೆ್ತನಗಳನುನ   

ನಡೆಸುವಾತನಿಗೆ ಕಟ್ಟು ಮನ್ನ ಯಜಮಾನ ಎಿಂದು ಕರೆಯುತ್ಯು ರೆ ಹಿೋಗೆ ಕಟ್ಟು ಮನ್ನಯ ಯಜಮಾನನ 

ತಿೋಮಾಿನವೇ ಅಿಂತಿಮವಾಗತಿು ತ್ತು  . ನಾಾ ಯವು ಸಮಹಿತವಾಗಿ ನಡೆದು ವಾಾ ಜಾ ಗಳಿಗೆ ತಿೋಪುಿ 

ನಿೋಡಲಾಗತಿು ತ್ತು . ಕಟ್ಟು ಮನ್ನಯಲ್ಲಲ  ೧.ಆಗಸು ರು ೨.ಡೊಕೆಳ್ಳು  ೩.ತ್ತರಪಾಟೋಳ್ಳ ೪.ನಾಾ ರಕಂಟ್ಟ 

೫.ಕಡಮಂಚೋವರು ೬.ಪ್ರ ಸ್ತದೊಮ ಳ್ಳು  ೭.ಪ್ಚಿಮೊೋಳ್ಳ ಈ ಏಳು ಗೊತರ ದವರು ಜನ ಹಿರಯರು, 

ಇವರಗೆ ನ್ನರವಾಗಲು ೭ ಜನ ಗೊೋತರ ದವರು ಇರುತ್ಯು ರೆ. ಈ ವಾಾ ಜಾ ಗಳು ಗೊೋತರ ದವರು ಗಮನಕೆೆ  

ಬಂದು ಕರೆದುಕಿಂಡು ನಂತರ ಕಟ್ಟು ಮನ್ನಗೆ ಹೊೋಗತಿು ದಾ ವು. 

ಕಟ್ಟು ಮನ್ನ ಜಗೆಲ್ಲಯರ ಈ ನಾಾ ಯಪ್ದಾ ತಿಯಲ್ಲಲ  ಕಟ್ಟು ಮನ್ನಯ ದೊರೆ ಅಥವಾ ಯಜಮಾನನ 

ತಿೋಮಾಿನವೇ ಅಿಂತಿಮವಾಗತಿು ತ್ತು . ನಾಾ ಯ ತಿೋಮಾಿನಗಳು ಕುಲದೇವತೆಯ ಮುಿಂದೆ ಹಿರಯರ 

ಸಮುಮ ಖ್ದಲ್ಲಲ  ನಡೆಯುತಿು ದಾ ವು. ತಪಿಪ ತಸು ನು/ಳು ಕಟ್ಟು ಮನ್ನಯ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಮತ್ತು  ಹಿರಯರಗೆ, 

ದೇವರಗೆ ತಲೆ ಬ್ದಗಲೇಬೇಕಾಗಿತ್ತು . ಹಿೋಗಾಗಿ ಪ್ರ ತಿಯಿಂದು ಹಂತದಲ್ಲಲಯೂ ತಮಮ ದೇ ಆದ ನಿೋತಿ 

ನಿಯಮಗಳ ಮೂಲಕ ನಾಾ ಯಪ್ದಧ ತಿಯನುನ  ಸೃಷಿು ಸಿಕಿಂಡು ಪಾರ ಮಾಣಿಕತೆಯಿಂದ 

ಬದುಕುತಿು ದಾ  ಬುಡಕಟ್ಟು , ಜಗೆಲ್ಲ ಸಮುದ್ಯಯವು ಆಗಿದೆ. 

ಕಟ್ಟು ಮನೆಗ್ಳ ಅರ್ಾ ಮತ್ತಾ  ರಚನೆ   

 ಜಗೆಲ್ಲ ಸಮುದ್ಯಯ ತನನ ದೇ ಆದ ಸಂಸೆ ೃತಿಯನನ ಳಗೊಿಂಡಿದೆ. ಬುಡಕಟ್ಟು ಗಳ 

ಸಂಸೆ ೃತಿಯಲ್ಲಲ  ವಿಶಿಷು ವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವ  ಈ ಸಮುದ್ಯಯದ ಕಲೆ, ಆಚರಣೆ, ಸಂಪ್ರ ದ್ಯಯ, 

ನಾಾ ಯಕ ವಾ ವಸೆ್ಥ , ಬದುಕಿನ ರೋತಿ-ನಿೋತಿ ವಿಭಿನನ ವಾಗಿವೆ. ಈ ಸಮುದ್ಯಯ ಮೂಲ ವೃತಿು ಯನುನ  

ಬಿಟ್ಟು  ಪ್ಯಿಯ ವೃತಿು ಯನುನ  ಮತ್ತು  ಸಂಸೆ ೃತಿಯನುನ  ಉಳಿಸಿಕಿಂಡು ಬಂದುದ್ಯಗಿದೆ. 

ಶಿರ ೋಶೈಲ ಮೂಲದಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಈ ಜನಾಿಂಗವು ಅಲೆಮಾರಯಗಿ ಜೋವನ ಸ್ತಗಿಸುತಿು ತ್ತು . 

ಬದಲಾದ ಸಂದಭ್ಿದಲ್ಲಲ  ಒಿಂದು ಕಡೆ ನ್ನಲೆಸಿ ವಾಸಿಸತಡಗಿದರು. ಆಗ ಅವರ ಜೋವನ ಕರ ಮಕೆೆ  

ಒಿಂದು ನಾಾ ಯದ ವಾ ವಸೆ್ಥ  ಅವಶ್ಾ ವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು . ಅದಕೆಾ ಗಿ ಅವರು 

ಕಟ್ಟು ಮನ್ನಗಳನುನ (ನಾಾ ಯವಾ ವಸೆ್ಥ ) ಸೆ್ತಪಿಸಿಕಿಂಡರು. ಕಟ್ಟು ಮನ್ನಗೆ (ಎಜ್ಞಗಾರು)ಎಿಂದು, 

ಕಟ್ಟು ಮನ್ನ ಎಿಂದರೆ ಜ್ಞತಿಯ ಶ್ರ ೋಣಿ, ಸಂಘ, ಸಂಸೆ್ಥ  ಎಿಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಿಂದು 

ಕಟ್ಟು ಮನ್ನಯನುನ  ಪಂಚಾಯತಿ ಕಟ್ಟು  ಎಿಂದು ಕರೆಯುವುದೇ ಹೆಚಿ್ಚ . ಹಿೋಗೆಿಂದರೆ: ಚಾವಡಿ, 

ಕಟ್ಟು ಮನ್ನ, ಗರುಮನ್ನ- ಅರಮನ್ನಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯನೋ ಎಿಂದು ಕೇಳುವರು. ಇನನ ಿಂದು 

ಅಥಿದಲ್ಲಲ  ಕಟ್ಟು ಮನ್ನ ಗಾರ ಮಾಕಾರಯ ಮನ್ನ, ವಾರ ಮುಖಂಡರ ಮನ್ನ ಎಿಂದ್ಯಗತು ದೆ. 

ಬುಡಕಟ್ಟು  ಸಮುದ್ಯಯಗಳಲ್ಲಲ  ಕಟ್ಟು ಮನ್ನ ಯಜಮಾನನು ಊರನ ಜ್ಞತಿಯ ಮುಖಂಡನ್ನ 

ಆಗಿರುತಿು ದಾ . ಕಟ್ಟು ಮನ್ನ ಎಿಂದರೆ ಯವುದೇ ಒಿಂದು ಬುಡಕಟ್ಟು  ಸಮುದ್ಯಯದಲ್ಲಲ  ನಡೆಯುವ 

ಆಿಂತರಕ ಕಲಹ, ಸಂಘಷಿಗಳು ಹಾಗೂ ಅನೈತಿಕ ಮತ್ತು  ಕಾನ್ನನು ಬ್ದಹಿರ ಚಟ್ಟವಟ್ಟಕೆಗಳನುನ  

ಕುರತಂತೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಸಿದ ತಕರಾರುಗಳನುನ  ತಿೋಮಾಿನ  ಮಾಡಿ ನಾಾ ಯ ಒದಗಿಸುವ 

ಒಿಂದು ನಿದಿಷು ವಾದ ನಾಾ ಯ ವಾ ವಸೆ್ಥ   ಹೊಿಂದರುವ  ಆಸೆ್ತನಕೆೆ  ಕಟ್ಟು ಮನ್ನ ಎಿಂದು 

ಕರೆಯಬಹುದು. ಬುಡಕಟ್ಟು  ವಾ ವಸೆ್ಥಯ ಈ ಕಟ್ಟು ಮನ್ನಗೆ ಅಕಾರ ವಗಿವಿದುಾ , ಮೊದಲು ದೊರೆ 

ನಂತರದ ಸೆ್ತನದಲ್ಲಲ  ಗಡಿಕಟ್ಟು ಯ ಪೂಜ್ಞರ ಮತ್ತು  ಕುಲದ ಹಿರಯರು ಹಾಗೂ 

ಕುಲಸ್ತವಿರದವರು ಸೇರದ ವಾ ವಸೆ್ಥ  ಇರುತು ದೆ. ಇದನುನ  ಜಗೆಲ್ಲ ಸಮುದ್ಯಯದ ಕಟ್ಟು ಮನ್ನ 

ಎಿಂಬುದ್ಯಗಿ ಕರೆಯುತ್ಯು ರೆ.  

 

http://www.jetir.org/


© 2022 JETIR August 2022, Volume 9, Issue 8                                                         www.jetir.org (ISSN-2349-5162) 

JETIR2208364 Journal of Emerging Technologies and Innovative Research (JETIR) www.jetir.org d541 
 

ಜಗ್ಗ ಲಿಯವ್ರ ಕಟ್ಟು  ಮನೆಗ್ಳ ವೈಶಿಷ್ಟು ಾ  ಮತ್ತಾ  ಶಿಕೆ್ಷ  ಮತ್ತಾ  ನಿಬಾಂಧಗ್ಳ ವಿವ್ರ  

ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ಭ್ದರ ತೆ, ಸುಗಮ ಕರ್ ಯ ನಿವಿಹಣೆ ಮುಿಂತ್ಯದ ಉದೆಾ ೋಶ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಲ  

ಹಲವು ಶ್ರ ೋಣಿಗಳು ನಿಮಾಿಣಗೊಿಂಡಿರುತು ವೆ. ಇಿಂಥ ಶ್ರ ೋಣಿಗಳು ಜಗೆಲ್ಲ ಸಮುದ್ಯಯದಲ್ಲಲಯೂ 

ಇವೆ. ಜಗೆಲ್ಲಯರ ಕಟ್ಟು ಮನ್ನಯ ಕಾಯಿ ಸವ ರೂಪ್ವು ವಿಭಿನನ  ರೋತಿಯ ಆಚರಣೆಯನುನ  

ಹೊಿಂದರುವುದನುನ   ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಊರ ಹೊರಗಡೆ ವಾಸಿಸುತಿು ದಾ  ಜಗೆಲ್ಲಗರಗೆ  ಹೆಣ್ಮಣ  

ಇಿಂಥ ಸಂಗತಿಗಳಿಗೂ ಭ್ಯ-ಭಿೋತಿ ವೈಮನಸುು  ಬಂದ್ಯಗ ಯಜಮಾನರ ಸಲಹೆ ಅಗತಾ ವಾಗಿತ್ತು . 

ಈ ಸಮುದ್ಯಯದಲ್ಲಲ  ಚಪ್ಪ ಲ್ಲ(ಪಾದರಕೆಷ ) ಎಿಂದು ಈ ಸಮುದ್ಯಯದ ಯವ ಒಬಾ   ವಾ ಕಿು  

ಬ್ದಯಿಂದ ಬಂದರೆ ಬಡಿತಿು ೋನಿ ಎಿಂದರೇ ಆ ವಾ ಕಿು ಗೆ ಸಮುದ್ಯಯದ ಹಿರಯರಗೆ ಅಥವಾ 

ಯಜಮಾನರಗೆ ಕಿವಿಗೆ ಕೇಳಿದರೆ ಮತ್ತು  ಯರದರೂ ಬಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಆ ವಾ ಕಿು ಯನುನ  

ಕಟ್ಟು ಮನ್ನಗೆ ಕರೆಸಿ ನ್ನರು ರೂಪಾಯಗಳು ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗತು ದೆ. ಕೆಲವೊಮೆಮ  ಬುದಧ ವಾದ 

ಹೇಳಿ ಕಳಿಸುವರು. ಇದರ ನಂತರದಲ್ಲಲ  ಸಮುದ್ಯಯದಲ್ಲಲ  ಯರದರೂ ಮಾತ್ಯನಾಡುವಾಗ 

ಜಗಳದ ಸಂದಭ್ಿದಲ್ಲಲ  ಸಮುದ್ಯಯದ ವಾ ಕಿು  ಚಪ್ಪ ಲ್ಲ ಕೈಯಲ್ಲಲ  ಹಿಡಿದರೆ ಅಿಂತಹ ವಾ ಕಿು ಗೆ ಕುಲದ 

ಯಜಮಾನರು ಕಟ್ಟು ಮನ್ನಗೆ ಕರೆಸಿ ನಾಾ ಯ ಪಂಚಾಯತಿ ಮಾಡಿಸಿ ಅವನಿಗೆ ಎರಡುನ್ನರ ಐವತ್ತು  

ರೂಪಾಯಗಳು ದಂಡ ವಿಧಿಸುತ್ಯು ರೆ ಜೊತೆಗೆ ಮತೆು  ಈ ತರಹದ ಅಸಭ್ಾ  ವತಿನ್ನಗಳು 

ಮರಕಳಿಸಿದರೆ ದಂಡವನುನ  ವಿಧಿಸುವುದಲಲ  ಬದಲಾಗಿ ಸಮುದ್ಯಯದಿಂದ ಅಥವಾ ಕುಲದಿಂದ 

ಹೊರಗಡೆ ಇಡಬೇಕಾಗತು ದೆ ಎಿಂದು ಕಟ್ಟು ಚಿ ರದ ಮಾತ್ತಗಳನುನ  ಹೇಳಿ ಕಳಿಸುತ್ಯು ರೆ. 

ಕೆಲವೊಿಂದು ಸಂದಭ್ಿಗಳಲ್ಲಲ  ಈ ಸಮುದ್ಯಯದ ವಾ ಕಿು  ಚಪ್ಪ ಲ್ಲಯನುನ  ಒಬಾ  ವಾ ಕಿು ಯ ಮೇಲೆ 

ಎಸ್ಥದರೆ. ಚಪ್ಪ ಲ್ಲ ಎಸ್ಥದ ವಾ ಕಿು ಯನುನ  ಕಟ್ಟು ಮನ್ನಗೆ ಕರೆಸಿ ಮೂನ್ನನ ರು ರುಪಾಯಗಳು 

ದಂಡವನುನ  ವಿಧಿಸುತ್ಯು ರೆ. ಈ ದಂಡವನುನ  ಕಟ್ಟು ಮನ್ನಗೆ ನಿೋಡಬೇಕಾಗತು ದೆ ನಂತರ ಕಟ್ಟು ಮನ್ನಯ 

ಯಜಮಾನರು ಸೇರ ಚಪ್ಪ ಲ್ಲ ಎಸ್ಥದ ವಾ ಕಿು ಗೆ ಸಮುದ್ಯಯದ ಕಟ್ಟು  ಪಾಡುಗಳು ಮತ್ತು  

ನಿಯಮಗಳನುನ  ಆ ವಾ ಕಿು ಗೆ ಮನವರಕೆ ಮಾಡಿಸಿ ಎಚಿಾ ರವಾಗಿರು ಎಿಂದು ಬುದಾ  ಹೇಳಿ 

ಕಳಿಸುತ್ಯು ರೆ. ಒಿಂದು ವೇಳೆ ಜಗೆಲ್ಲ ಸಮುದ್ಯಯದಲ್ಲಲ  ವಾ ಕಿು ಗೆ ಚಪ್ಪ ಲ್ಲ ತಗಲ್ಲದರೆ ಅಿಂತಹ 

ವಾ ಕಿು ಗಳನುನ  ಹೊಡೆದ, ಹೊಡಸಿಕಿಂಡವರನುನ  ಕಟ್ಟು ಮನ್ನಗೆ ಕರೆಯಸಿ ಕುಲಪಂಚಾಯತಿಯಲಲ  

ಮಾಡಿ ಚಪ್ಪ ಲ್ಲಯಿಂದ ಹೊಡೆದ ವಾ ಕಿು ಗೆ ಐದುನ್ನರು ರೂಪಾಯಗಳು ಹೊಡಸಿಕಿಂಡವನಿಗೆ 

ಐದುನ್ನರು ರೂಪಾಯ  ದಂಡವನುನ  ವಿಧಿಸಲಾಗತು ದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಚಪ್ಪ ಲ್ಲಯಿಂದ ಹೊಡೆದ 

ವಾ ಕಿು ಯಿಂದ ಕಟ್ಟು ಮನ್ನಯ ಯಜಮನರಗೆ ಮತ್ತು  ಅಲ್ಲಲ ನ ಕುಲದ ಸವಿರಗೂ ಕೋಳಿ ಮಾಿಂಸ 

ಜೊತೆಗೆ ಸ್ತರಾಯ ಹಿೋಗೆ ಅವರು ಊರನ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದುಕಿಂಡು ಹೊೋಗಿ ಅಡುಗೆ 

ಮಾಡಿಕಿಂಡು ಊಟ್ ಮಾಡುತು ರೆ. ಮೆಟ್ಟು ನಿಿಂದ ಹೊಡೆಸಿಕಿಂಡವನು ಕುಲಕೆಟ್ು ವನು ಎಿಂದು 

ಹೇಳುತ್ಯು ರೆ. ತಿಪ್ಪ ೋರುದರ  ಸ್ತವ ಮಿಗೆ ಹೊೋಗಿ ತಿೋಥಿ ಹಾಕಿಸಿಕಿಂಡು ಅವರನುನ  ಕುಲಕೆೆ  

ಸೇರಸಿಕಳುು ತ್ಯು ರೆ. 

ಈ ಸಮುದ್ಯಯದಲ್ಲಲ  ಯವುದ್ಯರು ದೊಡಡ  ಮಟ್ು ದ ಘಟ್ನ್ನಗಳು ನಡೆದರೆ ಅಿಂದರೆ ಈ ಕುಲದ 

ಒಿಂದು ಹೆಣಿಣ ನ ಮೇಲೆ ಯರಾದರು ಅತಾ ಚಾರವಾಗಿದಾ ರೆ ಮತ್ತು  ಈ ಸಮುದ್ಯಯದಲ್ಲಲ  ಹೆಣ್ಮಣ  

ಬೇರೆ ಜ್ಞತಿಯವನನುನ  ಮದುವೆ ಆದರೆ ಸಂಬಂಧಪ್ಟ್ು ವರನುನ  ಕರೆದು ನಾಾ ಯ ವಿಚಾರಗಳನುನ  

ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳಿ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿ ಮತ್ತು  ಕುರಯನುನ  ತರಸಿ ಕಡಿಯುತ್ಯು ರೆ. ಇವರ ಜನಸಂಖ್ಯಾ  ಕಡಿಮೆ 

ಇರುವುದರಿಂದ ಈ ತರಹದ ಘಟ್ನ್ನಗಳ ಬಗೆೆ  ಕಟ್ಟು ನಿಟ್ಟು ದ ಕರ ಮಗಳನುನ  ತಗೆದುಕಳುು ತು ರೆ. 

ಹೆಣಿಣ ನ ಮನ್ನಗೊಿಂದು ಒಿಂದು ಪಾಲು, ಉಳಿದದುಾ  ಕುಲದವರು ಕಟ್ಟು ಮನ್ನಯ ಮುಿಂಭಾಗದಲ್ಲಲ  

ಊಟ್ ಮಾಡುತ್ಯು ರೆ. ಜಗೆಲ್ಲ ಸಮುದ್ಯಯದ ಇನನ ಿಂದು ನಾಾ ಯ ವಾ ವಸೆ್ಥಯಲ್ಲಲ  ಒಿಂದ್ಯದದುಾ  

ಎಿಂದರೆ ಸಮುದ್ಯಯದ ಜನರು ಅಧಿಕವಾಗಿ ಹೆಿಂಡ, ಸ್ತರಾಯ ಸೇವನ್ನ ಮಾಡುತ್ಯು ರೆ. ಇಿಂತಹ 
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ಸಂದಭ್ಿದಲ್ಲಲ  ನಶ್ಯಲ್ಲಲ  ಇರುವ ಜಗೆಲ್ಲ ವಾ ಕಿು ಗಳು ಧನದ ಮಾಿಂಸವನುನ  ಊಟ್ ಮಾಡಿದರೆ 

ಮತ್ತು  ಮಾಾ ಸಬೇಡ, ಮುಸಿಲ ಿಂ, ವಡುರ  ಈ ಸಮುದ್ಯಯದ ಮನ್ನಗಳಲ್ಲಲ  ದೊಡಡ  ಮಾಿಂಸವನುನ  

ಊಟ್ ಮಡಿದರೆ ೧೫೦ ರೂಪಾಯ ದಂಡವನುನ  ವಿಧಿಸಲಾಗತು ದೆ. ಊಟ್ ಮಾಡಿದರೆ 

ಸಮುದ್ಯಯದಿಂದಲೇ ಬಹಿಷೆ ರಸುತಿು ದಾ ರು. ಇದರ ನಂತರದಲ್ಲಲ  ಕುಲದ ಯಜಮಾನರಗೆ ತಿಳಿದು 

ಅಥವಾ ಯರಾದರೂ ಬಂದು ಹೇಳಿದರು ಕೂಡ ದಂಡ ವಿಧಿ ಬೂದ(ವಿಭೂತಿ)ಯಿಂದ ಹಣೆಗೆ 

ಅಚಿ  ದಂಡವನುನ  ತಗೆದುಕಳುು ತ್ಯು ರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಪುರುಷ ಧನದ ಮಾಿಂಸವನುನ  ಊಟ್ ಮಾಡಿದ 

ವಾ ಕಿು ಗೆ ತಲೆ ಬೋಳಿಸಿ ಏಳು ದೇವಸೆ್ತನಗಳಿಗೆ ಹೊೋಗಿ ಪೂಜ್ಞ ಮಾಡಿಸಿಕಿಂಡು ಬಂದ ನಂತರದಲ್ಲಲ  

ಬೇವಿನ ಕಡಿಡ , ಬಂಗಾರದ ಕಡಿಡ , ಅರಶಿಣ ಕಿಂಬು ಇವುಗಳಿಿಂದ ನಾಲ್ಲಗೆಗೆ ಸುಡುತ್ಯು ರೆ. ಇದು ಆದ 

ಬಳಿಕ ಕುಲದ ಒಳಗಡೆ ಪ್ರ ವೇಶ್ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ಕೋಡುತ್ಯು ರೆ. ಈ ಸಮುದ್ಯಯದಲ್ಲಲ  ದೊಡಡ  

ಮಾಿಂಸ ಊಟ್ ಮಾಡುವುದು ದೊಡಡ  ಅಪ್ರಾಧವೆಿಂದು ಮತ್ತು  ಗೊೋವು ಹಿಿಂದುಗಳ ಪ್ವಿತರ  ದೈವ 

ಮತ್ತು  ಮುಕೆೋಟ್ಟ ದೇವರುಗಳು ಇವೆ ಎಿಂಬುವ ಭಾವನ್ನ ನಮಮ ಲ್ಲಲ  ಇದೆ ಎಿಂದು ಹೇಳುತ್ಯು ರೆ. 

 

ಅನೈತಿಕ ಸಂಬಂಧ  

ಮದುವೆಯನುನ  ಮಾನಾ ಮಾಡಿ ಈ ಸಮುದ್ಯಯವನುನ  ಗೌರವ ನಿೋಡುತ್ಯು ರೆ. ಈ ವೈವಾಹಿಕ 

ಸಂಬಂಧದ ಹೊರತ್ಯಗಿ ಅನೈತಿಕ, ಆಕರ ಮವಾಗಿ ಲಿಂಗಿಕ ಸಂಬಂಧವನುನ  ಜಗೆಲ್ಲಗರು 

ವಿರೋಧಿಸುತ್ಯು ರೆ. ಅದು ಅಪ್ರಾಧವೆಿಂದು ಶಿಕೆಷ ಯನುನ  ನಿೋಡಿ ಊರನಿಿಂದ, ಕುಲದಿಂದ 

ಬಹಿಷೆ ರಸುತ್ಯು ರೆ. ತಮಮ  ಸಮುದ್ಯಯದಲ್ಲಲ  ಅಥವಾ ಅನಾ  ಸಮುದ್ಯಯದೊಿಂದಗೆ ಅನೈತಿಕ 

ಸಂಬಂಧ ಹೊಿಂದುವ ಯವುದೇ ಗಂಡು, ಹೆಣ್ಮಣ  ಶಿಕಾಷ ಹಿರು. ತಮಮ  ಸಮುದ್ಯಯದಲ್ಲಲ ಯೇ 

ಅನೈತಿಕ ಸಂಬಂಧ ಹೊಿಂದದಾ ರೆ, ಅವರನುನ  ಕುಲಕೆೆ  ಸೇರಸಿಕಳುು ವಾಗ ಅವರಗೆ ನಿೋರೆರೆದು, 

ಐದು ಕುಲದೈವಗಳಿಗೆ ಪೂಜ್ಞಯನುನ  ಮಾಡುತ್ಯು ರೆ. ಇತರ ಯವುದೇ ಸಮುದ್ಯಯದೊಿಂದಗೆ 

ಅನೈತಿಕ ಸಂಬಂಧ, ಹೊಿಂದದಾ ರೆ ಅಿಂಥವರನುನ  ಶಾಶ್ವ ತವಾಗಿ ಕುಲದಿಂದ ಬಹಿಷೆ ರಸುತ್ಯು ರೆ 

ಜೊತೆಗೆ ಹೆಣ್ಮಣ  ಆಗಿದಾ ರೆ ಅವಳನುನ  ತಲೆ ಬೋಳಿಸಿ ಮತ್ತು  ಯರು ಅವಳನುನ  

ಮಾತನಾಡಿಸುವಂತಿಲಲ . ಅವರನುನ  ಯವುದೇ ಕರ ಮದಿಂದ ಮರು ಸೇಪ್ಿಡೆ ಮಾಡುವುದಲಲ . 

ಕುಲದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಈಡುವುದಕೆೆ  ಇವರಲ್ಲಲ  ‘ಎಲೆಹಾಕುವುದು’ ಎಿಂದು ಕರೆಯುತ್ಯು ರೆ. ಇಿಂದಗೂ 

ಜಗೆಲ್ಲಗರಲ್ಲಲ  ಕಟ್ಟು ಪಾಡುಗಳು ಉಳಿದುಕಿಂಡು ಬಂದದೆ. ಇವರಗೆ ಗಂಡು, ಹೆಣ್ಮಣ ಗೆ ಒಿಂದೇ 

ರೋತಿಯ ದಂಡಗಳು ಇರುತು ವೇ ಎಿಂದು ಪ್ರ ಶಿನ ೋಸಿದರೆ, ಅವರು ಹೇಳಿದುಾ  ಹಿೋಗೆ “ಗಂಡು  ತ್ಯಮರ ದ 

ಚಂಬು ಇದಾ ಗೆ, ಹೆಣ್ಮಣ  ಎಿಂದರೆ ಬಕಿ(ಮಣಿಣ ನ ಮಡಿಕೆ)” ಎಿಂದು ಹೇಳುತ್ಯು ರೆ. ಹೊಡೆದು 

ಹೊೋದರೆ ಯವುದಕೊ  ಬಳಕೆಗೆ ಬರುವುದಲಲ  ಎಿಂದು ಈ ತರಹದ ಲೋಕರೂಢಿ ಎಿಂದು 

ಹೇಳುತ್ಯು ರೆ. 

ಕೊನೆಯ ಮ್ಯತ್ತ 

ಅಲೆಮಾರಗಳಾದ ಜಗೆಲ್ಲಯರ ನಾಾ ಯ ವಾ ವಸೆ್ಥ  ಅತಿೋ ಸರಳವಾಗಿದೆ ಅಷ್ಠು ೋ ಪ್ರಣಾಮಕಾರಯು 

ಆಗಿದೆ. ಅಸ್ತಧಾ ವಾದ ಪ್ರ ಕರಣಗಳನುನ  ಕಟ್ಟು ಮನ್ನಗಳು ಬೇಧಿಸುತು ವೆ ಎಿಂದರೆ ಅದು ಇವರ ನಾಾ ಯ 

ವಾ ವಸೆ್ಥ ಗೆ ಹಿಡಿದ ಕನನ ಡಿಯಗಿದೆ. ಈ ಸಮುದ್ಯಯದಲ್ಲಲ  ಶೇಕಡಾ ೧ ಪ್ರ ತಿಶ್ತ ಸಮಸ್ಥಾ ಗಳು ಕೂಡ 

ನಾಾ ಯಲಯದ ಮೆಟ್ಟು ಲೇರಲಲ . ಉಳಿದ ಶೇಕಡಾ ೯೯ ಪ್ರ ತಿಶ್ತ ನಾಾ ಯ ಪಂಚಾಯತಿ 

ವಾ ವಸೆ್ಥಯಡಿಯಲ್ಲಲ  ಇತಾ ಥಿವಾಗರುತು ವೆ. ಒಿಂದು ವೇಳೆ ನಾಾ ಯಲಯದ ಮಟ್ು ಕೆೆ  

ಪ್ರ ಕರಣಗಳು ಇದಾ ರು  ಅದು ಹಿೋಗೆ ದೈವದ ಮುಿಂದೆ ತಿೋಮಾಿಣವಾಗತು ದೆ ಕನ್ನಗೂ 

ಸಂಧಾನವಾಗತು ವೆ. ಒಟ್ಟು ನಲ್ಲಲ  ಇವರ ಕಟ್ಟು ಮನ್ನಗೆ ದೇವರಗೆ ಕಡುವ ಸೆ್ತನಮಾನಗಳನುನ  
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ಮಾನಾ  ಮಾಡಿ ನಿತಾ  ಬದುಕಿನಲ್ಲಲ  ಯವುದೇ ಸಮಸ್ಥಾ  ಎದುರಾಗದಂತೆ ಉತು ಮ ಜೋವನ 

ನಿವಿಹಣೆಗೆ ಕನಿಷಾ  ಸೌಲಭ್ಾ ಗಳನುನ  ಒದಗಿಸಲು ಸ್ತಕಾರಗೊಳು ಬೇಕಿದೆ.  

ಪ್ರಾಮರ್ಾನ ಗ್ರ ಂರ್ಗ್ಳು 

ಬೋರಲ್ಲಿಂಗಯಾ  ಹಿ. ಚ. ಮತ್ತು  ಪ್ರ ಭಾಕರ ಎ.ಎಸ್ (ಸಂ) ಕೆ.ಎಿಂ.ಮೇತಿರ  ಬುಡಕಟ್ಟು  ನಾಾ ಯ 

ವಾ ವಸೆ್ಥ , ಪ್ರ ಸ್ತರಾಿಂಗ, ಕನನ ಡ ವಿ,ಹಂ,೨೦೦೩ 

ಹಳಿು ಕೇರ ಎಫ್.ಟ್ಟ (ಸಂ) ರ್ ರಪ್ಪ  ಡಿ. (ಲೇ)ಅಲೆಮಾರ ಕುರುಬರು, ಪ್ರ ಸ್ತರಾಿಂಗ ಕನನ ಡ ವಿ,ಹಂ, 

೨೦೧೦.  

ಕಾಳೇಗೌಡ ನಗವಾರ ಪರ ೋ. ಮತ್ತು  ಹುಚಿ ಪ್ಪ  ಮಾಸು ರ್ ಎನ್. (ಸಂ) ಗಿರಜನ ಸಂಸೆ ೃತಿ, ಕನಾಿಟ್ಕ 

ಜ್ಞನಪ್ದ ಮತ್ತು  ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಬೆಿಂಗಳೂರು, ೨೦೦೦ 

ಉಮೇಶ್ ಎಚ್.ಎಸ್ ಪರ ೋ. (ಸಂ) ಅರುಹು ಕುರುವು, ಮೈಸೂರು, ೨೦೨೧. 

ಬ್ದಬ್ದಸ್ತಹೇಬ್ ಅಿಂಬೇಡೆರ್ ಬಿ.ಆರ್ ಅವರ ಸಮಗರ  ಬರಹಗಳು ಮತ್ತು  ಭಾಷಣಗಳು. ಸಂ.೦೩. 

೦೬, ಕನನ ಡ ಮತ್ತು  ಸಂಸೆ ೃತಿ ಇಲಾಖ್ಯ, ಕುವೆಿಂಪು ಭಾಷ್ಠಭಾರತಿ ಪಾರ ಧಿಕಾರ, ಬೆಿಂಗಳೂರು,೨೦೧೮ 

ಬ್ದಬ್ದಸ್ತಹೇಬ್ ಅಿಂಬೇಡೆರ್ ಬಿ.ಆರ್ , ಜ್ಞತಿ ವಾ ವಸೆ್ಥ : ಉಗಮ ವಿಕಾಸ ವಿನಾಶ್, (ಕನನ ಡಕೆೆ : 

ರಾಹು.) ಸುಮೇಧ ಪ್ರ ಕಾಶ್ನ, ಗಲಾ ಗಾಿ, ೨೦೧೦. 

ಮರಟ್ಟು  ಕೇಶ್ವನ್ ಪ್ರ ಸ್ತದ್ ಕೆ. (ಸಂ), ಬುಡಕಟ್ಟು  ಅಧಾ ಯನ ಸಂಪುಟ್-೫, ಸಂಚಕೆ-೧, 

ಪ್ರ ಸ್ತರಾಿಂಗ ಕನನ ಡ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾ ಲಯ, ಹಂಪಿ, ವಿದ್ಯಾ ರಣಾ  ಡಿಸ್ಥಿಂಬರ್ ೨೦೦೮. 

ನಾಗರಾಜಯಾ  ವಿ ಹೆಚ್ “ಕನಾಿಟ್ಕದ ಆದಜ್ಞಿಂಬವ ಮಾತಂಗ ಪ್ರಂಪ್ರೆ: ಸ್ತಿಂಸೆ ೃತಿಕ 

ವಿಶ್ಲ ೋಷಣೆ” ಪಿಎಚ್.ಡಿ ಮಹಾಪ್ರ ಬಂಧ ಕನನ ಡ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾ ಲಯ ಹಂಪಿ ೨೦೧೪. 

ಆರಡಿಮಲಲ ಯಾ  ಪಿ ಕಟ್ಟು ೋರ ‘ಪ್ರಶಿಷು  ಜ್ಞತಿವಗಿಗಳ ಅಲೆಮಾರ, ಅರೆ ಅಲೆಮಾರ ಸೂಕ್ಷಮ  ಮತ್ತು  

ಅತಿಸೂಕ್ಷಮ  ಸಮುದ್ಯಯಗಳ ಅಧಾ ಯನ’. ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಿಂಬೇಡೆರ್ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸೆ್ಥ  

ಬೆಿಂಗಳೂರು, ೨೦೧೯ 

ಉಮೇಶ್ ಎಚ್.ಎಸ್, “ಅರುಹು ಕುರುಹು”(ಸಂ) ಅರುಹು ಕುರುಹು ತೆರ ೈಮಾಸಿಕ ಪ್ತಿರ ಕೆ, 

ಮೈಸೂರು,೨೦೨೨. 
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ಪಿಎಚ್.ಡಿ. ಮಹಾಪ್ರ ಬಂಧ ಅಪ್ರ ಕಟಿತ   

ಪಾಪ್ಣಣ  ಬಿ. ೨೦೦೪, ನನಿನ ವಾಳ, ಸುತಿು ನ ಮಾಾ ಸಬೇಡರ ಹಟ್ಟು ಗಳು ಒಿಂದು ಸ್ತಿಂಸೆ ೃತಿಕ 

ಅಧಾ ಯನ ಕನನ ಡ ವಿಶ್ವ  ವಿದ್ಯಾ ಲಯ  ಹಂಪಿ, ವಿದ್ಯಾ ರಣಾ  

ಮೊೋಹನ ಕುಮಾರ್ ಸಂ, ೨೦೦೯, ಬುಡಕಟ್ಟು  ಸಮುದ್ಯಯಗಳ ಸಂಘಟ್ನ್ನ ಮತ್ತು  ಸಹಬ್ದಳೆವ , 

ಕನನ ಡ ವಿಶ್ವ  ವಿದ್ಯಾ ಲಯ ಹಂಪಿ, ವಿದ್ಯಾ ರಣಾ  

ಸಣಣ  ಓಬಯಾ  ಎಸ್ ಕೆ, ೨೦೦೨ ಮಾಾ ಸಬೇಡ ಮತ್ತು  ಕಾಡುಗೊಲಲ  ಬುಡಕಟ್ಟು ಗಳು: ಒಿಂದು 

ಸಮಾಜಶಾಸಿು ರೋಯ ಅಧಾ ಯನ, ಕನನ ಡ ವಿಶ್ವ  ವಿದ್ಯಾ ಲಯ ಹಂಪಿ, ವಿದ್ಯಾ ರಣಾ  
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