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ಆದಿಮಾನವನಿಂದ ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜದವರೆಗಿನ ಈ ಪಯಣದಲಿ್ಲ  ಬೇಟೆ, ಆಹಾರ ಸಂಗರ ಹದಿಿಂದ 

ಆಧುನಕ ತಂತ್ರ ಜ್ಞಾ ನದವರೆಗೂ ಮಾನವ ಕಾಡುಮೇಡುಗಳಲಿ್ಲ  ಅಲೆದು ಬೆಟ್ು  ಗುಡಡ  ಗುಹೆ, 

ಪಟ್ರೆಗಳಲಿ್ಲ  ವಾಸಿಸಿ ಗಡ್ಡಡ  ಗೆಣಸು ತಿಂದು, ಬೇಟೆಯಾಡಿ ಹಸಿಮಾಿಂಸ ಸೇವಿಸಿ, ಅಲೆಮಾರಿ 

ಜೋವನವನ್ನನ  ಸಾಗಿಸುತಿದದ  ಬದುಕಿಗಾಗಿ ಪಶುಪಾಲ್ನೆ ಮಾಡಿ, ಬೆಿಂಕಿಯನ್ನನ  ಶೋಧಿಸಿ, ಮರ ಕಡಿದು 

ಗುಡಿಸಲು ಕಟ್ಟು , ಒಿಂದೆಡ್ಡ ನೆಲೆಸಿದನ್ನ. ಮೂಲ್ಲಗನಾಗಿ ಕೃಷಿಯನ್ನನ  ಕಂಡುಕಿಂಡು ಕೃಷಿಕನಾಗಿ 

ಬದುಕನ್ನನ  ಕಟ್ಟು ಕಿಂಡ. ತ್ನನ  ಆಲೋಚನಾ ಕರ ಮ ಬದಲಾದಂತೆ ನಾಗರಿಕನಾಗಿ ತಿಂಡ, ಹಟ್ಟು , 

ಹಳಿ್ಳ , ಊರು, ನಗರಗಳನ್ನನ  ಸಾಾ ಪಿಸಿದನ್ನ. ಈ ಪಯಣದಲಿ್ಲ  ಅನೇಕ ರೂಡಿ, ಆಚರಣೆಗಳು, 

ಸಂಪರ ದ್ಯಯಗಳು, ಸಂಸಕ ೃತ ಸೃಷಿು ಯಾದವು. 

ನೆಲೆನಿಂತ್ ಸಮಯದಲಿ್ಲ  ಆಹಾರಕಾಕ ಗಿ ಸಾಮಾನಾ ವಾಗಿ ಗಂಡಸರು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ 

ಹೊೋಗುತಿದುದ  ಹೆಣ್ಣು  ಮನೆಯಲಿೆೋ ಇದುದ  ಮಕಕ ಳನ್ನನ  ಪೋಷಿಸುವ ಹೊಣೆ ಹೊತಿ್ತ  ಸಮಾಜವನ್ನನ  

ಮಿಂದುವರೆಸಿಕಿಂಡು ಹೊೋಗುತಿರುವ ಸಂದರ್ಿದಲಿ್ಲ  ಮಹಿಳೆಯು ಕೃಷಿಯನ್ನನ  

ಕಂಡುಕಿಂಡಳು. ಆಹಾರ ಧಾನಾ ಗಳನ್ನನ  ಬೆಳೆದು ಮತಿ್ತ  ಸಂಗರ ಹಿಸಿ ಸಂಸಾರವನ್ನನ  ಪೋಷಿಸುತಿದದ  

ಮಹಿಳೆ ಕುಟ್ಟಿಂಬದಲಿ್ಲ  ಅತೋ ಮಖ್ಾ  ಪಾತ್ರ ವನ್ನನ  ವಹಿಸುತಿದದ ಳು. 

“ಸಮಾಜದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮೊದಲ್ ಹಂತ್ದಲಿ್ಲ  ಮಾತೃವೇ ಧಮಿದ ಕಿಂದರ  ಸಾಾ ನದಲಿ್ಲದದ ಳು. 

ಆಹಾರ ಸಂಗರ ಹಣೆ ಮತಿ್ತ  ಆಹಾರ ಉತ್ಪ ದನೆ ಸಿಿ ರೋಯ ಕತ್ಿವಾ ವಾಗಿತಿ್ತ . ಇದರಿಿಂದ ಸಿಿ ರೋಯ 

ಸಾಾ ನಮಾನ ಹೆಚಿ್ಚ ತ್ತ. ಈ ಮಾನಾ ತೇ ಅವಳನ್ನನ  ದೈವತ್ವ ಕೆಕ ೋರಿಸುವವರೆಗೆ ಹೊೋಯತ್ತ” 

(ಸಿದಧ ಲ್ಲಿಂಗಯಾ  ೧೯೯೭, ಪು ಸಂ: ೧೭) 

ಮಾನವ ಸಮಾಜದಲಿ್ಲ  ಸಾಿಂಸಕ ೃತವಾಗಿ ರೂಪುಗಿಂಡ ದೈವಾರಾಧನೆ ಇಿಂದು ಜನ ಸಮದ್ಯಯದ 

ಅಸಿಿತ್ವ ದ ಚಹರೆಗಳಾಗಿವೆ. ಆಚರಣೆಗಳ ರೂಪದಲಿ್ಲ  ಬುಡಕಟ್ಟು ಗಳ ಅಸಿಿ ತೆಯನ್ನನ  ತಳಸುವ ಮಾತೃ 

ಆರಾಧನೆ ಕುರಿತ್ತ ಅಥೈಸುವ ಪರ ಯತ್ನ ದಲಿ್ಲ  ಪರ ಸಿುತ್ ಈ ಲೇಖ್ನವನ್ನನ  ಸಿದಧ ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಕುರುಮನ್್ಸ  ಬುಡಕಟ್ಟು ನ ವಿಷೇಶ್ ಆಚರಣೆಯಾದ ಕಸುವಮಿ  ಕಟ್ಟು  ಕುರಿತ್ತ ಕೆಷ ೋತ್ರ ಕಾಯದಲಿ್ಲ  

ದೊರೆತ್ ನೇರ ಮಾಹಿತಯನ್ನನ  ಬರವಣೆಗೆಯ ಮೂಲ್ಕ ಪರ ಸಿುತ್ ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.  
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ಪೀಠಿಕೆ 

ಕೃಷಿ ಸಮಾಜದಲಿ್ಲ  ಭೂಮಿ ಮಖ್ಾ  ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದರೆ, ಕುಟ್ಟಿಂಬ ಪೋಷಿಸುವ ಪಾತ್ರ  

ಮಹಿಳೆಯದ್ಯಗಿತಿ್ತ . ಭೂಮಿಯನ್ನನ  ತಯಗೆ ಮತಿ್ತ  ಹೆಣು ನ್ನನ  ಭೂಮಿಗೆ ಹೊೋಲ್ಲಸಿ 

ಮಾತಡುವುದುಿಂಟ್ಟ, ಏಕೆಿಂದರೆ ಇಬಬ ರು ಹೊಸ ಸೃಷಿು ಗೆ ಕಾರಣರಾಗುರುತಿರೆ, ಪೋಷಿಸುತಿರೆ 

ಮತಿ್ತ  ರಕಿಷ ಸುತಿರೆ. ಜಗತಿ್ತ  ಮಿಂದುವರಿಯುವುದಕೆಕ  ಜೋವ ಸೃಷಿು ಸಲು ಕವಲ್ ಇಬಬ ರಿಿಂದ ಮಾತ್ರ  

ಸಾಧಾ  ಒಿಂದು ಭೂಮಿ ಇನ್ನ ಿಂದು ತಯ. ಈ ಕಾರಣಗಳ್ಳಿಂದಲೆ ಹೆಣು ನ್ನನ  ಮತಿ್ತ  ಭೂಮಿಯನ್ನನ  

ಮಾತೆಯಿಂದು ಕರೆದು ಪೂಜನೋಯ ಸಾಾ ನ ಕಟ್ಟು  ಆರಾಧಿಸುವುದು ಮತಿ್ತ  ಹೆಣಿನ, ತಯಿನ 

ಆಚರಣೆಯಲಿ್ಲ  ಬಂದವು. ಮಾತೃ ಎಲಿ್ಕ್ಕಕ  ಮೂಲ್ವಾಗಿ ಮತಿ್ತ  ಮೊದಲ್ಲಗಳಾಗಿ ದೇವತೆಯಾಗಿ 

ಆರಾಧನೆಗೆ ಒಳಗಾದಳು.  

ಜನಿ  ನೋಡಿ ಹಾಲುಣಿಸಿ ಸಾಕಿ ಸಲುಹಿ ಕುಟ್ಟಿಂಬದ ಮಖ್ಾ  ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ ಹೆಣಿು ನ ಪರಂಪರೆ 

ಮಾತೃಪರ ದ್ಯನ ಸಮಾಜವಾಯತ್ತ. ಮಾತೃ ಆರಾಧನೆ ಕಲ್ಪ ನೆ ಅತೋ ಪಾರ ಚ್ಚೋನವಾದದುದ . ಪಿತೃ ದೇವರ 

ಕಲ್ಪ ನೆಗಿಿಂತ್ ಮೊದಲು ಮಾತೃ ದೈವಾರಾಧನೆ ಪರ ಚಲ್ಲತ್ದಲಿ್ಲತಿ್ತ . ಪರ ಕೃತಯನೆನ ೋ ಮಾತೃ ರೂಪದಲಿ್ಲ  

ಕಾಣ್ಣತಿದದ ರು. 

ಮಾತೃದೈವಗಳ ಉಗಮದ ಬಗೆೆ  ರಾಸನ್ಸ ಹಿೋಗೆ  ಹೇಳುತಿರೆ “The idea of a generically female 

creative womb, mother of beasts plants and men which is complex analogy between earth its cave and 

the human communities of women seems to have taken roots in the mind of man probably by about 

3000 bc” 

ಆದಿಮ ಬುಡಕಟ್ಟು ಗಳಲಿ್ಲ  ಮಾತೃ ಆರಾಧನೆಗೆ ಹೆಚಿ್ಚ ನ ಆದಾ ತೆಯನ್ನನ  ನೋಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ 

ಪರ ತಯಿಂದರಲಿ್ಲ  ತಯ ಸವ ರೂಪ ಕಾಣ್ಣತಿರೆ. ಶಿಷ್ು  ಸಂಪರ ದ್ಯಯಗಳಲಿ್ಲ  ಹೆಚಿ್ಚ ಗಿ ಪಿತೃ 

ಆರಾಧನೆಯ ಪಾರ ಮಖ್ಾ ತೆಯನ್ನನ  ಕಾಣಬಹುದು. ಬುಡಕಟ್ಟು ಗಳಲಿ್ಲ  ಮತಿ್ತ  ತ್ಳಸಮದ್ಯಯಗಳ 

ದೇವರುಗಳಲಿ್ಲ  ಹೆಣ್ಣು  ದೇವರ ಸಂಖ್ಯಾ  ಹೆಚಿ್ಚ . ಅಲೆಮಾರಿ ಪಶುಪಾಲ್ನೆ ಮತಿ್ತ  ಕೃಷಿ ಸಮಾಜದಲಿ್ಲ  

ಅಮಿ  ಅನೇಕ ರೂಪದಲಿ್ಲ  ಆರಾಧಿಸಲ್ಪ ಡುತಿಳೆ. ಊರಮಿ , ಗಡಿಯಮಿ , ಮಾರಮಿ , ಹೊಲ್ದಮಿ , 

ಕಾಡಮಿ , ರೋಗದ ಅಮಿ ಗಳು ಇತಾ ದಿ. ಈ ಸಂದರ್ಿದಲಿ್ಲ  ಪರ ಕೃತಯ ಶ್ಕಿಿಗಳೆಲಿ್ವು ಅಮಿ ನ 

(ತಯ) ರೂಪದಲಿ್ಲ  ಗರ ಹಿಸಿ ಪೂಜಸುವ ಸಂಪರ ದ್ಯಯ ಬೆಳೆಯತ್ತ. ಆದರೆ ವೈಧಿಕರಲಿ್ಲ  ಈ ಪರಂಪರೆ 

ಪುರುಷ್ ರೂಪದಲಿ್ಲರುವುದನ್ನನ  ಹೆಚಿ್ಚ ನ ಪರ ಮಾಣದದ ಲಿ್ಲ  ಕಾಣ್ಣತಿೆೋವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವೈಧಿಕರಲಿ್ಲ  ಅಗಿನ , 

ವಾಯು, ವರುಣ, ಇಿಂದರ , ಸೂಯಿ ಪುರುಷ್ದೇವರ ರೂಪದಲಿ್ಲ  ಕಾಣಸಿಗುತಿ್ದೆ. ಆದರೆ 

ಬುಡಕಟ್ಟು ಗಳಲಿ್ಲ  ಎಲಿ್ಮಿ , ಗಾಳಮಿ , ದುಗಿಮಿ , ಜೊಾ ೋತ್ಮಿ  ರೂಪದಲಿ್ಲ  ಕಾಣಸಿಗುತಿರೆ. 

“ವೇದ ಕಾಲ್ದಲಿ್ಲ  ಮಾತೃ ಆರಾಧನೆ ಇತಿೆಿಂಬುದು ಒಿಂದು ಸರಳ ಪರ ಶ್ನನ . ಆದರೆ ಇದೊಿಂದು 

ಬಿಡಿಸಲಾಗದ ಘಂಟ್ಟ. ಯಾಕೆಿಂದರೆ ಪಿತೃ ಪರ ಧಾನ ಸಮಾಜದಲಿ್ಲ  ಬೆಳೆದ ಧಮಿ ಇದುದ ದರಿಿಂದ ಈ 

ಆರಾಧನೆ ಇತಿೆಿಂಬುದು ಕಷ್ು ಸಾಧಾ . ಸಿಿಂಧು ನಾಗರಿಕತೆಯ ನಂತ್ರ ಬಂದ ಸಂಸಕ ೃತ ಇದ್ಯದುದರಿಿಂದ 

ಇದು ಯಾವುದರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದು ಪರಿಣಾಮ ಬಿೋರಿದೆ ಎಿಂಬುದನ್ನನ  ಗಮನಸಬಹುದು. 

ಆಯಿರು ಸುಮಾರು ಕಿರ  ಪೂ ೨೦೦೦ ನಂತ್ರದಲಿ್ಲ  ಭಾರತ್ಕೆಕ  ಬಂದರು. 

ಆಯಿ ಪರಂಪರೆಯಲಿ್ಲ  ಎರಡು ಭಾಗಗಳನ್ನನ  ಮಾಡಿಕಳಿಬಹುದು ಮೊದಲ್ನೆಯದ್ಯಗಿ ಸೂಯಿ 

ಆರಾಧನೆಯ ಘಟ್ು  ಎರಡನೆಯದು ಇಿಂದರ ನ ಆರಾಧನೆಯ ಘಟ್ು . ಸೂಯಿ ಆಗಿನ ಯರು ಮನ್ನಷ್ಾ  

ರೂಪದಿಿಂದಿರುವುದು ಮಖ್ಾ ವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತಿ್ದೆ.” (ಕಲ್ವಿೋರ ಮನಾವ ಚ್ಚರ ೧೯೯೫) 

ಭಾರತ್ದ ಮೂಲ್ನವಾಸಿಗಳಾದ ದ್ಯರ ವಿಡರು ಮಾತೃ ದೇವತೆಗಳ ಆರಾಧಕರಾಗಿದದ ರು. ಮನ್ನಕುಲ್ದ 

ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವ ತಯಯರೆ ಮಾತೃ ದೈವಗಳಾದರು. ಕಾಡನ್ನನ  ಸಂರಕಿಷ ಸುವವಳು ಕಾನಮಿ  (ವನ 

ದೇವತೆ), ಊರನ್ನನ  ರಕಿಷ ಸುವವಳು ಊರಮಿ , ಕೋಟೆಯನ್ನನ  ರಕಿಷ ಸುವವಳು ದುಗಿಮಿ . ಈ ರಿೋತ 

ಅನೇಕ ಮಾತೃ ದೈವಗಳನ್ನನ  ವಿವಿಧ ರೂಪದಲಿ್ಲ  ಕಾಣಬಹುದು.  
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ದ್ಯರ ವಿಡರ ಮೇಲೆ ಆಯಿರ ಆಕರ ಮಣದಿಿಂದ್ಯಗಿ ಹೇರಲ್ಪ ಟ್ು  ಸಂಪರ ದ್ಯಯಗಳ್ಳಿಂದ್ಯಗಿ ಪುರುಷ್ 

ಪರ ಧಾನತೆ ಮಖ್ಾ  ಭೂಮಿಕೆಗೆ ಬಂತ್ತ. ವೈಧಿಕರಲಿ್ಲದದ  ಪುರುಷ್ ದೇವರುಗಳು ದ್ಯರ ವಿಡರಲಿ್ಲ  ಪರ ಭಾವ 

ಬಿೋರಿದವು.  

ಮಾತೃ ಆರಾಧನೆ ಬುಡಕಟ್ಟು ಗಳಲಿ್ಲ  ಮತಿ್ತ  ತ್ಳಸಮದ್ಯಯಗಳಲಿ್ಲ  ಯಾವುದೇ ವೈಭೋಗವಿಲಿ್ದೆ, 

ಸಾಧಾರಣ ಮರ, ಗಿಡ, ಕಲಿು ಗಳಲಿ್ಲ  ಮತೃದೇವತೆಗಳ ಆರಾಧನೆ ಅತೋ ಸಹಜ ರೂಪದಲಿ್ಲರುವುದನ್ನನ  

ಕಾಣ್ಣತಿೆೋವೆ. ಆದರೆ ವೈಧಿಕರ ಪುರುಷ್ ದೈವಗಳು ರಾಜಶಾಹಿಯ ಸುಖ್ ವೈಭೋಗಗಳಿಂದಿಗೆ 

ರ್ವಾ ದೇಗುಲ್ ಯೋಗ ಭೋಗಗಳ ರೂಪಕಗಳಲಿ್ಲ  ಇರುವುದು ಕಾಣ್ಣತಿೆೋವೆ. 

ಪುರುಷ್ ಪರ ಧಾನತೆ ಸಾವಿಭೌಮತೆಯನ್ನನ  ಸಾಾ ಪಿಸಿದ ನಂತ್ರ ಮಹಿಳೆ ಮತಿ್ತ  ಮಾತೃ ಆರಾಧನೆ 

ಪಾರ ಮಖ್ಾ ತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಯತ್ತ. ಆಯಿರ ಪುರುಷ್ ಪರ ಧಾನ ಮೌಲ್ಾ  ವಿಜಿಂಭಿಸಿ ಪುರುಷ್ ದೈವಗಳು 

ಅಸಿಿತ್ವ ಕೆಕ  ಬಂದವು. ಆ ದೈವಗಳ ಪುರಾಣಗಳು, ಕಥೆಗಳು, ಗರ ಿಂಥಗಳು ಲ್ಲಖಿತ್ವಾದವು. ಆದರೆ ಮಾತೃ 

ದೇವತೆಯರ ಆರಾಧನೆ ಬುಡಕಟ್ಟು ಗಳಲಿ್ಲ  ಮತಿ್ತ  ಗಾರ ಮಿೋಣ ಪರ ದೇಶ್ಗಳಲಿ್ಲ  ಇಿಂದಿಗೂ ಕಾಣಬಹುದು. 

“ಹರಪಪ  ಅಥವಾ ಸಿಿಂಧು ಕಣಿವೆಯ ನಾಗರಿಕತೆಯು ತ್ನನ  ಪಾರ ಚ್ಚೋನ ಅಲೆಮಾರಿ ತ್ನವನ್ನನ  

ಬಿಟ್ಟು ಕಟ್ಟು  ಗುಿಂಪಾಗಿ ಒಟ್ಟು ಗಿ ಬದುಕುವ ಸಂಸಕ ೃತಯನ್ನನ  ಹೊಿಂದಿದುದ . ಮೊದಲು ಗಾರ ಮ 

ಕಿಂದಿರ ತ್ವಾದ ನಾಗರಿಕತೆ ವಾಾ ಪಾರದತಿ್  ಗಮನ ಹರಿಸಿದ್ಯಗ ಪಟ್ು ಣ ಸಂಸಕ ೃತಯಾಗಿ 

ಮಾಪಾಿಡಾಗಿರಲು ಸಾಧಾ . ಪಟ್ು ಣ ಸಂಸಕ ೃತಗಳು ಹುಟ್ಟು ವುದೇ ವಾಾ ಪಾರದ ಪಾರ ಮಖ್ಾ ತೆ 

ಹೆಚಿ್ಚದ್ಯಗ. ವಾಾ ಪಾರ ಮಾಡುವುದಕೆಕ  ಪಾರ ರಂರ್ ಮಾಡಿದ್ಯಗಲೆ ಮನ್ನಷ್ಾ  ಮೂಲ್ ಆಶ್ನಯಗಳು 

ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನನ  ಪಡ್ಡಯಲು ಸಾಧಾ ವಾಗಿರಬೇಕು. ಇದು ಸಿಿ ರೋಯ ಪಾರ ಮಖ್ಾ ತೆಯನ್ನನ  ಕಡಿಮೆ 

ಮಾಡಲು, ಅವಳ ಅಧಿಕಾರವನ್ನನ  ಗಂಡು ಪಡ್ಡಯಲು ಸಾಧಾ ವಾಯತ್ತ. ಗಂಡು ಇಲಿ್ಲ  

ಪರ ಮಖ್ನಾಗಲು ಕಾರಣ ದೈಹಿಕ ಬಲ್ವೂ ಒಿಂದು. ಹಿೋಗೆ ಪರಿಸಿಾ ತಯು ಸುಧಾರಿಸಿದಂತೆ ಗಂಡು ತ್ನನ  

ಸಾಾ ನ ರ್ದರ ಪಡಿಸಿಕಿಂಡು, ಹೆಣಿು ನ ಮೇಲ್ಲನ ಅಧಿಕಾರವನ್ನನ  ಪಡ್ಡಯಲು ಸಾಧಾ ವಾಗಿರಬೇಕು.” 

(ಕಲ್ವಿೋರ ಮನಾವ ಚ್ಚರ ೧೯೯೫) 

ಸಮಾಜದಲಿ್ಲ  ಪುರುಷ್ ಪರ ಧಾನತೆ ಹೆಚಿ್ಚದಂತೆ ಮಾತೃ ಪರ ಧಾನತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಯತ್ತ. ಅಿಂತೆಯೇ 

ಮಾತೃ ಆರಾಧನೆಯ ಜೊತೆಗೆ ತಯಗಿರುವ ಸಾಾ ನ ಕುಟ್ಟಿಂಬದ ವಾ ವಸ್ಥಾ ಯಲಿ್ಲ  ಎರಡನೇ ದರ್ಜಿಗೆ 

ಇಳ್ಳಯತ್ತ. ಗಂಡಿನ ಆದಾ ತೆ ಹೆಚಿ್ಚ , ಹೆಣು ನ್ನನ  ಸೇವಕಿ ಅಥವಾ ಪುರುಷ್ನ ನಂತ್ರದ ಸಾಾ ನ 

ಕಡಲಾಯತ್ತ. ಕುಟ್ಟಿಂಬ ವಾ ವಸ್ಥಾ ಯಲಿ್ಲ  ಗಂಡು ಮಖ್ಾ ಸಾ ನಾದ ತಯ ಕುಟ್ಟಿಂಬ 

ನವಿಹಣೆಯಲಿ್ಲ  ಸಹಾಯಕಿಯಾಗಿ ಗುರುತಸಲ್ಪ ಟ್ು ಳು. ಈ ಕಿರ ಯಯಲಿ್ಲ  ಮೂಲ್ ಆಧಾ ತೆಯಾಗಿದದ  

ಮಾತೃ ಆರಾಧನೆಯಲಿ್ಲ  ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡು ಬಂದಿತ್ತ. ಮಾತೃ ದೈವಗಳ್ಳಗಿಿಂತ್ ಪುರುಷ್ ದೈವಗಳೆ 

ಶ್ನರ ೋಷ್ಠ  ಎಿಂಬ ಭಾವನೆಯನ್ನನ  ಜನರಲಿ್ಲ  ಭಿತಿ್ಲಾಗತೊಡಗಿತ್ತ. ಇದರಿಿಂದ ಮಾತೃದೇವತ್ಗಳು ಪುರುಷ್ 

ದೇವರುಗಳ ಮಿಂದೆ ಎರಡನೆಯ ದರ್ಜಿಯ ದೈವವಾಗಿ ನಲುವಂತಯತ್ತ.  ಪುರುಷ್ ದೇವರುಗಳ 

ಹೆಿಂಡತಯಾಗಿ ಅಥವಾ ಸೇವಕಿಯಾಗಿ ಮಾತೃದೇವತೆಗಳನ್ನನ  ಬಿಿಂಬಿಸಲಾಯತ್ತ. ಕಾಳ್ಳಯನ್ನನ  

ಉಗರ ಗಳ್ಳಸಿ ರ್ದರ ನನ್ನನ  ಕಾಳ್ಳಯ ಮಿಂದೆ ಸೇರಿಸಿ ರ್ದರ ಕಾಳ್ಳ ಮಾಡಿದರು. ಈ ರಿೋತ ಹೆಣಿು ನ 

ಸಾವ ತಂತ್ಾ ರಯ, ಅಸಿಾ ತ್ವ ವನ್ನನ  ಗುರುತಸುವಲಿ್ಲ  ಹಾಗೂ ಮಾತೃ ಆರಾಧನೆಯಲಿ್ಲ  

ಬದಲಾವಣೆಗಳಾದವು. ಸೃಷಿು  ಪುರಾಣಗಳಲಿ್ಲ  ಪುರುಷ್ ದೇವರುಗಳ ಹೆಿಂಡತಯರಾಗಿ ಬರ ಹಿ , ವಿಷ್ಣು , 

ಮಹೇಶ್ವ ರರ ಪತನ ಯರಾಗಿ ಸರಸವ ತ, ಲ್ಕಿಷ ಿ , ಪಾವಿತ ಅಸಿಾ ತ್ವ  ಪಡ್ಡದಿದ ದ್ಯದ ರೆ.  

“ದಕಿಷ ಣ ಭಾರತ್ದ ಹಳಿ್ಳಗಳಲಿ್ಲ  ಅನೇಕ ಅಮಿ ಿಂದಿರು ಜೋವಂತ್ವಿರುವುದು ನಜವಾದರೂ ಒಿಂದೊಿಂದು 

ನದಿಿಷ್ು  ಅಮಿ  ಒಿಂದೊಿಂದು ಪರ ದೇಶ್ಲಿ್ಲ  ಚ್ಚರಿತರ ಕ ಕಾರಣಗಳ್ಳಿಂದ್ಯಗಿ ಪರ ಸಾರದಲಿ್ಲರುವುದು ಕಂಡು 

ಬರುತಿ್ದೆ. ಇದರಲಿ್ಲ  ಒಿಂದು ಊರು ಕಿಂದರ  ಸಾಾ ನವಾಗಿರುವ ಸಾಧಾ ತೆ ಇರುತಿ್ದೆ.” (ಎಸ್ ಎಸ್ 

ಹಿರೇಮಠ ೧೯೯೩) ಹಾಗೆಯೇ ಗಡಿ ಅಥವಾ ಕೋಟೆ ಕ್ಕಡ ಕಿಂದರ  ಸಾಾ ನವಾಗಿರುತಿ್ದೆ. ಯಾವುದ್ಯದರು 

ರೋಗ ಅಥವಾ ಕಾಯಲೆ ನವಾರಣೆ ಕ್ಕಡ ಒಿಂದು ಅಿಂಶ್ವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತಿ್ದೆ. 
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“ಅನೇಕ ಗಾರ ಮದೇವತೆಗಳು ಅತೋ ಪಾರ ಚ್ಚೋನವಾದ ಭೂಮಿಪೂರ್ಜ ಅಥವಾ ಮಾತೃಪೂರ್ಜಯ 

ಕುರುಹುಗಳಲಿ್ದೆ ಬೇರೆಯಲಿ್ . ಕೆಲ್ವೊಮಿೆ  ಅವು ಫಲ್ಶ್ಕಿಿಯ ಸಪ ಷ್ು  ಪರ ತೋಕಗಳಂತೆ ಕಾಣ್ಣತಿ್ವೆ. 

ಅರಣಾ ವಾಸಿ ಬುಡಕಟ್ಟು  ಜನಾಿಂಗಗಳು ಪೂಜಸುವ ಪ್ರ ೋತತಿ್ ಗಳು, ಗಾರ ಮ ಸಮದ್ಯಯಯಗಳು 

ಬೆಳೆದ ಮೇಲೆ ಗಾರ ಮದೇವತೆಗಳಾಗಿ ಮಾಪಾಿಟ್ಟ ಹೊಿಂದಿರುವ ಸಾಧಾ ತೆಗಳ್ಳವೆ ಅಥವಾ ಐತಹಾಸಿಕ 

ಕಾಲ್ದಲಿ್ಲ  ನಡ್ಡದ ಕೆಲ್ವು ಘಟ್ನೆಗಳು ಹಾಗೂ ಆಕಸಿಿ ಕಗಳು ಕ್ಕಡ ಇಿಂಥ ದೇವತೆಗಳನ್ನನ  

ಸೃಷಿು ಸಿರಬಹುದು”. (ಸಿದಧ ಲ್ಲಿಂಗಯಾ  ೧೯೯೭ ಪುಸಂ:೧೬) 

ಊರಮಮ : ಹೆಸರೇ ಸೂಚ್ಚಸುವಂತೆ ಊರನ್ನನ  ಕಾಪಾಡುವ ತಯ. ಈ ದೈವ ಅಲೆಮಾರಿತ್ನದ 

ನಂತ್ರ ನೆಲೆನಿಂತ್ ಸಂದರ್ಿದಲಿ್ಲ  ಸೃಷಿು ಯಾಗಿರುವುದು ಸಪ ಷ್ು ವಾಗುತಿ್ದೆ. ಊರುಗಳ ಉಗಮದ 

ಜೊತೆಗೆ ಊರನ್ನನ  ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವ ಗಾರ ಮದೇವತೆಯಾಗಿ ಊರಮಿ ನನ್ನನ  ಆರಾಧಿಸುವರು. 

ಮಾರಮಮ : ಅಲೆಮಾರಿ ಪಶುಪಾಲ್ಕರಲಿ್ಲ  ಮಾರಮಿ  ಪರ ಚಲ್ಲತ್ದಲಿ್ಲದ್ಯದ ಳೆ. ಮಾರಿ ಎಿಂದರೆ 

ವಿನಾಶ್ಕಾರಿಯಿಂದು ಕೆಟ್ು ದನ್ನನ  ನಾಶ್ ಮಾಡಿ, ಸಮದ್ಯಯದ ಜನರನ್ನನ  ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುತಿಳೆಿಂದು 

ತಳ್ಳದು ಮಾರಮಿ ನನ್ನನ  ಆರಾಧಿಸುವುದು ಕಂಡು ಬರುತಿ್ದೆ. 

ದುರ್ಗಮಮ : ದುಗಿ ಎಿಂದರೆ ಕೋಟೆ. ರಾಜರು ಮಾಿಂಡಾಲ್ಲಕರು ದೇಸಾಯಗಳು ಮಿಂತದ ಆಡಳ್ಳತ್ 

ವಗಿದವರು ಶ್ತ್ತರ ಗಳ್ಳಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿಕಳಿಲು ಕೋಟೆಗಳನ್ನನ  ಕಟ್ಟು , ಕೋಟೆಯ ಪರ ಮಖ್ 

ದ್ಯವ ರದಲಿ್ಲ  ದುಗಿಮಿ ನ ದೇವಸಾಾ ನ ಕಟ್ಟು ರುತಿರೆ. ಈ ದುಗಿಮಿ  ಬಹಳ ಪರಾಕರ ಮಿ, ಎಿಂತ್ಹ 

ಶ್ತ್ತರ ಗಳ್ಳದದ ರೂ ಅವರನ್ನನ  ನಾಶ್ ಮಾಡಿ ಕೋಟೆಯನ್ನನ  ಮತಿ್ತ  ಕೋಟೆಯಳಗಿನ ಜನರನ್ನನ  ರಕ್ಷಣೆ 

ಮಾಡುತಿಳೆಿಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಜನರಲಿ್ಲದೆ. ಕೆಲ್ ಪರ ದೇಶ್ಗಳಲಿ್ಲ  ಕೋಟೆ ಇಲಿ್ದಿದದ ರೂ ಈ ದೇವತೆ 

ಕಂಡುಬರುತಿಳೆ. ಊರಿನ ಹೊರಗೆ ಊರನ್ನನ  ಕಾಪಾಡುವ ದುಗಿಿಯಾಗಿ ದಕಿಷ ಣ ಭಾರತ್ದ ಅನೇಕ 

ಗಾರ ಮಗಳಲಿ್ಲ  ಕಾಣಸಿಗುತಿಳೆ. 

ಮಾಸ್ತ ಮಮ : ಇಲಿ್ಲ  ಗಮನಸಬೇಕಾದ ಅಿಂಶ್ವೆಿಂದರೆ ಮಾಹ ಸತ + ಅಮಿ  = ಮಾಸಿಮಿನಾಗಿರುವುದು. 

ಆಯಿರ ಆಲೋಚನೆಯಿಂದಲೋ ಪುರುಷ್ ಪರ ಧಾನತೆಯ ದಬ್ಬಬ ಳ್ಳಕೆಯಿಂದಲೋ ಗಂಡ ಸತಿ್  

ನಂತ್ರ ಹೆಿಂಡತ ಸತಯಾಗಿರುವುದು. ಅನೇಕ ಪಶುಪಾಲ್ಕ ಬುಡಕಟ್ಟು ಗಳಲಿ್ಲ  ಮಾಸಿಮಿ ನ 

ಆಚರಣೆಗಳು ಕಂಡುಬರುತಿ್ವೆ, ಇವರು ಸಾಿಂಸಕ ೃತಕ ನಾಯಕಿಯರಾಗಿ ಸಮದ್ಯಯಗಳಲಿ್ಲ  

ನೆಲೆನಿಂತದ್ಯದ ರೆ. ಪಶುಪಾಲ್ನೆ ಮತಿ್ತ  ಬೇಟೆಯಾಡುವ ಸಮದ್ಯಯಗಳಲಿ್ಲ  ಪುರುಷ್ರು ಯುದದ , 

ಜಗಳ ಮತಿ್ತ  ಕಾಡು ಮೃಗಗಳ್ಳಿಂದ ರಕಿಷ ಸಿಕಳುವಾಗ ಮೃತ್ಪಡುವ ಸಾಧಾ ತೆ ಹೆಚಿ್ಚ . ಇಿಂತ್ಹ 

ಸಂದರ್ಿದಲಿ್ಲ  ಮಹಿಳೆಯರು ಸತಪದದ ತ ಪಾಲಾಗಿದ್ಯದ ರೆ. ಗಂಡನ ಮೃತ್ದೇಹದೊಿಂದಿಗೆ 

ಹೆಿಂಡತಯು ದಹನಗಿಂಡರೆ ಸತಿ್  ಗಂಡನಗೆ ಸವ ಗಿಸಿಗುತಿ್ದೆಿಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಪಾರ ಚ್ಚೋನ ಕಾಲ್ದಲಿ್ಲತಿ್ತ . 

ಗಂಡನ ಮರಣ ನಂತ್ರ ಹೆಿಂಡತ ಸತ ಪದದ ತಯನ್ನನ  ಅನ್ನಸರಿಸಿ ತ್ನನ ನ್ನನ  ತನ್ನ ಬಲ್ಲ ಪಡ್ಡದ್ಯಗ 

ಅಥವಾ ಬಲ್ವಂತ್ದಿಿಂದ ಹೆಣು ನ್ನನ  ಸತಗಳಪಡಿಸುತಿದದ ರು. ಈ ಸತಯಾದ ಸಾ ಳದಲಿ್ಲ  ಅವಳ 

ಸಮಾಧಿ/ ಗುಡಿ ಕಟ್ಟು  ಮಹಾಸತಯಿಂದು ಬಿಿಂಬಿಸಿ ಆರಾಧನೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದ್ಯದ ರೆ. ಈ ರಿೋತ ಜೋವವನ್ನನ  

ತಾ ಗ ಮಾಡಿದ ತಯ ಮಹಾಸತಯಮಿನಾಗಿ ಆಡು ಭಾಷೆಯಲಿ್ಲ  ಮಾಸಿಮಿನಾಗಿ ಕಾಣಸಿಗುತಿಳೆ.  

ಗಾಳೆಮಮ : ದುಷ್ು ಶ್ಕಿಿಗಳ್ಳಿಂದ ತ್ನನ  ಸಮದ್ಯಯವನ್ನನ  ರಕಿಷ ಸಿ ಶೂದರ  ಶ್ಕಿಿಗಳನ್ನನ  ತ್ನನ ಲಿ್ಲ  

ಲ್ಲೋನಗಳ್ಳಸಿಕಿಂಡು ಜನರಿಗೆ ಒಳಿೆ  ಮಾಗಿ ತೊೋರುವವಳೆ ಗಾಳೆಮಿ . ಗಾಳ್ಳ ಎಿಂದರೆ ಜನಪದರಲಿ್ಲ  

ದೆವವ , ಭೂತ್, ದುಷ್ು ಶ್ಕಿಿ  ಎಿಂದು ಅಥಿವಿದೆ. ಪರ ಕೃತಯಲಿ್ಲರುವ ನಕಾರಾತಿ್ ಕ ಶ್ಕಿಿಗಳ್ಳಿಂದ 

ರಕಿಷ ಸಿಕಳಿಲು ಗಾಳೆಮಿ ನನ್ನನ  ಆರಾಧಿಸುವರು. 

ಎಲ್ಲ ಮಮ : ಸವಿರಿಗೂ ತಯ ಅಥವಾ ಎಲಿ್ರಿಗೂ ಅಮಿ  ಎಿಂಬಥಿವಿದೆ. ಎಲಿ್ಮಿ ನಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 

ಕಥೆ ರೇಣ್ಣಕಾ ಪುರಾಣದಲಿ್ಲದೆ. ಜಮದಗಿನ  ಪತನ  ರೇಣ್ಣಕೆ ಮೊೋಹಕಕ ಳಗಾಗಿ ಪತಯ ಸಿಟ್ಟು ಗೆ 

ಗುರಿಯಾಗುತಿ ಿ ಳೆ. ತಂದೆಯ ಮಾತ್ತ ಮಿೋರದ ಮಗ ಪರಶುರಾಮ ತ್ನನ  ತಯ ರೇಣ್ಣಕೆಯ ಶಿರ 

ಕತಿ್ರಿಸುತಿನೆ. ಪರುಶುರಾಮ ವರದ ರೂಪದಲಿ್ಲ  ತ್ನನ  ತಯಯು ಜೋವಂತ್ವಾಗಿರಬೇಕೆಿಂದು ತ್ನನ  
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ತಂದೆಯಲಿ್ಲ  ಕಳ್ಳಕಳಿು ತಿನೆ. ಕತಿ್ರಿಸಿದ ತ್ಲೆ ಮಾದಿಗರ ಮನೆಯ ಬ್ಬನೆಯಲಿ್ಲರುವುದು 

ತಳ್ಳಯುತಿ್ದೆ. ಇದನ್ನನ  ಸಹಿಸದೆ ಕವಲ್ ತ್ಲೆ ಮಾತ್ರ  ಅಲಿೆ  ಸಾಾ ಪಿಸಿ ಕೆಳ ಸಮದ್ಯಯದ ದೈವವಾಗಿ 

ರೇಣ್ಣಕ ಎಿಂಬ ಹೆಸರಿನ ಬದಲು ಎಲಿ್ಮಿ ನಾಗಿ ನೆಲೆನಿಂತದ್ಯದ ಳೆ. 

ನಾರ್ಮಮ : ಭಾರತ್ದ್ಯದಾ ಿಂತ್ ನಾಗಾರಾಧನೆ ಕಂಡುಬರುತಿ್ದೆ. ಪಾಶಿಾ ತ್ಾ ರು ಮೊದಲು ಭಾರತ್ಕೆಕ  

ಬಂದ್ಯಗ ನಾಗಾರಾಧನೆ ಕುರಿತ್ತ ಅಣ್ಣಕು ಮಾತ್ತಗಳನ್ನನ  ಆಡಿರುವುದು ನಮಿ  ಇತಹಾಸದ 

ಪುಟ್ಗಳಲಿ್ಲ  ಸಿಗುತಿ್ವೆ. ನಾಗಾರಾಧನೆ ಪಾರ ಮಖ್ಾ ತೆ ಮತಿ್ತ  ಅದರ ಸಂಕತ್ವನ್ನನ  ಅರಿತ್ರೆ ಹಾವುಗಳ್ಳಗೆ, 

ಹುತಿ್ಗಳ್ಳಗೆ, ನಾಗರ ಕಲಿು ಗಳ್ಳಗೆ ಪೂರ್ಜಮಾಡು ಪರ ಯೋಜಕತ್ವ  ತಳ್ಳಯುತಿ್ದೆ. ನಾಗಾರಾಧನೆ ಹೆಚಿ್ಚ ಗಿ 

ಫಲ್ವಂತಕೆ ಪಡ್ಡಯಲು ಇಚಿ್ಚ ಧಾರಣೆಗಳನ್ನನ  ಪೂರೈಸಿಕಳಿಲು ಮಾಡುತಿರೆ. ಇಲಿ್ಲ  ಹಾವಿಗೂ 

ಫಲ್ವಂತಗೆಗೂ ಇವರು ಸಂಕತ್ವೆಿಂದರೆ, ಹಾವಿನ ಚಲ್ನೆಯನ್ನನ  ಗಮನಸಿದ್ಯಗ ಭೂಮಿಗೂ ಮತಿ್ತ  

ಹಾವಿಗೂ ಒಿಂದು ಘಷ್ಿಣೆ ನಡ್ಡಯುತಿ್ದೆ. ಹಾವು ತೆವಳುವ ರಿೋತಯಲಿ್ಲ  ಹಾವಿಗೂ ಮತಿ್ತ  ಭೂಮಿಯ 

ನಡುವೆ ನಡ್ಡಯುವ ಪರ ಕಿರ ಯ ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು  ಸಂಧಿಸುವ ಘಷ್ಿಣೆಯನ್ನನ  ಹೊೋಲುತಿ್ದೆ. 

ಸಾಿಂಕತಕವಾಗಿ ಹಾವು ಮತಿ್ತ  ಭೂಮಿಯ ನಡುವಿನ ತಕಾಕ ಟ್ವು ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು  ನಡುವಿನ 

ಸಂಬಂಧವನ್ನನ  ಸೂಚ್ಚಸುತಿ್ದೆ. ಈ ಕಾರಣಗಳ್ಳಿಂದ್ಯಗಿಯೇ ಮಕಕ ಳಾಗದವರು ಹುತಿ್ಕೆಕ  ಪೂರ್ಜ 

ಮಾಡುವ ಮೂಲ್ಕ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನನ  ಕಂಡುಕಿಂಡಿರಬೇಕು. ಈ ನಾಗಾರಾಧನೆ ಬುಡಕಟ್ಟು ಗಳಲಿ್ಲ  

ಅಮಿ ನ ರೂಪದಲಿ್ಲ  ಫಲ್ವಂತಯ ಸಂಕತ್ವಾಗಿ ಪೂಜಸಲ್ಪ ಡುತಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತಿ್ದೆ.   

ಕಸುವಮಮ : ಕಸುವು ಎಿಂದರೆ ಫಲ್ವತಿ್ತೆ ಎಿಂದಥಿ. ಭೂಮಿ ಕಸುವಿದೆ ಎಿಂದು ಸಾಮಾನಾ ವಾಗಿ 

ಫಲ್ವತಿದ ನೆಲ್ಕೆಕ  ಹೇಳುತಿರೆ. ಹೆಣಿು ನ ಗರ್ಿಧಾರಣೆ ಅಥವಾ ಮಗುವಿಗೆ ಜನಿ  ನೋಡುವ ಶ್ಕಿಿಯನ್ನನ  

ಸಹ ಕಸುವು ಎಿಂದು ಕರೆಯುತಿರೆ. ಇನ್ನ ಿಂದು ಅಥಿದಲಿ್ಲ  ಕಸ ಎಿಂದರೆ ಮಗು ಜನನದ 

ಸಂದರ್ಿದಲಿ್ಲ  ತಯಯ ಗರ್ಿ ಚ್ಚೋಲ್ದಿಿಂದ ಮಗುವನ್ನನ  ಭೂಮಿಗೆ ತ್ರಲು ಸುತಿ್ಲ್ಲನ ಚ್ಚೋಲ್ವನ್ನನ  

ಕಸ ಎಿಂದು ಕರೆಯುತಿರೆ. ಹೆಣಿು ನ ಫಲ್ವತಿ್ತೆಯ ಪರ ತೋಕವಾದ ಕಸುವಮಿ ನನ್ನನ  ಬುಡಕಟ್ಟು ಗಳಲಿ್ಲ  

ಆರಾಧಿಸುತಿರೆ. ಕಸುವಮಿ  ತಯತ್ನದ ಸಂಕತ್ವೆಿಂದೇ ಹೇಳಬಹುದು. 

ಭಾರತ್ದಲಿ್ಲ  ತಯ/ಮಾತೃ ಆರಾಧನೆಯ ಸವ ರೂಪಗಳನ್ನನ  ಅನೇಕ ಬಗೆಯಲಿ್ಲ  ಕಾಣಬಹುದು. 

ಕಾಡಿನ ತಯ ಮರ ಗಿಡಗಳ ರೂಪದಲಿ್ಲ  ಗಾರ ಮದೇವತೆಗಳನ್ನನ  ಕಲಿ್ಲನ ರೂಪದಲಿ್ಲ , ಗಂಗಮಿ ನನ್ನನ  

ನೋರಿನ ರೂಪದಲಿ್ಲ  ಹಿೋಗೆ ಇನ್ನನ  ಕೆಲ್ವು ಕಲಿ್ಲನ ಅಥವಾ ಮರದ ಮೂತಿಗಳ ರೂಪವನ್ನನ  

ಪಡ್ಡದುಕಿಂಡಿವೆ. ಕೆಲ್ವು ಭಾಗಗಳಲಿ್ಲ  ಯೋನ ಆರಾಧನೆಯುಿಂಟ್ಟ. ಇಲಿ್ಲ  ತಯ ಸಂಕತ್ವಾಗಿ 

ಯೋನ ದೈವ ಸವ ರೂಪ ಪಡ್ಡದಿದೆ. ಹೆಣ್ಣು ತ್ನದ ಹಾಗೂ ಲಿಂಗಿತೆಯಲಿ್ಲ  ಹೆಣಿು ನ ಪಾತ್ರ  ಎಷ್ಣು  

ಮಖ್ಾ ವೆಿಂಬುದನ್ನನ  ಮತಿ್ತ  ಮಿಂದಿನ ಪಿೋಳ್ಳಗೆಯನ್ನನ  ಮಿಂದುವರಿಸಲು ಒಿಂದು ಹೆಣ್ಣು  ಅತ 

ಪರ ಮಖ್ ಪಾತ್ರ ವನ್ನನ  ವಹಿಸುವ ಸಂಕತ್ವೇ ಯೋನ ಆರಾಧನೆಯಾಗಿದೆ. ಲ್ರ್ಜಜ ೋಗೌರಿ ಮೂತಿಗಳು 

ಒಿಂದು ಹೆಣ್ಣು  ಮಗುವಿಗೆ ಜನಿ  ನೋಡುವ ಸಿಾ ತಯ ಭಂಗಿಯಲಿ್ಲರುವುದು ಕಾಣಬಹುದು. 

ಕುರುಮನ್್ಸ  ರಲ್ಲಲ  ಕಸುವಮಮ  ಆಚರಣೆ 

ದಕಿಷ ಣ ಭಾರತ್ದ ಪಶುಪಾಲ್ನಾ ಬುಡಕಟ್ಟು ದ ಕುರುಮನ್್ಸ  ಕುಲ್ಕಸುಬು ಕುರಿ ಕಾಯುವುದ್ಯಗಿದೆ. 

ಇವರು ತ್ಮಿಳನಾಡು, ಕರಳ ಕನಾಿಟ್ಕದ ಗಡಿ ಭಾಗಗಳಲಿ್ಲ  ಕಂಡುಬರುತಿರೆ. ಇವರಲಿ್ಲ  ಪಿತೃ 

ಪರ ಧಾನ ದೈವರಾಧನೆ ಪರ ಮಖ್ವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತಿ್ದೆ. ಆದರೆ ಸಮದ್ಯಯದ ಮೂಲ್ ಆರಾಧನೆಯ 

ಭಾಗವಾಗಿ ಇಿಂದಿಗೂ ಆಚರಣೆಯಲಿ್ಲ  ಮಾತೃದೇವತೆಗಳ್ಳವೆ. ಈ ರಿೋತ ಮಾತೃದೇವತೆಗಳ 

ಆರಾಧನೆಯಲಿ್ಲ  ಕರಿಯಮಿ , ಮಾರಮಿ , ಕಸುವಮಿ  ಮಿಂತದ ದೇವರುಗಳು ಕಂಡುಬರುತಿರೆ. 

ದೈವದ ಕಲ್ಪ ನೆ ಕಾಲ್ದಿಿಂದ ಕಾಲ್ಕೆಕ  ಒಿಂದೊಿಂದು ಸವ ರೂಪ ಪಡ್ಡದುಕಿಂಡು ಬಂದಿರುವುದು ನಾವು 

ಕಾಣ್ಣತಿೆೋವೆ. ಮನೆಯನ್ನನ  ರಕಿಷ ಸಿ ಮಗುವನ್ನನ  ಪೋಷಿಸಿದ ತಯ ಮಾತೆಯಾಗಿ, ರಕ್ಷಕಿಯಾಗಿ ದೈವ 

ಸವ ರೂಪಿಯಾದಳು. ಮನ್ನ ಕುಲ್ವನ್ನನ  ಕಾಪಾಡಿ ರಕಿಷ ಸಿಕಿಂಡು ಬಂದಿರುವ ದೈವವಾಗಿದ್ಯದ ಳೆ. ಇನ್ನನ  

ಕೆಲ್ವು ದೈವಗಳು ಸಾಮಾಜಕ ನಯಂತ್ರ ಣ ನವಿಹಿಸುವ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತಿ್ವೆ. ಪಾಪ ಪುಣಾ ಗಳ, ತ್ಕಿ, 
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ಶಾಪ ಕೋಪಗಳ ರ್ಯದಿಿಂದ ಸಮದ್ಯಯವನ್ನನ  ಸರಿದ್ಯರಿಯಲಿ್ಲ  ನಡ್ಡಸುತಿ  ಸವಾಿವಾಾ ಪಿಯಾಗಿ 

ನೆಲೆಸಿದವು. 

ಇನ್ನನ  ಕೆಲ್ವು ದೇವರುಗಳು ಹಾಗೂ ಆಚರಣೆಗಳು ಸಮದ್ಯಯಕೆಕ  ಶಿಕ್ಷಣ ನೋಡುವ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದವು. 

ಶಿಕ್ಷಣ ಎಿಂದರೆ ತಳುವಳ್ಳಕೆ, ಅರಿವು ಮತಿ್ತ  ಪರ ಕೃತಯ ಜ್ಞಾ ನವನ್ನನ  ತಳ್ಳಸುವ ದೇವರುಗಳಾದರು. 

ಇಿಂತ್ಹ ಆಚರಣೆಯೇ ಕುರುಮನ್ ರಲಿ್ಲ  ಕಸುವಮಿ  ದೇವರು ಮೊದಲೇ ಹೇಳ್ಳದ ಹಾಗೇ ಕಸುವಮಿ  

ತಯತ್ನದ ಪರ ತರೂಪ, ಹೆಣ್ಣು  ಮಗುವಿಗೆ ಜನಿ  ನೋಡುವ ಶ್ಕಿಿಯ ಪರ ತೋಕವೇ ಕಸುವಮಿ . 

ಕುರುಮನ್ ರ ಲ್ಲಲ  ಕಸುವಮಮ  ಆಚರಣೆಯ ಸ್ವ ರೂಪ  

ಕಸುವಮಿ ನ ಕಟ್ಟು : ಇದು ಒಿಂದು ಸಮದ್ಯಯದ ನೃತ್ಾ  ಶೈಲ್ಲಯಲಿಿಂದ್ಯಗಿದೆ. ಲಿಂಗಿಕ 

ಸಂಭಗದ ಅಣಕು ಪರ ದಶ್ಿನದ ರೂಪಕವೇ ಕಸುವಮಿ ನ ಕಟ್ಟು . ಈ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದರೆ 

ಸಮದ್ಯಯದ ಆರೋಗಾ  ಮತಿ್ತ  ಸಂಪತಿ್ನ್ನನ  ತಯ ಕಾಪಾಡುತಿ್ಳೆಿಂದು ಇವರ ನಂಬಿಕೆ. ಇಲಿ್ಲ  

ಗಮನಸಬೇಕಾದ ಅಿಂಶ್ವೆಿಂದರೆ ಕುರುಮನ್್ನ ರ ತ್ಮಿ  ಕುಲ್ ದೇವರು ಗುಡಿಗಳಲಿ್ಲ  ಕುಲ್ದೇವರ 

ಮೂತಿಯ ಜೊತೆ ಮರದಲಿ್ಲ  ಕೆತಿಸಿದ ಶಿಶ್ನ ವನ್ನನ  ದೇವರುಗಳಟ್ಟು ಗೆ ಪೂಜಸುತಿ ಿ ರೆ. ಪುರುಷ್ 

ಪರ ಧಾನತೆ ಹಾಗೂ ಲ್ಲಿಂಗ/ ಶಿವನ ರೂಪದಲಿ್ಲ  ಶಿಶ್ನ ವನ್ನನ  ಆರಾಧಿಸುವುದು ದ್ಯರ ವಿಡರಲಿ್ಲ  

ಕಂಡುಬರುತಿ್ದೆ. ಕುರುಮನ್್ಸ  ಈ ರಿೋತ ಪೂಜಸಲ್ಪ ಡುವ ಶಿಶ್ನ ವು ಮಾತೃ ದೈವವಾದ ಕಸುವಮಿ ನ 

ಆರಾಧನೆಯ ಆಚರಣೆಯಲಿ್ಲ  ಪರ ಮಖ್ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತಿ್ದೆ. ಕವಲ್ ಸಮದ್ಯಯದವರು ಮಾತ್ರ  

ಪಾಲೆಿಂಡು ಮಾಡುವ ಈ ಆಚರಣೆ ಹೊಸ ಪಿೋಳ್ಳಗೆಗೆ ಲಿಂಗಿಕತೆಯ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವುದರಲಿ್ಲ  

ಪರ ಮಖ್ ಪಾತ್ರ  ವಹಿಸುತಿ್ದೆ. 

ಈ ಸಮದ್ಯಯದಲಿ್ಲ  ಪೂರ್ಜ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ದೈವದ ಕಾಯಿದಲಿ್ಲ  ಮಹಿಳೆಯರ 

ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ಕಡಿಮೆ. ಕವಲ್ ಪ್ರ ೋಕ್ಷಕರ ರೂಪದಲಿ್ಲ  ರ್ಕಿರಾಗಿ ಮಾತ್ರ  ದೈವಾರಾಧನೆಯಲಿ್ಲ  

ಪಾಲೆೋಳಿು ತಿರೆ. ಇವರಲಿ್ಲ  ಪುರುಷ್ರ ಪರ ಧಾಾ ನತೆ ಹೆಚಿ್ಚ , ದೈವದ ಕಾಯಿಮಾಡುವುದಕೆಕ  

ಸಮದ್ಯಯದಲಿ್ಲ  ತ್ಮಿ ಡಿ(ಪೂಜ್ಞರಿ)ಗಳನ್ನನ  ನೇಮಿಸಿರುತಿರೆ. ಈ ಆಚರಣೆಯಲಿ್ಲ  ಸಮದ್ಯಯದ 

ತಯಯಾದ ಕಸುವಮಿ ನ ವೇಷ್ದರಿಸಿರುತಿರೆ ಮತಿ್ತ  ಇನ್ನ ಬಬ  ತ್ಮಿ ಡಿಯು ಕಸುವಮಿ ನ 

ಗಂಡನಾದ ಜಗರಾಯನ ವೇಷ್ ದ್ಯರಿಸಿರುತಿನೆ. 

ಕಸುವಮಿ ನ ವೇಷ್ ಎಿಂದರೆ ಹೆಣಿು ನ ಸೌಭಾಗಾ ಗಳಿಂದಿಗೆ ಸಿೋರೆ ಉಟ್ಟು , ಬಳೆ ತೊಟ್ಟು , ಹೂ 

ಮಡಿದು, ಕುಿಂಕುಮ, ಅರಿಶಿನ, ಧರಿಸಿ ತ್ಯಾರಾಗಿರುತಿರೆ. ಜಗರಾಯನ ವೇಷ್ಧಾರಿ ತ್ನನ  ಪುರುಷ್ 

ಶ್ಕಿಿಯ ಪರ ದಶ್ಿನ ರೂಪದಲಿ್ಲ  ಕವಲ್ ಸಿಂಟ್ಕೆಕ  ದೊೋತಯನ್ನನ  ಕಟ್ಟು ರುತಿನೆ. ಅದರ ಸುತಿ್  ಬೇವಿನ 

ಸೋಪುಪ  ಕಟ್ಟು ಕಿಂಡಿರುತಿನೆ ಹಾಗೂ ಮಖ್ಾ ವಾಗಿ ಪರ ತ ಹಬಬ  ಜ್ಞತೆರ ಯಲಿ್ಲ  ಪೂಜಸಲ್ಪ ಡುವ 

ಮರದ ಶಿಶ್ನ ವನ್ನನ  ಒಿಂದು ದ್ಯರದ ಸಹಾಯದಿಿಂದ ತ್ನನ  ಕಿಬ್ಬಬ ಟೆು ಯ ಜ್ಞಗದಲಿ್ಲ  

ಕಟ್ಟು ಕಿಂಡಿರುತಿನೆ. ನೃತ್ಾ  ರೂಪಕ/ಪೂರ್ಜ ಪಾರ ರಂರ್ವಾಗುವ ವೇಳೆಗೆ ಸಮದ್ಯಯದಲಿ್ಲ  

ಮಕಕ ಳ್ಳಗಾಗಿ ಹಂಬಲ್ಲಸುತಿರುವ ಜೊೋಡಿಗಳನ್ನನ  ಮತಿ್ತ  ಹೊಸ ಮದುವೆ ಜೊೋಡಿಗಳನ್ನನ  ಹಾಗೂ 

ಪರ ತೆಾ ೋಕ ಗಂಡು ಮಗುವಿಗಾಗಿ ಹಂಬಲ್ಲಸುವ ದಂಪತಗಳನ್ನನ  ಮಿಂದೆ ನ್ೋಡಲು ಬಿಟ್ಟು ರುತಿರೆ. 

ಈ ಸಂದರ್ಿದಲಿ್ಲ  ಕಸುವಮಿ  ಮತಿ್ತ  ಜಗರಾಯನ್ನ ಗಂಡ ಹೆಿಂಡತಯಾಗಿ ಮಕಕ ಳ್ಳಗಾಗಿ ಹಂಬಲ್ಲಸುವ 

ಮಾತ್ತಕತೆಯ ಸಂಭಾಷ್ಣೆಯನ್ನನ  ಮಾಡುತಿರೆ. ಕಸುವಮಿ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಾಡು ಕಥೆಯನ್ನನ  

ಹೇಳುತಿರುತಿರೆ. ಕಸುವಮಿ  ತ್ನನ  ಗಂಡನ ಹಿಿಂದು ಮಿಂದು ಓಡಾಡುತಿರುತಿಳೆ. ಜಗರಾಯ ತ್ನನ  

ಪುರುಷ್ತ್ವ ದ ಪರ ತೋಕವನ್ನನ , ತ್ನನ  ಬಲ್ವನ್ನನ  ತೊೋರಿಸುತಿನೆ. ಲಗಿಿಂಕ ಕಿರ ಯಯನ್ನನ  ಹೊೋಲುವ 

ಅಣ್ಣಕು ನೃತ್ಾ ವನ್ನನ  ಮಾಡುತಿರುತಿರೆ. 

ಸಾಮಾನಾ ವಾಗಿ ಈ ಆಚರಣೆಯು ಊರ ಮಧಾ  ದೇವಸಾಾ ನದ ಪರ ಿಂಗಣದಲಿ್ಲ  ಇಲಿ್ವದರೆ ಬಯಲು 

ಪರ ದೇಶ್ದಲಿ್ಲ  ನಡ್ಡಯುತಿ್ದೆ. ನೆರೆದಿರುವ ಜನರು ಆಚರಣೆಯನ್ನನ  ನ್ೋಡಲು ಸುತಿ್ತವರೆದಿರುತಿರೆ. 

ಇವರಲಿ್ಲ  ಒಿಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಮಕಕ ಳಾಗದ ಹೆಿಂಗಸರನ್ನನ  ಜಗರಾಯನ ವೇಷ್ಧಾರಿ ಬಂದು 

http://www.jetir.org/


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

JETIR2209083 Journal of Emerging Technologies and Innovative Research (JETIR) www.jetir.org a788 
 

ಮಟ್ಟು ದರೆ ಆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳ್ಳಗೆ ತಯತ್ಕೆಕ  ದೇವರ ಆಶಿೋಿವಾದ ದೊರೆತ್ತ ಮಕಕ ಳಾಗುತಿರೆಿಂಬ 

ನಂಬಿಕೆ. ಸುತಿ್ತವರಿದ ಜನರ ನಡುವೆ ಇರುವ ಮಕಕ ಳ್ಳಗಾಗಿ ಹಂಬಲ್ಲಸುತಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನನ  

ಜಗರಾಯ ವೇಷ್ಧಾರಿ ಬಂದು ಹಿಿಂದಿನಿಂದ ತಕಿ ಹೊೋಗುತಿ ಿ ರೆ. ಈ ಆಚರಣೆಯಲಿ್ಲ  ಪಾಲೆಿಂಡು 

ಮಕಕ ಳನ್ನನ  ಪಡ್ಡದ ಉದ್ಯಹರಣೆಗಳನ್ನನ  ಕಸುವಮಿ ನ ಶ್ಕಿಿ  ಎಿಂದು ಸಮದ್ಯಯದವರು 

ವಿವರಿಸುತಿರೆ. 

ಇಲಿ್ಲ  ಮಖ್ಾ ವಾಗಿ ಗಮನಸಬೇಕಾದ ಅಿಂಶ್ವೇನೆಿಂದರೆ ಕಸುವಮಿ  ಕಟ್ಟು  ಇಿಂತ್ಹ ಆಚರಣೆಗಳು 

ಯಾಕೆ ಹುಟ್ಟು ಕಿಂಡವು ಎಿಂಬ ಪರ ಶ್ನನ  ಮೂಡುತಿ್ದೆ. ಬುಡಕಟ್ಟು ಗಳ ಆರಂಭಿೋಕ ಅಿಂತ್ದಲಿ್ಲ  ಮಕಿ  

ಲಿಂಗಿಕತೆ ಇದುದ ದದ ನ್ನನ  ಗಮನಸಬಹುದು. ಲಿಂಗಿಕ ಪರ ಕಿರ ಯ /ಲಿಂಗಿಕತೆಯ ಕುರಿತ್ತ ಯಾವುದೇ 

ಮಜಗರವಿಲಿ್ದೆ ಮಾತ್ತ ಅಥವಾ ಬೈಗುಳಗಳ ರೂಪದಲಿ್ಲರುವುದು ಕ್ಕಡ ಗಮನಸಬಹುದು. ಶಿಷ್ು  

ಪರಂಪರೆಯ ನಾಗರಿೋಕತೆ ಹೆಚಿ್ಚದಂತೆಲಿ್  ಲಿಂಗಿಕತೆಯಲಿ್ಲದ ಮಕಿತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಗೌಪಾ ತೆ 

ಶುರುವಾಯತ್ತ. ಮಾತ್ತ/ ಬೈಗುಳಗಳ ಸವ ರೂಪದಲಿ್ಲ  ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡುಬರುತಿ್ದೆ.  

ಕಸುವಮಿ ನ ಆಚರಣೆಯಲಿ್ಲ  ಅತೋ ವೈರ್ವವೇನ್ನ ಇರುವುದಿಲಿ್ . ಸಮದ್ಯಯದ ಜನ, 

ತ್ಮಟೆಯವರು ಮತಿ್ತ  ತ್ಮಿ ಡಿಗಳ್ಳರುತಿರೆ. ಒಟ್ಟು ರೆಯಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕೆಿಂದರೆ ಸಮದ್ಯಯದ ಯುವ 

ಪಿೋಳ್ಳಗೆಗೆ ಲಿಂಗಿಕ ತಳ್ಳವಳ್ಳಕೆಯನ್ನನ  ಮೂಡಿಸಲು ಕಸುವಮಿ  ದೈವದ ರೂಪದಲಿ್ಲ  ಆಚರಣೆಯಾಗಿ 

ಕುರುಮನ್ ರಲಿ್ಲ  ಇಿಂದಿಗೂ ಪರ ಚಲ್ಲತ್ದಲಿ್ಲದೆ. ಕೆಲ್ವು ಪರ ದೇಶ್ಗಳಲಿ್ಲ  ಕಸುವಮಿ  ಆಚರಣೆ ರೂಪದಲಿ್ಲ  

ಇಲಿ್ದಿದದ ರು ಕುರುಮನ್್ಸ  ದೇವರು ಗುಡಿಗಳಲಿ್ಲ  ದೇವರು ಮೂತಿಗಳ ನಡುವೆ ಮರದಿಿಂದ ಕೆತಿಸಿದ 

ಶಿಶ್ನ ವಂತೂ ಪೂಜಸಲ್ಪ ಡುತಿದೆ. ಬೆಳೆಯುತಿರುವ ಸಮಾಜದಲಿ್ಲ  ಎಷ್ು ೋ ಮೂಲ್ ಆಚರಣೆಗಳು ತ್ನನ  

ಸವ ರೂಪ ಬದಲಾಗಿದದ ರೂ ರೂಢಿಗಳಲಿ್ಲ  ಸಂಪರ ದ್ಯಯಗಳನ್ನನ  ತ್ನನ  ಕುರುಹು ಬಿಟ್ಟು  ಹೊೋಗಿರುತಿ್ವೆ. 

ಈ ರಿೋತಯ ಒಿಂದು ಕುರುಹು ಕಸುವಮಿ  ಆಚರಣೆ. 

ಒಿಂದು ಬುಡಕಟ್ಟು ನ ಮೂಲ್ಕ ಲಿಂಗಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಆಚರಣೆ ರೂಪದಲಿ್ಲ  ಬರಬೇಕಾದರೆ ವಿವಾಹ 

ಪದದ ತಯನ್ನನ  ಅರಿಯುವುದು ಮಖ್ಾ ವಾಗುತಿ್ದೆ. ಇಲಿ್ಲ  ಸಪ ಷ್ು ವಾಗುವುದೇನೆಿಂದರೆ ಈ 

ಸಮದ್ಯಯದಲಿ್ಲ  ಬ್ಬಲ್ಾ  ವಿವಾಹ ಪದದ ತ ಒಿಂದು ಕಾಲ್ಕಿಕ ತೆಿಂಬುದು. ಅರಿಯದ ಎಳೆ ವಯಸ್ಿ ನಲಿ್ಲ  

ಮದುವೆ ಮಾಡಿದ್ಯಗ ಹೆಣಾು ಗಲ್ಲ ಗಂಡಾಗಲ್ಲ ಮನೆಯಲಿ್ಲ  ಹಿರಿಯರನ್ನನ  ನ್ೋಡಿ ಜೋವನದ 

ಜವಾಬ್ಬದ ರಿಯನ್ನನ  ಕಲ್ಲಯುತಿರೆ. ಫ್ರರ ಡಾವಸ್ಥಾ ಗೆ ತ್ಲುಪುವ ಪೂವಿ ವಿವಾಹವಾಗಿ ಗೃಹಸಾ  

ಜೋವನಕೆಕ  ಕಾಲ್ಲಟ್ು ವರಿಗೆ ಸಾಿಂಸಾರಿಕ ಜೋವನದ ಕುರಿತ್ತ ತಳುವಳ್ಳಕೆ ಕಡಲು, ದೇವರ ಆಚರಣೆಯ 

ಮೂಲ್ಕ, ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಿ ಸಮದ್ಯಯವನ್ನನ  ಮಿಂದುವೆರೆಸಿಕಿಂಡು ಹೊೋಗುವ 

ಆಶ್ನಯಗಳಾಗಿರುತಿ್ವೆ. ಬ್ಬಲ್ಾ  ವಿವಾಹವಾಗಿ ಒಿಂದೇ ಸೂರಿನಡ್ಡ ಬೆಳೆಯುವ ಇಬಬ ರು ಮಕಕ ಳ ನಡುವೆ 

ಇದದ  ಸಂಬಂಧವು ಫ್ರರ ಡಾವಸ್ಥಾ ಗೆ ಬಂದ್ಯಗ ಬದಲಾಗುತಿ್ದೆ. ಈ ರಿೋತ ಬದಲಾವಣೆಯ ಸಾಿಂಸಾರಿಕ 

ಜೋವನ ಶುರು ಮಾಡಿಸಲು ಕಸುವಮಿನಂತ್ಹ ಆಚರಣೆಗಳು ಯುವ ಪಿೋಳ್ಳಗೆಗೆ ಮಕಿ  

ಆಲೋಚನೆಗಳತಿ್  ದ್ಯರಿಯಾಗುತಿ್ದೆ. 

ಸ್ಮಾರೀಪ 

ಆಚರಣೆ ಸಂಪರ ದ್ಯಯಗಳ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ  ನಮಿ  ಪೂವಜರು ಆನೇಕ ಜ್ಞಾ ನ ಸಂಪಪ ತಿ್ನ್ನ 

ಹುದುಗಿಸಿಟ್ಟು ದ್ಯರೆ. ಮೇಲನ ೋಟ್ಕೆಕ  ಮೂಡ ಆಚರಣೆಗಳಂತೆ ಕಂಡರು ಪರ ತೋ ಸಂಪರ ದ್ಯಯಗಳು, 

ಆಚರಣೆಗಳು ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ ಪಾಠಗಳಾಗಿರುತಿ್ವೆ. ಬುಡಕಟ್ಟು ಗಳಲಿ್ಲ  ಮಾತೃ ಪರ ಧಾನತೆ ಹೆಚಿ್ಚ . 

ಮಾತೃ ಆರಾಧನೆಯ ಮೂಲ್ ಸವ ರೂಪಗಳು ಇಿಂದಿಗೂ ಜವಂತಸುತಿರುವುದು ಬುಡಕಟ್ಟು  

ಸಮದ್ಯಯಗಳಲಿ್ಲ . ಸಮಾಜವನ್ನನ  ಸಾವ ಸಿ ಾ ರಿೋತಯಲಿ್ಲ  ಮಿಂದುವರೆಸಲು ಅಮಿನಾಗಿ, ಕಾಪಾಡುವ 

ದೈವವಾಗಿ ಅರಿವು ಮಾಡಿಸುವ ಆಚರಣೆಯಾಗಿ ಮಾತೃ ದೇವರುಗಳು ಬಹು ಮಖ್ಾ  ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತಿ್ವೆ. 

ಅಿಂತ್ಹ ಆಚರಣೆಗಳಲಿಿಂದ್ಯದ ಕಸುವಮಿ  ಕಟ್ಟು  ಕುರಿತ್ತ ಪರ ಸಿುತ್ ಬರಹದಲಿ್ಲ  ತಳ್ಳಸಲಾಗಿದೆ. 
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