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ಪ್ರ ಸಿ್ತವನೆ :  

 ತಳವಾರಿಕೆ ಎಂಬುದು ಒಂದು ಜಾತಿ ಸೂಚಕ ಪ್ದವಾಗಿದುು  ವೃತಿಿ  ಆಧಾರಿತ ಪ್ದವಾಗಿಯೂ ಬಳಕೆಯಲಿ್ಲದೆ. 

ನಾಯಕ ಸಮುದ್ಯಯದಲಿ್ಲ  ಕುಲನಾಮವಾಗಿ ತಳವಾರ ಎಂಬದು ಸಾಮಾನಯ ವಾಗಿ ಕಾಣ್ಬರುತಿದೆ. ಆದು ರಿಂದಲೇ 

ತಳವಾರರ ಕುರಿತು ಅಧ್ಯ ಯನ ಮಾಡುವ ಆಸಕಿ್ತ  ಹೆಚ್ಚಾ ಯಿತು. ಕೆಲವು ನಾಯಕರಲಿ್ಲ  ಕುಲನಾಮವಾಗಿ ತಳವಾರ ಎಂಬ 

ಪ್ದವನ್ನನ  ಬಳಸಿದು ರೂ ಸಹ ಅದರ ಪ್ದು ತಿ, ಸಂಪ್ರ ದ್ಯಯಗಳನ್ನನ  ಅವರು ರೂಡಿಸಿಕಂಡಿಲಿ . ಆದರೆ ಪ್ರ ಸಿ್ತತ 

ಲೇಖನದಲಿ್ಲ  ತಳವಾರಿಕೆಯನ್ನನ  ಒಂದು ಜಾತಿ ಸೂಚಕವಾಗಿ ನೋಡದೆ ಕೇವಲ ವೃತಿಿ  ಸೂಚಕವಾಗಿ ನೋಡುವುದರ 

ಮೂಲಕ ಇವರ ಪ್ದು ತಿ ಸಂಪ್ರ ದ್ಯಯಗಳನ್ನನ  ತಿಳಿಸಲು ಪ್ರ ಸಿ್ತತ ಲೇಖನವನನ  ಸಿದು ಪ್ಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಲೇಖನದ 

ಮೂಲಕ  ಕೆಷ ೋತರ ಕಾಯಯದಲಿ್ಲ  ಕಂಡುಕಂಡ ತಳವಾರಿಕೆಯನ್ನನ  ಒಂದು ವೃತಿಿಯಾಗಿ ಮಾತರ  ತಿಳಿಸ್ತವ ಪ್ರ ಯತನ  

ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ತಳವಾರಿಕೆ ವೃತಿಿಯಾಗಿ ಗಮನಿಸಿದ್ಯಗ ಪ್ರಂಪ್ರೆಯಿಂದಲೂ ಕೆಲವು ಸಮುದ್ಯಯಗಳು 

ತಳವಾರಿಕೆಯನ್ನನ  ವೃತಿಿಯಾಗಿ ಪಾಲ್ಲಸಿಕಂಡು ಬಂದಿರುವುದನ್ನನ  ಕಾಣ್ಬಹುದು. ರಾಜ ಮಹಾರಾಜರ ಕಾಲದಿಂದಲೂ 

ತಳವಾರಿಕೆ ವೃತಿಿಯು ಒಂದು ಸೇವಾ ವಗಯಕೆೆ  ಸೇರಿದ್ಯು ಗಿದುು  ರಾಜರ ಆಳಿವ ಕೆಯ ಸಮಯದಲಿ್ಲ  ರಾಜಯ ದ ರಕ್ಷಣೆ, ರಾಜರ 

ರಕ್ಷಣೆ, ಊರಿನ ರಕ್ಷಣೆಯ ಜವಬ್ದು ರಿ ತಳವಾರರಿಗೆ ಸೇರಿರುತಿದೆ. ಈ ಹೊಣೆಯನ್ನನ  ತಳ ಸಮುದ್ಯಯದವರಿಗೆ 

ಮೇಲವ ಗಯದವರು ವಿಧಿಸಿದ ವೃತಿಿಯಾಗಿರುತಿದೆ. 

 ಪ್ರ ಸಿ್ತತ ಲೇಖನವನ್ನನ  ಸಿದಧ ಪ್ಡಿಸಲು ಕಪ್ಪ ಳ ಜಿಲಿ್ಲಯನ್ನನ  ವಾಯ ಪಿಿಯನಾನ ಗಿಸಿಕಂಡು ಈ ಭಾಗದಲಿ್ಲ  

ತಳವಾರಿಕೆ ವೃತಿಿಯನ್ನನ  ಮಾಡುತಿಿರುವ ಸಮುದ್ಯಯದವರಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗರ ಹಿಸಿ ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲ್ಲ ತಳವಾರಿಕೆ 

ವೃತಿಿಯು ಹೇಗೆ ಹುಟ್ಟು ಕಂಡಿತು? ಮತಿು  ಆ ವೃತಿಿಯನ್ನನ  ಅನ್ನಸರಿಸ್ತತಿಿರುವ ಸಮುದ್ಯಯಗಳಾವುವು? ಈ ವೃತಿಿಯನ್ನನ  

ಅನ್ನಸರಿಸ್ತತಿಿರುವ ಸಮುದ್ಯಯಗಳಿಗೆ ಸಮಾಜದಲಿ್ಲ  ಸಿಗುತಿಿರುವ ಸಾಾ ನಮಾನ ಎಂಥಹದುು  ಎಂದು ವಿಶಿ್ೋಷಿಸ್ತವುದು 

ಪ್ರ ಸಿ್ತತ ಲೇಖನದ ಉದೆು ೋಶ್ವಾಗಿದೆ. ಅಧ್ಯ ಯನದ ಉದೆು ೋಶ್ಗಳು ತಳವಾರಿಕೆ ವೃತಿಿಯ ಹಿನನ ಲ್ಲ ಮತಿು  ಮೂಲವನ್ನನ  

ತಿಳಿದುಕಳುು ವುದು. ತಳವಾರಿಕೆ ವೃತಿಿಯಲಿ್ಲ  ತೊಡಗಿಸಿಕಂಡಿರುವವರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಾಾ ನಮಾನ ಮತಿು  

ಅವರಲಿಾಗಿರುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನನ  ಅಧ್ಯ ಯನ ಮಾಡುವುದು. 

ಅಧ್ಯ ಯನದ ಉದ್ದ ೇಶಗಳು 

• ತಳವಾರಿಕೆ ಅಂದರೆ ಎನ್ನ ? ತಳವಾರಿಕೆ ವೃತಿಿ  ಮಾಡುವ ಸಮುದ್ಯಯಗಳಾವವು ? 

• ಪ್ರ ಸಿ್ತತ ದಿನಮಾನದಲಿ್ಲ  ತಳವಾರರ ವೃತಿಿಯೆನಾಗಿದೆ  
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ಸಂಶೇಧ್ನಾ ವಿಧಾನಗಳು  

 ಪ್ರ ಸಿ್ತತ ಅಧ್ಯ ಯನಕೆೆ  ಪಾರ ಥಮಿಕ ಮತಿು  ಅನ್ನಷಂಗಿಕ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನನ  ಸಂಗರ ಹಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಪಾರ ಥಮಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನನ  ಸಂದಶ್ಯನ, ಅವಲೋಕನ, ಮೂಲಕವು ಹಾಗೂ ಅನ್ನಷಂಗಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನನ  ಈಗಾಗಲೇ 

ನಡೆದಿರುವ ಸಂಶೋಧ್ನಾ ಅಧ್ಯ ಯನಗಳು, ಗರ ಂಥಗಳು ಮತಿು  ನಿಯತಕಾಲ್ಲಕೆಗಳಿಂದ ಸಂಗರ ಹಿಸಿಕಳು ಲಾಗಿದೆ. 

ಅಧ್ಯ ಯನ ಕೆಷ ೇತರ  

 ಪ್ರ ಸಿ್ತತ ಅಧ್ಯ ಯನಕೆೆ  ಕಪ್ಪ ಳ ಜಿಲಿ್ಲಯನ್ನನ  ಆಯೆೆ  ಮಾಡಿಕಳು ಲಾಗಿದೆ. ಕಪ್ಪ ಳ ಜಿಲಿ್ಲಯು ಏಪಿರ ಲ್ ೧, ೧೯೯೮ 

ರಂದು ಅಸಿಾ ತವ ಕೆೆ  ಬಂದಿದೆ. ಇದಕೆ್ಕ  ಮೊದಲು ಈ ಜಿಲಿ್ಲಯು ರಾಯಚೂರು ಜಿಲಿ್ಲಯ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿತಿು . ಈ 

ಜಿಲಿ್ಲಯನ್ನನ  ಉತಿರದಲಿ್ಲ  ಬ್ದಗಲಕೋಟೆ ಮತಿು  ರಾಯಚೂರು, ಪೂವಯದಲಿ್ಲ  ರಾಯಚೂರು ಮತಿು  ಬಳಾು ರಿ, ದಕ್ತಷ ಣ್ದಲಿ್ಲ  

ಬಳಾು ರಿ ಹಾಗೂ ಪ್ಶ್ಚಾ ಮದಲಿ್ಲ  ಗದಗ ಜಿಲಿ್ಲ ಗಳು ಸ್ತತಿುವರಿದಿವೆ. ಈ ಜಿಲಿ್ಲಯು ೫,೫೭೦ ಚ.ಕ್ತಮಿ ವಿಸಿಿೋಣ್ಯದಲಿ್ಲ  ಕನಕಗಿರಿ, 

ಕಾರಟಗಿ, ಗಂಗಾವತಿ, ಕಪ್ಪ ಳ, ಯಲಬುಗಾಯ, ಕುಷ್ು ಗಿ ಹಾಗೂ ಕುಕನೂರು, ತಾಲೂಕುಗಳನ್ನನ  ಒಳಗಂಡಿದೆ. 

ಜಿಲಿ್ಲಯಲಿ್ಲ  ಒಟ್ಟು  ೨೦ ಹೊೋಬಳಿಗಳು. ೫೯೪ ಜನವಸತಿ ಗಾರ ಮಗಳು, ೩೫ ಜನವಸತಿಯಿಲಿದ ಗಾರ ಮಗಳು, ೧೫೩ ಗಾರ ಮ 

ಪಂಚ್ಚಯತಿಗಳು ಹಾಗೂ ೯ ಪ್ಟು ಣ್ ಪಂಚ್ಚಯತಿ/ಪುರಸಭೆಗಳನ್ನನ  ಒಳಗಂಡಿದೆ. ೨೦೧೧ರ ಜನಗಣ್ತಿಯ ಪ್ರ ಕಾರ 

ಜಿಲಿ್ಲಯಲಿ್ಲ  ೧,೩೮೯,೯೨೦ ಜನಸಂಖ್ಯಯ  ಕಂಡು ಬರುತಿದೆ. ಜಿಲಿ್ಲಯಲಿ್ಲ  ವಿವಿಧ್ ಸಮುದ್ಯಯಗಳ ಜನರು ನೆಲ್ಲಸಿದುು , 

ವಯ ವಸಾಯ, ಕೃಷಿ ಕ್ಕಲ್ಲ, ಪ್ಶುಸಂಗೋಪ್ನೆ, ಸಣ್ಣ ಪುಟು  ವಾಯ ಪಾರ ಇತಾಯ ದಿ ವೃತಿಿಗಳಲಿ್ಲ  ತೊಡಗಿಸಿಕಂಡಿದುು , 

ತಳವಾರಿಕೆ ಕ್ಕಡ ಸಾಂಪ್ರ ದ್ಯಯಿಕ ವೃತಿಿಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರ ಸಿ್ತತ ಈ ವೃತಿಿಯನನ  ಕಪ್ಪ ಳ ಜಿಲಿ್ಲಯಲಿ್ಲ  ತಳವಾರಿಕೆ 

ಮಾಡುವವರನನ  ಗಾರ ಮ ಸಹಾಯಕನೆಂತಲು ಕರಿಯುವುದನನ  ಕಾಣ್ಬಹುದ್ಯಗಿದೆ. 

ತಳವಾರ ಪ್ದದ ಪ್ದ ನಿಷ್ಪ ತಿ್ತ : 

      "ತಳವಾರ" ಎಂಬುದು ಸಮಾಸ ಪ್ದ ತಳ+ವಾರ =ತಳವಾರ. 'ತಳ' ಎಂಬ ಶ್ಬು ಕೆೆ  ಹುಟ್ಟು ರು, ಸವ ಂತದವರು 

ಎಂಬಥಯವಿದೆ. ಜನಸಾಮಾನಯ ರು ಅಪ್ರಿಚಿತರು ಪ್ರ ಊರಿನವರು ಭೆಟ್ಟು ಯಾದ್ಯಗ ಪ್ರಿಚಯಕೆಾ ಗಿ ನಿಮಮ  ತಳ 

ಯಾವುದು ? ಎಂಬ ಪ್ರ ಶ್ನ  ಹಾಕುವುದು ಸಾಮಾನಯ  ವಿಷ್ಯ. 'ಪಾರ' ಎಂಬುದಕೆೆ  ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಎಂಬಥಯ. ತಳದ 'ಪಾರ' 

ಮಾಡುವವನ್ನ ತಳವಾರ ಎಂದ್ಯದ. ತಳವಾರ ಶ್ಬು  ತಳರ, ತಳವರ, ತಳಾರ, ತಳಾರಿ, ತಾಳವಾರೆ ಮುಂತಾದ ರೂಪ್ಗಳಲಿ್ಲ  

ಸಿಗುತಿದೆ. ಈ ಎಲಿಾ  ರೂಪ್ಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾನಯ ವಾದ ಒಂದೇ ಅಥಯ ಕಾವಲುಗಾರ, ಗಾರ ಮರಕ್ಷಕ, ನಗರರಕ್ಷಕ ಅನೇಕ 

ಹಳಗನನ ಡ ಗರ ಂಥಗಳಲಿ್ಲ , ಶಾಸನಗಳಲಿ್ಲ  ತಳವಾರನ ಉಲಿ್ಲೋಖ ಹಲವಾರೆಡೆ ಆತನ ವೃತಿಿಯನನ  ಕ್ತೋಲ್ಲಸಿಕಂಡೆ 

ದೊರೆಯುತಿದೆ. ವಡ್ಡಾ ರಾಧ್ನೆಯ 'ವಿದುಯ ಚ್ಾ ೋರನಕಥೆ'ಯಲಿ್ಲ  ಯಮದಂಡನೆಂಬ ತಳವಾರನ 

ಉಲಿ್ಲೋಖದೊರೆಯುತಿದೆ.(೧) ಈ ಯಮದಂಡ ಊರಕಾವಲುಗಾರರು ಹೌದು ರಾಜ ಅಪ್ಪ ಣೆ ಕಟು ರೆ ಕಳು ರಿಗೆ ಶ್ಚಕೆಷ  

ವಿಧಿಸ್ತವವನ್ನ ಹೌದು. ಈ ಕಥೆಯ ಪ್ರ ಕಾರ ತಲವಾರಿಕೆ ಎಂಬುದು ಹೊಟೆು  ಹೊರೆಯಲು ಏನೋ ಇರಲ್ಲ ಎಂದು 

ಅವಲಂಬಿಸಿದ ಹಗುರ ವೃತಿಿಯಲಿ . ವೃತಿಿಯಲಿ್ಲ  ಅವನಿಗಿರುವ ಶ್ರ ದೆಧ  ಇಲಿ್ಲ  ಅಚ್ಾ ತಿಿದೆ. ವೃತಿಿಯನ್ನನ  ಕರಗತ 

ಮಾಡಿಕಳು ಲು ಕರ ಮವಾದ ಅಭಾಯ ಸವಿದೆ. ಗಾರ ಮ ರಕ್ಷಕನಾದ ತಳವಾರನನ್ನನ  ಕುರಿತು ಸವಯಜ್ಞನ ದೃಷಿು ಕೋನ ಹಿೋಗಿತಿು . 

''ಎಳುು  ಗಾಣಿಗ ಬಲಿ ,  

ಸ್ತಳುು  ಸಿಂಪಿಗ ಬಲಿ  , 

ಕಳು ರನ್ನನ  ಬಲಿ  ತಳವಾರ ಎಂಬುದು ಸವಯಜ್ಞನ'' ಹೇಳಿಕೆ. 

 ಬಣ್ಜಿಗ ನೆಲಿವನ್ನ ಬಲಿ , ಎಂದು ಆ ಕಾಲದ ಸಿಾ ತಿ-ಗತಿಯನ್ನನ  ತಿಳಿಸಿದ್ಯು ನೆ. ತಳವಾರನ ಪಾಂಡಿತಯ  ಅರಿತು 

ಸವಯಜ್ಞ , ಕಳು ರನ್ನನ  ಬಲಿವನಂತೆ ಊರಿನಲಿ್ಲ  ಅದರ ಸ್ತತಿ  ಮುತಿ  ಇರುವ ಚ್ೋರಗೆರ ೋಸರ ಚ್ಚರಿತಾರ ಯ ಚಮತೆಾ ರಗಳನ್ನನ  

ತಳವಾರನ್ನ ತಿಳಿದಿರುತಿಾನೆ. ಆ ತಿಳುವಿನಿಂದಲೇ ಅವನ್ನ ಗಾರ ಮರಕ್ಷಕನಾಗಬಲಿ ."(೨) 

 “ಉತಿರ ಕನಾಯಟಕದಲಿ್ಲ  ತಳವಾರ ಕುಲನಾಮವಾಗಿಯೂ ಇರುವುದು, ಹಿೋಗೆ ಇಲಿ್ಲ  ತಳವಾರ ವೃತಿಿ , ಉಪ್ಜಾತಿ 

ಮತಿು  ಕುಟ್ಟಂಬದ ಹೆಸರನ್ನನ  ಸಂಕೇತಿಸ್ತತಿದೆ. ತಳವಾರ ಎಂದರೆ ಊರಿನ ಕಾವಲುಗಾರ, ಗಾರ ಮರಕ್ಷಕ, ಸಂರಕ್ಷಕನೆಂದು 

ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಬಗೆೆ  ಕನನ ಡಕಾವಯ  ಮತಿು  ಶಾಸನಗಳಲಿ್ಲ  ತಳಾರ, ತಳವಾರ,ತಲವಾರ,ತಲಕಾರ, ತಳಾರಿ ಎಂದೆಲಿ  
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ಉಲಿ್ಲೋಖಗಳಿವೆ.”೩ ಇಷ್ಟು ಲಿ  ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ತಳವಾರನನ್ನನ  ಕರೆದರೂ ಎಷ್ಟು ೋ ಊರಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಕಾಯಯ 

ನಿವಯಹಿಸಿದರೂ ಸಹ ತಳವಾರನೆಂದರೆ ತಳ ಸಮುದ್ಯಯಕೆೆ  ಸೇರಿದವನೆಂದೇ ಗುರುತಿಿಸ್ತತಿಾರೆ. 

 ಸಂಶೋದಕರಾದ ವಿರುಪಾಕ್ಷ ಪೂಜಾರಳಿು ಯವರು ತಮಮ  'ಕನಾಯಟಕದಲಿ್ಲ  ತಳವಾರಿಕೆ' ಎಂಬ ಪುಸಿಕದಲಿ್ಲ  

ತಳವಾರರ ಲಕ್ಷಣ್ಗಳು, ಕತಯವಯ ಗಳು ಅವರ ಸವ ರೂಪ್, ತಳವಾರ ಹೆಸರಿನ ಸಾ ಳ ನಾಮಗಳು, ಅಡಾ  ಹೆಸರುಗಳು, 

ತಳವಾರರ ಬೆಡಗುಗಳು, ಸಾಹಿತಯ  ಮತಿು  ಶಾಸನಗಳಲಿ್ಲಯ ಉಲಿ್ಲೋಖಗಳನ್ನನ  ಗಮನಿಸಿದ್ಯಗ ತಳವಾರಿಕೆ ಎಂಬುದು 

ಪಾರ ಚಿೋನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಅಳವಡಿಸಿಕಂಡ ವೃತಿಿಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನನ  ಗಮನಿಸಬಹುದು. 

ಉದ್ಯ: “ತಳವಾರರ ಹೆಸರಿನ ಸಾ ಳನಾಮಗಳು 

ತಳವಾರಗೇರಾ- ಸ್ತರಪುರ,ತಾ,-ಗುಲಬ ಗಯ,ಜಿ 

ತಳವಾರಕಪ್ಪ - ಖಾನಪುರ,ತಾ-ಬೆಳಗಾವಿ,ಜಿ 

ದಳವಾಯಿ ಹಳಿು - ಚಿತರ ದುಗಯ,ತಾ-ಚಿತರ ದುಗಯ,ಜಿ 

ದಳವಾಯಿಹಳಿು -ಹೊಸದುಗಯ,ತಾ-ಚಿತರ ದುಗಯ,ಜಿ 

ತಳವಾರಘಟು -ಹಂಪಿ.ಹೊಸಪೇಟೆ-ಬಳಾು ರಿಜಿಲಿ್ಲ  

ತಳವಾರ: ಕೆಲವು ಮುಖಯ  ಅಡಾ ಹೆಸರುಗಳು 

ಸ್ತರೇಶ್ಬ್ದಬುಆರ್.ತಳವಾರ-ಹುಬಬ ಳಿು  

ವೈ.ಆರ್.ತಳವಾರ-ಧಾರವಾಡ 

ಭರಮಣ್ಣ  ವಾಲ್ಲಕಾರ-ಹುಬಬ ಳಿು  

ತಳವಾರ ಪಂಪ್ಣ್ಣ -ಹಂಪಿ,ಹೊಸಪೇಟೆ,ತಾ 

ತಳವಾರರ ಬೆಡಗು ಸಾಹಿತಯ , ಶಾಸನಗಳ ಉಲಿ್ಲೋಖ: 

ತಳಗಲಿು - ಊಳಿಗ ತಳವಾರ 

ತರಮುಖರ-ತಳವಾರ ನಲಿೋಬ 

ಶ್ಚರಮುಖರ-ತಳವಾರ ಮರಿಯನ ಸೇವೆ.(೪) 

 ಈ ರಿೋತಿಯಾಗಿ ಪ್ಟ್ಟು  ಮಾಡಿರುವ ಸಂಶೋದಕರು ತಳವಾರರನ್ನನ  ವೃತಿಿ  ಆಧಾರವಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿರುವುದನ್ನನ  

ಕಾಣ್ಬಹುದು. ಇತಿಿಚಿನ ಅಂದರೆ ಆಧುನಿಕ ಕಾಲದಲಿ್ಲ  ತಳವಾರಿಕೆ ವೃತಿಿಯನ್ನನ  ಪ್ರಂಪ್ರಾಗತವಾಗಿ ಬಳಸಿಕಂಡು 

ಬಂದಿರುವುದನ್ನನ  ಕಾಣ್ಬಹುದು. ಕೆಲವು ಜಿಲಿ್ಲ , ಹಳಿು , ಹೊೋಬಳಿಗಳಲಿ್ಲ  ಇಂದಿಗೂ ತಳವಾರಿಕೆ ಒಂದು ವೃತಿಿಯಾಗಿ 

ಮುಂದುವರೆದಿದುು  ಅದನ್ನನ  ತಳ ಸಮುದ್ಯಯದವರೆ ಅನ್ನಸರಿಸ್ತತಿಿದ್ಯು ರೆ ಎಂಬುದನ್ನನ  ಪ್ರ ಸಿ್ತತ ಕೆಷ ೋತರ ಕಾಯಯದ 

ಸಂದಭಯದಲಿ್ಲ  ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಇಂದಿನ ತಳವಾರರು ಕೆಲವು ಕತಿಿ , ಕಠಾರಿ, ಬಂದೂಕು, ಪಿಸಿೂಲುಗಳನ್ನನ  

ಉಪ್ಯೋಗಿಸದೆ ಕೋಲು ಬಳಸ್ತತಿಿರುವುದನನ  ಕಾಣ್ಬಹುದು. ಗೌಡಿಕೆ, ಶಾನ್ನಭೋಗರು ಊರಿನ ಮುಖಯ ಸಾ ರು 

ಗಾರ ಮಗಳಲಿ್ಲ  ಅಧಿಕಾರವನ್ನನ  ವಹಿಸಿಕಂಡಿದುು  ಇವರೇ ತಳ ಸಮುದ್ಯಯಗಳಿಗೆ ತಳವಾರಿಕೆ ವೃತಿಿ  ಹಾಗೂ ವೇತನವನ್ನನ  

ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸ್ತತಿಾರೆ. ಹಾಗೂ ಕೆಲವು ಗಾರ ಮಗಳಲಿ್ಲ  ತಳವಾರಿಕೆ ವೃತಿಿ  ತಲಮಾರುಗಳಿಂದ ಸಾಗುತಿಾ  ಬಂದಿರುವುದನ್ನನ  

ಕಾಣ್ಬಹುದು. ಪ್ರ ಸಿ್ತತ ಸಕಾಯರವು ತಳವಾರರನ್ನನ  ಜಾತಿ ಆಧಾರವಾಗಿ ಪ್ರಿಶ್ಚಷ್ು  ಪಂಗಡಕೆೆ  (ಎಸ್.ಟ್ಟ) ಸಮುದ್ಯಯಕೆೆ  

ಸೇರಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ತಳವಾರಿಕೆಯನ್ನನ  ಒಂದು ವೃತಿಿಯಾಗಿ ಮಾತರ  ಅಧ್ಯ ಯನ ಕೈಗಂಡ್ಡಗ ಸಿಕೆ  ಕೆಲವು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನನ  

ಮಾತರ  ಪ್ರ ಸಿ್ತತ ಪ್ಡಿಸ್ತತಿಿದೆು ೋನೆ. 
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 ತಳವಾರಿಕೆಯನ್ನನ  ವೃತಿಿ  ಆಧಾರವಾಗಿ ಕೆಷ ೋತರ ಕಾಯಯವನ್ನನ  ಕೈಗಂಡ್ಡಗ ಪ್ರಂಪ್ರಾಗತವಾಗಿ ತಳವಾರಿಕೆ 

ವೃತಿಿಯನ್ನನ  ಮಾಡಿಕಂಡು ಬಂದ ಅನೇಕ ದಲ್ಲತ ಸಮುದ್ಯಯದವರು ತಮಮ ತನಕೆಾ ಗಿ ಹಾಗೂ ಆಧುನಿಕ ಜಿೋವನವನ್ನನ  

ಹರಸಿ ಬೇರೆ ಊರುಗಳಿಗೆ ವಲಸೆ ಹೊೋಗಲು ಪಾರ ರಂಭಿಸಿದರು. ಹಾಗೆ ಹೊೋಗುವಾಗ ತಳವಾರಿಕೆ ವೃತಿಿಯನ್ನನ  

ವಗಾಯಹಿಸಲು ಪಾರ ರಂಭಿಸಿದರು. ಈ ವೃತಿಿಯನ್ನನ  ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಮುದ್ಯಯದವರು  ಸಿವ ೋಕರಿಸಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. 

 

 

ಕಪ್ಪ ಳ ಜಿಲಿ್ಲಯ ತಾಲೂಕುಗಳಲಿ್ಲ  ತಳವಾರಿಕೆ ವೃತಿಿ  ಮಾಡುತಿಿರುವ ಸಮುದ್ಯಯಗಳು  

ಕಾರಾಟಗಿ ತಾಲಿೂಕು 

ಬಸಾಪುರ-ನಾಯಕರು 

ಬೂದಗುಂಪ್- ಕುರುಬರು 

ಕುಷ್ು ಗಿ ತಾಲಿೂಕು 

ಹನ್ನಮನಾಳ-ನಾಯಕರು 

ನಿೋರಲಕಪ್ಪ -ಮುಸಿಿಮರು 

ಬಿಳೇಕಲಿು -ಕುರುಬರು 

ನಿಲೋಗಲಿು -ನಾಯಕರು 

ಹಿೋರೆಗಣ್ಣಣ ಗರ-ನಾಯಕರು 

ಯಲುಬ ಗಯ ತಾಲಿೂಕು 

ರಾಂಪುರ-ಮುಸಿಿಮರು 

ಬಳೂಟಗಿ-ಮುಸಿಿಮ 

ಸಂಕನೂರು-ಕುರುಬರು 

ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ಕೆಷ ೋತರ ಕಾಯಯದಿಂದ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದುು  ಇವರೆಲಿ  ತಮಮ  ದಿನ ನಿತಯ ದ ಜಿೋವನಕೆಾ ಗಿ ತಳವಾರಿಕೆ 

ವೃತಿಿಯನ್ನನ  ಸಿವ ೋಕರಿಸಿ ಬದುಕುತಿಿದ್ಯು ರೆ. 

 ತಳವಾರಿಕೆ ವೃತಿಿಯನ್ನನ  ಕೈಕಂಡ ಕುಟ್ಟಂಬಗಳಿಗೆ ಆ ಊರಿನ ಜನರೇ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಇಂತಿಷ್ಟು  ಎಂದು 

ಎಲಿರಿಂದಲೂ ಹಣ್ ಸಂಗರ ಹಿಸಿ ತಳವಾರರಿಗೆ ಸಂಬಳದ ರೂಪ್ದಲಿ್ಲ  ಆರು ಸಾವಿರದಿಂದ ಎಂಟ್ಟ ಸಾವಿರದವರೆಗೆ 

ಹಣ್ವನ್ನನ  ಕಡುತಿಿದ್ಯು ರೆ.ವಲಸೆ ಹೊೋದ ತಳವಾರಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮನೆಯವರು ಬೆಂಗಳೂರು, ಕಾರವಾರ ಮೊದಲಾದ 

ಸಾ ಳಗಳಲಿ್ಲ  ಬಿೋಡು ಬಿಟ್ಟು  ಜಿೋವನ ಸಾಗಿಸ್ತತಿಿದು ರೆ, ಮತಿೆ  ಕೆಲವು ತಳವಾರಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮನೆಯವರು ವಲಸೆಯೂ 

ಹೊೋಗದೆ ಇದು  ಗಾರ ಮದಲಿ್ಲ  ಕೃಷಿಯನ್ನನ  ಅವಲಂಬಿಸಿ ಜಿೋವನ ನಡೆಸ್ತತಿಿದ್ಯು ರೆ. ಇನೂನ  ಕೆಲವು ತಳವಾರರು 

ಪ್ರಂಪ್ರಾಗತವಾಗಿ ಬಂದ ವೃತಿಿಯನ್ನನ  ಬಿಡಲಾಗದೆ ಆ ವೃತಿಿಯ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಉಪ್ ಕಸ್ತಬುಗಳನ್ನನ  ಮಾಡುತಿಿದ್ಯು ರೆ. 

ಕೆಲವು ಗಾರ ಮಗಳಲಿ್ಲ  ತಳವಾರ ಕುಟ್ಟಂಬಗಳು ತಮಮ  ಕುಟ್ಟಂಬ ಸದಸಯ ರಲಿ್ಲ  ಒಬಬ ರು ಕಡ್ಡಾ ಯವಾಗಿ ತಳವಾರಿಕೆ 

ವೃತಿಿಯನ್ನನ  ಕೈಗಂಡಿದ್ಯು ರೆ. ಕಪ್ಪ ಳದಲಿ್ಲ  ಸ್ತಮಾರು ೪೦೦ ರಿಂದ ೫೭೦ ಜನರು ತಳವಾರಿಕೆ ವೃತಿಿಯನ್ನನ  

ಅಳವಡಿಸಿಕಂಡವರಿದ್ಯು ರೆ. 
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ವತತಮಾನದಲಿ್ಲ  ತಳವಾರಿಕೆ 

  ಕೆಷ ೋತರ ಕಾಯಯದಲಿ್ಲ  ಕಂಡುಕಂಡಂತೆ ಸರಕಾರದ ಆದೇಶ್ದ ಮೇರೆಗೆ  ತಹಸಿಲಾು ರು ಯಲಬುಗಾಯ ತಾಲೂಕು 

ಜಿಲಿಾ  ರಾಯಚೂರು ಇವರ ನಡ್ಡವಳಿಕೆ ಇದರ ಅನವ ಯದಲಿ್ಲ  ೧೯೭೮ರಲಿ್ಲ  ತಳವಾರಿಕೆ ವೃತಿಿಯನ್ನನ  ಮಾಡುತಿಿರುವ 

ನಾಯಕರುಗಳು ಸಾಮಾನಯ ವಾಗಿ ಪಾರಂಪ್ರಿಕವಾಗಿ ಮಾಡುತಿಾ  ಬಂದಿರುವುದನನ  ಕಾಣುತಿದುು , ಈ ವೃತಿಿ  ಇಗ ಕೆಲವು 

ಸಮುದ್ಯಯದ ಜನರಲಿ್ಲ  ಕಾಣುತಿದುು  ಆಯಾ ಪ್ರ ದೇಶ್ದನವ ಯ ಆ ವೃತಿಿ  ಮಾಡುವ ಜನರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ 

ಸಮುದ್ಯಯದವರು ಆಗಿರುವುದನನ  ಕಾಣುತಿೆವೆ. ಕಪ್ಪ ಳ ಜಿಲಿ್ಲಯಲಿ್ಲ  ಈ ವೃತಿಿಯನನ  ಅತಿಯಾಗಿ ನಾಯಕರು, 

ಕುರುಬರು ಹಾಗೂ ಮುಸಿಿೋಂಮರು ಮಾಡುತಿಿರುವವರು ಕಾಣ್ಸಿಗುತಿಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಗಾರ ಮ ಸಹಾಯಕರು ಎಂದು 

ಸರಕಾರದ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಸೇವೆಗೆ ತೆಗೆದುಕಳು ಲಾಗಿದೆ ಇವರು ತಾಲೂಕು ಕಂದ್ಯಯ ಇಲಾಕೆಯಲಿ್ಲ  ಗಾರ ಮ ಸಹಾಯಕರು 

ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆಯಲಾಗುತಿಿದೆ. ಪ್ರ ಸಿ್ತತ ಗಾರ ಮ ಸಹಾಯಕರು ಕಪ್ಪ ಳ ಜಿಲಿ್ಲಯ ೭ ತಾಲೂಕ್ತನಲಿ್ಲ  ೨೭೮ ಜನರು 

ಇದುು  ಇವರು ತಮಮ  ಪ್ರಂಪ್ರಗತವಾಗಿ ಬಂದ ವೃತಿಿಯಂತೆ ತಾಲೂಕು ಕಛೇರಿಯಲಿ್ಲ  ಕೆಲಸ ಮಾಡುತಿದ್ಯು ರೆ. ಇವರಿಗೆ 

ಸರಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ೧೨,೦೦೦ ರೂಪಾಯಿಗಳನನ  ಸಂಬಳವಾಗಿ ಕಡುತಿಿರುವುದನನ  ಕಾಣ್ಬಹುದ್ಯಗಿದೆ. ಈ 

ವೃತಿಿಯನನ  ಮಾಡುವ ವಯ ಕಿ್ತಯು ತನನ  ೬೦ ವಯಸಿಿ ನ ನಂತರ ತನನ  ಮನೆಯ ಮಗನಿಗೆ ಪಾರಂಪ್ರಿಕವಾಗಿ ಕಡುತಿಾ  

ಬಂದಿರುವುದ್ಯಗಿ ವಯ ಕಿ  ಪ್ಡಿಸಿದ್ಯು ರೆ. ಇವರ ವೃತಿಿ  ಆಯಾ ಗಾರ ಮ ಪಂಚ್ಚಯಿತಿಯ ಗಾರ ಮ ಲ್ಲಕೆಾ ದಿಕಾರಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ 

ಮೇಲ್ಲನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂದ್ಯಗ ಆಯಾ ಊರಿನ ಸಂಕ್ತಷ ೋಪಿ್  ಮಾಹಿತಿಯನನ  ತಿಳಿಸಿಕಡುವಲಿ್ಲ  ಈ ತಳವಾರನ ಪಾತರ  

ಪ್ರ ಮುಖವಾಗಿರುವುದು ಗಮನಿಸಬಹುದು ಹಾಗೆಯೆ ಆಯಾ ಪಂಚ್ಚಯಿತಿ ವಾಯ ಪಿಿಗೆ ಒಳಪ್ಡುವ ಜನರ ಜನನ ಪ್ರ ಮಾಣ್ 

ಪ್ತರ , ಮನೆ ಕಾಗದ ಪ್ತರ , ಹೊೋಲದ ಪ್ಹಣಿ, ಆಧಾರ ಕಾಡಯ, ರೇಶ್ನ ಕಾಡಯ ಇನಿನ ತರ ಕೆಲಸ ಕಾಯಯಗಳನನ  ಇವರು 

ಮಾಹಿತಿ ಜೊತೆಗೆ ಮಾಡಿಕಡುವ ಕೆಲಸ ಪ್ರ ಮುಖವಾಗಿರುವುದನನ  ಗಮನಿಸಬಹುದ್ಯಗಿದೆ. 

ಪ್ರಿಸಮಾಪಿ್ತ  : 

ತಳವಾರಿಕೆ ವೃತಿಿಯು ಪಾರಂಪ್ರಿಕವಾಗಿ ಕೆಲವು ಸಮುದ್ಯಯಗಳಲಿ್ಲ  ಇಂದಿಗೂ ತಳವಾರಿಕೆ ವೃತಿಿಯನ್ನನ  

ಅವಲಂಬಿಸಿರುವುದನ್ನನ  ನಾವು ಕಾಣುತಿೆೋವೆ. ತಳವಾರಿಕೆ ವೃತಿಿಯನ್ನನ  ಬಿಟ್ಟು  ಬದುಕಲು ಅವರು ಇಚಿಾ ಸದೆ ಈ ವೃತಿಿಯು 

ತಮಮ  ಘನತೆಯ ಸಕೇತ ಎಂದು ಅದನೆನ  ತಮೊಮ ಳಗಿನ ಜಿೋವನಾಡಿಯಂತೆ ಬದುಕುತಿಿರುವುದನನ  ಕಾಣ್ಸಿಗುತಿಾರೆ. ಪ್ರ ಸಿ್ತತ 

ಕೆಲವು ಸಮುದ್ಯಯದ ಜನರು ಆಧುನಿಕ ಜಗತಿಿಗೆ ಹೊಂದಿಕAಡು ಕಾಲ ಬದಲಾದಂತೆ ಶ್ಚಕ್ಷಣ್ವನ್ನನ  ಪ್ಡೆದುಕಂಡು 

ಹಳೆ ಸಂಪ್ರ ದ್ಯಯದ ವೃತಿಿಯನ್ನನ  ಬಿಟ್ಟು  ತಮಮ  ಬದುಕನ್ನನ  ಕಟ್ಟು ಕಳು ಲು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಗರಗಳಿಗೆ ವಲಸೆ 

ಹೊೋಗುವುದರ ಮೂಲಕ ಇತರ ವೃತಿಿ  ಮಾಡುತಿಿರುವುದನ್ನನ  ಕಾಣ್ಬಹುದ್ಯಗಿದೆ. ಈ ಪಾರಂಪ್ರಿಕ ವೃತಿಿಯನ್ನನ  

ಹೊಂದಿರುವ ಸಮುದ್ಯಯಗಳು ಇಂದಿನ ದಿನಮಾನಗಳಲಿ್ಲ  ಕ್ತಷ ೋಣಿಸ್ತತಿಿರುವುದನನ  ಕಾಣ್ಬಹುದು. 

 ಒಟ್ಟು ರೆಯಾಗಿ ಹೇಳುವುದ್ಯದರೆ ಈ ತಳವಾರಿಕೆ ವೃತಿಿಯು ಇಂದಿಗೂ ಕ್ಕಡ ಜಿೋವಂತವಿದುು  ಅದನನ  ತಮಮ  

ಬದುಕ್ತನ ಭಾಗವಾಗಿ ಹಲವಾರು ಕೆಳ ವಗಯದ ಸಮುದ್ಯಯದ ಜನರು ಇದನನ  ಅಳವಡಿಸಿಕಂಡು ಸಮಾಜದಲಿ್ಲ  ಈ 

ವೃತಿಿಯು ಕ್ಕಡ ಸಮಾಜದ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಸಮಾಜದ ಶಾಂತಿ ಸ್ತವಯ ವಸೆಾ  ಕಾಪಾಡುವಲಿ್ಲ  ಆರಕ್ಷಕರಂತೆ 

ಇವರು ಕಾಯಯ ನಿವಯಹಿಸ್ತತಿಿರುವುದನನ  ಕಾಣ್ಬಹುದ್ಯಗಿದೆ. 
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