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ಪಗಠಿಕೆ:   

ಪಾ ಪಂಚದ ಎಲಲ  ದೇಶ್ ಜನಾಂಗಗಳಲ್ಲಲ ನಂತೆ ಕನಾಟಕದಲ್ಲಲ  ಅನೇಕ ಜನ್ಪದ ಸಂಪಾ ದ್ಯಯಗಳು 

ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಲ  ಉಳಿದುಕೊಾಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಅವುಗಳು ಇಾಂದಿಗೂ ಪ್ರಾ ರಂಭದ ರೋತ್ರನಿೋತ್ರಗಳನ್ನ ೋ 

ಅನುಸರಸಿಕೊಾಂಡು ಬರುತಿ್ರವೆ ಎಾಂದು ಹೇಳಲಾಗುವುದಿಲಲ . ಸಂಪಾ ದ್ಯಯಗಳ ಅನುಷ್ಠಾ ನ್ದ ಹಾಂದೆ ಇರುವ 

ಒಾಂದು ರೋತ್ರಯ ಭಯ ಭೋತ್ರ ಕಾ ಮೇಣ ಕಳಚಿಕೊಾಂಡು ಇಡೋ ಸಂಪಾ ದ್ಯಯವೇ ವಿನೋದದ ಪರವೇಷ ತೊಡುತಿ್ದೆ. 

ಹಾಗೆಯೇ ಅದರ ನಂಬಿಕೆಗಳಲ್ಲಲ  ಉಾಂಟಾಗುವ ಮೌಲಾ ಗಳ ಸಡಲ್ಲಕೆ ಕೂಡ ಗಮನರ್ಾವಾದುದೇ ಆಗಿರುತಿ್ದೆ. 

ಈ ಹನ್ನ ಲೆಯಲ್ಲಲ  ನ್ಮಮ  ನಡನ್ ಜನ್ಪದ ಸಂಪಾ ದ್ಯಯಗಳ ಮರ್ತ್ವ ವನುನ  ಅರಯುವ ಮತಿ್ತ  ವಾಾ ಖ್ಯಾ ನಿಸುವ 

ಪಾ ಯತ್ನ  ಮಾಡಬಹುದ್ಯಗಿದೆ. 

ಜಾನ್ಪದದ ಎಲಲ  ಪಾ ಕಾರಗಳು ಕೂಡ ಸಂಸಕ ೃತ್ರಯ ಪಾ ತ್ರೋಕಗಳೇ ಆಗಿವೆ ಎನ್ನ ಬಹುದು. ಸಂಸಕ ೃತ್ರಯು 

ಒಳಗಳುು ವ ರ್ಲವು ಅಾಂಶ್ಗಳಲ್ಲಲ  ಸಂಪಾ ದ್ಯಯವೂ ಒಾಂದು. ತೈಲರ್ ಹೇಳುವಂತೆ `ಸಮಾಜದ ಸದಸಾ ನಗಿ 

ಮಾನ್ವನು ಕಲ್ಲತ್ತಕೊಾಂಡ ಜಾಾ ನ್, ನಂಬಿಕೆ, ಕಲೆ, ನಿೋತ್ರ, ನಿಯಮ, ಸಂಪಾ ದ್ಯಯ ಮತಿ್ತ  ಇನ್ನನ  ಯಾವುದೇ 

ಇತ್ರ ಸಾಮಥ್ರಾ ಾ ಗಳ ಒಟ್ಟು  ಮೊತಿ್ವೇ ಸಂಸಕ ೃತ್ರ’. ಆದುದರಾಂದ ಒಾಂದು ಸಮೂರ್ದ ಜನ್ತೆಯ ಜಾನ್ಪದವನುನ  

ಅಭ್ಯಾ ಸ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಜನ್ರ ಸಂಪಾ ದ್ಯಯಗಳನುನ  ಅಧ್ಾ ಯನ್ ಮಾಡುವುದು ಅಥ್ರಾಪೂಣಾವೆನಿಸುತಿ್ದೆ. ಈ 

ಹನ್ನ ಲೆಯಾಂದ ವಿವೇಚಿಸಿದ್ಯಗ ಸಂಪಾ ದ್ಯಯಗಳು ಸಂಸಕ ೃತ್ರಯ ಭ್ಯಗವಾಗಿಯೇ ಮಾಂದುವರೆಯುತಿ್ವೆ. 

 ಸಂಪಾ ದ್ಯಯಗಳು ಸಮಷ್ಟು ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದುು , ಇವು ವೈಯುಕಿ್ತಕವಾದವಲಲ  ಎಾಂಬುದನುನ  ಈಗಾಗಲೇ 

ಸಪ ಷು ಪಡಸಿಕೊಳು ಲಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳು ಪರಂಪರಾಗತ್ವಾಗಿ ತ್ಲೆಮಾರನಿಾಂದ ತ್ಲೆಮಾರಗೆ ಸಾಗಿಬಂದ 

ಸಂಗತ್ರಗಳಾಗಿವೆ. ಇವಕೆಕ  ಒಾಂದು ನ್ಮೂನ್ ಇದುು  ಧ್ಯರ್ಮಾಕ ಪರವೇಷವನುನ  ಪಡೆದುಕೊಾಂಡವೆ. 

 ಜಾನ್ಪದವು ಹಾಡು, ಕಥೆ, ಪುರಾಣ, ಒಗಟ್ಟ, ಗಾದೆ, ನಂಬಿಕೆ, ಸಂಪಾ ದ್ಯಯ, ಅಡುಗೆ, ವೈದಾ , ನೃತ್ಾ , ಆಟ, 

ಮಾಂತಾದ ರ್ಲವು ವಿಷಯಗಳನುನ  ಒಳಗಾಂಡರುವುದು ಸರಯಷ್ಟು . ಇದರಾಂದ್ಯಗಿ ಪಾ ತ್ರಯಾಂದು 

ವಿಷಯವನುನ  ಕುರತ್ತ ಕಾ ಮಬದಧ ವಾಗಿ ಅಭ್ಯಾ ಸ ಮಾಡುವುದಕೆಕ  ಒಾಂದು ವಾ ವಸೆಿ ತ್ವಾದ ವಗಿೋಾಕರಣ 

ಅವಶ್ಾ ಕವಾಗಿದೆ. ಜಾನ್ಪದದ ಶಾಸಿಿ ರೋಯ ಅಧ್ಾ ಯನ್ ಬೆಳೆಯುತಿಾ  ಹೋದಂತೆಲಲ  ವಗಿೋಾಕರಣದಲ್ಲಲಯೂ 

ಹಸಹಸ ಮಾಪ್ರಾಡುಗಳಾಗುತಿಾ  ಬಂದಿವೆ. ಸಂಪಾ ದ್ಯಯಗಳ ವಗಿೋಾಕರಣ ಕೂಡ ಅದಕೆಕ  ಹರತಾಗಿಲಲ . 

 ಇಾಂದಿನ್ ದಿನ್ಗಳಲ್ಲಲ  ಜಾನ್ಪದ ತ್ನ್ನ  ವಾಾ ಪಿಿಯನುನ  ವಿಸಿರಸಿಕೊಳುು ತಿ್ರದೆ. ಬಹುಸಂಕ್ತೋಣಾವಾಗಿರುವ 

ವಿಷಯಗಳು ಒಾಂದರೊಳಗಾಂದು ಸೇರಕೊಾಂಡು ಬೇಪಾಡಸಲಾಗದ ರೋತ್ರಯಲ್ಲಲ  ಇಲ್ಲಲ  ಹೆಣೆದುಕೊಾಂಡದೆ. 

ಇವುಗಳನುನ  ಕುರತ್ತ ವಾ ವಸೆಿ ತ್ವಾದ ಅಧ್ಾ ಯನ್ಕೆಕ  ಒಾಂದು ಸರಯಾದ ವಗಿೋಾಕರಣ ಅಗತ್ಾ ವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ. 

ಜಾನ್ಪದ ಅಧ್ಾ ಯನ್ದ ಪ್ರಾ ರಂಭದ ದಿನ್ಗಳಿಾಂದಲ್ಲ ಈ ಸಂಬಂಧ್ವಾಗಿ ದೇಶೋಯ ಮತಿ್ತ  ವಿದೇಶೋಯ 
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ವಿಸಾವ ಾಂಸರು ಬಂದು ಭದಾ ವಾದ ಬುನದಿಯನುನ  ಹಾಕಲು ನಿರಂತ್ರವಾಗಿ ಶ್ಾ ರ್ಮಸಿರುವರು. ಪಾ ಸಿುತ್ 

`ಸಂಪಾ ದ್ಯಯ ಮತಿ್ತ  ರ್ಬಬ ’ ಎಾಂಬ ಶೋಷ್ಟಾಕೆಯಲ್ಲಲ  ಆರ್.ಎಸ್.ಬಾನ್್ಸ500 ಎಾಂದು ಗುರುತ್ರಸಿ ವಗಿೋಾಕರಸಿದ್ಯು ರೆ. 

(ಮೇರಯಾಲ್ಲೋಚ್; SDFML:Vol.2:P.1143). 

F ಸಂಪ್ರ ದಾಯ, ಹಬ್ಬ  

F500  ಸಂಪಾ ದ್ಯಯ 

F530  ದೈನಂದಿನ್ ಜೋವನ್ 

F532  ಮನ್ 

F533  ನ್ಾಂಟರಷು ರ ಜೊತೆಗಿನ್ ಸಂಬಂಧ್ ಅತ್ರಥಿ ಗೌರವ, ಆತ್ರಥ್ರಾ , ಸಾಮಾಜಕ ಅಾಂತ್ಸಿು  & ಮಟು . 

F534  ಕೆಲಸ, ವಾಣಿಜಾ  ವಾಾ ಪ್ರರ 

F536  ಮನೋರಂಜನ್, ಆಟ, ಕ್ತಾ ೋಡಾ ವಿಹಾರ 

F537  ಶಾಲೆ 

F538  ಕೆಾ ೈಸಿರ ದೇವಾಲಯ 

F539  ಸಾಮಾನ್ಾ  ಕಾನ್ನನು,ಕಟು ಳೆ 

F540  ಜೋವನ್ ಚಕಾ ದ ನಿಣಾಾಯಕ ಘಟು ಗಳು 

F542  ಹುಟ್ಟು  

F543  ಜಾಾ ನ್, ಸಾನ ನ್, ಸಂಸಾಕ ರ, ನಮಕರಣದ ವಿಧಿ 

F544  ಮೈನ್ರೆಯುವುದು 

F545  ಮದುವೆ 

F546  ಸಾವು 

F549  ಯುದಧ  

F570  ಸಂಖ್ಯಾ ಗಳ ಅಳತೆ 

F572  ಎಣಿಕೆಯಲ್ಲಲ  ಸಂಖ್ಯಾ ವಾ ವಸೆ್ಥ , ಲೆಕಾಕ ಚಾರ ವಾ ವಸೆ್ಥ  

F574       ಕಾಲಮಾನ್ 

  ಖಗೋಳಶಾಸಿಾರನುಸಾರವಾಗಿ ಸಮಯಮಾಪನ್ ಅಥ್ರವಾ ಅಧಿಪತ್ಾ  ನ್ಡೆಸುವ 

ಗಾ ರ್ಗಳಿಾಂದ,ನ್ಕ್ಷತ್ಾ ಗಳಿಾಂದ ಸಮಯಮಾಪನ್, ಐತ್ರಹಾಸಿಕ ಘಟನ್ಯಾಂದ ರ್ಬಬ  

ಅಥ್ರವಾ ದೈನಂದಿನ್ ಚಟ್ಟವಟಿಕೆಯಾಂದ ಸಮಯ ಮಾಪನ್.        

F574.2  ವಷಾ 

F574.3  ಕಾಲ 

F574.32  ಚಳಿಗಾಲ 

.33   ವಸಂತ್ಕಾಲ 

.34   ಬೇಸಿಗೆಕಾಲ 

.35   ಶ್ರತ್ ಕಾಲ 

.4   ತ್ರಾಂಗಳು, ಮಾಸ, 

.5   ವಾರ, ದಿನ್, ಘಂಟೆ 

.6   ಆಳುವವನು ಅಥ್ರವಾ ಚಾರತ್ರಾ ಕ ವಾ ವಸೆ್ಥ  

.7    ರ್ಬಬ  

.8    ದೈನಂದಿನ್ ಚಟ್ಟವಟಿಕೆ 

F574.82  ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು 

F574.84  ಉಣ್ಣು ವುದು 

F574.86 ನಿದೆು  ಮಾಡುವುದು 
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F575 ಸೆ ಳ, ಅಾಂತ್ರ, ಎತಿ್ರ, ಆಳಗಳ ಅಳತೆ. 

F577 ಪಾ ಮಾಣದ ಅಥ್ರವಾ ಭ್ಯರದ ಅಳತೆ 

F577.2  ಘನ್ 

F577.4  ದಾ ವ 

F578 ಗುಣದ ಅಳತೆ 

F578.2  ವಿನಿಮಯ ಮಾದಾ ಮ 

F578.4   ರ್ಣಕಾಸು ವಾ ವಸೆ್ಥ  

F600  ರ್ಬಬ  

ಸಂಪಾ ದ್ಯಯಗಳ ಮತಿ್ತ  ಇತ್ರ ಜಾನ್ಪದ ವಿವರಗಳ ಒಾಂದು ಸಂಕ್ತೋಣಾ ಘಟಕ. ಒಾಂದು ವಿಶೇಷ ಸಂದಭಾವನುನ  

ಆಚರಸುವಂತ್ದುು . ಸಾಮಾನ್ಾ ವಾಗಿ ವಷಾಕೊಕ ಮ್ಮಮ  ನ್ಡೆಯುವ, ಜನ್ರಗೆ  ಆಸಕಿ್ತ  ಇರುವಂಥ್ರ ಆಚರಣೆ. 

F620 

ರ್ಬಬ ದ ಮಾದರಯ ಮೂಲ ಘಟಕಗಳು. ಧ್ಯರ್ಮಾಕ ಅಥ್ರವಾ ಇತ್ರ ಆಚರಣೆಗಳು, ಪಥ್ರ ಸಂಚಲನ್, ಅಗಿನ  

ಕಾಯಾಗಳು, ವಿಶೇಷವಾದ ವೇಷಭೂಷಣಗಳು ನಿಷೇಧ್ಗಳು. 

  F640  ನಿದಿಾಷು  ದಿನ್ಗಳು 

  F642  ಸಂಕಾ ಮಣ ಕಾಲ 

  F643  ರ್ಗಲು ಮತಿ್ತ  ರಾತ್ರಾ ಗಳು ಸಮವಾಗಿರುವ ಕಾಲ 

  F644  ಸಂಕಾ ಮಣ ಕಾಲ 

  F647  ಹುಟ್ಟು ರ್ಬಬ , ವಾಷ್ಟಾಕೊೋತ್್ ವ 

  F660  ನಿಯತ್ವಲಲ ದ ದಿನಾಂಕಗಳು 

  F662  ಚಳಿಗಾಲ 

  F663  ವಸಂತ್, ಸಸಿ ನ್ಡುವುದು 

  F664  ಬೇಸಿಗೆ 

  F665  ಶ್ರತ್ ಕಾಲ 

  F667  ಖ್ಯಸಗಿ 

  F668  ಜಾತೆಾ , ಸಂತೆ 

  F682  ಸೆಾಪನ ವಿಧಿ 

  F684  ವಿಶೇಷ ಸಂದಭಾಗಳಿಗೋಸಕ ರ ಬಲ್ಲಕೊಡುವ ವಿಧಿ 

  F686  ಪಾ ವೇಶ್ ವಿಧಿ. 

ಈ ರೋತ್ರಯಾಗಿ ಆರ್.ಎಸ್.ಬಾಗ್್ಸ  ಅವರು ತ್ತಾಂಬ ವಿಸಿ ೃತ್ವಾದ ವಗಿೋಾಕರಣವನುನ  ಕೊಟಿು ದ್ಯು ರೆ. ಈ 

ವಗಿೋಾಕರಣದಲ್ಲಲ  ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳು ಪಶಿ ಮ ದೇಶ್ಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ಾ  ಸಿೋರ್ಮತ್ವಾಗಿವೆ. ಆದರೂ ಈ ವಿಭಜನ್ ಕಾ ಮ 

ನ್ಮಮ  ನಡನ್ ಸಂಪಾ ದ್ಯಯಾಚರಣೆಗಳ ಅಧ್ಾ ಯನ್ಕೆಕ  ಸರ್ಕಾರಯಾಗಿದೆ. 

 ಬಾಗ್್ಸ  ಅವರೇ ಅಲಲ ದೆ ಇನುನ  ಕೆಲವು ವಿದ್ಯವ ಾಂಸರ ವಗಿೋಾಕರಣ ಕಾ ಮಗಳು ಗಮನರ್ಾವಾಗಿವೆ: ಫ್ರಾ ನ್ಿ ಸ್ 

ಲ್ಲೋ ಅಟಿಲ  ಅವರು ತ್ಮಮ  ವಗಿೋಾಕರಣದಲ್ಲಲ  ನಂಬಿಕೆ ಮತಿ್ತ  ಸಂಪಾ ದ್ಯಯಗಳಿಗೂ ಸೆಾನ್ವನುನ  ಕಲ್ಲಪ ಸಿದ್ಯು ರೆ 

(ನಯಕ, ಹಾ.ಮಾ: 54,ವಿ.ಕೊೋ. ಸಂ.8). ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಲ  ವಿವರವಾದ ವಗಿೋಾಕರಣವಿರುವುದಿಲಲ . 

 ಅಲನ್ಸಡಂಡಸ್ ಅವರು ವಗಿೋಾಕರಣವನುನ  ಮಾಡದೆ ಜಾನ್ಪದಕೆಕ  ಸೇರುವ ವಿಷಯಗಳ 

ಪಟಿು ಯನ್ನ ಷ್ಟು ೋ ಕೊಟಿು ದ್ಯು ರೆ. ಈ ಪಟಿು ಯಲ್ಲಲ  ಸಂಪಾ ದ್ಯಯಗಳಿಗೆ ಎರಡನೇ ಸೆಾನ್ವಿದೆ. ವಾ ವಸೆಿ ತ್ವೂ, 
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ಕಾ ಮಬದಧ ವೂ ಆದ ವಗಿೋಾಕರಣವನುನ  ಅಲೆಕ್ಾ ಾಂಡರ್ ಎಚ್. ಕಾಾ ಪೆಯವರು ನಿೋಡದ್ಯು ರೆ. ಸಂಪಾ ದ್ಯಯಗಳಿಗೆ 

ಆರನೇ ಸೆಾನ್ ದೊರಕ್ತದೆ. ಸಂಪಾ ದ್ಯಯಗಳನುನ  ಅವರು ಮೂರು ಭ್ಯಗಗಳಲ್ಲಲ  ವಗಿೋಾಕರಸಿದ್ಯು ರೆ. 

1. ವಷಾದ ನಿದಿಾಷು  ದಿನ್ ಮತಿ್ತ  ಕಾಲಕೆಕ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದವು. 

2. ಹುಟ್ಟು , ವಿವಾರ್ ಹಾಗೂ ಮರಣಗಳ ವಿರೊೋಧ್ ಮತಿ್ತ  ಪಾ ತ್ರರೊೋಧ್ಯಥ್ರಾ ಜೋವನ್ ವೃತಿ್ಕೆಕ  

ಸಂಬಂಧಿಸಿದವು. 

3. ಬೇಡದುು  ಮತಿ್ತ  ದೂರವಿಡುವಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದವು, 

    ಯಾಾಡ್ಕ್ತಲ ಫ್ ಬ್ರಾ ನ್ಸ ಅವರು ಸಂಪಾ ದ್ಯಯವನುನ  ಮೂರು ಬಗೆಗಳಾಗಿ ವಿಭಜಸುತಿಾರೆ: 

1. ನೈತ್ರಕ ಸಂಪಾ ದ್ಯಯಗಳು(ಒoಡಚಿಟ ಅusಣom) ಸರತ್ಪುಪ ಗಳ ಆಧ್ಯರದ ಮೇಲೆ ವಾ ಕಿ್ತಗಳ ನ್ಡುವಣ 

ಸಂಬಂಧ್ವನುನ  ನಿಣಾಯಸುವುದು. 

2. ಪ್ರರಭ್ಯಷ್ಟಕ ಸಂಪಾ ದ್ಯಯಗಳು. ಆಹಾರಾಜಾನ್ಯೇ ಮೊದಲಾದ ಜೋವನೋಪಯೋಗಿ ಕ್ತಾ ಯೆಗಳಲ್ಲಲ  

ಬಳಸುವ ಸಾಧ್ನ್ ವಿಧ್ಯನ್ಗಳು(ಖಿeಛಿhಟಿiಛಿಚಿಟ). 

3. ಶಾಸಿ್ತರೋಕಿ  ಸಂಪಾ ದ್ಯಯ(ಅeಡemoಟಿiಛಿಚಿಟ) ಸತಿ್ವರ ಸಂಬಂಧಿಗಳು ಅನುಸರಸುವ ವಿಧಿಗಳು. ಈ 

ವಿಭಜನ್ಯಲ್ಲಲ  ಮಾನ್ವನ್ ಸಮಸಿ  ವಿಷಯಗಳೂ ಸಮಗಾ  ರೂಪದಲ್ಲಲ  ಅಲವಟಿು ಲಲ ವಾದು ರಾಂದ 

ವಿಾಂಗಡಣೆ ಅಸಮಪಾಕವೆನಿಸಿದೆ(ಉದು ೃತ್: ಅಾಂಬಳಿಕೆ ಹರಯಣು : 1978:4). 

ಕನ್ನ ಡದಲಿ್ಲ  ಸಂಪ್ರ ದಾಯಗಳ ಬ್ಗೆಗೆ ನ್ಡೆದಿರುವ ಅಧ್ಯ ಯನ್ಗಳು: 

ಸಂಪಾ ದ್ಯಯಗಳನುನ  ಕುರತ್ತ ಕನ್ನ ಡದಲ್ಲಲ  ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು  ಕೆಲಸ ನ್ಡೆದಿದೆ. 1924ರಷ್ಟು  ಹಾಂದೆಯೇ 

ಕೊಡಗಿನ್ ನ್ಡಕೇರಯಂಡ ಚಿಣು ಪಪ  ಅವರ `ಪಟ್ು ೋಲೆ ಪಳಮ್ಮ’ ಕೃತ್ರಯು ಕೊಡವರ ಸಂಪಾ ದ್ಯಯಗಳ ಮೇಲೆ 

ಬೆಳಕು ಚೆಲುಲ ತಿ್ದೆ. 1933ರಲ್ಲಲ  ಪಾ ಕಟಗಾಂಡ ಅಚಾಕ ಬಿ.ರಂಗಸಾವ ರ್ಮ ಅವರ `ಹುಟಿು ದ ರ್ಳಿು  ರ್ಳಿು ಯ ಹಾಡು’ 

ಕೃತ್ರಯು ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲ ೋಕ್ತನ್ ಬಂಡಹಳೆ ಗಾಾ ಮದ ಸಂಸಕ ೃತ್ರ ಅಧ್ಾ ಯನ್ವಾಗಿದೆ. 

ಬಿ.ಎಸ್. ಗದು ಗಿೋಮಠ(1995) ಅವರು ತ್ಮಮ  ಪಿ.ಎಚ್.ಡ. ಮಹಾಪಾ ಬಂಧ್ `ಕನ್ನ ಡ ಜಾನ್ಪದ ಗಿೋತೆಗಳು’ 

ಗಾ ಾಂಥ್ರದಲ್ಲಲ  ಅದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಗೆ ರ್ಲವು ಬಗೆಯ ಸಂಪಾ ದ್ಯಯಗಳನುನ  ಕುರತ್ತ ವಿವರವಾಗಿ ಚಚಿಾಸಿದ್ಯು ರೆ. 

ಜೊತೆಗೆ ಸುಗಿಿಯ ಹಾಡುಗಳು, ಮಕಕ ಳ ಹಾಡುಗಳ ಅಧ್ಾ ಯನ್ವನ್ನನ  ವಾಾ ಪಕವಾಗಿ ನ್ಡೆಸಿದ್ಯು ರೆ. ರ್ಳಿು ಯ 

ರ್ಬಬ ಗಳ ಅಧ್ಾ ಯನ್ವನುನ  ನ್ಡೆಸಿ ಅವುಗಳ ಸಾವ ರಸಾ  ಹಾಗೂ ಸಂಪಾ ದ್ಯಯಗಳ ಪರಚಯವನುನ  ಕೂಡ 

ಮಾಡಕೊಟಿು ದ್ಯು ರೆ. ಅಷ್ಟು ೋ ಅಲಲ ದೆ `ಜನ್ತಾ ಗಿೋತೆಗಳು’, `ನಲುಕ  ನಡಪದಗಳು’, `ಕಂಬಿಯ ಪದಗಳು’, 

`ಲ್ೋಕ ಗಿೋತೆಗಳು’, ಮಾಂತಾದ ಕೃತ್ರಗಳನುನ  ಹರತಂದು ಉತಿ್ರ ಕನಾಟಕದ ವಿಶಷು  ಸಂಪಾ ದ್ಯಯಗಳನುನ  

ಪರಚಯಸುವಲ್ಲಲ  ಮರ್ತ್ವ ದ ಪ್ರತ್ಾ ವನುನ  ವಹಸಿದ್ಯು ರೆ. 

ಕನ್ನ ಡ ಜಾನ್ಪದದ ರ್ಲವು ಮಖಗಳನುನ  ಕುರತ್ತ ಬರೆದಿರುವ ದೇಜಗೌ ಅವರು ತ್ಮಮ  `ಜಾನ್ಪದ 

ಅಧ್ಾ ಯನ್’(1976) ಕೃತ್ರಯಲ್ಲಲ  ಸಂಪಾ ದ್ಯಯ ಮತಿ್ತ  ರ್ಬಬ ಗಳನುನ  ಕುರತ್ತ ಗಂಭೋರ ಅಧ್ಾ ಯನ್ ಮಾಡದ್ಯು ರೆ. 

ಜೋ.ಶಂ.ಪರಮಶವಯಾ  ಅವರ `ದಕಿ್ತಣ ಕನಾಟಕದ ಜನ್ಪದ ಕಾವಾ  ಪಾ ಕಾರಗಳು’(1979) ನೇರವಾಗಿ 

ಸಂಪಾ ದ್ಯಯಗಳ ಅಧ್ಾ ಯನ್ವಲಲ ವಾದರೂ ಒಾಂದು ಮರ್ತ್ವ ದ ಗಾ ಾಂಥ್ರವಾಗಿದೆ. ಇದು ದಕಿ್ತಣ ಕನಾಟಕದ ಕಾವಾ  

ಸಂಪಾ ದ್ಯಯಗಳನುನ  ಕುರತ್ ಸಮಗಾ  ಅಧ್ಾ ಯನ್ವಾಗಿದೆ. `ಜಾನ್ಪದ ಸಾಹತ್ಾ  ಸರ್ಮೋಕಿೆ ’ ಎಾಂಬ ಅವರ 

ಇನನ ಾಂದು ಕೃತ್ರಯಲ್ಲಲ  ದಿೋವಳಿಗೆ, ಯುಗಾದಿ, ಮದುವೆ, ಕರಪ್ರಲ, ಕಂಸಾಳೆ ಮೊದಲಾದ ಸಂಪಾ ದ್ಯಯಗಳ 

ಪರಚಯ ಮಾಡಕೊಟಿು ದ್ಯು ರೆ. 
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ಅಾಂಬಳಿಕೆ ಹರಯಣು  ಅವರು ಸಂಪಾ ದ್ಯಯಗಳನುನ  ಕುರತ್ತ ಬರೆದಿರುವ ಕೃತ್ರಗಳಲ್ಲಲ  `ಮಲೆನಡ 

ಜನ್ಪದ ಸಂಪಾ ದ್ಯಯಗಳು’(1978) ಗಮನರ್ಾವಾದ ಒಾಂದು ಕೃತ್ರ. ಇದು ನಮಧ್ಯರ ಒಕಕ ಲ್ಲಗರ 

ಸಂಪಾ ದ್ಯಯಗಳನುನ  ಕುರತ್ ಸಮಗಾ  ಅಧ್ಾ ಯನ್ವಾಗಿದೆ. ಇವರು ತ್ಮಮ  `ಮಲೆನಡು ಒಕಕ ಲ್ಲಗರು ಮತಿ್ತ  ಅವರ 

ಜಾನ್ಪದ’(1982) ಎಾಂಬ ಪಿ.ಎಚ್.ಡ. ಮಹಾಪಾ ಬಂಧ್ದಲ್ಲಲ  ಮಲೆನಡನ್ ಸಂಸಕ ೃತ್ರಯ ಸಮಗಾ  ಅಧ್ಾ ಯನ್ 

ನ್ಡೆಸಿದ್ಯು ರೆ. 

ಸತ್ಾ ನರಾಯಣ, ಹ.ಮ. ಅವರು ಈಡಗ ಜನ್ಪದ ಸಂಪಾ ದ್ಯಯಗಳು ಸಾಾಂಸಕ ೃತ್ರಕ ಅಧ್ಾ ಯನ್ಗಳು 

ಕೃತ್ರಯಲ್ಲಲ (1979) ಈಡಗ ಜನ್ಸಮದ್ಯಯದ ಸಂಪಾ ದ್ಯಯಗಳನುನ  ವಿವರವಾಗಿ ಪಾ ಸಿಾಪಿಸಿದ್ಯು ರೆ. ತ್.ಚಿ. 

ಚಲುವೇಗೌಡ ಅವರ `ಕೆಲವು ಜನ್ಪದ ಸಂಪಾ ದ್ಯಯಗಳು’(1978) ಕೃತ್ರಯಲ್ಲಲ  ಬಯಲುನಡನ್ ಜನ್ಪದ 

ಸಂಪಾ ದ್ಯಯಗಳನುನ  ಪರಚಯ ಮಾಡಕೊಡಲಾಗಿದೆ. 

ಬಿ.ಎಸ್. ಸರೊೋಜ ಅವರ ದಕಿ್ತಣ ಕನಾಟಕದ ಜನ್ಪದ ಸಂಪಾ ದ್ಯಯದ ಹಾಡುಗಳು ಎಾಂಬ 

ಪಾ ಬಂಧ್ದಲ್ಲಲ (1) ಸಾಮಾಜಕ ಸಂದಭಾದ ಹಾಡುಗಳು (2) ವಾ ತ್ಗಳು ಮತಿ್ತ  ರ್ಬಬ ಗಳ ಹಾಡುಗಳು(3) ಧ್ಯರ್ಮಾಕ 

ಕಾವಾ ಗಳನುನ  ಕುರತ್ ಹಾಡುಗಳು – ಈ ರೋತ್ರಯಾಗಿ ಮೂರು ಭ್ಯಗವಾಗಿ ವಗಿೋಾಕರಸಿಕೊಾಂಡು ವಿವರವಾಗಿ 

ಅಧ್ಾ ಯನ್ ನ್ಡೆಸಲಾಗಿದೆ. 

ತ್ರೋ.ನಂ. ಶಂಕರನರಾಯಣ ಅವರ `ಕಾಡುಗಲಲ ರ ಸಂಪಾ ದ್ಯಯಗಳು ಮತಿ್ತ  ನಂಬಿಕೆಗಳು’(1982) 

ಎಾಂಬ ಪಿ.ಎಚ್.ಡ. ಮಹಾಪಾ ಬಂಧ್ವು ಕಾಡುಗಲಲ ರ ಸಂಪಾ ದ್ಯಯ ಮತಿ್ತ  ನಂಬಿಕೆಗಳನುನ  ಕುರತ್ತ ಅಧ್ಾ ಯನ್ 

ನ್ಡೆಸಿದ ಮರ್ತ್ವ ದ ಸಂಶೋಧ್ನ ಕೃತ್ರಯಾಗಿದೆ. ಮಲೆನಡನ್ `ಅಾಂಟಿಕೆ ಪಂಟಿಕೆ’ ಸಂಪಾ ದ್ಯಯವನುನ  ಕುರತ್ತ 

ಕೆ.ವಿ.ಸುಬಬ ಣು  `ಅವರು ನಿೋಡದ ದಿೋಪ’ ಎಾಂಬ ಕೃತ್ರಯನುನ  ಶಾ ೋಕಂಠ ಕೂಡಗೆ ಅವರು `ಅಾಂಟಿಕೆ ಪಂಟಿಕೆ 

ಪದಗಳು’ ಕೃತ್ರಯನುನ  ಹರತಂದಿದ್ಯು ರೆ. 

ಮತ್ರಘಟು ದ ಸ್ತೋದರರು `ನಡಪದಗಳು’ ಸಂಕಲನ್ದಲ್ಲಲ  ಮದುವೆ, ಬಸವನ್ಪೂಜೆ, ತ್ರಾಂಗಳುಮಾವನ್ 

ಪೂಜೆ ಮಾಂತಾದ ಸಂಪಾ ದ್ಯಯಗಳನುನ  ವಣಾನತ್ಮ ಕ ಅಧ್ಾ ಯನ್ಕೆಕ  ಗುರಪಡಸಿದ್ಯು ರೆ. ಹಂ.ಪ. ನಗರಾಜಯಾ  

ಅವರ ̀ ಕನಾಟಕದ ಜಾತೆಾ ಗಳು’(1984) ಮತಿ್ತ  ̀ಆಕಾಶ್ ಜಾನ್ಪದ’(1985) ಕೃತ್ರಗಳು ಜನ್ಪದ ಸಂಪಾ ದ್ಯಯಗಳ 

ಅಧ್ಾ ಯನ್ಕೆಕ  ವಿಶಷು  ಕೊಡುಗೆಗಳಾಗಿವೆ. ರ್ಬಬ  ಜಾತೆಾ ಗಳು ಮತಿ್ತ  ಸಂಪಾ ದ್ಯಯಗಳ ಅಧ್ಾ ಯನ್ಕೆಕ  ಉಪಯುಕಿ  

ಸಾಮಗಿಾ ಯನುನ  ಒದಗಿಸುತಿ್ವೆ. 

ಬಿ.ಎ.ವಿವೇಕ ರೈ ಅವರು ತ್ತಳುನಡನ್ ̀ಪ್ರಡು ನ್'ಗಳನುನ  ಕುರತ್ತ ಅಧ್ಾ ಯನ್ ಮಾಡದ್ಯು ರೆ. ತ್ತಳುನಡನ್ 

ಸಂದಭಾದಲ್ಲಲ  ಮಾತ್ಾ ವಲಲ ದೆ ಕನ್ನ ಡ ಜಾನ್ಪದದ ಸಂದಭಾದಲ್ಲಲಯೂ ರೈ ಅವರ `ತ್ತಳು ಜನ್ಪದ ಸಾಯತ್ಾ ’ 

ಎಾಂಬ ಪಿ.ಎಚ್.ಡ. ಮಹಾಪಾ ಬಂಧ್ಕೆಕ  ಮರ್ತ್ವ ದ ಸೆಾನ್ವಿದೆ. ಅರವಿಾಂದ ಮಾಲಗತಿ್ರ  ಅವರ `ಆಟಿಕಳೆಾಂಜ’, 

`ಅಣಿೋ ಪಿೋಣಿೋ’, ಸಂಪಾ ದ್ಯಯ ಹಾಗೂ `ಜಾನ್ಪದ ವಾಾ ಸಂಗ’ ಕೃತ್ರಗಳು ಕೂಡ ಸಂಪಾ ದ್ಯಯಗಳ ಅಧ್ಾ ಯನ್ದ 

ದೃಷ್ಟು ಯಾಂದ ಮರ್ತ್ವ ದ್ಯಗಿವೆ. ಚೆನ್ನ ಣು  ವಾಲ್ಲೋಕಾರರ `ಒಾಂದು ಗಾಾ ಮದ ಜಾನ್ಪದಿೋಯ ಅಧ್ಾ ಯನ್’ ಮತಿ್ತ  

`ಗುಲಬಗಾಾ ಜಲೆಲ ಯ ಗಾಂದಲ್ಲಗರು’ ಗಮನರ್ಾವಾದ ಕೃತ್ರಗಳು. 

ಗ.ರೂ.ಚನ್ನ ಬಸಪಪ  ಅವರ `ಗಾಾ ಮಜೊಾ ೋತ್ರ’ ಎಮ್.ಎಸ್.ಲಠ್ಠಾ  ಅವರ `ಜಾನ್ಪದ ಸಂಪದ’, 

ಎ.ವಿ.ನವಡ(ಅನು) ಅವರ ‘ತ್ತಳುವದಶ್ಾನ್’, ಜನ್ಪದ ಸಂಪಾ ದ್ಯಯಗಳ ಅಧ್ಾ ಯನ್ಕೆಕ  ಪೂರಕ 

ಸಾಮಾಗಿಾ ಯನುನ  ದೊರಕ್ತಸಿ ಕೊಡುವುದಲಲ ದೆ ಈ ಬಗೆಯ ಅಧ್ಾ ಯನ್ ಯಾವ ನ್ಲೆಯಲ್ಲಲ  

ನ್ಡೆಯಬೇಕೆಾಂಬುದನುನ  ಸೂಚಿಸುತಿ್ವೆ. 
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ಸಂಪಾ ದ್ಯಯಗಳನ್ನ ೋ ವಿಷಯವಾಗಿಸಿಕೊಾಂಡು ಪಿ.ಎಚ್.ಡಗಾಗಿ ನ್ಡೆಸಿದ ಸಂಶೋಧ್ನ್ಗಳೂ ಪಾ ಕೃತ್ 

ಅಧ್ಾ ಯನ್ಕೆಕ  ಸರ್ಕಾರಯಾಗಿವೆ. ಕಾಳೇಗೌಡ ನಗವಾರರ `ಕಾಡುಗಲಲ ರ ರ್ಟಿು  ಒಾಂದು ಅಧ್ಾ ಯನ್’, 

ಸಿದಧ ಲ್ಲಾಂಗಯಾ ನ್ವರ `ಗಾಾ ಮದೇವತೆಗಳು’, ಪಿ.ಕೆ.ಖಂಡೋಬ ಅವರ `ಕನಾಟಕ ಲಂಬಾಣಿಯರು: ಒಾಂದು 

ಸಾಾಂಸಕ ೃತ್ರಕ ಅಧ್ಾ ಯನ್’, ಕೆ. ಚಿನ್ನ ಪಪ ಗೌಡರ `ಭೂತಾರಾಧ್ನ್: ಜನ್ಪದಿೋಯ ಅಧ್ಾ ಯನ್’, ನಿಾಂಗಣು  ಸಣು ಕ್ತಕ  
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