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ಪ್ರ ವೇಶಿಕೆ 

        ಕೇಲ್ ಅಧಾ ಯನ್ದ ಅಥವಾ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಶಿಷಿೋಿಕೆಯು ಪ್ರ ಮುಖವಾಗಿ ಮೂರು ಭಾಗಗಳನ್ನನ  ಮತ್್ತ  

ಅಂಶ್ಗಳನ್ನನ  ಒಳಗಂಡಿರುತ್್ದೆ. ಶಿಷಿೋಿಕೆಯ ಮೊದಲ್ ಭಾಗವು ಆಕರವನ್ನನ , ಎರಡನೇ ಭಾಗವು 

ಪ್ರಿಕಲ್ಪ ನೆಯನ್ನನ  ಅಥವಾ ಆಶ್ಯವನ್ನನ , ಮೂರನೇ ಭಾಗವು ವಿಧಾನ್ವನ್ನನ  ಒಳಗಂಡಿರುತ್್ದೆ ಎಂದು ನ್ನ್ಗೆ 

ಹಿರಿಯ ಸಂಶೋಧಕರು ಹೇಳಿದುು  ನೆನ್ಪಿದೆ. ಪ್ರ ಸ್್ತತ್ ಲೇಖನ್ವು ಪ್ರ ಮುಖವಾಗಿ ಎರಡು ಭಾಗಗಳನ್ನನ  

ಒಳಗಂಡಿದೆ. ಅದರಲಿ್ಲ  `ಭಾರತೋಯ ಸಮಾಜಗಳು’ ಎಂಬುದು ಆಕರವಾಗಿದೆ.  ಎನಿದು `ಭಾರತೋಯ 

ಸಮಾಜಗಳು’ ಎಂದು ಶಿಷಿೋಿಕೆ ಮೊದಲ್ ಭಾಗದಲಿ್ಲ  ಬಳಸಿದ್ಯು ನೆ, ಎಂಬ ಜಿಜ್ಞಾ ಸೆ ಕೆಲ್ವರಲಿ್ಲ  ಮೂಡುವುದು 

ಸಹಜ. ಯಾಕೆ `ಭಾರತೋಯ ಸಮಾಜ’ ಎಂಬ ಪ್ರಿಕಲ್ಪ ನೆಯನ್ನನ  ಬಳಸ್ತವ ಬದಲು `ಭಾರತೋಯ ಸಮಾಜಗಳು

’ ಎಂಬ ಪ್ರಿಕಲ್ಪ ನೆಯನ್ನನ  ಬಳಸಿಕಂಡನೇಂದರೆ, ಭೌಗೋಳಿಕವಾಗಿ ಭಾರತ್ವು 32,87,263 ಚ.ಕಿ.ಮೋ 

ವಿಸ್ಿೋಣ್ಿವನ್ನನ  ಹಂದಿದ ದೇಶ್ವಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಭಾರತ್ವು ಅನೇಕ ಸಮಾಜಗಳನ್ನನ  ಹಂದಿ ವಿವಿಧತೆಯಲಿ್ಲ  

ಏಕತೆಯನ್ನನ  ಹಂದಿದ ರಾಷ್ ರ ಎಂಬ ಹೆಗಗ ಳಿಕೆಯನ್ನನ  ತ್ನ್ನ ದ್ಯಗಿಸಿಕಂಡಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವಿಭಿನ್ನ  

ಸಮಾಜಗಳಲಿ್ಲ  ಕಂಡುಬರುವ `ಅಧಿಕಾರ’ವನ್ನನ  ಅದರ ಚಹರೆಗಳನ್ನನ  ತ್ಳಿಸ್ತವುದು ಪ್ರ ಸ್್ತತ್ ಲೇಖನ್ದ 

ಉದೆು ೋಶ್ವಾಗಿದೆ. ನೇರವಾಗಿ ಅಧಿಕಾರದ ಚಹರೆಗಳನ್ನನ  ವಿವರಿಸ್ತವ ಮುನ್ನ  `ಅಧಿಕಾರ’ ಎಂದರೇನ್ನ? ಎಂಬ 

ಪ್ರ ಶ್ನನ ಗೆ ಉತ್್ರಿಸಿ ಮುನ್ನ ಡೆಯುವುದು ಸೂಕ್ . 

       ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಮಾನ್ಸಿಕವಾಗಿ ದುಬಿಲ್ರಿರುವವರನ್ನನ  ತ್ಮಾ  ಅನ್ನಕೂಲ್ಕೆಕ  ತ್ಕಕ ಂತೆ ಬಳಸಿಕಳಳ ಲು 

ಅವರ ಮೇಲೆ ಮಾಡುವ ದಬ್ಬಾ ಳಿಕೆಯನ್ನನ  ಹಾಗೂ ವತ್ಿನೆಗಳನ್ನನ  `ಅಧಿಕಾರ’ ಎಂದೆನ್ನ ಬಹುದು. 

ಸಂಕಿಿಪ್್ವಾಗಿ ಅಶ್ಕ್ರ ಮೇಲೆ ಶ್ಕ್ರು ತೋಪ್ಿಡಿಸ್ತವ ಅಧಿಪ್ತ್ಾ  ಅಥವಾ ಪ್ರರ ಬಲ್ಾ ವನ್ನನ  ಅಧಿಕಾರ ಎನ್ನನ ವರು. 

ಇದನ್ನನ  ಆಂಗಿ  ಭಾμÉಯಲಿ್ಲ  ಪ್ವರ್ [ಠಿoತeಡಿ] ಎಂದು ಕರೆಯಬಹುದು. ಕೆಲ್ವೊಮ್ಮಾ  ಅಶ್ಕ್ರು ಶ್ಕ್ರ 

ಸ್ಥಾ ನ್ವನ್ನನ  ಅಲಂಕರಿಸಿ ತ್ಮಾ ಂತದು  ಅಶ್ಕ್ರ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನನ  ಚಲಾಯಿಸ್ತವರು.    “ಫುಕರವರು 

ಅಧಿಕಾರ ಎನ್ನನ ವ ‘ವಸ್್ತ’ ಇರುವದಿಲಿ್ , ಬದಲಾಗಿ ಬೇರೆಯ ವಾ ಕ್ಿಯ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರ ಚಲಾಯಿಸಿದ್ಯಗ ಮಾತ್ರ  

ಅಸ್ಿತ್ವ ಕೆಕ  ಬರುತ್್ದೆ ಎನ್ನನ ತ್್ತರೆ” [1]. ಅಧಿಕಾರದ ಸಂಬಂಧಗಳು ಒಂದು ವಿಧವಾದ ಕಿರ ಯೆಯಾಗಿದುು  ಅದು 

ನೇರವಾಗಿ ಅಥವಾ ಪ್ರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಇನ್ನನ ಬಾ ರ ಮೇಲೆ ತೋರಿಸಿಕಳುಳ ವುದು.  ಒಂದು ಅಧಿಕಾರದ ಸಂಬಂಧ 

ಇಬಾ ರು ವಿರೋಧಿಗಳ ನ್ಡುವಿನ್ ಹೋರಾಟದಂತೆ. ಈ ಸಂಬಂಧದಲಿ್ಲ  ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಿದಲಿಾದರೂ 

ಅಧಿಕಾರದ ಕಾಯಾಿಚರಣೆಯನ್ನನ  ಕಾಯಿರೂಪ್ಕೆಕ  ತ್ರಬಹುದ್ಯಗಿದೆ. ಅಧಿಕಾರ ಕೂರ ರತ್ನ್ ಅಲಿ್ , ಆದರೂ 

ಅಧಿಕಾರ ಕಿರ ಯಾಶಿೋಲ್ವಾಗಲು ಕೂರ ರತ್ನ್ವನ್ನನ  ಬಳಸಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಅಧಿಕಾರವೆನ್ನನ ವುದು ಅಧಿಕಾರವನ್ನನ  

ಅಧಿಕಾರದಲಿ್ಲರುವವರು ಹಂದುವ ಆಸ್ಿ  ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ತ್ಪ್ರಪ ಗಲಾರದು. 
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     ಮಾಕ್ರ್ರ ್ ವಾದಿಗಳು ಅಧಿಕಾರವನ್ನನ  ಒಂದು ವಿಧವಾದ `ದಬ್ಬಾ ಳಿಕೆ’ ಎನ್ನನ ತ್್ತರೆ. ಯೂರೋಪಿನ್ 

ಇತಹಾಸದಲಿ್ಲ  ಅಧಿಕಾರವನ್ನನ  ಹಲ್ವಾರು ಹಂತ್ಗಳಲಿ್ಲ  ಚಲಾಯಿಸಿದರೆ, ಭಾರತೋಯ ಸಮಾಜದಲಿ್ಲ  ಹಲ್ವಾರು 

ವಿಧಗಳಲಿ್ಲ  ಅಧಿಕಾರವನ್ನನ  ಚಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಯೂರೋಪಿನ್ ಸಮಾಜದಲಿ್ಲ  ಸ್ಥವಿಭೌಮ ಅಧಿಕಾರ ಮತ್್ತ  

ಪ್ರ ಜ್ಞಪ್ರ ಭುತ್ವ  ಅಧಿಕಾರ ಎಂಬ ಹಂತ್ಗಳಲಿ್ಲ  ಅಧಿಕಾರವು ಮಾಪ್ರಿಟಾಯಿತ್ತ. ಸ್ಥವಿಭೌಮ ಅಧಿಕಾರದಲಿ್ಲ  

ವಾ ಕ್ಿಗಳನ್ನನ  ಸ್ಥವಿಜನಿಕವಾಗಿ ಕಲಿ್ಲಸಿ ಶಿಕಿಿ ಸಲಾಗುತ್ತ್್ತ . ಆದರೆ ಪ್ರ ಜ್ಞಪ್ರ ಭುತ್ವ ದಲಿ್ಲ  ಅಧಿಕಾರವು ಬೇರೆ 

ರಿೋತಯಲಿೆ  ಮುಂದುವರೆಯಿತ್ತ. 

ಭಾರತೀಯ ಸಮಾಜಗಳಲಿ್ಲನ ಅಧಿಕಾರದ ವಿಧಗಳು 

      1] ತ್ಮಾ  ದೈಹಿಕ ಶ್ಕ್ಿಯ ಅಥವಾ ಬಲ್ಪ್ರ ಯೋಗದ ಮೂಲ್ಕ ತ್ನ್ನ  ಅಧಿಕಾರವನ್ನನ  ನ್ಡೆಸ್ತವುದು ಅಧಿಕಾರದ 

ಮೊದಲ್ನೆಯ ವಿಧ. ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಯಾರು ಪ್ರ ಬಲ್ರಾಗಿರುವರೋ ಅವರು ತ್ಮಾ  ಬೇಕು ಬೇಡಗಳನ್ನನ  

ಈಡೇರಿಸಿಕಳಳ ಲು ಹಾಗೂ ತ್ಮಾ  ಇಚೆ್ಛಯಂತೆ ತ್ಮಾ  ಸ್ತತ್್ಮುತ್್ಲ್ಲನ್ ಪ್ರಿಸರವನ್ನನ  ನಿಮಿಸಿಕಳಳ ಲು  ಅವರ 

ನಿಯಂತ್ರ ಣ್ದಲಿ್ಲರುವ ಅಶ್ಕ್ರ ಮೇಲೆ ನ್ಡೆಸ್ತವ ಅಧಿಕಾರವಾಗಿದೆ. ಉದ್ಯಹರಣೆಗೆ: ಪ್ರ ಸ್್ತತ್ ಭಾರತೋಯ 

ಸಮಾಜದಲಿ್ಲ  ಶೇಕಡಾ 79.5ರಷ್್ಟ  ಮಹಿಳೆಯರು ತ್ಮಾ  ಗಂಡಂದಿರಿಂದಲೇ ಶೋಷಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ದ್ಯು ರೆ. 

ಸರಿಸ್ತಮಾರು 100ಕೆಕ  79ರಷ್್ಟ  ಸದೃಢ ಭಂಡ ಗಂಡುಗಳು ತ್ಮಾ  ಚಪ್ಲ್ಗಳನ್ನನ  ತೋರಿಸಿಕಳಳ ಲು ತ್ಮಾ  

ಹೆಂಡತಯರ ಮೇಲೆ ಸ್ಥವ ಥಿದ ದಪ್ಿವನ್ನನ  ತೋರಿಸಿ ತ್ಮಗಿರುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನನ  ಪ್ರ ದಶಿಿಸ್ತವರು. ಇನ್ನನ  

ಭಾರತೋಯ ಸಮಾಜದಲಿ್ಲ ,  ಭಾರತೋಯ ಸಮಾಜದ ಮುಖಾ  ಮೂರು ಆಧಾರ ಸ್ಂರ್ಗಳಲಿ್ಲ  ಒಂದ್ಯದ ಅವಿರ್ಕ್  

ಕುಟಂಬದಲಿ್ಲಯೂ ಕೂಡಾ ಇದೆ ತೆರನಾದ ಅಧಿಕಾರವನ್ನನ  ಕಾಣ್ಬಹುದ್ಯಗಿದೆ. ಅವಿರ್ಕ್  ಕುಟಂಬದಲಿ್ಲನ್ 

ಯಜಮಾನ್ನ್ನ್ನನ  “ಕತ್ತಿ”[2] ಎಂದು ಸಂಭೋದಿಸ್ತವುದುಂಟ.  ಈ ‘ಕತ್ತಿ’ ಎನ್ನನ ವ ವಾ ಕ್ಿಯು ಇಡಿೋ ಆ 

ಕುಟಂಬದ ಸದಸಾ ರ ಮೇಲೆ ತ್ನ್ನ   ಅಧಿಕಾರವನ್ನನ  ನ್ಡೆಸ್ತತ್ರುತ್್ತನೆ. `ಕತ್ತಿ’ ಎನ್ನನ ವವನ್ನ್ನನ  `ನಿರಂಕುಶ್ 

ಫ್ರ ಭು’ ಎಂದು ಸರ್ ಹೆನಿರ ಮೇನ್ ಕರೆದಿದ್ಯು ರೆ[3]. ಅವನ್ ನಿಣ್ಿಯವೇ ಅಂತಮ. ಆತ್ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆಯೇ 

ಕುಟಂಬದ ಸದಸಾ ರೆಲಿ್ರೂ ವತಿಸಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಏನಾದರೂ ಆತ್ನ್ ವಿರುದಧ  ಎದುು  ನಿಂತ್ರೆ ಅಥವಾ 

ಆತ್ನ್ ಅಧಿಕಾರವನ್ನನ  ಪ್ರ ಶಿನ ಸಿದರೆ, ಪ್ರ ಶಿನ ಸಿದವರು ಯಾರೇ ಆಗಲ್ಲ ಅವರನ್ನನ  ಶಿಕಿಿಸ್ತವ ಅಥವಾ ಮನೆಯಿಂದ 

ಹರಹಾಕುವ ಸಂಗತಗಳು ನ್ಡೆಯುತ್್ವೆ. 

2] ನ್ಗ-ನಾಣ್ಾ , ಕನ್ಕ, ಆಸ್ಿ -ಪ್ರಸ್ಿಗಳ ಮೂಲ್ಕ ನ್ಡೆಸ್ತವ ಅಧಿಕಾರ ಅಥವಾ ಅಧಿಕಾರವನ್ನನ  

ಪ್ಡೆದುಕಳುಳ ವುದು, ಅಧಿಕಾರದ ಇನ್ನನ ಂದು ವಿಧ. ಈ ತೆರನಾದ ಅಧಿಕಾರವನ್ನನ  ಪ್ಡೆಯುವರು ತ್ನ್ನ  

ಸ್ತತ್್ಮುತ್್ಲ್ಲನ್  ತ್ನ್ನ  ವಾಾ ಪ್ಿಯಲಿ್ಲ  ಬರುವ ಅಶ್ಕ್ರ ಮೇಲೆ ತ್ಮಾ  ಅಧಿಕಾರವನ್ನನ  ಸೂಕ್ಷಾವಾಗಿ ಅವರ ಅರಿವಿಗೆ 

ಬ್ಬರದಂತೆ ನ್ಡೆಸ್ತತ್್ತರೆ. ಉದ್ಯಹರಣೆಗಾಗಿ: ಪ್ರ ಸ್್ತತ್ ಭಾರತೋಯ ಸಮಾಜದಲಿ್ಲರುವ  ಮಾರುಕಟ್್ಟ ಗಳಲಿ್ಲ  ಅತೋ 

ಹೆಚಿ್ಚ ನ್ ಸಂಖ್ಯಾ ಯಲಿ್ಲರುವವರು ಕಳುಳ ವವರು ಮತ್್ತ  ಮಾರುವವರು. ಇವರನ್ನನ   ಅಥಿಶಾಸ್ ರದ ಭಾμÉಯಲಿ್ಲ  

`ಬೇಡಿಕೆದ್ಯರರು’ ಮತ್್ತ  `ಪೂರೈಕೆದ್ಯರರು’ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಮಾರುಕಟ್್ಟಯಲಿ್ಲ  ರೈತ್ರು ತ್ತವು 

ಕಷ್ ಪ್ಟ್  ಶ್ರ ಮವಹಿಸಿ ದುಡಿದ ಸರಕುಗಳನ್ನನ  ಸಕಾಿರಿ ಎ.ಪಿ.ಎಂ.ಸಿಗಳಂತೆ ಕಾಯಿ ನಿವಿಹಿಸ್ತತ್ರುವ 

ಸ್ಥಕಷ್್ಟ  ಪ್ರ ಮಾಣ್ದಲಿ್ಲರುವ ಖಾಸಗಿ ಎ.ಪಿ.ಎಂ.ಸಿಗಳಿಗೆ ತಂದು ಹಾಕುತ್್ತರೆ. ಅಲಿ್ಲ  ಒಂದು ರಿೋತಯಾದ 

ಚಮತ್ತಕ ರ ಎನ್ನನ ವಂತೆ ಕೆಲ್ವು ಸಂಗತಗಳು ಸೃಷ್ಿಯಾಗುತ್್ವೆ. 

      ಆ ಸಂಗತಯಾವುದೆಂದರೆ, ಆ ಸರಕುಗಳನ್ನನ  ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಒಬಾ  ವಾ ಕ್ಿ  `ಸವಾಲು’ ಎಂಬ ತಂತ್ರ ದ 

ಮೂಲ್ಕ ಅಧಿಕಾರದ ಚುಕಾಕ ಣಿ ಹಿಡಿದುಕಳುಳ ತ್್ತನೆ. ಆ ಸರಕಿಗೆ ಸವಾಲು ಪ್ರ ಕಿರ ಯೆಯಲಿ್ಲ  ಕಡಿಮ್ಮ ಹಣ್ 

ಬರಬಹುದು ಅಥವಾ ಹೆಚಿು  ಹಣ್ವೂ ಬರಬಹುದು. ಆದರೆ ಆ ಸರಕಿನ್ ಬೆಲೆಯನ್ನನ  ನಿಧಾಿರ ಮಾಡುವುದು 

ಸರಕು ಬೆಳೆದ ರೈತ್ರಲಿ್ , ಬದಲಾಗಿ ಅಲಿ್ಲರುವ ಮಧಾ ವತಿಯೇ ಆಗಿರುತ್್ತನೆ. ಆ ಪ್ರ ಕಿರ ಯೆಯಲಿ್ಲ  ಸರಕು ಮಾರಾಟ 
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ಮಾಡಿದ ರೈತ್ರು ಮತ್್ತ  ಸವಾಲ್ಲನ್ಲಿ್ಲ  ಸರಕನ್ನನ  ತೆಗೆದುಕಂಡವರು ಇಬಾ ರೂ ಆ ಮಧಾ ವತಿಗೆ ಶೇಕಡಾ 10% 

ರಷ್್ಟ  ಹಣ್ವನ್ನನ  ನಿೋಡಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಸರಕನ್ನನ  ತೆಗೆದುಕಂಡವರು ತ್ಕ್ಷಣ್ವೇ ಹಣ್ವನ್ನನ  ಕಡುವುದಿಲಿ್ . 

ಅವರ ಪ್ರವಾಗಿ ಆ ಮಧಾ ವತಿಯೇ ಹಣ್ವನ್ನನ  ನಿೋಡುತ್್ತನೆ. ಈ ರಿೋತಯಾಗಿ ಹಣ್ವನ್ನನ  ನಿೋಡುವುದರ ಮೂಲ್ಕ 

ಸರಕುಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನನ  ನಿಧಿರಿಸ್ತವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನನ  ಅವರಿಬಾ ರಿಂದಲೂ ಕಸಿದುಕಳುಳ ತ್್ತನೆ. ಅನೇಕ 

ಅಥಿಶಾಸ್ ರಜಾ ರ ಅಭಿಪ್ರರ ಯವೇನೆಂದರೆ ಸರಕುಗಳ ಬೆಲೆ ಕಳುಳ ವವರು ಮತ್್ತ  ಮಾರುವವರ ನ್ಡುವೆ 

ನಿಧಾಿರವಾಗುತ್್ದೆ. ಆದರೆ ಈ ವಾ ವಸೆಾ ಯಲಿ್ಲ  ಕಳುಳ ವವರು ಮತ್್ತ  ಮಾರುವವರಿಗಿಂತ್ ಮಧಾ ವತಿಯೇ 

ಬೆಲೆಯನ್ನನ  ನಿಧಿರಿಸ್ತತ್್ತನೆ. 

     ಇದಕೆಕ  ಇನ್ನನ ಂದು ಉದ್ಯಹರಣೆ ಕಡುವುದ್ಯದರೆ ಭಾರತೋಯ ಸಮಾಜದ `ಗಾರ ಮೋಣ್ ಋಣ್ಭಾರತ್ವ  

ವಾ ವಸೆಾ ’.  ಈ ವಾ ವಸೆಾ ಯಲಿ್ಲ  ರೈತ್ನ್ನ ತ್ತನ್ನ ಬೆಳೆಯನ್ನನ  ಬೆಳೆಯಲು ಭೂಮಯನ್ನನ  ಉತ್ -ಬಿತ್್ಲು ಬಿೋಜ, 

ಗಬಾ ರ ಮುಂತ್ತದ ಕಾಯಿಚಟವಟಿಕೆಗಳನ್ನನ  ಮಾಡಲು ಹಣ್ದ ಅವಶ್ಾ ಕತೆ ಇರುತ್್ದೆ. ಈ 

ಅವಶ್ಾ ಕತೆಯನ್ನನ  ಈಡೇರಿಸಿಕಳಳ ಲು ಅವನ್ನ ಸ್ಥಲ್ ಕೇಳಲು ಸಕಾಿರದ ಕಾಯೆು -ಕಾನ್ನನ್ನಗಳನ್ನನ  

ಉಪ್ಯೋಗಿಸಿಕಳುಳ ವ ಉದೆು ೋಶ್ದಿಂದ ಬ್ಬಾ ಂಕುಗಳಿಗೆ ಹೋದರೆ, ಬ್ಬಾ ಂಕಿನ್ ಶಿಸ್್ತಬದಧ  ನೌಕರದ್ಯರರು, 

ಅವನಿಗೆ ಹಲ್ವಾರು ದ್ಯಖಲೆಗಳನ್ನನ  ತ್ರಲು ಸೂಚ್ಚಸ್ತತ್್ತರೆ. ಮೊದಲೇ ಅಕ್ಷರ ಜ್ಞಾ ನ್ವಿಲಿ್ದ ಹಾಗೂ ಒಂದು 

ತೆರನಾದ ವಿಶಿಷ್  ಜ್ಞಾ ನ್ವನ್ನನ  ಹಂದಿರುವ ರೈತ್ನ್ನ ಆ ದ್ಯಖಲೆಗಳನ್ನನ  ತಂದುಕಟ್  ಬ್ಬಾ ಂಕಿನ್ವರು 

ಅವುಗಳನ್ನನ  ಪ್ರಿಶಿೋಲ್ಲಸಿ ಹಣ್ ಕಡುವ ವೇಳೆಗೆ ಸಮಯ ಸಂದರ್ಿಕೆಕ  ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವ ಬಿತ್್ನೆಯ ಮತ್್ತ  

ಇತ್ತಾ ದಿ ಕೃಷಿ ಚಟವಟಿಕೆಗಳು ಮುಗಿದೇ ಹೋಗಿರುತ್್ವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ರೈತ್ರು ಇದನೆನ ಲಿಾ  ತ್ಲೆ ಕೆಡಿಸಿಕಳಳ ದೆ ತ್ಮಾ  

ಊರುಗಳಲಿೆೋ ಇರುವ ಲೇವಾದೇವಿಗಾರರ ಹತ್ರ ಯಾವುದೇ ಪ್ತ್ರ  ವಾ ವಹಾರಗಳಿಲಿ್ದೆ ಸ್ತಲ್ರ್ವಾಗಿ ಹಣ್ವನ್ನನ  

ಪ್ಡೆಯುವತ್್  ಮುನ್ನ ಡೆಯುತ್್ತರೆ. ಹಿೋಗೆ ರೈತ್ ತ್ನ್ನ  ಅವಶ್ಾ ಕತೆಗಾಗಿ ಹಣ್ವನ್ನನ  ಅವರಿಂದ ಪ್ಡೆಯುತ್್ತನೆ.  

ಹಣ್ವನ್ನನ  ಪ್ಡೆಯುವುದಕಿಕ ಂತ್ ಮುಂಚ್ಛಯೇ ಅವರಿಬಾ ರ ನ್ಡುವೆ ಒಂದು ಒಪ್ಪ ಂದ ಏಪ್ಿಟ್ಿ ರುತ್್ದೆ. ಆ 

ಹಣ್ವನ್ನನ  ಪ್ಡೆದ ರೈತ್ನ್ನ ತ್ತನ್ನ ಶ್ರ ಮವಹಿಸಿ ಭೂಮತ್ತಯಿಯಂದಿಗೆ ಸಂಘಷಿ ಮಾಡಿ ಚ್ಛನಾನ ಗಿ ಬೆಳೆಯನ್ನನ  

ಬೆಳೆಯುತ್್ತನೆ. ಆ ಬೆಳೆಯನ್ನನ  ಮತ್ೆ  ಲೇವಾದೇವಿಗಾರನ್ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ತ್ನೆನ ಲಿಾ  ಉತ್ತಪ ದನೆಯನ್ನನ  

ಸ್ತರಿಯುತ್್ತನೆ. ಆಗ  ಉತ್ತಪ ದನೆಗೆ ಬೆಲೆಯನಾನ ಗಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅದರ ತೂಕದ ಪ್ರ ಮಾಣ್ವನಾನ ಗಲ್ಲ ರೈತ್ನ್ನ 

ಗಮನಿಸ್ತವ ಹಾಗಿಲಿ್ . ಲೇವಾದೇವಿಗಾರನ್ನ ಹೇಳಿದ ದರ ಮತ್್ತ  ಬಳಸಿದ ಮಾಪ್ನ್ವೇ ಅಂತಮ. ಈ ಎರಡು 

ಸಂಗತಗಳನ್ನನ  ಕುರಿತ್ತ ರೈತ್ ಚಕಾರವನ್ನನ  ಎತ್್ತವಂತಲಿ್ . ಏಕೆಂದರೆ ರೈತ್ನ್ನ ಮೊದಲೇ ತ್ತನ್ನ ಅವನ್ 

ಒಪ್ಪ ಂದಕೆಕ  ಬದಧ ನಾಗಿ ಹಣ್ವನ್ನನ  ಪ್ಡೆದು ತ್ನ್ನ  ಅಧಿಕಾರವನ್ನನ  ಕಳೆದುಕಂಡಿರುತ್್ತನೆ. ಹಿೋಗೆ ಹಣ್ವು ಹೇಗೆ 

ಅಶ್ಕ್ರ ಮೇಲೆ ಶ್ಕ್ರು ಅಧಿಕಾರವನ್ನನ  ಸ್ಥಾ ಪಿಸಲು ಸಹಾಯಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನನ  ಮನ್ಗಾಣ್ಬಹುದು. 

3] ರೂಢಿ ಸಂಪ್ರ ದ್ಯಯಗಳ ಮೂಲ್ಕ ಅಥವಾ ಸಂಸಕ ೃತಯ ಮೂಲ್ಕ ಅಧಿಕಾರವನ್ನನ  ನ್ಡೆಸ್ತವುದೇ ಅಧಿಕಾರದ 

ಮತ್ಂದು ವಿಧವಾಗಿದೆ. ಈ ಅಧಿಕಾರದ ವಿಧದಲಿ್ಲ  ಅಧಿಕಾರವನ್ನನ  ನ್ಡೆಸ್ತವವರು ನೇರವಾಗಿ ಮುನೆನ ಲೆಗೆ 

ಬರದೇ ಕೆಲ್ವು ಷಡಾ ಂತ್ರಗಳ ಮೂಲ್ಕ ತ್ಮಾ  ಸವ  ಹಿತ್ತಸಕ್ಿಗಳನ್ನನ  ಪೂರೈಸಿಕಳುಳ ತ್್ತರೆ. ಉದ್ಯಹರಣೆಗೆ : 

ಕನಾಿಟಕದ ಬುಡಕಟ್ ಗಳಲಿ್ಲ  ಒಂದ್ಯದ ಕಾಡುಗಲಿ್  ಸಮುದ್ಯಯದಲಿ್ಲ  ಒಂದು ವಿಧವಾದ 

ಸಂಪ್ರ ದ್ಯಯವಿದೆ. ಅದು ಏನೆಂದರೆ, ಆ ಸಮುದ್ಯಯದಲಿ್ಲ  ಮದುವೆಯಾದ ಮೇಲೆ ವಿವಾಹಿತ್ ಸ್ಿ ರೋಯರು ರವಿಕೆ 

[ಕುಬುಸ]ಯನ್ನನ  ಧರಿಸ್ತವುದಿಲಿ್ . ಏಕೆಂದರೆ ತ್ಮಾ  ನಿಜವಾದ ಅಲೌಕಿಕ ಗಂಡನಾದ ಕೃಷಣ , ತ್ಮಾ ನ್ನನ  ಗೋಪಿಕಾ 

ಸ್ಿ ರೋಯರೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ತ್ಮಾ  ರವಿಕೆ ತಡುವುದಿಲಿ್ವೆಂದು ಹೇಳುತ್್ತರೆ. ಈಗಲು ಕೂಡ ಕೆಲ್ವರು ಈ 

ಸಂಪ್ರ ದ್ಯಯವನ್ನನ  ಆಚರಿಸ್ತತ್ರುವುದನ್ನನ  ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಕೆಲ್ವು ಸಂಪ್ರ ದ್ಯಯವಾದಿಗಳು ಇಲಿ್ಲ  

ಕೃಷಣ ನ್ ಕಥೆಯನ್ನನ  ಅನಾವಶ್ಾ ಕವಾಗಿ ತಂದು ತ್ಳಕುಹಾಕಿದುು  ಯಾರ ಕಣಿಣ ಗೂ ಗೋಚರವಾಗದೇ ಹೋಗಿದೆ. ಈ 

ಸಂಪ್ರ ದ್ಯಯವನ್ನನ  ಆ ಸಮುದ್ಯಯದ ಯಾವುದೇ ಒಬಾ  ಹೆಣ್ಮಣ ಗಲ್ಲ ಅಥವಾ ಗಂಡಾಗಲ್ಲ  ಪ್ರ ಶಿನ ಸಿದರೆ ಅವಳಿಗೆ 
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ಅಥವಾ ಅವನಿಗೆ ಶಿಕಿಿಸ್ತವ, ನಿಬಿಂಧ ಹೇರುವ ಗಟ್ಿಯಾದ ಅಂಧ ಸಂಸಕ ೃತಯು ಅವರಲಿ್ಲತ್್ತ . ಆ 

ಸಮುದ್ಯಯದ ಮಹಿಳೆಗೆ  ರವಿಕೆ ತಡುವ ಅಧಿಕಾರ ಅವಳಿಗಿಲಿ್  ಬದಲಾಗಿ ಸಂಪ್ರ ದ್ಯಯಕಿಕ ದೆ. ಆ ರಿೋತ ತ್ನ್ನ  

ಅಧಿಕಾರವನ್ನನ  ಪ್ರ ಶಿನ ಸಬ್ಬರದು ಎಂದು ಕಟ್ಾ  ಸಂಪ್ರ ದ್ಯಯವಾದಿಗಳು ಅನೇಕ ರಿೋತಯ ದೇವರ ಹೆಸರಿನ್ಲಿ್ಲ  

ಸ್ತಳುಳ  ಕಥೆಗಳನ್ನನ  ಸೃಷ್ಿ ಸಿ ತ್ನ್ನ  ಅಧಿಕಾರದ ಬಗೆಗ  ತ್ತನ್ನ ಪ್ರ ಶ್ನನ  ಮಾಡಬ್ಬರದ ಹಾಗೆ ವಾತ್ತವರಣ್ವನ್ನನ  

ನಿಮಿಸಿಬಿಟ್ಿ ದ್ಯು ರೆ. 

      ಅದೇ ರಿೋತ  ನ್ನ್ನ  ಗಮನ್ಕೆಕ  ಬಂದ ಪ್ರ ಕಾರ  ಉಪ್ರಪ ರ ಸಮುದ್ಯಯದಲಿ್ಲ  ಒಂದು ಸಂಪ್ರ ದ್ಯಯವಿದೆ. 

ಅದೇನೆಂದರೆ ಆ ಸಮುದ್ಯಯದಲಿ್ಲ  ಮದುವೆ ಮಾಡುವಾಗ ಕೆಲ್ವರು ‘ಎತ್ಕಡುವ’ ಸಂಪ್ರ ದ್ಯಯವನ್ನನ  

ಅನ್ನಸರಿಸ್ತತ್್ತರೆ. ಅಂದರೆ ಆ ಸಂಪ್ರ ದ್ಯಯದ ಬಹುಮುಖಾ  ಕರಾರು ಏನೆಂದರೆ ಆ ಮದುವೆ ನ್ಡೆಯುವಾಗ 

ಹೆಣಿಣ ನ್ ಮನೆಯವರು ಯಾವುದೇ ರಿೋತಯ ಶಾಸ್ ರ, ಆಚರಣೆಗಳಲಿ್ಲ  ಪ್ರಲ್ಗಗಳುಳ ವಂತಲಿ್ . ಹೆಣಿಣ ನ್ ಮನೆಯವರು 

ಮದುಮಗಳನ್ನನ  ಮಾಡುವ ಶಾಸ್ ರವನ್ನನ  ಮಾಡಿ ಗಂಡಿನ್ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಕಟ್ಬಿಡುವುದು ಅμÉ  ್ಟಿೋ. ಇದು 

ಒಂದು ಕರಾರು ಆದರೆ, ಮತ್ಂದು ಕರಾರು ಎಂದರೆ ಹಾಗೇ ಮಾಡಿದ  ಮಹಿಳೆಯು ಮುಂದಿನ್ ದಿನ್ಮಾನ್ಗಳಲಿ್ಲ  

ತ್ನ್ನ  ಅಣ್ಣ -ತ್ಮಾ ಂದಿರ ಮದುವೆಯಲಿ್ಲ  ಪ್ರಲ್ಗಗಳುಳ ವಂತಲಿ್ . ಒಂದು ವೇಳೆ ಪ್ರಲ್ಗಗ ಂಡರೂ, ಅವಳು 

ಯಾವುದೇ ರಿೋತಯ ಶಾಸ್ ರ, ಆಚರಣೆಗಳನ್ನನ  ಮಾಡುವಂತಲಿ್ . ಇಲಿ್ಲ  ಮೊದಲ್ ಕರಾರಿನ್ ಪ್ರ ಕಾರ ಮದುಮಗಳ 

ಮನೆಯವರು ತ್ಮಾ  ಅಧಿಕಾರವನ್ನನ  ಕಳೆದುಕಂಡಂತ್ತಯಿತ್ತ. ಇನ್ನನ  ಎರಡನೇ ಕರಾರಿನ್ ಪ್ರ ಕಾರ 

ಮದುವೆಯಾದ ಆ ಮಹಿಳೆ ತ್ನ್ನ  ಅಧಿಕಾರವನ್ನನ  ಕಳೆದುಕಂಡಂತ್ತಯಿತ್ತ. ಅಂದರೆ  ‘ಎತ್ಕಡುವ’ 

ಸಂಪ್ರ ದ್ಯಯವು ಅವರ ಅಧಿಕಾರವನ್ನನ  ಮೊಟಕುಗಳಿಸಿತ್ತ. ಹಿೋಗೆ ಮಾಡುವುದು ತ್ಪ್ಪ ಂದು ಹೇಳಿದರೆ 

ಒಮೊಾ ಮ್ಮಾ  ಮದುವೆಗಳು ಮುರಿದು ಬಿೋಳುವ ಸಂರ್ವವು ಹೆಚಿ್ಚ ಗಿರುವುದರಿಂದ  ತ್ಮಾ  ಅಧಿಕಾರವನ್ನನ  

ಬದಿಗತ್  ಮದುವೆ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಿಗಳು ನ್ಮಾ  ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆಯೇ ನ್ಡೆದಿವೆ. 

4] ಕೇವಲ್ ದೈಹಿಕ ಶ್ಕ್ಿಯ ಮೂಲ್ಕ ಇಲಿ್ವೇ ಹಣ್ದ ಮೂಲ್ಕ ಅಧಿಕಾರ ನ್ಡೆಸ್ತವುದಕಿಕ ಂತ್ ಭಿನ್ನ ವಾದ 

ಇನ್ನನ ಂದು ಅಧಿಕಾರದ ವಿಧ ಇದೆ. ಅದು ಭಾμÉಯ ಮೂಲ್ಕ ಸ್ಥಾ ಪಿಸ್ತವ ಅಧಿಕಾರವಾಗಿದೆ. 

ಮೊದಲ್ನೆಯದ್ಯಗಿ ಪ್ರರ ಚ್ಚೋನ್ ಕಾಲ್ದಿಂದ 12ನೇ ಶ್ತ್ಮಾನ್ದವರೆಗೆ ಸಂಸಕ ೃತ್ ಭಾಷೆಯು ಕನ್ನ ಡದ ಮೇಲೆ 

ದಬ್ಬಾ ಳಿಕೆಯನ್ನನ  ನ್ಡೆಸಿತ್ತ. ಅಂದರೆ ಸಂಸಕ ೃತ್ವು ದೇವಭಾಷೆ ಅಥವಾ ಅಧಾಾ ತಾ ಕ ಭಾಷೆಯಾಗಿ ಅನೇಕ 

ಜ್ಞಾ ನ್ಗಳನ್ನನ  ಕಟ್ಿ ಕಡುವ ಪ್ವಿತ್ರ  ಗರ ಂಥಗಳನ್ನನ  ರಚ್ಚಸಿಡುವ ಒಂದು ಪ್ವಿತ್ರ  ಭಾಷೆಯಾಯಿತ್ತ. 

ತ್ದನಂತ್ರದಲಿ್ಲ  ರಾಜಪ್ರ ಭುತ್ವ ದ ಭಾಷೆಯಾಗಿಯೂ ಸಂಸಕ ೃತ್ ಭಾಷೆಯು ತ್ನ್ನ  ಸ್ಥಾ ನ್ವನ್ನನ  

ರ್ದರ ಪ್ಡಿಸಿಕಂಡಿತ್ತ. ಇದು ರಾಜರುಗಳ ಆಶ್ರ ಯವನ್ನನ  ಅವಲಂಬಿಸಿ ಜನ್ರಿಗೆ ತ್ಮಾ  ಮೂಲ್ ಭಾಷೆಯನ್ನನ  

ಮರೆತ್ತ ತ್ನ್ನ ತ್್  ಸೆಳೆಯುವ ಹುನಾನ ರು ನ್ಡೆಸಿತ್ತ. ಅದಕಾಕ ಗಿಯೇ ಸ್ಥಹಿತ್ಾ  ಆರಂಭಿಕ ಘಟ್ ದಲಿ್ಲ  ಅನೇಕ 

ವಿದ್ಯವ ಂಸರು ತ್ಮಾ  ವಿಚ್ಚರಗಳನ್ನನ  ಸಂಸಕ ೃತ್ದಲಿ್ಲಯೇ ವಾ ಕ್ಪ್ಡಿಸ್ತವುದರಂದಿಗೆ ಗರ ಂಥಗಳನ್ನನ  ಕೂಡಾ 

ರಚ್ಚಸಿದರು. ನಂತ್ರದಲಿ್ಲ  ಸಂಸಕ ೃತ್ ಭಾಷೆಯು ಮೊದಲು ಗಾರ ಮಗಳಿಗೆ ಇದು  ಹೆಸರುಗಳನ್ನನ  ಬದಲ್ಲಸ್ತವತ್್  

ಮುನ್ನ ಡೆದು ತ್ನ್ನ  ಕಾಯಿವನ್ನನ  ಯಶ್ಸಿವ ಗಳಿಸಿತ್ತ. ಗಾರ ಮಗಳ ಮೂಲ್ ಹೆಸರುಗಳು ತ್ಮಾ  ಚರಿತೆರ ಯನ್ನನ  

ತಳಿಸ್ತವಂತ್ಹವುಗಳಾಗಿದು ರೂ ಈ ರಿೋತಯಾಗಿ ಸಂಸಕ ೃತ್ ಭಾಷೆಯು ಆ ಚರಿತೆರ ಯನ್ನನ  ಹಸ ಹಸ 

ಹೆಸರುಗಳನ್ನನ  ನಾಮಕರಣ್ಗಳಿಸ್ತವುದರ ಮೂಲ್ಕ ನಾಶ್ಪ್ಡಿಸಲಾಯಿತ್ತ. ನಂತ್ರದಲಿ್ಲ  ಸಂಸಕ ೃತ್ವು 

ವಾ ಕ್ಿಗಳ ಹೆಸರುಗಳನ್ನನ  ಬದಲ್ಲಸ್ತವಲಿ್ಲ  ದ್ಯಪುಗಾಲ್ಲಸಿತ್ತ. ಅಂದರೆ ಮೊದಲು ಇದು  ಹೆಸರುಗಳು ಅವರ ಗುಣ್ 

ವಿಶೇಷತೆಗಳನ್ನನ  ಸೂಚ್ಚಸ್ತವಂತ್ಹವುಗಳಾಗಿದು ವು. ಉದ್ಯಹರಣೆಗೆ ಕರಿ ಬಣ್ಣ  ಹಂದಿರುವ ವಾ ಕ್ಿಯನ್ನನ  

ಕರಿಯಪ್ಪ  ಎಂದು ನಾಮಕರಣ್ ಮಾಡುವ ನೈತಕತೆ ಇತ್್ತ . ಗುಣ್ವಿಶೇಷತೆಗಳ ಮೂಲ್ಕವೇ ನ್ನೋಡುವ ಮನ್ಸಿಾ ತ 

ಸಾ ಳಿೋಯ ಭಾಷೆಯಲಿ್ಲರುವುದರಿಂದ ಇದನ್ನನ  ಕಳಚ್ಚ ಹಾಕಲು ಸಂಸಕ ೃತ್ವು ರಾಮ, ಕೃಷಣ , ವೇದಪಿರ ಯಾ 

ಮುಂತ್ತದ ಹೆಸರುಗಳನ್ನನ  ನಾಮಕರಣ್ ಮಾಡಲಾಯಿತ್ತ. ಎಲಿಾ  ಜ್ಞಾ ನ್ವು ಸಂಸಕ ೃತ್ ಭಾಷೆಯಲಿ್ಲ  
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ಸಿಗುವುದರಿಂದ, `ದಿವ ಜ’ರ [ಎರಡು ಬ್ಬರಿ ಜನಿಸಿದವರು] ಭಾಯಾಗಿ ಮತ್್ತ  ಸಂಸಕ ೃತ್ವು ಎಲಿಾ  

ರಾಜಪ್ರ ಭುತ್ವ ದಲಿ್ಲ  ಇರುವುದರಿಂದ ಸಂವಹನ್ಕೆಕ  ಅನ್ನಕೂಲ್ಕರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸಂಸಕ ೃತ್ವು ಅತ್ತಾ ನ್ನ ತ್ 

ಮಟ್ ವನ್ನನ  ತ್ಲುಪಿ ಸಾ ಳಿೋಯ ಭಾಷೆಗಳ ಮೇಲೆ ತ್ನ್ನ  ಅಧಿಕಾರವನ್ನನ  ಸ್ಥಾ ಪ್ನೆ ಮಾಡಿತ್ತ. 

     11 ಮತ್್ತ  12ನೇ ಶ್ತ್ಮಾನ್ದಲಿ್ಲ  ವಚನ್ ಚಳುವಳಿಯ ಪ್ರಿಣ್ಮಮವಾಗಿ ಸಂಸಕ ೃತ್ ಭಾಷೆಯ ಹಿರಿಮ್ಮಯ 

ಅಧಿಕಾರ ಸವ ಲ್ಪ  ಮಟ್ಿ ಗೆ ಕೆಳಸಾ ರಕೆಕ  ಬಂದು ನಿಂತತ್ತ. ಇದ್ಯದ ನಂತ್ರ ಮತ್ೆ  13ನೇ ಶ್ತ್ಮಾನ್ದಿಂದ 17ನೇ 

ಶ್ತ್ಮಾನ್ದವರೆಗೆ ಅರೇಬಿಕ್ರ್ ಮತ್್ತ  ಪ್ಷಿಿಯನ್ ಭಾಷೆಗಳು ತ್ಮಾ  ಪ್ರ ಭಾವವನ್ನನ  ಬಿೋರಿದವು. ಆದರೆ ಇವುಗಳು 

ಸಂಸಕ ೃತ್ ಭಾಷೆ ಬಿೋರಿದಷ್್ಟ  ಪ್ರ ಭಾವ ಬಿೋರಲ್ಲಲಿ್ . ಈ ಎರಡು ಭಾಷೆಗಳು ಕೇವಲ್ ಆಡಳಿತ್ತತ್ಾ ಕವಾಗಿ ಮಾತ್ರ  

ತ್ಮಾ  ಅಧಿಕಾರವನ್ನನ  ಚಲಾಯಿಸಿದವು. ಭಾರತ್ಕೆಕ  ಯುರೋಪಿಯನ್ನ ರ ಆಗಮನ್ದ ನಂತ್ರ ಈ ಭಾಷೆಗಳು 

ಕೂಡಾ ಸಾ ಳಿೋಯ ಭಾಷೆಗಳಿಂದ ತ್ಕಕ ಮಟ್ಿ ಗೆ ದೂರ ಸರಿದವು. 

      ಮತ್ೆ  18ನೇ ಶ್ತ್ಮಾನ್ದಿಂದ ಇತ್ೋಚ್ಚನ್ ದಿನ್ಮಾನ್ದವರೆಗೆ ಇಂಗಿಿಷ್ ಭಾಷೆಯು ಸಾ ಳಿೋಯ ಭಾಷೆಗಳ ಮೇಲೆ 

ತ್ಮಾ  ಪ್ರ ಭಾವವನ್ನನ  ಬಿೋರಿತ್ತ. ಇಂಗಿಿಷ್ ಭಾಷೆಯು ‘ಸಮಾನ್ತೆ’, ‘ಸ್ಥವಿತರ ಕ ಶಿಕ್ಷಣ್ದ’ ಹೆಸರಿನ್ಲಿ್ಲ  ಹಸ 

ಮುಖವಾಡವನ್ನನ  ಹಾಕಿಕಂಡು ತ್ನ್ನ  ಅಧಿಕಾರವನ್ನನ  ನಿಧಾನ್ವಾಗಿ ಚಲಾಯಿಸಲು ಪ್ರರ ರಂಭಿಸಿತ್ತ. ಮುಂದೆ 

ಈ ಭಾಷೆ ಆಡಳಿತ್ದ ಭಾಷೆಯಾಗಿ ಹಾಗೂ ಹಲ್ವಾರು ಜ್ಞಾ ನ್ಶಿಸ್್ತಗಳ ಭಾಷೆಯಾಗಿ ಹರಹಮಾ ತ್ತ. ಪ್ರ ಸ್್ತತ್ 

ದಿನ್ಮಾನ್ಗಳಲಿ್ಲ  ಉದ್ಾ ೋಗದ ಭಾಷೆ, ಅನ್ನ ದ ಹಾಗೂ ಪ್ರ ತಷೆೆಯ ಭಾಷೆಯಾಗಿ ತೋಪ್ಿಡುತ್ದೆ. ಆಂಗಿ  

ಭಾಷೆಯಂದಿಗೆ ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯು ಸಹ ತ್ನ್ನ  ಅಧಿಕಾರವನ್ನನ  ಪ್ಡೆದುಕಳಳ ಬೇಕು, ಸಾ ಳಿೋಯ ಭಾಷೆಗಳ ಮೇಲೆ 

ತ್ನ್ನ  ಪ್ರ ಭಾವವನ್ನನ  ಬಿೋರಬೇಕೆನ್ನನ ವ ಹಂಬಲ್ದಿಂದ ತ್ತದಿಗಾಲ್ಲಿ್ಲ  ನಿಂತದೆ. ಅದಕೆಕ  ಪೂರಕವಾಗಿ ಅನೇಕ 

ಹುನಾನ ರಗಳನ್ನನ  ಸಹ ಹೂಡುತ್ದೆ. ಮುಂದ್ಂದು ದಿನ್ ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯು ತ್ನ್ನ  ಅಧಿಕಾರವನ್ನನ  ನ್ಡೆಸ್ತತ್್ದೆ. 

ಹಿೋಗೆ ಸಾ ಳಿೋಯ ಭಾಷೆಗಳು ಒಂದ್ಯದ ನಂತ್ರ ಒಂದರಂತೆ, ಅನ್ಾ  ಭಾಷೆಗಳ ಹಿಡಿತ್ಕೆಕ  ಸಿಕಿಕ  ತ್ಮಾ ತ್ನ್ವನ್ನನ  

ಕಳೆದುಕಂಡು ಅವನ್ತ ಹಂದುವ ಹಂತ್ದಲಿ್ಲವೆ. ಸಾ ಳಿೋಯ ಭಾಷೆಗಳು ತ್ಮಾ  ಅಸ್ಿತ್ವ ವನ್ನನ  

ಉಳಿಸಿಕಳುಳ ವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದು ಆಯಾ ಭಾಷಿಕ ವಿದ್ಯವ ಂಸರು ಮತ್್ತ  ಸ್ಥಮಾನ್ಾ  ಜನ್ರಿಗೆ ಎದುರಾಗಿರುವ 

ಬಹುದ್ಡಡ   ಸವಾಲಾಗಿದೆ. 

5] ಸಂಘ -ಸಂಸೆಾ ಗಳ ಮೂಲ್ಕ  ನ್ಡೆಸ್ತವ  ಅಧಿಕಾರವು, ಅಧಿಕಾರದ ಮತ್ಂದು ವಿಧವಾಗಿದೆ. ಕೆಲ್ವರು ಅಶ್ಕ್ರ 

ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ತ್ಮಾ  ಅಧಿಕಾರವನ್ನನ  ಸ್ಥಧಿಸ್ತವ ಉದೆು ೋಶ್ವನ್ನನ  ಹಂದಿರುತ್್ತರೆ. ಹಾಗೆ ಮಾಡಲು ಇನ್ನನ  

ಕೆಲ್ವರು  ಅಡಡ  ಗೋಡೆಗಳಾಗಿ ನಿಲಿುತ್್ತರೆ. ಆವಾಗ ಅಧಿಕಾರವನ್ನನ  ಪ್ಡೆಯಬೇಕಾದವರು ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ 

ಅಧಿಕಾರವನ್ನನ  ಪ್ಡೆಯಲೇಬೇಕೆಂದು  ಸಂಚು ಮಾಡಿ ಸಂಘ-ಸಂಸೆಾ ಗಳ ಮೂಲ್ಕ ಅಧಿಕಾರ ಚುಕಾಕ ಣಿಯನ್ನನ  

ಹಿಡಿಯುವರು. ಉದ್ಯಹರಣೆಗೆ : ಪೌರಾತ್ಾ  ಸಮಾಜಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶಿಿಮಾತ್ಾ  ಸಮಾಜಗಳು ತ್ಮಾ  ಅಧಿಕಾರದ 

ಸ್ಥಾ ಪ್ನೆಗಾಗಿ ಮತ್್ತ  ಪೌರಾತ್ಾ  ಸಮಾಜಗಳ ಮೇಲೆ ತ್ಮಾ  ಪ್ರ ಭಾವವನ್ನನ  ಬಿೋರುವುದಕಾಕ ಗಿ ಡಬಿ್ಲ .ಟಿ.ಓ , 

ಯುನಿಸೆಫ್, ಐ.ಎಮ್.ಎಫ್ , ಡಬಿ್ಲ .ಎಚ್.ಓ ಮುಂತ್ತದ ವಿಭಿನ್ನ  ನಾಟಕ ರಂಗಗಳನ್ನನ  ನಿಮಿಸಿ ಪೌರಾತ್ಾ  

ಸಮಾಜಗಳನ್ನನ  ತ್ಮಾ  ತ್ತಳಕೆಕ  ತ್ಕಕ ಂತೆ ಕುಣಿಸ್ತತ್ದ್ಯು ರೆ. ಇವುಗಳಲಿ್ಲ  ಡಬಿ್ಲ .ಟಿ.ಓ [ವಿಶ್ವ  ವಾಾ ಪ್ರರ 

ಸಂಘಟನೆ]ಯು ಹೇಳುತ್್ದೆ, ಒಪ್ಪ ಂದಕೆಕ  ಸಹಿಹಾಕಿರುವ ಎಲಿಾ  ದೇಶ್ಗಳು ತ್ಮಾ  ದೇಶ್ದಲಿ್ಲ  ಸಬ್ಿ ಡಿಗಳನ್ನನ  

ಕಡುವುದನ್ನನ   ನಿಲಿ್ಲಸಬೇಕೆಂದು ಹೇಳುತ್್ದೆ. ಇವುಗಳ ಹಠಮಾರಿ ಧೋರಣೆ, ಕಪಿಮುಷ್ಿ  ಹಾಗೂ  ವಿಶ್ವ  

ವಾಾ ಪ್ರರಿ ಸಂಘಟನೆ ಮೂಲ್ಕ ಎಲಿಾ  ರಾಷ್ ರಗಳ ವಹಿವಾಟನ್ನನ  ತ್ಮಾ  ಹದುು  ಬಸ್ಿನ್ಲಿ್ಲ  ಇಟ್ಕಳುಳ ವ 

ಮೂಲ್ಕ ತ್ಮಗೆ ಮಾತ್ರ  ಲಾರ್ವಾಗುವಂತೆ  ನ್ನೋಡಿಕಳುಳ ವ ಹುನಾನ ರು ಸಪ ಷ್ ವಾಗಿ ಗೋಚರವಾಗುತ್್ದೆ. 

ಭಾರತ್ ದೇಶ್ವು ತ್ನ್ನ  ವಾಾ ಪ್ಿಯಳಗೆ ಬರುವ ಪ್ರ ದೇಶ್ಗಳ ಅಭಿವೃದಿು  ಸ್ಥಧಿಸಬೇಕಾದರೆ  ಸಬ್ಿ ಡಿಗಳನ್ನನ   

ಕಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್್ದೆ. ಭಾರತ್ವು ಈ ಸ್ಥವ ತಂತ್ರ ವನ್ನನ  ಕಳೆದುಕಂಡಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಭಾರತ್ವು ಡಬಿ್ಲ .ಟಿ.ಓ 

[ವಿಶ್ವ  ವಾಾ ಪ್ರರ ಸಂಘಟನೆ]ಯ  ಒಪ್ಪ ಂದಕೆಕ  ಸಹಿ ಹಾಕಿ, ಸವ ತಂತ್ರ ವಾಗಿ ಸಬ್ಿ ಡಿಯನ್ನನ  ಕಡುವ ತ್ನ್ನ   
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ಅಧಿಕಾರವನ್ನನ  ಕಳೆದುಕಳಳ ವುÀದರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಅಧಿಕಾರವನ್ನನ  ಪ್ರ ಶಿನ ಸ್ತವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನನ  ಕೂಡಾ 

ಕಳೆದುಕಂಡಿದೆ. 

    ಹಾಗೆಯೇ ಇದಕೆಕ  ಇನ್ನನ ಂದು ಉದ್ಯಹರಣೆ ಎಂದರೆ ಪ್ರ ಸ್್ತತ್ ಭಾರತೋಯ ಸಮಾಜದಲಿ್ಲ  ತ್ನ್ನ  ಬಲ್ವಾದ 

ತೋಳುಗಳನ್ನನ  ಚ್ಚಚ್ಚನಿಂತರುವ ಎಮ್.ಎನ್.ಸಿ  [ಬಹುರಾಷ್ಿ ರೋಯ ಕಂಪ್ನಿ]ಗಳು. ಇವುಗಳು ಯಾವುದೇ ಒಂದು 

ಉತ್ಪ ನ್ನ ವನ್ನನ  ರಾಶಿ ರಾಶಿ ತಂದು ಹಾಕುವುದು. ವಿಸ್್ಥರವಾದ μÉ್  ್ೋರೂಂಗಳನ್ನನ  ಒಳಗಂಡ ಬೃಹತ್ 

ಕಟ್ ಡ ವಾ ವಸೆಾ  ಮಾಡುವುದು. ವಸ್್ತಗಳನ್ನನ  ಕಳಳ ಲು ಹಾತರೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರ ದಶ್ಿನ್, ತ್ಮಾ ಲಿ್ಲ  

ಅತ್ತಾ ತ್್ಮ ಸರಕು ಲ್ಭಿಸ್ತತ್್ದೆ ಎಂದು ಬಿಂಬಿಸ್ತವುದು. ಸ್ಥಧಾ ವಾದ್ಯಗ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮ್ಮ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿ, ರಿಯಾಯ್ಿ  

ಕಟ್  ಅದನ್ನನ  ಪ್ರ ದಶಿಿಸ್ತವುದು. ಆಗಿಂದ್ಯಗೆಗ  ಕೆಲ್ವೊಂದು ಸರಕನ್ನನ  ಬಹಳ ಇಳಿಸಿದ ದರಗಳಲಿ್ಲ  ‘ಸೇಲ್’ 

ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ್ಲಿ್ಲ  ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದು ಎಂ.ಎನ್.ಸಿ ಶೈಲ್ಲಯ ಮಳಿಗೆಗಳ ವೈಶಿಷ್ ಾ . ಈ ತೆರನಾದ ಮಾಯಾ 

ನ್ತ್ಿನ್ಕೆಕ   ಮೊೋಡಿಗಂಡ ಜನ್ರು, ಭಾರತೋಯ ಸಮಾಜದಲಿ್ಲಯೇ  ಸೃಷ್ಿ ಗಳುಳ ತ್ರುವ ಗುಡಿಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ 

ವಸ್್ತಗಳನ್ನನ  ಮೂಸಿಯೂ ಕೂಡಾ ನ್ನೋಡಲ್ಲಲಿ್ . ಈ ರಿೋತಯಲಿ್ಲ  ಬಹುರಾಷ್ಿ ರೋಯ ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಗುಡಿ 

ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಅಧಿಕಾರವನೆನ ೋ ಕಸಿದುಕಂಡವು. ಗುಡಿಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ತ್ಮಾ  ಅಧಿಕಾರವನ್ನನ  ಪ್ರ ಶ್ನನ  ಮಾಡದ ಹಾಗೆ 

ಹಾಗೂ ಭಾರತ್ದಲಿ್ಲನ್ ಸಕಾಿರಗಳು ಇವರ ಅಧಿಕಾರ ಬಗೆಗ  ತ್ತವು ಪ್ರ ಶ್ನನ  ಮಾಡದ ಹಾಗೇ ತ್ಮಾ  ಬ್ಬಯಿಗೆ ತ್ತವೇ 

ಬಿೋಗ ಹಾಕಿಕಂಡು ಕುಳಿತವೆ. 

6] ಕಾನ್ನನ್ನಗಳ ಮೂಲ್ಕ ಅಧಿಕಾರವನ್ನನ  ಪ್ಡೆಯುವ ಅಥವಾ ಅಧಿಕಾರವನ್ನನ  ನ್ಡೆಸ್ತವುದು ಅಧಿಕಾರದ 

ಇನ್ನನ ಂದು ವಿಧವಾಗಿದೆ. ಸವ ತಂತ್ರ  ನಂತ್ರದ ದಿನ್ಮಾನ್ಗಳಲಿ್ಲ  ದೇಶ್ದ ಅಭಿವೃದಿಧ  ಹಿತ್ದೃಷ್ಿ ಯಿಂದ 

ಪಂಚವಾಷಿಿಕ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಬೃಹತ್ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನನ  ರೂಪಿಸಲಾಯಿತ್ತ. ಇದರ ಪ್ರಿಣ್ಮಮವಾಗಿ 

ದ್ಡಡ  ದ್ಡಡ  ಆಣೆಕಟ್ ಗಳು, ಗಣಿಗಾರಿಕೆ, ಉದಾ ಮ ಮತ್್ತ  ರಸ್ೆಗಳು ನಿಮಾಿಣ್ವಾದವು. ಈ ಕಾಯಿಕರ ಮಗಳ 

ಜ್ಞರಿಯಿಂದ್ಯಗಿ ದೇಶ್ದ ಅನೇಕ ಭಾಗಗಳಲಿ್ಲ  ಅತೋ ಹೆಚಿು  ಎನಿನ ಸ್ತವಷ್್ಟ  ಅರಣ್ಾ  ನಾಶ್ಕೆಕ  ಕಾರಣ್ವಾಯಿತ್ತ. 

ಇದೇ ಸಂದರ್ಿದಲಿ್ಲ  ಅರಣ್ಾ  ಸಂಪ್ತ್್ನ್ನನ  ಸಂರಕಿಿಸ್ತವ ಸಲುವಾಗಿ ರಾಷ್ ರ ಮತ್್ತ  ರಾಜಾ  ಮಟ್ ದಲಿ್ಲ  ಅರಣ್ಾ  

ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಕುರಿತ್ತದ ಕಾನ್ನನ್ನಗಳು ಜ್ಞರಿಗೆ ಬಂದವು. ಇವುಗಳಲಿ್ಲ  ಕನಾಿಟಕ ಅರಣ್ಾ  ನಿೋತ-1963, ಕನಾಿಟಕ 

ಅರಣ್ಾ  ನಿಯಮ-1969 ಮತ್್ತ  ಅರಣ್ಾ  ಸಂರಕ್ಷಣ್ಮ ನಿೋತ-1980. ಈ ಕಾನ್ನನ್ನಗಳನ್ನನ  ಜ್ಞರಿಗಳಿಸಿರುವುದರಿಂದ 

ಜನ್ರು ಜಿೋವನ್ನೋಪ್ರಯಕಾಕ ಗಿ ಅರಣ್ಾ ವನೆನ ೋ ಅವಲಂಬಿಸಿ ಬದುಕುತ್ರುವ ಆದಿವಾಸಿ ಸಮುದ್ಯಯದ ಜನ್ರ 

ಜಿೋವನ್ ತಂದರೆಗಳಗಾಯಿತ್ತ. ಉದ್ಯಹರಣೆಗೆ: ಕುದುರೆಮುಖ, ಚ್ಚಮಾಿಡಿ ಮತ್್ತ  ಆಗುಂಬೆಯ ಗೌಡಿು  

ಮತ್್ತ  ಮಲೆಕುಡಿಯರು, ಕಡಗಿನ್ ಕುಡಿಯರು ಮತ್್ತ  ಹೆರವರು, ಉತ್್ರ ಕನ್ನ ಡದ ಕುಣಿಬಿಯರು, ಗೌಳಿಗರು, 

ಸಿದಿಧ ಯರು, ಹೆಗಗ ಡದೇವನ್ ಕೋಟ್ಟ, ಕಬಿನಿ ಹಾಗೂ ನಾಗರಹಳೆಯ ಜೇನ್ನ ಕುರುಬರು, ಕಾಡುಕುರುಬರು, 

ಶ್ರಾವತ ಜಲಾನ್ಯನ್ ಪ್ರ ದೇಶ್ದ ಹಸಲ್ರು ಮತ್್ತ  ಕುಣಿಬಿಯರು ಮುಂತ್ತದ ಆದಿವಾಸಿಗಳು, ಸರಕಾರದ 

ಅಭಿವೃದಿಧ  ಯೋಜನೆಗಳು ಹಾಗೂ ಬಲಾಢಾ ರ ತೋಟಗಳ ವಿಸ್ರಣೆಯ ಕಾಲ್ುಳಿತ್ಕೆಕ  ಸಿಕಿಕ  ಪ್ರಿತ್ಪಿಸ್ತತ್ವೆ. 

ಇಂತ್ಹ ಅಭಿವೃದಿಧ  ಯೋಜನೆಗಳಿಂದ ಆ ಆದಿವಾಸಿ ಸಮುದ್ಯಯದ ಜನ್ರು ತ್ಲಾತ್ಲಾಂತ್ರದಿಂದ ಬಂದ 

ಕಾಡಿನ್ ಮೇಲ್ಲನ್ ಅಧಿಕಾರವನೆನ ೋ ಕಳೆದುಕಂಡು ಸೂರಿಲಿ್ದವರಂತೆ ಒಂದು ಪ್ರ ದೇಶ್ದಿಂದ ಮತ್ಂದು 

ಪ್ರ ದೇಶ್ಕೆಕ  ಅಲೆಮಾರಿಗಳಂತೆ ಅಲೆಯುತ್ದ್ಯು ರೆ. ಅವರ ಈ ಪ್ರಿಸಿಾ ತಯ ಬಗೆಗ  ಪ್ರ ಶ್ನನ  ಮಾಡುವವರು ಯಾರು? 

ಅವರ ಪ್ರವಾಗಿ ಧವ ನಿ ಎತ್್ತವವರು ತೋರಾ ಕಡಿಮ್ಮ ಸಂಖ್ಯಾ ಯಲಿ್ಲ  ಇರುವುದರಿಂದ ಆದಿವಾಸಿಗಳ ಪ್ರಡು 

ಚ್ಚಂತ್ತಜನ್ಕವಾಗಿದೆ. 

7] ಭಾಯ ಮೂಲ್ಕ ಹಾಗೂ ಕಾನ್ನನ್ನಗಳ ಮೂಲ್ಕ ಅಧಿಕಾರವನ್ನನ  ನ್ಡೆಸ್ತವುದಲಿ್ದೇ ಇನ್ನನ ಂದು ವಿಧದ 

ಮೂಲ್ಕವೂ ಅಧಿಕಾರವನ್ನನ  ನ್ಡೆಸಬಹುದು. ಅದುವೇ ‘ವಾ ವಸೆಾ ಗಳ’ ಮೂಲ್ಕ ಅಧಿಕಾರವನ್ನನ   ನ್ಡೆಸ್ತವ 
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ವಿಧ. ಭಾರತೋಯ ಸಮಾಜದಲಿ್ಲನ್ ವಾ ವಸೆಾ ಗಳು ಸಹ ಅಧಿಕಾರವನ್ನನ  ನ್ಡೆಸಿವೆ. ಉದ್ಯಹರಣೆಗೆ: ಪ್ರರ ಚ್ಚೋನ್ 

ಭಾರತೋಯ ಸಮಾಜದಲಿ್ಲ  ಬರುವ ‘ವಣ್ಿವಾ ವಸೆಾ ’ ಇದರಲಿ್ಲ  

     “ಬ್ಬರ ಹಾ ಣೋಸಾ  ಮುಖ ಮಾಸಿತಃ ಬ್ಬಹ ರಾಜನ್ಾ  ಕೃತಃ 

     “ಉರೂತ್ದಸಾ  ಯದೈಶ್ಾ ಃ ಪ್ದ್ಯು ಾ ಗಂ ಶೂದರ  ಅಜ್ಞಯತಃ”[4] 

ಈ ಶಿೋಕದ ಅಥಿವೇನೆಂದರೆ ಪುರುಷ ಅಥವಾ ಬರ ಹಾ ನ್ ದೇಹದ ವಿವಿಧ ಅಂಗಗಳಿಂದ ನಾಲುಕ  ವಣ್ಿಗಳು 

ಹುಟ್ಿಕಂಡವೆಂದು ಪುರುಷ ಸೂಕ್ದಲಿ್ಲ  ತಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬ್ಬರ ಹಾ ಣ್ರು ಪುರುಷನ್/ಬರ ಹಾ ನ್ ಮುಖದಿಂದ ಅಥವಾ 

ತ್ಲೆಯಿಂದ, ಕ್ಷತರ ಯರು ಪುರುಷನ್/ಬರ ಹಾ ನ್ ತೋಳುಗಳಿಂದ, ವೈಶ್ಾ ರು ಪುರುಷನ್/ಬರ ಹಾ ನ್ ಉದರ ಅಥವಾ 

ತಡೆಯಿಂದ ಮತ್್ತ  ಶೂದರ ರು ಅವನ್ ಪ್ರದಗಳಿಂದ ಉಗಮಗಂಡವರೆಂದು ಅಭಿಪ್ರರ ಯಪ್ಡಲಾಗಿದೆ. ಈ 

ವಗಿೋಿಕರಣ್ವನಾನ ಧರಿಸಿ ಒಂದ್ಂದು ವಣ್ಿಕೂಕ  ಒಂದ್ಂದು ಕಾಯಿಚಟವಟಿಕೆಗಳನ್ನನ  ನಿೋಡಲಾಗಿದೆ. 

ಅವುಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತವೆ 

      ಬ್ಬರ ಹಾ ಣ್ರಿಗೆ: ಕಲ್ಲಸ್ತವುದು, ಕಲ್ಲಯುವುದು, ಹೋಮಹವನ್ ಮಾಡುವುದು. 

      ಕ್ಷತರ ಯರಿಗೆ: ರಾಜಾ ವನ್ನನ  ಆಳುವುದು, ಪ್ರ ಜೆಗಳ ರಕ್ಷಣೆ, ದ್ಯನ್ ನಿೋಡುವುದು. 

     ವೈಶ್ಾ ರಿಗೆ: ವಾಾ ಪ್ರರ, ಕೃಷಿ, ಪ್ಶುರಕ್ಷಣೆ. 

     ಶೂದರ ರಿಗೆ: ಉಳಿದ ವಣ್ಿಗಳ ಸೇವೆಗಳನ್ನನ  ಮಾಡುವುದು.[5] 

ಈ ತೆರನಾದ ಕೆಲ್ಸ ಕಾಯಿಗಳನ್ನನ  ಹಂಚ್ಚಕೆ ಮಾಡಿರುವರು. ಆದರೆ ಈ ವಣ್ಿ ವಾ ವಸೆಾಯು ಕೇವಲ್ 

ಪುರುಷರಿಗೆ ಮಾತ್ರ  ಸಂಬಂಧಿಸಿವೆ.  ಬ್ಬರ ಹಾ ಣ್ ವಣ್ಿದಲಿ್ಲ  ಹುಟ್ಿ ದ ಹೆಣ್ಣಣ ಮಗಳಿಗೆ ಕಲ್ಲಸ್ತವ, ಕಲ್ಲಯುವ, 

ಹೋಮಹವನ್ ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರ ಇಲಿ್ . ಅದರಂತೆಯೇ ಕ್ಷತರ ಯ ವಣ್ಿದಲಿ್ಲ  ಹುಟ್ಿ ದ ಹೆಣ್ಣಣ ಮಗಳಿಗೆ  

ರಾಜಾ ವನ್ನನ  ಆಳುವ, ಪ್ರ ಜೆಗಳನ್ನನ  ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವ, ಸವ ತಂತ್ರ ವಾಗಿ ದ್ಯನ್ ನಿೋಡುವ ಅಧಿಕಾರವಿಲಿ್ . ವೈಶ್ಾ  

ವಣ್ಿದಲಿ್ಲ  ಜನಿಸಿದ ಹೆಣ್ಣಣ ಮಗಳಿಗೆ ವಾಾ ಪ್ರರ ಮಾಡುವ, ಪ್ಶುಗಳನ್ನನ  ರಕಿಿಸ್ತವ, ಭೂಮಯಲಿ್ಲ  ದುಡಿದರೂ 

ಭೂಮಯ ಒಡತಯಾಗುವ ಅಧಿಕಾರವಿಲಿ್ . ಹಿೋಗಿರುವಾಗ ಅವಳಿಗೆ ವಣ್ಿ ವಾ ವಸೆಾಯು ಅನ್ವ ಯಿಸ್ತವುದೇ ಇಲಿ್ . 

       ಇನ್ನನ ಂದು ಉದ್ಯಹರಣೆ ನ್ನೋಡುವುದ್ಯದರೆ ಇದಕೆಕ  ಸರಿಯಾಗಿ ಹಂದುವುದು `ವಗಿ ವಾ ವಸೆಾ ’.  

ವಗಿವಾ ವಸೆಾ ಯಲಿ್ಲ  ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿ ವಾ ವಸೆಾ  ಎನ್ನನ ವ ಒಂದು ವಗಿವು ಕಾಮಿಕರಿಗೆ  ಕಡಿಮ್ಮ ಕೂಲ್ಲ ಕಟ್  

ಹೆಚಿು  ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡಿಸಿಕಂಡು ಅಧಿಕ ಆದ್ಯಯವನ್ನನ  ಪ್ಡೆಯುತ್್ತರೆ. ಇದನ್ನನ  ಕಾಲ್ಿಮಾಕ್ರ್ರ ್ ರವರು  

1848ರಲಿ್ಲ  ರಚ್ಚಸಿದ `ಮಾಾ ನಿಫೆಸ್್ಟ  ಆಫ್ ದಿ ಕಮೂಾ ನಿಸ್್ಟ  ಪ್ರಟಿಿ’ [mಚ್ಚಟಿiಜಿesಣ್e oಜಿ ಣ್he ಛಿommuಟಿisಣ್ 

ಠಿಚ್ಚಡಿಣ್ರ್ಥ] ಎಂಬ ಗರ ಂಥದಲಿ್ಲ  `ಮಗುತ್ತದ ಮೌಲ್ಾ ’ ಅಥವಾ `ಹೆಚಿು ವರಿ ಮೌಲ್ಾ ’ [suಡಿಠಿಟus vಚ್ಚಟue] 

ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ಯು ರೆ. ಉದ್ಯಹರಣೆಗೆ: ಕಾಮಿಕನ್ನಬಾ  ತ್ನ್ಗೆ ದ್ರಕುವ ಕೂಲ್ಲಗೆ ತ್ಕಕ ಂತೆ 5 ಘಂಟ್ಟಗಳು 

ದುಡಿಯುವ ಬದಲ್ಲಗೆ 10 ಘಂಟ್ಟಗಳ ಕಾಲ್ ದುಡಿಯುತ್್ತನೆ. ಅಂದರೆ ಅಧಿ ಸಮಯ ಕೂಲ್ಲಗಾಗಿ ದುಡಿದರೆ 

ಇನ್ನ ಧಿ ಸಮಯವನ್ನನ  ತ್ನ್ನ  ಯಜಮಾನ್ನಿಗಾಗಿ ದುಡಿಯುತ್್ತನೆ. ಹಿೋಗೆ ತ್ನ್ನ  ಯಜಮಾನ್ನಿಗಾಗಿ ದುಡಿದ ಆ 

ಅಧಿ ಸಮಯ ಹಾಗೂ ಶ್ರ ಮದಿಂದ  ಉತ್ಪ ತ್ಯಾಗುವ ಮೌಲ್ಾ ವನೆನ ೋ ಕಾಲ್ಿಮಾಕ್ರ್ರ ್  ರವರು ‘ಮಗುತ್ತದ 

ಮೌಲ್ಾ ’ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್್ತರೆ. ಇಂತ್ಹ ಹೆಚಿು ವರಿ ಮೌಲ್ಾ  ಹೆಚಿು ತ್ದಂತೆ ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿಗಳು ವಸ್್ತಗಳ 

ಬೆಲೆಯನ್ನನ  ಸಹ ಹೆಚಿು  ಮಾಡುತ್್ತರೆ. ಇದರಿಂದ್ಯಗಿ ಶ್ರ ಮಕರ ಮೇಲೆ ಇನ್ನ ಷ್್ಟ  ಶೋಷಣೆಯಾಗುತ್್ದೆ. ಅಂದರೆ 

ಕಡಿಮ್ಮ ಸಂಬಳ ಪ್ಡೆಯುವ ಕಾಮಿಕರು ತ್ತವೇ ಉತ್ತಪ ದಿಸಿದ ಅಗತ್ಾ  ವಸ್್ತಗಳನ್ನನ  ತ್ತನೇ ಅನ್ನಭೋಗಿಸ್ತವ 

ಅಧಿಕಾರವನ್ನನ  ಕಳೆದುಕಳುಳ ತ್್ತರೆ. ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿಗಳು ಈ ರಿೋತಯಲಿ್ಲ  ಶ್ರ ಮಕರು ಅನ್ನಭೋಗಿಸ್ತವ 

ಅಧಿಕಾರವನ್ನನ  ಕಸಿದುಕಂಡು ತ್ಮಾ  ಅಧಿಕಾರದ ಝಂಡಾ ಹಾರಿಸ್ತತ್್ತರೆ. 
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8] ಕೆಲ್ವೊಂದು ವಸ್್ತಗಳು ಕೂಡಾ ಅಶ್ಕ್ರ ಮೇಲೆ  ಅಧಿಕಾರವನ್ನನ  ನ್ಡೆಸ್ತತ್್ವೆ. ಆ ವಸ್್ತಗಳು ಯಾವ 

ರಿೋತಯಲಿ್ಲ  ತ್ಮಾ  ಅಧಿಕಾರವನ್ನನ  ನ್ಡೆಸ್ತತ್್ವೆ ಎಂದು ತಳಿಯುವದು ಕಷ್ ಸ್ಥಧಾ . ಇಂತ್ಹ ಅಧಿಕಾರವನ್ನನ  

ಉದ್ಯಹರಣೆಯ ಮೂಲ್ಕ ನ್ನೋಡುವುದ್ಯದರೆ ಕನಾಿಟಕ ಆದಿವಾಸಿ ಸಮುದ್ಯಯವಾದ ಕಾಡುಗಲಿ್ರ 

ಸಮುದ್ಯಯದ ಜನ್ರು ಮದುವೆಯ ಮುಂಚ್ಛ ಕನೆಾ ಯನ್ನನ  ನ್ನೋಡಲು ಹೋಗುವಾಗ ಒಂದೆರಡು 

ವಿಧಾನ್ಗಳನ್ನನ  ಅಳವಡಿಸಿಕಳುಳ ತ್್ತರೆ. 

       ಅವುಗಳೆಂದರೆ; ಮೊದಲ್ನೆಯದ್ಯಗಿ ಇವರು ಕನೆಾ ಯನ್ನನ  ನ್ನಡಲು ಹೆಣಿಣ ನ್ ಮನೆಗೆ ಐದು ಜನ್ ಗಂಡಸರು 

ಒಬಾ ಳು ಮುತ್ೆೈದೆ ಬರುತ್್ತರೆ. ಈಕೆ ಬಿಳಿ ಸಿೋರೆಯನ್ನನ  ಉಟ್   ಬಿಳಿ ಪಂಚ್ಛಯಿಂದ ಕಟ್ಿ ದ ಒಂದು 

ಬಿಂದಿಗೆಯನ್ನನ  ಹತ್್ತ  ತ್ರುತ್್ತಳೆ. ಇದರಲಿ್ಲ  ಬ್ಬಳೆಹಣ್ಣಣ , ಅಕಿಕ , ವಿಳಾ ದೆಲೆ, ಅಡಿಕೆಗಳನ್ನನ  ತ್ತಂಬಿರುತ್್ತರೆ. 

ಹಿೋಗೆ ಹರಡುವ ಮುನ್ನ  ಅವರು ತ್ಮಾ  ಮನೆಯನ್ನನ  ಸ್ಥರಿಸಿ ಅದರ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಸಗಣೆಯ ಉಂಡೆಯನ್ನನ , 

ಮಾಡಿ ಅದಕೆಕ  ಹೂಗಳನ್ನನ  ಸಿಕಿಕ ಸಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಹಣ್ತೆ ಇಟ್  ಅದಕೆಕ  ಒಂದು ಊದುಬತ್  ಹಚಿ್ಚ  ತೆಂಗಿನ್ಕಾಯಿ 

ಹಡೆದು  ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಹಣ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಗೂಡೆಯನ್ನನ  ಬೋರಲು ಹಾಕುತ್್ತರೆ. ಹಿೋಗೆ ಮಾಡಿ ಶ್ಕುನ್ 

ನ್ನೋಡಿ ಅಮೃತ್ ಗಳಿಗೆಯಲಿ್ಲ  ಮನೆ ಬಿಟ್  ಬರುತ್್ತರೆ. ಇವರು ಹೆಣ್ಣಣ ಗತ್್ತ  ಮಾಡಿ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಮನೆಗೆ 

ಬರುವವರೆಗೂ ದಿೋಪ್ ಆರದಂತೆ ಉರಿಯಬೇಕು ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಅದೇ ರಿೋತ ಗಂಡಿನ್ 

ಮನೆಯವರು ಹೆಣ್ಣಣ  ನ್ನೋಡುವುದಕೆಕ  ಬರುತ್್ತರೆಂದು ತಳಿದ ಹೆಣಿಣ ನ್ ಮನೆಯವರು ತ್ಮಾ  ಮನೆಯಲಿ್ಲ  ಹಣ್ತೆ 

ದಿೋಪ್ ಹಚಿ್ಚ ಸಿಟ್ಿ ರುತ್್ತರೆ. ಗಂಡಿನ್ವರು ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಈ ದಿೋಪ್ವನ್ನನ  ನ್ನೋಡಬೇಕು. ಅದು ಉರಿಯುತ್ದು ರೆ 

ಮಾತ್ರ  ಕನೆಾ ಯನ್ನನ  ನ್ನೋಡುವರು. ಗಂಡಿನ್ವರು ಕನೆಾ ಶಾಸ್ ರ ಮುಗಿಸಿಕಂಡು ತ್ಮಾ  ಮನೆಗೆ ಹೋಗುತ್್ತರೆ. 

ಅಲಿ್ಲಯವರೆಗೂ ತ್ಮಾ  ಮನೆಯಲಿ್ಲ  ಹಚಿ್ಚ ಟ್  ದಿೋಪ್ವು ಹಾರದೇ ಬೆಳಗುತ್ದು ರೆ, ಆ ಕನೆಾ ಯನ್ನನ  

ಮದುವೆಯಾಗಲು ಇಚಿ್ಚ ಸ್ತವರು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ದಿೋಪ್ ನಂದಿ ಹೋಗಿದು ರೆ, ಅದು ಅಪ್ಶ್ಕುನ್ ಎಂದು ಆ 

ಕನೆಾ ಯನ್ನನ  ಮದುವೆಯಾಗಲು ಮುಂದೆ ಬರುವುದಿಲಿ್ . ಅಂತೆಯೇ ಹೆಣಿಣ ನ್ ಮನೆಯವರು ಸಹ ತ್ಮಾ  ಮನೆಯ 

ದಿೋಪ್ವನ್ನನ  ಹಾರದಂತೆ ರಾತರ ಯಿಡಿ ನ್ನೋಡಿಕಳಳ ಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ದಿೋಪ್ವು ನಂದಿ ಹೋದರೆ ಅವರು 

`ವರನ್ನ’ ಚ್ಛನಾನ ಗಿಲಿ್  ಅವನಿಗೆ ನ್ಮಾ  ಕನೆಾ ಯನ್ನನ  ಕಡಬ್ಬರದು ಎಂದು ತಮಾಿನ್ ತೆಗೆದುಕಳುಳ ವರು. 

      ಇನ್ನನ  ಎರಡನೆಯದ್ಯಗಿ ಇವರು ತ್ಮಾ  ಮನೆಗೆ ಹೆಣ್ಣ ನ್ನನ  ತಂದುಕಳಳ ಬೇಕೇ, ಬೇಡವೇ ಎಂಬುದನ್ನನ  

ನಿಧಿರಿಸಲು ಮತ್ಂದು ಪ್ರ ಯೋಗವನ್ನನ  ಮಾಡುವರು. ಅದೇನೆಂದರೆ ಸ್ಥಮಾನ್ಾ ವಾಗಿ ಕಾಡುಗಲಿ್ರು 

ಕನೆಾ ಯನ್ನನ  ನ್ನೋಡುವ ಶಾಸ್ ರವನ್ನನ  ಸಂಜೆಯ ವೇಳೆಯಲಿ್ಲ  ಮಾಡುವರು. ಆಗ ಗಂಡಿನ್ ಮನೆಯವರು 

ಮನೆಯಿಂದ  ಹರಡುವಾಗ ಒಂದು ಉಗುಣೆ ಬಳಿಳ ಯನ್ನನ  ತಂದು ಆ ಬಳಿಳ ಯ ತ್ತದಿಗೆ ಅರಿಸಿಣ್ ಹಚಿ್ಚ ದ ಒಂದು 

ಅಂಗುದ್ಯರವನ್ನನ  ಕಟ್ ತ್್ತರೆ. ಬೆಳಗಾಗಿ ನ್ನೋಡಿದ್ಯಗ ಆ ದ್ಯರ ಕಟ್ಿ ದ ಜ್ಞಗದಿಂದ ಉಗುಣೆ ಬಳಿಳ  ಸವ ಲ್ಪ ವಾದರೂ 

ಮುಂದೆ ಬೆಳೆದಿದು ರೆ ಹೆಣ್ಣ ನ್ನನ  ತಂದುಕಳಳ ಬೇಕೆಂದು, ಬೆಳೆಯದಿದು ರೆ ಬೇಡವೆನ್ನನ ವ ನಂಬಿಕೆ ಇವರಲಿ್ಲದೆ. ಈ 

ಎರಡು ಸಂಗತಗಳು ಅಥವಾ ವಸ್್ತಗಳು ಆ ಸಮುದ್ಯಯದ ಕನೆಾ  ಮತ್್ತ  ವರನ್ನ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕಳಳ ಬೇಕೇ 

ಅಥವಾ ಬೇಡವೇ ಎಂಬ ಅಧಿಕಾರವನ್ನನ  ಪ್ಡೆದುಕಂಡಿವೆ. ಅಂದರೆ ತ್ಮಾ  ಜಿೋವನ್ದ ಸಂಗಾತ ಯಾರಾಗಬೇಕು, 

ಯಾರು ಬೇಡ ಎಂದು ನಿಧಿರಿಸ್ತವ ಅಧಿಕಾರ ವರನಿಗೂ ಇಲಿ್  ಹಾಗೆಯೇ ಕನೆಾ ಗೂ ಇಲಿ್ . ಆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನನ  

ದಿೋಪ್ ಮತ್್ತ  ಉಗುಣೆ ಬಳಿಳ  ಪ್ಡೆದುಕಂಡಿವೆ. 

ಸಮಾರೀಪ್ 

           ಈ ಮೇಲ್ಲನ್ ಎಲಿಾ  ಅಂಶ್ಗಳನ್ನನ  ಗಮನಿಸಿದ್ಯಗ ತಳಿದುಬರುವುದೇನೆಂದರೆ ಅಧಿಕಾರ ಎನ್ನನ ವಂತ್ಹದುು  

ಒಂದಲಿಾ  ಒಂದು ರಿೋತಯಲಿ್ಲ  ಅನೇಕ ಕೈಚಳಕಗಳ (ಪ್ರ ಕಾರಗಳ) ಮೂಲ್ಕ ಪ್ರ ತ್ಾ ಕ್ಷವಾಗಿ ಇಲಿ್ವೇ ಪ್ರೋಕ್ಷವಾಗಿ 

ತ್ನ್ನ  ಅಸ್ಿತ್ವ ವನ್ನನ  ಉಳಿಸಿಕಂಡು ಪ್ರ ಬಲ್ವಾಗಿ ಬೆಳೆದುನಿಂತರುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಅದು ಜಗತ್ನಾದಾ ಂತ್ 

ವಾಾ ಪ್ಕವಾಗಿ ಹಬುಾ ತ್ದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ತಳಿದಿರುವಂತೆ ಅಧಿಕಾರವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಸ್ ರಗಳನ್ನನ  ಬಳಸಿಕಂಡು 

ಮುಗಧ  ಮನ್ಸ್್ತ ಗಳ, ಅಮಾಯಕ ಜಿೋವಿಗಳ, ಅಂಚ್ಚನ್ಲಿ್ಲರುವ ವಗಿಗಳ [ಮಹಿಳೆಯರು, ಅಸಪ ೃಶ್ಾ ರು, 

ಆದಿವಾಸಿಗಳು, ಕಾಮಿಕರು, ರೈತ್ರು, ಇತ್ತಾ ದಿ]. ಜನ್ರ  ಮೇಲೆ ತ್ನ್ನ  ಕೈಯಲಿ್ಲ  ಲ್ಗಾಮು ಹಿಡಿದು,  ಚ್ಚಟಿ ಬಿೋಸಿ 

ಸವಾರಿ ನ್ಡೆಸ್ತತ್ದೆ.  ಇದು ಒಂದು ಕಡೆಯಾದರೆ ಇನ್ನನ ಂದು ಕಡೆ ಅಧಿಕಾರ ಇಲಿ್ದ ಮನ್ಸ್್ತ ಗಳು 

ಅಧಿಕಾರವನ್ನನ  ಪ್ಡೆಯಲೇಬೇಕೆಂದು ಪ್ಣ್ತಟ್  ಅನ್ಾ  ಮಾಗಿಗಳ ಬೆನ್ನ ತ್  ಅಪ್ಚ್ಚರ ಎಸಗಲು ತ್ಯಾರಿ 
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ನ್ಡೆಸ್ತತ್ವೆ. ಹಿೋಗಿರುವಾಗ ನಾವುಗಳು ಅಂಬೇಡಕ ರ್ರವರ ಹಾಗೂ ಸಂವಿಧಾನ್ದ ಆಶ್ಯಗಳಾದ ಹಾಗೂ ಗಟ್ಿ  

ನಿಲುವುಗಳಾದ `ಸ್ಥವ ತಂತ್ರ ಾ , ಸಮಾನ್ತೆ, ವಿಶ್ವ ಭಾರ ತೃತ್ವ ,’ ಮತ್್ತ  ಮಹಾತ್ಾ  ಗಾಂಧಿೋಜಿಯವರ `ರ್ವಾ  ಭಾರತ್’ 

[ರಾಮರಾಜಾ ]ದ ಕನ್ಸ್ತ, ಹಾಗೂ ಬುದಧ , ಬಸವರ `ಸಮಾನ್ತೆ’ಯ ಆದಶ್ಿ ತ್ತ್ವ ಗಳು ಮುಂತ್ತದ 

ಮೌಲ್ಾ ಗಳನ್ನನ  ಪ್ರ ಸ್್ತತ್ ಭಾರತೋಯ ಸಮಾಜದಲಿ್ಲ  ಕಾಣ್ಣವುದು ಹೇಗೆ? ಅಧಿಕಾರವು ಭಾರತೋಯ ಸಂವಿಧಾನ್ದ 

ಪೂವಿ ಪಿೋಠಿಕೆಯಲಿ್ಲ  ಹೇಳಲಾಗಿರುವಂತೆ “ಭಾರತ್ದ ಪ್ರ ಜೆಗಳಾದ ನಾವು, ಭಾರತ್ವನ್ನನ  ಸ್ಥವಿಭೌಮ, 

ಸಮಾಜವಾದಿ, ಧಮಿನಿರಪೇಕ್ಷ ಪ್ರ ಜ್ಞಸತ್ತತ್ಾ ಕ ಗಣ್ರಾಜಾ ವನಾನ ಗಿ ರೂಪಿಸ್ತವುದಕಾಕ ಗಿ; ಭಾರತ್ದ ಎಲಿಾ  

ಪ್ರ ಜೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಮಾಜಿಕ, ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್್ತ  ರಾಜಕಿೋಯ ನಾಾ ಯವನ್ನನ ; ವಿಚ್ಚರ, ಅಭಿವಾ ಕ್ಿ , ನಂಬಿಕೆ, ಧಮಿ ಮತ್್ತ  

ಉಪ್ರಸನೆಯ ಸ್ಥವ ತಂತ್ರ ಾ ವನ್ನನ ; ಸ್ಥಾ ನ್ಮಾನ್ ಮತ್್ತ  ಅವಕಾಶ್ಗಳ ಸಮತೆಯನ್ನನ  ದ್ರೆಯುವಂತೆ 

ಮಾಡುವುದಕಾಕ ಗಿ; ವಾ ಕ್ಿಗೌರವ, ದೇಶ್ದ ಏಕತೆ ಮತ್್ತ  ಸಮಗರ ತೆಗಾಗಿ ಎಲಿ್ರಲಿ್ಲ  ಭಾತೃತ್ವ  ಭಾವನೆಯನ್ನನ  

ಮೂಡಿಸ್ತವುದಕೆಕ  ದೃಢಸಂಕಲ್ಪ  ಮಾಡುತ್ೆೋವೆ”[6]. ಎಂಬ ಮಾತ್ತ ಸ್ತಳಾಳ ಗಿಸ್ತತ್ದೆ. ಭಾರತೋಯ 

ಸಮಾಜವನ್ನನ  ಈ ತೆರನಾದ ಅಧಿಕಾರದ ಕಪಿಮುಷ್ಿ ಯಿಂದ ಬಿಡಿಸ್ತವುದು ಕಷ್ ಸ್ಥಧಾ . ಆದರೂ ಅದರ 

ಹಿಡಿತ್ದಿಂದ ತ್ಪಿಪ ಸಿಕಳಳ ಲು ಕೆಲ್ವು ದ್ಯಶ್ಿನಿಕರ, ಸಿದ್ಯಧ ಂತಗಳ ತ್ತ್ವ ಗಳನ್ನನ  ಅನ್ನಸರಿಸ್ತವುದು ಉತ್್ಮ. 
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