
                                      

                                                 Group of International Journals 

 
 19  

 https://tumbe.org/   

T  u  m  b  e 

Publication 

Author/s 

 

Untouchables and internal reservation debates among untouchables 

Thippeswamy M. 

  Abstract

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

1Ph.D Researcher 

Department of History 

Kannada University, Hampi 

Karnataka, India 

 

 

 

   

 

 

 

 

In India, untouchable castes are addressed as 

untouchables/Dalits. These untouchable castes 

have been treated very exploitatively since 

time immemorial in the systems of univer-

sal/upper castes like madi-mile, superior-infe-

rior, pure-impure, religious, social, economic, 

educational, etc. Several Dalit organizations 

have been born to raise voice and fight against 

such untouchability practices. However, the 

untouchable rituals have not been able to sing 

an end to this day. Perhaps one of the reasons 

for this is the strength of Sarvanis/Upper clas-

ses, economic strength, political growth and 

the practice of untouchability among the un-

touchables.? In the present article an attempt 

has been made to discuss the practice of un-

touchability among untouchable castes. 
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ಅಸ್ಪ ೃಶ್ಯ ರಲಿ್ಲ  ಅಸ್ಪ ೃಶ್ಯ ರು ಮತ್ತು  ಒಳ ಮೀಸ್ಲಾತಿಯ ಚರ್ಚೆಗಳು 

ತಿಪ್ಪ ೀಸ್ವಾ ಮ  ಎಂ. 

ಪಿಎಚ್.ಡಿ ಸಂಶೋಧನಾರ್ಥಿ 

ಚರಿತೆ್ರ  ವಿಭಾಗ 

ಕನ್ನ ಡ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾ ಲಯ, ಹಂಪಿ 

ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ: m.thippeswamy.phd@gmail.com 

ಸ್ವರಂಶ್ 

 ಭಾರತದಲಿ್ಲ  ಮುಟಿ್ಟ ದರೆ ಮೈಲ್ಲಗೆಯಾಗುವ, ಸ್ಪ ರ್ಶಿಸ್ಲು ಅನ್ರ್ಿ ಜಾತಿಗಳನ್ನನ  

ಅಸ್ಪ ೃಶ್ಾ ರು/ದಲ್ಲತರೆೆಂದು ಸಂಬೋಧಿಸ್ಲಾಗುತಿಿದೆ. ಈ ಅಸ್ಪ ೃಶ್ಾ  ಜಾತಿಗಳನ್ನನ  

ಸ್ವಿಣಿಯ/ಮೇಲವ ಗಿದ ಜಾತಿಗಳು ಮಡಿ-ಮೈಲ್ಲಗೆ, ಮೇಲು-ಕೋಳು, ಶುದಧ - ಅಶುದಧ , 

ಧಾರ್ಮಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ, ಆರ್ಥಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ಮುೆಂತಾದ ವಾ ವಸೆ್ಥ ಗಳಲಿ್ಲ  ಅತಾ ೆಂತ 

ಶೋಷಣಾತಮ ಕವಾಗಿ ಅನಾದಿಕಾಲದಿೆಂದಲೂ ನ್ಡೆಸಿಕೊಳಳ ಲಾಗುತಿಿದೆ. ಇೆಂತರ್ ಅಸ್ಪ ೃಶ್ಾ  

ಆಚರಣೆಗಳ ವಿರುದಧ  ಧವ ನಿ ಎತಿಲು, ಹೋರಾಟ ಮಾಡಲು ರ್ಲವಾರು ದಲ್ಲತ ಸಂಘಟನೆಗಳು 

ಹುಟಿ್ಟ ವೆ. ಆದರೂ ಅಸ್ಪ ೃಶ್ಾ  ಆಚರಣೆಗಳಿಗೆ ಇೆಂದಿಗೂ ಮುಕಿಾಯ ಹಾಡಲು ಸಾಧಾ ವಾಗಿಲಿ . 

ಬಹುಶಃ ಇದಕೆ್ಕ  ಸ್ವಿಣಿಯರು/ಮೇಲವ ಗಿಗಳ ಬಲ್ಲಷಠ ತ್ರ, ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಧೃಡತ್ರ, ರಾಜಕೋಯ 

ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಕಾರಣಗಳ ಜೊತ್ರಗೆ ಅಸ್ಪ ೃಶ್ಾ ರಲಿ್ ೋ ಅಸ್ಪ ೃಶ್ಾ ತ್ರಯ ಆಚರಣೆಗಳಿರುವುದು 

ಒೆಂದು ಕಾರಣವಾಗಿರಬಹುದು.? ಪೆ್ ಸಿ್ತತ ಲೇಖನ್ದಲಿ್ಲ  ಅಸ್ಪ ೃಶ್ಾ ರೆನ್ನನ ವ ಜಾತಿಗಳಲಿ್ಲರುವ 

ಅಸ್ಪ ೃಶ್ಾ  ಆಚರಣೆ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸ್ಲು ಪೆ್ ಯತಿನ ಸ್ಲಾಗಿದೆ. 

ಪ್ರ ಮುಖ ಪ್ದಗಳು: ಅಸ್ಪ ೃಶ್ಾ , ಅಸ್ಪ ೃಶ್ಾ ರಲಿ್ಲ  ಅಸ್ಪ ೃಶ್ಾ ರು, ಒಳ ರ್ಮೋಸ್ಲಾತಿ, ದಲ್ಲತ, 

ಮುೆಂತಾದವು. 

ಪ್ರ ಸ್ವು ವನೆ 

 ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನ್ದ ಭಾಗ 3ರ ಸ್ಮಾನ್ತ್ರಯ ರ್ಕೆು ಗಳ ಕಲಂ 17ರಲಿ್ಲ  ಅಸ್ಪ ೃಶ್ಾ ತ್ರ 

ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವುದು ಅಪ್ರಾಧ ಮತಿು  ಅನ್ನಕರಣೆ ಮಾಡುವಂತಿಲಿ  ಎೆಂಬ ಕಾನೂನ್ನಗಳು 

ಕಡ್ಡಾ ಯವಾಗಿ ಜಾರಿಯಲಿ್ಲದದ ರು, ಇೆಂದಿಗೂ ಅಸ್ಪ ೃಶ್ಾ  ಆಚರಣೆಗಳಿಗೆ ಮುಕಿ  ಹಾಡಲು 

ಸಾಧಾ ವಾಗಿಲಿ . ಸ್ಮಾಜದಲಿ್ಲ  ಅಸ್ಪ ೃಶ್ಾ  ಆಚರಣೆ ಎಲ್ಮರೆಯ ಕಾಯಿಯಂತಿದೆ. ಕಂಡರೂ 

ಕಾಣದಂತ್ರ ವಾ ವಸೆಿ ತ ಸ್ಮಾಜ, ಅಧಿಕಾರಸೆ್ ರು, ಪೆ್ ಭಾವಿಗಳು, ಮುಖಂಡರು, ಕಾನೂನ್ನ 

ಪಾಲನ್ಗಾರರು ಒಪಿಪ ತ ಮೌಲಾ ಗಳಾಗಿ ಅಸ್ಪ ೃಶ್ಾ  ಆಚರಣೆಯನ್ನನ  ಸಿವ ೋಕರಿಸಿದಂತ್ರ ಕಾಣುತಿಿದೆ. 

ಬಹುಷಃ ಇದಕೆ್ಕ  ಅಸ್ಪ ೃಶ್ಾ ರಲಿ್ ೋ ಇರುವ ಅಸ್ಪ ೃಶ್ಾ  ಆಚರಣೆಗಳು ಒೆಂದು ಕಾರಣವಿರಬಹುದು.? 

ಅಸ್ಪ ೃಶ್ಯ  ಪ್ದದ ಅರ್ೆ 

 ದಲ್ಲತರನ್ನನ  ಕರಿತು ಅಸ್ಪ ೃಶ್ಾ , ಬಹಿಷೆ ೃತ, ಪಂಚಮ, ಶೂದೆ , ಅೆಂತಾ ಜ, ಚಂಡ್ಡಲ, 

ಇನೂನ  ಮುೆಂತಾದ ಹೆಸ್ರುಗಳಿೆಂದ ಗುರುತಿಸ್ಲಾಗುತಿಿದೆ. “ದಲ್ಲತ ಎೆಂದರೆ ಭಗನ ಗೆಂಡ 
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ಜನ್ರು ಅಥವಾ ನಿಮನ  ವಗಿದವರು ಎೆಂದಥಿ.”1 ಕನ್ನ ಡ ಸಾಹಿತಾ  ಪ್ರಿಷತಿಿನ್ ಕನ್ನ ಡ-

ಇೆಂಗಿಿ ಷ್ ನಿಘಂಟ್ಟನ್ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯಾ  681ರಲಿ್ಲ  ದಲ್ಲತ ಮತಿು  ದಲ್ಲತಜನ್ ಎೆಂಬುದಕೆ್ಕ  

ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ, ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಹಿೆಂದುಳಿದವನ್ನ; ಶೋಷಣೆಗೆ ಒಳಗಾದವನ್ನ, ಹಿೆಂದುಳಿದ 

ಜನ್ ಎೆಂಬಥಿವಿದುದ , ಅಸ್ಪ ೃಶ್ಾ  ಎೆಂಬುದಕೆ್ಕ  ಮುಟಿ ಬಾರದು, ಕ್ಕಲವು ಸಾಮಾಜಿಕ ವಗಿಗಳು 

ಸಂಸ್ಗಿದಿೆಂಧ ದೂರಮಾಡಿದದ  ಒೆಂದು ಜನ್ವಗಿಕೆ್ಕ  ಸೇರಿದ ವಾ ಕಿ . (ಕ.ಸಾ.ಪ್.ನಿ- ಪು,ಸಂ-

103)ಎೆಂಬ ಅಥಿಗಳಿವೆ. ಸಂಕುರ್ಚತ ಅಥಿದಲಿ್ಲ  ಅಸ್ಪ ೃಶ್ಾ /ದಲ್ಲತರೆೆಂದರೆ ಮುಟಿ್ಟ ದರೆ 

ಮೈಲ್ಲಗೆಯಾಗುವ, ಸ್ವ ಚಛ ತ್ರ ಇಲಿದಿರುವ, ಸ್ತಿ  ಪೆಾ ಣಿಗಳ ದೇರ್ವನ್ನನ  ತಿನ್ನನ ವ, ಚಮಿದ 

ಕ್ಕಲಸ್ ಮಾಡುವವ ಎೆಂಬಥಿವಿದದ ರೆ, ವಿಶಾಲ ಅಥಿದಲಿ್ಲ  ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ, ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ, 

ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಕ್ಕಳಸೆಾ ನ್ದಲಿ್ಲರುವ, ಶೋಷಣಾತಮ ಕ ಬದುಕನ್ಲಿ್ಲ  ಜಿೋವಿಸ್ತತಿಿರುವ ಎಲಿಾ  

ಜಾತಿ/ಸ್ಮುದ್ಯಯಗಳನ್ನನ  ದಲ್ಲತರೆೆಂದು ಗೆ ಹಿಸಿಕೊಳಳ ಲಾಗಿದೆ.  

ಕರ್ನೆಟಕದ ಅಸ್ಪ ೃಶ್ಯ  ಜಾತಿಗಳು 

 ಕನಾಿಟಕದಲಿ್ಲ  ಅಸ್ಪ ೃಶ್ಾ ರು ಎೆಂದರೆ ಮುಟಿ್ಟ ದರೆ ಮೈಲ್ಲಗೆ ಆಗುವ, ಶುದಧ ತ್ರಯಲಿ್ಲ  

ಕ್ಕಳಮಟಿ ದಲಿ್ಲರುವ, ಚಮಿದ ಕ್ಕಲಸ್, ಕೂಲ್ಲ ಕ್ಕಲಸ್ ಮಾಡುವ ಹಿೋನಾಯ ಸೆಿ ತಿ ಉಳಳ  ಕ್ಕಳ 

ಜಾತಿಗಳನ್ನನ  ಅಸ್ಪ ೃಶ್ಾ ರು ಅಥವಾ ದಲ್ಲತರು ಎೆಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತಿದೆ. “ಕನಾಿಟಕದ 

ದಲ್ಲತರೆೆಂದರೆ ಹಲ್ಯರು, ಮಾದಿಗರು, ಸ್ಮಗಾರರು, ಡೋರ, ಡಕೆ ಲ, ಮಾಚಾಳ, ಪಂಬದ, 

ಪ್ರವ, ನ್ಲ್ಲಕ್ಕ, ಕೊರಗ, ಮನ್ಸ , ಮೇರ ಮೊದಲಾದ ಅಸ್ಪ ೃಶ್ಾ  ಜಾತಿ ಜನ್ ಎೆಂಬುದು 

ಗೆ ಹಿತವಾಗೇ ಇತಿು . ಇವರ ನೇತೃತವ ದಲಿ್ಲ  ಉಳಿದ ಶೋಷಿತ ಜಾತಿಗಳು ನೆರೆಯಬೇಕು ಎೆಂಬ 

ಕಲಪ ನೆ ಬೆಳೆಯಿತು.” 2 ಇದಲಿದೆ ಅಸ್ಪ ೃಶ್ಾ (ದಲ್ಲತ) ಎೆಂಬುದಕೆ್ಕ  ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಮತಿು  

ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ತುಳಿತಕೆ್ಕ  ಒಳಗಾದ, ಕ್ಕಳಸಿ್ರದಲಿ್ಲರುವ ಜಾತಿ ಜನ್ಸ್ಮೂರ್ ಎೆಂಬ 

ವಿಶಾಲವಾದ ಗೆ ಹಿಕ್ಕ ಇದೆ. “ಕನಾಿಟಕದಲಿ್ಲ  ದಲ್ಲತರೆೆಂದರೆ ಹಲ್ಯರು ಮತಿು  ಮಾದಿಗರು 

ಹೆಚ್ಚು  ಸಂಖ್ಯಾ ಯಲಿ್ಲದ್ಯದ ರೆ.” 3 ಪೆ್ ಸಿ್ತತ ದಲ್ಲತವಗಿವನ್ನನ  ಆದಿಕನಾಿಟಕ, ಆದಿದೆ್ಯ ವಿಡ, 

ರ್ರಿಜನ್, ಬಲಗೈ, ಎಡಗೈ, ಮುೆಂತಾದ ಹೆಸ್ರುಗಳಿೆಂದ ಗುರುತಿಸ್ಲಾಗುತಿಿದೆ.  

1) ಹೊಲೆಯರು 

 ಕನಾಿಟಕದಲಿ್ಲ  ಹಲ್ಯ, ತರ್ಮಳುನಾಡಿನ್ಲಿ್ಲ  ಪ್ಲೈಯನ್, ಕೇರಳದಲಿ್ಲ  

ಪುಲಯಾನ್, ಆೆಂಧೆ ಪೆ್ ದೇಶ್ ಮತಿು  ತ್ರಲಂಗಾಣದಲಿ್ಲ  ಮಾಲ, ಮರ್ರಾಷಿ ರದಲಿ್ಲ  ಮಹಾರ್, 

ಇನ್ನನ  ರ್ಲವು ಭಾಗಗಳಲಿ್ಲ  ಮತಿಿತರ ಹೆಸ್ರುಗಳಿೆಂದ ಕರೆಯುವುದುೆಂಟು. ಹಲ್ಯರು 

ಹಲಗಳಲಿ್ಲ  ದುಡಿಯುವ ವಗಿವಾಗಿ, ಗುಲಾಮರಾಗಿ ಬದುಕು ಕಟಿ್ಟ ಕೊೆಂಡ, ಸ್ವಿಣಿಯರು 

ಇವರನ್ನನ  ಹಲೇ(ಮೈಲ್ಲಗೆ) ಎನ್ನನ ವ ಪ್ದದಿೆಂದ ಸಂಭೋಧಿಸ್ತತಿಿದದ ರಿೆಂದ ಹಲ್ಯ ಎೆಂಬ 

ಬಂದಿದೆ. “ಹಲ್ಯರು ಕೃಷಿ ಕ್ಕಲಸ್, ಸ್ಮಾರಂಭಗಳಲಿ್ಲ  ರ್ಲ್ಲಗೆ ಬಾರಿಸ್ತವಿಕ್ಕ, ಕರ್ಳೆ 

ಊದುವುದು, ಕೃಷಿ ಚಟುವಟ್ಟಕ್ಕಗೆ ಚಮಿದ ಸಾಮಾಗೆಿ ಗಳನ್ನನ  ತಯಾರಿಸಿಕೊಡುತಿಿದದ ರು.“ 4 

ಹಲ್ಯರು ಅಸ್ಪ ೃಶ್ಾ  ವಗಿದ ಒೆಂದು ಜಾತಿಯಾಗಿದುದ , “ಉತಿಮ ಕುಲದವರು 

ಹಲ್ಲಯರನ್ನನ  ಮುಟಿ್ಟ ಸಿಕೊಳುಳ ವುದಿಲಿ ; ಆದರೆ ಊರಿಗೆ ಹಲ್ಲಯನಿರದಿದದ ರೆ 

ಸಾಗುವುದಿಲಿ .” 5 ಹಲ್ಯರನ್ನನ  “ಬಲಗೈ” ಎೆಂದು ಸಂಭೋಧಿಸ್ಲಾಗುತಿದೆ. ಕನಾಿಟಕದ 
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ಹಲ್ಯರಲಿ್ಲ (ಉಪ್ಜಾತಿಗಳನ್ನನ  ಹರತುಪ್ಡಿಸಿ) 1,82,734ರಷಿ್ಟ  ಪುರುಷರು, 

1,04,953ರಷಿ್ಟ  ಮಹಿಳೆಯರು, ಒಟಿು  2,87,687ರಷಿ್ಟ  ಜನ್ಸಂಖ್ಯಾ  ಹೆಂದಿದ್ಯದ ರೆ. 

2) ಮಾದಿಗರು 

 ಕನಾಿಟಕದಲಿ್ಲ  ಮಾದಿಗರು, ಮಹಾರಾಷಿ ರದಲಿ್ಲ  ಮಾೆಂಗ್(ಮಾತಂಗ), 

ತರ್ಮಳುನಾಡಿನ್ಲಿ್ಲ  ಅರುೆಂಧತಿಯಾರ್, ಉತಿರ ಭಾರತದಲಿ್ಲ  ಭಂಗಿ ಇನಿನ ತರೆ ಪೆಾ ದೇರ್ಶಕ 

ಭಾಷೆಗಳಲಿ್ಲ  ಕರೆಯಲಾಗುತಿಿದೆ. ಮೂಲತಃ ಚಮಿದ ಕ್ಕಲಸ್ ಮಾಡುತಿಿದದ ರು, ಚಪ್ಪ ಲ್ಲಗಳನ್ನನ  

ಹಲ್ಲಯುತಿಿದದ ರು. ಚಮಿದ ಸಾಮಾನ್ನಗಳನ್ನನ  ತಯಾರಿಸಿ ವಾಾ ಪಾರ ಮಾಡುತಿಿದದ ರು. 

ಕನಾಿಟಕದ ಅಸ್ಪ ೃಷಾ ರಲಿ್ಲಯೇ ಮಾದಿಗರು ಬಹುಸಂಖ್ಯಾ ತರು. ಇವರು ಊರಿನ್ 

ಹರಭಾಗಗಳಲಿ್ಲ  ಮಾದಿಗರ ಕೇರಿಗಳಲಿ್ಲ  ವಾಸಿಸ್ತತಿಾರೆ. ಮಾದಿಗರನ್ನನ  “ಎಡಗೈ” ಎೆಂದು 

ಸಂಭೋಧಿಸ್ಲಾಗುತಿದೆ. ಕನಾಿಟಕದ ಮಾದಿಗರಲಿ್ಲ (ಉಪ್ಜಾತಿಗಳನ್ನನ  ಹರತುಪ್ಡಿಸಿ) 

2,17,088ರಷಿ್ಟ  ಪುರುಷರು, 1,40,163ರಷಿ್ಟ  ಮಹಿಳೆಯರು, ಒಟಿು  3,57,251ರಷಿ್ಟ  ಜನ್ಸಂಖ್ಯಾ  

ಹೆಂದಿದ್ಯದ ರೆ. 

3) ದಕಕ ಲ್ಲಗರು 

 ಕನಾಿಟಕದಲಿ್ಲ  ಇವರನ್ನನ  ದಕೆ ಲ್ಲಗರು, ದೊಕೆ ಲ್ಲಗರು, ಡಕೆ ಲರು, ಡಕಿಾ ರು, ದಕಿರ್, 

ದಕೆ ಲ್ಲಗ, ಮುೆಂತಾದ ನಾನಾ ಹೆಸ್ರುಗಳಿೆಂದ ಕರೆಯುತಿಾರೆ. ದಕೆ ಲ್ಲಗರು ಇೆಂದಿಗೂ 

ಅಲ್ಮಾರಿಯಾಗಿ ಜಿೋವಿಸ್ತತಿಿರುವ ಸ್ಮುದ್ಯಯವಾಗಿದುದ , ಮಾದಿಗರಲಿ್ ೋ ಉಪ್ಜಾತಿಯಾಗಿದೆ. 

ಪೆಾ ದೇರ್ಶಕವಾಗಿ ಕ್ಕಲವೆಡೆ ಸೆ್ ಳಿೋಯರು ದಕೆ ಲ್ಲಗರು ಕೃಷಿ ಮಾಡಲು ನಿರಾಕರಿಸ್ತತಿಾರೆ. 

ದಕೆ ಲ್ಲಗರಿಗೆ ತಮಮ ದೇ ಆದ ಜಾತಿ ಆಧಾರಿತ ಮಠ ಎೆಂಬುವುದು ಇಲಿ . ಗೆಾ ಮದ 

ಹರಭಾಗದಲಿ್ಲ  ಮಾದಿಗರ ಕೇರಿಗಳಿಗಿೆಂತ ದೂರದಲಿ್ಲ  ವಾಸ್ಮಾಡುತಿಾರೆ. “Dakkala or 

Dakkali is the name of a class of mendicants who beg from Madigas only.”  ಈ ಹೇಳಿಕ್ಕಯಲಿ್ಲ  

ಮಾದಿಗರಲಿ್ಲ  ಮಾತೆ  ದಕೆ ಲ್ಲಗರು ಭಿಕೆ್ಕಯನ್ನನ  ಬೇಡುವ ಅಲ್ಮಾರಿ ಜನ್ಸ್ಮೂರ್ವಾಗಿದೆ. 

ಕನಾಿಟಕದ ಮಾದಿಗರಲಿ್ಲ (ಉಪ್ಜಾತಿಗಳನ್ನನ  ಹರತುಪ್ಡಿಸಿ) 314ರಷಿ್ಟ  ಪುರುಷರು, 

220ರಷಿ್ಟ  ಮಹಿಳೆಯರು, ಒಟಿು  534ರಷಿ್ಟ  ಜನ್ಸಂಖ್ಯಾ  ಹೆಂದಿದ್ಯದ ರೆ. 

4) ಭಂಗಿ 

 ಕನಾಿಟಕದಲಿ್ಲರುವ ಭಂಗಿಗಳು ಉತಿರ ಭಾರತದಿೆಂದ ಉದೊಾ ೋಗದ ಸ್ಲುವಾಗಿ 

ವಲಸ್ಥಗಾರರಾಗಿ ಬಂದವರು. ಮೂಲತಃ ಹಿೆಂದೂಸಿಾನಿ ಭಾಷೆಯನ್ನನ  ಆಡುತಿಾರೆ. ಪೆ್ ಸಿ್ತತ 

ಇವರುಗಳಿಗೆ ಉದೊಾ ೋಗದ ಅವಕಾಶ್ಗಳು ಹೆಚಾು ಗುತಿಿರುವುದರಿೆಂದ ದಕೆ ಣಕೆ್ಕ  ವಲಸ್ಥ 

ಹೆಚಾು ಗಿದೆ.  “ಭಂಗಿಗಳು ಅಥವಾ ರ್ಲಾಲಖೋರರು, ಇವರು ಉತಿರ ಹಿೆಂದುಸೆಾ ನ್ದಿೆಂದ 

ಬಂದವರು. ಹಿೆಂದೂಸೆಾ ನಿ ಭಾಷೆಯನಾನ ಡುತಿಾರೆ. ಇದರಲಿ್ಲ  ಕ್ಕಲವರು ನಿೋಚ  ಕುಲದ 

ಹಿೆಂದೂ ಜನ್ರು, ಕ್ಕಲವರು ನಿೋಚ ಕುಲದ ಮುಸ್ಲಾಮ ನ್ರು ಇರುತಿಾರೆ.”7 “ಭಂಗಿಗಳು 

ಪಾಯಖ್ಯನೆಗಳಲಿ್ಲರುವ ಮಲವನ್ನನ  ತ್ರಗಿದು ಸ್ವ ಚಛ  ಮಾಡುವರು, ಗಟಾರುಗಳನೂನ , 

ಓಣಿಗಳನೂನ  ಉಡುಗುವರು.”8 ಪೆ್ ಸಿ್ತತ ಕನಾಿಟಕದ 31 ಜಿಲಿ್ ಗಳಲಿ್ಲ  ಒಟಿು  1.667 
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ಜನ್ಸಂಖ್ಯಾ  ಹೆಂದಿದ್ಯದ ರೆ. ಇದರಲಿ್ಲ  ಪುರುಷರ ಸಂಖ್ಯಾ  1.096 ಮತಿು  ಮಹಿಳೆಯರ ಸಂಖ್ಯಾ  531 

ಹೆಂದಿದ್ಯದ ರೆ. 

ಅಸ್ಪ ೃಶ್ಯ ರಲಿ್ಲ  ಅಸ್ಪ ೃಶ್ಯ ರು ? 

 ಪೆ್ ಸಿ್ತತ ದಲ್ಲತ ಅಧಾ ಯನ್ಗಳು ಯಾವ ದೃಷಿಠ ಕೊೋನ್ಗಳನಿನ ಟಿು ಕೊೆಂಡು 

ಮುೆಂದುವರೆಯುತಿಿವೆ ಎೆಂಬುದನ್ನನ  ಗೆ ಹಿಸಿಕೊಳಳ ವ ಅವಶ್ಾ ಕತ್ರಯಿದೆ. ಅಸ್ಪ ೃಶ್ಾ ತ್ರಯನ್ನನ  

ಒತಿಿ  ಹೇಳುತಿ  ದೌಜಿನ್ಾ , ಅಹಿೆಂಸ್ಥ, ತಿರಸೆಾ ರ, ಕೋಳಿರಿಮೆ ಶೋಷಣೆಯನ್ನನ   

ಸ್ವಿಣಿಯರು/ಮೇಲವ ಗಿದ ಜನ್ರು ದಲ್ಲತ ಜಾತಿ/ಸ್ಮುದ್ಯಯಗಳ ಮೇಲ್ ಮಾಡುತಿಿರುವ 

ಅಸ್ಪ ೃಶ್ಾ  ಆಚರಣೆಯ ವಿರುದಧ  ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತಿಿವೆ ಎೆಂಬ ದಲ್ಲತ ಸಂಕಥನ್ಗಳು 

ದಲ್ಲತರಲಿ್ ೋ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು  ಜನ್ಸಂಖ್ಯಾ  ಹೆಂದಿರುವ ಜಾತಿಗಳನ್ನನ  ಕೇೆಂದೆಿ ಕರಿಸ್ತವ ಮೂಲಕ 

ಸ್ಮುದ್ಯಯಗಳ ಆಕಾೆಂಕೆ್ಕ ಗಳನ್ನನ  ಪೆ್ ತಿಪಾದಿಸ್ತತಿಾ  ಶೋಷಣೆಗಳ ಬಗೆೆ  ಬರರ್, ಭಾಷಣ, 

ಹೋರಾಟಗಳ ಮೂಲಕ ಅಸ್ಪ ೃಶ್ಾ  ಆಚರಣೆಗಳ ಬಗೆೆ  ವಿರೋಧ ವಾ ಕಿಪ್ಡಿಸ್ತತಿಿವೆ. ಆದರೆ 

ಅಸ್ಪ ೃಶ್ಾ  ಎೆಂದು ಗುರುತಿಸ್ತವ ಜಾತಿಗಳಿೆಂದಲೇ ಅಸ್ಪ ೃಶ್ಾ  ಆಚರಣೆಗಳ ಬಗೆೆ  

ಬರವಣಿಗೆಗಳಿರುವುದು ತುೆಂಬಾ ವಿರಳ. ಇೆಂದಿನ್ ಅಧಾ ಯನ್ಗಳು, ಸಂಶೋಧನೆಗಳು  

ಅಸ್ಪ ೃಶ್ಾ ರಲಿ್  ನ್ಡೆಯುವ ಅಸ್ಪ ೃಶ್ಾ  ಆಚರಣೆಗಳನ್ನನ  ಗೆ ಹಿಸಿಕೊಳುಳ ವಲಿ್ಲ  ಅಥವಾ 

ಗೆ ಹಿಸಿಕೊೆಂಡಿದದ ಲಿ್ಲ  ಅದನ್ನನ  ವಾ ಕಿಪ್ಡಿಸ್ಲು ವಿಫಲವಾಗುತಿಿವೆ. ಇದಕೆ್ಕ  ಜಾತಿಯ ಅಭಿಮಾನ್ 

ಅಥವಾ ಅದರ ಬಿಗಿ ಹಿಡಿತವೆ ಕಾರಣವಿರಬಹುದು.  

“2006 ರಲಿ್ಲ  ಆಕ್ಷನ್ ಏಡ್ ಸ್ಮೂರ್ ಪೆ್ ಕಟ್ಟಸಿದ ವರದಿಯೆಂದರಲಿ್ಲ  ರ್ನ್ನ ೆಂದು 

ರಾಜಾ ಗಳಲಿ್ಲ  ಆಚರಣೆಯಲಿ್ಲರುವ ಅಸ್ಪ ೃಶ್ಾ ತ್ರಯ ಬಗೆೆ  ವಿಸಿ್ ೃತವಾದ ಮಾಹಿತಿಗಳಿವೆ. 

ನೂರಕೆ ೆಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು  ತಾರತಮಾ ದ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನನ  ಈ ಸ್ರ್ಮೋಕೆ್ಕಯಲಿ್ಲ  ಸಂಗೆ ಹಿಸ್ಲಾಗಿದೆ. 

ಆದರೆ ದಲ್ಲತ ಸ್ಮುದ್ಯಯದೊಳಗೇ ಇರುವ ಅಸ್ಪ ೃಶ್ಾ ತ್ರ ಆಚರಣೆಯ ಬಗೆೆ  ಅಥವಾ 

ತಾರತಮಾ ಗಳ ಬಗೆೆ  ಈ ವರದಿಯಲಿ್ಲ  ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ಲಭಾ ವಾಗುವುದಿಲಿ .”9 ನಾ 

ದಿವಾಕರ ರವರು ಅನ್ನವಾದಿಸಿರುವ ಅೆಂಬೇಡೆ ರ್ ದೃಷಿಠ ಕೊೋನ್ ಹಸ್ ದಲ್ಲತ ಚಳುವಳಿಗಳು 

ಹತಿಿ ಗೆಯಲಿ್ಲ  ಸಿಾ ಲ್ಲನ್ ಕುರುಪ್  ಅವರ ನಿದೇರ್ಶಿಸಿದ “ಅನ್ ಟಚ್ ಡ್ ಸಿ್ ೋರಿಸ್ ಆಫ್ 

ಪಿೋಪ್ಲ್ ಅಪಾರ್ಟಿ” ಚಲನ್ರ್ಚತೆ  ವಿವರಣೆ ಇದೆ. ಈ ಚಲನ್ರ್ಚತೆ ವು 2007 ರಲಿ್ಲ  ಬಿಡುಗಡೆ 

ಹೆಂದಿತು. ಈ ಚಲನ್ರ್ಚತೆ ದಲಿ್ಲ  ಅನೇಕ ರಿೋತಿಯ ಅಸ್ಪ ೃಶ್ಾ ತ್ರಯ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನನ  

ತೋರಿಸ್ಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತದ 8 ರಾಜಾ ಗಳಲಿ್ಲ  ಅಧಾ ಯನ್ ನ್ಡೆಸಿ ರರ್ಚಸಿದ ಡ್ಡಕಾ ಮೆೆಂಟರಿ ರ್ಚತೆ  

ಇದ್ಯದರು ಅಸ್ಪ ೃಶ್ಾ ತ್ರ ಬಗೆೆ  ಸ್ಪ ಷಿ  ರ್ಚತೆ ಣ ನಿೋಡಲು ಸಾಧಾ ವಾಗಿಲಿ .  ಅಸ್ಪ ೃಶ್ಾ ರಲಿ್ಲ  

ಅಸ್ಪ ೃಶ್ಾ ರ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನನ  ದ್ಯಖಲ್ಲಸ್ತವಲಿ್ಲ  ವಿಫಲವಾಗಿದೆ. ‘ಬೆ ೋಕನ್ ಪಿೋಪ್ಲ್’ ಎನ್ನನ ವ  

ಜಾತಿ ದೌಜಿನ್ಾ ವನ್ನನ  ಕುರಿತು ರಾಷಿಿ ರೋಯ ಮಟಿ ದಲಿ್ಲ  ವಿಚಾರವನ್ನನ  ಓದುಗರಿಗೆ 

ತಲುಪಿಸ್ತತಿಿರುವ ಕೃತಿಯಲಿ್ಲಯೂ ಸ್ರ್ ಅಸ್ಪ ೃಶ್ಾ ರಲಿ್ಲರುವ  ಅಸ್ಪ ೃಶ್ಾ ರ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನನ  

ದ್ಯಖಲ್ಲಸ್ತವಲಿ್ಲ  ವಿಫಲವಾಗಿರುವುದು ದು:ಖಕರ ಸಂಗತಿ. 

ಕನಾಿಟಕದಲಿ್ಲ  ಅಷಿೆ ೋ ಅಲಿದೆ ಭಾರತದ ರ್ಲವು ರಾಜಾ ಗಳಲಿ್ಲ  ಅಸ್ಪ ೃಶ್ಾ  ಆಚರಣೆಗಳು 

ಅಸ್ಪ ೃಶ್ಾ ರಲಿ್ ೋ ಹೆಚಾು ಗಿ ಇೆಂದಿಗೂ ಕಂಡು ಬರುತಿಿವೆ. ”ಗುರಿೆಂ ಮಾಳ 

ಸ್ಮುದ್ಯಯದವರನ್ನನ  ಮಾಲ ಜಾತಿ ಸ್ಮುದ್ಯಯದಲಿ್ ೋ ಅತಾ ೆಂತ ಕ್ಕಳಸಿ್ರದವರೆೆಂದು 
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ಪ್ರಿಗಣಿಸ್ಲಾಗುತಿದೆ. ಮಾಲ ಜಾತಿಯ ಉಪ್ಜಾತಿಗಳಲಿ್ಲ  ಗುರಿೆಂಮಾಲ ಜನ್ರನ್ನನ  

ಕೋಳರಿಮೆಯಿೆಂದ ನ್ೋಡಲಾಗುತಿದೆ. ದಲ್ಲತ ಶೆ್ ೋಣಿಯಲಿ್ಲ  ಮಾದಿಗರು ಮಾಲರ ನಂತರದ 

ಸೆಾ ನ್ ಪ್ಡೆದಿರುತಿಾರೆ. ಮಾದಿಗರ ಉಪ್ಜಾತಿಗಳ ಪೈಕ ಉಚು  ಸೆಾ ನ್ವು ಮಾದಿಗ ಗುರು 

ಎನ್ನ ಲಾಗುವ ಸಂಗಾರಿ ಜಾತಿಯಿೆಂದ ದಕೆ ಲ್ ಸ್ಮುದ್ಯಯದವರೆಗೂ ಚಲ್ಲಸ್ತತಿದೆ. ನಿೋಚ 

ಸೆಾ ನ್ವು ದಕೆ ಲರಿೆಂದ ಸಂಗಾರಿ ಉಪ್ಜಾತಿಯವರೆಗೆ ಚಲ್ಲಸ್ತತಿದೆ.”10 “ಬಿಹಾರ ಮತಿು  

ಉತಿರಪೆ್ ದೇಶ್ದಲಿ್ಲನ್ ಮುಸಾಸ ರ್ರಿಗಳು, ತ್ರಲಂಗಾಣದ ದಕೆ ಲ್ಲಗರು, ಗೋಸಂಗಿಗಳು ಮತಿು  

ಗುರಿೆಂ ಮಾಲ ಸ್ಮುದ್ಯಯ, ವಿವಿಧ ರಾಜಾ ಗಳಲಿ್ಲನ್ ವಾಲ್ಲಮ ೋಕ ಅಥವಾ ಭಂಗಿ ಸ್ಮುದ್ಯಯ, 

ಈ ಎಲಿ  ಸ್ಮುದ್ಯಯಗಳು ಅಸ್ಪ ೃಶ್ಾ ರಲಿ್ ೋ ಅಸ್ಪ ೃಶ್ಾ ರಾಗಿದ್ಯದ ರೆ.”11 ಪೆ್ ಸಿ್ತತ 

ಕನಾಿಟಕದಲಿ್ಲಯು ಸ್ರ್ ಮಾದಿಗ ಸ್ಮುದ್ಯಯದ ಒಳ ಸ್ಮುದ್ಯಯವಾದ ದಕೆ ಲ್ಲಗರು 

ಮತಿು  ಭಂಗಿ ಜಾತಿಗಳು ಅಸ್ಪ ೃಶ್ಾ ರಲಿ್ ೋ ಅಸ್ಪ ೃಶ್ಾ ರಾಗಿದ್ಯದ ರೆ.? 

ಅಸ್ಪ ೃಶ್ಯ ರಲಿ್ಲ  ಅಸ್ಪ ೃಶ್ಯ  ಜಾತಿಗಳು ಮತ್ತು  ಅಸ್ಪ ೃಶ್ಯ  ಆಚರಣೆಗಳು: 

ಪಿರಮಡ್ ಆಕಾರದಲಿ್ಲ  ಅಸ್ಪ ೃಶ್ಯ ರಲಿ್ಲ  ಅಸ್ಪ ೃಶ್ಯ ರ ವಗಿೆಕರಣ. 

 ಅಸ್ಪ ೃಶ್ಾ  ಜಾತಿಗಳಲಿ್ಲ  ಹಲ್ಯರು(ಬಲಗೈ) ಉಚು  ಸೆಾ ನ್ದಲಿ್ಲದ್ಯದ ರೆ. ಇವರ ಶುಭ-

ಅಶುಭ ಕಾಯಿಗಳಲಿ್ಲ  ಮಾದಿಗರಿಗೆ ಪೆ್ ವೇಶ್ವಿಲಿ . ಇೆಂದಿಗೂ ಎಡಗೈ ಮತಿು  ಅದರ 

ಕ್ಕಳಸ್ಮುದ್ಯಯವರಿಗೆ ಬಲಗೈಯವರ ಮನೆಗಳಲಿ್ಲ  ಪೆ್ ವೇಶ್ವಿಲಿ . “ಮಾದಿಗರು, ಸ್ಮಮ ಗಾರರು, 

ಢೋರರು ಇವರಲಿ್ಲ  ಹಲ್ಲಯರು ಉಣುು ವುದಿಲಿ .”12 “A holeya does not eat in the house of a 

Madiga, Koracha or Nagarata.”13 ಈ ಹೇಳಿಕ್ಕಯಲಿ್ಲ  ಹಲ್ಯರು ಮಾದಿಗ, ಕೊರಚ, 

ನಾಗರಾಟ ಜಾತಿಗಳ ಮನೆಗಳಲಿ್ಲ  ಊಟ ಮಾಡುವುದಿಲಿ  ಎೆಂದು ನ್ಮೂದಿದೆ. 

 ಬಲಗೈ ಸ್ಮುದ್ಯಯವನ್ನನ  ಹರತುಪ್ಡಿಸಿ ಎರಡನೇ ಸೆಾ ನ್ದಲಿ್ಲ  

ಮಾದಿಗರು(ಎಡಗೈ) ಕಂಡು ಬರುತಿಾರೆ. ಇವರು ಬಲಗೈ ಸ್ಮುದ್ಯಯದ ಮನೆಗಳಲಿ್ಲ  ಊಟ 

ಮಾಡುವುದಿಲಿ  ಮತಿು  ಯಾವುದೇ ಶುಭ-ಅಶುಭ ಕಾಯಿಗಳಲಿ್ಲ  ಭಾಗವಹಿಸ್ತವುದಿಲಿ . 

ಬಲಗೈ ಅಷಿೆ ೋ ಅಲಿದೆ ಎಡಗೈ ಜಾತಿಗಿೆಂತ ಕ್ಕಳ ಸೆಾ ನ್ದಲಿ್ಲರುವ ದಕೆ ಲ್ಲಗರು, ಭಂಗಿ ಮುೆಂತಾದ 

ಜಾತಿಗಳಲಿ್ಲ  ಆಹಾರ, ನಿೋರು ಮತಿು  ಪೆ್ ವೇಶ್ವು ನಿಷೇಧವಾಗಿದುದ , ಇೆಂದಿಗೂ ಆಚರಣೆಯಲಿ್ಲ  

https://tumbe.org/


                                      

                                                Group of International Journals 
                                   

 
 25  

 https://tumbe.org/   

T  u  m  b  e 
ISSN: 2581-8511 

 
Volume-5(2)2022 

 

ಕಂಡು ಬರುತಿದೆ. “ಇವರು ಭಂಗಿೋ ಜಾತಿಯಲಿ್ಲ  ಮಾತೆ  ಉಣುು ವುದಿಲಿ .”14 “Machala  is a beg-

gar attached to the caste. He begs only from madigas. He carries a Bugle(kahalae) and a shallow 

durn(toppate). He is generally invited during marriages and when they have to observe the 

worship of the family god. He pays periodical visits and gets some prescribed fees.”15  ಈ 

ವಿವರಣೆಯಲಿ್ಲ  ಮಾಚಾಳ ಜಾತಿಯವರು ಮಾದಿಗರಿೆಂದ ಮಾತೆ  ಭಿಕೆ್ಕ  ಬೇಡುತಿಾನೆ. ಅವನ್ನ 

ಕರ್ಳೆ ಮತಿು  ಆಳವಿಲಿದ ತಪ್ಟೆ(ತಮಟೆ/ರ್ಲಗೆ)ನ್ನನ  ಒಯುಾ ತಿಾನೆ. ಮದುವೆಯ 

ಸ್ಮಯದಲಿ್ಲ  ಮತಿು  ಅವರು ಕುಟುೆಂಬ ದೇವರ ಆರಾಧನೆಯ ಸಂದಭಿಗಳಲಿ್ಲ  ಇವರನ್ನನ  

ಸಾಮಾನ್ಾ ವಾಗಿ ಆಹಾವ ನಿಸ್ಲಾಗುತಿದೆ. ಇವರು ಅವಶ್ಾ  ಸಂದಭಿಗಳಲಿ್ಲ  ಮಾತೆ  ಭೇಟ್ಟ 

ನಿೋಡುತಿಾರೆ. ಇದಕೆ್ಕ  ನಿಗದಿತ ಶುಲೆ ವನ್ನನ  ಪ್ಡೆಯುತಿಾರೆ. ಎೆಂಬ ವಿವರಣೆಯಿದೆ. 

ಮಾದಿಗರಿಗಿೆಂತ ಕ್ಕಳಸೆಾ ನ್ದಲಿ್ಲ  ದಕೆ ಲ್ಲಗರು ಕಂಡುಬರುತಿಾರೆ. “The Dakkalas wander from 

place to place. They may not enter Madiga houses, outside which meals are given to them by 

males only, as females are not allowed to serve them. Madiga women may not tread on the 

footsteps of the Dakkalas.”16  ಈ ಹೇಳಿಕ್ಕಯ ಪೆ್ ಕಾರ ದಕೆ ಲರು ಒೆಂದು ಸೆ್ ಳದಿೆಂದ 

ಮತಿೆಂದು ಸೆ್ ಳಕೆ್ಕ  ಅಲ್ಯುವ ಅಲ್ಮಾರಿಯಾಗಿದ್ಯದ ರೆ. ಇವರಿಗೆ ಮಾದಿಗರ ಮನೆಯ 

ಒಳಗಡೆ ಪೆ್ ವೇಶ್ವಿಲಿ . ಆದರೆ ಮಾದಿಗ ಸ್ಮುದ್ಯಯದ ಪುರಷನೆ ಇವರಿಗೆ ಮನೆಯ 

ಹರಭಾಗದಲಿ್ಲ  ಊಟವನ್ನನ  ನಿೋಡುತಿಾನೆ. ದಕೆ ಲ್ಲಗರ ಹೆಜೆ್ಜ  ಗುರುತುಗಳ ಮೇಲ್ ಮಾದಿಗರ 

ಸಿಿ ರೋಯರು ನ್ಡೆಯುವಂತಿಲಿ  ಮತಿು  ಹೆಜೆ್ಜ  ಇಡುವಂತಿಲಿ  ಹಾಗೂ ಊಟವನ್ನನ  

ನಿೋಡುವಂತಿಲಿ . ದಕೆ ಲ್ಲಗರು ಮಾದಿಗರ ಒಳಸ್ಮುದ್ಯಯದವರಾಗಿದುದ , ಈ ಮೇಲ್ಲನ್ 

ಆಚರಣೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿರಬಹುದು. “the Madigas have beggar classes attached to their com-

munity, who are called Dakkali and Mastiga. The Dakkalis may not enter the Madiga settle-

ment.”17 ಈ ಹೇಳಿಕ್ಕಯಲಿ್ಲ  ಮಾದಿಗರು ತಮಮ  ಸ್ಮುದ್ಯಯಕೆ್ಕ  ಭಿಕೆು ಕ ವಗಿಗಳನ್ನನ  

ಹೆಂದಿದುದ , ಅವರನ್ನನ  ದಕೆ ಲ್ಲ ಮತಿು  ಮಾಸಿಿ ಗ ಎೆಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತಿದೆ. ದಕೆ ಲ್ಲಗರು 

ಮಾದಿಗ ಬಡ್ಡವಣೆಯನ್ನನ  ಪೆ್ ವೇರ್ಶಸ್ತವಂತಿಲಿ . “ಸ್ವ ತಃ ಮಾದಿಗರಲಿ್ ೋ ಪುಟಿ  ಪಂಗಡವಾದ 

ದಕೆ ಲರು ಅಸ್ಪ ೃಶ್ಾ ರಲಿ್ಲ  ಅಸ್ಪ ೃಶ್ಾ ರು.”18  ಅಸ್ಪ ೃಶ್ಾ  ಆಚರಣೆಗಳಾದ ಗೃರ್ಪೆ್ ವೇಶ್ ನಿಷೇಧ, 

ಪೆ್ ತ್ರಾ ೋಕ ಊಟದ ವಾ ವಸೆ್ಥ , ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾಯಿಗಳಲಿ್ಲನ್ ನಿಷೇಧ, ವಾಸ್ಸೆಾ ನ್ದ ನಿಷೇಧ, 

ಬಡ್ಡವಣೆ/ಕೇರಿಗಳ ಪೆ್ ವೇಶ್ ನಿಷೇಧ ಮುೆಂತಾದವುಗಳು ಅಸ್ಪ ೃಷಾ  ಆಚರಣೆಗಳಾಗಿವೆ. ಬಲಗೈ 

ಜಾತಿಯವರನ್ನನ  ಮೇಲವ ಗಿದ ಜಾತಿ/ಸ್ಮುದ್ಯಯಗಳು ಇೆಂದಿಗೂ ರ್ಲವೆಡೆ ಪೆ್ ವೇಶ್ 

ನಿಭಿೆಂಧಗಳನ್ನನ  ಹೇರಿರುವುದು, ಎಡಗೈಯವರನ್ನನ  ಬಲಗೈ ಮತಿು  ಅದರ ಮೇಲಮ ಟಿ  

ಎೆಂದು ಗುರುತಿಸಿಕೊಳುಳ ವ ಜಾತಿಗಳು ವಿಧಿಸಿರುವ ನಿಬಿೆಂಧಗಳು, ದಕೆ ಲ್ಲಗ ಮತಿು  ಭಂಗಿ 

ಸ್ಮುದ್ಯಯದವರ ಮೇಲ್ ಅಸ್ಪ ೃಷಾ ರಲಿ್ಲ  ಪೆ್ ಮುಖ ಜಾತಿಗಳಾದ ಬಲಗೈ, ಎಡಗೈಗಳು 

ಇೆಂದಿಗೂ ತಮಮ  ತಮಮ  ಮನೆಗಳಲಿ್ಲ  ಪೆ್ ವೇಶ್ ನಿಷೇಧ, ಬಡ್ಡವಣೆಗಳ ಪೆ್ ವೇಶ್ ನಿಷೇಧ, 

ದೇವಸೆಾ ನ್ಗಳಲಿ್ಲ  ಪೆ್ ವೇಶ್ ನಿಷೇಧ, ಪೆ್ ತ್ರಾ ೋಕ ಊಟ, ಕುಡಿಯುವ ನಿೋರಿನ್ ವಾ ವಸೆ್ಥ , ದಕೆ ಲ್ಲಗ 

ಮತಿು  ಭಂಗಿ ಜಾತಿ/ಸ್ಮುದ್ಯಯದವರು ಇೆಂದಿಗೂ ಬಲಗೈ ಮತಿು  ಎಡಗೈ ಕೇರಿಗಳನ್ನನ  

ಹರತುಪ್ಡಿಸಿ ಪೆ್ ತ್ರಾ ೋಕ ಕೇರಿಗಳಲಿ್ಲ  ವಾಸಿಸ್ತತಿಿರುವುದು ಇವೆಲಿವೂ ಅಸ್ಪ ೃಶ್ಾ  ಆಚರಣೆಯ 

ಭಾಗಗಳಲಿವೇ?. ದಲ್ಲತರನ್ನನ  ಹರತುಪ್ಡಿಸಿ ಇತರೆ ಜಾತಿ/ಸ್ಮುದ್ಯಯದವರು ಮಾಡುವ 

ಈ ಮೇಲ್ಲನ್ ತಾರತಮಾ ಗಳನ್ನನ  ಅಸ್ಪ ೃಶ್ಾ  ಆಚರಣೆಯೆಂದು, ಕಾನೂನ್ನ ಕೆ ಮ, ಹೋರಾಟ, 
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ಧರಣಿ, ಭದೆ ತ್ರ, ರಕ್ಷಣೆ ಮುೆಂತಾದವುಗಳ ಜೊತ್ರಯಲಿ್ಲ  ಅಸ್ಪ ೃಶ್ಾ  ಸ್ಮುದ್ಯಯದವರೇ 

ಮಾಡುತಿಿರುವ ಅಸ್ಪ ೃಶ್ಾ  ಆಚರಣೆಗಳನ್ನನ  ಗೆ ಹಿಸಿಕೊೆಂಡು, ಒಪಿಪ ಕೊೆಂಡು ಅದನ್ನನ  

ನಿಲಿ್ಲ ಸ್ತವ ಪೆ್ ಯತನ  ಅಥವಾ ಆಚರಣೆಗಳಲಿ್ಲ  ಪ್ರಿವತಿನೆ, ಪ್ರಿಣಾಮಕಾರಿ ಬದಲಾವಣೆ 

ತರಬೇಕಾದ ಅನಿವಾಿಯ ಪ್ರಿಸೆಿ ತಿ ಇದೆ. 

ಕರ್ನೆಟಕ ಮಾದಿಗ ಪ್ರ ತ್ಯ ೀಕ ಮೀಸ್ಲಾತಿ ಬೇಡಿಕೆ 

 1995-96 ರಚನೆಯಾದ ಕನಾಿಟಕ ಮಾದಿಗ ದಂಡೋರ ರ್ಮೋಸ್ಲಾತಿ ಹೋರಾಟ 

ಸ್ರ್ಮತಿ, ಅಖಿಲ ಕನಾಿಟಕ ಆದಿಜಾೆಂಬವ ಸಂಘ, ಕನಾಿಟಕ ಮಾದಿಗ ರಿಸ್ವೇಿಶ್ನ್ 

ಹೋರಾಟ ಸ್ರ್ಮತಿ, ಕನಾಿಟಕ ರಾಜಾ  ರ್ರಿಜನ್ ಹೋರಾಟ ಸ್ರ್ಮತಿ, ಮುೆಂತಾದ ರ್ಮೋಸ್ಲಾತಿ 

ಸಂಘ-ಸ್ರ್ಮತಿಗಳು ಒಳ ರ್ಮೋಸ್ಲಾತಿಗಾಗಿ ನಿರಂತರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು. ಈ 

ಸಂಘಟನೆಗಳು ಕನಾಿಟಕ ರಾಜಾ ದಲಿ್ಲ  ರ್ಲವಾರು ಹೋರಾಟಗಳನ್ನನ  ನ್ಡೆಸ್ತತಿಾ  ಪೆ್ ಸಿ್ತತ 

ಪ್ರಿರ್ಶಷಿ  ಜಾತಿಗೆ ಇರುವ ಶೇಕಡ 15 ರಷಿ್ಟ  ರ್ಮೋಸ್ಲಾತಿಯಲಿ್ಲ  ಮಾದಿಗರಿಗೆ ಜನ್ಸಂಖ್ಯಾ  

ಅನ್ನಗುಣವಾಗಿ ಒಳರ್ಮೋಸ್ಲಾತಿ ನಿೋಡಬೇಕ್ಕೆಂದು ಪ್ಟಿು  ಹಿಡಿಯಿತು. ಈ ಹೋರಾಟಕೆ್ಕ  

ಸ್ಪಪ ತಿಿ ಎೆಂದರೆ ಆೆಂಧೆ ಪೆ್ ದೇಶ್ದ ಮಾದಿಗ ರ್ಮೋಸ್ಲಾತಿ ಹೋರಾಟ ಸ್ರ್ಮತಿ ಮತಿು  

ಆೆಂಧೆ ಪೆ್ ದೇಶ್ ಸ್ಕಾಿರ ನಿಯೋಜಿಸಿದ ಪಿ.ರಾಮಚಂದೆ ರಾಜು ಆಯೋಗದ ವರದಿಗಳ 

ಪೆ್ ತಿಫಲ ಎನ್ನ ಬಹುದು. ಕನಾಿಟಕದಲಿ್ಲ  ನಿರಂತರ ಹೋರಾಟಗಳ ಪೆ್ ತಿಫಲವಾಗಿ 

ಒಳರ್ಮೋಸ್ಲಾತಿ ಕುರಿತು ವಿಸಿಾರ ಅಧಾ ಯನ್ಕೆ್ಕ  ಸ್ದ್ಯರ್ಶವ ಆಯೋಗದ ನೇಮಕವಾಯಿತು. 

ಸ್ದಾಶಿವ ಆಯೀಗ  

 ಕನಾಿಟಕದಲಿ್ಲ  ಘಟ್ಟಸ್ತತಿಿದದ  ಒಳರ್ಮೋಸ್ಲಾತಿ ಹೋರಾಟಗಳಿೆಂದ ರೆ್ಶ ೋ ಧಮಿಸಿೆಂಗ್, 

ಮುಖಾ ಮಂತೆಿ ಗಳು, ಕನಾಿಟಕ ಸ್ಕಾಿರ, 2005, ಸ್ಥಪಿ್ ೆಂಬರ್ ನ್ಲಿ್ಲ  ನಿವೃತಿ  ನಾಾ ಯಮೂತಿಿ 

ಸ್ದ್ಯರ್ಶವ ಎ.ಜ್ಜ ಅವರ ನೇತೃತವ ದಲಿ್ಲ  ಆಯೋಗವನ್ನನ  ರರ್ಚಸ್ಲಾಯಿತು.  2005ರಲಿ್ಲ  ಸ್ರ್ಮತಿ 

ರರ್ಚಸಿದರೂ 2010ರ ತನ್ಕ ರ್ಣಕಾಸ್ತ, ಇನಿನ ತರೆ ಸ್ಮಸ್ಥಾ ಗಳು ಎದುರಾದವು. 2010ರಲಿ್ಲ  ಈ 

ಆಯೋಗಕೆ್ಕ  12 ಕೊೋಟ್ಟ ಅನ್ನಧಾನ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ನಿಣಿಯ ಕೈಗೆಂಡಿತು. ಸ್ತತ 7 

ವಷಿಗಳ ಕಾಲ ಆೆಂಧೆ ಪೆ್ ದೇಶ್, ತರ್ಮಳುನಾಡು, ಕನಾಿಟಕದಲಿ್ಲ  ರ್ಮೋಸ್ಲಾತಿ ವಗಿೋಿಕರಣ 

ಕುರಿತಂತ್ರ ಅಧಾ ಯನ್ ನ್ಡೆಸಿತು. ರಾಜಾ ದ ಒಟಿು  ಪ್ರಿರ್ಶಷಿ   ಜಾತಿಗಳಲಿ್ಲ  20.54.000 

ಕುಟುೆಂಬಗಳು, 96.60.000 ಜನ್ಸಂಖ್ಯಾ ಯನ್ನನ  ಸ್ರ್ಮೋಕೆ್ಕ ಗೆ ಒಳಪ್ಡಿಸಿ ಮಾಹಿತಿ 

ಪ್ಡೆಯಲಾಯಿತು. 2012ರ ಜೂನ್ನ ಲಿ್ಲ  ಈ ಆಯೋಗವು  141 ಸಂದಶ್ಿನ್ ಪೆ್ ಶಾನ ವಳಿಗಳ 

ಮೂಲಕ ಆರ್ಥಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ, ರಾಜಕೋಯ, ಸಾೆಂಸೆ್ ೃತಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸೆಿ ತಿಯನ್ನನ  ಅರಿತು, 

ಪ್ರಿರ್ಶಷಿ  ಜಾತಿಗಳ ಪ್ಟಿ್ಟ ಯಲಿ್ಲನ್ 101 ಜಾತಿಗಳಲಿ್ಲ  ಮಾದಿಗ ಮತಿು  ಇದರ ಒಳಪಂಗಡಕೆ್ಕ   

ಶೇ.06 ರಷಿ್ಟ  ರ್ಮೋಸ್ಲಾತಿಯನ್ನನ  ಶೇ.33.47 ರಷಿಿ ರುವ ಜನ್ಸಂಖ್ಯಾ  ಆಧಾರದ ಮೇಲ್ 

ನಿಧಿರಿಸಿತು. ಹಲ್ಯ ಮತಿು  ಅದರ ಒಳಪಂಗಡಕೆ್ಕ  ಶೇ.05 ರಷಿ್ಟ  ರ್ಮೋಸ್ಲಾತಿಯನ್ನನ  

ಶೇ.32 ರಷಿಿ ರುವ ಜನ್ಸಂಖ್ಯಾ  ಆಧಾರದ ಮೇಲ್ ನಿಧಿರಿಸಿತು. 1976ರ ಪ್ರಿರ್ಶಷಿ  ಜಾತಿ ಪ್ಟಿ್ಟ ಗೆ 

ಸೇಪ್ಿಡೆಗೆಂಡ ಶೇ.23.64 ರಷಿ್ಟ  ಜನ್ಸಂಖ್ಯಾ  ಉಳಳ  ಸ್ಪ ೃಶ್ಾ  ಜಾತಿಗಳಿಗೆ ಶೇ.3 ಹಾಗೂ ಶೇಕಡ 

10.96  ರಷಿಠ ರುವ ಹೆಸ್ರೆ ತಿಳಿಯದ ಜಾತಿಗಳ ಜನ್ಸಂಖ್ಯಾ ಗೆ  ಶೇ.1 ರಂತ್ರ ಒಳರ್ಮೋಸ್ಲಾತಿಯನ್ನನ  
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ಕಲ್ಲಪ ಸ್ಬೇಕ್ಕೆಂದು ಸ್ಕಾಿರಕೆ್ಕ  ವರದಿ ಸ್ಲಿ್ಲ ಸಿತು. ಆದರೆ ಇೆಂದಿಗೂ ಈ ಆಯೋಗದ ವರದಿಗಳು 

ಜಾರಿಯಾಗಿಲಿ . ಆದರೆ ಸ್ದ್ಯರ್ಶವ ಆಯೋಗ ಜಾರಿಯಾದ ನಂತರವು ಸ್ರ್ ಒಳ ರ್ಮೋಸ್ಲಾತಿ 

ಎೆಂಬ ಕಲಪ ನೆ ಇಲಿ್ಲ ಗೆ ಮುಕಿಾಯವಾಗುತಿದೆಯೇ ಎೆಂಬ ಪೆ್ ಶ್ನ ಗಳು ಕಾಡುತಿವೆ. ಸ್ದ್ಯರ್ಶವ 

ಆಯೋಗದ ಜಾರಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತಿಿರುವ ದಲ್ಲತ ಜಾತಿಗಳು ಮುೆಂದೊೆಂದು ದಿನ್ 6.5.3.1 ಎನ್ನನ ವ 

ವಗಿಿಕರಣವು 6.5.3.1ರಲಿ್ ೋ ಭಾಗವಾಗುವ ಅಥವಾ ಒಳರ್ಮೋಸ್ಲಾತಿಯಲಿ್ ೋ ಒಳರ್ಮೋಸ್ಲಾತಿ 

ಕಲ್ಲಪ ಸ್ತವ ಬೇಡಿಕ್ಕಯ ಸಂದಭಿಗಳೇ ಬರುವುದಿಲಿವೆೆಂದು ಗೆ ಹಿಸಿಕೊಳುಳ ವುದು ಹೇಗೆ? ಒೆಂದು 

ವೇಳೆ ಒಳರ್ಮೋಸ್ಲಾತಿ ನಿೋಡುವುದ್ಯದರೆ ಭವಿಷಾ ತಿಿನ್ಲಿ್ಲ  ಜನ್ಸಂಖ್ಯಾ ಗೆ ಅನ್ನಗುಣವಾಗಿ 101 

ಜಾತಿಗಳಿಗೂ ವಗಿೋಿಕರಣ ಮಾಡಿ ಪೆ್ ತ್ರಾ ೋಕ ಜಾತಿವಾರು ರ್ಮೋಸ್ಲಾತಿ ಬೇಕು ಎೆಂಬ ಪೆ್ ಶ್ನ ಗಳು 

ಹುಟಿ್ಟ ಕೊಳಳ ಬಹುದಲಿವೇ?. ಚರಿತೆ್ರ ಯಲಿ್ಲ  ಪ್ರಿರ್ಶಷಿ  ಜಾತಿ ಮತಿು  ಪ್ರಿರ್ಶಷಿ  ಪಂಗಡದ 

ರ್ಮೋಸ್ಲಾತಿ ವಗಿೋಿಕರಣದ ಸಂದಭಿದಲಿ್ಲ  ಪ್.ಜಾ/ಪ್.ಪಂ.ಕೆ್ಕ  ಸೇರಿಕೊೆಂಡರೆ ಸಾಕಷಿ್ಟ  

ಅವಕಾಶ್, ಸೌಲಭಾ ಗಳು ದೊರೆಯುತಿವೆ ಎನ್ನನ ವ ರ್ಚೆಂತನೆಗಳಿೆಂದ ಸೇಪ್ಿಡೆಗೆಂಡ ಅನೇಕ 

ಜಾತಿಗಳು ಇವೆ. ವಗಿೋಿಕರಣ ಸಂದಭಿದಲಿ್ಲ  ಅಧಾ ಯನ್ಕಾರರು ಸ್ರಿಯಾದ ಕೆ ಮದಲಿ್ಲ   

ವಗಿೋಿಕರಿಸಿಲಿವೆ? ಪೆ್ ಸಿ್ತತ ಹಿೆಂದುಳಿದ ವಗಿ, ಪ್.ಜಾತಿ, ಪ್.ಪಂ ಈ ಮೂರರಲಿ್ಲಯು ಒೆಂದೇ 

ಸ್ಮುದ್ಯಯಗಳು ಭಾಗವಾಗಿರುವುದನ್ನನ  ಗೆ ಹಿಸಿಕೊಳಳ ಬೇಕಾಗಿದೆ. (ಉದ್ಯರ್ರಣೆಗೆ: 

1.ಉಪಾಪ ರ/ಉಪ್ಪ ೋರ/ಮೇಲುಸ್ಕೆ ರೆ-(ಪೆ್ ವಗಿ-1) ಪ್ಯಾಿಯ ಪ್ದಗಳಲಿ್ಲ -ಕೂಸ್, ಮುೆಂಡ್ಡಳ, 

ಬಾಕುಳ, ಭತಿಳ ಮುೆಂತಾದವು ಪ್.ಜಾತಿ ಪ್ಟಿ್ಟ ಯಲಿ್ಲವೆ. 2. ಅೆಂಬಿಗ/ ಬಾರಿಕ/ ಕಬೆಬ ೋರ/ 

ಗಂಗಾಮತಸೆ್ -(ಪೆ್ ವಗಿ-1) 37 ಪ್ಯಾಿಯ ಪ್ದಗಳಲಿ್ಲ -ಟೋಕೆ್ಕ  ಕೊೋಳಿ, ಕೊೋಳಿ ಢೋರ, 

ಕೊೋಲಾು , ಕೊೋಲಾಾ  ಸ್ಮುದ್ಯಯಗಳು ಪ್.ಪಂ ಪ್ಟಿ್ಟ ಯಲಿ್ಲವೆ.) ಅದು ಹೇಗೆ ಸಾಧಾ  

ಎೆಂಬುದನ್ನನ  ಅಧಾ ಯನ್ಕಾರರೆ ಉತಿರ ಕಂಡುಕೊಳಳ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅೆಂದು ಹಿೋಗೆ ಸೇರಿದ ಕ್ಕಲವು 

ಜಾತಿಗಳು ಒಟಿಾ ರೆಯಾಗಿ ಪ್.ಜಾತಿ ಜೊತ್ರಗೆ ಇೆಂದು ಒಳರ್ಮೋಸ್ಲಾತಿಯಲಿ್ಲಯು ಒಡಮೂಡಿ 

ಮುೆಂದಿನ್ ದಿನ್ಗಳಲಿ್ಲ  ಒಳಗೆಂದರ ಒಳಗೆ ಎೆಂಬ ಕಲಪ ನೆ ಹುಟಿ್ಟ  ಗೆಂದಲಕೆ್ಕ  

ಎಡೆಮಾಡಬಹುದಲಿವೆ?. ಗೌರವಾನಿವ ತ ಸ್ಕಾಿರಗಳು ಒಳರ್ಮೋಸ್ಲಾತಿಗೆ ಸ್ಪಕಿ , ಶಾಶ್ವ ತ 

ಪ್ರಿಹಾರ ಕಲ್ಲಪ ಸಿ ನ್ೆಂದ ಸ್ಮುದ್ಯಯಗಳಿಗೆ ಪ್ರಿಹಾರ ಕಲ್ಲಪ ಸಿಕೊಡುವ ಅಗತಾ ವಿದೆ. 

ಅಸ್ಪ ೃಶ್ಯ ರಲಿ್ಲ  ಅಸ್ಪ ೃಶ್ಯ  ಜಾತಿಗಳ ಅಸಿ್ಮ ತ್ ಪ್ರ ಶೆ್ನ ಗಳು 

 ಪೆ್ ಸಿ್ತತ ಜಾತಿ/ಸ್ಮುದ್ಯಯ ಆಧಾರಿತವಾಗಿ ನ್ಡೆಯುತಿಿರುವ ಜಯಂತಿಗಳ ಆಚರಣೆ, 

ಜಾತಿ ಆಧಾರಿತ ಮಠಗಳು, ಜಾತಿ ಒಕೊ ಟ, ಮುೆಂತಾದವುಗಳಿೆಂದ ಇೆಂದಿಗೂ ಅನೇಕ 

ತಳಸ್ಮುದ್ಯಯಗಳೂ ಅಸಿಮ ತ್ರ ಇಲಿದೆ ಬದುಕು ಸಾಗಿಸ್ತತಿಿವೆ. ಅಸ್ಪ ೃಶ್ಾ ರಲಿ್ಲ  ಬಲಗೈ ಮತಿು  

ಎಡಗೈ ಸ್ಮುದ್ಯಯಗಳಿಗೆ ಅಸಿಮ ತ್ರ ಆಧಾರಗಳಲಿ್ಲ  ತಮಮ ದೇ ಆದ ಸಾೆಂಸೆ್ ೃತಿಕ ನಾಯಕನ್ 

ಆಚರಣೆ, ಜಾತಿ ಆಧಾರಿತ ಮಠಗಳು ಇವೆ. ಆದರೆ ತಮಮ ದೇ ಆದ ಸಾೆಂಸೆ್ ೃತಿಕ ನಾಯಕ,  ಜಾತಿ 

ಆಧಾರಿತ ಮಠ, ಅಸ್ಪ ೃಶ್ಾ ರಲಿ್ಲ  ಆಗುತಿಿರುವ ಅಸ್ಪ ೃಶ್ಾ  ಆಚರಣೆ ಮತಿು  ಅದನ್ನನ  

ವಿಮುಕಿಗಳಿಸ್ಲು ಜನ್ಬಲದ ಕೊರತ್ರ, ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಧೃಡತ್ರ ಮುೆಂತಾದ ಅೆಂಶ್ಗಳಿೆಂದ 

ಅಸಿಮ ತ್ರಯನ್ನನ  ಕೇೆಂದೆಿ ಕರಿಸ್ತವಲಿ್ಲ  ದಕೆ ಲ್ಲಗ ಮತಿು  ಭಂಗಿ ಸ್ಮುದ್ಯಯಗಳು 

ವಿಫಲವಾಗಿದ್ಯದ ವೆ. 

ಅಸ್ಪ ೃಶ್ಯ  ಜಾತಿಗಳಲಿ್ಲರುವ ಒಡಕುಗಳು 
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ಅಸ್ಪ ೃಶ್ಾ  ಜಾತಿಗಳ ನ್ಡುವಿನ್ ಒಡಕುಗಳು ಇೆಂದಿಗೂ ಮುೆಂದುವರೆದಿದೆ. 1975 ರಲಿ್ಲ  ಹುಟಿ್ಟ ದ 

ದಲ್ಲತ ಸಂಘಷಿ ಸ್ರ್ಮತಿ ಸ್ವ ಲಪ  ಮಟಿ್ಟ ಗೆ ಅಸ್ಪ ೃಶ್ಾ  ಜಾತಿಗಳ ನ್ಡುವೆ ಘಟಿ್ಟ  ಬಾೆಂದವಾ  ಇದೆ 

ಎೆಂದು ತೋರಿಸಿತಿಾದರು ಅೆಂತರಾಳದಲಿ್ಲ  ಅಸ್ಪ ೃಶ್ಾ  ಜಾತಿಗಳಲಿ್ಲನ್ ಒಡಕುಗಳು ಹಾಗೆಯೇ 

ಇವೆ. ಇವೆರಡು ಜಾತಿಗಳು ಇೆಂದಿಗೂ ಪೆ್ ತ್ರಾ ೋಕತ್ರಯ ಸ್ರಪ್ಣಿಯಲಿ್ಲ  ಪ್ಯಣ ಸಾಗಿಸಿವೆ. 

ಒಳರ್ಮೋಸ್ಲಾತಿ ಪೆ್ ಶ್ನ  ಬಂದಂತರ್ ಸಂದಭಿದಲಿ್ಲ  ಅಸ್ಪ ೃಶ್ಾ  ಜಾತಿಗಳೆಲಿ  ಒೆಂದು ಎೆಂದು 

ಬಿೆಂಬಿಸ್ಲಾಗುತಿಿದೆ. ಬಲಗೈ, ಎಡಗೈ ಮತಿು  ದಕೆ ಲ್ಲಗರ ಮಧ್ಯಾ  ಇರುವ ಅಸ್ಪ ೃಶ್ಾ  ಆಚರಣೆಗಳು 

ಬರವಣಿಗೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ, ಹೋರಾಟಗಳಲಿ್ಲಯು ಗೋಚರಿಸ್ತವುದಿಲಿ . 

ಅಸ್ಪ ೃಶ್ಯ  ಆಚರಣೆ ವಿರುದಧ  ಇರುವ ಕಾನೂನುಗಳು 

1. ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದ ವಿಧಿ 17 : 

 ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನ್ದ ಭಾಗ 3 ರ ಸ್ಮಾನ್ತ್ರಯ ರ್ಕೆು ಗಳ ಕಲಂ 17 ರಲಿ್ಲ  

ಅಸ್ಪ ೃಶ್ಾ ತ್ರಯ ನಿಮೂಿಲನೆ ಬಗೆೆ  ತಿಳಿಸ್ತತಿಾ  “ಅಸ್ಪ ೃಶ್ಾ ತ್ರಯಿೆಂದ ಉದಭ ವಿಸ್ತವ ಯಾವುದೇ 

ಅಸ್ಮಥಿತ್ರಯನ್ನನ  ಆಚರಣೆಗೆ ತರುವುದು ಕಾನೂನಿಗನ್ನಸಾರವಾಗಿ ದಂಡನಿೋಯವಾದ 

ಅಪ್ರಾಧವಾಗತಕೆ ದುದ .” 19 ಎೆಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ. ಭಾರತದ ಯಾವುದೇ ಪೆ್ ದೇಶ್ದಲಿ್ಲ  ಅಸ್ಪ ೃಶ್ಾ  

ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವುದು, ಅಸ್ಪ ೃಶ್ಾ ತ್ರ ಆಚರಣೆಯನ್ನನ  ಹೋಲುವುದು ಮತಿು  ಅದನ್ನನ  

ಅನ್ನಕರಿಸ್ತವುದು. ಇೆಂತರ್ ಪೆ್ ಕರಣಗಳ ವಿರುದಧ  ದೂರು ದ್ಯಖಲ್ಲಸಿ ಕಾನೂನಿನ್ವ ಯ ರ್ಶಕೆ್ಕ ಗೆ 

ಗುರಿಪ್ಡಿಸ್ಲಾಗುತಿದೆ. ಭಾರತದಲಿ್ಲ  ಅಸ್ಪ ೃಶ್ಾ ತ್ರಯನ್ನನ  ಕಾನೂನಿನ್ ಅನ್ವ ಯ 

ಸಂಪೂಣಿವಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸ್ಲಾಗಿದೆ. 

2. ರ್ನಗರಿಕ ಹಕುಕ ಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಅಧಿನಿಯಮ-1955 : 

ಭಾರತ ಸ್ಕಾಿರವು ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯಾ  22, 1955, ಮೇ 08ರಲಿ್ಲ  ನಾಗರಿಕ ರ್ಕೆು ಗಳ 

ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಅಧಿನಿಯಮವನ್ನನ  ಜಾರಿಗಳಿಸಿದುದ , ಏಳು ಪೆ್ ಕರಣಗಳನ್ನ ಳಗೆಂಡರನ್ವ ಯ 

ಭಾರತದ ಯಾವುದೇ ಪೆ್ ದೇಶ್ದಲಿ್ಲ  ಅಸ್ಪ ೃಶ್ಾ ತ್ರಯನ್ನನ  ಬೋಧಿಸ್ತವ, ಆಚರಿಸ್ತವ ಮತಿು  

ಅದರಿೆಂದ ಉದಭ ವಿಸ್ತವ ಯಾವುದೇ  ಚಟುವಟ್ಟಕ್ಕಗಳ ಸಾಮಾಜಿಕ, ಧಾರ್ಮಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, 

ಆರ್ಥಿಕ, ಮುೆಂತಾದ ಕೆ್ಕ ೋತೆ ಗಳನ್ನ ಳಗೆಂಡಂತ್ರ ಅಸ್ಪ ೃಶ್ಾ ತ್ರ ಆಚರಣೆ ವಿರುದಧ  ಕಾನೂನ್ನ 

ರಿತಾಾ  ಕೆ ಮ ಜರುಗಿಸಿ ದಂಡ,ರ್ಶಕೆ್ಕ  ವಿಧಿಸ್ತವ ಮೂಲಕ ಅಸ್ಪ ೃಶ್ಾ ತ್ರಯನ್ನನ  

ಹೋಗಲಾಡಿಸ್ತವುದ್ಯಗಿದೆ. 

3. ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿಗಳು ಮತ್ತು  ಅನುಸೂಚಿತ ಬುಡಕಟ್ಟು ಗಳ ದೌರ್ೆನಯ  

ಪ್ರ ತಿಬಂಧಕ ಕಾಯಿದೆ-1989 : 

ಭಾರತ ಸ್ಕಾಿರವು 1989ರಲಿ್ಲ  ಅನ್ನಸ್ಪರ್ಚತ ಜಾತಿಗಳು ಮತಿು  ಅನ್ನಸ್ಪರ್ಚತ ಬುಡಕಟಿು ಗಳ 

ದೌಜಿನ್ಾ  ಪೆ್ ತಿಬಂಧಕ ಕಾಯಿದೆಯನ್ನನ  ಕೇೆಂಧೆ  ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯಾ  33 

ವಿಷಯಾನ್ನಕೆ ಮಣಿಕ್ಕಯಂತ್ರ ಒಟಿು  5 ಅಧಾಾ ಯಗಳು, 23 ಪೆ್ ಕರಣಗಳನ್ನನ  ಒಳಗೆಂಡಂತ್ರ 

ಜಾರಿಗಳಿಸ್ಲಾಗಿದುದ , ದೌಜಿನ್ಾ , ಅಹಿೆಂಸ್ಥ, ಬಹಿಷೆ್ಕ ರ, ಜಾತಿನಿೆಂದನೆ ಮುೆಂತಾದ 

ರ್ಲವಾರು ದೌಜಿನ್ಾ ಗಳನ್ನನ  ತಡೆಗಟಿು ವ ಸ್ಲುವಾಗಿ ರೂಪಿತವಾದ ಕಾನೂನ್ನ ಇದ್ಯಗಿದೆ. 
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ಇದರಿೆಂದ ಸಾಕಷಿ್ಟ  ಶೋಷಿತರು  ಈ  ಮೇಲ್ಲನ್ ಕಾಯಿದೆಯ ಮೂಲಕ ಪೆ್ ಕರಣ ದ್ಯಖಲ್ಲಸಿ 

ನಾಾ ಯ ಪ್ಡೆಯಬಹುದ್ಯಗಿದೆ. ಆದರೆ ಪೆ್ ಸಿ್ತತ ದ್ಯಖಲಾಗುತಿಿರುವ ಜಾತಿನಿೆಂದನೆ 

ಪೆ್ ಕರಣಗಳಲಿ್ಲ  “ಬಿ” ರಿರ್ೋಿರ್ಟ(ಸ್ತಳುಳ  ಪೆ್ ಕರಣ)ಗಳು ಹೆಚಾು ಗಿ ಕಂಡು 

ಬರುತಿಿರುವುದರಿೆಂದ ದೌಜಿನ್ಾ  ಪೆ್ ತಿಬಂಧಕ ಕಾಯಿದೆಯನ್ನನ  ದುಬಿಳಕ್ಕ 

ಮಾಡಕೊಳಳ ಲಾಗುತಿಿದೆಯೇ ಎೆಂಬ ಚರ್ಚಿಗಳು ಹುಟಿು ತಿಿವೆ. 

ಸ್ಮಾರೀಪ್  

 ಜಾತಿ ಶೆ್ ೋಣಿಕೃತ ವಾ ವಸೆ್ಥ ಯಲಿ್ಲ  ಕಟಿ  ಕಡೆಯ ಸ್ಮಾಜ(ಜಾತಿ) ಎೆಂದರೆ ಅದು 

ಅಸ್ಪ ೃಶ್ಾ ರಲಿ್ಲ  ಅಸ್ಪ ೃಶ್ಾ  ಸ್ಮಾಜವಾಗಿರುತಿದೆ. ಅಸ್ಪ ೃಶ್ಾ ರಲಿ್ ೋ ಅಸ್ಪ ೃಶ್ಾ ರಾದ ದಕೆ ಲ್ಲಗ ಮತಿು  

ಭಂಗಿಗಳ ಮೇಲ್ ಇೆಂದಿಗೂ ನ್ಡೆಯುತಿಿರುವ ಅಸ್ಪ ೃಶ್ಾ  ಆಚರಣೆಗಳ ಬಗೆೆ  ಘಟಿ್ಟ  ಧವ ನಿ ಮತಿು  

ಹೋರಾಟಗಳನ್ನನ  ಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು ಎೆಂಬ ಪೆ್ ಶ್ನ  ಸ್ಮಾಜದ ಮುೆಂದಿದೆ. ಅಸ್ಪ ೃಶ್ಾ  

ಆಚರಣೆ ಕುರಿತು ಸಾಕಷಿ್ಟ  ಸಂಘನೆಗಳು, ಸ್ಭೆಗಳು, ಹೋರಾಟಗಳು, ಕಾನೂನ್ನಗಳು 

ರೂಪುಗೆಂಡಿದದ ರು ಅಸ್ಪ ೃಶ್ಾ  ಆಚರಣೆ ನಿೆಂತಿಲಿ . ಬಹುಮುಖಾ ವಾಗಿ 

ಮೇಲವ ಗಿ/ಸ್ವಿಣಿಯರು ಮಾಡುವ ಅಸ್ಪ ೃಶ್ಾ  ಆಚರಣೆಗಳನ್ನನ  ಗೆ ಹಿಸಿಕೊಳುಳ ವುದರ 

ಜೊತ್ರಯಲಿ್ಲ  ಅಸ್ಪ ೃಶ್ಾ  ಜಾತಿಗಳಲಿ್ ೋ ಇರುವ ಅಸ್ಪ ೃಶ್ಾ  ಆಚರಣೆಯನ್ನನ  ಗೆ ಹಿಸಿಕೊೆಂಡು 

ನಿಷೇಧಿಸ್ತವವರು ಯಾರು? ಕಾನೂನ್ನಗಳು ಘಟಿ್ಟ ಯಾಗಿರುವುದು ಕೇವಲ ಅಸ್ಪ ೃಶ್ಾ ಜಾತಿಗಳು 

ಮತಿು  ಮೇಲವ ಗಿ ಎೆಂದು ಗುರುತಿಸ್ತವ ಜಾತಿಗಳ ಮಧ್ಯಾ  ಮಾತೆ . ಹಿೋಗಾಗಿ ಅಸ್ಪ ೃಶ್ಾ ರಲಿ್ಲನ್ 

ಅಸ್ಪ ೃಶ್ಾ  ಜಾತಿಗಳ ಸ್ಮಸ್ಥಾ ಯನ್ನನ  ಯಾರು ಆಲ್ಲಸ್ಲು ಸಾಧಾ ವಾಗಿಲಿ  ಮತಿು  ಅದನ್ನನ  

ಬಗೆರ್ರಿಸ್ತವ ಗೋಜಿಗೆ ಯಾರು ಹೋಗಿಲಿ . ಬಹುಶಃ ಕಾನೂನ್ಗಳಲಿ್ಲ  ಅಸ್ಪ ೃಶ್ಾ ರಲಿ್ಲನ್ 

ಅಸ್ಪ ೃಶ್ಾ  ಆಚರಣೆ ಕುರಿತು ಸ್ಪಕಿ  ನಿಣಿಯ, ನಿಯಮ, ಕಾನೂನ್ನ, ಅಪ್ರಾಧ, ರ್ಶಕೆ್ಕ ,  

ರಚನೆಯಾದಲಿ್ಲ  ಸಂಪೂಣಿವಾಗಿ ಅಲಿದಿದದ ರು ಹಂತ-ಹಂತವಾಗಿ ಅಸ್ಪ ೃಶ್ಾ  ಆಚರಣೆಗೆ 

ಮುಕಿ  ಹಾಡಬಹುದು. 
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