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A 'Naya Panchayat' exists in the community of 

Chennadas to eliminate the injustices and ine-

qualities of their community, to warn those 

who have violated the rules, to take discipli-

nary action if necessary, to prevent violence 

and oppression of others. It is a system of jus-

tice that has been in place since the beginning 

of time. About this system, Ananthakrishna 

Iyer says, “The dasaris have a kulsabha called 

Kattemane. Each of these shrines is decorated 

by a Pinnapedda (senior or junior) hut. Devo-

tees of the Gudigadu temple look into ques-

tions related to the clan. Also his colleague 

Pinna Pedda gives a report. Pinnpedi gathers 

the people together and decides the matter in 

dispute by the number of votes. If the votes are 

tied, it will be left to the Guru in their meeting 

to decide the matter by scale. Guru will inquire 

about the house and take the final decision. 
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ಚೆನ್ನ ದಾಸರ ಸಮುದಾಯ ನ್ಯಾ ಯ ಪದ್ಧ ತಿ 

ಹನ್ಮಯಾ  

ಪಿಎಚ್.ಡಿ ಸಂಶೋಧನಾರ್ಥಿ 

ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಅಧಯ ಯನ ವಿಭಾಗ 

ಕನನ ಡ ವಿಶ್ವ ವಿಧ್ಯಯ ಲಯ, ಹಂಪಿ, ವಿದ್ಯಯ ರಾಣ್ಯ  

ಇಮೇಲ್ : hysangati108@gmail.com 

ಪೋನ್ ನಂ: 7829775997 

 ಪರ ಸ್ತಾ ವನೆ 

ತಮ್ಮ  ಸಮುದ್ಯಯದ ಅನಾಯ ಯ-ಅಸಮಾನತೆಗಳನ್ನನ  ನಿವಾರಿಸುವುದು, 

ಕಟ್ಟು ಪಾಡುಗಳನ್ನನ  ಉಲಲ ಂಘಿಸಿದವರಿಗೆ ಎಚ್ಚ ರಿಸಲು, ಅಗತಯ ವಾದರೆ ಶಿಸುು ಕರ ಮ್ ಜರಗಿಸಲು, 

ಬೇರಂಬ್ಬ ರ ಮೇಲೆಯಾಗುವ ದೌಜಿನಯ , ದಬ್ಬಬ ಳಿಕೆ ತಡೆಯಲು ಚೆನನ ದ್ಯಸರ 

ಸಮುದ್ಯಯದಲ್ಲಲ  ‘ನಾಯ ಯ ಪಂಚಾಯಿತಿ’ಯು ಅಸಿು ತವ ದಲ್ಲಲ ದೆ. ಆದ್ಧ ಕಾಲದ್ಧಂದಲೂ 

ಜಾರಿಯಲ್ಲಲ ರುವ ನಾಯ ಯ ಪದಿ ತಿಯ ವಯ ವಸೆ್ಥ ಯಾಗಿದೆ. ಈ ವಯ ವಸೆ್ಥ ಯ ಕುರಿತಾಗಿ 

ಅನಂತಕೃಷ್ಣ  ಅಯಯ ರ್ ಅವರು “ದ್ಯಸರಿಗಳು ಕಟ್ಟು ಮ್ನೆಯಂಬ್ ಕುಲಸಭೆಯನ್ನನ  

ಹಂದ್ಧದ್ಯಾ ರೆ. ಈ ಪರ ತಿ ಅಭಾಮ್ನೆಗಳನ್ನನ  ಪಿನನ ಪೆದಾ (ಹಿರಿಯ ಅಥವಾ ಕಿರಿಯ) 

ಗುಡಿಗಾಡನ್ನನ  ಅಲಂಕರಿಸುತಾು ನೆ. ಗುಡಿಗಾಡು ದೇವಸೆ್ಥ ನದ ಸೇವರಕರು, ಕುಲಕೆೆ  

ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪರ ಶ್ನನ ಗಳನ್ನನ  ಅವಲೋಕನ ಮಾಡುತಾು ರೆ. ಅಲಲ ದೆ ಇವರ 

ಸಹೋದ್ಯ ೋಗಿಯಾದ ಪಿನನ  ಪೆದಾ  ವರದ್ಧಯನ್ನನ  ನಿೋಡುತಾು ನೆ. ಪಿನ್ನ ಪೆದಾ ನ್ನನ  ಜನನ್ನಿ 

ಒಂದೆಡೆ ಸೇರಿಸಿ, ವಿವಾದವನ್ನನ ಳಗಂಡ ವಿಷ್ಯವನ್ನನ  ಮ್ತಗಳ ಸಂಖ್ಯಯ ಯಿಂದ 

ನಿೋಧಿರಿಸುತಾು ನೆ. ಮ್ತಗಳು ಸಮ್ನಾಗಿದ್ಯಾ ರೆ ತಮ್ಮ  ಸಭೆಯಲ್ಲಲ  ವಿಷ್ಯವನ್ನನ  ನಿಧಿರಿಸಲು 

ಪರ ಮಾಣ್ದ ಅಔದ್ಧಯಲ್ಲಲ  ಗುರುವಿಗೆ ಬಿಡುತಾು ರೆ. ಗುರುವು ಕಟ್ಟು  ಮ್ನೆಯನ್ನನ  ವಿಚಾರಿಸಿ 

ಅಂತಿಮ್ ನಿಧ್ಯಿರವನ್ನನ  ತೆಗೆದುಕೊಳುು ತಾು ನೆ.” ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ಯಾ ರೆ. 

ಕೀವರ್ಡ್: ಚೆನನ ದ್ಯಸರ ಸಮುದ್ಯಯ, ನಾಯ ಯ ಪದಿ ತಿ, ನಾಯ ಯ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಕಟ್ಟು ಮ್ನೆ. 

ಪೀಠಿಕೆ  

ಕೆ. ಎಸ್. ಸಿಂಗ್ ಅವರು-“ಸ್ಥಂಪರ ದ್ಯಯಿಕ ಜಾತಿ ಸಮಿತಿ ಅವರಲ್ಲಲ ದುಾ  ಅದನ್ನನ  

ಕಟ್ಟು ಮ್ನೆ ಎಂದು ಕರೆಯುತಾು ರೆ. 15 ರಿಂದ 20 ಸದಸಯ ರು, ಮುಖ್ಯ ಸೆ ರನ್ನನ  ದ್ಡಡ  

ಯಜಮಾನ ಎಂದು ಕರೆಯುತಾು ರೆ. ಈ ದ್ಡಡ  ಯಜಮಾನನ್ನನ  ಧವ ನಿಮ್ತದ್ಧಂದ ಆಯೆ  

ಮಾಡುತಾು ರೆ. ಸಮುದ್ಯಯದ ಸ್ಥಮಾಜಿಕ ನಿಯಂತರ ಣ್ ಮಾಡುವ ಹಾಗೂ ಕಲಹಗಳ 

ವಿಚಾರಣೆ ಈ ಸಮಿತಿಯ ವಾಯ ಪಿು ಗೆ ಒಳಪಡುತಾು ರೆ. ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ದಂಡ ಹಾಕುವ, 

ಶಿಕೆೆ  ವಿಧಿಸುವ ಮ್ತ್ತು  ಸ್ಥಮಾಜಿಕ ಬ್ಹಿಷೆ್ಕ ರ ಹಾಕುವ ಅಧಿಕಾರ ಈ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಿಗೆ 

ಇರುತು ದೆ.” ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ಯಾ ರೆ. ‘ದ್ಯಸರಲ್ಲಲ  ಕಟ್ಟು ಮ್ನೆಗಳನ್ನನ  ಕುಲ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳು 

ಇರುತು ವೆ.’ ದ್ಯಸರಲ್ಲಲ   
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 ಕಟ್ಟು -ಮ್ನೆಗೆ “ಗುಡಿಗಾಡು” ಎನ್ನನ ವ ಅಧಯ ಕ್ಷನಿರುತಾು ನೆ. ಅವನ ಕೆಳಗೆ ಪಿನನ ಪೆದಾ ನೆನ್ನನ ವ 

ಹಿರಿಯ ಅಥವಾ ಕಿರಿಯನ್ನಬ್ಬ  ಸಹಾಯಕನಿರುತಾು ನೆ. ಗುಡಿಗಾಡು ಅಧಯ ಕ್ಷ ಜಾತಿಗೆ 

ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲಲ  ವಿಷ್ಯಗಳನ್ನನ  ಗಮ್ನಿಸುತಾು ನೆ. ಅವರನ್ನನ  ಕೂಡಿಸುವ ಪಿನನ ಪೆದಾ ನಿಗೆ 

ಮುಖ್ ಅಥವಾ ಅದೇಶ್ಗಳನ್ನನ  ಹರಡಿಸುತಾು ನೆ. ವಿವಾದಕೆೊ ಳಗಾದ ವಿಷ್ಯವನ್ನನ  

ಮ್ತಗಳ ಆಧ್ಯರದ್ಧಂದ ನಿಣ್ಿಯಿಸಲಾಗುವುದು. ಕೆಲವು ದಂಡಗಳನ್ನನ  ವಿಧಿಸುವರು ಎಂದು 

ಪರ .ಬಿ.ವಿಿ  ಗುಂಜೆಕಟ್ಟು ಯವರು ವಿವರಿಸಿದ್ಯಾ ರೆ. 

ನ್ಯಾ ಯ ಪಂಚಾಯಿತಿ 

  ಚೆನನ ದ್ಯಸರ ಸಮುದ್ಯಯದಲ್ಲಲ  ಇಂದ್ಧಗೂ ಕೂಡ ವಿಶಿಷ್ು ವಾದ “ನಾಯ ಯ 

ಪಂಚಾಯಿತಿ” ವಯ ವಸೆ್ಥ  ಜಾರಿಯಲ್ಲಲ  ಉಳಿದುಕೊಂಡು ಬಂದ್ಧದೆ. ಈ ಸಮುದ್ಯಯದ 

ಅನ್ನಭವಸೆ  ಹಿರಿಯನಾದ ಮ್ತ್ತು  ಜಾಣ್ನಾದ ನಿಷ್ಪ ಕ್ಷಪಾತ ದೃಷ್ಟು ಯುಳು ವರನ್ನನ  

ಕುಲದವರೆಲಲ  ಕೂಡಿ ಆರಿಸುತಾು ರೆ. ಕೆಲವು ಪರ ದೇಶ್ಗಳಲ್ಲಲ  ವಂಶ್ಪರಂಪರಾಗತವಾಗಿ ಇದು 

ಮುಂದುವರೆದು ಕೊಂಡು ಬ್ರುತು ದೆ. ಕೊಪಪ ಳ ಜಿಲೆಲ ಯ ಪರಿಸರದ ಚೆನನ ದ್ಯಸದರ 

ಸಮುದ್ಯಯದಲ್ಲಲ  ಇವೆರಡೂ ಪರಂಪರೆಗಳು ಜಾರಿಯಲ್ಲಲ ವೆ. “ಕುಲಸಭೆಯ ಮುಖ್ಯ ಸೆ ನನ್ನನ  

ಪಾರ ದೇಶಿಕವಾಗಿ ಗುಡೇಗಾಡು, ಕಟ್ಟು ಮ್ನೆ, ಪಿನನ ಪೆದಾ , ಕೊಂಡಿಕೊೋಲ, ಗುರಿಕಾರ, ಸಮಿೋಲು 

ಎಂದು ಕರೆಯುವ ವಾಡಿಕೆ ಇದೆ. ಮುಖ್ಯ ಸೆ ನಿಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ನಿವಿಹಿಸಲು 

ತಳವಾರನನ್ನನ  ನೇಮಿಸಲಾಗುತು ದೆ. ಈತ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಆದೇಶ್ದಂತೆ ಸಭೆ ನಡೆಸುವ, 

ಸಮುದ್ಯಯದ ಎಲಲ  ಜನರಿಗೂ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಸಂದೇಶ್ ತಲುಪಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತಾು ನೆ. 

ಇದಲಲ ದೆ ಒಂದ್ಂದು ಬೇಡಗಿನ ಹಿರಿಯರ ಸಲಹಾಸಮಿತಿಯಿದುಾ  ಪಂಚಾಯಿತಯ 

ತಿೋಮಾಿನವನ್ನನ  ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಅದು ಕಾಯಿ ನಿವಿಹಿಸುತು ದೆ.” ಎಂಬುದು 

ಗಮ್ನಾಹಿವಾಗಿದೆ. ಇದು ಈ ಸಮುದ್ಯಯದ ವಿಶಿಷ್ು ವಾದ ನಾಯ ಯ ವಯ ವಸೆ್ಥ ಯಾಗಿದೆ.  

ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಜವಾಬ್ದಾ ರಿ 

ಸಮುದ್ಯಯದ ಸ್ಥಮಾಜಿಕ ನಿಯಂತರ ಣ್ ಮಾಡುವ, ಸ್ಥಮಾಜಿಕ ಸ್ಥವ ಸೆ ಯ  

ಕಾಪಾಡುವ, ಸ್ಥಂಘಿಕ ಒಕೆ ಟ್ಟು  ಕಾಯುವ ಗುರತರವಾದ ಜವಾಬ್ಬಾ ರಿ ನಾಯ ಯ ಪಂಚಾತಿಯಿಗೆ 

ಇರುತು ದೆ. ಸಮುದ್ಯಯದಲ್ಲಲ  ಯಾರು ಎಷ್ು ೋ ದ್ಡಡ ವರಿರಲ್ಲ, ಶಿರ ೋಮಂತರಲ್ಲ, ನಾಯ ಯ 

ಪಂಚಾಯಿತಿಗಿಂತ ಯಾರು ದ್ಡಡ ವರಲಲ . ಅವರಿಗಿಂತ ಕುಲಸಭೆಯ ದ್ಡಡ ದೆಂಬ್ 

ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇದೆ. ಅಲಲ ದೆ ಗುಂಪಿನ ನಡುವೆ ಜಗಳ, ಕದನಗಳಾಗಿದಾ ರೆ, ಅವುಗಳನ್ನನ  

ನಿಭಾಯಿಸುವ, ಅಪರಾಧಿಗಳಿಗೆ ಶಿಕೆೆ ಗೆ ಒಳಪಡಿಸುವ, ಕೊಲೆ, ಸುಲ್ಲಗೆ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ, ಕಳು ತನ 

ಮಾಡಿದವರಿಗೆ, ಅತಾಯ ಚಾರವೆಸಗಿದಾ ವರಿಗೆ ದಂಡ ಹಾಕುವ, ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿ ಶಿಕೆೆಯನ್ನನ  

ವಿರೋದ್ಧಸುವ, ಪಂಚಾಯತಿ ಅಧಿಕಾರವನ್ನನ  ತಿೋರಸೆ ರಿಸುವ, ಕುಲಸಭೆಗೆ ಮಾನಯ ತೆ 

ನಿೋಡದವರಿಗೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸುವ, ಸ್ಥಮಾಜಿಕ ಬ್ಹಿಷೆ್ಕ ರ ಹಾಕುವ ಅಧಿಕಾರ ನಾಯ ಯ 

ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಇರುತು ದೆ.  

ಮ್ದುವೆಯಂಥ ಕೌಟ್ಟಂಬಿಕ ಕಾಯಿಗಳನ್ನನ  ನಾಯ ಯ ಪಂಚಾಯತಿ ನಡೆಸಿಕೊಡುತು ದೆ. 

ವಿವಾಹವು ಸಮುದ್ಯಯದ ಸ್ಥಮಾಜಿಕ ಸಂಪರ ದ್ಯಯಕೆೆ  ಅನ್ನಸ್ಥರವಾಗಿ, ಪರಂಪರೆಗಳನ್ನನ  

ಪರಿಪಾಲ್ಲಸುವ ನಿಬಂಧನೆಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು  ನಡೆಯುವಂತೆ ನ್ನೋಡಿಕೊಳುು ವ 
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 ಜವಾಬ್ಬಾ ರಿಯು ನಾಯ ಯ ಪಂಚಾಯತಿಯದೆ ಆಗಿರುತು ದೆ. ಸೋದರ ಸಂಬಂಧಿ ವಿವಾಹ 

ನಿಬ್ಿಂಧಿಸುವ, ಅಂತರ ಜಾತಿೋಯ ವಿವಾಹವನ್ನನ  ವಿರೋಧಿಸುವ, ಬ್ಹುಪತಿತವ ವನ್ನನ  

ತಡೆಗಟ್ಟು ವ ಜವಾಬ್ಬಾ ರಿಯು ನಾಯ ಯ ಪಂಚಾಯತಿಯ ವಾಯ ಪಿು ಗೆ ಬ್ರುತು ದೆ.  

ಜಾತೆರ , ಉತಸ ವ, ಹಬ್ಬ ಗಳಂತ ಧ್ಯಮಿಿಕ ಚ್ಟ್ಟವಟಿಕೆಗಳನ್ನನ  ವಿಧವತಾು ಗಿ ನಡೆಸುವುದು. 

ಜಾತೆರ ಯ ಖ್ರ್ಚಿವೆಚ್ಚ ಗಳನ್ನನ  ಸರಿದುಗಿಸಲು ಸಮುದ್ಯಯದ ಎಲಲ  ಕುಟ್ಟಂಬ್ಗಳು, 

ಮುಖ್ಯ ಸೆ ರ ಕತಿು ರ ಜಾತೆರ ಯ ನೇತೃತವ  ವಹಿಸಿರುವ ಮುಖಂಡರು ಪಟಿು  (ಹಣ್) ಕೂಡಿಸುವುದು. 

ಎಷ್ಟು  ವಂತಿಗೆ ಎತು ಬೇಕು. ಯಾರು ಯಾವ ಕಾಯಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಮ್ನ್ನೋರಂಜನೆಗೆಂದು 

ಏಪಿಡಿಸುವ ಆಟ, ಬ್ಯಲಾಟ ಯಾವುದ್ಧರಿಬೇಕು, ಯಾವ ಕಂಪನಿ ಕರೆಯಿಸಬೇಕು 

ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನನ  ತಿೋಮಾಿನಿಸುವುದು: ಅವುಗಳನ್ನನ  ಅನಿಷ್ಕಾ ನಗಳಿಸುವ 

ಹಣೆಗಾರಿಕೆಯು ನಾಯ ಯ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸುಪದ್ಧಿಗೆ ಒಳಪಡುತು ದೆ. ಊರಿಗೆ ಬ್ರಗಾಲ 

ಬಿದ್ಯಾ ಗ, ಕಾಲರಾ, ಪೆಲ ೋಗ್ದಂತಹ ಭಿೋಕರ ರೋಗಗಳು ಬಂದ್ಯಗ, ಸಮುದ್ಯಯದಲ್ಲಲ  

ದುಮ್ಿರಣ್ ಸಂಭವಿಸಿದರೆ, ಬೇರೆ ಜನಾಂಗದ್ಡೆನೆ ಮಾರಾಮಾರಿಯಾದರೆ ಅವುಗಳ 

ಪರಿಹಾರಕೆೆ  ನಾಯ ಯ ಪಂಚಾಯತಿಯು ಸಭೆ ಸೇರುತಾು ರೆ. ಹಿರಿಯರು ತಳವಾರದ ಮುಖಂತರ 

ಪಂಚಾಯತಿ ಸೇರಿಸುತಾು ರೆ. ಆಯಾ ವಿಷ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಪಟು ವರಿಂದ ಹೇಳಿಕೆ ಪಡೆದು, 

ಎರಡು ಪಕ್ಷದವರ ವಿಚಾರ ಮ್ಣ್ಡನೆಗೆ ಅವಕಾಶ್ ಕಲ್ಲಪ ಸಿ, ಸ್ಥರಾಸ್ಥರಾ ತೂಗಿನ್ನೋಡಿ 

ನಾಯ ಯನಿಣ್ಿಯವನ್ನನ  ಕೊಟ್ಟವುದು ವಾಡಿಕೆ. ಸಮ್ಸ್ಥಯ  ಸಂಕಿೋಣ್ಿವಾಗಿದಾ ರೆ ಕೆಲವೋಮ್ಮಮ  

ಅತಯ ಂತ ಜಟಿಲವಾಗಿದಾ ರೆ. ಒಂದೇ ದ್ಧನದಲ್ಲಲ  ಪಂಚಾಯತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಲ  ನಾಯ ಯ 

ನಿಣ್ಿಯವಾಗದೇ ಹೋಗಬ್ಹುದು. ಸಮ್ಸ್ಥಯ ಗೆ ಅನ್ನಗುಣ್ವಾಗಿ ಕೆಲವಮ್ಮಮ  ಒಂದು 

ದ್ಧವಸದ್ಧಂದ ವಾರಪಯಿಂತರ ಮುಂದುವರಿಯಬ್ಹುದ್ಯಗಿದೆ. 

ನ್ಯಾ ಯ ನಿರ್್ಯದ್ ತಿೀರ್ಪ್ಗಳು 

ನಾಯ ಯ ಪಂಚಾಯತಿಯ ತಿೋರ್ಪಿಗಳು ಆಯಾ ಸಮ್ಸ್ಥಯ ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 

ವಿಭಿನನ  ರಿೋತಿಯಲ್ಲಲ ರುತು ವೆ. ಸಮುದ್ಯಯದ ಜನರಲ್ಲಲ ಯ ಜಗಳಗಳು ನಡೆದ್ಯಗ, ಸಣ್ಣ ರ್ಪಟು  

ತರ್ಪಪ ಗಳು ಘಟಿಸಿದ್ಯಗ, ಸಮುದ್ಯಯದ ಹಿರಿಯರು ಅವುಗಳನ್ನನ  ಬ್ಗೆಹರಿಸುತಾು ರೆ. 

ಮ್ತ್ತು ಮ್ಮಮ  ಅಂಥ ತರ್ಪಪ  ಮಾಡದ್ಧರುವಂತೆ ಎಚ್ಚ ರಿಕೆ ನಿೋಡುತಾು ರೆ. ಎರಡು ಪಕ್ಷದವರಿಗೆ 

ಕಿವಿಮಾತ್ತ ಹೇಳಿ ಸರಳವಾದ ತಿೋರ್ಪಿ ನಿೋಡುತಾು ರೆ. ಅಣ್ಣ , ತಮ್ಮ ಂದ್ಧರಲ್ಲಲ , ತಂದೆ-ಮ್ಕೆ ಳಲ್ಲಲ  

ಆಸಿು ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಾಯ ಜಯ ವನ್ನನ  ಕೂಡ ಸರಳವಾಗಿ ಬ್ಗೆಹರಿಸುತಾು ರೆ. ನಾಯ ಯ ಪಂಚಾಯತಿ 

ಕೂಡಿಸಿದವರು ಅಂದ್ಧನ ಖ್ರ್ಚಿನ ವೆಚ್ಚ  ಭರಿಸಬೇಕಾಗುವುದು. 

ಮ್ಹಿಳೆಯರಿಗೆ, ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಅಗೌರವ ತ್ತೋರಿ ಅಪಮಾನಿಸಿದಾ ರೆ ಕಳವು ಲೂಟಿಯಂತ 

ಅಪರಾಧವೆಸಗಿದಾ ರೆ ಅಂಥವರಿಗೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸುವ ತಿೋರ್ಪಿ ತೆಗೆದುಕೊಳು ಲಾಗುತು ದೆ. ದಂಡವು 

ಹಣ್ದ ರೂಪದಲ್ಲಲ ರುತು ದೆ. ಅಪರಾಧದ ಪರ ಮಾಣ್ದ ಮೇಲೆ ದಂಡ ತೆರಬೇಕಾದ ಹಣ್ 

ನಿಗಧಿಯಾಗುತು ದೆ. ಅದನ್ನನ  ನಾಯ ಯ ಪಂಚಾಯತಿಯೇ ತಿೋರ್ಪಿ ನಿೋಡುತು ದೆ. 

ಅತಾಯ ಚಾರವೆಸಗಿದಾ ರೆ, ಕೊಲೆಗೈದ್ಧದಾ ರೆ, ಬೇರೋಬ್ಬ ರ ಹಂಡತಿಯನ್ನನ  ಅಪಹರಿಸಿದಾ ರೆ, 

ಬೇರೋಬ್ಬ ಳ ಜೊತೆಗೆ ಓಡಿಹೋಗಿದಾ ರೆ, ಧ್ಯಮಿಿಕ ಚ್ಟ್ಟವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅಡಿಡ ಪಡಿಸಿದಾ ರೆ, 

ದೇವರ ವಿಷ್ಯದಲ್ಲಲ  ತಪೆಪ ಸಗಿದಾ ರೆ, ಇಂಥವು ಭಿೋಕರ ಅಪರಾಧಗಳೆಂದು ಸ್ಥಬಿೋತಾದರೆ, 
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 ಅಂಥವರನ್ನನ  ಕುಲದ್ಧಂದ ಬ್ಹಿಷೆ್ಕ ರಿಸುವ ಕಠಿಣ್ ತಿೋಮಾಿನವನ್ನನ  ಸಭೆಯು 

ತೆಗೆದುಕೊಳುು ತು ದೆ. ಅಪರಾಧದ ಪರ ಮಾಣ್ ಮ್ತ್ತು  ಸಭೆಯ ನಡುವಳಿಕೆಗೆ ಅನ್ನಸ್ಥರವಾಗಿ 

ತಿೋರ್ಪಿ ನಿಣ್ಿಯವಾಗುತು ದೆ. ನಾಯ ಯ ಪಂಚಾಯತಿ ಸೇರಿದ್ಯಗ, ವಿಷ್ಯವು ಜಟಿಲವಾಗಿದುಾ , 

ಇತಯ ಥಿವಾಗದೆ ಹೋದರೆ, ಪಂಚಾಯತಿಯ ಮುಖ್ಯ ಸೆ ನ್ನ ‘ಕಡಿಡ ಮುರಿಯುವ’ ಮೂಲಕ 

ಅಂತಿಮ್, ತಿೋರ್ಪಿ ನಿೋಡುವ ನಾಯ ಯಾಂಗದ ಪದಿ ತಿ ಈ ಸಮುದ್ಯಯದಲ್ಲಲ ದೆ.  

ಶಿಕೆೆಯ ವಿಧಾನ್ಗಳು 

ಸಮುದ್ಯಯ ವಯ ಕಿು ಯು ಮಾಡಿದ ಅಪರಾಧದ ಪರ ಮಾಣ್ಕೆೆ  ಅನ್ನಗುಣ್ವಾಗಿ 

ವಿಭಿನನ ವಾದ ಶಿಕೆೆ ಗಳನ್ನನ  ವಿಧಿಸಲಾಗುತು ದೆ. ಸ್ಥಮಾನಯ ವಾದ ಮ್ತ್ತು  ಸ್ಥಧ್ಯರಣ್ವಾದ 

ಅಪರಾಧವಾಗಿದ್ಯಾ ರೆ ತಪಿಪ ತಸೆ ನ್ನ ನಾಯ ಯ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಕ್ಷಮ್ಮ ಕೇಳಿ, ತನಿನ ಂದ 

ತಪಾಪ ಯಿತೆಂದು ಹಿರಿಯರ ಕಾಲು ಹಿಡಿಯಬೇಕು. ನಾಯ ಯ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸಭೆಯ ಖ್ರ್ಚಿ 

ಭರಿಸಬೇಕು. ಸಭೆಯಲ್ಲಲ ದವರಿಗೆಲಲ  ಚ್ಹಾಪಾನಿ ಅಥವಾ ಸ್ಥರಾಯಿ ವಿತರಣೆ ಇಲಲ ವೇ 

ಊಟಕೆಾ ಗುವಷ್ಟು  ಮೊತು ದ ಹಣ್ವನ್ನನ  ಕೊಡಬೇಕಾಗುತು ದೆ. ಸಮುದ್ಯಯದ ಪಂಗಡಗಳಲ್ಲಲ  

ಭಿೋಕರವಾದ ಮಾರಕಸು ರಗಳಿಂದ ಹಡೆದ್ಯಡಿದಾ ರೆ, ಚ್ಪಪ ಲ್ಲ, ಕೆರವಿನಿಂದ ಹಡೆದ್ಧದಾ ರೆ, 

ಹಣ್ಣಣ  ಮ್ಕೆ ಳಿಗೆ, ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಅವಮಾನಗಳಿಸಿದಾ ರೆ, ಅನಾಯ ಯಕೆೆ  ಒಳಗಾದವರು ಕೂಡಲೇ 

ಹೋಗಿ ನಾಯ ಯ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಫಿಯಾಿದೆ (ತಕರಾರು) ದ್ಯಖ್ಲ್ಲಸಿ, ನಾಯ ಯ ಪಂಚಾಯತಿ 

ಸೇರಿಸಿದಾ ರೆ, ಆ ಘಟನೆಗೆ ಕಾರಣ್ರಾದವರಿಗೆ ತಕ್ಷಣ್ಕೆೆ  ನಾಯ ಯ ನಿಣ್ಿಯಿಸಿ ಶಿಕೆೆ  

ವಿಧಿಸಲಾಗುತು ದೆ. ತದನಂತರ ನಾಯ ಯ ಪಂಚಾಯತಿಯಂತೆ ಸಭೆ ಜರುಗಿ ಅಪರಾಧ 

ಸ್ಥಬಿೋತಾದರೆ ಎರಡು ಪಟ್ಟು  ಹರ್ಚಚ ನ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿ, ಕಟ್ಟು ನಿಟ್ಟು ಗಿ ವಸೂಲ್ಲ ಮಾಡಿ 

ಮಾಡಿಕೊಳು ಲಾಗುವುದು.  ಸರಿಯಾಗಿ ಎರಡು ಭಾಗ ಮಾಡಿ, ಒಂದನ್ನನ  ಅನಾಯ ಯಕೆೆ  ಒಳಗಾದ 

ಶೋಷ್ಟತರಿಗೆ, ಇನ್ನನ ಲ್ಲದ ಅಧಿ ಹಣ್ವನ್ನನ  ನಾಯ  ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಸಂದ್ಯಯ 

ಮಾಡಲಾಗುತು ದೆ.  

ಬೇರಬ್ಬ ನ ಹಂಡತಿಯನ್ನನ  ಓಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದಾ ರೆ, ವಿವಾಹಿತ ಮ್ಹಿಳೆಯ ಮೇಲೆ 

ಅತಾಯ ಚಾರವೆಸಗಿದಾ ರೆ, ಇದನ್ನನ  ಗಂಭಿೋರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುತಾು ರೆ. ಭಿೋಕರ ಅಪರಾಧಕೆಾ ಗಿ 

ಕೊಡುವ ಶಿಕೆೆಯನ್ನನ  ‘ಮೊೋಗಿನಾಲು ಧಮ್ಿ’ವೆಂದು ಕರೆಯುತಾು ರೆ. ಈ ಶಿಕೆೆಯನ್ನನ  

ಕಟ್ಟು ನಿಟ್ಟು ಗಿ ಪಾಲ್ಲಸುತಾು ರೆ. ಒಬ್ಬ  ವಯ ಕಿು  ಮ್ತ್ತು ೋಬ್ಬ ನ ಹಂಡತಿಯನ್ನನ  ಬ್ಲಾತೆ ರಿಸಿದರೆ, 

ಓಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದಾ ರೆ ಆತನನ್ನನ  ಸಮುದ್ಯಯದ್ಧಂದ ಹರ ಹಾಕುತಾು ರೆ. ಕುಲದ್ಧಂದ 

ಬ್ಹಿಷೆ್ಕ ರ ಹಾಕುತಾು ರೆ. ಬ್ಹಿಷ್ೆ øತನಾದವನ್ನ ರ್ಪನಃ ಸಮುದ್ಯಯದಲ್ಲಲ  ಪರ ವೇಶ್ 

ಪಡೆಯಬೇಕಾದರೆ ನಾಲವ ತೆು ಂಟ್ಟ ರೂಪಾಯಿಗಳ ತರ್ಪಪ ದಂಡ ಕೊಡಬೇಕು. ಅಧಿ ಹಣ್ 

ಮಾನಭಂಗಕೆೊ ಳಗಾದವಳ ಪಾಲ್ಲಗೆ ಸಂದ್ಯಯವಾದರೆ, ಇನ್ನನ ಳಿದ ಅಧಿ ಹಣ್ ಕುಲಸೆ ನಿಗೆ, 

ಉಳಿದದುಾ  ಕುಲಗುರುವಿಗೆ ಸಂದ್ಯಯವಾಗುತು ದೆ. ಪರಸಪ ರ ಮ್ಮರ್ಚಚ , ಇಷ್ು  ಪಟ್ಟು  ಓಡಿ 

ಹೋದವರು ಮ್ದುವೆಯಾಗ ಬ್ಯಸಿದರೆ, ಮೊದಲ ಪತಿಗೆ ಮ್ದುವೆಗೆ ಖ್ಚಾಿದ ಹಣ್ವನ್ನನ  

ಮೊದಲು ಕೊಡಬೇಕು, ನಾಯ ಯ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ದಂಡ ಕಟ್ಟು ಬೇಕು ಇದನ್ನನ  ಒಪಿಪ ದ್ಯಾ ರೆ, 

ಕುಲದ್ಳಗೆ ಪರ ವೇಶ್ ಲಭಿಸುತು ದೆ. 
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 ನಾಯ ಯ ಪಂಚಾಯತಿಯ ತಿೋಪಿನ್ನನ  ಅಪರಾಧಿಗಳು ಮ್ನಿನ ಸದ್ಧದಾ ರೆ, ಕುಲಸಭೆಯ 

ತಿೋಮಾಿನಗಳನ್ನನ  ನಿರಾಕರಿಸಿದರೆ, ಅಥವಾ ತಿೋರ್ಪಿ ನಿೋಡುವಲ್ಲಲ  ಅನ್ನಮಾನ ಗಂದಲಗಳು 

ಇದಾ ರೆ ಮ್ತೆು  ವಿಶೇಷ್ ನಾಯ ಯ ಪಂಚಾಯತಿಯು ಸಭೆ ಸೇರುತು ದೆ. ಪಂಚಾಯತಿ ಪದಿ ತಿಯಂತೆ 

ಪಂಚ್ರು ಸಭೆಯನ್ನನ  ದೂರದ ಪರ ಶ್ಸು ವಾದ ಸೆ ಳದಲ್ಲಲ  ಸಭೆ ಸೇರುತಾು ರೆ. ಊರ ಹರಗಿರುವ 

ದೇವಸೆ್ಥ ನದಲ್ಲಲ ಯು ಸಭೆ ಸೇರುವುದುಂಟ್ಟ. ಈ ವಿಶೇಷ್ವಾದ ಸಭೆಗೆಂದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗಾರ ಮ್ಗಳ 

ಸಮುದ್ಯಯದ ಹಿರಿಯರನ್ನನ  ಕರೆದು ನಾಯ ಯ ತಿೋಮಾಿನಿಸಿ ತಿೋರ್ಪಿ ನಿೋಡುತಾು ರೆ. ಈ ವಿಶೇಷ್ 

ಪಂಚಾಯತಿ ಸಭೆಯ ನಾಯ ಯ ನಿಣ್ಿಯಕೆೆ  ಕಾಲ ಮಿೋತಿ ಇರುವುದ್ಧಲಲ . ಅದಸು ನಡೆದಷ್ಟು  

ದ್ಧವಸದ ಖ್ರ್ಚಿ, ವೆಚ್ಚ ವನ್ನನ  ದ್ೋಷ್ಕರೋಪಿತರು ಶಿಕೆೆಯ ದಂಡದ ಹಣ್ವನನ ಲಲ ದೆ, 

ಪರ ತೆಯ ೋಕವಾಗಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗುವುದು. ದಂಡದ ಮೊತು ದ ಅಧಿಭಾಗ ಅನಾಯ ಯಕೆೆ  

ಒಳಗಾದವರಿಗೆ ಕೊಡುತಾು ರೆ. ಇನ್ನನ ಳಿದ ಮೊತು ದಲ್ಲಲ  ಒಂದು ಪಾಲು ನಾಯ ಯ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ, 

ಒಂದು ಪಾಲು ಗುರುಗಳಿಗೆ, ಉಳಿದ್ಧದುಾ  ದೇವರ ಕಾಯಿ, ಧ್ಯಮಿಿಕ ಚ್ಟ್ಟವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ 

ಬ್ಳಕೆಯಾಗುತು ದೆ.  

ಇದು ಸಮುದ್ಯಯದ ಒಳಗಿನ ಮಾತಾಯಿತ್ತ. ಇನ್ನನ  ಬೇರೆ ಸಮುದ್ಯಯದವರಡನೆ ತಮ್ಮ  

ಸಮುದ್ಯಯದವಳು ಓಡಿ ಹೋಗಿದಾ ರೆ? ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಸಮುದ್ಯಯದ ಹಣ್ಣ ನ್ನನ  ಈ 

ಸಮುದ್ಯಯದ ವಯ ಕಿು  ಓಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದ್ಧದಾ ರೆ? ಅದಕೊ  ನಾಯ ಯ ಪಂಚಾಯತಿ 

ತಿೋಪಿನ್ನನ  ಪರ ಕಟಿಸಿದೆ. ಅಂಥ ವಯ ಕಿು ಗಳನ್ನನ  ಸಮುದ್ಯಯವು ಬ್ಹಿಷ್ೆ ರಿಸುತು ದೆ. ಬ್ಹಿಷ್ೆ øತರು 

ರ್ಪನಃ ಸಮುದ್ಯಯದ್ಳಗೆ ಸೇರಲು ಬ್ಯಸಿದಾ ರೆ, ನಾಯ ಯ ಪಂಚಾಯತಿ ತಿೋಪಿಿನಂತೆ ತರ್ಪಪ  

ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗುತು ದೆ. ಮ್ರಳಿ ಪರ ವೇಶ್ ಪಡೆದವರನ್ನನ  ನಾಲ್ಲಗೆ ಸುಡಿಸಿ (ರ್ಚನನ ದುಂಗರ 

ಅಥವಾ ತಾಮ್ರ ದ ದುಡಿಡ ನಿಂದ ನಾಲ್ಲಗೆಗೆ ಬ್ರೆ ಹಾಕಿಸಿ) ಮ್ತೆು  ಸಮುದ್ಯಯದ್ಳಗೆ 

ಸೇರಿಸಿಕೊಳುು ತಾು ರೆ. ಚೆನನ ದ್ಯಸರ ಸಮುದ್ಯಯದ್ಳಗೆ ಏನೇ ಜಗಳ ಲದನವಾದರೂ 

ಹಡೆದ್ಯಟ ಬ್ಡಿದ್ಯಟ ಆಗಬ್ಬರದ ಅನಾಹುತಗಳು ನಡೆದರೂ ಈ ಜನಾಂಗ ಪೋಲ್ಲೋಸ್ 

ಸ್ಥು ೋಶ್ನ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವುದು ಅಪರೂಪ. “ ಈ ಜನರು ಕೊೋರ್ಟಿ ಕಛೇರಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವುದು 

ಕಡಿಮ್ಮ. ಕುಲಸಭೆಯ ಮುಖ್ಯ ಸೆ ನೇ ಅಂತಿಮ್ ತಿೋರ್ಪಿಗಾರ. ಸಮುದ್ಯಯದ ಗುಡೇಕಾರ 

ಅಥವಾ ಅಧಯ ಕ್ಷ ನಾಯ ಯ ಪಂಚಾಯತಿ ಸಂದಭಿದಲ್ಲಲ  ಕಡಿಡ ಮುರಿದು ಆದೇಶ್ ಮಾಡಿದಾ ರೆ  

ಅದನ್ನನ  ಯಾರು ಮಿೋರುವಂತಿಲಲ . ಮಿೋರಿದವರು ದಂಡ ತೆರಬೇಕು ಇಲಲ  ಬ್ಹಿಷೆ್ಕ ರಕೆೆ  

ಒಳಗಾಗಬೇಕು.”ಹಿೋಗಾಗಿ ಎಲಲ ರೂ ನಾಯ ಯ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಆದೇಶ್ವನ್ನನ  ಪಾಲ್ಲಸುವರು. 

ಮೂಲ ನ್ಯಾ ಯ ಸ್ತಾ ನ್ದೊಡನೆ ಸಂಪರ್್ 

ಸಮುದ್ಯಯದ ನಾಯ ಯ ಪಂಚಾಯತಿಗಳಲ್ಲಲ  ವಾಯ ಜಯ  ನಿಣ್ಿಯವಾಗದೆ ಇರುವಾಗ, 

ವಿಶೇಷ್ ನಾಯ ಯ ಪಂಚಾಯತಿ ಕರೆಯುತಾು ರೆ. ಆ ಸಭೆಯಲ್ಲಲ ಯೂ ಇತಯ ಥಿವಾಗದೇ 

ಹೋದ್ಯಗ, ಸಮುದ್ಯಯದ ನಾಯ ಯ ಕೇಂದರ ವಾದ ತಮ್ಮ  ತಮ್ಮ  ಪವಿತರ  ದೇವಸೆ್ಥ ನಗಳಿಗೆ 

ವಗಿಯಿಸುತಾು ರೆ. ಗುರುಗಳು ಅಥವಾ ದೇವಸೆ್ಥ ನದ ಆಚ್ಿಕರು ನಾಯ ಯದ 

ತಿೋರ್ಪಿಗಾರರಾಗಿರುತಾು ರೆ. ಎರಡು ಪಕ್ಷದ ಅಹವಾಲನ್ನನ  ಆಲ್ಲಸಿದ ಗುರುಗಳು ಎಲಲ ರಿಗೂ 

ಸಮ್ಮ ತವಾಗುವ ಹಾಗೇ ತಿೋಮಾಿನ ನಿೋಡುತಾು ರೆ. ಪೂಜಾರಿಗಳು ದೇವರಿಗೆ ಕೌಲುಕಟಿು  

ನಾಯ ಯದ ತಿೋರ್ಪಿ ನಿೋಡುತಾು ರೆ. ಈ ಸಮುದ್ಯಯಗಳು ನಾಯ ಯ ಕೇಳುವ ಕಟು ಕಡೆಯ 

ಸೆ ಳಗಳಿವು. ಪರ ಸುು ತ “ರಾಯಚೂರು ಜಿಲೆಲ ಯ ಕುದರಿಮೊೋತಿ, ಮ್ಹಾರಾಷ್ು ರದ ವಿಶಾಳಗಡ 
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 ಅಂತಹ ಕೇಂದರ ಗಳಾಗಿವೆ.” ಅಲ್ಲಲ  ಹೋದ್ಯಗ ಯಾವುದ್ಯದರೂ ಒಂದು ತಿೋಮಾಿನ ಬಂದೇ 

ಬ್ರುತು ದೆ. ದೇವರ ಮೇಲೆ ಪರ ಮಾಣ್ ಮಾಡುವುದು, ದೇವಾಲಯದ ಪವಿತರ  ವಸುು ವನ್ನನ  

ಮುಟಿು  ಪರ ಮಾಣ್ಗೈಯುವುದು ಮುಂತಾದವುಗಳ ಮೂಲಕ ನಾಯ ಯ ನಿಣ್ಿಯವಾಗುತು ದೆ. ಈ 

ರಿೋತಿ ಚೆನನ ದ್ಯಸರ ಸಮುದ್ಯಯದಲ್ಲಲ  ನಾಯ ಯ ವಯ ವಸೆ್ಥ  ವಿಶೇಷ್ತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. 

ಪರಂಪರಾಗತ ನಂಬಿಕೆಗಳಿಂದ ಬ್ದುಕುವ ಜನಾಂಗವಿದು. ಆಧುನಿಕತೆಯ ಸ್ಥಳವಿಗೆ 

ಬಿೋಳದ್ಧರುವುದರಿಂದ ಕೊೋಟ್ಟಿ, ಕಛೇರಿಗಳ ಮ್ಮಟಿು ಲು ಹತ್ತು ಉದ್ಧಲಲ . ಇದರಿಂದ 

ಬುಡಕಟ್ಟು ಗಳಲ್ಲಲ  ಐಕಯ ತೆಯಿದೆ. ತನನ  ಮೂಲ ಅಸಿು ತವ  ಮ್ತ್ತು  ಸ್ಥಂಸೆ øತಿಕ ಅನನಯ ತೆಯನ್ನನ  

ಚೆನನ ದ್ಯಸರ ಸಮುದ್ಯಯ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳು ಲು ಸ್ಥಧಯ ವಾಗಿದೆ.  
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