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Carpentry, a profession of the Panchal com-

munity, is one of the handicrafts. The tradi-

tional craftsmanship of carpentry has been lost 

due to the use of mechanical machines in the 

present context. The profession is becoming a 

part of growing urban cultures, losing its re-

gional identity. Those who carry out wood 

work are generally known as Badigere, 

Badigyanna, Badigeppa, Achari. It is assumed 

that the word 'vadhar' which means 'to cut' may 

have come into use as a carpenter, but if we 

look at the usage and historical experiments, it 

seems that Badagi-Badigi (Bada + Keigi) is a 

Kannada form. There are possibilities that it 

may have been Vardhakhi while being trans-

lated into Sanskrit, or both forms may have 

evolved independently.” To cut wood and give 

it a shape can be called carpentry. Badagi, 

Badiger, Badigara, Achari are used in inscrip-

tions, folklore and literary works. These in-

form us about the antiquity of carpentry. A 

number of royal families have left endow-

ments related to carpentry as references in the 

Shanas. Foreign tourists Abdul Razak and Bar-

busa Nuniz said in their writings that the car-

pentry work here was in great demand in for-

eign countries. Mysore Palace, Tipu Sultan's 

Palace are wood carvings. And we know about 

the talent of the carpenter to make the tools 

such as throne, hammock, bed, doors, chair 

etc. seen in the palaces look like masterpieces. 
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ಬಡಿಗೇರ್ ಸಮುದಾಯದ ಹಿನ್ನ ಲೆ ಮತ್ತು  ಸಿ್ಥ ತ್ಯ ಂತ್ರ 

ಮಂಜುನಾಥ ಬಡಿಗೇರ್ 

ಸಂಶೋಧನಾ ವಿಧ್ಯಾ ರ್ಥಿ 

ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಅಧಾ ಯನ ವಿಭಾಗ 

ಕನನ ಡ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾ ಲಯ,ಹಂಪಿ 

ವಿದ್ಯಾ ರಣ್ಾ -583276 

ಪ್ರ ಸ್ತು ವನೆ 

ಪಾಂಚಾಳ ಸಮುದ್ಯಯದ ಒಾಂದು ವೃತಿ್ತಯಾದ ಬಡಗಿತನವು ಕರಕುಶ್ಲ ಕಲೆಗಳಲಿ್ಲ  

ಒಾಂದ್ಯಗಿದೆ. ಪ್ರ ಸಿ್ತತ ಸಂದರ್ಿದಲಿ್ಲ  ಆಧನಿಕ ಯಂತರ ಗಳ ಬಳಕೆಯಾಂದ ಬಡಗಿತನದ 

ಸಾಂಪ್ರ ದ್ಯಯಕ ಕಲಾತಮ ಕತೆಯನ್ನನ  ಕಳೆದುಕಾಂಡಿದೆ. ತನನ  ಪರ ದೇಶಿಕ ಅನನಮ ತೆಯನ್ನನ  

ಕಳೆದುಕಾಂಡು ನಗರ  ಸಂಸಕ ೃತ್ತಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಈ ವೃತಿ್ತಯು 

ಮಾಪ್ಿಡಾಗುತಿಲ್ಲದೆ. ಕಟಿ್ಟ ಗೆ ಕೆಲಸವನ್ನನ  ನಿವಿಹಿಸ್ತವರಿಗೆ ಸಮಾನಾ ವಾಗಿ ಬಡಿಗೇರ್, 

ಬಡಿಗ್ಯಾ ಣ್ಣ , ಬಡಿಗೇಪ್ಪ , ಆಚಾರಿ ಎಾಂದೆಲಿ  ಕರೆಯಲಾಗುತಿದೆ. “ ಈ ಪ್ದ ಸಂಸಕ ೃತದ ‘ವಧರ್

’ ಅಾಂದರೆ  ‘ಕತಿರಿಸ್ತ’ ಎಾಂಬ ರೂಪ್ ವಧಿಕಿ> ವದೃಕಿ > ಬಡಡ ಕಿ(ಗಿ) ಬಡಗಿಯಾಗಿ ಬಳಕೆಗೆ 

ಬಂದ್ಧರ ಬಹುದೆಾಂದು ಊಹಿಸಿದ್ದೂ  ಜನ ಬಳಕೆಯ ಹಾಗೂ ಚಾರಿತ್ತರ ಕ ಪ್ರ ಯೋಗಗಳನ್ನನ  

ಗಮನಿಸಿದರೆ ಬಡಗಿ-ಬಡಿಗಿ (ಬಡ+ಕಿೋಗಿ) ಅಚ್ಚ  ಕನನ ಡದ ರೂಪ್ವಾಂದು ತೋರುತಿದೆ. ಅದು 

ಸಂಸಕ ೃತಕೆಕ  ಭಾಷಾಂತರಾಗುವಾಗ ವಧಿಕಿ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಎರಡೂ ರೂಪ್ಗಳು 

ಸವ ತಂತರ ವಾಗಿ ರೂಪಿತವಾಗಿರುವ ಸಧಾ ತೆಗಳು ಇವ.” ಕಟಿ್ಟ ಗೆಯನ್ನನ  ಕತಿರಿಸಿ ಒಾಂದು ರೂಪ್ 

ಕಡುವುದಕೆಕ  ಬಡಗಿ ಎಾಂದು ಕರೆಯಬಹುದ್ಯಗಿದೆ. ಶಾಸನ, ಜನಪ್ದ ಹಾಗೂ ಸಹಿತಾ  

ಕೃತ್ತಗಳಲಿ್ಲ  ಬಡಗಿ, ಬಡಿಗೇರ್, ಬಡಿಗ್ಯರ, ಆಚಾರಿ ಎಾಂದು ಬಳಕೆಯಾಗಿವ. ಇವುಗಳಾಂದ 

ಬಡಗಿತನದ ಪರ ಚೋನತೆಯ ಬಗೆೆ  ನಮಗೆ ಮಾಹಿತ್ತಸಿಗುತಿದೆ. ಹಲವಾರು ರಾಜಮನೆತನಗಳು 

ಬಡಗಿ ಕೆಲಸಕೆಕ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ದ್ಯನದತಿ್ತಗಳನ್ನನ  ಬಿಟಿ್ಟ ದುೂ  ಶಾನಗಳಲಿ್ಲ  

ಉಲಿೆೋಖಗಳಾಗಿವ. ಇಲಿ್ಲಯ ಬಡಗಿ ಕೆಲಸ ಹೊರದೇಶ್ಗಳಲಿ್ಲ  ಅಪರ ಬೇಡಿಕೆಯತಿ್ತ  ಎಾಂದು 

ವಿದೇಶಿ ಪ್ರ ವಾಸಿಗರಾದ ಅಬ್ದೂ ಲ್ ರಜಾಕ್, ಬಾರ್ಬಿಸ ನೂನಿಜ್ ತಮಮ  ಬರಹಗಳಲಿ್ಲ  

ಹೇಳದ್ಯೂ ರೆ. ಮೈಸೂರು ಅರಮನೆ, ಟ್ಟಪ್ಪಪ  ಸ್ತಲಿಾನನ ಅರಮನೆ ಮರದ ಕೆತಿನೆಗಳಾಗಿವ. 

ಹಾಗೂ ಅರಮನೆಗಳಲಿ್ಲ  ಕಾಣ್ಸಿಗುವ ಸಿಾಂಹಾಸನ, ತೂಗುಮಂಚ್, ಮಲಗುವ ಮಂಚ್, 

ಬಾಗಿಲುಗಳು,ಕುಚಿ ಇತ್ಯಾ ದ್ಧ ಉಪ್ಕರಣ್ಗಳು ಅತ್ತಾ ತಮ ಕಲಾಮಾದರಿಗಳಾಗಿ ಕಾಣ್ಲು 

ಬಡಗಿಯ ಪ್ರ ತ್ತಭೆಯ ಬಗೆೆ  ನಮಗೆ ತ್ತಳಯುತಿದೆ. 

ಕೀವರ್ಡ್: ವಿಶ್ವ ಕಮಿ ಸಮುದ್ಯಯ, ಬಡಿಗೇರ್ ಸಮುದ್ಯಯದ, ಸಮುದ್ಯಯದ 

ಸಮಸ್ಯಾ ಗಳು, ಸಿಿ ತಾ ಾಂತರಗಳು. 

ಪೀಠಿಕೆ  
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    ಭಾರತವು ಒಾಂದು ವೈವಿದಾ ಮಯ ದೇಶ್ವಾಗಿದುೂ , ಈ ದೇಶ್ವು ಹಲವು ಧಮಿ, ಜಾತ್ತ, ಮತಿ್ತ  

ಆನೇಕ ಸಮುದ್ಯಯಗಳನ್ನನ  ತನನ  ಮಡಿಲಲಿ್ಲ  ಪೋಷಿಸ್ತತಿ್ಯ  ಬಂದ್ಧದೆ. ಭಾರತ್ತೋಯ 

ಸಮಾಜದಲಿ್ಲ  ಮಾನವಶಾಸಿ ರಜ್ಞರ ಪ್ರ ಕಾರ ಹಾಗೂ ಸಮಾಜಶಾಸಿ ರಜ್ಞರ ದೃಷಿಿಕೋನದಲಿ್ಲ  

ಸ್ತಮಾರು 3000 ಕಿಕ ಾಂತ ಹೆಚ್ಚಚ  ಜಾತ್ತ, ಉಪ್ಜಾತ್ತಗಳದುೂ , ಆ ಜಾತ್ತ ಸಮುದ್ಯಯಗಳಲಿಾ  

ಇಾಂದ್ಧಗೂ ತನನ ದೇ ಆದ ಪರಂಪ್ರಿಕ ವೃತಿ್ತಗಳನ್ನನ  ಅವಲಂಭಿಸಿವ.ಮಾನವಶಾಸಿಜ್ಞರು 

ಮತಿ್ತ  ಸಮಾಜಶಾಸಿ ರಜ್ಞರು ವಿಶೇಷ ಆಸಕಿಿ  ತಳೆದು ಸಮುದ್ಯಯಗಳ ಬಗೆೆ  ಅಧಾ ಯನ 

ಕೈಗಾಂಡು ಅವುಗಳು ರೂಢಿಸಿಕಾಂಡಿರುವ ಸಾಂಸಕ ೃತ್ತಕ ಮತಿ್ತ  ಸಮಾಜಿಕ ವಾ ವಸಿ್ಯ ಗಳನ್ನನ  

ಗುರುತ್ತಸಿದ್ಯೂ ರೆ. ಬೇರೆ-ಬೇರೆ ಸಮುದ್ಯಯಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ ಸಂಘಟನ ವಾ ವಸಿ್ಯ  

ವೈವಿಧಾ  ಪೂಣ್ಿವಾದ ಜಿೋವನದ ಮಹತವ ವನ್ನನ  ಮತಿ್ತ  ಮಾನವ ಸಮುದ್ಯಯಗಳ 

ಸಂಸಕ ೃತ್ತಯನ್ನನ  ಸಮಗರ  ಸವ ರೂಪ್ದಲಿ್ಲ  ತ್ತಳದುಕಳುು ವ ಪ್ರ ಯತನ  ಮಾಡಿದ್ಯೂ ರೆ. ಯಾವುದೇ 

ಒಾಂದು ಸಮುದ್ಯಯದ ಸಂಸಕ ೃತ್ತಯನ್ನನ  ಸಮಗರ ವಾಗಿ ತ್ತಳಯಲು ಆಯಾ 

ಸಮುದ್ಯಯವನ್ನನ  ಪ್ರ ತೆಾ ೋಕವಾಗಿ ಅಧಾ ಯನ ಮಾಡುವುದು ಸೂಕಿವಾಂದ್ದ 

ಪ್ರ ತ್ತಪದ್ಧಸಿದ್ಯೂ ರೆ. 

ಸಮಾಜಿಕ ಸಿರಗಳೆಾಂದರ, ಸಮಾಜಿಕವಾಗಿ ವೈಶಿಷಿ ಾ ಪೂಣ್ಿ ಸಿನಗಳಲಿ್ಲದುೂ  ಕಾಂಡು, 

ಸಮಾಜಿಕ ಕರ ಮಗಳಲಿ್ಲ  ವಿಭಿನನ  ಹಕುಕ ಗಳನ್ನನ  ಅನ್ನರ್ವಿಸ್ತತಿ್ತರುವ ಗುಾಂಪ್ಪಗಳು, 

ಸಿರಗಳೆಾಂದರೆ, ಸಮಾಜದಲಿ್ಲನ ಮೇಲು ಮತಿ್ತ  ಕಿೋಳು ಘಟಕಗಳೆಾಂಬ ವಗಿೋಿಕರಣ್, ಮೇಲು 

ಘಟಕಗಳೆಾಂದರೆ, ಸಮಾಜದಲಿ್ಲ  ಉನನ ತ ಸಿನಮಾನ ಹೊಾಂದ್ಧರುವ ಘಟಕಗಳೆಾಂದ್ದ, ಕೆಳ 

ಘಟಕಗಳೆಾಂದರೆ, ಸಮಾಜದಲಿ್ಲ  ಕೆಳ ಸಿನಮಾನ ಹೊಾಂದ್ಧರುವ ಘಟಕಗಳೆಾಂದು 

ಪ್ರಿಗಣಿಸಿದ್ಯೂ ರೆ. ಮೇಲು ಘಟಕಕೆಕ  ಸೇರಿದ ಮಂದ್ಧ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ಹಕುಕ , ಸೌಲರ್ಾ ಗಳಗೆ 

ಹೊಾಂದ್ಧದೂ ವರು ಉತಿಮರು. ಕೆಳ ಘಟಕಕೆಕ  ಸೇರಿದ ಮಂದ್ಧ ಹಲವು ಹಕುಕ , ಸೌಲರ್ಾ ಗಳಾಂದ 

ವಂಚತರಾದವರು ಅಸಮಥಿರು. 

     ಸಮಾಜಿಕ ಭಿನನ ತೆಗೆ, ಹುಟಿ್ಟ , ಲ್ಲಾಂಗ, ವಯಸ್ತು  ಮತಿ್ತ  ಕುಲಗಳು ಜೈವಿಕ 

ಸಂಗತ್ತಗಳಾದರೆ, ಆಸಿಿ , ಐಶ್ವ ಯಿ, ವೃತಿ್ತ , ಪ್ರ ಭಾವ, ಜನಾಾಂಗ ಮುಾಂತ್ಯದುವು ಸಮಾಜಿಕ-

ಸಾಂಸಕ ೃತ್ತಕ ಸಂಗತ್ತಗಳು. ಆರ್ಥಿಕಾಾಂಶ್ಗಳನ್ನನ  ಆಧರಿಸಿ ಬಲಿ್ಲದ-ಬಡವ, ಜಮೋನ್ನದ್ಯರ-

ಉಳುಮೆಗ್ಯರ, ಉದಾ ಮ-ಕಾಮಿಕ, ವಾ ತ್ಯಾ ಸಗಳನ್ನನ  ಕಾಣ್ಬಹುದ್ಯಗಿದೆ. ವೈದ್ಧಕರು ಮತಿ್ತ  

ಅಚ್ಿಕರು, ಧ್ಯಮಿಕ ವಿಚಾರ-ಆಚ್ರಣೆಗಳ ಕಾರಣ್ದ್ಧಾಂದ ಸಮಾಜದಲಿ್ಲ  ಶ್ರ ೋಷಿ  ಸಿನವನ್ನನ  

ಪ್ಡೆದ್ಧದ್ಯೂ ರೆ. ಈ ರಿೋತ್ತ ಸಮಾಜಿಕ ಪ್ರ ಭೇದಗಳನ್ನನ , ಬ್ದಡಕಟಿ್ಟ  ಜನಾಾಂಗದ ಅಲೆಮಾರಿ 

ತಂಡಗಳಾಂದ ಹಿಡಿದು, ಪರ ಚೋನ ಬಾಾ ಬಿಲೋನಿಯನನ ರು, ಗಿರ ೋಕರು, ಈಜಿಪಿ್ ನನ ವರು, 

ಪ್ಷಿಿಯನನ ರು, ಭಾರತ್ತೋಯರು ಮತಿ್ತ  ಆದುನಿಕ ಸಮಾಜದಲಿ್ಲಯೂ ಕಾಣ್ಬಹುದ್ಯಗಿದೆ. ಈ 

ಸಮಾಜಿಕ ಪ್ರ ಭೇದಗಳು ಸವಿಮಾನಾ  ಮತಿ್ತ  ಜನಾಾಂಗದ್ಧಾಂದ ಜನಾಾಂಗಕೆಕ  

ಬದಲಾಗುವಂತಹವು. 

 ‘ಜಾತ್ತ ಪ್ದಿ ತ್ತಗಳಲಿ್ಲನ ಕರ ಮಾಗತ ವಾ ವಸಿ್ಯಯು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಮಧಾ ಮಶ್ರ ೋಣಿ ಜಾತ್ತಗಳ 

ವಲಯದಲಿ್ಲ  ವಿಫಲ ರಚ್ನಾತಮ ಕ ಕಮರಿಯನ್ನನ  ಉಾಂಟ್ಟ ಮಾಡಿರುವುದು, ನಿಶಿಚ ತವಲಿದ 

ಗುಣಾರೋಪ್ಗುಣ್ದ್ಯೂ ಗಿದೆ’ ಎಾಂದು ಪರ || ಎಾಂ.ಎನ್.ಶಿರ ೋನಿವಾಸ್ ಹೇಳುತಿ್ಯರೆ. ಪ್ರ ತ್ತ 

ಜಾತ್ತಯೂ, ನೆರೆಯ ಅನಾ ಜಾತ್ತಗಳು ಹಂಚಕಳುು ವ ಸಿನಕಿಕ ಾಂತಲೂ, ತನನ ದು, 
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 ಅದಕಿಕ ಾಂತಲೂ ಉನನ ತ ಸಿನದ ಜಾತ್ತಯಾಂದೇ ವಾದ್ಧಸಲು ಪ್ರ ಯತ್ತನ ಸ್ತತಿ್ಯದೆ. ಈ ರಿೋತ್ತಯ 

ವಾದವು, ಜಾತ್ತಗಳು ಕಾಲಾನಂತರದಲಿ್ಲ , ಚ್ಲನಶಿೋಲತೆಯ ಸಂಭಾವಾ ತೆಯನ್ನನ , 

ತೋರಿಸ್ತವುದರಿಾಂದ ಇದು  ಬಹು ಮುಖಾ ವಾದ ಪ್ರ ಕಿರ ಯ ಎಾಂದು ಪ್ರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಾಂದು 

ಜಾತ್ತಯು, ತನನ  ನೆರೆಯ ಜಾತ್ತಗಿಾಂತಲೂ ತ್ಯನೇ ಉತಿಮ ಸಿನದ ಜಾತ್ತಯಾಂದು 

ತೋರಿಸಿಕಳು ಲು ಒಳಗಳಗೇ ನಡೆಸ್ತವ ಮಂಡೂಕ ಜಗಿತವೂ ಅನಿವಾಯಿವಾದುದು. 

ಸಮಾಜಿಕ ಕರ ಮಾಗತ ವಾ ವಸಿ್ಯಯಲಿ್ಲದುೂ  ಕಾಲಕರ ಮೇಣ್ ಲೋಪ್ಗಳುು ವತಿಹೊೋದ, ತನನ  

ಉನನ ತ ಸಮಾಜಿಕ ಸಿನಮಾನಗಳ ಪ್ಪನರ್ಗಳಕೆಗ್ಯಗಿ ವಿಶಿಷಿ  ಸಾಂಪ್ರ ದ್ಯಯಕ 

ಕುಶ್ಲಕಮಿ ಜಾತ್ತಯವರಾದ ವಿಶ್ವ ಕಮಿರು ನಡೆಸಿದ ಸಮಾಜಿಕ ಚ್ಲನಶಿೋಲತೆ 

ಪ್ರ ಯತನ ಗಳ ಮಜಲುಗಳನ್ನನ  ಈ ಅಧಾ ಯನಕೆಕ  ಆರಿಸಿಕಾಂಡಿದೆ. ಸಮಾಜಿಕ ವಾ ವಸಿ್ಯಯ 

ಜಾತ್ತ ಶ್ರ ೋಣಿೋಕರಣ್ದಲಿ್ಲ , ಸಹಿತಾ ಕ ಸಂಪ್ರ ದ್ಯಯದ ಕೆಲವೇ ಉನನ ತ ಜಾತ್ತಗಳಲಿ್ಲ  

ಒಾಂದೆನಿಸಿದುೂ , ವಿಶ್ವ ಕಮಿ ಜಾತ್ತಯವರು ಸಮಾಜಿಕ ವಾ ವಸಿ್ಯಯಲಿ್ಲನ ತಮಮ  ಗತ 

ಸಿನಮಾನಗಳನ್ನನ  ಪ್ಪನರ್ ಮೌಲ್ಲಕಗಳಸಿಕಳು ಲು ಮತಿ್ತ  ಗಳಸಿಕಳು ಲು ನಡೆಸಿದ 

ಹೊೋರಾಟದ ಬಗೆಗಿನ ವಿವರಣೆಯೇ ಈ ಅಧಾ ಯನ 

ವಿಶ್ವ ಕಮಿರಲಿ್ಲ  ಕಮಾಮ ರ(ಃ ಟಚಛಿಞsmiಣ್h), ರಥಕಾರ(ಅಚಡಿಠಿeಟ್ಟಣ್eಡಿ), 

ಕಂಚ್ಚಗ್ಯರ(ಃ ಡಿಚzieಡಿ), ಶಿಲ್ಲಪ (Sಛಿuಟಠಿಣ್oಡಿ) ಮತಿ್ತ  ಸವ ಣ್ಿಕಾರ(ಉoಟಜsmiಣ್h) ಎಾಂಬ 

ಐದು ಕಸಬ್ದಗ್ಯರಿಕೆತಜ್ಞರನ್ನನ  ಒಳಗಾಂಡವರು. ಈ ಐದ್ದ ಕಸಬ್ದಗ್ಯರಿಕೆತಜ್ಞ ಗುಾಂಪ್ಪಗಳನ್ನನ  

‘ವಿಶ್ವ ಕಮಿ’ರು ಎಾಂದು ಒಾಂದೇ ಜಾತ್ತಯಾಗಿ ಪ್ರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತ್ತೋಯ ಸಂಸಕ ೃತ್ತಗೆ 

ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಲೆ, ಸಿಪ್ತಾ , ಶಿಲಾ ಶಿಲಪ , ನಗ್ಯರ್ರಣ್ ತಯಾರಿಕೆ ಮತಿ್ತ  ಯೋಧರಿಗೆ 

ಆಗತಾ ವಾದ ಆಯುಧಗಳು, ಇತರೆ ಅವಶ್ಾ  ಉಪ್ಕರಣ್ಗಳು, ರೈತರು ಮತಿ್ತ  ಸವಿಜನಿಕರಿಗೆ 

ಬೇಕಾದ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನನ  ತಯಾರಿಸಿಕಡುವಲಿ್ಲ  ತಜ್ಞರಾದ ಈ ಜಾತ್ತಯವರನ್ನನ  

‘ಸಾಂಪ್ರ ದ್ಯಯಕ ಕುಶ್ಲಕಮಿಗಳು’ ಎಾಂದು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರ ಸಿ್ತತ ಈ ಅಧಾ ಯನದಲಿ್ಲ  

ವಿಶ್ವ ಕಮಿರ ಸಾಂಪ್ರ ದ್ಯಯಯ ಕುಶ್ಲಕಮಿಗಳಲಾದ ಬಡಿಗಿತನ (ರಥಕಾರ) ಕಸಬ್ದಗ್ಯರರ 

ಕುರಿತ್ತ ಈ ಅಧಾ ಯನದಲಿ್ಲ  ವಿವರಿಸಲಾಗುವುದು.   

ವಿಶ್ವ ಕಮಿ ಸಮುದ್ಯಯದ ಒಾಂದು ವೃತಿ್ತಯಾದ ಬಡಗಿತನವು ಕರಕುಶ್ಲ ಕಲೆಗಳಲಿ್ಲ  

ಒಾಂದ್ಯಗಿದೆ. ಪ್ರ ಸಿ್ತತ ಸಂದರ್ಿದಲಿ್ಲ  ಆಧನಿಕ ಯಂತರ ಗಳ ಬಳಕೆಯಾಂದ ಬಡಗಿತನದ 

ಸಾಂಪ್ರ ದ್ಯಯಕ ಕಲಾತಮ ಕತೆಯನ್ನನ  ಕಳೆದುಕಾಂಡಿದೆ. ತನನ  ಪರ ದೇಶಿಕ ಅನನಮ ತೆಯನ್ನನ  

ಕಳೆದುಕಾಂಡು ನಗರ  ಸಂಸಕ ೃತ್ತಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಈ ವೃತಿ್ತಯು 

ಮಾಪ್ಿಡಾಗುತಿಲ್ಲದೆ. ಕಟಿ್ಟ ಗೆ ಕೆಲಸವನ್ನನ  ನಿವಿಹಿಸ್ತವರಿಗೆ ಸಮಾನಾ ವಾಗಿ ಬಡಿಗೇರ್, 

ಬಡಿಗ್ಯಾ ಣ್ಣ , ಬಡಿಗೇಪ್ಪ , ಆಚಾರಿ ಎಾಂದೆಲಿ  ಕರೆಯಲಾಗುತಿದೆ. “ ಈ ಪ್ದ ಸಂಸಕ ೃತದ ‘ವಧರ್À

’ ಅಾಂದರೆ  ‘ಕತಿರಿಸ್ತ’ ಎಾಂಬ ರೂಪ್ ವಧಿಕಿ> ವದೃಕಿ > ಬಡಡ ಕಿ(ಗಿ) ಬಡಗಿಯಾಗಿ ಬಳಕೆಗೆ 

ಬಂದ್ಧರ ಬಹುದೆಾಂದು ಊಹಿಸಿದ್ದೂ  ಜನ ಬಳಕೆಯ ಹಾಗೂ ಚಾರಿತ್ತರ ಕ ಪ್ರ ಯೋಗಗಳನ್ನನ  

ಗಮನಿಸಿದರೆ ಬಡಗಿ-ಬಡಿಗಿ (ಬಡ+ಕಿೋಗಿ) ಅಚ್ಚ  ಕನನ ಡದ ರೂಪ್ವಾಂದು ತೋರುತಿದೆ. ಅದು 

ಸಂಸಕ ೃತಕೆಕ  ಭಾಷಾಂತರಾಗುವಾಗ ವಧಿಕಿ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಎರಡೂ ರೂಪ್ಗಳು 

ಸವ ತಂತರ ವಾಗಿ ರೂಪಿತವಾಗಿರುವ ಸಧಾ ತೆಗಳು ಇವ.” ಕಟಿ್ಟ ಗೆಯನ್ನನ  ಕತಿರಿಸಿ ಒಾಂದು ರೂಪ್ 

ಕಡುವುದಕೆಕ  ಬಡಗಿ ಎಾಂದು ಕರೆಯಬಹುದ್ಯಗಿದೆ. ಶಾಸನ, ಜನಪ್ದ ಹಾಗೂ ಸಹಿತಾ  
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 ಕೃತ್ತಗಳಲಿ್ಲ  ಬಡಗಿ, ಬಡಿಗೇರ್, ಬಡಿಗ್ಯರ, ಆಚಾರಿ ಎಾಂದು ಬಳಕೆಯಾಗಿವ. ಇವುಗಳಾಂದ 

ಬಡಗಿತನದ ಪರ ಚೋನತೆಯ ಬಗೆೆ  ನಮಗೆ ಮಾಹಿತ್ತಸಿಗುತಿದೆ. ಹಲವಾರು ರಾಜಮನೆತನಗಳು 

ಬಡಗಿ ಕೆಲಸಕೆಕ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ದ್ಯನದತಿ್ತಗಳನ್ನನ  ಬಿಟಿ್ಟ ದುೂ  ಶಾನಗಳಲಿ್ಲ  

ಉಲಿೆೋಖಗಳಾಗಿವ. ಇಲಿ್ಲಯ ಬಡಗಿ ಕೆಲಸ ಹೊರದೇಶ್ಗಳಲಿ್ಲ  ಅಪರ ಬೇಡಿಕೆಯತಿ್ತ  ಎಾಂದು 

ವಿದೇಶಿ ಪ್ರ ವಾಸಿಗರಾದ ಅಬ್ದೂ ಲ್ ರಜಾಕ್, ಬಾರ್ಬಿಸ ನೂನಿಜ್ ತಮಮ  ಬರಹಗಳಲಿ್ಲ  

ಹೇಳದ್ಯೂ ರೆ. ಮೈಸೂರು ಅರಮನೆ, ಟ್ಟಪ್ಪಪ  ಸ್ತಲಿಾನನ ಅರಮನೆ ಮರದ ಕೆತಿನೆಗಳಾಗಿವ. 

ಹಾಗೂ ಅರಮನೆಗಳಲಿ್ಲ  ಕಾಣ್ಸಿಗುವ ಸಿಾಂಹಾಸನ, ತೂಗುಮಂಚ್, ಮಲಗುವ ಮಂಚ್, 

ಬಾಗಿಲುಗಳು,ಕುಚಿ ಇತ್ಯಾ ದ್ಧ ಉಪ್ಕರಣ್ಗಳು ಅತ್ತಾ ತಮ ಕಲಾಮಾದರಿಗಳಾಗಿ ಕಾಣ್ಲು 

ಬಡಗಿಯ ಪ್ರ ತ್ತಭೆಯ ಬಗೆೆ  ನಮಗೆ ತ್ತಳಯುತಿದೆ. 

    ಜನಸಮುದ್ಯಯಗಳ ನಿಕಟವತ್ತಿಗಳಾದ ಬಡಿಗೇರರು ಕೃಷಿಗೆ, ಗೃಹೊೋಪ್ಯೋಗಿ, 

ಸಾಂಸಕ ೃತ್ತಕ ಹಾಗೂ ಮನೋರಂಜನ ವಸಿ್ತಗಳನ್ನನ  ಜನಸಮುದ್ಯಯಗಳಗೆ ತಮಮ  

ಕೈಚ್ಳಕದ್ಧಾಂದ ಸಕಾಲದಲಿ್ಲ  ತಯಾರಿಸಿಕಟಿ್ಟ  ಮಹತವ ದ 

ಸಿನವನನ ವಲಂಬಿಸಿಕಾಂಡಿದ್ಯೂ ರೆ. ಈ ಪಾಂಚಾಳ ವೃತಿ್ತಗಳಲಿ್ಲ   ಕಮಾಮ ರಿಕೆ ಮತಿ್ತ  ಬಡಗಿತನ 

ದೈಹಿಕ ಪ್ರಿಶ್ರ ಮವುಳು  ಕೆಲಸಗಳಾಗಿವ. ಬಡಗಿತನಕೆಕ  ಪರ ಚೋನ ಕಾಲದಲಿ್ಲ  ಯಾವುದೇ 

ಯಂತರ ೋಪ್ಕರಣ್ಗಳದ್ಧೂ ಲಿ .  ಇಾಂತಹ ಸಂದರ್ಿಗಳಲಿ್ಲ  ಬಡಗಿಯು ಮರಗಳನ್ನನ  ಕರೆದು, 

ಕೆತಿ್ತ  ರೈತರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಪ್ರಿಕರಗಳ ತಯಾರಿಕೆಗೆ  ಬೇಕಾಗುವ ಅಳತೆಗೆ ತಂದುಕಾಂಡು ಕೆಲಸ 

ನಿವಿಹಿಸ್ತತಿ್ತದ್ಯೂ ನೆ. 

ಬಡಗಿಯು ಇತರೆ ಸಮುದ್ಯಯದವರಿಗೆ  ಬೇಕಾದ ವಸಿ್ತ  ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಮೊದಲೇ ಇಾಂತಹ 

ಮರಗಳಾಂದ ನಿಮಮ  ವಸಿ್ತ  ತಯಾರಿಸಿದರೆ ಅವುಗಳು ಉತಿಮ ಬಾಳಕೆ ಬರುತಿವ ಎಾಂದು 

ತ್ತಳಸ್ತತಿ್ಯರೆ. ಅಾಂದರೆ ಕೃಷಿ ಉಪ್ಕರಣ್ಗಳಗೆಲಿ  ಜಾಲ್ಲ, ಕರಿಜಾಲ್ಲ, ಬೇವು, ನಿೋಲಗಿರಿ 

ಮರಗಳನ್ನನ  ಗೃಹಪ್ಯೋಗಿ ಹಾಗೂ ಸಾಂಸಕ ೃತ್ತಕ ಉಪ್ಕರಣ್ಗಳಗೆ  ಮಾವಿನ ಮರ, ಬೇವು, 

ತೇಗ, ಹೊನೆನ ೋ, ಬಿೋಟೆ, ತೆಾಂಗು, ಅರಬೇವು, ನಂದ್ಧ, ಬಾರಿ ಮರಗಳನ್ನನ  ಬಳಸ್ತತಿ್ಯರೆ. ಕೆಲಸವನ್ನನ  

ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಈ ರಿೋತ್ತಯ ಪೂವಾಿಪ್ರ ಅಾಂಶ್ಗಳನ್ನನ  ಗ್ಯರ ಮೋಣ್ ಜನರಿಗೆ 

ತ್ತಳಸ್ತತಿ್ಯನೆ. ನಂತರ ಅವರು ತಂದಂತಹ ಮರದ ಕಟಿ್ಟ ಗೆಯಲಿ್ಲ  ಯಾವ ಯಾವ  

ಉಪ್ಕರಣ್ಗಳು ರಚ್ನೆಯಾಗಬಹುದು, ಮರದ ತ್ಯಳಕೆ ಹೇಗಿದೆ, ತಯಾರಿಕೆಯ ವಸಿ್ತವಿನ ಬಗೆೆ  

ಮರದಲಿ್ಲ  ರೂಪ್ಪಗೋಳುತಿದೆಯೋ, ಇಲಿವೋ ಎಾಂದು ಮೊದಲು ಖಚತಪ್ಡಿಸಿಕಾಂಡು 

ಕೆಲಸಕೆಕ  ತಡಗುತಿ್ಯನೆ. ಒಾಂದು ಪ್ಕ್ಷ ಆ ಕಟಿ್ಟ ಗೆಯಲಿ್ಲ  ರೈತ ಅಾಂದು ಕಾಂಡಂತೆ ಎಲಿ  

ಸಮಾಗಿರ ಗಳನ್ನನ  ತಯಾರಿಸಿಕಡುವುದು ಸದಾ ವಾಗುವುದ್ಧಲಿ . ಏಕೆಾಂದರೆ ಬಡಗೆಯು 

ಮರದ ಉದೂ , ಸ್ತತಿಳತೆ ನೋಡಿದರೆ ಸಕು ಆ ಮರದ್ಧಾಂದ ಇಾಂತಹ ಉಪ್ಕರಣ್ಗಳನ್ನನ  

ಮಾಡಬಹುದು ಎಾಂದು ನಿಾಂತಲಿೆ ೋ ಹೇಳುತಿ್ಯನೆ. ಅಾಂತಹ ಪ್ರ ತ್ತಭೆ ಬಡಗಿಯಲಿ್ಲ  ಅಡಗಿರುತಿದೆ. 

ಬಡಿಗೇರ್ ಸಮುದಾಯದ ಸಮಸ್ಯಯ ಗಳು  

ಚತರ ದುಗಿ ಜಿಲಿೆಯಲಿ್ಲನ ಬಡಿಗೇರ ಸಮುದ್ಯಯದ ಅಧಾ ಯನವನ್ನನ  ಪರ ರಂಭಿಸಿದ 

ಹಂತದಲಿ್ಲ  ಜಿಲಿೆಯಲಿ್ಲ  ನಡೆದಂತಹ ಸಾಂಸಕ ೃತ್ತಕ ಉತು ವಗಳಲಿ್ಲ  ಎಲಿಾ  ರಿೋತ್ತಯ ಕುಲ 

ಕಸ್ತಬನ್ನನ  ಮಾಡುವವರ ಪ್ರ ದಶ್ಿನಗಳನ್ನನ  ಇಡಲಾಗಿತಿ್ತ  ಹಾಗೂ ಪ್ರ ತ್ತಯಬಬ ರೂ ತಮಮ  
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 ತಮಮ  ಅಾಂಗಡಿಗಳಲಿ್ಲ  ತ್ಯವು ಮಾಡುವ ಉತಪ ನನ ಗಳನ್ನನ  ಪ್ರ ದಶಿಿಸ್ತತಿ್ತದೂ ರು. ಇದು ನನನ  

ಅಧಾ ಯನಕೆಕ  ಪೂರಕವಾಗಿದೂ ರಿಾಂದ ನಾನ್ನ ಅಲಿ್ಲಗೆ ಹೊೋಗಿ ಅವರ ದ್ದರವಾಣಿ 

ಸಂಖ್ಯಾ ಗಳನ್ನನ  ಪ್ಡೆದು, ಅವರು ವಾಸವಾಗಿರುವ ಸಿ ಳಕೆಕ  ಹೊೋಗಿ ಭೇಟ್ಟ ಮಾಡುವುದ್ಯಗಿ 

ತ್ತಳಸಿದೆ. ಸವ ಲಪ  ದ್ಧನಗಳ ನಂತರ ಆ ವಾ ಕಿಿ  (ಬಡಿಗೇರÀ) ಇರುವ ಊರಿಗೆ ಹೊೋಗಿ ಅವರನ್ನನ  

ಭೇಟ್ಟ ಮಾಡಿದ್ಯಗ ನನಗೆ ತ್ತಳದಂತಹ ವಿಷಯವಾಂದರೆ ಅಲಿ್ಲ  ಉತು ವದಲಿ್ಲ  ಪಲೆಾಂಡು 

ಮರದ ವಸಿ್ತಗಳು(ಟೇಬಲ್,ಚೇರ್, ಸೂಫ್,ಮಂಚ್ ಇತ್ಯಾ ದ್ಧ) ಮಾಡುತಿ್ತದೂ ಾಂತಹ ವಾ ಕಿಿ  

ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಆ ವೃತಿ್ತಯಲಿ್ಲ  ತಡಗಿಕಾಂಡಿರಲ್ಲಲಿ . ತನನ  ಮೂಲ ಕೆಲಸವನ್ನನ  ತಾ ಜಿಸಿ 

ಬೇರೆ ವೃತಿ್ತಯಲಿ್ಲ  ತಡಗಿಕಾಂಡಿದೂ ರು. ಆ ಕ್ಷಣ್ದಲಿ್ಲ  ನನನ  ಮನಸಿು ನಲಿ್ಲ  ಮೂಡಿ 

ಬಂದಂತಹ ಪ್ರ ಶ್ನ  ಎಾಂದರೆ, ಸಮಾನಾ ವಾಗಿ ಎಲಿರ ಬಾಯಲಿೂ  ಬರುವ ಮಾತ್ತ 

ಸಾಂಪ್ರ ದ್ಯಯಕ ಕಲೆ, ಕೌಶ್ಲ, ವೃತಿ್ತಗಳನ್ನನ  ಉಳಸಬೇಕು ಹಾಗೂ ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಎಾಂಬ್ದದು. 

ಬಹುಶ್: ಉತು ವಗಳಲಿ್ಲ  ಹಾಗೂ ವಸಿ್ತ  ಪ್ರ ದಶ್ಿನಗಳಲಿ್ಲ  ಈ ರಿೋತ್ತಯ ಸಾಂಪ್ರ ದ್ಯಯಕ 

ವೃತಿ್ತಗಳನ್ನನ  ಕೇವಲ ಪ್ರ ದಶಿಿಸ್ತವುದರಿಾಂದ ಯಾವ ರಿೋತ್ತಯಲಿ್ಲ  ಈ ವೃತಿ್ತಗಳನ್ನನ  

ಉಳಸಬಹುದು ಹಾಗೂ ಬೆಳೆಸಬಹುದು? ಎರಡನೆಯದ್ಯಗಿ ಈ ಕುಲ ಕಸ್ತಬ್ದಗಳನ್ನನ  

ಉಳಸಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಯಾರಿಗ್ಯಗಿ? ಕುಲ ಕಸ್ತಬನ್ನನ  ಮಾಡುವಂತಹ ಸಮುದ್ಯಯದ 

ಒಳಗಿನ ವಾ ಕಿಿಗಳಗೆಯೇ ಅಥವಾ ಈ ಸಮುದ್ಯಯಗಳನ್ನನ  ಹೊರತ್ತ ಪ್ಡಿಸಿ ಉಳದ 

ಸಮುದ್ಯಯಗಳಗೆಯೇ? ಎಾಂಬ್ದದು. 

ಸಮಾನಾ ವಾಗಿ ಕುಲ ಕಸ್ತಬ್ದಗಳನ್ನನ  ಮಾಡುವವರೆಲಿರೂ ತಳ ಸಮುದ್ಯಯಕೆಕ  ಸೇರಿದವರೇ 

ಆಗಿದ್ಯೂ ರೆ. ಈ ಸಮುದ್ಯಯದವರಿಗೆ ಅವರ ವೃತಿ್ತಯಲಿ್ಲ  ನೆಮಮ ದ್ಧ. ಆರ್ಥಿಕ ರ್ದರ ತೆ, ಸಮಾಜಿಕ 

ಸಿನಮಾನಗಳು ಇವಲಿವೂ ದೊರೆತ್ತದೂ ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅವರು ವೃತ್ತಯನ್ನನ  ತರೆದು 

ಬೇರೆ ವೃತಿ್ತಗಳಲಿ್ಲ  ತಡಗಿಕಳುು ತಿ್ತರಲ್ಲಲಿ . ಪ್ರಿಸಿಿ ತ್ತ ಹಿೋಗಿರುವಾಗ ನಾವು 

ಯೋಚಸಬೇಕಾಗಿರುವುದು. ಕುಲ ಕಸ್ತಬನ್ನನ  ಮಾಡುವ ಸಮುದ್ಯಯದವರ ಕಷಿ ಗಳು. 

ಕೇವಲ ಕುಲ ಕಸ್ತಬ್ದಗಳನ್ನನ  ಪ್ರ ದಶ್ಿನ ಮಾಡುವುದರಿಾಂದ ಅವರ ಸಮಸ್ಯಾ ಗಳಗೆ ಪ್ರಿಹಾರ 

ಸಿಕಕ  ಹಾಗ್ಯಗುವುದ್ಧಲಿ  ಆದೂ ರಿಾಂದ ಈ ಸಮುದ್ಯಯದ ಒಳಹೊಕುಕ  ನಿಜವಾದ ಸಮಸ್ಯಾ ಗಳನ್ನನ  

ತ್ತಳಯುವ ಪ್ರ ಯತನ ವನ್ನನ  ಮಾಡಬೇಕಾಗುತಿದೆ. 

ಉಳದಂತೆ ಎಲಿಾ  ತ್ಯಲಿೂಕುಗಳಲಿ್ಲ  ಬಡಿಗೇರ ಸಮುದ್ಯಯದವರು ನೆಲೆಸಿದ್ಯೂ ರೆ. ಕೇವಲ 

ಕೆಲವು ಕುಟ್ಟಾಂಬಗಳನ್ನನ  ಹೊರತ್ತಪ್ಡಿಸಿ ಬೇರೆಲಿಾ  ಕುಟ್ಟಾಂಬಗಳು ಇತರೇ ವೃತಿ್ತಗಳಲಿ್ಲ  

ತಡಗಿಕಾಂಡಿದ್ಯೂ ರೆ. ಇದಕೆಕ  ಕಾರಣ್ವನ್ನನ  ತ್ತಳಯಲು ಹೊರಟಾಗ ಅನೇಕ ಕಾರಣ್ಗಳು 

ಸಿಗುತಿವ. ಎಲಿದಕ್ಕಕ  ಮೊದಲು ಬಡಿಗೇರರು ಕಡುವ ಕಾರಣ್ವಾಂದರೆ ಮರದ ವಸಿ್ತಗಳ 

ಬೇಡಿಕೆ ಇಲಿ  ಎಾಂಬ್ದದು. ಈಗ ಮರದ ವಸಿ್ತಗÀಳಗೆ ಪ್ಯಾಿಯವಾಗಿ ಪಿ ಸಿಿ ಕ್ನ ವಸಿ್ತಗಳು 

ಸಿಗುತಿವ. ಇವು ಮರದ ವಸಿ್ತಗಳ ಹೆಚ್ಚಚ  ಬಾಳಕೆಯೂ ಹೌದು. ಬಡಿಗೇರರ ವೃತಿ್ತಯನ್ನನ  

ತಾ ಜಿಸಲು ಇವರು ನಿೋಡುವ ಮತಿಾಂದು ಕಾರಣ್ವಾಂದು ಮರದ ವಸಿ್ತಗಳು ಮಾಡುವುದು 

ಕೆಲವು ಗಂಟೆಗಳ ಅಥವಾ ಒಾಂದು ದ್ಧನದ ಕೆಲಸವಲಿ . ಒಾಂದು ಮರದ ವಸಿ್ತವನ್ನನ  

ಮಾರಾಟಕೆಕ  ಸಿದಿಗಳಸಲು ಹಲವಾರು ದ್ಧನಗಳ ಬೇಕಾಗುತಿದೆ. ಹಿೋಗ್ಯಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ 

ಹಣ್ ಗಳಸಲು ದ್ಧನಗಟಿ ಲೆ ಕಾಯಬೇಕಾಗುತಿದೆ. ಆದರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕೆಲಸಕೆಕ  ಹೊೋದರೆ ಈ 

ರಿೋತ್ತಯ ಸಮಸ್ಯಾ ಗಳು ಇರುವುದ್ಧಲಿ . ವೃತಿ್ತಯನ್ನನ  ತಾ ಜಿಸಿರುವಂತವರು ಕಡುವಂತ 

ಕಾರಣ್ಗಳವು. 
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           ನಗರದ ಸಮೋಪ್ದಲಿ್ಲ  ನೆಲೆಸಿರುವಂತಹ ಬಡಿಗೇರರು ಅಾಂಗಡಿಗಳಲಿ್ಲ , ಮಾಲ್ಗಳಲಿ್ಲ , 

ಹೊಟೇಲ್ಗಳಲಿ್ಲ , ಎಲೆಕಿನ ಷಿಯನ್, ಡೆರ ೈವರ್ ಮುಾಂತ್ಯದ ಕೆಲಸಗಳಲಿ್ಲ  ತಡಗಿಕಾಂಡಿದ್ಯೂ ರೆ. 

ನಗರಗಳಾಂದ ದ್ದರದಲಿ್ಲ  ಹಾಗೂ ಗ್ಯರ ಮೋಣ್ ಪ್ರ ದೇಶ್ದಲಿ್ಲ  ನೆಲೆಸಿರುವಂತಹ ಬಡಿಗೇರÀ 

ಸಮುದ್ಯಯದವರು, ತೋಟದಲಿ್ಲ  ಕಾಮಿಕರಾಗಿ, ಗ್ಯರೆ ಕೆಲಸ ಇತರೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನನ  

ಮಾಡುತಿ್ಯರೆ. ಕೆಲವರು ನಗರಗಳಲಿ್ಲ  ಕೆಲಸ ಮಾಡುತಿ್ತದ್ಯೂ ರೆ. 

ಈಗಲೂ ಸಹ ಬಡಿಗಿತನ ವೃತಿ್ತಯಲಿ್ಲ  ತಡಗಿಕಾಂಡಿರುವಂತವರು ಇನನ ಬಬ ರ ಕೈಕೆಳಗೆ 

ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಬದಲು ತಮಮ  ಸವ ಾಂತ ಕೆಲಸವನ್ನನ  ಮಾಡುವುದ್ಯಗಿ ಹೇಳುತಿ್ಯರೆ. ಆದರೆ 

ಯಾರಬಬ ರೂ ಸಹ ತಮಮ  ಉದೊಾ ೋಗವನ್ನನ  ತಮಮ  ಮಕಕ ಳು ಮುಾಂದುವರೆಸಲ್ಲ ಎಾಂದು 

ಬಯಸ್ತವುದ್ಧಲಿ . ಪ್ರ ತ್ತಯಬಬ ರೂ ಸಹ ತಮಮ  ಮಕಕ ಳು ವಿದ್ಯಾ ವಂತರಾಗಿ ಒಳೆು ಯ 

ಉದೊಾ ೋಗವನ್ನನ  ಪ್ಡೆಯ ಬೇಕೆಾಂದೇ ಬಯಸ್ತತಿ್ಯರೆ. 

ಬಡಿಗೇರ ಸಮುದ್ಯಯದಲಿ್ಲ  ವಿದ್ಯಾ ವಂತರಾಗಿ ಸಕಾಿರಿ ಅಥವಾ ಇತರೇ ಕೆಲಸದಲಿ್ಲರುವವರು 

ನಗರಗಳಲಿ್ಲ  ನೆಲೆಸಿದ್ಯೂ ರೆ. ಈಗಿನ ವಿದ್ಯಾ ವಂತ ಯುವಕರು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣ್ಕ್ಕಕ  ಈ 

ವೃತಿ್ತಯನ್ನನ  ಮುಾಂದುವರೆಸಲು ಇಷಿ  ಪ್ಡುವುದ್ಧಲಿ . ಬಡಿಗೇರ ಸಮುದ್ಯಯದ ಯುವಕರಲಿ್ಲ  

ಕೇವಲ ಒಾಂದ್ಧಬಬ ರು ಯುವಕರು ಮಾತರ  ಬಡಿಗಿತನ ವೃತಿ್ತಯಲಿ್ಲ  ತಡಗಿಕಾಂಡಿದ್ಯೂ ರೆ. ಹಿೋಗೆ 

ತಡಗಿಕಾಂಡಿರುವ ಯುವಕರು ವಿದ್ಯಾ ವಂತರಲಿ  ಎಾಂಬ್ದವುದನ್ನನ  ಅರಿಯಬೇಕು. 

ಈ ಸಮುದ್ಯಯದಲಿ್ಲ  ಜನರು ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಬಹಳ ಹಿಾಂದುಳದ್ಧದ್ಯೂ ರೆ. ಕೆಲವರು ತಮಮ  ಕುಲ 

ಕಸ್ತಬಿನಲಿ್ಲ  ಪ್ರಿಣ್ತ್ತಯನ್ನನ  ಪ್ಡೆದ್ಧದ್ಯೂ ರೆ ಮತಿ್ತ  ಇವರು ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಹಿಾಂದುಳದ್ಧದ್ಯೂ ರೆ. 

ಆದರೆ ಈಗಿನ ಯುವಕರು ಮತಿ್ತ  ಮಕಕ ಳು ಶಿಕ್ಷಣ್ದ ಬಗೆೆ  ಆಸಕಿಿಯನ್ನನ  ವಹಿಸ್ತತಿ್ತದ್ಯೂ ರೆ. 

ಈ ಸಮುದ್ಯಯವನ್ನನ  ಆರ್ಥಿಕ ದೃಷಿಿ ಯಾಂದ ನೋಡಿದರೆ ಬಹಳ ಹಿಾಂದುಳದ್ಧದೆ. 

ಕುಲಕಸ್ತಬನ್ನನ  ಮುಾಂದುವರೆಸಿಕಾಂಡು ಹೊೋಗುತಿ್ತರುವವರ ಪ್ರಿಸಿಿ ತ್ತ ಇತರೆ ಕೆಲಸಗಳಲಿ್ಲ  

ತಡಗಿ ಕಾಂಡಿರುವವರ ಪ್ರಿಸಿಿ ತ್ತಗಿಾಂತ ಭಿನನ ವಾಗಿಲಿ . ಸಕಾಿರಿ ಹುದೊ  ಅಥವಾ ಇತರೇ 

ಉನನ ತ ಹುದೊ ಯಲಿ್ಲರುವವರ ಸಂಖ್ಯಾ  ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ.  

ಬಡಿಗೇರ ಸಮುದಾಯದ ಸಿ್ಥ ತ್ಯ ಂತ್ರಗಳು  

       ಬದಲಾವಣೆಯು ಪ್ರ ಕೃತ್ತಯ ನಿಯಮ. ಅದೊಾಂದು ಸವ ಭಾವಿಕ ಪ್ರ ಕಿರ ಯ ಹಾಗೂ 

ಬದುಕಿನ ನಿರಂತರ ಪ್ರ ಕಿರ ಯಯಾಗಿದೆ. ಮನ್ನಷಾ  ಅನೇಕ ಆವಿμÁಃ ಕರಗಳ ಮೂಲಕ ತನನ  

ಬದುಕನ್ನನ  ಕಟಿ್ಟ ಕಾಂಡಿರುವುದನ್ನನ  ನೋಡಬಹುದು. ಮಾನವನ ಈ ವಿಕಾಸಶಿೋಲ ಗುಣ್ವೇ 

ಶಿಲಾಯುಗದ್ಧಾಂದ ಇಾಂದ್ಧನ ಆಧುನಿಕ ತಂತರ ಜಾಾ ನದವರೆಗೂ ಬೆಳೆದು ಬಂದ್ಧದೆ. ಮಾನವ 

ಬದುಕಿನ ವಿಕಾಸಶಿೋಲತೆಯನ್ನನ  ಬೇಟೆ, ಪ್ಶುಸಂಗೋಪ್ನೆ, ಆಹಾರ ಸಂಗರ ಹಣೆ, ಕೃಷಿ ಹಿೋಗೆ 

ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಅಲೆಮಾರಿ ಜಿೋವನ ನಡೆಸ್ತತಿ್ಯ  ಒಾಂದು ಕಡೆ ನೆಲೆ ನಿಾಂತ್ತ ಜಿೋವನ 

ನಡೆಸ್ತವಂತಹ ವಾ ವಸಿ್ಯಯನ್ನನ  ನೋಡಬಹುದ್ಯಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಸಮುದ್ಯಯಗಳಲಿ್ಲ  ಈ 

ಬಗೆಯ ಬದಲಾವಣೆಯು ಶಿೋಘರ ಗತ್ತಯಲಿಾದರೆ ಮತಿೆ  ಕೆಲವು ಸಮುದ್ಯಯಗಳಲಿ್ಲ  

ಅದರಲಿೂ  ನೆಲಮೂಲ ಸಂಸಕ ೃತ್ತಯ ಬ್ದಡಕಟಿ್ಟ ಗಳಲಿ್ಲ  ಇನೂನ  ಬದಲಾವಣೆಯಾಗದೇ 

ಇಾಂದ್ಧನ ನಿೋತ್ತಗಳ ಅನನಾ ತೆಯಾಂದ್ಧಗೆ ಭಿನನ ವಾಗಿ ಸವ ಲಪ ಮಟಿ್ಟ ಗೆ ಉಳದುಕಾಂಡಿದ್ಯೂ ರೆ. 
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 ಇಾಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಎಾಂಬ್ದದು ಮಾನವನಿಗೆ ಬೇಕಿರಲ್ಲ, ಬೇಡದ್ಧರಲ್ಲ, ಆತ ಇಚಿ ಸಲ್ಲ, 

ಇಚಿ ಸದ್ಧರಲ್ಲ, ಅದು ಸಂರ್ವಿಸ್ತತಿಲೇ ಇರುತಿದೆ. ಆದೂ ರಿಾಂದಲೇ ಬದಲಾವಣೆ ಎಾಂಬ ಜಗತಿ್ತನ 

ಎಲಿಾ  ಕೆಷ ೋತರ ಗಳಲಿೂ  ಅಾಂದರೆ ಜಾತ್ತ, ಕುಟ್ಟಾಂಬ ವಾ ವಸಿ್ಯ , ಧಮಿ, ಸಂಸಕ ೃತ್ತ, ಸಂಪ್ರ ದ್ಯಯ 

ಅಲಿದೆ ರಾಷಿ ರಗಳೂ ಸಹ ಹೊಸ ಸಿದಿ್ಯಾಂತಗಳಗನ್ನಗುಣ್ವಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಹೊಾಂದುತಿವ. 

ಇದರಿಾಂದ ಬ್ದಡಕಟಿ್ಟ  ಸಮುದ್ಯಯಗಳು ಹೊರತ್ಯಗಿಲಿ . ಈ ಹಿನೆನ ಲೆಯಲಿ್ಲ  ಸಮಾಜಿಕ 

ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನನ  ಸೈದಿ್ಯಾಂತ್ತಕ ದೃಷಿಿ ಕೋನದಡಿಯಲಿ್ಲ  ಅಧಾ ಯನ ಮಾಡುವುದು 

ಅತಾ ವಶ್ಾ ಕವಾಗಿದೆ. ಸಮಾಜದಲಿ್ಲ  ಪ್ರ ತ್ತಯಾಂದು ಸಮುದ್ಯಯವು ತಮಮ ದೇ ಆದಂತಹ 

ಸಮಾಜಿಕ ಹಿನೆನ ಲೆ, ನೆಲೆಯನ್ನನ  ಹೊಾಂದ್ಧ, ತಮಮ  ಪೂವಿಜರು ಹಾಕಿಕಟಿ  ಮಾಗಿಗಳನ್ನನ  

ಉಳಸಿಕಾಂಡು 

ಸಾಂಸಕ ೃತ್ತಕ ಹೊೋಗಬೇಕೆನ್ನನ ವ ಮನೋಭಾವನೆಯನ್ನನ  ಹೊಾಂದ್ಧರುತಿ್ಯರೆ. ಆದರೆ ಸಮಾಜವು 

ವಿಕಾಸದೊಾಂದ್ಧಗೆ ಸರಳತೆಯಾಂದ ಸಂಕಿೋಣ್ಿತೆಯತಿ  ಸಗುತಿವ. ಕನೆಗೆ ಔದೊಾ ೋಗಿಕ 

ಸಮಾಜವಾಗಿ ವಿಕಾಸ ಹೊಾಂದುತಿವ ಎಾಂಬ್ದದನ್ನನ  ಹಬಿಟ್ ಸ್ಯಪ ನು ರ್ರವರು 

ಅಭಿಪರ ಯಪ್ಟಿ್ಟ ದ್ಯೂ ರೆ. ಆದೂ ರಿಾಂದ ಬದಲಾವಣೆಯು ಕಾಲಾನ್ನಕರ ಮದಲಿ್ಲ  ಜಾಗತ್ತೋಕರಣ್ 

ಫಲವಾಗಿ ವಿಜಾಾ ನ ಮತಿ್ತ  ತ್ಯಾಂತ್ತರ ಕತೆ, ನಾಗರಿಕತೆ, ಆಧುನಿೋಕರಣ್, ಕೈಗ್ಯರಿೋಕರಣ್ ಹಾಗೂ 

ವೈಚಾರಿಕ ಮನೋಭಾವನೆಯ ಪ್ರ ಭಾವದ್ಧಾಂದ 

ಸಮಾಜವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನನ  ಹೊಾಂದುತಿ್ಯ  ಬಂದ್ಧದುೂ , 

ಜನಸಮುದ್ಯಯದಲಿ್ಲ  ಬದಲಾವಣೆಯಾಗುತಿ್ತರುವುದನ್ನನ  ಗಮನಿಸಬಹುದು, ಇದಕೆಕ  

ಹಲಸರು ಕ್ಕಡ ಕರತ್ಯಗಿಲಿ . ಈ ಅಧುನಿಕ ಪ್ರ ಕಿರ ಯಯಲಿ್ಲ  ಸಿಲುಕಿಕಾಂಡು ಅನೇಕ 

ಬ್ದಡಕಟಿ್ಟ ಗಳು ತ್ಯವು ಇಲಿ್ಲಯವರೆಗೂ ಉಳಸಿಕಾಂಡು ಬಂದ್ಧರುವ ಅನನಾ ತೆಯಾಂದ್ಧಗೆ 

ಬ್ದಡಕಟಿ್ಟ ಗಳು ತ್ಯವು ಆಧುನಿಕತೆಯ ಕರ ವಾಲಲು ಪರ ರಂಭಿಸಿವ. ಇದರಿಾಂದ ತಮಮ  

ಜನನದ್ಧಾಂದ ಮರಣ್ದವರೆಗಿನ ಎಲಿಾ  ಭು ವಿಧ್ಯನಗಳಲಿ್ಲ , ನಡೆ-ನ್ನಡಿಗಳಲಿ್ಲ , ಆಹಾರ 

ಕರ ಮದಲಿ್ಲ , ಉಡುಗೆ-ತಡುಗೆಗಳಲಿ್ಲ  ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನನ  ಗುರುತ್ತಸಬಹುದು      

ಉಪ್ಸಂಹಾರ  

ಕನಾಿಟಕದಲಿ್ಲ  ನೆಲೆಸಿರುವ ಬಡಿಗೇರ ಸಮುದ್ಯಯದವರ ಸಮಾಜಿಕ, ಸಾಂಸಕ ೃತ್ತಕ 

ಮತಿ್ತ  ಧ್ಯಮಿಕ ಜಿೋವನ ತ್ತಾಂಬಾ ವಿಶಿಷಿ ವಾಗಿದೆ. ಇತರ ಸಮುದ್ಯಯಗಳಗೆ ಹೊೋಲ್ಲಸಿದ್ಯಗ 

ಬಡಿಗೇರ ಸಾಂಸಕ ೃತ್ತಕ ಮತಿ್ತ  ಧ್ಯಮಿಕ ಆಚ್ರಣೆಗಳು ವಿಭಿನನ ವಾಗಿದೂ ರೂ ಸಮಾ ತೆಯನ್ನನ  

ಕಾಣ್ಬಹುದು. ಬಡಿಗೇರ ದೇಶ್ದ ವಿವಿಧ ರಾಜಾ ಗಳಲಿ್ಲ  ವಾಸವಾಗಿದ್ಯೂ ರೆ. ಅದೇ ರಿೋತ್ತ 

ಕನಾಿಟಕ ರಾಜಾ ದಲಿ್ಲಯೂ ಕ್ಕಡ ವಿವಿಧ ಜಿಲಿೆ ಗಳಲಿ್ಲ  ವಾಸವಾಗಿದುೂ , ಪ್ರ ಮುಖವಾಗಿ 

ಚತರ ದುಿಗ ಜಿಲಿೆಯ ಐದು ತ್ಯಲೂಕುಗಳಲಿ್ಲ  ತಮಮ ದೇಯಾದ ಶೈಲ್ಲಯಲಿ್ಲ  

ವಾಸಮಾಡುತಿ್ತದ್ಯೂ ರೆ. ದೇಶ್ದಲಿ್ಲರುವ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಮುದ್ಯಯಗಳು ತಮಮ ದೆಯಾದ 

ಪರಂಪ್ರಿಕ ವಂಶ್ಪರಂಪ್ಯಿ ವೃತಿ್ತಯನ್ನನ  ಅವಲಂಬಿಸಿಕಾಂಡು ಜಿೋವನ 

ನಡೆಸ್ತತಿ್ತದ್ಯೂ ರೆ. ಈ ವೃತಿ್ತಯನ್ನನ  ತಮಮ  ಆದ್ಯಯದ ಪ್ರ ಮುಖ ಮೂಲವನಾನ ಗಿ 

ಮಾಡಿಕಾಂಡಿದ್ಯೂ ರೆ. ಆದರೆ ಬದಲಾದ ಸಮಾಜಿಕ ಸಂದರ್ಿದಲಿ್ಲ  ನಗರಿೋಕರಣ್, 

ಉದ್ಯರಿೋಕರಣ್, ಖಾಸಗಿೋಕರಣ್, ಜಾಗತ್ತೋಕರಣ್, ಆಧುನಿೋಕರಣ್ದ್ಧಾಂದ ಅವರ ಮೂಲ ಕಸ್ತಬಿಗೆ 
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 ಪೆಟಿ್ಟ ಬಿದೂ ಾಂತ್ಯಗಿದೆ. ಇದಕೆಕ  ಪ್ರ ಮುಖ ಕಾರಣ್ ಇತರ ಜನ ಸಮುದ್ಯಯಗಳ ಜಿೋವನ 

ಶೈಲ್ಲಯಲಿಾದ ಬದಲಾವಣೆಯೂ ಕ್ಕಡ ಪ್ರ ಮುಖ ಕಾರಣ್ವನನ ಬಹುದು.  

ಬಡಿಗೇರ ಸಮುದಾಯದ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಗೆ ಸಲಹೆಗಳು  

 ಬಡಿಗೇರ ಸಮುದ್ಯಯವು ಭಾರತ್ತೋಯ ಜಾತ್ತವಾ ವಸಿ್ಯಯಲಿ್ಲ  ಹಿಾಂದುಳದ ವಗಿಕೆಕ  

ಸೇರಿರುತಿ್ಯರೆ. ಅದರೆ ಅವರ ಆರ್ಥಿಕ ಜಿೋವನವನ್ನನ  ಸ್ತಧ್ಯರಿಸಲು ಸಕಾಿರವು 

ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಯೋಜನೆಗಳನ್ನನ  ಪ್ರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಅನ್ನಷಿನಗಳಸಿ ಅವರನ್ನನ  

ಸಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಮತಿ್ತ  ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸದೃಢಗಳಸಬೇಕಾಗಿದೆ.  

 ಬಡಿಗೇರ ವೃತಿ್ತಯ ಹಳೆಯ ಪ್ದಿ ತ್ತಯನ್ನನ  ಬಿಟಿ್ಟ  ಹೊಸ ತಂತರ ಜಾಾ ನದ ಅರಿವು 

ಮೂಡಿಸಿ ತರಬೇತ್ತ ನಿೋಡಬೇಕು.  

 ಇವರಿಗೆ ಸಕಾಿರದ್ಧಾಂದ ಸಲ ಸೌಲರ್ಾ  ದೊರೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು. 

 ಸಕಾಿರವು ಶೈಕ್ಷಣಿಕಾಭಿವೃದಿ್ಧ  ಕಾಯಿಕರ ಮಗಳು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅವಕಾಶ್ಗಳು ಹಾಗೂ 

ಇತರ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಕಾಯಿಕರ ಮಗಳ ಬಗೆೆ  ಅರಿವು ಅತಾ ವಶ್ಾ ಕಗಳಲಿ್ಲ  ಒಾಂದ್ಯಗಿದೆ. 

 ಸಂವಿಧ್ಯನ ಮೋಸಲಾತ್ತಯಲಿ್ಲ  ಇವರಿಗೆ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ವಾರು ಅವಕಾಶ್ 

ದೊರಕಿಸಿಕಡುವುದು  

 ಈ ಸಮುದ್ಯಯಕೆಕ  ಅಭಿವೃದ್ಧೂ ಗ್ಯಗಿ ರಾಜಕಿೋಯವಾಗಿ ಪರ ತ್ತನಿಧಾ ತೆ 

ದೊರಕಿಸಿಕಡುವುದು 
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