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Is caste born of profession? Or is it born out of 

profession caste? The debate is today not yes-

terday. In support of this, we can note the de-

bates in the literature of sociology and anthro-

pology (social anthropology). We have several 

communities that initially involved tribal iden-

tity and later slipped into caste chaos. As such 

the Uppara community is one. As we all ob-

serve it is natural for a community to follow a 

clan craft. Some typical communities include 

multiple clans. Uppars join this list. Their folk 

trades include 'making and selling salt, making 

and selling lime, building walls, making and 

selling charcoal, stone quarrying'. Among 

these professions which are intertwined with 

the livelihood of Uppars, I have attempted to 

explain only lime-making as follows. 
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ಪ್ರ ಸ್ತಾ ವನೆ 

    ಜಾತಿಯು ವೃತ್ಿಯಿಂದ ಹುಟಿ್ಟ ತೊ? ಅಥವಾ ವೃತ್ಿ  ಜಾತಿಯಿಂದ ಹುಟಿ್ಟ ತೊ? ಎಿಂಬ 

ಚರ್ಚಿ ಇಿಂದು ನಿನ್ನನ ಯದಲಲ . ಇದಕೆ್ಕ  ಸಾರ್ಥ ನಿೋಡುವಂತೆ ಸಮಾಜಶಾಸ್ ರ ಮತ್್ತ  

ಮಾನ್ವಶಾಸ್ ರ (ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾನ್ವಶಾಸ್ ರ) ಸಾಹಿತ್ಾ ದಲ್ಲಲ  ಬಂದ ವಾದ-ವಿವಾದಗಳನ್ನನ  

ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಆರಂಭಿಕವಾಗಿ ಬುಡಕಟಿ್ಟ ನ್ ಅಸಿ್ಮ ತೆಯನ್ನನ  ಒಳಗಿಂಡು ನಂತ್ರ ಜಾತಿ 

ಅವಾ ವಸೆ್ಥ ಗೆ ಜಾರಿದ ಹಲವಾರು ಸಮುದ್ಯಯಗಳು ನ್ಮಿ ಲ್ಲ ಿಂಟು. ಅದರಂತೆ ಉಪ್ಪಾ ರ 

ಸಮುದ್ಯಯವು ಒಿಂದು. ನಾವುಗಳೆಲಲ ರೂ ಗಮನಿಸುವಂತೆ ಒಿಂದು ಸಮುದ್ಯಯ ಒಿಂದು 

ಕುಲಕಸುಬನ್ನನ  ಅನ್ನಸರಿಸುವುದು ಸಹಜ. ಕ್ಕಲವು ವಿಶಿಷಿ್  ಸಮುದ್ಯಯಗಳು ಹಲವು 

ಕುಲಕಸುಬನ್ನನ  ಒಳಗಿಂಡಿರುತ್್ವೆ. ಈ ಪಟಿ್ಟ ಯಲ್ಲಲ  ಉಪ್ಪಾ ರರು ಸೇರಿಕೊಳುು ತ್್ತರೆ. ಅವರ 

ಕುಲಕಸುಬುಗಳಲ್ಲಲ  ‘ಉಪಿಾ ನ್ ತ್ಯಾರಿಕ್ಕ ಮತ್್ತ  ಮಾರಾಟ, ಸುಣ್ಣ  ತ್ಯಾರಿಕ್ಕ ಮತ್್ತ  

ಮಾರಾಟ, ಗೋಡೆ ಕಟಿು ವ ಕ್ಕಲಸ, ಇದಿ್ದ ಲ್ ತ್ಯಾರಿಕ್ಕ ಮತ್್ತ  ಮಾರಾಟ, 

ಕಲ್ಲ ಹೊಡೆಯುವುದು’ ಮೊದಲಾದವುಗಳಿವೆ. ಉಪ್ಪಾ ರರ ಜಿೋವನೋಪ್ಪಯದಿಂದ್ದಗೆ 

ಬೆಸ್ಥದುಕೊಿಂಡಿರುವ ಈ ವೃತ್ಿಗಳಲ್ಲಲ  ನಾನ್ನ ಕೇವಲ ಸುಣ್ಣ ಗಾರಿಕ್ಕಯ ಕುರಿತ್ತ ಈ ಕ್ಕಳಗಿನಂತೆ 

ವಿವರಿಸಲ್ ಪರ ಯತ್ನ ಪಟಿ್ಟ ರುವೆ.  

ಪ್ಪರ ತಿನಿಧಿಕ ಕೀವರ್ಡ್ಸ ್ ಗಳು (Keywords) : ಉಪ್ಪಾ ರರು, ಕುಲಕಸುಬು, ಸುಣ್ಣ ಗಾರಿಕ್ಕ, ಭಟಿ್ಟ , 

ಮೊೋರಿ. 

ಆಧಾರ ಕಲಾ ನೆಗಳು 

ಆಧಾರ ಕಲಾ ನ್ನಗಳು ಸಂಶೋಧಕರಿಗೆ ದ್ಯರಿತೊರುವ ಮಾಗಿಗಳೆಿಂದೆ ಹೆಸರಾಗಿವೆ. ಈ 

ಪರ ಬಂಧದಲ್ಲಲ  ಇರುವ  ಆಧಾರ ಕಲಾ ನ್ನಗಳು ಇಿಂತಿವೆ, 

 ಉಪ್ಪಾ ರರಲ್ಲಲ ರುವ ಕಲ್ಲಕ್ಕಯ ಸಂಯೋಜನ್ನ ಮತ್್ತ  ಪರಿಸೆ್ಮ ತಿಗೆ ಹೊಿಂದ್ದಕೊಳುು  ಗುಣ್ 

ಅವರನ್ನನ  ಈ ಕುಲಕಸುಬನ್ನನ  ಮಾಡಲ್ ಪ್ರ ೋರೇಪಿಸ್ಮರಬಹುದು. 

 ಪರ ಸ್ುತ್ ಉಪ್ಪಾ ರರು ಈ ಕುಲಕಸುಬನ್ನನ  ಕೈ ಬಿಟಿು  ಬೇರೆ ವೃತ್ಿಯನ್ನನ  

ಅವಲಂಬಿಸ್ಮರಬಹುದು. 

ವೈಧಾನಿಕತೆ  
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 ಪರ ಸಕ್  ಲೇಖನ್ದ ತ್ತತಿವ ಕತೆಯನ್ನನ  ಕಟಿ್ಟ ಕೊಡಲ್ ಅನ್ನವಾಗುವಂತ್ಹ 

ಮಾಹಿತಿಯನ್ನನ  ಸಂಗರ ಹಿಸಲ್ ಅವಲೋಕನ್ ವಿಧಾನ್, ಸ್ನ ೋಬಾಲ್ ಸಮೋಕ್ಷಾ  ಮಾದರಿ, 

ಪರ ಕರಣ್ ಅಧಾ ಯನ್ ವಿಧಾನ್, ಸಾಹಿತಿಾ ಕ ಆಕರಗಳ ಅಧಾ ಯನ್ ವಿಧಾನ್ಗಳನ್ನನ  

ಬಳಸ್ಮಕೊಿಂಡಿರುತ್ೆೋನ್ನ. ಉಪ್ಪಾ ರರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ಮದ ಸುಣ್ಣ ಗಾರಿಕ್ಕಯ ಕುರಿತ್ತ ಈ ಕ್ಕಳಗಿನಂತೆ 

ವಿವರಿಸ್ಮರುತ್ೆೋನ್ನ. 

ಸುಣ್ಣ ದ ತಯಾರಿಕೆ ಮತ್ತಾ  ಮಾರಾಟ  

ಮಣ್ಣಣ ನಿಿಂದ ಉಪಾ ನ್ನನ  ತ್ಯಾರಿಸುವ ಪರ ಕ್ರರ ಯೆಯಲ್ಲಲ  ಪ್ಪತಿಗಳ/ಮಡಿಗಳ ಪ್ಪತ್ರ  

ಬಹುಮುಖಾ ವಾದುದು. ಇಿಂತ್ಹ ಪ್ಪತಿಗಳ/ಮಡಿಗಳನ್ನನ  ಮಾಡಲ್ ಗಚ್ಚು  ಅವಶ್ಾ ಕ. ಈ 

ಗಚು ನ್ನನ  ತ್ಯಾರಿಸಲ್ ಸುಣ್ಣ  ಬೇಕ್ಕ ಬೇಕು. ಅದಕೆ್ಷ ಗಿಯೇ ಉಪ್ಪಾ ರರು ಸುಣ್ಣ ದ 

ತ್ಯಾರಿಕ್ಕಯನ್ನನ  ಕೂಡ ತ್ಮಿ  ಕುಲಕಸುಬನಾನ ಗಿ ಮಾಡಿಕೊಿಂಡರು. ಕನಾಿಟಕ ರಾಜಾ ದ 

ಹಿಿಂದುಳಿದ ವಗಿಗಳ ಮೋಸಲಾತಿ ಪಟಿ್ಟ ಯ ಪರ ವಗಿ 1ರ ಕರ ಮ ಸಂಖ್ಯಾ  53ರಲ್ಲಲ  ಬರುವ C) 

ಚ್ಚನಾರ್ (ಮರಾಠಿ ಮತ್್ತ  ಹಿಿಂದ್ದ ನ್ನಡಿಯಲ್ಲಲ  ‘ಸುಣ್ಣ ’ ಎಿಂಬ ಪದಕೆ್ಕ  ‘ಚ್ಚನಾ’ ಎಿಂದು 

ಕರೆಯುತ್್ತರೆ. ಬಹುಷಃ ಸುಣ್ಣ  ಮಾಡುವ ಮತ್್ತ  ಮಾರುವವರನ್ನನ  ‘ಚ್ಚನಾರ್’ ಎಿಂದು 

ಕರೆಯಬಹುದು) g) ಲೋನಾರಿ (ತ್ತನಾಜಿ ಲಕಿ್ಷ್ ಣ್ ಚೊಗೆಿ ಅವರು ಹೇಳುವಂತೆ ‘ಲೋನಾರಿ’ 

ಎಿಂಬ ಶ್ಬಧ  ‘ಮರಾಠಿ’ ನ್ನಡಿಯ ‘ಲೋನಾ’ದ್ದಿಂದ ಬಂದ್ದದೆ. ಲೋನಾ ಎಿಂದರೆ 

ಮರಾಠಿಯಲ್ಲಲ  ‘ಬೆಣ್ಣಣ ’ ಎಿಂದಥವಾಗುತ್್ದೆ. ಕನಾಟಕದಲ್ಲಲ ನ್ ಉಪ್ಪಾ ರ 

ಸಮುದ್ಯಯದವರಿಗೆ ಮಹಾರಾಷಿ್ ರದಲ್ಲಲ  ‘ಲೋನಾರಿ’ ಎಿಂದು ಕರೆಯುತ್್ತರೆ. ಅಲ್ಲಲ  

ಉಪ್ಪಾ ರರು ಮಾಡುವ ಸುಣ್ಣ ವು ಬೆಣ್ಣಣ ಯ ತ್ರಹ ಕ್ಷಣ್ಬರುವುದರಿಿಂದ ಇವರಿಗೆ ಲೋನಾರಿ 

ಎಿಂದು ಗುರುತಿಸುತ್್ತರೆ) ಠಿ) ಸುಣ್ಣ  ಉಪ್ಪಾ ರ, ಹಿೋಗೆ ದ್ಯಖಲಾದ ಪದಗಳು ಮತ್್ತ  ವಿಜಯನ್ಗರ 

ಜಿಲ್ಲಲ  ಹೊಸಪೇಟೆಯಲ್ಲಲ  ವಾಸವಾಗಿರುವ ಬೆಸ್  ಸಮುದ್ಯಯದ ಶಿರ ೋಮತಿ ಹುಲ್ಲಗೆಮಿ  ಹಾಗೂ 

ಶಿರ ೋಮತಿ ಭೂದೇವಿ ಅವರು ಹೇಳುವಂತೆ ‘ನ್ಮಿ  ಹಿರಿಯರಿಿಂದಲೂ ಉಪ್ಪಾ ರರು ಸುಣ್ಣ ವನ್ನನ  

ಸುಡುತ್್ತರೆ, ನಾವು ಅವರಿಿಂದ ತಂದು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ೆೋವೆ. ಈ ಎರಡು ಅಿಂಶ್ಗಳು 

ಉಪ್ಪಾ ರರೆ ಸುಣ್ಣ ದ ಉತ್ತಾ ದಕರು ಎಿಂಬುದನ್ನನ  ಸಾಬಿತ್ತಪಡಿಸುತ್್ದೆ.  

ಸಾಮಾನ್ಾ ವಾಗಿ ಸುಣ್ಣ ವನ್ನನ  ಎರಡು ರಿೋತಿಯಲ್ಲಲ  ತ್ಯಾರಿಸಲಾಗುತ್್ದೆ. ಅವು, 1. ಸುಣ್ಣ ದ 

ಹರಳು ಕಲ್ಲ ಗಳಿಿಂದ ತ್ಯಾರಿಸುವ ಸುಣ್ಣ  2. ಕಪ್ಾ ಚಿಪಾ ನಿಿಂದ ತ್ಯಾರಿಸುವ ಸುಣ್ಣ . 

ಇವುಗಳನ್ನನ  ಈ ಕ್ಕಳಗಿನಂತೆ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ, 

ಹರಳು ಕಲಿ್ಲನಿಿಂದ ಸುಣ್ಣ  ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ ಮತ್ತಾ  ಮಾರಾಟ  

    1. ರಾಯಚೂರು ಭಾಗದಲಿ್ಲ  ಸುಣ್ಣ  ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ ಮತ್ತಾ  ಮಾರಾಟ :  

ಮೌನೇಶ್ ತ್ಲೇಖಾನ್ ಅವರು ಹೇಳಿರುವಂತೆ: ಹಳು  ಮತ್್ತ  ನಾಲ್ಲಯಲ್ಲಲ  ತೇಲ್ಲ ಬಂದ್ದರುವ 

ಮತ್್ತ  ಅದರ ಸುತ್್ಮುತ್್ಲ್ ಇರುವ ಸೌಳು ಮಣ್ಣಣ ನ್ ಕ್ಕಳಗೆ ಇರುವ ಕಚ್ಚು  ಸುಣ್ಣ ದ 

ಕಲ್ಲ ಗಳನ್ನನ  ಆಯಿು ತಂದು ಒಿಂದು ಕಡೆಗೆ ಹಾಕ್ರಕೊಳುು ತ್್ತರೆ. ಸುಣ್ಣ  ಸುಡಲ್ ಬೇಕ್ಷದ 

ಕುಳುು  ಅಥವಾ ಕಟಿ್ಟ ಗೆಗಳನ್ನನ  ಒಿಂದೆಡೆ ಸಂಗರ ಹಿಸ್ಮರುತ್್ತರೆ. ಇದಕೆ್ರಿಂತ್ ಮೊದಲೇ ಸುಣ್ಣ ವನ್ನನ  

ಸುಡಲ್ ಮೊದಲ್ಲಗೆ ಭಟಿ್ಟ ಯನ್ನನ  5 ರಿಿಂದ 7 ಅಡಿ ಎತ್್ರದವರೆಗೆ ವೃತ್್ತಕ್ಷರದಲ್ಲಲ  ಕಟಿ ಡ 
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 ಕಟಿು ತ್್ತರೆ. ಈ ಭಟಿ್ಟ ಯ ಕ್ಕಳ ಭಾಗದಲ್ಲಲ  ಎರಡು ಮೊೋರಿಗಳನ್ನನ  ಮಾಡಲಾಗುತ್್ದೆ. ಹಿೋಗೆ 

ತ್ಯಾರಿಸ್ಮದ ಭಟಿ್ಟ ಗೆ ಮೊದಲ್ ಸಣ್ಣ  ಸಣ್ಣ  ಕಟಿ್ಟ ಗೆಯ ತೊಗರಿ, ಸೂಯಕ್ಷಿಂತಿ, ಸಜೆ್ಜ  

ದಿಂಟು, ಚಕೆ್ಕ ಗಳನ್ನನ  ಹಾಕುತ್್ತರೆ. ಅದರ ಮೇಲ್ಲ ಇದಕೆ್ರಿಂತ್ ಸವ ಲಾ  ದಡಡ  ಕಟಿ್ಟ ಗೆಗಳನ್ನನ  

ಹಾಕುತ್್ತರೆ. ಆ ಮೇಲ್ಲ ದಡಡ  ಕಟಿ್ಟ ಗೆಗಳನ್ನನ  ಹಾಕುತ್್ತರೆ. ಹಿೋಗೆ ದಡಡ  ಕಟಿ್ಟ ಗೆಗಳನ್ನನ  

ಹಾಕ್ರದ ಮೇಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಲ  ರಂಧರ ಗಳು ಕ್ಷಣ್ಣಸದಂತೆ ಸಣ್ಣ  ಚಕೆ್ಕ ಗಳನ್ನನ  ಹಾಕುತ್್ತರೆ. ಅದರ 

ಮೇಲ್ಲ ಸುಣ್ಣ ದ ಕಲ್ಲ ಗಳನ್ನನ  ಹಾಕುತ್್ತರೆ. ಇದೆ ರಿೋತಿ ಮತ್ೊಮಿ್ಮ  ಮಾಡುತ್್ತರೆ. ನಂತ್ರ 

ಒಿಂದು ಮೊೋರಿಯಿಂದ ಬೆಿಂಕ್ರ ಕೊಡುತ್್ತರೆ. ಈ ಕ್ಷಯಿವನ್ನನ  ಮೊದಲ ದ್ದನ್ ಮಾಡುತ್್ತರೆ. 

ಒಿಂದು ವೇಳೆ ಸಣ್ಣ  ಕಟಿ್ಟ ಗೆಗಳಿದಿ ರೆ ಮತ್್ತ  ಗಾಳಿ ಜೋರಾಗಿ ಬಿೋಸುತ್ಿದಿ ರೆ 4 ರಿಿಂದ 5 

ತ್ತಸುಗಳಲ್ಲಲ ಯೇ ಬರುತ್್ದೆ. ಆ ಕ್ಕಿಂಡದ ಮೇಲ್ಲ ಮತ್ೆ  ಹಿೋಗೆ ಆ ಭಟಿ್ಟ  ತ್ತಿಂಬುವವರೆಗೆ 

ಅಿಂದ್ಯಜು 5 ಹಂತ್ದಲ್ಲಲ , ದಡಡ  ಭಟಿ್ಟ ಗಳಿದಿ ರೆ 7 ಹಂತ್ಗಳಲ್ಲಲ  ಭಟಿ್ಟ ಯ 

ಗಾತ್ರ ಕೆ ನ್ನಸಾರವಾಗಿ ಈ ಪರ ಕ್ರರ ಯೆ ನ್ಡೆಯುತ್್ದೆ. ಕೊನ್ನಗೆ ಪೂತಿ ಮೇಲ್ಲನ್ ಕಲ್ಲ ಗಳು ಕಪ್ಪಾ ದ 

ಬಣ್ಣ ಕೆ್ಕ  ತಿರುಗಿದ್ಯಗ ಸುಣ್ಣ  ಸರಿಯಾಗಿ ಸುಟಿ್ಟ ದೆ ಎಿಂದು ಕ್ಕಳಗಿನ್ ಮೊೋರಿಯಿಂದ ಸುಟಿ  

ಸುಣ್ಣ ದ ಹರಳುಗಳನ್ನನ  ಹೊರಗಡೆ ತೆಗೆಯುತ್್ತರೆ.  

  ಹಿೋಗೆ ತ್ಯಾರಿಸ್ಮದ ಸುಣ್ಣ ವನ್ನನ  ಮಂಡಕೆ್ರ  ಚಿೋಲ ಮತ್್ತ  ಬಂಗಾಲ್ಲ ಚಿೋಲ(ಗೋಣ್ಣ 

ಚಿೋಲ)ಗಳಲ್ಲಲ  ತ್ತಿಂಬಿಸ್ಮಡುತ್್ತರೆ. ಅದನ್ನನ  ಉಪ್ಪಾ ರ ಸಮುದ್ಯಯದವರೆ ಅವರಿಿಂದ 

ಕೊಿಂಡುಕೊಿಂಡು ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಹೊೋಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್್ತರೆ. ಮೊದಲ್ಲಗೆ (10-15 

ವಷ್ಿಗಳಿಿಂದೆ) ಒಿಂದು ಚಿೋಲಕೆ್ಕ  500 ರಿಿಂದ 600 ರೂಪ್ಪಯಗಳಷಿ್ಟ  ಹಣ್ ಕೊಟಿು  

ತೆಗೆದುಕೊಿಂಡು ಒಿಂದು ‘ಸೇರು’ ಪುಡಿಸುಣ್ಣ ಕೆ್ಕ  5ರೂ.ಗಳಂತೆ ಹರಳುಸುಣ್ಣ ಕೆ್ಕ  10 ರೂ.ಗಳಂತೆ 

ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ಿದಿ ರು. ಈಗ ಸೇರುಗಳಲ್ಲಲ  ಸುಣ್ಣ ವನ್ನನ  ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದ್ದಲಲ . 

ಪರ ಸ್ುತ್ವಾಗಿ ಕ್ಕಲವು ರೇಷ್ಮಿ  ತೊೋಟದ ಮಾಲ್ಲಕರು ನೇರವಾಗಿ ಭಟಿ್ಟ ಯ ಹತ್ಿರವೇ ಬಂದು 

ತೆಗೆದುಕೊಿಂಡು ಹೊೋಗುತ್್ತರೆ. 30 - 40 ಕ್ಕ.ಜಿ ಇರುವ ಸಣ್ಣ  ಚಿೋಲಕೆ್ಕ  ಅಿಂದ್ಯಜು 1000 

ರೂಪ್ಪಯಗೆ ಮತ್್ತ  55-60 ಕ್ಕ.ಜಿ ಇರುವ ದಡಡ  ಚಿೋಲಕೆ್ಕ  ಅಿಂದ್ಯಜು 1300-1400 ರೂ.ಗಳಂತೆ 

ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್್ತರೆ. 

2. ವಿಜಯನಗರ ಪ್ರಿಸರದಲಿ್ಲ  ಸುಣ್ಣ  ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ ಮತ್ತಾ  ಮಾರಾಟ : 

ಹೊಸಪೇಟೆಯ ಸುಣ್ಣ ಗಾರ ಓಣ್ಣಯಲ್ಲಲ  ವಾಸ್ಮಸುತ್ಿರುವ ಶಿರ ೋಮತಿ ಹುಲ್ಲಗೆಮಿ  ಮತ್್ತ  

ಭೂದೇವಿ ಅವರು ಹೇಳುವಂತೆ: ಮೊದಲ್ಲಗೆ ಕಲ್ಲ  ಮತ್್ತ  ಮಣ್ಣಣ ನಿಿಂದ 10-12 ಅಡಿ ಎತ್್ರ 

ಭಟಿ್ಟ ಯನ್ನನ  ನಿಮಸುತ್್ತರೆ. ಇದನ್ನನ  ಒಮಿ್ಮ  ನಿಮಸ್ಮದರೆ ಸಾಕು. ಪರ ತಿ ಬಾರಿಯು ಸುಣ್ಣ  

ತೆಗೆದ ಮೇಲ್ಲ ಹಸ್ಮ ಮಣ್ಣಣ ನಿಿಂದ ಭಟಿ್ಟ ಯ ಒಳಭಾಗವನ್ನನ  ಮ್ಮತ್್ತತ್್ತರೆ(ಲೇಪಿೋಕರಣ್ 

ಮಾಡುತ್್ತರೆ). ಈ ಭಟಿ್ಟ ಯು ಎರಡು ಕಡೆಗೆ ಮ್ಮಟಿ್ಟ ಲ್ಗಳಿಿಂದ ಮತ್್ತ  ನಾಲೆ್  ಮೊೋರಿ(ಸುಣ್ಣ  

ತೆಗೆಯುವುದಕೆ್ಷ ಗಿ ಬಿಟಿ್ಟ ರುವ ಸಣ್ಣ  ಚೌಕ್ಷಕ್ಷರದ ಸಂದ್ದ/ಜಾಗ)ಗಳಿಿಂದ 

ನಿಮತ್ವಾಗಿರುತ್್ದೆ. ಇವರುಗಳು ಕಚ್ಚು  ಸುಣ್ಣ ದ ಕಲ್ಲ ಗಳನ್ನನ  ವಡಡ ರಹಳಿು , ಕನ್ನ ಳಿು , 

ಪ್ಪಪಿನಾಯಕನ್ ಹಳಿು  ಮೊದಲಾದ ಊರುಗಳಿಿಂದ ತಂದು ಅವುಗಳನ್ನನ  2-3 ಇಿಂಚ್ಚ ಗಾತ್ರ ದ 

ಆಕ್ಷರಕೆ್ಕ  ತ್ಕೆಿಂತೆ ಹೊಡೆಯುತ್್ತರೆ. 
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 ಮೊದಲ್ಲಗೆ ಆ ನಾಲೆ್  ಮೊೋರಿಗಳಿಗೆ (ಗಾಳಿ ಬರುವಂತೆ ಸಣ್ಣ  ಸಂದ್ದಯನ್ನನ  ಬಿಟಿು ) ಕಲ್ಲ  

ಕಟಿು ತ್್ತರೆ. ಆ ಮೇಲ್ಲ ಅದಕೆ್ಕ  ಒಿಂದು ತೆಕೆ್ಕ  ಸ್ಥದ್ದ ಕಬಿಿ ನ್ ಸಾವ ಗಿಯನ್ನನ  ಹಾಕ್ರ ತ್ತಳಿಯುತ್್ತರೆ. 

ಅದರ ಮೇಲ್ಲ 2 1/2 ಪುಟಿ್ಟ  ರೈಲ್ ಇದಿ್ದ ಲ್ (ಕಲ್ಲಲ ದಿ್ದ ಲ್) (ಮೊದಲ್ಲಗೆ ಸಣ್ಣ  ಕಟಿ್ಟ ಗೆ ಮತ್್ತ  

ಕಟಿ್ಟ ಕ್ಕಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ಇದಿ್ದ ಲ್ ಹಾಕುತ್ಿದಿ ರು) ಹಾಕುತ್್ತರೆ. ನಂತ್ರ 4 ಪುಟಿ್ಟ  ಸುಣ್ಣ ದ ಕಲ್ಲ  

ಹಾಕುತ್್ತರೆ. ಮತ್ೆ  3 ಪುಟಿ್ಟ  ಇದಿ್ದ ಲ್ ಹಿೋಗೆ ಭಟಿ್ಟ ಯು ತ್ತಿಂಬುವವರಿಗೆ 12 ರಿಿಂದ 13 ತ್ರದ 

ರಿೋತಿಯಲ್ಲಲ  ಹಾಕುತ್್ತರೆ. ಆ ಮೇಲ್ಲ ಸುಣ್ಣ ದ ಸಣ್ಣ  ಹರಳನ್ನನ  ತ್ತಿಂಬಿ ಮುಚ್ಚು ತ್್ತರೆ. ಅದರ 

ಮೇಲ್ಲ ಸವ ಲಾ  ಇದಿ್ದ ಲ್ ಹಾಕ್ರ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊಿಂದ್ದಸುತ್್ತರೆ. ಗಾಳಿ ಇದಿ ರೆ ಸಾಯಂಕ್ಷಲ 5-6 

ಗಂಟೆಗೆ ಕೊಳಿು  (ಬೆಿಂಕ್ರ) ಕೊಡುತ್್ತರೆ. ಇಲಲ ದ್ದದಿ ರೆ ಬೆಳಗೆೆ  10-11 ಗಂಟೆಗೆ ಕೊಳಿು ಕೊಡುತ್್ತರೆ. 

ಸಾಯಂಕ್ಷಲ 5-6 ಗಂಟೆಗೆ ಬೆಿಂಕ್ರ ಕೊಟಿ ರೆ ಬೆಳಗೆೆ  5 ಗಂಟೆಗೆ ಸುಣ್ಣ  ತ್ಯಾರಾಗುತ್್ದೆ. ನಂತ್ರ 

ಸುಣ್ಣ ವನ್ನನ  ಕೈಯಿಂದ ಮತ್್ತ  ಕೊಿಂಡಿಯಿಂದ ಮೊೋರಿಗೆ ಒಬಿ ರು ಇಲಲ ವೇ ಇಬಿ ರು ಸೇರಿ 4 

ಮೊೋರಿಗಳಿಿಂದ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆಯುತ್್ತರೆ. ಹಿೋಗೆ ತೆಗೆಯುವಾಗ ಕೈ ಸುಡುತ್್ದೆ ಕ್ಕಲವು ಸಲ 

ಸ್ಮೋರೆಗಳು ಸಹ ಸುಟಿ್ಟ ವೆ. ಸವ ಲಾ  ಹೊತ್ಿನ್ ನಂತ್ರ ಸರಿಯಾಗಿ ಸುಟಿ  ಸುಣ್ಣ ದ ಕಲಲ ನ್ನನ  ಮತ್್ತ  

ಅರೆಬರೆ ಸುಟಿ  ಸುಣ್ಣ ದ ಕಲಲ ನ್ನನ  ಮತ್್ತ  ಸುಡದೇ ಇರುವ ಕಲಲ ನ್ನನ  ಬೇಪಡಿಸುತ್್ತರೆ. 

ಸರಿಯಾಗಿ ಸುಟಿ  ಸುಣ್ಣ ವು ಹಗುರವಾಗಿರುತ್್ದೆ. ಸುಡದೇ ಇರುವ ಕಲ್ಲ ಗಳು 

ಭಾರವಾಗಿರುತ್್ದೆ.  ಅತಿೋ ಕಪ್ಪಾ ಗಿ ಬಂದ ಸುಣ್ಣ  ಒಳೆು ಯದ್ಯಗಿರುತ್್ದೆ. ಸವ ಲಾ  ಕಂದು ಬಣ್ಣ  

ಬಂದ್ದರುವುದು ಸವ ಲಾ  ಕಡಿಮ್ಮ ಗುಣ್ಮಟಿ ವನ್ನನ  ಒಳಗಿಂಡಿರುತ್್ದೆ. ಒಮಿ್ಮ  ಈ ರಿೋತಿಯಾಗಿ 

ಸುಣ್ಣ  ಸುಟಿ ರೇ 60-70 ಚಿೋಲ ಬರುತ್್ದೆ. ಇಲಲ ವಾದರೆ ಕನಿಷಿ್  50 ಚಿೋಲವಾದರೂ ಬರುತ್್ದೆ. 

ಹಿೋಗೆ ಸುಟಿ  ಸುಣ್ಣ ವು 15 ಅಥವಾ 1 ತಿಿಂಗಳ ನಂತ್ರದಲ್ಲಲ  ಇದು ಪುಡಿಯಾಗುತ್್ದೆ. 

ಪುಡಿಯಾದ ಸುಣ್ಣ ಕೆ್ಕ  ಬೆಲ್ಲ ಕಡಿಮ್ಮ ಇರುತ್್ದೆ. ಇದನ್ನನ  ಹೆಚ್ಚು ಗಿ ರೇಷ್ಮಿ ಗೆ ಮತ್್ತ  ಗಾರೆಗೆ 

ಬಳಸಲ್ ಕೊಿಂಡೊಯುಾ ತ್್ತರೆ. 

ಮಾರಾಟ ಪ್ರ ಕರ ಯೆ: ಸುಣ್ಣ ದ ಭಟಿ್ಟ ಯವರು, ಸುಣ್ಣ ವನ್ನನ  ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಒಿಂದು 

ಡಬಿಿ ಗೆ 150-170 ರೂ.ಗಳಂತೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್್ತರೆ. ಇದರಿಿಂದ ಅಿಂದ್ಯಜು 2 ರಿಿಂದ 21/2 

ಸಾವಿರ ರೂ.ಗಳು ಬರುತ್್ದೆ. ಹಿೋಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಿಂಡು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವವರು ತೆಲ್ಲಯ ಮೇಲ್ಲ 

ಹೊತ್್ತ  ಬಿೋದ್ದ ಬಿೋದ್ದಗಳಲ್ಲಲ  ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್್ತರೆ. ಕ್ಕಲವು ದ್ದನ್ಗಳ ಹಿಿಂದೆ (ಅಿಂದ್ಯಜು 20-

30 ವಷ್ಗಳ ಹಿಿಂದೆ) 20 ರೂಪ್ಪಯಗೆ 1 ಚಿೋಲ ಸುಣ್ಣ  ಸ್ಮಗುತ್ಿತ್್ತ . ದಸರಾ ಮತ್್ತ  ಯುಗಾದ್ದ 

ಹಬಿ ದ ಸಮಯದಲ್ಲಲ  ಒಿಂದು ದ್ದನ್ಕೆ್ಕ  ಅಿಂದ್ಯಜು 50-60 ಚಿೋಲ ಸುಣ್ಣ  ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ಿತ್್ತ . 

ಒಿಂದು ಚಿೋಲಕೆ್ಕ  12 ರೂ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ಿದಿ ರು. ಈಗ 1 ಚಿೋಲ ಸುಣ್ಣ ವು ಸಹ 

ಮಾರಾಟವಾಗುವುದ್ದಲಲ . ಈಗ 1 ಚಿೋಲಕೆ್ಕ  60-70 ರೂ. ಉಳಿತ್ತಯವಾಗುತ್್ದೆ. ಒಳೆು ಯ ಕೈಗುಣ್ 

ಇರುವವರು ಬೋಣ್ಣಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ರ್ಚನಾನ ಗಿ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್್ದೆ. ಒಳೆು ಯ ಕೈಗುಣ್ 

ಇಲಲ ದವರು ಬೋಣ್ಣಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸವ ಲಾ ವೂ ಸುಣ್ಣ  ಮಾರಾಟವಾಗುವುದ್ದಲಲ . ಮತ್ೆ  

ಪುಟಿ್ಟ ಯಲ್ಲಲ  ಕೂದಲ್ ಬಿದಿ ರೆ ವಾಾ ಪ್ಪರವಾಗುವುದೇ ಇಲಲ . ಇಿಂದ್ದನ್ ಕ್ಷಲದಲ್ಲಲ  

ಪ್ಪಿಂಡವರನ್ನನ  ಮಾಡಲ್ ಸುಣ್ಣ  ಹಚು ಲ್ಲಬೇಕು ಎಿಂಬ ನಂಬಿಕ್ಕ ಇತ್್ತ  ಈಗಲೂ ಇದೆ. ಕಟಿ್ಟ ಗೆ, 

ಸುಣ್ಣ  ಮತ್್ತ  ಉಪುಾ  ಈ ಮೂರು ವಸ್ುಗಳನ್ನನ  ಕಳು ತ್ನ್ ಮಾಡಬಾರದು, ಇವು ಮಹಾಲಕ್ರಾ ಿ ೋ 

ಇದಿ ಿಂತೆ ಎಿಂಬ ನಂಬಿಕ್ಕ ಇದಿ  ಕ್ಷರಣ್ಕೆ್ಕ  ಅದನ್ನನ  ಮಾರುವವರಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು  ಗೌರವ 

ಕೊಡುತ್ಿದಿ ರು. ಈಗಿೋನ್ ಕ್ಷಲದಲ್ಲಲ  ಯಾವ ಗೌರವವನ್ನನ  ಕೊಡುವುದ್ದಲಲ .  

3. ವಿಜಯಪುರದ ಭಾಗದಲಿ್ಲ  ಸುಣ್ಣ  ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ ಮತ್ತಾ  ಮಾರಾಟ : 
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 ವಿಜಯಪುರದ ಸುಣ್ಣ ಗಾರ ಗಲಿ್ಲಯಲಿ್ಲನ ಅನಿಲ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಚೌರಗಿ ಎಿಂಬುವವರು 

ಹೇಳುವಂತೆ:  

ಇವರು ಸುಣ್ಣ ದ ಭಟಿ್ಟ ಯಲ್ಲಲ  ಹೇಗೆ ಸುಣ್ಣ ವನ್ನನ  ತ್ಯಾರಿಸುತ್್ತರೆ ಎಿಂಬುವುದನ್ನನ  

ತಿಳಿಸ್ಮದರು. ಈ ಭಾಗದ ಸುಣ್ಣ  ಸುಡುವಿಕ್ಕಯು ವಿಜಯನ್ಗರ ಭಾಗದಲ್ಲಲ  ಸುಣ್ಣ ವನ್ನನ  

ಸುಡುವಂತೆ ಸುಟಿ ರು ಬಳಸುವ ಕಚ್ಚು  ಸುಣ್ಣ ದ ಕಲ್ಲ ಗಳು ಮಾತ್ರ  ಬೇರೆಯಾಗಿರುತ್್ದೆ. 

ಇವರು ಕಚ್ಚು  ಸುಣ್ಣ ದ ಕಲ್ಲ ಗಳನ್ನನ  ಲೋಕ್ಷಪುರದ್ದಿಂದ ತಂದು ಸುಣ್ಣ  ಸುಟಿ  ನಂತ್ರದಲ್ಲಲ  

ಅದನ್ನನ  ಎರಡು ರಿೋತಿಯಲ್ಲಲ  ತ್ಯಾರಿಸುತ್್ತರೆ.  

ಮಾರಾಟ ಪ್ರ ಕರ ಯೆ: ಸುಣ್ಣ ವನ್ನನ  ತ್ಯಾರಿಸ್ಮದ ನಂತ್ರದಲ್ಲಲ  ಸುಣ್ಣ ವನ್ನನ  ಎರಡು 

ರಿೋತಿಯಲ್ಲಲ  ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್್ತರೆ. ಅವುಗಳೆಿಂದರೆ, ಒಿಂದು ಮನ್ನಗಳಿಗೆ ಲಾಿಂಬಿಯಾಗಿ 

ಬಳಸಲ್ ಬೇಕ್ಷದ ಸುಣ್ಣ ವನ್ನನ  ಮಾಡುವುದು. ಎರಡನ್ನಯದ್ಯಗಿ ಎಲ್ಲ ಅಡಿಕ್ಕಯನ್ನನ  

ತಿನ್ನ ಲ್ ಬಳಸುವ ಸುಣ್ಣ ವನ್ನನ  ತ್ಯಾರಿಸುತ್್ತರೆ. ಅದನ್ನನ  ಮತ್ೆ  ಎರಡು ರಿೋತಿಯಲ್ಲಲ  

ಮಾರುಕಟಿೆ ಗೆ ಸಾಗಿಸುತ್್ತರೆ. ಒಿಂದು ಸಣ್ಣ  ಪ್ಪಲ ಸಿ್ಮ ಕ್ ಡಬಿಿ ಗಳಲ್ಲಲ  ತ್ತಿಂಬಿಸ್ಮ ಮತ್್ತ  ಪ್ಪಲ ಸಿ್ಮ ಕ್ 

ಹಾಳೆ/ಚಿೋಲದಲ್ಲಲ  ಹಾಕ್ರ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್್ತರೆ. ಒಿಂದು ರಟಿ್ಟ (ಃ ox)ನ್ಲ್ಲಲ  20 ಸುಣ್ಣ ದ 

ಡಬಿಿ ಗಳನ್ನನ  ಹಾಕ್ರ ಪ್ಪಾ ಕ್ ಮಾಡಿ ಮಾರುಕಟಿೆ ಗೆ ಕಳುಹಿಸುತ್್ತರೆ. ಖಾಯಂ ಅಿಂಗಡಿಗಳಿಗೆ 

ಹೊೋಗಿ ಕೊಟಿು ಬರುತ್್ತರೆ.  

ಕಪ್ಪಾ ಚಿಪುಾ  ಸುಣ್ಣ  ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ: 

 ಕರಾವಳಿ ಭಾಗ(ಅಿಂಕೊೋಲಾ, ಕ್ಷರವಾರ)ದಲ್ಲಲ  ಕಪ್ಾ ಚಿಪಿಾ ನಿಿಂದ ಮಾಡುವ ಸುಣ್ಣ ವನ್ನನ  

ಕಲ್ಲ ಗ ಚಿಪಿಾ , ತಿನ್ನನ ವ ಚಿಪಿಾ , ಕಪ್ಾ  ಚಿಪುಾ  ಸುಣ್ಣ  ಎನ್ನನ ತ್್ತರೆ. ನ್ದ್ದ, ಸಮುದರ ದ 

ದಡದಲ್ಲಲ ರುವ ಕಪ್ಾ ಚಿಪುಾ ಗಳನ್ನನ  ಆಯಿು  ತಂದು ಒಿಂದು ಕಡೆಗೆ ಸಂಗರ ಹಿಸುತ್್ತರೆ. ಹಿೋಗೆ 

ಸಂಗರ ಹಿಸ್ಮದ ಕಪ್ಾ ಚಿಪುಾ ಗಳನ್ನನ  ಒಿಂದು ಕೊೋಣ್ಣಯಲ್ಲಲ  ಸುತ್್ಲೂ ಗಾರೆಯಿಂದ ಕಟಿ್ಟ ದ ಭಟಿ್ಟ ಗೆ 

ಮೊದಲ್ ಸೌದೆ ಅಥವಾ ಸಗಣ್ಣಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ಕುಳುು ಗಳಿಿಂದ ಬೆಿಂಕ್ರ ಮಾಡಿ, ಕಪ್ಾ ಚಿಪುಾ  

ಮತ್್ತ  ಇದಿ್ದ ಲನ್ನನ  ಸಮಪರ ಮಾಣ್ದಲ್ಲಲ  ಮಶ್ರ ಣ್ ಮಾಡಿ ಸುಣ್ಣ  ಸುಡುವ ಭಟಿ್ಟ ಗೆ ಅದು 

ತ್ತಿಂಬುವವರೆಗೂ ಹಾಕುತ್್ತರೆ. ಕೈಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ಹಬೆ ಯಂತ್ರ  ಅಥವಾ ಕೈ ಚಕರ ವನ್ನನ  

ತಿರುಗಿಸುತ್್ತ  ಗಾಳಿಯನ್ನನ  ಕೊಡುತ್್ತರೆ. ಸುಮಾರು 8-10 ತ್ತಸುಗಳವರೆಗೆ ಸುಡುತ್್ತರೆ. ನಂತ್ರ 

ಜರಡಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಪೌಡರ್ ಬೇರೆ, ಚಿಪುಾ ಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಡಿ ನಿೋರು ಹಾಕ್ರ ಮಶ್ರ ಣ್ 

ಮಾಡಿ ಸುಣ್ಣ ದ ಪೌಡರ್ ತ್ಯಾರಿಸಲಾಗುತ್್ದೆ. ಜರಡಿಯ ಕ್ಕಳಗೆ ಬಂದ ಪೌಡರ್ ಕಡಿಮ್ಮ 

ಗುಣ್ಮಟಿ  ಹೊಿಂದ್ದದಿು , ಅದು ಪ್ಪಕೇಟ್ ಸುಣ್ಣ ವಾಗಿ, ಅಡಿಕ್ಕ ಗಿಡಗಳ ಕ್ಷಿಂಡಗಳಿಗೆ ಗೆದಿ್ದ ಲ್ 

ಹಿಡಿಯದಂತೆ ತ್ಡೆಯಲ್ ಬಳಸುತ್್ತರೆ. ಚಿಪುಾ ಗಳಿಿಂದ ತ್ಯಾರಿಸ್ಮದ ಸುಣ್ಣ ವು ಉತ್್ಮ 

ಗುಣ್ಮಟಿ ದಿ್ಯ ಗಿರುತ್್ದೆ. ಅದನ್ನನ  ಬೆಲಲ  ತ್ಯಾರಿಕ್ಕಗೆ, ತಿನ್ನನ ವುದಕೆ್ಕ  ಉಪಯೋಗಿಸುತ್್ತರೆ. 

ಎರಡು ವಷ್ಿದವರೆಗೆ ಸಂರಕ್ರಾ ಸಬಹುದು. ಒಿಂದು ಚಿೋಲಕೆ್ಕ  120 ರೂ. ಬೆಲ್ಲ ಬಾಳುತ್್ದೆ. 

ಸುಣ್ಣ ದ ಬಳಕೆಯಿಂದಿಂಟಾಗುವ ಅನುಕೂಲಗಳು  
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   ಯಾವ ವಸ್ು  ಮಾನ್ವನಿಗೆ ಅನ್ನಕೂಲವನ್ನನ ಿಂಟು ಮಾಡುತ್್ದೆಯೋ ಆ ವಸ್ುಗಳಿಗೆ ಅತಿೋ 

ಹೆಚ್ಚು  ಬೇಡಿಕ್ಕಯರುತ್್ದೆ. ಈ ಅತಿೋ ಬೇಡಿಕ್ಕಯನ್ನನ  ಹೊಿಂದ್ದರುವ ಸಣ್ಣ ವು ಕೂಡ ಅನೇಕ 

ಅನ್ನಕೂಲಗಳನ್ನನ  ಒಳಗಿಂಡಿದೆ. ಅವುಗಳೆಿಂದರೆ, 

 ಪ್ಪರ ಚಿೋನ್ ಮತ್್ತ  ಮಧಾ ಕ್ಷಲ್ಲೋನ್ ಯುಗದಲ್ಲಲ  ಗಾರೆಯನ್ನನ  ಮಾಡಲ್ ಸುಣ್ಣ ವನ್ನನ  

ಬಳಸುತ್ಿದಿ ರು. 

 ಸಕೆ ರೆ, ಬೆಲಲ  ಮತ್್ತ  ಪ್ಟ್ರ ೋಲ್ಲಯಮ್ ಸಂಸೆ ರಣ್ಣಯಲ್ಲಲ  ಸುಣ್ಣ ವನ್ನನ  

ಬಳಸಲಾಗುತ್್ದೆ.  

 ನಿೋರು ಹಾಳಾಗದಂತೆ ತ್ಡೆಯಲ್ ಸುಣ್ಣ ವನ್ನನ  ಬಳಸಲಾಗುತ್್ದೆ.  

 ಮೋನ್ನಗಳ ಸಾಕ್ಷಣ್ಣಕ್ಕಗೆ ಸುಣ್ಣ ವನ್ನನ  ಬಳಸಲಾಗುತ್್ದೆ. 

 ಕೃಷಿಯಲ್ಲಲ  ಕ್ರೋಟ ನಾಶ್ಕವಾಗಿ, ಶಿಂಠಿ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಲ  ಶಿಂಠಿ ಖಾರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲ್, 

ಮಣ್ಣ ನ್ನನ  ಫಲವತ್್ತಗಿಸಲ್, ರೇಷ್ಮಿ  ಹುಳಕೆ್ಕ  ರೋಗ ತ್ಡೆಯಲ್ ಸುಣ್ಣ ವನ್ನನ  

ಬಳಸಲಾಗುತ್್ದೆ.  

 ಹಲವು ಸಂದಭದಲ್ಲಲ  ಔಷ್ಧಿಯ (ಊರಿಮೂತ್ರ ಕೆ್ಕ , ಗಾಯವಾದ್ಯಗ, ಕೈಕ್ಷಲ್ 

ಮುರಿದ್ಯಗ ಇತ್ತಾ ದ್ದ) ರೂಪದಲ್ಲಲ  ಸುಣ್ಣ ವನ್ನನ  ಬಳಸುತ್್ತರೆ. 

 ಮನ್ನಯ ಗೋಡೆಗೆ ಮತ್್ತ  ಚಿತ್ರ  ಬಿಡಿಸಲ್, ಮೊದಲಾದವುಗಳಲ್ಲಲ  ಸುಣ್ಣ ವನ್ನನ  

ಬಳಸಲಾಗುತ್್ದೆ. 

ಅವನತಿಯಂಚಿನಲಿ್ಲರುವ ಸುಣ್ಣ ಗಾರಿಕೆ  

ಸಾಿಂಸೆ ೃತಿಕ ಬದುಕ್ರನ್ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ಮತ್್ತ  ಅನೇಕ ಅನ್ನಕೂಲಗಳನ್ನನ  ಒಳಗಿಂಡಿರುವ 

ಸುಣ್ಣ ಗಾರಿಕ್ಕಯು ಪರ ಸ್ುತ್ ದ್ದನ್ಮಾನ್ದಲ್ಲಲ  ಅವನ್ತಿಯ ಜಾಡು ಹಿಡಿದ್ದದೆ. ಅದಕೆ್ಕ  ಕ್ಷರಣ್ಗಳು 

ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿವೆ. ಅವುಗಳ ಪಟಿ್ಟ  ಈ ಕ್ಕಳಗಿನಂತಿವೆ, 

 ಸುಣ್ಣ ವನ್ನನ  ಸುಡಲ್ ಬೇಕ್ಷದ ಹರಳು/ಕಲ್ಲ ಗಳು, ಕುಳುು , ಕಟಿ್ಟ ಗೆ, ಇದಿ್ದ ಲ್ 

ಮೊದಲಾದವುಗಳ ದರಕುವಿಕ್ಕಯು ಸಂಕ್ರೋಣ್ವಾಗಿರುವುದು. 

 ಅತಿೋ ಹೆಚ್ಚು  ದೈಹಿಕ ಶ್ರ ಮವನ್ನನ  ಸುಣ್ಣ ಗಾರಿಕ್ಕಯು ಬಯಸುವುದರಿಿಂದ ಈಗಿನ್ ಯುವ 

ಮನ್ಸುು ಗಳು ಈ ವೃತ್ಿಯನ್ನನ  ಕೈಗಳು ದೆ ಇರುವುದು.  

 ಯಂತ್ರ ಗಳನ್ನನ  ಬಳಸ್ಮಕೊಿಂಡು ಕೃತ್ಕವಾಗಿ ತ್ಯಾರಿಸ್ಮದ, ಮಾರುಕಟಿೆ ಯಲ್ಲಲ  

ದರಕುವ ಸುಣ್ಣ ವು ಕಡಿಮ್ಮ ಬೆಲ್ಲಗೆ ದರಕುವಿಕ್ಕಯಿಂದ. 

 ಕಟಿ ಡಗಳಿಗೆ ಸುಣ್ಣ ದ ಬದಲಾಗಿ ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಹೊಳಪಿನ್ ಬಣ್ಣ ಗಳನ್ನನ  

ಬಳಸುತ್ಿರುವುದು. 

ಈ ಎಲಾಲ  ಸವಾಲ್ಗಳು ಮತ್್ತ  ಸಮಸ್ಥಾ ಗಳನ್ನನ  ಎದುರಿಸಲ್ ಸಾಧಾ ವಾಗದ ಕ್ಷರಣ್, ಪರ ಸ್ುತ್ 

ದ್ದನ್ಮಾನ್ದಲ್ಲಲ  ಉಪ್ಪಾ ರರು ಸುಣ್ಣ ಗಾರಿಕ್ಕಯ ವೃತ್ಿಯನ್ನನ  ಕೈಬಿಟಿ್ಟ ದಿ್ಯ ರೆ ಮತ್್ತ  ಬಿಡಲ್ 

ಸ್ಮದಧ ರಾಗಿರುತ್್ತರೆ. ಕೃಷಿ ಕೂಲ್ಲ ಮಾಡಲ್, ಕಟಿ ಡ ಕ್ಷಮಿಕರಾಗಿ, ಮೋನ್ನ ಹಿಡಿಯಲ್, ಬೇರೆ 

ಬೇರೆ ಕ್ಕಲಸಗಳನ್ನನ  ಹುಡುಕ್ರಕೊಿಂಡು ಮಂಗಳೂರು, ಉಡುಪಿ, ಚಿಕೆಮಗಳೂರು, ದಕ್ರಾ ಣ್ 

ಕನ್ನ ಡ ಜಿಲ್ಲಲ  ಮೊದಲಾರ ರಾಜಾ ದ ನಾನಾ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹೊೋಗುವ ಪರ ಕ್ರರ ಯೆ ಮುಿಂದುವರೆದ್ದದೆ. 

ಪಕೆ ದ ರಾಜಾ ಗಳಾದ ಕೇರಳ, ಗೋವಾ, ಮಹಾರಾಷಿ್ ರ, ತ್ಮಳುನಾಡು, ಆಿಂಧರ ಪರ ದೇಶ್ಕೆ್ಕ  
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 ಹೆಚ್ಚು ಗಿ ಗುಳೆ ಹೊೋಗುತ್್ತರೆ. ಹಳೆಯ ಕ್ಷಲದ ಜನ್ರು ಮಾತ್ರ  ತ್ಮಿ  ಈ ಕೌಶ್ಲಾ ವನ್ನನ  ಬಿಟಿು  

ಬಿಡಲ್ ಸಾಧಾ ವಾಗದೆ ಕಷಿ್ ವೋ, ಸುಖವೋ ಏನಾದರೂ ಆಗಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಲ ಯೇ ನ್ಮಿ  ತ್ಲ್ಲ 

ಮುಳುಗಲ್ಲ ಎಿಂದು ಹೇಳುತ್್ತರೆ. 

ಕಡೆನುಡಿ 

    ಉಪ್ಪಾ ರರು ಎಿಂದ ತ್ಕ್ಷ್ಣ್ವೇ ನ್ನನ್ಪ್ಪಗುವುದು ಅವರ ವೃತ್ಿ  ಉಪಿಾ ನ್ ಉತ್ತಾ ದನ್ನಯೇ, ಅದೇ 

ಅವರ ಕುಲಕಸುಬು ಎಿಂದು. ಮಣ್ಣಣ ನಿಿಂದ ಉಪಾ ನ್ನನ  ತ್ಯಾರಿಸುವ ಪರ ಕ್ರರ ಯೆಯಲ್ಲಲ  ಅವರು 

ಮೊದಲ್ಲಗೆ ಕೇವಲ ಉಪಿಾ ನ್ ಮಡಿಗಳನ್ನ , ಪ್ಪತಿಗಳನ್ನನ  ಮಾಡಿಕೊಳು ಲ್ ಬೇಕ್ಷದ ‘ಗಚಿು ’

ಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ  ಸುಣ್ಣ ವನ್ನನ  ತ್ಯಾರಿಸುತ್ಿದಿ ರು. ಆದರೆ ಮಣ್ಣಣ ನಿಿಂದ ಉಪಾ ನ್ನನ  ತ್ಯಾರಿಸ್ಮ 

ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಸುಗಮವಾಗಿ ಜಿೋವನ್ ನ್ಡೆದುಕೊಿಂಡು ಹೊೋಗುತ್ಿದಿ  ಉಪ್ಪಾ ರರ ಉಪಿಾ ನ್ 

ಉದಾ ಮದ ಮೇಲ್ಲ ಭಾರತ್ದಲ್ಲಲ  ಆಳಿವ ಕ್ಕಯನ್ನನ  ಮಾಡುತ್ಿದಿ  ಬಿರ ಟ್ಟೋಷ್ರ ಕಣ್ಣಣ ಬಿದಿು  1880 

ರಲ್ಲಲ  ಮಣ್ಣಣ ಪುಾ  ತ್ಯಾರಿಕ್ಕಯನ್ನನ  ಸಂಪೂಣ್ಿವಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಯತ್ತ. ಅಲ್ಲಲ ಿಂದ ಅವರು 

ಕೇವಲ ಉಪಿಾ ನ್ ಮಡಿಗಳನ್ನ , ಪ್ಪತಿಗಳನ್ನನ  ಮಾಡಿಕೊಳು ಲ್ ಬೇಕ್ಷದ ಗಚಿು ಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ  

ಸುಣ್ಣ ವನ್ನನ  ತ್ಯಾರಿಸದೆ ಅದನ್ನನ  ತ್ಮಿ  ಮತ್ೊಿಂದು ಕುಲಕಸುಬನಾನ ಗಿ ಮಾಡಿಕೊಿಂಡರು. 

ಆದರೆ ಪರ ಸ್ುತ್ ದ್ದನ್ಗಳಲ್ಲಲ  ಈ ಕುಲಕಸುಬು ಕೂಡ ಅವರಿಿಂದ ಮಾಯವಾಗಿದೆ ಮತ್್ತ  

ಮಾಯವಾಗುತ್ಿದೆ. ಅದಕೆ್ಕ  ಕ್ಷರಣ್ಗಳನ್ನನ  ಈ ಮೇಲ್ಲ ಉಲ್ಲಲ ೋಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಾವಯವ ಸುಣ್ಣ ದ 

ಬಗೆಗೆ ಅರಿವಿಲಲ ದ ನಾವುಗಳು ಹಾಳು ಮಾಡಿರುವುದು ಕೇವಲ ಸುಣ್ಣ ಗಾರಿಕ್ಕಯನ್ನ ಲಲ , ನ್ಮಿ  

ಸಂಸೆ ೃತಿಯನ್ನ . ಅದಕೆ್ರಿಂತ್ಲೂ ಖೇದಕರ ಸಂಗತಿಯೆಿಂದರೆ, ಅಧಿಕ್ಷರದ 

ಗದಿ್ದ ಗೆಯನ್ನನ ೋರಿದವರು ಕೂಡ ಈ ದುರಂತ್ವನ್ನನ  ನೋಡಿಯು ನೋಡಿಲಲ ದಂತೆ ಸುಮಿ ನಿದಿು  

ಕೇವಲ Skill Development ಎಿಂದು ಭಾಷ್ಣ್ ಬಿೋಗಿಯುತ್ಿರುವುದು. ಮಾನ್ಾ  ಘನ್ ಸಕ್ಷರಗಳು 

ವಾಷಿಕ ಆಯವಾ ಯದಲ್ಲಲ  ಇಿಂತ್ಹ ಅನೇಕ ಅಳಿವಿನಂಚಿನ್ಲ್ಲಲ ರುವ ಕುಲಕಸುಬುಗಳನ್ನನ  

ಉಳಿಸಲ್ ಸೂಕ್  ನಿೋತಿ-ಯೋಜನ್ನಗಳನ್ನನ  ಕೈಗಿಂಡರೆ ಒಳಿತ್ತಗಬುಹುದು ಎಿಂಬುದು ನ್ನ್ನ  

ಆಶ್ಯವಾಗಿದೆ.  

ಮಾಹಿತಿದಾರರ ಪ್ಟಿ್ಟ   

ಹೆಸರು ವಯಸುಸ  ಜಾತಿ ವೃತಿಾ  

ಊರು; 

ತಾಲೂಕು; 

ಜಿಲಿ್ಲ  

ಹುಲ್ಲಗೆಮಿ  35 ಬೆಸ್ರು ಸುಣ್ಣ ದ 

ವಾಾ ಪ್ಪರ 

ಹೊಸಪೇಟೆ, 

ಹೊಸಪೇಟೆ, 

ವಿಜಯನ್ಗರ 

ಭೂದೇವಿ  65 ಬೆಸ್ರು ಸುಣ್ಣ ದ 

ವಾಾ ಪ್ಪರ 

ಹೊಸಪೇಟೆ, 

ಹೊಸಪೇಟೆ, 

ವಿಜಯನ್ಗರ 

ತ್ತನಾಜಿ 

ಲಕಿ್ಷ್ ಣ್ ಚೊಗೆಿ 

63 ಉಪ್ಪಾ ರ ಕೂಲ್ಲ ವಿಜಯಪುರ 

ಅನಿಲ್ ಲಕಿ್ಷ್ ಣ್ 

ಚೊಗೆಿ 

46  ಉಪ್ಪಾ ರ ಸುಣ್ಣ  

ತ್ಯಾರಿಕ್ಕ 

ವಿಜಯಪುರ 
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 ಸರೋಜಮಿ  

ಗಂಗರಾಮ್ 

ಘೇರಡೆ 

55 ಉಪ್ಪಾ ರ ಸುಣ್ಣ  

ಮಾರಾಟ 

ವಿಜಯಪುರ 

ಮೌನೇಶ್ 30 ಉಪ್ಪಾ ರ ಅರ್ಥತಿ 

ಉಪನಾಾ ಸಕರು 

ತ್ಲೇಖಾನ್, 

ಮಸೆ್ಮ , 

ರಾಯಚೂರು 

ಹಣ್ಮಂತ್ ಈ 40 ಉಪ್ಪಾ ರ ಸುಣ್ಣ  

ತ್ಯಾರಿಕ್ಕ 

ಗೋಕ್ಷಕ, 

ಬೆಳಗಾವಿ 

ಆಕರಗಳು ಮತ್ತಾ  ಗರ ಿಂಥಗಳು 
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