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Abstract 

The celebration of village deities in the social system signifies cultural uniqueness, harmony, 

unity in diversity, fusion of local communities. It is a shocking fact that these rituals are 

associated with the beliefs of protection, prosperity, progeny etc. involving all races of the 

village. Is the demarcation of upper class or lower class formed by the cultural name in the 

ritual of village deities? Is this line a random thing? Are these facts being politicized with the 

title of 'cultural'? An attempt has been made in this article to briefly discuss the differences, 

nature and dimensions of cultural politics on such practices. 
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ಸರಾಂಶ : 

ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಾ ವ್ಸೆ್ಥಯಲಿ್ಲ  ಗೆ್ರಮದೇವ್ತ್ರಗಳ ಆಚರಣೆ ಎನ್ನನ ವುದು ಸೆ್ ಳೋಯ 

ಸ್ಮುದ್ಯಯಗಳ ಒಕ್ಕೂ ಟದ ಸಾಾಂಸ್ೂ ೃತಿಕ ಅನ್ನ್ಾ ತ್ರ, ಸಾಮರಸ್ಾ , ವೈವಿಧಾ ತ್ರಯಲಿ್ಲ  ಏಕತ್ರ, 

ಸಂಮಿಶೆ್ವ್ನ್ನನ  ಸೂಚಿಸುತ್ತ ದೆ. ಈ ಆಚರಣೆಗಳು ಗೆ್ರಮದ, ಗೆ್ರಮದ ಸ್ವ್ಿಜನಾಾಂಗಗಳನ್ನನ  

ಒಳಗಾಂಡ ರಕ್ಷಣೆ, ಸ್ಮೃದಿ್ಧ , ಸಂತಾನ್ ಮುಾಂತಾದ ನಂಬಿಕೆಗಳಾಂದ ಕ್ಕಡಿರುವುದು 

ಜಜ್ ಿರಿತ್ವಾದ ಸಂಗತಿ. ಗೆ್ರಮದೇವ್ತ್ರಗಳ ಆಚರಣೆಯಲಿ್ಲ  ಸಾಾಂಸ್ೂ ೃತಿಕ ಹೆಸ್ರಿನಾಂದ 

ಮೇಲವ ಗಿ ಅಥವಾ ಕೆಳವ್ಗಿ ಎಾಂಬ ಗಡಿರೇಖೆ ರೂಪಿತ್ವಾಗಿದೆಯೇ? ಈ ರೇಖೆ 

ತ್ಲತ್ಲಾಂತ್ರದ್ಧಾಂದಲೂ ಮೂಡಿಬಂದ ಸಂಗತಿಯೇ? ಈ ಸಂಗತಿಗಳ ಮೇಲೆ ‘ಸಾಾಂಸ್ೂ ೃತಿಕ’ 
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ಎಾಂಬ ಶೋರ್ಷಿಕೆಯಾಂದ ರಾಜಕಾರಣ ಜರುಗುತಿತ ದೆಯೇ? ಇಾಂತ್ಹ ಆಚರಣೆಗಳ ಮೇಲೆ 

ಸಾಾಂಸ್ೂ ೃತಿಕ ರಾಜಕಾರಣ ಜರುಗಿದಲಿ್ಲ  ಅದರ ಭಿನ್ನ ತ್ರ, ಸ್ವ ರೂಪ, ಆಯಾಮದ ಪೆಕಾರಗಳು 

ಯಾವುವು ಎಾಂಬುದನ್ನನ  ಈ ಲೇಖನ್ದಲಿ್ಲ  ಸಂಕಿ್ಷಪತ ವಾಗಿ ಚಚಿಿಸ್ಲು ಪೆಯತಿನ ಸ್ಲಗಿದೆ. 

ಪ್ಾ ಮುಖ ಪ್ದಗಳು : ಗೆ್ರಮದೇವ್ತ್ರ, ಆಚರಣೆ, ಸಾಾಂಸ್ೂ ೃತಿಕ, ರಾಜಕಾರಣ, ಯಜಮಾನಕೆ,  

ಮುಾಂತಾದವು. 

 

ಪ್ಾ ಸು ವನೆ : 

‘ಸಂಸ್ೂ ೃತಿ’ ಎಾಂಬ ಪದವು ಒಾಂದು ಸಂಗತಿಗೆ ಸೋಮಿತ್ಗಾಂಡಿಲಿ . ಹಲವಾರು ಪರಿಭಾಷೆಯಲಿ್ಲ  

ಬಳಕೆಯಲಿ್ಲರುವ್ ಪದವಾಗಿದೆ. ಸಂಸ್ೂ ೃತಿ ಎನ್ನನ ವಂತ್ಹದು ಒಾಂದು ಸಂಗತಿ ಕಲಿ್ಲನಂತ್ರ 

ಗಿಡದಂತ್ರ ಮೇಜಿನಂತ್ರ ಹಣಿ್ಣ ನಂತ್ರ ಮೂತ್ಿರೂಪದಲಿ್ಲಲಿ . ಸ್ಭ್ಾ ತ್ರ, ಸಂಸಾೂ ರ, ಪರಂಪರೆ, 

ನಾಗರಿೋಕತ್ರ, ದೇಶ್ಭ್ಕ್ಷತ , ಧಮಿದೆ್ೋಹ ಮುಾಂತಾದವುಗಳಂತ್ರ ಇದ್ಾಂದು ಬೌದಿ್ಧ ಕ ರಚನೆ; 

ಸಂಬಂಧಪಟಟ ವ್ರು ತ್ಮಮ  ಉದೆದ ೋಶ್ಗಳಗೆ ಅನ್ನಸಾರವಾಗಿ ತಾಂಬುವ್ ಅಥಿವ್ನ್ನನ  

ಪಡೆದುಕಾಂಡು ಬಳಕೆಯಾಗುತಿತ ರುವ್ ಬಹುರೂಪಿ ಪರಿಭಾಷೆ.01 ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನನ  ಲೇಖನ್ದ 

ಶೋರ್ಷಿಕೆಯಲಿ್ಲರುವ್ ಯಜಮಾನಕೆ ಎಾಂಬ ಪದವು ಹೆಜಿಮನ ಎನ್ನನ ವ್ ಪರಿಭಾಷೆಯಲಿ್ಲ  

ಬಳಸ್ಬಹುದ್ಯಗಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸ್ದೃಢವಾಗಿರುವ್ ಒಾಂದು ವ್ಗಿ ಬಲಹೋನ್ವಾಗಿರುವ್ 

ಇನ್ನ ಾಂದು ವ್ಗಿವ್ನ್ನನ  ತ್ನ್ನ  ಶ್ಕ್ಷತ  ಸಾಮಾಥಾ ಿದ ಮೂಲಕ ದಮನ್ ಮಾಡುವ್ ಮತತ  ಆ 

ಮೂಲಕ ತ್ನ್ನ  ಅಧಿಕಾರವ್ನ್ನನ  ಸೆಾಪಿಸುವ್ ಕೆ್ಷಯೆಯನ್ನನ  ‘ಹೆಜಿಮನ’ ಎಾಂದು02 

ಕರೆಯಬಹುದ್ಯಗಿದೆ. ಈಗ್ರಗಲೆ ವಿವಿಧ ಸೆಾನ್ಮಾನ್ಗಳಲಿ್ಲ  ಮೇಲವ ಗಿ ಎಾಂದು 

ಗುರುತಿಸಕಾಂಡ ವ್ಗಿವು ತ್ನ್ಗಿಾಂತ್ ಕೆಳವ್ಗಿದ ಸ್ಮುದ್ಯಯಗಳ ಮೇಲೆ ಹಡಿತ್ 

ಸಾಧಿಸುವುದು. ಇದು ಸಾಾಂಸ್ೂ ೃತಿಕವಾಗಿ ನ್ಡೆಯುವ್ ಆಚರಣೆಯಲಿ್ಲ  ಸ್ಪ ಷ್ಟ ವಾಗಿ 

ಗೋಚರಿಸದರೂ ಸ್ಮುದ್ಯಯಗಳು ಅಸ್ಪ ಷ್ಟ ರಾಗಿ ಪೆವ್ತಿಿಸುವ್ ಬಗೆಗಳೆ ಹೆಚ್ಚು . ಅದು 

ಸಂಸ್ೂ ೃತಿಯೆಾಂಬ ಪರದೆಯಲಿ್ಲ  ಮೂಡುತಿತ ರುವ್ ಚಿತೆ್ಣವಾಗಿದೆ. ಶಾಕತ ಲೋಕದ ಈ ಸೆ್ ಳೋಯತ್ರ 

ಬಹುಸ್ತ ರಿೋಯತ್ರ ಏಣ್ಣೋಕರಣ ಮತತ  ರೂಪಾಂತ್ರ ಪೆ ಕೆ್ಷಯೆಯಲಿ್ಲ , ಕನಾಿಟಕ ಸಂಸ್ೂ ೃತಿಯ 

ಸ್ಮಾಜ, ಧಮಿ, ಆರ್ಥಿಕತ್ರ, ರಾಜಕಾರಣ ಹಾಗೂ ಕಲೆಗಳಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸದ ದ್ಧಟಗಳು 

ಅಡಗಿವೆ.03 ಈ ಶಾಕತ  ಲೋಕದ ನ್ನರಾರು ರೂಢಿಗಳ ಹನೆನ ಲೆ ಮತತ  ಆಶ್ಯಗಳು 

ಅಸ್ಪ ಷ್ಟ ವಾಗಿವೆ.04 ಶಾಕತ  ದೇವ್ತಾರಾದನೆ ಎಾಂಬುವುದು ಸತ ರೋ, ಕೃರ್ಷ, ಪೆಕೃತಿ, ಮಾತೃ, 

ಸ್ಮೃದಿ್ಧಯ ಸಂಕೇತ್ವಾಗಿ ಹಲವು ಆಯಾಮಗಳಲಿ್ಲ  ತ್ನ್ನ  ಪೆಭಾವ್ವ್ನ್ನನ  ಒಳಗಾಂಡಿದೆ. 

ಇಾಂತ್ಹ ಹಲವಾರು ಸತ ರೋ ದೇವ್ತ್ರಗಳನ್ನನ  ಗೆ್ರಮದೇವ್ತ್ರಗಳು ಮತತ  ಗೆ್ರಮಾ  ದೇವ್ತ್ರಗಳೆಾಂದು 

ವ್ಗಿೋಿಕರಣಗಳಸ ಆ ಮೂಲಕ ಅವುಗಳ ನ್ಡುವಿನ್ ಅಾಂತ್ರಗಳನ್ನನ  ಗುರುತಿಸ-ಗೆಹಸುವ್ 

ಚರ್ಚಿ ವಿದ್ಯವ ಾಂಸ್ರುಗಳಲಿ್ಲ  ಏಪಿಟ್ಟಟ ದುದ  ದ್ಧಟ. 

ಗ್ರಾ ಮದೇವತೆಗಳು ಮತ್ತು  ಗ್ರಾ ಮಯ ದೇವತೆಗಳು:  

ಎಾಂ.ಚಿದ್ಯನಂದಮೂತಿಿರವ್ರ ಗೆ್ರಮದೇವ್ತ್ರ ಮತತ  ಗೆ್ರಮಾ ದೇವ್ತ್ರಗಳು ಎಾಂಬ ಲೇಖನ್ದ 

ಶೋರ್ಷಿಕೆಯಲಿ್ಲರುವಂತ್ರ ಶಷ್ಟ ದೈವ್ಗಳ ಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ್ ಶೆ್ ೋಣ್ಣೋಕರಣವ್ನ್ನನ  ಗುರುತಿಸತಾತ ರೆ. 

ಕಟಟ ಡವಿಲಿದ, ವಿಗೆಹವಿಲಿದ, ಕೆಳವ್ಗಿದ ಭ್ಕತ ರುಳಳ , ಸೋಮಿತ್ ಸೆ್ ಳೋಯ ವಾಾ ಪಿತ ಯುಳಳ , ನತ್ಾ  
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ಪೂಜೆಗಳಲಿದ, ಅನ್ಕ್ಷರಸೆ್  ಅಚಿಕರಿರುವ್, ಮಾಾಂಸ್ಹಾರ ಅಪಿಣೆವುಳಳ , ದೈವ್ವು 

ಸೆ್ ಳೋಯವಾಗಿದುದ , ಯಾವುದೇ ಆಸತ , ಆಡಳತ್, ಬಹುತೇಕ ಸತ ರೋ ದೇವ್ತ್ರಗಳುಳಳ , 

ಅಪೌರಾಣ್ಣಕವುಳಳ , ಲ್ಲಖಿತ್ ಚರಿತೆ್ರಗಳಲಿದೆ ಸ್ಮೃದಿವಾದ ಜನ್ಪದರ ಕಥೆ, ಹಾಡು, ಲವ್ಣ್ಣ, 

ಆಚರಣೆಗಳಾದ ಬೇವಿನ್ನಡಿಗೆ, ಬೈಗುಳಗಳು, ಪೋಲ್ಲ ಶ್ಬದ ಗಳು, ಬೆತ್ತ ಲೆ ಸೇವೆಗಳನ್ನನ  

ಒಳಗಾಂಡಿರುವ್ ದೈವ್ವೇ ಗೆ್ರಮಾ ದೇವ್ತ್ರ ಅಥವಾ ಶೋಷೆಟ ೋತ್ರ ದೇವ್ತ್ರ.  ಉದ್ಯಹರಣೆ 

ಮಾರೆವ್ವ , ಕರಿಯವ್ವ , ದುರುಗವ್ವ , ಮಾಸ್ತ ಮಮ , ಅಾಂಕಲಮಮ  ಮುಾಂತಾದವುಗಳು. ಇನ್ನನ  

ಗೆ್ರಮದೇವ್ತ್ರಗಳಗೆ ಗೆ್ರಮದಲಿ್ಲ  ಪೆಮುಖ ಸೆಾನ್ವಿರುವ್, ವ್ಾ ವ್ಸೆ ತ್ ವಾಸುತ ಶಲಪ ವುಳಳ  ಕಟಟ ಡ, 

ವಿಗೆಹವುಳಳ , ಎಲಿ  ವ್ಗಿದ ಭ್ಕತ  ಸ್ಮೂಹ, ವಿಸಾತ ರವಾದ ವಾಾ ಪಿತ ವುಳಳ , ನತ್ಾ  ಪೂಜೆಗಳರುವ್, 

ವಿದ್ಯಾ ವಂತ್ ಅಚಿಕರಿರುವ್, ಸ್ಸ್ಾ ಹಾರ ಸ್ಮಪಿಣೆಯು ಆಸತ , ಆಡಳತ್, ಪೌರಾಣ್ಣಕವುಳಳ , 

ಲ್ಲಖಿತ್ ಚರಿತೆ್ರಯರುವ್, ಶಾಸ್ತತ ರೋಕತ  ಪೂಜೆಗಳರುವ್, ಕನಷ್ಠ ಮಟಟ ದ ಜಾನ್ಪದ 

ಪರಂಪರೆಯುಳಳ  ದೈವ್ಗಳೇ ಗೆ್ರಮದೇವ್ತ್ರ ಅಥವಾ ಶಷ್ಟ ದೇವ್ತ್ರಗಳು ಎಾಂದು ತಿಳಸದ್ಯದ ರೆ. 

ಕೆಲವು ಭಾರಿ ಕೆಳವ್ಗಿದ ದೇವಾಲಯಗಳು ಯಾವುದ್ೋ ಕಾರಣಗಳಾಂದ ಬೆಳೆದು 

ಗೆ್ರಮದೇವ್ತ್ರಗಳಾಗಿರಬಹುದ್ಯದ ಸಾಧಾ ತ್ರಗಳವೆ. ಗೆ್ರಮದೇವ್ತ್ರ ಎಾಂದರೆ ಆ ಗೆ್ರಮದ ನೈಜ 

ದೈವ್ವಾಗಿದುದ , ಗೆ್ರಮದ ಸಂಪತತ , ಒಕೂ ಲುತ್ನ್, ಶಾಾಂತಿ, ಸ್ಹಬಾಳೆವ , ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನನ  ಮಾಡುವ್ 

ದೇವ್ತ್ರಯಾಗಿರುತ್ತ ದೆ. ಜಾತಿಯ ಮಿತಿ ಇಲಿದೆ ಎಲಿ  ಜಾತಿಯ ಜನ್ರು ಸೇರುತಾತ ರೆ. 

ಗೆ್ರಮಾ ದೇವ್ತ್ರಗಳು ಬಹುಪಲು ಜಲ, ನೆಲ, ಮಳೆ, ಬೆಳೆ, ರೋಗ-ರುಜಿನ್, ಬರಗ್ರಲ 

ಮುಾಂತಾದವುಗಳನ್ನನ  ಒಳಗಾಂಡ ಶಾಪನೋಡುವ್ ಗೆಹಕೆಗಳವೆ. ಹೋಗ್ರಗಿ ಜನ್ರಿಗೆ 

ಗೆ್ರಮಾ ದೇವ್ತ್ರ ಮೇಲ್ಲರುವುದು ಭ್ಯ. ಭ್ಯದ್ಧಾಂದ ಪೂಜಿಸುವುದು ಭ್ಕ್ಷತ ಯಾಗುತ್ತ ದೆ. 

ಸಂಸ್ೂ ೃತಿೋಕರಣ ಪೆಭಾವ್ದ್ಧಾಂದ್ಯಗಿ ಗೆ್ರಮಾ ದೇವ್ತ್ರಗಳು ಶಾಸ್ತತ ರೋಕತ  ಪೂಜೆ, ವ್ಾ ವ್ಸೆ ತ್ ಕಟಟ ಡ 

ಮೊದಲದ ಮಾಪಿಡುಗಳಾದರೂ ತ್ಮಮ  ಮೂಲವ್ನ್ನನ  ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಸಕಾಂಡು 

ಬಂದ್ಧವೆ. ಕೆಲವು ಬಾರಿ ಸಂಪೂಣಿವಾಗಿ ಮಾಪಿಟುಗಾಂಡು ಗೆ್ರಮದೇವ್ತ್ರಗಳಾಗುತ್ತ ವೆ. 

ಜಿ.ಆರ್.ತಿಪ್ಪ ೋಸಾವ ಮಿಯವ್ರು ಗೆ್ರಮದೇವ್ತ್ರಗಳ ಆರಾಧನೆಯು 

ಆಯಿಪೂವ್ಿಕಾಲದ್ಧಾಂದಲೂ ನ್ಡೆಯತ್ತ  ಬಂದ್ಧದೆ ಎಾಂದು ಅಭಿಪೆಯ ಪಡುವ್ರು. 

ಗೋರೂರು ರಾಮಸಾವ ಮಿ ಅಯಾ ಾಂಗ್ರರರು ಗೆ್ರಮದೇವ್ತ್ರಯ ಕಲಪ ನೆ ಅತ್ಾ ಾಂತ್ 

ಪೆಚಿೋನ್ವಾದದುದ , ಆಯಿರ ಉಪನಷ್ತತ  ವೇದಗಳ ಕಾಲಕೊ  ಸೇರಿದವು ಎಾಂದು 

ಹೇಳಲಗುತ್ತ ದೆ. ಒಟ್ಟಟ ರೆ ಪೆಸುತ ತ್ ಗೆ್ರಮದೇವ್ತ್ರಗಳ ಆಚರಣೆ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ 

ಜರುಗುತಿತ ರುವುದು ಸ್ತ್ಾ ಸಂಗತಿ. ಇಾಂತ್ಹ ಸಾಮಾಜಿಕ ಆಚರಣೆಯ  ಗೆ್ರಮದೇವ್ತ್ರಗಳಗೆ 

ತ್ನ್ನ ದೇ ಆದಂತ್ಹ ಸೆ್ ಳೋಯವಾಗಿ ರೂಪಿತ್ಗಾಂಡ ಐತಿಹಾ ಗಳು, ಪೆದೇಶಕತ್ರಯಾಂದ್ಧಗಿನ್ 

ತ್ಳಕು ಹಾಕ್ಷಕಾಂಡಿರುವ್ ಐತಿಹಾ ಗಳು ಗೆ್ರಮದೇವ್ತ್ರಗಳ ಹನೆನ ಲೆ, ರಚನೆ, ವಿಕಾಸ್ದ 

ಬಗೆಯನ್ನನ  ತಿಳಸುವ್ ಪೆಯತ್ನ ಗಳನ್ನನ  ಮಾಡುತ್ತ ವೆ. ಗೆ್ರಮದೇವ್ತ್ರಗಳು ಬಹುತೇಕ ಮೌಖಿಕ 

ಸಂಸ್ೂ ೃತಿಯನ್ನನ  ಪೆತಿನಧಿಸುತ್ತ ವೆ. ಮೌಖಿಕ ಚರಿತೆ್ರ , ಪರಂಪರೆ, ಸಾಹತ್ಾ , ಸಂಪೆದ್ಯಯ, 

ಐತಿಹಾ ಗಳನ್ನನ  ಕೇಾಂದೆ್ಧಕರಿಸರುತ್ತ ವೆ. ಇಾಂತ್ಹ ಹಲವಾರು ಐತಿಹಾ ಗಳಲಿ್ಲ  ಕೆಲವಾಂದನ್ನನ  

ವಿಶಿ್ೋರ್ಷಸುವ್ ಅಗತ್ಾ ವಿದೆ. 

ಐತಿಹ್ಯ ಗಳು : 
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ಕನಾಿಟಕದಲಿ್ಲ  ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಐತಿಹಾ ಗಳಲಿ್ಲ  ಕೋಣವ್ನ್ನನ  ಮಾರಿ ದೇವ್ತ್ರಯ ಗಂಡನಂತ್ರ 

ಧೃಡಿೋಕರಿಸುವ್ ಸಂಪೆದ್ಯಯವಿದೆ. ಗಂಡನ್ನೆನ ೋ ಕಲಿಲು ಮುಾಂದ್ಯಗುವ್ ಮಾರಿ ದೇವ್ತ್ರಯ 

ಕೋಪಕೊ  ಕಾರಣಗಳು ಐತಿಹಾ ಗಳಲಿ್ಲ  ಹಲವಾರು. ಇಾಂತ್ಹ ಐತಿಹಾ ಗಳಲಿ್ಲ  ಒಾಂದು 

ಕನಾಿಟಕದಲಿ್ಲ  ಕಂಡುಬರುವ್ ಬೆಾಹಮ ಣ ಜಾತಿಯ ಹೆಣಿ್ಣ  ಮಾದ್ಧಗ ಜಾತಿಯ ಗಂಡನ್ನ್ನನ  

ಮದುವೆಯಾಗುವ್ ಐತಿಹಾ ದ ಕತ್ರಯು ಪೆಸದಿವಾಗಿದೆ. ಮಾದ್ಧಗ ಜಾತಿಯ ಹುಡುಗನ್ಬಬ  

ವೇದಗಳಲಿ್ಲ  ಪಾಂಡಿತ್ಾ  ಪಡೆದು, ಬೆಾಹಮ ಣನಂತ್ರ ಯಜ್ಞ ೋಪವಿತ್ ಧರಿಸಕಾಂಡು 

ಬೆಾಹಮ ಣನೆಾಂದು ಹೇಳಕಾಂಡು ಬೆಾಹಮ ಣ ಕನೆಾ ಯನ್ನನ  ಮದುವೆಯಾಗುತಾತ ನೆ. ಒಾಂದು ದ್ಧವ್ಸ್ 

ಅವ್ನ್ ಜಾತಿಯು ಯಾವುದೆಾಂದು ತಿಳದು ಶಾಪಕಡುತಾತ ಳೆ. ನಂತ್ರ ತಾನ್ನ ಆತ್ಮ ಹತ್ರಾ  

ಮಾಡಿಕಳುಳ ತಾತ ಳೆ. ಇದು ಕನಾಿಟಕದ ಹಾಗೂ ದಕಿ್ಷಣ ಭಾರತ್ ಬಹುಭಾಗಗಳಲಿ್ಲ  

ಅಲಪ ಸ್ವ ಲಪ  ಬದಲವ್ಣೆಯಾಂದ ಕಂಡುಬರುವ್ ಕತ್ರಯಾಗಿದೆ. ಇಲಿ್ಲ  ಮಾದ್ಧಗ ಅಥವಾ 

ಕೆಳಜಾತಿಯ ಜನ್ ಎನ್ನನ ವ್ ಅಾಂಶ್ಗಳು ಆಯಿರು ಬಂದ ನಂತ್ರದಲಿ್ಲ  ಸೇರಿಕಾಂಡಿರುವ್ ಹಾಗೆ 

ಕಂಡುಬರುತ್ತ ದೆ.05  

ಪೆಚಲ್ಲತ್ದಲಿ್ಲ  ಮೆಲವ ಗಿದ ಹೆಣಿ್ಣ ನ್ ಗಂಡ ದಲ್ಲತ್ ಅಥವಾ ತ್ಳಸ್ಮುದ್ಯಯದವ್ನ್ನ ಎಾಂದು 

ಗೆಹಸುವ್ಲಿ್ಲ  ನಾನಾ ಕಥೆಗಳವೆ. ಅವು ಗಂಡನ್ ಆಹಾರ ಪದಿ ತಿ, ಮಾತಗ್ರರಿಕೆ, ವೃತಿತ , 

ಪದರಕಿೆ  ತ್ಯಾರಿಕೆ, ಗಂಡನ್ ಸಂಬಂಧಿಕರ ನ್ಡಾವ್ಳ ಮತತ  ಭೋಜನಾಬಿರುಚಿ 

ಮುಾಂತಾದ ಕಲಪ ನೆಗಳಲಿ್ಲ  ಗೆಹಸ ಗಂಡನ್ನ್ನನ  ಸಂಹಾರ ಮಾಡುವ್ ಮಿತ್ ಗಳೆ ಹೆಚ್ಚು . 

ಮಾರಮಮ -ದ್ಯಾ ಮವ್ವ  ದಲ್ಲತ್ರನ್ನನ  ಮದುವೆಯಾಗಿ ಸಂಸಾರ ಮಾಡಿದವ್ರು; ಗಂಡನ್ನ್ನನ  

ಕಾಂದು ವಿಧವೆಯರಾದರು. ಇವ್ರು ಅಗಿನ ಪೆವೇಶ್ ಮಾಡಿದರೂ ಅದು ಸ್ಹಗಮನ್ ಎನಸಲಿ . 

ಇಲಿ್ಲ  ಬೆಾಂಕ್ಷ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಹನೆನ ಲೆಯಾಂದ ಬಂದ್ಧರುವ್ ಅಗಿನ ಸಂಸಾೂ ರದ ಭಾಗವೂ 

ಆಗಿದೆ; ತ್ಮಮ ನ್ನನ  ಸುಟುಟ ಕಾಂಡು ಅಸ್ಪ ೃಶ್ಾ  ಸಂಗದ್ಧಾಂದ ಬಂದ ಮಾಲ್ಲನ್ಾ ವ್ನ್ನನ  

ತೊಡೆದುಕಳುಳ ವ್ ಕೆ್ಷಯೆಯೂ ಆಗಿದೆ...., ಇಲಿ್ಲರುವ್ ಅಪರಾಧ ಮತತ  ಶಕಿೆಯ 

ಪರಿಕಲಪ ನೆಯಲಿ್ಲ  ದಲ್ಲತ್ರ ರಕತ ಪತ್ವಾದರೆ ಉಚು ಜಾತಿಯ ಸತ ರೋದೇಹ ಸುಟುಟ  

ಬೂದ್ಧಯಾಗುತ್ತ ದೆ.06 ಮೊತೊತ ಾಂದು ಐತಿಹಾ ದಲಿ್ಲ  ಜಾತಿಯನ್ನನ  ಮರೆಮಾಚಿ ಮದುವೆಯಾದ 

ದಲ್ಲತ್ನ್ನ್ನನ  ಮೇಲ್ತಿ ಹೆಣಿ್ಣ  ಕಲಿುವ್ ಮತತ  ತಾನ್ನ ಕಾಂದುಕಳುಳ ವ್ ವಿಧಾನ್ಗಳೂ 

ಬಹುರೂಪಿಯಾಗಿವೆ. ಹೆಚಿು ನ್ ಮಿತ್ ಗಳ ಪೆಕಾರ, ಹೆಾಂಡತಿ ಗಂಡನ್ನ್ನನ  ಕಲಿಲಿು  

ಅಟ್ಟಟ ಸಕಾಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ಆತ್ ಪೆಣ ಉಳಸಕಳಳ ಲು ಕೋಣನ್ ದೇಹವ್ನ್ನನ  ಅವ್ಳ 

ಮಕೂ ಳು ಕುರಿಯನ್ನನ  ಹಕುೂ  ವ್ಧೆಯಾಗುವ್ರು. ಮಧುಗಿರಿ ದಂಡಿನ್ ಮಾರಮಮ ನ್ ಕತ್ರಯಲಿ್ಲ  

ಗಂಡನಗೆ ‘ನನ್ನ  ಬಲಗ್ರಲು ಕಯುದ  ಬಾಯಗೆ ಕಚಿು ಸತ ೋನ ನನ್ನ  ನೆಣ ತ್ರಗೆದು ದ್ಧೋಪ 

ಹಚಿು ಸತ ೋನ’ ಎಾಂದೂ, ತ್ನ್ನ  ಐದು ಮಕೂ ಳಲಿ್ಲ  ನಾಲವ ರು ದೃರ್ಷಟ ಮರಿ ಧೂಳುಮರಿ ನಾನ್ದಮರಿ 

ಎಲಿೆಮರಿಗಳಾಗಿ ಬಲ್ಲಯಾಗಲೆಾಂದೂ, ಕ್ಷರಿಯವ್ನ್ನ ಅಸಾದ್ಧಯಾಗಿ ತ್ನ್ನ  ಕಥೆ ಹೇಳುತ್ತ  ಲೋಕ 

ತಿರುಗುವಂತಾಗಲೆಾಂದೂ ಶ್ಪಿಸುವ್ಳು.07  

ಈ ಮೇಲ್ಲನ್ ಐತಿಹಾ ಗಳನ್ನನ  ನ್ೋಡುವುದ್ಯದರೆ ಶಕ್ಷಣವೆಾಂಬುದು ಕೆಲವು ವ್ಗಿಗಳಗೆ ಮಾತೆ್  

ಸೋಮಿತ್ವಾಗಿದದ  ಕಾಲಘಟಟ ಗಳಲಿ್ಲ  ತ್ಳಸ್ಮುದ್ಯಯದ ಅಥವಾ ದಲ್ಲತ್ ಸ್ಮುದ್ಯಯದ 

ಯುವ್ಕನ್ಬಬ  ಶಕ್ಷಣ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧಾ ವೇ? ಶಕ್ಷಣ ಪಡೆದಲಿ್ಲ  ದಲ್ಲತ್ ವ್ಾ ಕ್ಷತ ಯ ಸೆಾನ್ಮಾನ್ 

ಯಾವುದು? ಎಾಂಬ ಪೆಶ್ನ ಗಳು ಕಾಡುತ್ತ ವೆ. ಅಲಿದೆ ಗಂಡನ್ನ್ನನ  ಕಾಂದರೂ ಸ್ತಿಸ್ಹಗಮನ್ 



ISSN: 2581-8511 

Tumbe Group of International Journals 

Vol. 5, Issue No. 3, pp.35-50, Sept-December 2022                

 

 
ISSN: 2581-8511 39                                                   ISSN: 2581-8511 

 https://tumbe.org/   

ಎನಸ್ದೆ ಇದ್ಯದ ಗ, ದೈವ್ತ್ವ ದ ಸೆಾನ್ ದ್ರೆತಾತ ದರೂ ಹೇಗೆ? ಹಲವಾರು ಮಿತ್ ಗಳಲಿ್ಲ  

ಕೋಣವೆ ಏಕೆ ಬಲ್ಲಪದಿ ತಿಗೆ ಮೂಲವಾಯತ? ಗಂಡನ್ನ್ನನ  ಕಾಂದ ಹೆಾಂಡತಿಗೆ ವಿಧಿಸದ 

ಶಕಿೆ ಗಳು ಏನ್ನ? ಗಂಡನ್ನ್ನನ  ಕಾಂದ ಸತ ರೋಗೆ ದೈವ್ದ ಕಲಪ ನೆ ಹುಟ್ಟಟ ದುದ  ಹೇಗೆ? ಕೋಣವು 

ಕಲೆಯಾದ ದಲ್ಲತ್ ಪುರುಷ್ನ್ನ್ನನ  ಸಂಕೇತಿಸುವುದ್ಯದರೆ ಇಾಂದ್ಧಗೂ ಮಾರಿ ಜಾತೆ್ರಗಳಲಿ್ಲ  

ಕೋಣವ್ನೆನ ೋಕೆ ದಲ್ಲತ್ ಸ್ಮುದ್ಯಯ ಬಲ್ಲ ನೋಡುತ್ತ ದೆ? ಬಲ್ಲ ನೋಡುವುದರ ಜ್ತ್ರಗೆ ಮಾಾಂಸ್ 

ಸೇವ್ನೆ ಏಕೆ ಮಾಡುತ್ತ ದೆ? ದಲ್ಲತ್ ಪುರುಷ್ನ್ನ್ನನ  ಕಾಂದ ಮೇಲವ ಗಿದ ಸತ ರೋಯನ್ನನ  ದೈವ್ 

ರೂಪಿಗಳಸ, ಪೂಜಿಸ ಏಕೆ ಸಂಭೆ್ಮಿಸುತಾತ ರೆ. ಇದು ಪೂವ್ಿಜನ್ ಕಲೆಗೆ ಕಡುತಿತ ರುವ್ 

ಬಹುಮಾನ್ವ ಅಥವಾ ಪಶಾು ತಾಪವೋ? ಮೇಲವ ಗಿ ಎಾಂಬುದು ತ್ಳಸ್ಮುದ್ಯಯಗಳ 

ಪುರುಷ್ರು ಇನ್ನ ಮೆಮ  ಮೇಲವ ಗಿದ ಸತ ರೋಯನ್ನನ  ಯಾವ್ ದೃರ್ಷಟ ಯಲಿ್ಲಯು 

ಕಲ್ಲಪ ಸಕಳಳ ಬಾರದೆಾಂಬ ಹನೆನ ಲೆಯಲಿ್ಲ  ಕಲೆಯಲಿ್ಲ  ಅಾಂತ್ಾ ವಾದ ತ್ಳಸ್ಮುದ್ಯಯದ 

ವ್ಾ ಕ್ಷತ ಯನ್ನನ  ಕೋಣಕೊ  ಏಕೆ ಹೋಲ್ಲಸರಬಾರದು? ವಿಲೋಮ ವಿವಾಹಕೊ  ನೋಡುವ್ 

ಮಧಾ ಾಂತ್ರ ಕಟುಟ ಪಡುಗಳಾಗಿರಬಹುದಲಿವೆ. ಅಥವಾ ಒಾಂದೆಡೆ ಕೋಣವು ದೆ್ಯವಿಡರನ್ನನ  

ಸೂಚಿಸದದ ಲಿ್ಲ  ಆಯಿರ ದ್ಯಳಯನ್ನನ  ಮತತ  ಕೆ್ರಯಿವ್ನ್ನನ  ಶಾಕತ ದೇವ್ತ್ರಗೆ 

ಹೋಲ್ಲಸ್ಲಯತೇ? ಉತ್ತ ರ ಕಂಡುಕಳಳ ಬೇಕ್ಷದೆ. ಇಾಂತ್ಹ ಹಲವಾರು ಪೆಶ್ನ ಗಳು ಮೌಢಾ  

ಎನ್ನನ ವ್ ಕತ್ತ ಲಕೋಣೆಯಲಿ್ಲ  ಬಂಧಿಸ್ಲಪ ಟ್ಟಟ ವೆ. ಮೌಢಾ ತ್ವ ದ ಹುನಾನ ರಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ 

ಜಾತಿ ಕೇಾಂದೆ್ಧತ್ವಾಗಿ ರಚನೆಗಾಂಡಿದದ ರು ತೊೋಪಿಡಿಕೆಗ್ರಗಿ ದೈವ್ತ್ವ ದ ಹನೆನ ಲೆಯಲಿ್ಲ  

ಸ್ಮಿೋಕರಿಸ ಒಪಿಪ ಸುವ್ ತಂತೆ್ಗಳೇ ಹೆಚ್ಚು . 

ಮೌಢ್ಯ ತ್ಾ ದ ಹುನ್ನಾ ರ :  

ಧಾಮಿಿಕ ಭಾವ್ನೆಗಳು ಜನ್ಸ್ಮುದ್ಯಯಗಳ ಮನ್ಸ್ಸ ನ್ನನ  ಸ್ಥರೆಹಡಿದ್ಯಗ ಒಾಂದು ಭೌತಿಕ 

ಶ್ಕ್ಷತ ಯಾಗಿ ಅವು ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತ ವೆ.08 ಇತಂಹ ಶ್ಕ್ಷತ ಗಳು ಆಚರಣೆಗಳಲಿ್ಲ  ಗ್ರಢವಾಗಿ 

ನೆಲೆಯೂರಿದೆ ಎಾಂದರೆ ತ್ಪಪ ಗಲರದು. ಜನ್ಸ್ಮುದದ್ಯಯಗಳ ಸಾಮಾಜಿಕ 

ಸೆಾನ್ಮಾನ್ಗಳಲಿ್ಲ  ಆಚರಣೆ ಎಾಂಬ ಹುನಾನ ರಗಳನ್ನನ  ಒಳಗಾಂಡಿರುತ್ತ ವೆ. ಗೆ್ರಮದೇವ್ತ್ರಗಳ 

ಆಚರಣೆಗಳು ಗೆ್ರಮಗಳಲಿ್ಲ  ತ್ಮಮ  ಪೆ ತಿಷೆಠ ಯನ್ನನ  ಹೆಚಿು ಸಕಳಳ ಲು, ತಾವು ಸುಖವಾಗಿ 

ಬದುಕಲು ಕೆಳವ್ಗಿದವ್ರು ದುಡಿದು ದುಡಿದು ಹಾಕಲು ಅವ್ರನ್ನನ  ಮೌಢಾ  ಅಾಂಧಶೆ್ದೆದ ಗಳ 

ಸ್ಥರೆಮನೆಯಲಿ್ಲಡಲು ಗೌಡ ಕುಲಕಣ್ಣಿ ಸಾಹುಕಾರ ಶೆಮಂತ್ರು ಗೆ್ರಮ ದೇವ್ತ್ರಯನ್ನನ  

ರ್ಚನಾನ ಗಿ ಬಳಸಕಾಂಡರು. ಅವ್ರು ಜಾಣರಾದರೆ ತಿಳುವ್ಳಕೆ ಹಾಂದ್ಧದರೆ ತ್ಮಮ  

ಮಾತ್ನೆನ ಾಂದು ಕೇಳಲರರೆಾಂದು ಅವ್ರನ್ನನ  ಅಕ್ಷರಗಳಾಂದ ದೂರಿಟುಟ , ದೇವಿಯ ಹೆಸ್ರಿನ್ಲಿ್ಲ  

ತ್ಮಮ  ಸಂವಿಧಾನ್ವ್ನ್ನನ  ರಚಿಸದರು.09 ಐತಿಹಾ ಗಳಲಿ್ಲರುವಂತ್ರ ಮೇಲವ ಗಿದ ಸತ ರೋಯು ಶ್ಕ್ಷತ  

ದೇವ್ತ್ರಯಾದ ಬಳಕ ಆಚರಣೆಯಲಿ್ಲ  ಕಂಡುಬರುವ್ ಸಡಿ ಆಡುವುದು, ಗ್ರವು ಜಿಗಿಯುವುದು, 

ಕೆಾಂಡ ಹಾಯುವುದು, ಬಸ್ವಿ, ಜ್ೋಗಮಮ  ಮತತ  ಬೆತ್ತ ಲೆಸೇವೆಯನ್ನನ  ಹೆಚ್ಚು ಗಿ ಕೆಳಸ್ತ ರದ 

ಜನ್ರೇ ಮಾಡುತಿತ ರುವುದರಿಾಂದ ಇದು ಅವ್ರನ್ನನ  ಮೌಢಾ ದಲಿುಳಸುವ್ ಮತತ  ಲಾಂಗಿಕ 

ಶೋಷ್ಣೆ ಮಾಡುವ್ ಹುನಾನ ರ.10 ಶ್ಕ್ಷತ ದೈವ್ಗಳ ಆಚರಣೆಯಲಿ್ಲ  ಗೋಚರಿಸುವ್ 

ರಂಗಹಯುಾ ವ್, ಬಲ್ಲಪಶು ವ್ಧಿಸುವ್, ಹಲಗೆ ಬಾರಿಸುವ್, ಅಸಾದ್ಧಪದ ಹಾಡುವ್, ಚರಗ 

ರ್ಚಲಿುವ್, ‘ಚ್ಚಜ’ ಗಳಾಂದ್ಧಗೆ ದಲ್ಲತ್ರು ಶಾಕತ ದಲಿ್ಲ  ಮಹತ್ವ ದ ಬಾಧಸೆ ಕೆ ಪಡೆದ್ಧದದ ರೂ, 

ವಾಸ್ತ ವ್ದಲಿ್ಲ  ಅವ್ರಿಗೆ ಗುಡಿಪೆವೇಶ್ ಇರಲ್ಲಲಿ .11 ಅನೇಕ ಶಾಕತ  ದೇವ್ತ್ರಗಳ ಮಕೂ ಳೆಾಂದು 
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ಭಾವಿಸುವ್ ಆಸಾದ್ಧಗಳು ದಲ್ಲತ್ರು ಅದರಲಿೂ  ಮಾದ್ಧಗರು ಮಾತೆ್  ಆಸಾದ್ಧಗಳಾಗುವುದು.12 ಈ 

ಆಸಾದ್ಧಗಳು ಅಮಮ ನ್ ಮಕೂ ಳಾಗಿದದ ಲಿ್ಲ  ಅಮಮ ನ್ ಗಭ್ಿಗುಡಿಯ ಪೆವೇಶ್ವಿದ್ಧಯೇ? 

ಶಾಕತ ಪಂಥದ ಅನೇಕ ಸತ ರೋ ದೇವ್ತ್ರಗಳು ಗದ್ಧದ ಗೆಯಲಿ್ಲ  ಬಂದು ಪೆತಿಷ್ಠಠ ಪನೆಗಳುಳ ತಿತ ರುವಂತ್ರ, 

ಪರಂಪರಾಗತ್ವಾಗಿ ಕೋಣ ಕಡಿಯಲು ಸದಿರಾದ ಕಬಬ ಲ್ಲಗ, ತ್ಳವಾರ, ಹರಿಜನ್ರು ತ್ಮಮ  

ತ್ಮಮ  ಗಂಡುಗಡಲ್ಲ ಖಡಗ ವ್ನ್ನನ  ಹಡಿದುಕಾಂಡು ಕೋಣ ಕಡಿಯಲು ಸದಿರಾಗುವ್ರು.13 

ಕನಾಿಟಕದ ಹಲವು ಭಾಗಗಳಲಿ್ಲ  ಉತ್ತ ರ ಕನಾಿಟಕದಲಿ್ಲ  ದ್ಯಾ ವ್ಮಮ , ಲಕಿ್ಷ ಮ ೋ ಹೆಸ್ರಿನ್ಲಿ್ಲ  

ಕೆಳಜಾತಿಯ(ಹಲೆಯರ)ವ್ನ್ನ ಗ್ರವುಸಗಿಯುತಾತ ನೆ. ದಕಿ್ಷಣ ಕನಾಿಟಕದಲಿ್ಲ  ಗಂಗೆಮತ್ಸೆ್ , 

ಮಾಾ ಸ್ಥಯ ಬೇಡರ ನಾಯಕರವ್ನ್ನ ಗ್ರವುಸಗಿಯೋದು ನೆರವೇರಿಸುತಾತ ನೆ....., ಕನಾಿಟಕದಲಿ್ಲ  

ಮಾಾ ಸ್ಥಯ ನಾಯಕರು, ಉತ್ತ ರ ಕನಾಿಟಕದಲಿ್ಲ  ಹರಿಜನ್ರು ತ್ಮಮ  ವಂಶ್ಪರಂಪಯಿವಾಗಿ 

ಇದನ್ನನ  ಧಾಮಿಿಕ ವೃತಿತ ಯನಾನ ಗಿಸಕಾಂಡಿದ್ಯದ ರೆ.14 ಇನ್ನನ  ಹಲವು ಭಾಗಗಳಲಿ್ಲ  

ಕಂಡುಬರುವ್ ಗ್ರವುಮರಿ ಸಗಿಯುವ್ ಕೆ್ಷಯೆ ಜರಗುವ್ ಮುನ್ನ  ಉತ್ತ ರ ಕನಾಿಟಕದಲಿ್ಲ  

ಬೂತ್ಬಲ್ಲ ಹರಿಯುವುದೂ ಒಾಂದು ವಿಶೇಷ್ ಬಲ್ಲ, ಕೆಳವ್ಗಿದ ಓವ್ಿ ವ್ಾ ಕ್ಷತ  ಉಪವಾಸ್ವಿದುದ  

ಕೋಣ ಬಲ್ಲಯಾದನಂತ್ರ ಬೆತ್ರತ ಲೆಯಾಗಿದುದ ಕಾಂಡು (ಮೇಲಬ ಗಕೊ  ಕಂಬಳ 

ಸುತಿತ ಕಾಂಡಿರುತಾತ ನೆ. ಕ್ಕಳು, ಹುಲಸು, ಕೋಣನ್ ರಕತ ಮಿಶೆತ್ ಅನ್ನ ) ಚರಗ ರ್ಚಲಿುವ್ 

ಸಂದಭ್ಿದಲಿ್ಲ  ನಾಂತ್ ನಾಂತ್ಲಿ್ಲ  ಹೆಜ್ೆಗಾಂದು ಕುರಿಬಲ್ಲ ಆಗಬೇಕು. ಈ ಸಂದಭ್ಿದಲಿ್ಲ  

ಊರಿನ್ ಜನ್ರ ಆಭ್ಿಟ, ಆದ್ಧಮಾನ್ವ್ನೇ ಅಣ್ಣಯುಗಕೊ  ಕಾಲ್ಲಟಟ ಾಂತ್ಹ ದೃಶ್ಾ  

ನಮಾಿಣಗಳುಳ ವುದನ್ನನ  ಗುರುತಿಸ್ಬಹುದು.15 ಸಡಿ ಆಡುವ್ ಪದಿ ತಿ ಗೆ್ರಮದೇವ್ತ್ರಗಳ 

ಆಚರಣೆಯಲಿ್ಲದುದ , ಇದು ಕೆಳವ್ಗಿದವ್ರಾದ ನಾಟ್ಟೋಕಾರ, ವಾಲ್ಲೋಕಾರ, ಜಮಾದ್ಯರ, 

ಉಪಪ ರ, ಬೆಸ್ತ , ಬೇಡ, ವಾಲ್ಲಮ ೋಕ್ಷ, ಕಬಬ ಲ್ಲಗ, ಗಂಗ್ರಮತ್, ರಜಪೂತ್ರು ಹಾಗೂ ಇನ್ನನ  ಹಲವು 

ಜನಾಾಂಗದ ಒಳಪಂಗಡಗಳ ಸತ ರೋ ಪುರುಷ್ರು ಹೆಚಿು ನ್ ಸಂಖೆಾ ಯಲಿ್ಲ  ಸಡಿ ಆಡಿದುದ , 

ಆಡುತಿತ ರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತ ದೆ.16 ಅಲಿದೆ ಅಮಮ ನ್ ಹಬಬ ದಲಿ್ಲ  ದಲ್ಲತ್ರು ತ್ಮಮ  ದೇಹವ್ನ್ನನ  

ದಂಡಿಸಕಳುಳ ವ್, ಸಡಿಯಾಡುವ್ ಮತತ  ಶ್ವ್ ಮೆರವ್ಣ್ಣಗೆ ಮಾಡುವ್ ಪದಿ ತಿಗಳು ದಲ್ಲತ್ರ 

ನ್ರಬಲ್ಲಯ ಸ್ವೆರೂಪಗಳಾಗಿರುವ್ ಸಾಧಾ ತ್ರಗಳವೆ. ರ್ಚರಗ ರ್ಚಲಿುವಾಗ ಊರ ಸ್ಮೃದಿ್ಧ ಗ್ರಗಿ 

ದಲ್ಲತ್ ತ್ರುಣನ್ ಬಲ್ಲಯನ್ನನ  ಮಾಡಲಗುತಿತ ತತ  ಎಾಂದು ಕಾಣ್ಣತ್ತ ದೆ. ಇದೊ  ಚರಗ 

ರ್ಚಲಿುವುದಕೊ  ಹರಡುವ್ ಮುನ್ನ  ದಲ್ಲತ್ ವ್ಾ ಕ್ಷತ ಯ ಹೆಾಂಡತಿಯನ್ನನ  ವಿಧವೆಯನಾನ ಗಿ 

ಮಾಡುವ್ ಆಚರಣೆಗಳು ಸಾಕಿ್ಷ . ಹಾಂದೆ ಗೋಕಾಕದಲಿ್ಲ  ಒಾಂದೇ ಏಟ್ಟಗೆ ಕೋಣ ಕಡಿಯದ್ಧದದ ರೆ 

ರಾಣ್ಣಗಾ ನ್ನ್ನನ  ಕಲಿುವ್ ಪದಿ ತಿಯತ್ರತ ಾಂದೂ, ಅದಕೊ  ಅವ್ನ್ನ ಮನೆಯಾಂದ ಬರುವಾಗಲೇ 

ಹೆಾಂಡತಿಯ ತಾಳ ಕ್ಷತಿತ ಟುಟ  ಬರುತಿತ ದದ ನೆಾಂದೂ ಕತ್ರಯದೆ.17 ರೋಗ ರುಜಿನ್ಗಳು ಬಂದಲಿ್ಲ  

ಸಾಮಾನ್ಾ ವಾಗಿ ಗೆ್ರಮದೇವ್ತ್ರಗೆ ಹರಕೆ, ಬುತಿತ , ಎಡೆ, ನೈವೇದಾ  ಇಡುವ್ ಪದಿ ತಿ ಇದೆ. ಆದರೆ 

ಇಾಂತ್ಹ ವೈಚ್ಚರಿಕತ್ರಯಲಿ್ಲಯು ಮೇಲವ ಗಿವೆಾಂಬುದು ಅಜ್ಞ, ಬಡ, ನರಕ್ಷರಿ ಜನ್ರ 

ಹೆಣಿ್ಣ ಮಕೂ ಳ ಭೋಗ ಮಾಡಲು ಶೆ ೋಮಂತ್ರು ಪೂಜಾರಿಗೆ ಹಡಿದು ಬಸ್ವಿ ಪದಿ ತಿ ತಂದದುದ  

ಕಾಣ್ಣತ್ರತ ೋವೆ. ಮನೆಯಲಿ್ಲ  ಯಾರಿಗೆ ಜವ ರಬಂದರೂ ಗುಣವಾಗಲೂ ಹೆಣಿ್ಣ  ಮಗಳನ್ನನ  ದೇವಿಗೆ 

ಬಿಡಬೇಕು. ಮೇಲವ ಗಿದ ಜನ್ರ ಗಂಡುಮಕೂ ಳಗೆ ಬೇನೆ ಬಂದರೆ, ಅವ್ರು ತ್ಮಮ  ಹೆಣಿ್ಣ  

ಮಕೂ ಳನ್ನನ  ದೇವ್ರಿಗೆ ಬಿಡುವುದ್ಧಲಿ . ಕೇವ್ಲ ಕುರಿಕೋಳಗಳ ಬಲ್ಲಕಟುಟ  ಆ ಪಿೋಡಾ 

ತ್ಪಿಪ ಸಕಳುಳ ವ್ರು. ಆದರೆ ಕೆಳವ್ಗಿದವ್ರೆಲಿ  ಇದಕೊ  ಕುರಿಬಲ್ಲ ಕಡುವಂತಿಲಿ . 

ಹೆಣಿ್ಣ ಮಕೂ ಳನೆನ ೋ ಬಿಡಬೇಕು.18 ಇಾಂತ್ಹ ಕಠೋರ ಆಚರಣೆಗಳು ಕೆಲವು ಭಾಗದಲಿ್ಲ  ಇನ್ನನ  
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ಹಾಗೆಯೇ ಉಳದ್ಧವೆ. ದೇವಿಯ ಭ್ಕ್ಷತ  ಹೆಸ್ರಿನ್ಲಿ್ಲ  ಮೇಲವ ಗಿದವ್ರಿಗೆ ಸುಖನೋಡಲು ತಾವು 

ಹುಟ್ಟಟ ರುವೆವೆಾಂದು ಜ್ೋಗಮಮ ರು ತಿಳಕಾಂಡರು.19  ತ್ಳಸ್ಮುದ್ಯಯಗಳು ತಾವು 

ಮೇಲವ ಗಿದವ್ರಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಲು ಹುಟ್ಟಟ  ಬಂದ್ಧರುವೆವೆಾಂದು ಗ್ರಢವಾಗಿ ಭೆ್ಮಿಸ್ಲಯತ. 

ಇನ್ನನ  ಫಲಸಂತಾನ್ವಾಗಲು, ಮಕೂ ಳಗೆ ಬಂದ ರೋಗ ಹೋಗಲು ಬಸ್ವಿಗೆ ಬಿಡುವುದರ 

ಜ್ತ್ರಗೆ ದೇವಿಯ ಉತ್ಸ ವ್ದಲಿ್ಲ  ಬೆತ್ತ ಲೆ ಸೇವೆ ಸ್ಲಿ್ಲಸುವ್ ವಿಚ್ಚರವ್ನ್ನನ  ನೋಡಿದವ್ರು 

ಆಚ್ಚಯಿರು, ಸಾವ ಮಿಗಳು, ಪೂಜಾರಿಗಳು.20 ಇಾಂತ್ಹ ಬೆತ್ತ ಲೆ ಸೇವೆಗೆ ಐತಿಹಾ ಗಳ ನಂಟು ಇದೆ. 

ಚಂದೆಗುತಿತ ಯಲಿ್ಲ  ರೇಣ್ಣಕಾದೇವಿಯ ಜಾತೆ್ರಯಲಿ್ಲ  ನ್ಡೆಯುತಾತ  ಬಂದ್ಧರುವ್ ಬೆತ್ತ ಲೆ ಸೇವೆಗೆ 

ರೇಣ್ಣಕೆಯ ಪೌರಾಣ್ಣಕ ನರೂಪಣೆಯನ್ನನ  ನೋಡಲಯತ. ರೇಣ್ಣಕೆ ತ್ಪುಪ  ಮಾಡಿ ಜಮದಗಿನ  

ಹಾಗೂ ಪರಶುರಾಮನಾಂದ ತ್ಪಿಪ ಸಕಳಳ ಲು ಬೆತ್ತ ಲೆ ಓಡಿ ಹೋದಳು ಎನ್ನನ ವ್ ಪೌರಾಣ್ಣಕ 

ನರೂಪಣೆ ಬೆತ್ತ ಲೆ ಸೇವೆಗೆ ಸ್ಪ ರ್ಷಟ ೋಕರಣದ ರೂಪದಲಿ್ಲ  ಬಂತ. ಇದು ಬೆತ್ತ ಲೆ ಸೇವೆಗೆ 

ಸಾಮಾಜಿಕ ಒಪಿಪ ಗೆಯನ್ನನ  ಪಡೆಯುವ್ ತಂತೆ್ವಾಗಿಯೇ ಕಂಡುಬರುತ್ತ ದೆ. ಇದು ಬೆತ್ತ ಲೆ 

ಸೇವೆಗೆ ಧಾಮಿಿಕ ಲೇಪನ್ವ್ನ್ನನ  ಹಚಿು , ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಒಪಿಪ ಗೆಯನ್ನನ  ಪಡೆಯುವುದರ 

ಮೂಲಕ ಅದನ್ನನ  ನರಂತ್ರವಾಗಿ ನ್ಡೆಸಕಾಂಡು ಬರಲಯತ.21 ಈ ರಿೋತಿಯ 

ಅಮಾನ್ವಿೋಯ ಆಚರಣೆಗಳಗೆ ಕಾನ್ನನಾತ್ಮ ಕ ಕಡಿವಾಳ ಇದದ ರೂ ಅಲಿಲಿ್ಲ  ಜರುಗುವುದು 

ಸಾಮಾನ್ಾ  ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. 

ಮನ್ನಷ್ಾ ನ್ ಒಳತಿಗ್ರಗಿ, ಸುಖಕಾೂ ಗಿ ಗೆ್ರಮದೇವ್ತ್ರ ಹುಟ್ಟಟ ಕಾಂಡರೂ ಕಾಲನಂತ್ರದಲಿ್ಲ  ಈ 

ಮೂಲತ್ತ್ವ ಕೊ  ಜಂಗುನ್ಟುಟ  ಹೋಯತ. ಜಡತ್ವ  ಬಂದು ಕುಳತಿತ. “New broom sweeps 

clean ಹಸ್ ಬಾರಿಗೆ ರ್ಚನಾನ ಗಿ ಉಡುಗುವ್ದು ಎಾಂಬಂತಾಯತ. ಸಾವ ರ್ಥಿ ಪೂಜಾರಿಗಳಾಂದ, 

ದುಷ್ಟ  ಗೆ್ರಮಾಧಿಕಾರಿಗಳಾಂದ, ಸುಖಲೋಲುಪರಾದ ಸಾಹುಕಾರ, ದೇಸಾಯ, ದೇಶ್ಮುಖ, 

ಸುಬೇದ್ಯರ ಶೆ ೋಮಂತ್ರಿಾಂದ ಜನ್ರಕ್ಷಣೆಗ್ರಗಿ ಹುಟ್ಟಟ ದ ಗೆ್ರಮದೇವ್ತ್ರಯನ್ನನ  ಶಷ್ಣಾ 

ಅಸ್ತ ರವ್ನಾನ ಗಿ ಮಾಡಿದರು. ತ್ಮಮ  ದಬಾಬ ಳಕೆ, ಹಾಂಸ್ಥಯಾಂದ ನರಕ್ಷರಿ, ಅಜ್ಞ, ಬಡವ್, 

ಮುಗಿ ಜನ್ರನ್ನನ  ಸುಲ್ಲದರು, ತಳದರು.22 ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಆಚರಣೆಗಳಲಿ್ಲರುವ್ ಜಾತಿ-

ಸ್ಮುದ್ಯಯ ಕೇಾಂದೆ್ಧತ್ವಾದ ಪದಿ ತಿಗಳು ಒಾಂದು ವ್ಗಿಕ್ಕೂ  ಇನ್ನ ೋಾಂದು ವ್ಗಿಕ್ಕೂ  

ಭಿನ್ನ ವಾಗಿ ನೆಲೆಗಾಂಡಿದದ ರ ಬಗೆ ಹೇಗೆ? ಇದು ದೈವ್ತ್ವ  ಹಾಗೂ ಅಸ್ಪ ೃಶ್ಾ ತ್ರಯ ಸಂಯೋಜನೆ 

ಅಲಿದೆ ಬೇರೆನ್ನ ಆಗಿರಲು ಸಾಧಾ ? ಗೆ್ರಮದೇವ್ತ್ರ ಆ ಗೆ್ರಮದ ಸ್ವ್ಿರಿಗೂ ಒಾಂದೇ ಆಗಿದದ ಲಿ್ಲ  

ಆಚರಣೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಏಕತ್ರಯ ನೋತಿ ಅನ್ನಸ್ರಿಸುವುದು ನಾಾ ಯಯುತ್ ಪೆಶ್ನ ಯಾಗಿ 

ತೊೋಪಿಡಿಸುತ್ತ ದೆ. 

ದೈವತ್ಾ  ಮತ್ತು  ಅಸ್ಪ ೃಶಯ ತೆಯ ಸಂಕೇಲೆ : 

ಧಮಿವೆಾಂದರೆ ‘ಅಫೋಮು’ ಎಾಂಬ ಮಾತ ನಜವೆನ್ನಸ್ವುದು.23 ಏಕೆಾಂದರೆ ಅಧಿಕಾರ, ಹಣದ 

ಬಲ ಉಳಳ ವ್ರು ಹೇಳದ ಹಾಗೆ ಪೂಜಾರಿ, ಸಾವ ಮಿ, ಆಚ್ಚಯಿರು ಅನ್ನಸ್ರಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತತ . ದೇವಿ 

ಪವಿತೆ್ಳು, ದೇವಿಯ ಆಡಳತಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ತಾವು ಆಕೆಯಷೆಟ ೋ ಪವಿತೆ್ರು; ಉಳದವ್ರು 

ಕನಷ್ಟ ರು, ಅಪವಿತೆ್ರು, ಅಸ್ಪ ೃಶ್ಾ ರೆನ್ನನ ವಂತ್ರ ಗೆ್ರಮಾಧಿಕಾರಿಗಳು ನ್ೋಡಿಕಾಂಡರು. 

ತ್ಮಗಿಾಂತ್ ಕೆಳಗಿನ್ ಜನ್ರಲಿ್ಲ  ಒಬಬ ರಿಗಬಬ ರು ಮುಟ್ಟಟ ಸಕಳಳ ದಂತ್ರ, ತಾರತ್ಮಾ  ಭಾವ್ದ್ಧಾಂದ 

ನ್ೋಡುವಂತ್ರ, ಗೆ್ರಮದೇವ್ತ್ರಯ ಹೆಸ್ರಿನ್ಲಿ್ಲ  ಅಸ್ಪ ೃಶ್ಾ ತ್ರಯನ್ನನ  ಕಲ್ಲಪ ಸದರು. ಪೆವೇಶ್ 

ನಷೇಧದಲಿು  ತಾರತ್ಮಾ  ಭಾವ್ ತಂದರು. ಮೇಲವ ಗಿದವ್ರು ದೇವಿಯ ಗಭ್ಿಗುಡಿಯಲಿ್ಲ , 
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ಮಧಾ ಮವ್ಗಿದವ್ರು ದೇವಿಯ ಮುಾಂಬಾಗಿಲದಲಿ್ಲ  ಕೆಳವ್ಗಿದವ್ರು ದೇವಿಯ 

ಒಳಾಾಂಗಣದಲಿ್ಲ , ಪಂಚಮರು ದೇವಿಯ ಹರಾಾಂಗಣದಲಿ್ಲ  ನಲಿುವಂತ್ರ ಮಾಡಿ ದೇವಿಯ 

ಹತಿತ ರ ಬರದಂತ್ರ ಪೆವೇಶ್ ನಷೇಧ ತಂದರು. ಇದರಿಾಂದ ಶೆ ೋಮಂತ್ರು ಬೆಳೆದುಕಳಳ ಲು, 

ಬಡವ್ರು ತಳಸಕಳಳ ಲು ಒಳೆಳ ಯ ಹಾದ್ಧಯಾಯತ.24 ಕೆಳವ್ಗಿದಲಿ್ಲ  ಕಂಡುಬರುವ್ ಬಾಜಿ 

ಊದುವ್ ಕರವ್ ಇವ್ರಲಿ್ಲ  ಅತಿೋ ಕನಷ್ಠ  ಎಾಂದು ಹೇಳುವ್ರು. ಕೆಳವ್ಗಿದವ್ರಲಿ್ಲ  ಅತಿೋ 

ಕನಷ್ಠ ರಾದ ದೇವಿಯ ದ್ಧೋವ್ಟ್ಟಗೆಯನ್ನನ  ಹಡಿಯಲು ಹಲೆಯ ಅತಿೋ ಕನಷ್ಠ ರಲಿ್ಲ  

ಹೆಚ್ಚು ದರೆ, ಹಲಗೆ ಬಡಿಯುವ್ ಮಾದ್ಧಗ ಅತಿೋ ಕನಷ್ಠ ರಲಿ್ಲ  ಕನಷ್ಠ . ಅದಕಾೂ ಗಿ ಕೋಣ 

ಬಲ್ಲಯಾದ್ಯಗ ದೇವಿಯ ಕೆಳಗಡೆ ಹಲೆಯ ಒಲೆಗುಾಂಪು ಹೂಡಿದರೆ ಅವ್ನ್ ಕೆಳಗಡೆ ಮಾದ್ಧಗ 

ಒಲೆಗುಾಂಪು ಹೂಡಿ, ಕೋಣದಡಿಗೆ ಮಾಡಿಕಾಂಡು ಉಣಿಬೇಕು.25 ಈ ರಿೋತಿಯ ಮೇಲು-ಕ್ಷೋಳನ್ 

ಚಿಾಂತ್ನೆಗಳಾಂದ ಹಲವು ತ್ಳಸ್ಮುದ್ಯಯಗಳು ತ್ಮಮ  ತ್ಮಮ ಲಿ್ಲಯೇ ಸಂಘಷ್ಿಕೊ  

ಎಡೆಮಾಡಿಕಟುಟ  ಸಾಮರಸ್ಾ  ಎಾಂಬುದನ್ನನ  ಮರೆತ ಜಾತಿಗಳಲಿ್ಲ  ಉಚು  ಸೆಾನ್ಕಾೂ ಗಿ 

ಬಡಿದ್ಯಡಿಕಳುಳ ತಿತ ವೆ. ಹಲೆಯರಿಗಿಾಂತ್ ಮಾದರು ಕನಷ್ಠ ರೆಾಂದು ಹೇಳ, ಮಾದರನ್ನನ  

ಹಲೆಯರು ಅಸ್ಪ ೃಷ್ಾ  ದೃರ್ಷಠ ಯಾಂದ ನ್ೋಡುವ್, ಹಲೆಯರನ್ನನ  ಮಾದರು ದೆವ ೋಷ್ 

ದೃರ್ಷಠ ಯಾಂದ ನ್ೋಡುವ್, ಅಡಡ ಗೋಡೆ ನಮಿಿಸ ಜಗಳ ಹಚಿು  ಹಡೆದವ್ರಿಗೆ ಜೇಲ್ಲಗೆ ಕಳಸ, 

ಸ್ತ್ತ ವ್ರಿಗೆ ಮಣಿ್ಣ ಗೆ ಕಳಸ, ಅವ್ರಿಬಬ ರ ಹೆಾಂಡಿರು ಮಕೂ ಳನ್ನನ  ಇಟುಟ ಕಾಂಡು ಹಲಮನೆ 

ತಿನ್ನನ ತ್ತ  ಬಂದದುದ  ಪೆತಿ ಊರಿನ್ಲಿು  ಕಾಣ್ಣತ್ರತ ೋವೆ. ಹಲೆಯ ಮಾದರ ಮಧಾ  ಜಗಳ ಇಟಟ ಾಂತ್ರ, 

ಕುರುಬರಲಿ್ಲ  ಉಣಿ್ಣ ಕಂಕಣ ಕುರುಬರ, ಹತಿತ ಕಂಕಣ ಕುರುಬರ ಮಧೆಾ , ಬೇಡ ಕಬಬ ಲ್ಲಗರ ಮಧೆಾ , 

ಕಂಬಾರ ಕುಾಂಬಾರರ ಮಧೆಾ , ಬಡಿಗ ಅಕೂ ಸಾಲ್ಲಗರ ಮಧೆಾ , ಗ್ರಣ್ಣಗ ಹೂಗ್ರರರ ಮಧೆಾ , 

ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆಯ ಕ್ಷಚಿು ಟುಟ  ಉರಿಹಚಿು ದದ ನ್ನನ  ಕಾಣ್ಣತ್ರತ ೋವೆ.26 ಕೇವ್ಲ ಈ ಸಂಘಷ್ಿ 

ಸ್ಮುದ್ಯಯಗಳಲಿ್ಲ  ಅಲಿದೆ ಗೆ್ರಮದೇವ್ತ್ರಗಳಲಿ್ಲಯು ಒಡಮೂಡಿದೆ ಎಾಂದರೆ 

ತ್ಪಪ ಗಲರದು. ಎಲಿಮಮ  ಪೆಭಾವ್ಶಾಲ್ಲ ಗೆ್ರಮದೇವ್ತ್ರಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತ  ಹೋದ ಹಾಗೆ 

ಸ್ಮಾಜದ ನಾನಾ ವ್ಗಿಗಳಾಂದ ಆಕರ್ಷಿತ್ಳಾದಳು. ಬೆಾಹಮ ಣರಿಗೆ ರೇಣ್ಣಕೆಯಾಗಿ, 

ವಿೋರಶೈವ್ರಿಗೆ ಸ್ತ್ಾ ಕೂ ಳಾಗಿ, ಜೈನ್ರಿಗೆ ಪದ್ಯಮ ವ್ತಿಯಾಗಿ, ಕೆಳವ್ಗಿದವ್ರಿಗೆ ಹುಲ್ಲಗೆಮಮ , 

ಸ್ವಾರೆಮಮ , ಮಾಪುರ ತಾಯಯಾಗಿ ಪರಿವ್ತ್ಿನೆಗಾಂಡಳು.27 ಪೆದೇಶಕವಾಗಿ ಭಿನ್ನ  

ನಾಮಗಳಾಂದ ದೈವ್ವ್ನ್ನನ  ಗುರುತಿಸ್ವುದು ಉಾಂಟು. ಅಮಮ ನ್ನ ಉಜ್ಿನ ಶರಸ ಗೋಕಾಕ 

ಅಲಿೂರ ಪೆದೇಶ್ಗಳಲಿ್ಲ  ಬೆಾಹಮ ಣಳಾದರೆ ಉತ್ತ ರ ಕನಾಿಟಕ ಪೆದೇಶ್ಗಳಲಿ್ಲ  

ಲ್ಲಾಂಗ್ರಯತ್ರವ್ಳು. ಹೋಗ್ರಗಿಯೇ ಈಗಲೂ ಮಾರಮಮ -ದ್ಯಾ ಮವ್ವ -ಚೌಡಮಮ -

ದುರುಗಮಮ ರಿಗೆ ಮೇಲ್ತಿಯವ್ರಿಾಂದ ಅಗೆಪೂಜೆಯ ಹಕುೂ  ಚಲಯಸ್ಲಪ ಡುತ್ತ ದೆ. ಉಜ್ಿನ 

ಗೋಕಾಕ ಶರಸಗಳಲಿ್ಲ  ಬೆಾಹಮ ಣರೂ ಅಾಂತ್ರಗಟ್ಟಟ ಯಲಿ್ಲ  ಲ್ಲಾಂಗ್ರಯತ್ರೂ ಈಗಲೂ 

ತ್ವ್ರುಮನೆ ಶಾಸ್ತ ರಗಳನ್ನನ  ನ್ಡೆಸಕಡುವ್ರು. ಮಾರಮಮ -ದ್ಯಾ ಮವ್ವ ರ ಮಿತ್ ನ್ಲಿ್ಲ  ದಲ್ಲತ್ 

ತ್ರುಣ ಮಾದ್ಧಗನಾದರೆ ಉಜ್ಿನಯಲಿ್ಲ  ಹಲೆಯರವ್ನ್ನ; ಭ್ಟೂ ಳ ಸೋಮೆಯಲಿ್ಲ  

ಕರಗರವ್ನ್ನ; ಗೋಕಾಕ ಸೋಮೆಯಲಿ್ಲ  ಸ್ಮಗ್ರರ. ತ್ಮಿಳುನಾಡಲಿ್ಲ  ಪರಯನ್ರವ್ನ್ನ.28  

ಗೆ್ರಮದೇವ್ತ್ರಗಳ ಆಚರಣೆಯಲಿ್ಲ  ಬಳಸುವ್ ಹಲವಾರು ಸಾಮಾಗೆಿಗಳಲಿ್ಲ  ಹಾಡಿಕ್ಷಯ 

ಹನೆನ ಲೆಯಲಿ್ಲ  ನ್ನರಾರು ವಾದಾ ಗಳು-ಹೆಚಿು ನ್ವು ಚಮಿದವು-ಇವೆ. ಚಮಿವು ಪೆಣ್ಣಸಾಕಣೆ, 

ಬಲ್ಲ, ಮಾಾಂಸಾಹಾರ ಹಾಗೂ ಚಮಿಕಾರಿಕೆಗಳನ್ನನ  ಕ್ಕಡಿಸುವ್ ಕಾಂಡಿ. ಶಾಕತ ಲೋಕದಲಿ್ಲ  

ಪೆತಿ ಎಳೆಯೂ ಹಲವು ಎಳೆಗಳ ಜತ್ರಗೂಡಿ ನೆಯೆಗಯಾಗುತ್ತ ದೆ.29 ದಲ್ಲತ್ ಸ್ಮುದ್ಯಯದವ್ರು 
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ಊರಿನ್ ಯಾವುದೇ ಧಾಮಿಿಕ-ಸಾಾಂಸ್ೂ ೃತಿಕ ಕಾಯಿಗಳಲಿದರೂ ಹಲೆಯರು ಹುರುಮೆ 

ಬಡಿದು, ಕಹಳೆ ಊದ್ಧ, ಪಂಜು ಹಡಿಯಬೇಕು. ಮಾದ್ಧಗರು ಹಾದ್ಧ-ಬಿೋದ್ಧಯ ಕಸ್ ಗುಡಿಸ, ಗುಡಿ 

ಗುಾಂಡಾರಗಳನ್ನನ  ಬಳದು, ಸ್ರಗ ಹಾಕ್ಷ, ತ್ಪಪ ಡಿ ಬಡಿದು, ಗ್ರಾ ಸುಲಟು ಹಡಿಯಬೇಕು.30 

ದಲ್ಲತ್ರು ಬಾರಿಸುವ್ ಹಲಗೆ, ಡೊಳುಳ , ಊರುಮೆ ಇತಾಾ ದ್ಧಗಳಾಂದ ದೇವಿ, ದೇವಿಯನ್ನನ  ಹತ್ತ  

ಪೂಜಾರಿ ಸಂತೃಪತ ರಾಗಿ ಕುಣ್ಣಯುತಾತ ರೆ. ಈ ಶ್ಬದ ಕೊ  ಅಸ್ಪ ೃಷ್ಾ ತ್ರಯ ಗಡಿ ಇಲಿದ್ಧರುವಾಗ 

ದಲ್ಲತ್ ವ್ಾ ಕ್ಷತ  ದೇವಿಯ ಸ್ಪ ಶ್ಿಕೊ  ಅಸ್ಪ ೃಷ್ಾ ನಾಗುತಾತ ನೆ. ಅಲಿದೆ ದೇವಾಲಯ ಪೆವೇಶ್ಕ್ಕೂ  ಸ್ಹ 

ಅಸ್ಪ ೃಶ್ಾ ತ್ನ್ ಅಥವಾ ಎಲಿೆಯನ್ನನ  ಜಾತಿ ಆಧಾರಿತ್ವಾಗಿ ರಚಿತ್ವಾಗಿರುವುದನ್ನನ  ಗೆಹಸುವ್ 

ಅಗತ್ಾ ತ್ರ ಇದೆ. ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಕೋಷ್ಠ ಕದಲಿ್ಲ  ದೇವಿಯ ದಶ್ಿನ್ ಪಡೆಯಲು ಮೇಲವ ಗಿ 

ನಗಧಿಪಡಿಸದ ಜಾತಿ ಆಧಾರಿತ್ ಸೆಾನ್ಮಾನ್ಗಳನ್ನನ  ಸೂಚಿಸುತ್ತ ದೆ. 

                   ಇನ್ನನ  ದೇವಿಯ ಮೆರವ್ಣ್ಣಗೆಯ ಸಂದಭ್ಿದಲಿ್ಲ  ದೇವಿಗೂ ಮುಾಂಚಿತ್ವಾಗಿ 

ಬಿೋದ್ಧಯಲಿ್ಲ  ಸಾಗುವ್ ವಾಧಾ  ನ್ನಡಿಸುವ್ ದಲ್ಲತ್ನ್ ಪದ ಸ್ತೋಕ್ಷದ ಮಣಿ್ಣ ನ್ ಮೇಲೆ ದೇವ್ತ್ರ 

ಕಾಲ್ಲಟ್ಟಟ ಗ ಮೈಲ್ಲಗೆ ಉಾಂಟ್ಟಗಲ್ಲಲಿವೇಕೆ? ಒಾಂದು ವೇಳೆ ಇಾಂತ್ಹ ಮಡಿಯಾಂದ ದೂರವಿಡಲು 

ಮಡಿವಾಳರು ದೇವಿಯ ಮೆರವ್ಣ್ಣಗೆಯ ಉದದ ಕ್ಕೂ  ಮಡಿ ಬಟ್ಟಟ ಯನ್ನನ  ಹಾಸುತಾತ  

ಮೈಲ್ಲಗೆಯಾಂದ ಮುಕತ ಗಳಸದವ್ರು. ಆದರೆ ಈ ಮಡಿವಂತ್ರುಗಳಗೆ ದೇವಿಯ ಸ್ಪ ಶ್ಿಕೊ  

ಅನ್ಹಿರಾಗಿ ಮೈಲ್ಲಗೆಯಲಿ್ಲ  ಅಾಂತ್ಾ ವಾಗುತ್ತ ದೆ.  

ದೇವ್ಸೆಾನ್ ಅಥವಾ ದೇವಿಯ ಮೇಲೆ ದಲ್ಲತ್ ಅಥವಾ ತ್ಳಸ್ಮುದ್ಯಯದ ವ್ಾ ಕ್ಷತ ಯ ನೆರಳು 

ಸ್ತೋಕ್ಷದರೆ ಅಸ್ಪ ೃಶ್ಾ ತ್ನ್ ಮೂಡುವಾಗ ದೇವಾಲಯಕೊ  ಸುಣಿ -ಬಣಿ  ಬಳೆದು ಅಲಂಕಾರ 

ಮಾಡಿದವ್ರು, ಆವ್ರಣ ಸ್ವ ಚು ಗಳಸದವ್ರು ಯಾರು? ದೇವಾಲಯದ ಆವ್ರಣಕೊ  ಕಾಲ್ಲಟಟ  

ದಲ್ಲತ್-ತ್ಳಸ್ಮುದ್ಯಯದ ವ್ಾ ಕ್ಷತ ಯಾಂದ ದೇವಿ ಮೈಲ್ಲಗೆ ಆಗುವುದ್ಧಲಿವೆ? ಸಡಿ ಆಡುವುದರಿಾಂದ 

ದೇವಿ ಸಂತೃಪಿತ ಯಾಗುತಾತ ಳೆ ಎಾಂದರೆ ಸಡಿ ಆಡುವ್ ವ್ಾ ಕ್ಷತ  ದಲ್ಲತ್ ಅಥವಾ ತ್ಳಸ್ಮುದ್ಯಯದ 

ವ್ಾ ಕ್ಷತ ಯಾಗಿದದ ಲಿ್ಲ  ದೇವಿಯ ಸ್ಪ ಶ್ಿಕೊ  ಅಸ್ಪ ೃಷ್ಾ ರಾಗಿದುದ  ಮಾತೆ್  ಹೇಗೆ? ಪೆಶ್ನ  

ಕಾಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ.  

ಮೇಲವ ಗಿದವ್ರು ಗೌಡ ಕುಲಕಣ್ಣಿ 

ಮೇಲ್ತಿಯವ್ರು ಸಾವ ಮಿ, ಆಚ್ಚರಿ 
ಗಭ್ಿಗುಡಿಯಲಿ್ಲ  

  

ಮಧಾ ಮ ಜಾತಿಯವ್ರು: ಕಂಬಾರ, ಕುಾಂಬಾರ 

ಮಧಾ ಮ ವ್ಗಿದವ್ರು ಬಡಿಗ, ಹೂಗ್ರರ 
ರಂಗಮಂಟಪದಲಿ್ಲ  
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ಚಿತೆ್ದುಗಿ ಜಿಲಿೆಯ ಹಸ್ದುಗಿ ತಾಲಿೂಕ್ಷನ್ ಮಧುರೆ ಗೆ್ರಮದ್ಧಾಂದ 1.5 ಕ್ಷ.ಮಿೋ ದೂರದಲಿ್ಲ  

ಇರುವ್ ಒಾಂದು ಜಮಿೋನ್ನ್ಲಿ್ಲ  ಇರುವ್ ಶಲಪ ವು ಬಹುಶಃ 

ವಿಜಯನ್ಗರ ಅರಸ್ರ ಕಾಲದ್ಯದ ಗಿರಬಹುದು. ಸೆ್ ಳೋಯರು ಇದನ್ನನ  

ಬಾಂಬೆ ಕಲಿು  ಎಾಂದು ಗುರುತಿಸುತಾತ ರೆ. ಈ ಶಲಪ ದಲಿ್ಲರುವಂತ್ರ 

ಕೋಣನ್ ತ್ಲೆಯುಳಳ  ವ್ಾ ಕ್ಷತ ಯನ್ನನ  ವ್ಧೆ ಮಾಡುತಿತ ರುವ್ ಸತ ರೋ 

ದೇವ್ತ್ರಯನ್ನನ  ಕಾಣಬಹುದು. ಇದು ಈಗ್ರಗಲೆ ರಚನೆಗಾಂಡಿರುವ್ 

ಐತಿಹಾ ಗಳಂತ್ರ ರಾಕ್ಷಸ್ನ್ನ್ನನ  ಸಂಹಾರ ಮಾಡುವ್ ಶ್ಕ್ಷತ  ದೇವಿಯಾಗಿ 

ಹರಹಮುಮ ತಿತ ರಬಹುದು. ಆದರೆ ಕಾಡುವ್ ಕೆಲವು 

ಗಾಂದಲಗಳಲಿ್ಲ  ವ್ಧೆಯಾಗಲಪ ಡುತಿತ ರುವ್ ಕೋಣನ್ ತ್ಲೆ 

ಹಾಂದ್ಧರುವ್ ವ್ಾ ಕ್ಷತ ಯ ಕೈಯಲಿ್ಲ  ಕತಿತ  ಮತತ  ಗುರಾಣ್ಣ ಇವೆ. 

ಕೋಣದ ತ್ಲೆಯ ಮೇಲೆ ಕ್ಷರಿೋಟವಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಇದು 

ಚರಿತೆ್ರಯಲಿ್ಲನ್ ಆಯಿ ದೆ್ಯವಿಡ ಕಲಪ ನೆಯನ್ನನ  ಸೂಚಿಸುತ್ತ ದೆಯೇ? ಅಥವಾ 

ಪಶುಸಂಗೋಪಕನ್ನ್ನನ  ಕಾಂದು ಪಶುಗಳನ್ನನ  ಕಳಳ ತ್ನ್ ಮಾಡಿದದ ರ ಬಗೆಗ  ತಿಳಸುತ್ತ ದೆಯೇ? 

ರ್ಚನ್ನ ಣಿ  ವಾಲ್ಲೋಕಾರರವ್ರು ತ್ಮಮ  ಸಂಶೋಧನಾ ಕೃತಿಯಲಿ್ಲ  ಮಹಷ್ಠಸುರ 

ಮಧಿಿನ(ಚ್ಚಮುಾಂಡೇಶ್ವ ರಿ) ಬೆಾಹಮ ಣರ ದೇವ್ತ್ರ ಎಾಂದು ಉಲಿೆೋಖಿಸದ್ಯದ ರೆ.32 ಚ್ಚಮುಾಂಡೇಶ್ವ ರಿ 

ವೈದ್ಧಕ ನರೂಪಣೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಟ ಗ ಬೆಾಹಮ ಣ ನರೂಪಣೆಯಲಿ್ಲ  ವೇದವಿರೋಧಿ 

ಅಸುರನಾಗುತಾತ ನೆ ಎಾಂಬುದ್ಯಗಿ ಗುಾಂಥೆರ್ ಸ್ತಾಂಥೈಮರ್ ಅಭಿಪೆಯ ಪಡುತಾತ ರೆ.33 

ಸದಿ ಲ್ಲಾಂಗಯಾ ನ್ವ್ರು ತ್ಮಮ  ಗೆ್ರಮದೇವ್ತ್ರ ಎಾಂಬ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೃತಿಯಲಿ್ಲ  ಈ ರಿೋತಿ 

ಉಲಿೆೋಖಿಸದ್ಯದ ರೆ. ಕೋಣ ದಲ್ಲತ್ನಾಗಿದದ ರೆ ದೇವ್ತ್ರ ಬೆಾಹಮ ಣ ಜಾತಿಯವ್ಳು...., ಕೋಣ ಗಂಡ, 

ವಿೋರಗ್ರರರು ಮಕೂ ಳು, ಗಟ್ಟಯು ಅತ್ರತ ..., ಕೋಣವ್ನ್ನನ  ಕಡಿದ್ಯಗ ಆಸಾದ್ಧಯು ಶಾಸ್ತ ರವ್ನ್ನನ  

ಮಾಡಿ ಗಟ್ಟಯಲಿ್ಲ  ಇರುವ್ ಹೆಾಂಡವ್ನ್ನನ  ಕುಡಿದು ದೇವ್ತ್ರಯನ್ನನ  ಬಯುಾ ತಾತ ನೆ. ಅದು ಹೋಗಿದೆ: 

ನೋನ್ನ ಹಗಲು ಹಾದರಗಿತ ತ್ಾ ಲಿೆ ೋ 

ಇರುಳು ಚಂಚಲಗಿತ್ಾ ಲಿೆ ೋ 

ನೋನ್ನ ಗಂಡನ್ ಕಾಂದಾ ಲಿೆ ೋ 

ನೋನ್ನ ಗೆ್ರಮದ ಮಾಯಿಲಿೆೋ 

ಹೋಗೆ ಹೇಳ ದೇವ್ತ್ರಯ ಕಥೆಯನ್ನನ  ಹೇಳುತಾತ ನೆ.34 ತೌಲನಕವಾಗಿ ಗೆಹಸುವುದ್ಯದರೆ 

ಮೇಲವ ಗಿ-ಕೆಳವ್ಗಿಗಳ ತಿಕಾೂ ಟದಲಿ್ಲ  ಕೆಲವು ಅವಿನಾಭಾವ್ ಸಂಬಂಧಗಳು 

ಅಾಂತ್ಿಗತ್ವಾದಂತ್ರ ಇದೆ. ಪೆದೇಶಕವಾಗಿ ಮಾಹರ್ಷಕ, ಮಹರ್ಷಕ, ಮಾಹಷ್ಮ ತಿ, 

ಮಹಷ್ಮಂಡಲ, ಮಹಷ್ರಾಷ್ಟ ರ, ಮಹಷ್ವಿಷ್ಯ35 ಮಹಷ್ಠಪಟಟ ಣ ಎಾಂಬುವುದು ಈಗಿನ್ 

ಮೈಸೂರಿನ್ ಪುರಾತ್ನ್ ಹೆಸ್ರಾಗಿದದ ಲಿ್ಲ  ಮಹಷ್ಠ ಎಾಂದರೆ ಕೋಣ ಎಾಂದ್ಯಗುತ್ತ ದೆ. 

ಕೋಣಗಳುಳಳ  ಪೆದೇಶ್ಗಳನ್ನನ  ಆಳುತಿತ ದದ  ವ್ಾ ಕ್ಷತ ಯೇ ಮಹಷ್ಠಸುರನಾಗಿ ಇವ್ನ್ನನ  ಸಂಹರಿಸದ 

ಸತ ರೋ ಚ್ಚಮುಾಂಡೇಶ್ವ ರಿಯಾಗಿ ಮೇಲವ ಗಿ ಮತತ  ಕೆಳವ್ಗಿದ ಚಿಾಂತ್ನೆಗಳು 

ಮೂಡಿರಬಹುದಲಿವೇ? ಮೇಲವ ಗಿ ಎಾಂಬುವುದು ತ್ಳಸ್ಮುದ್ಯಯಗಳಗೆ ಎಚು ರಿಕೆ ನೋಡುವ್ 
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ಸ್ಲುವಾಗಿ ಮೇಲವ ಗಿ ಸತ ರೋಯನ್ನನ  ಮೊೋಹಸ, ಪೆ್ ೋಮಿಸ, ವಿವಾಹ, ಸಂಭೋಗಿಸದಲಿ್ಲ  

ನಮಮ ನ್ನನ  ವ್ಧೆ ಮಾಡದೇ ಬಿಡುವುದ್ಧಲಿ  ಎಾಂಬ ಕಲಪ ನೆಯೇ? ಈ ಸಂಶ್ಯಗಳು ಹುಟಟ ಲು 

ಕಾರಣ ಶಾಕತ ದೇವ್ತ್ರಯ ಬಲ್ಲ, ಸಡಿ, ಗ್ರವು, ಕೆಾಂಡ ಹಾಯುವಿಕೆ, ಚ್ಚಟ್ಟ ಹಡೆತ್, ಕತಿತ  ಹಡೆತ್ 

ಮುಾಂತಾದ ಕಾಯಿಗಳಲಿ್ಲ  ತ್ಳಸ್ಮುದ್ಯಯಗಳೇ ಭಾಗವ್ಹಸುತ್ತ ವೆ. ಹಲವಾರು ಶಾಕತ  

ದೇವಿಗಳಗೆ ಬಲ್ಲ ನೋಡುವ್ ಪದಿ ತಿ ಇದುದ , ಬಲ್ಲ ಪದಿ ತಿಯಾಂದ ದೇವಿ ಸಂತೃಪತ ಳಾಗುವುದ್ಯದರೆ 

ಮೇಲವ ದಿದವ್ರು ಏಕೆ ಬಲ್ಲ ಕಾಯಿಮಾಡದೇ ತ್ಳಸ್ಮುದ್ಯಯಗಳಗೆ ಆಜೆಞ ಯನ್ನನ  

ಇಡಲಗಿದೆ. ಕೇವ್ಲ ಪೂಜಾರಿಕೆಗೆ ಮಾತೆ್  ತ್ಮಮ ನ್ನನ  ಒಗೂಗ ಡಿಸಕಾಂಡಿರುವಾಗ ಕೆಲ 

ಆಚರಣೆಗಳಾಂದ ದೂರ ಉಳಯುವ್ ಹುನಾನ ರಗಳೇನ್ನ? ಮಾತಂಗಿಗೆ ಮಾದ್ಧಗರ, 

ಹುಲ್ಲಗೆಮಮ ನಗೆ ಬೆಸ್ತ ರ, ಮಾಪುರ ತಾಯಗೆ ದಲ್ಲತ್ರ, ಅರೋಲ್ಲ ಹುಲ್ಲಗೆಮಮ ನಗೆ ವ್ಡಡ ರ, 

ಉಡುಸ್ಲಮಮ ನಗೆ ಮಡಿವಾಳರ, ಹೆಬಾಬ ರಮಮ ನಗೆ ಹಲೆಯರ, ಗಂಗಮಮ ನಗೆ ಬೆಸ್ತ ರ, 

ದ್ಯಾ ಮವ್ವ ನಗೆ ಬಡಿಗೇರರ ಪೂಜೆಯದೆ. ದೈವ್, ವ್ಗಿ ಮತತ  ಜಾತಿಗಳ ಈ ಮುಕ್ಕೂ ಟ 

ಸಂಬಂಧ ಪೆದೇಶಕವಾಗಿ ಬದಲಗುತ್ತ ದೆ. ಚ್ಚರಿತೆಿಕ ಪಲಿಟಗಳೂ ಈ ಸ್ಮಿೋಕರಣವ್ನ್ನನ  

ಬದಲ್ಲಸುತ್ತ ವೆ.36 ಚಿಕೂ ಮಗಳೂರು ಜಿಲಿೆಯಲಿ್ಲ  ಕಂಡುಬರುವ್ ಅಾಂತ್ರಗಟ್ಟಟ ಯಲಿ್ಲ  ಒಾಂದೇ 

ಪೌಳಯಳಗೆ ಮೂಡುಮುಖಕೊ  ದ್ಡಡ ಗುಡಿಯಲಿ್ಲ  ಅಾಂತ್ರಗಟ್ಟಟ ಮಮ , ಉತ್ತ ರ ಮುಖಕೊ  

ಚಿಕೂ ಗುಡಿಯಲಿ್ಲ  ಮಾತಂಗಿ ಮತತ  ಮರಾಳಮಮ . ಅಾಂತ್ರಗಟ್ಟಟ ಮಮ ನ್ ಪೂಜೆಗೆ ಉಪಪ ರರು, 

ಮಾತಂಗಿಗೆ ಮಾದ್ಧಗರು, ಮರಾಳಮಮ ನಗೆ ಹಲೆಯರಾಗಿದುದ , ಒಾಂದೇ ಆವ್ರಣದಲಿ್ಲರುವ್ 

ದೈವ್ಗಳು ಜಾತಿವಾರು ಹಂಚಿಹೋಗಿವೆ.37  

ಮೇಲವ ಗಿದವ್ರ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಕೆಲಸ್ ನವ್ಿಹಸುತಿತ ದದ  ತ್ಳಸ್ಮುದ್ಯಯಗಳನ್ನನ  ತ್ಮಮ  

ಹಡಿತ್ದಲಿ್ಲಟುಟ ಕಳಳ ಲು ಮೇಲವ ಗಿ ರೂಪಿಸದ ಸಂಚ್ಚ ಎಾಂದು ಗೆಹಸಕಳಳ ಬಹುದೆ? ಇದಕೊ  

ಉದ್ಯಹರಣೆ ಎಾಂದರೆ ಹನಾನ ಳ ಭಾಗದಲಿ್ಲರುವ್ ‘ನನ್ನ  ಚರಗ ರ್ಚಲ್ಲತ ೋನ’ ‘ನನ್ನ  ಕಡದು 

ಚರಗಚಲಿ ’ ಎಾಂಬ ಬೆದರಿಕೆಗಳು ಈ ಹನೆನ ಲೆಯಾಂದ ಹುಟ್ಟಟ ದವು.38 ಇನ್ನನ  ಕದುದ  ವಿದೆಾ  ಕಲ್ಲತ್ 

ಅಥವಾ ಬೆಾಹಮ ಣ ಹುಡುಗಿಯನ್ನನ  ಪೆ್ ೋಮಿಸದ ದಲ್ಲತ್ನಗೆ ವಿಧಿಸ್ಲದ ಮರಣದ ಶಕಿೆ ಗೆ 

ಕಟ್ಟಟ ರುವ್ ಕಥನ್ರೂಪ, ದಲ್ಲತ್ರನ್ನನ  ದಲ್ಲತ್ರಿಾಂದಲೇ ಕಲಿ್ಲಸುವ್ ಮೇಲವ ಗಿದವ್ರ 

ಜಾಣತ್ನ್.39ಆಗಿರಬಹುದಲಿವೆ. ಕಬಾಬ ಳಮಮ  ಜಾತೆ್ರಯಲಿ್ಲ  ದಲ್ಲತ್ರಿಗೆ ತ್ಲೆಮೇಲೆ 

ಕೆಾಂಡಸುರಿಯುವುದು ಜಾತಿಕಟಟ ನ್ನನ  ಮುರಿದ್ಧದದ ಕೊ  ಕಡುತಿತ ರುವ್ ಶಕಿಾಭಿನ್ಯವೇ? 

ಶರಸಯಲಿ್ಲ  ಮಾತಂಗಿ ಚಪಪ ರಕೊ  ಬೆಾಂಕ್ಷಹಾಕುವ್ ಆಚರಣೆ ಏನ್ನ್ನನ  ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತ ದೆ? 

ಜಲಸಂಸ್ೂ ೃತಿಯ ಶಾಕತ ದಲಿ್ಲ  ಈ ಬೆಾಂಕ್ಷಯ ಪೆಸ್ಕ್ಷತ  ಏನ್ನ್ನನ  ಪೆತಿನಧಿಸುತ್ತ ದೆ? ಇದು ಮೇಲ್ತಿ 

ಮಹಳೆಗೆ ಮಾಡಿಕಳುಳ ವ್ ಪೆಯಶು ತ್ತ ವ ದಲ್ಲತ್ರಿಗೆ ವಿಧಿಸದ ಶಕಿೆಯ ಭಾಗವ? ಪೆಶ್ನ  

ಕಾಡದೇ ಇರದು-ಉತ್ತ ರ ಹುಡುಕಬೇಕ್ಷದೆ.40 ಹನಾನ ಳಯಲಿ್ಲ  ಕೋಣ ಕಡಿದ ಬಳಕ 

ಅಮಮ ನ್ನ್ನನ  ‘ಮುಾಂಡಮೊೋಚ್ಚ’ವ್ ಪದಿ ತಿಯಲಿ್ಲ  ‘ನ್ೋಡವಾವ  ನಂತಾಯ, ನನ್ನ  ಗಂಡ 

ಸ್ತೊತ ೋದ. ನೋನ್ನ ಒಬಬ ಳೇ ಆದೆ. ಎಲಾ ರ ಹುಡಗನ್ನ ೋಡಿ ಇನೆನ ಲಡ  ವ್ಷ್ಿಕೊ  ಮಾಡಾನ್ 

ತ್ಗಳವ್ವ ’ ಎಾಂದು ಸ್ಮಾಧಾನ್ ಪಡಿಸುವ್ ನಾಟಕ್ಷೋಯ ಪೆಸಂಗವಿದೆ.41 ಇನ್ನನ  ತಮಕ್ಕರು 

ಸೋಮೆಯಲಿ್ಲರುವ್ ಚೋಮನ್ ಕುಣ್ಣತ್ವೂ ವಿಲೋಮ ವಿವಾಹ ಪೆಕರಣದಲಿ್ಲ  ಕಡಲದ 

ಶಕಿಾರೂಪದಂತಿದೆ. ಗಂಡ ಹಲೆಯನೆಾಂದು ಗತಾತ ದ್ಯಗ ಶಾನ್ನಭೋಗರ ಮಗಳು ಗಂಡ-

ಮಕೂ ಳನ್ನನ  ಕಲಿುವುದ್ಧಲಿ . ಅವ್ರು ಕೋಣ ಮತತ  ಚೋಮರಾಗಿ ಹುಟುಟ ವಂತ್ರ 

ಶ್ಪಿಸುವ್ಳು.42 ಕೋಣವಾಗಿ ಹುಟುಟ ವಂತ್ರ ಶ್ಪಿಸದ ಸತ ರೋ ಕೋಣವ್ನೆನ ೋ ಬಲ್ಲ ಪಡೆಯಬೇಕೆಾಂದು 
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ಆಶಸದದ ರ ಮೂಲ ಕಲಪ ನೆ ಏನ್ನ? ಹಾಂದೂ ಪರಂಪರೆಯಲಿ್ಲ  ಮುತೈದೆಗೆ ಇರುವ್ ಘನ್ತ್ರ, 

ಗೌರವ್, ಸಂಪನ್ನ ಗಳು ಒಬಬ  ವಿಧವೆಗೆ ಇಲಿ  ಎಾಂದು ತಿಳದ ಮೇಲೂ ಗಂಡನ್ನ್ನನ  ಕಾಂದು 

ಅಥವಾ ಶಾಪ ನೋಡಿ ತ್ದನಂತ್ರ ದೈವ್ತ್ವ ಕೊ  ಏರುವುದು ಸಾಾಂಸ್ೂ ೃತಿಕ ರಾಜಕಾರಣದ 

ಚಕೆದಂತಿದೆ. 

ಮೇಲವ ಗಿದವ್ರಾದ ಊರಿನ್ ಆಡಳತಾಧಿಕಾರಿಗಳು ತ್ಮಮ  ಜನ್ಬಲ, ಧನ್ಬಲದ್ಧಾಂದ, 

ಬಡಪೂಜಾರಿಯನ್ನನ  ಅಾಂಜಿಸ ತ್ಮಮ ಾಂತ್ರ ಹೇಳಕೆ ಮಾಡಿಸ, ನೋತಿ ನಯಮ ರಚಿಸ, ಉತ್ಸ ವ್ 

ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸದರು. ಕೆಳವ್ಗಿದ ಜನ್ರ ಹೆಣಿ್ಣ , ಹನ್ನನ  ಮಣಿ ನ್ನನ  ಲೂಟ್ಟ ಮಾಡಿದರು. 

ತ್ಮಮ  ವ್ಣಿ, ವ್ಗಿ ಮತತ  ವಂಶ್ಪರಂಪಯಿ ಅಧಿಕಾರವ್ನ್ನನ  ಉಳಸಕಾಂಡು ಬಂದರು. 

ಗೆ್ರಮದೇವ್ತ್ರಯ ಹೆಸ್ರಿನ್ಲಿ್ಲ  ಆ ಜನ್ ಜಾತಿೋಯತ್ರಯ ಸೆ ರಿೋಕರಣ, ಅನೈಕಾ ತ್ರಯ ಬೆಳವ್ಣ್ಣಗೆ, 

ವಾಾ ಜಾ  ಕಲಹ ಮೌಢಾ ಗಳನ್ನನ  ಬೆಳಸದರು, ಅಸ್ಪ ೃಶ್ಾ ತಾ ಭಾವ್ ಬೆಳಸದರು.43 ಬಹುಶಃ ದಲ್ಲತ್ 

ಅಥವಾ ತ್ಳಸ್ಮುದ್ಯಯದ ಐತಿಹಾ ಗಳು ಮೇಲ್ತಿಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಗಡಿಯನ್ನನ  

ದ್ಯಟ್ಟಬರಲು ಪೆಯತಿನ ಸುವ್ ದಲ್ಲತ್ ಅಥವಾ ತ್ಳಸ್ಮುದ್ಯಯವ್ನ್ನನ  ಹತ್ಮಾಡುವ್ 

ಸಂಚಿಕೆಯಾಗಿ ರೂಪುಗಾಂಡಿರಬಹುದು. ದಲ್ಲತ್ರನ್ನನ  ಕೋಣಕೊ  ಸ್ಮಿೋಕರಿಸ ಕಲಿುವುದರ 

ಜಾತಿದೆವ ೋಷ್ ಮಾತೆ್ವಿರದೆ, ಸ್ಮೃದಿ್ಧಯ ಆಶ್ಯವೂ ಇದ್ಧದ ರಬಹುದು. ಸ್ಮೃದಿ್ಧ  ಆಶ್ಯಕ್ಕೂ  

ನ್ರಬಲ್ಲ ಮತತ  ಪೆಣ್ಣಬಲ್ಲಗೂ ಶಾಕತ ಲೋಕದಲಿ್ಲ  ಹತಿತ ರದ ಸಂಬಂಧವಿದೆ. ಸ್ಮೃದಿ್ಧಯ 

ಸಂಕೇತ್ವಾಗಿರುವ್ ಜ್ೋಕುಮಾರ ಸಾವ ಮಿಯನ್ನನ  ಕಾಂದು, ಸುಟಟ ಬೂದ್ಧಯನ್ನನ  

ಹಲಗಳಗೆ ರ್ಚಲಿಲಗುತ್ತ ದೆ. ಕೋಣನ್ ರಕತ ವ್ನ್ನನ  ಬಿೋಜದ್ಾಂದ್ಧಗೆ ಬೆರೆಸ ಚರಗವಾಗಿ 

ಭೂಮಿಗೆ ರ್ಚಲಿುವಂತ್ರ, ದಲ್ಲತ್ ಪುರುಷ್ರನ್ನನ  ಕಾಂದು ನೆಲದಲಿ್ಲ  ಹೂಳದರೆ ಸರಿವಂತಿಕೆ 

ಬರುತ್ತ ದೆ ಎಾಂಬ ನಂಬಿಕೆಯೂ ಇದೆ. ಕೆರೆಒಡಡ ನ್ನನ  ಒಡೆಯದೆ ನಲಿ್ಲಸ್ಲು ನ್ರಬಲ್ಲ 

ಹೋದವ್ರಲಿ್ಲ  ಹೆಚಿು ನ್ವ್ರು ಮಾದ್ಧಗರು.44 ಪೆಸುತ ತ್ದವ್ರೆಗೂ ಕಂಡುಬರುವ್ ದೇವ್ದ್ಯಸ, 

ಜ್ೋಗತಿ, ಮಾತಂಗಿ ಮುಾಂತಾದವ್ರೆಲಿ  ಕೆಳಸ್ಮುದ್ಯಯದವ್ರೇ ಆಗಿರುವುದು ವಿಪಯಾಿಸ್.  

ಈ ಮೇಲ್ಲನ್ ಐತಿಹಾ , ಮೌಖಿಕ ಆಕರ, ಕಥೆಗಳು, ಹೇಳಕೆಗಳನ್ನನ  ಗಮನಸದ್ಯಗ ಮೇಲವ ಗಿ 

ಮತತ  ಕೆಳವ್ಗಿಗಳ ಮಧ್ ಯೆ ಒಾಂದು ತಿಕಾೂ ಟವಿರುವುದು ಸ್ಪ ರ್ಷಟ ೋಕರಿಸುವಿಕೆಯತ್ತ  

ನಲುವುಗಳು ತ್ಳೆಯುತಿತ ವೆ. 

ಸ್ಮಾರೇಪ್ : 

ಮನ್ನಕುಲವ್ನೆನ ೋ ಸಂಸ್ೂ ೃತಿ ಗೆಹಕೆಯಲಿ್ಲ  ಮೇಲವ ಗಿ ಜಾದೂಗ್ರರರಾಗಿ ಕೆಳವ್ಗಿವ್ನ್ನನ  

ಬುದಿ್ಧಮಾಾಂಧಾ ರನಾನ ಗಿ ಪರಿವ್ತಿಿಸದೆ. ಇಲಿ್ಲ  ಉದಭ ವಿಸುವ್ ನ್ನರಾರು ಪೆಶ್ನ ಗಳಗೆ 

ಸ್ರಳವಾದಂತ್ಹ ಉತ್ತ ರಗಳದದ ಾಂತ್ರ ಇಲಿ . ಶಾಕತ  ದೇವ್ತ್ರಗಳ ನ್ನರಾರು ರೂಢಿ, ಆಶ್ಯ, 

ಆಚರಣೆಗಳು ಅಸ್ಪ ಷ್ಟ  ರೇಖೆಯನ್ನನ  ಒಳಗಾಂಡಿವೆ. ಅದು ಭ್ಕ್ಷತ ಭಾವ್ದ ಸ್ಮುದ್ಯಯಕೊ  

ಹಲವುಬಾರಿ ಗತಿತ ರುವುದ್ಧಲಿ . ಇಾಂತ್ಹ ಅಸ್ಪ ಷ್ಟ  ರೇಖೆಯನ್ನನ  ವಿದ್ಯವ ಾಂಸ್ರು ಬಿಡಿಸದರೂ 

ಅದು ಪೂಣಿ ಪೆಮಾಣದಲಿ್ಲ  ಆಗಿಲಿವೆನ್ನ ಬಹುದು. ವ್ಗಿಗಳ ಮತತ  ಸಾಮಾಜಿಕ 

ಸಂಘಷ್ಿದ ಚ್ಚರಿತೆಿಕತ್ರಯನ್ನನ  ಐತಿಹಾ , ಪೌರಾಣ್ಣಕಗಳ ಮೂಲಕ ಸ್ಮ ೃತಿ ಪಲಿಟಗಳಗೆ 

ತಂದುಕಡುವ್ ಶಾಕತ ಪಂಥದಲಿ್ಲ  ದೇವ್ತ್ರ-ರಾಕ್ಷಸ್ರ, ಮೇಲವ ಗಿ-ಕೆಳವ್ಗಿ, ಪುರುಷ್-ಸತ ರೋ 

ಅನೇಕ ಬಾರಿ ತಿೋವೆ್  ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗುತ್ತ ವೆ. ಇವುಗಳು ಮುಕತ ತ್ರ-ದಮನ್ತ್ರ, ವಾಸ್ತ ಲಾ -
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ವೈಶ್ಮಾ , ಯುದಿ -ಒಪಪ ಾಂದ, ಸಂಭೆ್ಮ-ಸೂತ್ಕ, ವ್ರ-ಶಾಪ ಮುಾಂತಾದ ಹಲವು ಭಿನ್ನ  

ಆಶ್ಯಗಳನ್ನನ  ಒಳಗಾಂಡಿರುತ್ತ ವೆ. ಧಾಮಿಿಕ ಗೆಹಕೆಯ ಭಾಗವಾಗಿರುವ್ ಹಲವಾರು 

ಐತಿಹಾ ಗಳು ಮತತ  ಅವುಗಳ ಸ್ನನ ವೇಶ್ಗಳನ್ನನ  ಅಥೈಿಸಕಳುಳ ವುದು ಸ್ವಾಲು ಸಂಗತಿ. 

ಸ್ಮಾಜದಲಿ್ಲ  ಅಡಗಿರುವ್ ವ್ಗಿ, ಜಾತಿ, ಲ್ಲಾಂಗ ತಾರತ್ಮಾ ಗಳಾಂದ ಕ್ಕಡಿರುವ್ ಸಾಮಾಜಿಕ 

ವ್ಾ ವ್ಸೆ್ಥ ಗಳಲಿ್ಲ  ಐತಿಹಾ ಗಳು ಚ್ಚರಿತೆಿಕವಾಗಿ ಜರುಗಿದ ಸಂಘಷ್ಿದ ಸ್ಮ ೃತಿಗಳಾಗಿ 

ರೂಪುಗಾಂಡಿದುದ , ಅವುಗಳು ಭ್ಯ-ಭ್ಕ್ಷತ -ಮನ್ೋರಂಜನೆ ಮುಾಂತಾದ ಅಾಂಶ್ಗಳು ಸೇರಿ 

ಸಂಘಷ್ಿದ ಸ್ಮ ೃತಿಗಳಗೆ ಪರದೆ ಎಳೆದ್ಧರಬಹುದು. ರಹಮತ್ ತ್ರಿೋಕೆರೆಯವ್ರು ತ್ಮಮ  

ಕನಾಿಟಕ ಶಾಕತ ಪಂಥ ಕೃತಿಯಲಿ್ಲ  ಹೇಳುವ್ ಪರಿ ಹೋಗೆ. ಶಾಕತ ಪಂಥವ್ನ್ನನ  ಗತ್-ವ್ತ್ಿಮಾನ್, 

ಪುರಾಣ-ವಾಸ್ತ ವ್, ದಶ್ಿನ್-ಆಚರಣೆಗಳ ನ್ಡುವೆ ಅಥಿಮಾಡಕಳುಳ ವ್ ಅನವಾಯಿತ್ರ 

ಸೃರ್ಷಟ ಸವೆ; ಗತ್ದ ಸಂಗತಿಯಾಂದು ಕಾಲಘಟಟ ಗಳಲಿ್ಲ  ಹಾಯುತ್ತ , ಆಯಾ ಕಾಲ ಪೆದೇಶ್ 

ಸ್ಮುದ್ಯಯಗಳ ಆಶೋತ್ತ ರಗಳನ್ನನ  ಒಳಗಳುಳ ತ್ತ  ಪಡೆದ್ಧರುವ್ ರೂಪಾಂತ್ರ ಅರಿಯಲು 

ಹಸ್ ನ್ೋಟಕೆಮವ್ನ್ನನ  ಹುಡುಕ್ಷಕಳಳ ಬೇಕೆಾಂದು ಧವ ನಸುತಿತ ವೆ. ಒಟ್ಟಟ ರೆಯಾಗಿ ಕೇವ್ಲ 

ಗೆ್ರಮದೇವ್ತ್ರಗಳ ಆಚರಣೆಗಳಲಿ್ಲ  ಅಲಿದೆ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಹಲವಾರು ಆಚರಣೆಗಳಲಿ್ಲ  

ಮೇಲವ ಗಿ ಎಾಂಬುವುದು ಯಜಮಾನಕೆಯ ಸೆಾನ್ವ್ನ್ನನ  ಪಡೆದ್ಧದೆ. ಮೇಲವ ಗಿ ಹೇಳದ ಹಾಗೆ 

ಕೇಳುವ್ ಪರಿಪಠವ್ನ್ನನ  ಕೆಳವ್ಗಿಕೊ  ರೂಢಿಗತ್ ಮಾಡಿಸದಂತಿದೆ. ಅದನ್ನನ  ಸಾಾಂಸ್ೂ ೃತಿಕ 

ಹನೆನ ಲೆಯಲಿ್ಲ  ಚಿತೆಿಸ ಮನಃಪಲಿಟಗಳಲಿ್ಲ  ಅಚ್ಚು ಗಿ ಉಳಯುವಂತ್ರ ಮಾಡಿ ತ್ಮಮ  

ಸೆಾನ್ವ್ನ್ನನ  ಬಲಪಡಿಸಕಾಂಡಿವೆ. ಒಟ್ಟಟ ರೆಯಾಗಿ ಸಾಾಂಸ್ೂ ೃತಿಕ ರಾಜಕಾರಣದ ಭಾಗವಾಗಿ 

ಗೆಹಸುವ್-ನ್ೋಡುವ್ ಅಗತ್ಾ ತ್ರ ಇದೆ. 
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