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Abstract 

    Oral history is not only a basis for the creation of history but can also act as a bridge between 

society and education. Oral history can be used in the present day as a means of bringing 

marginalized social classes, individuals, into the mainstream through oral history. But if we 

look at the earlier development of oral history, history as an independent discipline of study 

first appeared in the fifth century BC. 
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ಪ್ರಾ ಥಮಿಕ ಆಕರವಾಗಿ ಮೌಖಿಕ ಪರಂಪರೆ  

ಡಾ. ಅನಿತ. ಟಿ1 

1ಅಥಿತಿ ಉಪನ್ಯಾ ಸಕರು, ಇತಿಹಾಸ ವಿಭಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾ ಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು. 

ಅಮೂತತ 

ಮೌಖಿಕ ಇತಿಹಾಸ ಎೆಂಬುದು ಚರಿತೆ್ರಯ ರಚನೆಗೆ ಮಾತೆ್  ಆಧಾರವಾಗಿರದೆ ಸಮಾಜ ಮತ್ತು  

ಶಿಕ್ಷಣದ ಸೇತ್ತವೆಯಾಗಿ ಕೂಡ ಕಾಯಯ ನಿರ್ಯಹಿಸಬಲಲ ದು. ತ್ಳ ಅೆಂಚಿನಲ್ಲಲ ರುರ್ ಸಾಮಾಜಿಕ 

ರ್ಗಯಗಳು, ವೆಾ ಕ್ತು ಗಳು, ಮೌಖಿಕ ಇತಿಹಾಸದೆಂದ ಮುಖ್ಾ ವಾಹಿನಿಯನ್ನು  ಸೇರಬಲಲ ದು ಅೆಂದರೆ 

ಕಡೆಗಣಿತ್ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು  ಗಣನೆಗೆ ತ್ರುರ್ ಸಾಧನವಾಗಿ ಮೌಖಿಕ ಇತಿಹಾಸರ್ನ್ನು  ಪೆಸ್ತು ತ್ 

ದನಗಳಲ್ಲಲ  ಬಳಸಿಕೊಳಳ ಬಹುದ್ಯಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಮೊದಲು ಮೌಖಿಕ ಇತಿಹಾಸ ಬಳೆದು 

ಬಂದರುವುದನ್ನು  ನೋಡುವುದ್ಯದರೆ, ಚರಿತೆ್ರ  ಒೆಂದು ಸವ ತಂತೆ್  ಅಧಾ ಯನದ ಶಿಸಾು ಗಿ 

ಮೊದಲು ಕಾಣಿಸಿಕೊೆಂಡಿದುು  ಕೆ್ತ .ಪೂ ಐದನೇ ಶ್ತ್ಮಾನದಲ್ಲಲ .  

ಕೀವರ್್ಡ ತಳು: ಮೌಖಿಕ ಇತಿಹಾಸ, ಮೌಖಿಕ ಸಂಪೆದ್ಯಯ, ಸಾಮಾಜಿಕ ರ್ಗಯಗಳು. 

ಪೀಠಿಕೆ 

ಭಾರತ್ದ ಜನಪದ ಸಂಶೋಧನೆಯು ಇತಿು ಚಿಿ ನ ದನಗಳಲ್ಲಲ  ಹೆಚಿ್ಚ  ಪೆ್ರಮುಖ್ಾ ತ್ರಯನ್ನು  

ಪಡೆಯುತಿು ರುವುದು ಹೆಮೆ್ಮಯ ವಿಚಾರವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಜಾನಪದದ ಅಧಾ ಯನದ ಬನು ಲ್ಲಲ  
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ಇತಿಹಾಸಕೆ್ಕ  ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು  ನಿೋಡುರ್ “ಮೌಖಿಕ ಪರಂಪರೆ”ಯ ಬಳರ್ಣಿಗೆ ಇನ್ನು  

ಸಾಕಷ್ಟು  ಪೆಮಾಣದಲ್ಲಲ  ನಡೆಯದೇ ಇರುವುದು ವಿಶಾದದ ಸಂಗತಿ. ಸ್ತಮಾರು 14 ಮತ್ತು  15 

ನೇ ಶ್ತ್ಮಾನದ ಪೂರ್ಯದಲ್ಲಲ  ಲಾರ್ಣಿಗಳ ಕೆಮಬದಧ  ಅಧಾ ಯನಕೆ್ಕ  ಒತ್ತು  ಕೊಟ್ು ೆಂತ್ರ 

ಜಾನಪದಕೆ್ಕ  ಕೊಡಲ್ಲಲಲ . ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶ್ಗಳಲ್ಲಲ  ಜಾನಪದ, ಲಾರ್ಣಿಗಳ ಕೆಮಬದಧ ವಾದ 

ಅಧಾ ಯನಕೆ್ಕ  ಕೊಟ್ು  ಆಸಕ್ತು  ನಮೆ ಲ್ಲಲ  ಕೊಡದರುವುದು ಅನೇಕ ಸತ್ಾ  ಘಟ್ನೆಗಳ ವಿನ್ಯಶ್ಕೆ್ಕ  

ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಶಿಾ ತ್ಾ  ಮತ್ತು  ಭಾರತಿೋಯ ವಿದ್ಯವ ೆಂಸರು 19 ನೇ ಶ್ತ್ಮಾನದ ನಂತ್ರದಲ್ಲಲ  

ಜಾನಪದದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಕಷ ೋತೆ್ ಗಳಲ್ಲಲ  ಅಲಪ  ಸವ ಲಪ  ಕ್ಕಲಸಗಳನ್ನು  ಆರಂಭಿಸಿ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು  

ಸಂಗೆಹಿಸಿ ಪುಸು ಕ ಮತ್ತು  ದನ ಪತೆಿಕ್ಕಗಳಲ್ಲಲ  ಪೆಕಟಿಸತೊಡಗಿದ್ಯಗ ಸಮಾಜಶಾಸು ರ, ಮಾನರ್ 

ಶಾಸು ರ, ಇತಿಹಾಸ , ಜನಪದ ಅಧಾ ಯನದ ವಿಭಾಗಗಳ ಬುದು ಜಿೋವಿಗಳು ಮೌಖಿಕ ಪರಂಪರೆಗೆ 

ನ್ಯೆಂದ ಹಾಡಲಾರಂಭಿಸಿದರು. 

  ಚರಿತೆ್ರಯ ರಚನೆಯ ಸಂದರ್ಯದಲ್ಲಲ  ಮೌಖಿಕ ಇತಿಹಾಸರ್ನ್ನು  ಮೌಖಿಕ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು  

ಭಿನು  ಸಥ ರಗಳಲ್ಲಲ  ವಿಶ್ಲ ೋಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ು ದೆ. ಚರಿತೆ್ರಯ ನಿಮಾಯಣ ಅಥವಾ ಪುನರ್ 

ನಿಮಾಯಣ ಕಾಯಯದಲ್ಲಲ  ಮೌಖಿಕ ಇತಿಹಾಸ ಎಷು ರ ಮಟಿು ಗೆ ಬಳಕ್ಕಯಾಗಬಲಲ ದು 

ಎನ್ನು ವುದರ ಮೇಲೆ ಅದರ ಮಹತ್ವ  ನಿೆಂತಿದೆ. ಈರ್ರೆಗೆ ಮೌಖಿಕ ಇತಿಹಾಸ 

ಬಳಕ್ಕಯಾಗುತಿು ರುರ್ ಕೆಮರ್ನ್ನು  ಹಾಗೂ ಮುೆಂದನ ಸಾಧಾ ತ್ರಗಳನ್ನು  

ಗಮನದಲ್ಲಲ ರಿಸಿಕೊೆಂಡು ನೋಡಿದ್ಯಗ ‘ಮೌಖಿಕ ಇತಿಹಾಸ’ ಹಲವು ನಿಟಿು ನಲ್ಲಲ  ಚರಿತೆ್ರಯ 

ರಚನ್ಯ ಪೆ ಕೆ್ತಯೆಯಲ್ಲಲ  ಬಳಕ್ಕಯಾಗುತ್ತು  ಬಂದದೆ.  ಇತ್ರೆ ಎಲಾಲ  ಆಕರಗಳಂತ್ರ ಮೌಖಿಕ 

ಇತಿಹಾಸರ್ನ್ನು  ಬಳಸಿಕೊಳುಳ ವುದು ಸಾಮಾನಾ ವಾಗಿ ಕಂಡು ಬರುರ್ ಕೆಮ, ಜಿೋರ್ನ 

ಚರಿತೆ್ರಯನ್ನು  ಬರೆಯುರ್ ವೇಳೆಗೆ ದನಚರಿ, ಪತೆಿಕಾ ರ್ರದ, ಪತೆ್ಗಳು, ಸೆ øತಿಗಳು 

ಇವುಗಳೆಲಲ ದರ ಜೊತ್ರಗೆ ಮೌಖಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು  ಬಳಸಿಕೊಳಳ ಲಾಗುತ್ು ದೆ. ಇಲ್ಲಲಯೂ 

ಮೌಖಿಕ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಲ  ಯಾರನ್ನು  ಕುರಿತ್ತ ಬರೆಯಲಾಗಿರುತ್ು ದೆಯೋ ಅರ್ರಿೆಂದಲೇ 

ಸಂಗೆಹಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು  ಬಳಸ್ತವುದು ಸ್ತಲರ್ವಾಗುತ್ು ದೆ. 

   ನಿಯತ್ಕಾಲ್ಲಕ್ಕಗಳಲ್ಲಲ  ಪೆಕಟ್ವಾಗುರ್ ಲೇಖ್ನಗಳಲ್ಲಲ  ಮೌಖಿಕ ಇತಿಹಾಸಕೆ್ಕ  ಒತ್ತು  ಕೊಟ್ಟು  

ಲೇಖ್ನಗಳನ್ನು  ಬರೆದರುವುದನ್ನು  ಗಮನಿಸಿ ಅಲ್ಲಲ  ಆರಿಸಿಕೊೆಂಡಿರುವಂತ್ಹ ವಿಷಯಗಳ 

ಹರವು ಹೊಸದ್ಯಗಿ ಕ್ಕಷ ೋತೆ್  ಪೆವೇಶಿಸಿದರ್ರನ್ನು  ಬರಗುಗೊಳಿಸ್ತತ್ು ದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು  ಸಾಮಾಜಿಕ 

ಸಮಸ್ಯಾ ಗಳನ್ನು  ಚಚಿಯಸ್ತರ್ ಈ ನಿಯತ್ಕಾಲ್ಲಕ್ಕಗಳು ಈರ್ರೆಗೆ ಗಮನಿಸದ ಹಲವು ವಿಚಾರಗಳ 

ಕಡೆ ಗಮನ ಸ್ಯಳೆಯುತ್ು ವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಲ  ಕ್ಕಲವು ಲೇಖ್ನಗಳು ಹಾಗೂ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಲ  ನೇರವಾಗಿ 

ಸಂದಶ್ಯನಗಳನೆು  ಪೆಕಟಿಸಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದರೇ, ಮತ್ರು  ಕ್ಕಲವು ಲೇಖ್ನಗಳು 

ಸಂದಶ್ಯನಗಳನ್ನು  ಆಧರಿಸಿದ ನಿರೂಪಣಾತೆ್ ಕ ವಿರ್ರಣೆಯನ್ನು  ನಿೋಡುತ್ು ವೆ. ಇಲಲ ವೆ 

ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿಯೇ ನೋಡಬಹುದು. ಕೃತಿಯ ಒಳಗೆ ಅಭಿಪೆ್ರಯಗಳನ್ನು  

ಬಳಸಿಕೊಳುಳ ವಾಗ ಸಂದಶ್ಯನದ ಉಲೆಲ ೋಖ್ರ್ನ್ನು  ಟಿಪಪ ಣಿಯಲ್ಲಲ  ಸೂಚಿಸಬೇಕು. 

ಮಾಹಿತಿದ್ಯರನ್ನ ಸ್ತಪೆಸಿದಧ  ರ್ಾ ಕ್ತು ಯಲಲ ದದು ರೆ ಅಡಿ ಟಿಪಪ ಣಿಯಲ್ಲಲ  ಅಥವಾ ಪಠ್ಾ ಭಾಗದಲೆಲ ೋ 

ರ್ಾ ಕ್ತು ಯ ಪರಿಚಯರ್ನ್ನು  ನಿೋಡಬೇಕಾಗುತ್ು ದೆ.  ಹೆಚಿ್ಚ  ಜನರನ್ನು  ಸಂದಶಿಯಸಿದು ಲ್ಲಲ  

ಪರಾಮಶ್ಯನ ಗೆೆಂಥಗಳ ಪಟಿು ಯನ್ನು  ನಿೋಡುವಂತ್ರ ಸಂದಶಿಯಸಿದ ರ್ಾ ಕ್ತು ಗಳ ಸಂಕ್ತಷ ಪು  

ಪರಿಚಯರ್ನ್ನು  ನಿೋಡಬೇಕಾಗುತ್ು ದೆ.  
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     ಚರಿತೆ್ರಕಾರರು ಮಾತೆ್ರ್ಲಲ ದೆ ಯಾವುದೇ ಶಿಸಿು ನ ಹಿನು ಲೆಯೆಂದ ಬಂದ ವಿದ್ಯವ ೆಂಸರು 

ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು  ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ಸಂಗೆಹಿಸಿದ್ಯಗ ಮೌಖಿಕ ಇತಿಹಾಸ ಮಾದರಿಯನ್ನು  

ಬಳಸ್ತವುದರಿೆಂದ ಸಂಶೋಧನೆಗೊೆಂದು ಕೆಮಬದಧ ತ್ರ ಬರುತ್ು ದೆ.  ಮೌಖಿಕ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಲ  

ಅದರ ಸತ್ತಾ ಸತ್ಾ ತ್ರ ಅಳೆಯಲು ಇರ್ರ ಸಮಕಾಲ್ಲೋನ ಆಧಾರಗಳೆಂದಗೆ ತ್ತಲನೆ 

ಮಾಡಲಾಗುತ್ು ದೆ. ಮೌಖಿಕ ಇತಿಹಾಸದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಲ  “ಮರು ಪೆಶ್ು ಯೇ” ಪೆಬಲವಾದ 

ಅೆಂಶ್ವಾಗಿರುತ್ು ದೆ. ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗೆಹಣೆಯ ಸಂದರ್ಯದಲ್ಲಲ  ಮಾಹಿತಿದ್ಯರನಿೆಂದ ಉತ್ು ರ 

ಪಡೆಯುವಾಗ ಅನೇಕ ರಿೋತಿಯ ಪೆಶ್ು ಗಳನ್ನು  ಕೇಳುತ್ತು  ಮರು ಪೆಶಿು ಸ್ತತ್ತು  ಹೊೋದಂತ್ರ 

ಗಾಢವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು  ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇತಿಹಾಸ ಸಂಶೋಧಕರು ಇದನ್ನು  ವಿಶ್ಲ ೋಷಣೆ 

ಮಾಡುರ್ ಸಂದರ್ಯದಲ್ಲಲ  ಸಕಾಯರಿ ದ್ಯಖ್ಲೆಯ ಪತೆ್ಗಳೆಂದಗೆ ತ್ತಲನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ಯಗ 

ಉದೆು ೋಶಿತ್ ಮಾಹಿತಿ ಒೆಂದೇ ಆಗಿದು ರೂ ಸಹ ಅೆಂಕ್ತ-ಅೆಂಶ್ಗಳಲ್ಲಲ  ಏರುಪೇರಾಗುವುದನ್ನು  

ಕಾಣುತ್ರು ೋವೆ. ಇಲ್ಲಲ  ಒಬಬ  ವೆಾ ಕ್ತು  ಹೇಳಿದ ವಿಚಾರರ್ನ್ನು  ಮತೊು ಬಬ ರಲ್ಲ ೋ ಅಥವಾ 

ದ್ಯಖ್ಲೆಗಳಲ್ಲ ೋ ಇರುರ್ ವಿಚಾರಕೆ್ಕ  ಹೊೋಲ್ಲಸ್ತರ್ ಮೂಲಕ ಅದರ ಸತ್ತಾ  ಸತ್ಾ ತ್ರಯನ್ನು  

ಅಳೆದ್ಯಗ ಘಟ್ನೆಯ ಅಥವಾ ಮಾಹಿತಿಯ ದತ್ತು ೆಂಶ್ಗಳಿಗಿೆಂತ್ “ಆಶ್ಯ” 

ಮುಖ್ಾ ವಾಗಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ು ದೆ. ಇಲ್ಲಲ  ಘಟ್ನೆ ನಿರೂಪಣೆಯ ನಿಖ್ರತ್ರಗಿೆಂತ್ ಸಮಾಜದ 

ಪೆತಿಕೆ್ತಯೆ, ಅಭಿಪೆ್ರಯ, ಸಂಸೆ øತಿ, ಭಾರ್ನ್ಯತೆ್ ಕ ಅೆಂಶ್ಗಳು ಗಮನಿೋಯವಾಗುತ್ು ವೆ. 

ಚರಿತೆ್ರಯ ರಚನೆಯ ಸಂದರ್ಯದಲ್ಲಲ  ಶಿಷು  ಮೌಖಿಕ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಲ  ಬಂದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು  

ಚರಿತೆ್ತಕಾರರು ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊೆಂಡಿದ್ಯು ರೆ. ವೇದ ಕಾಲ್ಲೋನ ಸಾಹಿತ್ಾ ದ ಆಧಾರದ 

ಮೇಲೆ ಆ ಕಾಲದ ಚರಿತೆ್ರಯನ್ನು  ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ.  

       ಲ್ಲಖಿತ್ ಪೂರ್ಯ ಸಮಾಜ ಅಥವಾ ಮೌಖಿಕ ಸಮಾಜ ಎೆಂದೂ ಸೆ ರಣಶ್ಕ್ತು ಯನ್ನು  

ಅನ್ನಮಾನಿಸ್ತವುದಲಲ . ಅದನ್ನು  ಸಮಗೆವಾಗಿ ಸಿವ ೋಕರಿಸ್ತತ್ತು  ಮುೆಂದನ ಪೋಳಿಗೆಗೆ ನಿೋಡುತ್ತು  

ಬರುತ್ು ದೆ. ವೆಾ ಕ್ತು ಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಿನು ಲೆಯೆಂದಗೆ ಅರ್ರು ಆಡುರ್ ಮಾತ್ತಗಳನ್ನು  

ಸಿವ ೋಕರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ು ದೆ. ಮೌಖಿಕ ಸಮಾಜದೆಂದ ಬಂದ ರ್ಾ ಕ್ತು ಯು ನಿೋಡುರ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು  

ಅನ್ನಮಾನದೆಂದ ಪೆಶಿು ಸಲಾಗುವುದಲಲ . ಹಾಗಾದರೆ ಮೂಢನಂಬಿಕ್ಕಗಳನ್ನು  ಹೇಗೆ 

ನೋಡಬೇಕು? ಮಹಾನ್ ರ್ಾ ಕ್ತು ಗಳ ಸ್ತತ್ು  ಹುಟ್ಟು ರ್ ಪವಾಡಗಳು ನಂಬಿಕ್ಕಗಳಾಗಿರುತ್ು ವೆ. ಅರ್ರ 

ನಂಬಿಕ್ಕಯನ್ನು  ಒಡೆಯುರ್ ಅಥವಾ ಮುರಿಯುರ್ ಉದೆು ೋಶ್ ಮೌಖಿಕ ಇತಿಹಾಸಕಾರನದಲಲ . 

ಅೆಂತ್ಹ ಕಡೆ ನಿಗಧಿತ್ ಸಮಾಜ ನಂಬಿದ ವಿಚಾರಗಳೇನೆೆಂದು ದ್ಯಖ್ಲ್ಲಸ್ತವುದು ಮಾತೆ್  

ಮೌಖಿಕ ಇತಿಹಾಸಕಾರನ ಕತ್ಯರ್ಾ ವಾಗುತ್ು ದೆ  . ಪೆತಿಷಿ್ಠ ತ್ ಸಮಾಜದ ಮೌಖಿಕ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಲ  

ಸೆ ರಣೆಯ ಜೊತ್ರಗೆ ಆಲ್ೋಚನೆಯೂ ಸೇರಿರುತ್ು ದೆ. ಪ್ರಶಿಿ ೋಮಾತ್ಾ  ದೇಶ್ದಲ್ಲಲ  ಮೌಖಿಕ 

ಇತಿಹಾಸದ ಬಳರ್ಣಿಗೆಯನ್ನು  ಗಮನಿಸ್ತವುದ್ಯದರೆ, ಯೂರೋಪ್, ಆಫೆ್ರಕಾ, ಏಷ್ಯಾ  

ಖಂಡಗಳ ಚರಿತೆ್ರ  ಹಾಗೂ ಚರಿತೆ್ರಯ ರಚನೆಯಲ್ಲಲ  ಮೌಖಿಕ ಇತಿಹಾಸದ ಪ್ರತೆ್  ಬಹಳವಾಗಿದೆ. 

ಈ ಹಿನು ಲೆಯಲ್ಲಲ  ಮೌಖಿಕ ಇತಿಹಾಸದ ವಾಾ ಪು  ವಿಸಾು ರವಾಗಿರುವುದನ್ನು  ಗಮನಿಸಬಹುದು.    

   ಇತಿಹಾಸದ ರಚನೆಯ ಕಾಯಯದಲ್ಲಲ  ತೊಡಗುವಾಗ ಮೌಖಿಕ ಇತಿಹಾಸದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು  

ಪಡೆಯಲು ಈ ಕ್ಕಳಕಂಡಂತ್ ರ್ಗಿೋಯಕರಣದೆಂದ ಮತ್ು ಷ್ಟು  ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು  ಪಡೆಯಲು 

ಅನ್ನಕೂಲವಾಗುತ್ು ದೆ. 
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            ಶಿಷ್ಟ  ಪರಂಪರೆ  ಮತ್ತು  ಮೌಖಿಕ ಪರಂಪರೆ 

ಶಿಷ್ಟ  ಪರಂಪರೆ   

1. ಶಿಷು  ಮೌಖಿಕ ಪರಂಪರೆ –ವೇದಗಳು,ಉಪನಿಷತ್ತು ಗಳು, ಸೆ øತಿ 

2. ಶಿಷು  ಲ್ಲಖಿತ್ ಪರಂಪರೆ- ಶಾಸನಗಳು, ಲ್ಲಖಿತ್ ರೂಪದ ಶಾಸು ರ ಗೆೆಂಥಗಳು 

3. ಶಿಷು  ಕೆ್ತಯಾ ಪರಂಪರೆ –ಯಜ್ಞ, ಯಾಗ, ಯೋಗ 

4. ಶಿಷು  ಭೌತಿಕ ಪರಂಪರೆ - ಕೊೋಟೆಗಳು, ದೇವಾಲಯಗಳು, ವಾಸ್ತು ಶಿಲಪ ದ ಚೌಕಟಿು ನಲ್ಲಲ                                                                          

ನಿಮಾಯಣವಾದ ಕಟ್ು ಡಗಳು  

5. ಶಿಷು  ಕಲಾ ಪರಂಪರೆ - ರ್ರತ್ನ್ಯಟ್ಾ , ಶಾಸಿು ರೋಯ ಸಂಗಿೋತ್ 

ಮೌಖಿಕ ಪರಂಪರೆ 

1. ಜನಪದ ಮೌಖಿಕ ಪರಂಪರೆ - ಲಾರ್ಣಿ, ಕಥೆ, ಗಾದೆ, ಒಗಟ್ಟ 

2. ಜನಪದ ಕೆ್ತಯಾ ಪರಂಪರೆ – ವೃತಿು  ಕಸ್ತಬುಗಳು, ಕೃಷ್ಠ, ಕಮೆಾ ರಿಕ್ಕ 

3. ಜನಪದ ಭೌತಿಕ ಪರಂಪರೆ – ಮಣಿಿ ನ ಮನೆ, ಗುಡಿಸಲು 

4. ಜನಪದ ಕಲಾ ಪರಂಪರೆ – ಕೊೋಲಾಟ್, ರಂಗರ್ಲ್ಲಲ , ಬಯಲಾಟ್ 

     ಹಿೋಗೆ ಪರಂಪರೆಯೆಂದ ಬಂದ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಹೆಚಿಿ ನ ಮಾನಾ ತ್ರ ಸಿಗುರ್ಷ್ಟು  ಜನಪದ 

ಪರಂಪರೆಯೆಂದ ಬಂದ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಸಿಗುತಿು ಲಲ  ಎೆಂಬುದು ಈ ಮೇಲ್ಲನ ರ್ಗಿೋಯಕರಣದೆಂದ 

ಸಪ ಷು ವಾಗುತ್ು ದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮುೆಂದನ ದನಗಳಲ್ಲಲ  ಮೌಖಿಕ ಇತಿಹಾಸದ ವಾಾ ಪು ಯನ್ನು  

ವಿಸು ರಿಸಿ ಇತಿಹಾಸದ ರಚನೆಗೆ ಸಂಶೋಧನೆಗಳ ಮೂಲಕ ನೇರವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು  

ಸಂಗೆಹಿಸ್ತರ್ ಕ್ಕಲಸಗಳು ತ್ತತ್ತಯಗಿ ಆಗ ಬೇಕಾದ ಅನಿವಾಯಯತ್ರ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಲ  

ಪರಂಪರೆಯೆೆಂದರೆ ಶಿಷು ವೆೆಂದು ಹಾಗೂ ಮೌಖಿಕ ಎೆಂದರೆ ಜನಪದವೆೆಂದು ಸರಳವಾಗಿ 

ಭಾವಿಸಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ು ದೆ. ಮೌಖಿಕ ಸಂಪೆದ್ಯಯರ್ನ್ನು  ಚರಿತೆ್ರ  ನಿಮಾಯಣ ಪೆ ಕೆ್ತಯೆಗೆ 

ತೊಡಗಿಸ್ತವಾಗ ಜನಪದ ಆಕರಗಳಲ್ಲಲ  ಸೂಕೆ್ಷ  ಒಳನೋಟ್ವಿರಬೇಕಾಗುತ್ು ದೆ. ಮೌಖಿಕ 

ಪರಂಪರೆಯನ್ನು  ಇತಿಹಾಸ ರಚನೆಯಲ್ಲಲ  ಬಳಸ್ತವಾಗ ಅಧಾ ಯನದ ಕೆಮವಾಗಿ 

ನೋಡುವುದ್ಯದರೆ, 

• ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಾ ವೆಂದನ್ನು  ತ್ರಗೆದುಕೊೆಂಡು ಅದರ ಐತಿಹಾಸಿಕ ವಿಶ್ಲ ೋಷಣೆಯನ್ನು  

ಮಾಡುವುದು. 

 ಉದಾಹರಣೆಗೆ :- ಕ್ಕರೆಗೆ ಹಾರದಂತ್ಹ ಐತಿಹಾ ರ್ನ್ನು  ತ್ರಗೆದುಕೊೆಂಡು ಅಧಾ ಯನಕೆ್ಕ  

ಒಳಪಡಿಸಿ ಅದರ ಕಾಲ, ರಚಿತ್ವಾಗಿರಬಹುದ್ಯದ ಪೆದೇಶ್, ಕ್ಕರೆಗೆ ಬಲ್ಲ ನಿೋಡಿರುರ್ ಉದೆು ೋಶ್ 

ಇತ್ತಾ ದ ಅೆಂಶ್ಗಳು ಪೂಣಯವಾಗಿ ಒೆಂದು ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಾ ವೇ ಅಲಲ ವೇ ಎೆಂಬ 

ವಿಚಾರಗಳನ್ನು  ಅಳೆಯಲು ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ು ದೆ. 
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• ಯಾವುದ್ಯದರು ಒೆಂದು ಪೆದೇಶ್ದ ಇಲಲ ವೆ ಒೆಂದು ವಿಷಯಕೆ್ಕ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ರ 

ಸಿಗುರ್ ಎಲಾಲ  ಮೌಖಿಕ ಆಕರಗಳನ್ನು  ಸಂಗೆಹಿಸಿ ಅನಂತ್ರ ಲ್ಲಖಿತ್ ಅಥವಾ ಪೆ್ರಕು ನ 

ಆಧಾರದೆಂದಗೆ ತ್ತಲನೆ ಮಾಡುವುದು. 

• ಉಳಿದ ಆಕರಗಳ ಜೊತ್ರಗೆ ಜನಪದ ಆಕರರ್ನ್ನು  ಬಳಸ್ತತ್ತು  ಆರೋಗಾ ಕರ ವಾದ 

ಮಂಡನೆ ಮಾಡುವುದು. 

  ಈ ಮೇಲ್ಲನ ಕೆಮಗಳ ಬಳಕ್ಕಯೆಂದ ಇತಿಹಾಸ ರಚನೆಗೆ ಮೌಖಿಕ ಇತಿಹಾಸವು 

ಪೂರಕವಾಗಬಲಲ ದು ಎೆಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಮೌಖಿಕ ಚರಿತೆ್ರ  ಅಥವಾ ಜನಪದ ಚರಿತೆ್ರ  

ಎೆಂಬುದು ಅಹನಿಯಶಿಯಾದುದು ಅದು ನದಯಂತ್ರ ನಿರಂತ್ರವಾಗಿ ಹರಿಯುತ್ತು  ಮುೆಂದೆ 

ಸಾಗುತಿು ರುತ್ು ದೆ. ಹೆಸರೇ ಹೇಳುವಂತ್ರ ಮೌಖಿಕ ಎೆಂಬುದು “ಮಾತ್ತ” ಅಥಯರ್ನ್ನು  ನಿೋಡುತ್ು ದೆ. 

ಅೆಂದರೆ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು  ಜನರ ಬಾಯೆಂದ ಬಾಯಗೆ, ಒೆಂದು ತ್ಲೆಮಾರಿನಿೆಂದ ಮತೊು ೆಂದು 

ತ್ಲೆಮಾರಿಗೆ ಸಾಗಿಸ್ತವಂತ್ ಪೆ ಕೆ್ತಯೆಯಲ್ಲಲ  ಮೌಖಿಕ ಇತಿಹಾಸ ಮುೆಂದುರ್ರೆಯುತಿು ರುತ್ು ದೆ. 

ಅದನ್ನು  ಗಮನಿಸಿ ಗೌಣವಾಗಿರುರ್ ಚರಿತೆ್ರ  ರಚನೆಯ ಅನೇಕ ಆಕರಗಳನ್ನು  , ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು  

ಕಲೆ ಹಾಕುರ್ ಕ್ಕಲಸರ್ನ್ನು  ನ್ಯವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬರರ್ಣಿಗೆಯಲ್ಲಲ  ದ್ಯಖ್ಲುಗೊಳಳ ದೆ 

ತ್ಲೆಮಾರಿನಿೆಂದ ತ್ಲೆಮಾರಿಗೆ ಸಾಗಿ ಬರುರ್ ಸಾಹಿತ್ಾ ರ್ನ್ನು  ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಾ  ಎೆಂದದುು , 

ಭಾಷೆಗೆ ಲ್ಲಪ ಕಾನಿೋಸಿಕೊೆಂಡ ಮೇಲೆ ಲ್ಲಖಿತ್ ಸಾಹಿತ್ಾ ವು ರಚನೆಯಾಗಿದೆ.  

   ಅಕ್ಷರಬಲಲ ರ್ರಿೆಂದ ಮಾತೆ್  ರಚನೆಯಾಗುರ್ ಶಿಷು  ಸಾಹಿತ್ಾ ವು ನಿದಯಷು ವಾಗಿ ಒಬಬ  

ರ್ಾ ಕ್ತು ಯೆಂದ ರಚನೆಯಾಗುವುದರಿೆಂದ ಇದು ಆಯಾ ಲೇಖ್ಕನ ಸಾವ ಮಾ ಕೆ್ಕ  ಒಳಪಟಿು ರುತ್ು ದೆ. 

ಆದರೆ ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಾ  ಒಬಬ  ರ್ಾ ಕ್ತು ಯೆಂದ ರಚನೆಯಾದುದಲಲ . ಜನಸಮೂಹದ ನಡುವೆ 

ಹುಟಿು , ಸಮೂಹದಲ್ಲಲ  ಪೆಸಾರಗೊಳುಳ ವುದರಿೆಂದ ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಾ ರ್ನ್ನು  ಸಮುದ್ಯಯದ 

ಸೃಷ್ಠು ಯೆೆಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇತಿಹಾಸದ ರಚನೆಗೆ ಮೌಖಿಕ ಆಕರಗಳನ್ನು  

ಎರರ್ಲು ಪಡೆಯುತಿು ರುವುದು ಗೌಣವಾಗಿರುರ್ ಅನೇಕ ಸಂಗತಿಗಳಿಗೆ ಜಿೋರ್ ಬಂದಂತ್ತಗಿದೆ.    

       ಮೌಖಿಕ ಚರಿತೆ್ರ  / ಜನಪದ ಚರಿತೆ್ರ  ಎೆಂಬುದು ಅಹನಿಯಶಿಯಾದುದು. ಅದು ನದಯಂತ್ರ 

ನಿರಂತ್ರವಾಗಿ ಹರಿಯುತ್ತು  ಮುೆಂದೆ ಹೊೋಗುತಿು ರುತ್ು ದೆ. ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಲ  ಮೌಖಿಕ/ಜನಪದ 

ಆಕರಗಳು ಪೆಸ್ತು ತ್ದಲ್ಲಲ  ಜಿೋರ್ ಪಡೆದುಕೊೆಂಡು ರ್ಾ ಕ್ತು ಯ ಸೆ øತಿಪಟ್ಲದಲ್ಲಲ ನ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು  

ಸಂಗೆಹಿಸಿ ಇತಿಹಾಸಕೆ್ಕ  ಮ್ಮರಗು ನಿೋಡುತಿು ವೆ. ನಮೆ  ದೇಶ್ ಕೃಷ್ಠಕರ ದೇಶ್ ಇಲ್ಲಲ  ವಿದ್ಯಾ ವಂತ್ರು 

ಕೃಷ್ಠ ಕ್ಕಷ ೋತೆ್  ಆಯೆೆ  ಮಾಡಿಕೊಳುಳ ವುದು ಕಡಿಮ್ಮ. ಅಕ್ಷರಸಥ ರಲಲ ದ ಇರ್ರು ಇತಿಹಾಸದ ಅನೇಕ 

ವಿಚಾರಗಳನ್ನು  ಕಂಡು ತಿಳಿದುಕೊೆಂಡು ಕಥೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಲ  ಮಕೆಳಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತು ರೆ. ಆ 

ಕಥೆಯಲ್ಲಲ  ಚರಿತೆ್ರಯ ರಚನೆಗೆ ಆಕರಗಳಿರುವುದನ್ನು  ವಿದ್ಯಾ ವಂತ್ರಾದರ್ರು ಗಮನಿಸಿಯೇ 

ಇರುವುದಲಲ . ಆದರೆ ಇದಕೆ್ಕ  ರ್ಾ ತಿರಿಕು ವಾಗಿ ಇೆಂದು ಇತಿಹಾಸದ ರಚನೆಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಮೌಖಿಕ 

ಅಥವಾ ಜನಪದ ಆಕರಗಳ ಮೊೋರೆ ಹೊೋಗುತಿು ರುವುದು ಸಾವ ಗತ್ತಹಯ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. 

ಸಾವ ತಂತೆ್ ಾ ಕೊ  ಮೊದಲು ಇತಿಹಾಸದ ರಚನೆ ಪೆ್ರರಂರ್ವಾಗುವುದೇ ಯೂರೋಪನ 

ಚರಿತೆ್ರಯ ನಂತ್ರ. ಇಲ್ಲಲ  ಗಮನಿಸಬೇಕಾದದುು  ಮೌಖಿಕ ಆಕರಗಳನ್ನು  ಇತಿಹಾಸಕೆ್ಕ  

ಪೂರಕವಾಗಿ ಬಳಿಸಿದುು  ಪ್ರಶಿಿಮಾತ್ಾ ರೇ ಎೆಂಬುದು .   
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    ಬೆಿಟಿಷರು ಭಾರತ್ಕೆ್ಕ  ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅರ್ರು ದ್ಯಕಲ್ಲಸಿಕೊೆಂಡ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು  ಇತಿಹಾಸ 

ರಚನೆಗೆ ಆಯೆೆ  ಮಾಡಿಕೊೆಂಡಿದುು .  ಯಾವುದೇ ಘಟ್ನೆಗಳನ್ನು  ತ್ಮಗೆ ಕಂಡಂತ್ರ ತ್ಮೆ  

ಅನ್ನಕೂಲಕೆ್ಕ  ಒಗುುವಂತ್ರ ರೂಪಸಿಕೊೆಂಡರೂ ಇದು ಭಾರತಿಯರಿಗೆ ಹೊಸ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು  

ಕಲೆಹಾಕುರ್ ವಿಧಾನರ್ನ್ನು  ಕಲ್ಲಸಿತ್ತ. ವಿದೇಶಿಯರ ಬರಹಗಳು ಇತಿಹಾಸ ರಚನೆಗೆ ಆಕರವಾಗಿ 

ಬಳಸಿಕೊಳಳ ಲಾರಂಭಿಸಿದರು ಆದರೆ ದೇಶಿಯ ವಿರ್ರ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು  ಸಂಗೆಹಣೆ ಮಾಡುರ್ 

ಕ್ಕಲಸರ್ನ್ನು  ಕಡೆಗಾಣಿಸಿದರು. ಭಾರತಿೋಯ ಚರಿತೆ್ರಕಾರರು ಕೂಡ ಅೆಂದು ಚರಿತೆ್ರಗೆ 

ಸಮಥಯನಿೋಯ ದ್ಯಖ್ಲೆಗಳು ಮುಖ್ಾ ವೆೆಂದು ತಿಳಿದು ದ್ಯಖ್ಲೆಗಳಿಲಲ ದ, ಆಕರಗಳಿಲಲ ದ 

ಚರಿತೆ್ರಯನ್ನು  ಒಪಪ ಕೊಳಳ ಲು ಸಾಧಾ ವಿಲಲ  ಎೆಂಬುದ್ಯಗಿ ಪಟ್ಟು  ಹಿಡಿದರು. ಆದರೆ ಕಾಲ 

ಮುೆಂದುರ್ರೆದಂತ್ರ ಚರಿತೆ್ರಕಾರರು, ಬುದಧ ಜಿೋವಿಗಳು, ವಿಚಾರವಂತ್ರು ಸೇರಿ ಮೌಖಿಕ 

ಚರಿತೆ್ರಯಲ್ಲಲ  ಹೊಸ ವಿಚಾರಗಳತ್ು  ಗಮನ ಹರಿಸ್ತವಂತ್ರ ಮಾಡಿದ್ಯು ರೆ. ಜನರ 

ಸೆ øತಿಪಟ್ಲದಲ್ಲಲ ರುರ್ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು  ಸಂಗೆಹಿಸಿ, ಚರ್ಚಯಗೆ ಒಳಪಡಿಸ್ತತ್ತು  ಸಥ ಳಿಯ ಜನರ 

ಚರಿತೆ್ರಯನ್ನು  ಮುಖ್ಾ  ವಾಹಿನಿಗೆ ತ್ರುರ್ ಕ್ಕಲಸ ಮಾಡುತಿು ದ್ಯು ರೆ. ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಇೆಂದು ಪದವಿ 

ಹಂತ್ದಲ್ಲಲ ಯೇ ಸಥ ಳಿಯ ಇತಿಹಾಸದ ಅಧಾ ಯನಕೆ್ಕ  ಮಹತ್ವ  ನಿೋಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿೆಂದ್ಯಗಿ 

ವಿದ್ಯಾ ಥಿಯಗಳಲ್ಲಲ  ನೇರ ಮತ್ತು  ನೈಜ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು  ಕಲೆ ಹಾಕುವಂತ್ಹ ಪೆವೃತಿು  

ಬಳೆಸ್ತವುದರ ಜೊತ್ರಗೆ ಚರಿತೆ್ರಯ ಪುನರ್ ನಿಮಾಯಣಕೆ್ಕ  ಅಡಿಪ್ರಯ ಹಾಕ್ತದಂತ್ತಗುತ್ು ದೆ.  

    ಐತಿಹಾ  ಭಾರ್ನೆ, ಜನಪದಗಿೋತ್ರ, ಕಥೆ, ಕಾರ್ಾ ಗಳನ್ನು  ಅಧಾ ಯನ ಮಾಡುರ್ ಮೂಲಕ 

ಸಮಾಜದ ಸಂಪೆದ್ಯಯ, ನಡಾರ್ಳಿ ಇತ್ತಾ ದಗಳನ್ನು  ಅರ್ಾ ಸಿಸ್ತರ್ ಮೂಲಕ ಮೌಖಿಕ 

ಚರಿತೆ್ರಯನ್ನು  ಚರಿತೆ್ರಕಾರರು ಮತ್ತು  ಸಂಶೋಧಕರು ಜೊತ್ರಗೂಡಿ ರಚಿಸ್ತತಿು ರುವುದು 

ಹೆಮೆ್ಮಯ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳೇ ಮೌಖಿಕ ಚರಿತೆ್ರಯ ಆಧಾರಗಳಾಗಿ ರೂಪುಗೊಳುಳ ತಿು ವೆ. 

ಭಾರ್ನ್ಯತೆ್ ಕವಾದ, ಅತಿಮಾನ್ನಷವಾದ, ಸೃಜನಶಿೋಲತ್ರಯೆಂದ ಕೂಡಿರುರ್ ಬಹುತೇಕ 

ಜನಪದ ಆಕರಗಳು ಇೆಂದು ಚರಿತೆ್ರಕಾರರಿಗೆ ರ್ರಪೆಸಾದವಾಗಿದೆ. ಆಮೂಲಕ ಗೆಾಮ-

ಗೆಾಮಗಳ. ತಿೋರ ಹಿೆಂದುಳಿದ ಹಳಿಳ ಯೆಂದ ಹಿಡಿದು ಬಳೆದು ಹೆಮೆ ರವಾಗಿರುರ್ ನಗರ 

ಪೆದೇಶ್ಗಳರ್ರೆಗೆ ಸಥ ಳಿೋಯ ಚರಿತೆ್ರ , ಪೆ್ರದೇಶಿಕ ಚರಿತೆ್ರ , ರೈತ್ತಪ ಜನರ ಚರಿತೆ್ರಯನ್ನು  

ದ್ಯಖ್ಲ್ಲಸಲಾಗುತಿು ದೆ. ಇದರಿೆಂದ ಸಥ ಳಿಯ ಚರಿತೆ್ರಯ ವಿವಿಧ ಮಜಲುಗಳನ್ನು  

ಅಥಯಮಾಡಿಕೊಳಳ ಲು ಸ್ತಲರ್ವಾಗುತ್ು ದೆ. ಉದ್ಯಹರಣೆಗೆ; ಕ್ಕರೆಗೆ ಹಾರ, ಕುಮಾರ ರಾಮನ 

ಲಾರ್ಣಿ, ಸಂಗೊೋಳಿಳ  ರಾಯಣಿ ನ ಸಾೆಂಗತ್ಾ  ಹಾಗೂ ಕೊೋಟೆಗೆ ಹಾರದಂತ್ಹ ಆತೆ್ತಪಯಣೆಯ 

ಕಥೆಗಳನ್ನು  ಮೌಖಿಕದಲ್ಲಲ  ಉದ್ಯಹರಿಸಬಹುದು. 

   ಚರಿತೆ್ರಕಾರರ ವಿಚಾರವಂತಿಕ್ಕ ಇೆಂದು ಬದಲಾರ್ಣೆಯ ಕಾಲಘಟ್ು ಕೆ್ಕ  

ಹೊೆಂದಕೊೆಂಡಿರುವುದರಿೆಂದ ಯಾವುದೇ ದ್ಯಖ್ಲೆಗಳನ್ನು  ಹೊೆಂದರದ ರೈತ್ತಪ ಜನರ, 

ಸಾಮಾನಾ  ಜನರ ಚರಿತೆ್ರಯನ್ನು  ನಿರೂಪಸ್ತವುದರೆಡೆಗೆ ಸಾಗಿದಗದ್ಯರೆ. ಹಿೆಂದೆ 

ಚರಿತೆ್ರಯೆೆಂದರೆ ಕೇರ್ಲ ಪೆಭುಗಳ, ರಾಜ-ರಾಣಿಯರ ಜಿೋರ್ನ, ಅರ್ರ ರಾಜಾ ಗಳ ನಡುವಿನ 

ಹೊೋರಾಟ್, ಕ್ಕಲವು ಮಹಾಪುರುಷರ ಜಿೋರ್ನಗಾಥೆ ಬಿಟ್ು ರೆ ಉಳಿದ ಘಟ್ನೆಗಳನ್ನು  

ಚರಿತೆ್ರಯಡಿಯಲ್ಲಲ  ಸೇರಿಸಿದರು. ಪೆಜೆಗಳ ಚರಿತೆ್ರಯನ್ನು  ಕಡೆಗಾಣಿಸಲಾಯತ್ತ. ಆದರೆ 

ಇತಿು ಚಿನ ದನಗಳಲ್ಲಲ  ಪೆಜೆಗಳ ಇತಿಹಾಸಕೆ್ಕ  ಮಹತ್ವ  ನಿೋಡಲಾಗುತಿು ದೆ. ದೇಶ್ದಲ್ಲಲ ನ ಶೇಕಡಾ 

70% ಕೊ  ಹೆಚಿಿ ನರ್ರಿಗೆ ಅಕ್ಷರ ಜಾಾ ನವಿಲಲ ದು ರಿೆಂದ ಅರ್ರಿಗೆ ಅಕ್ಷರ ಸಂಸೆ øತಿಯ ಜಾಾ ನ ಇಲಲ  
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ಎೆಂಬುದ್ಯಗಿ ಅರ್ರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು  ಕಡೆಗಾಣಿಸಲಾಗುತಿು ತ್ತು . ಆದರೆ ಕಾಲ ಬದಲಾದಂತ್ರ 

ಅರ್ರ ಚರಿತೆ್ರಯೂ ಮುಖ್ಾ ವಾಗಿದು ರಿೆಂದ ಅಕಾ ರ ಬಾರದ, ಮುಖ್ಾ ವಾಹಿನಿಯ ಜಾಾ ನ 

ಕೇೆಂದೆಗಳಿೆಂದ ದೂರವಿರುರ್ ಪೆಜೆಗಳ, ಜನಪದರ ಚರಿತೆ್ರಯನ್ನು  ರಚಿಸ್ತವುದು ಚರಿತೆ್ರಕಾರರು 

ಸವಾಲಾಗಿ ಸಿವ ೋಕರಿಸಿ ಚರ್ಚಯಗೆ ಒಳಪಡಿಸ್ತತ್ತು , ವಿಚಾರ ಸಂಕ್ತರಣಗಳಲ್ಲಲ  ಮೌಖಿಕ /ಜನಪದ 

ಆಕರಗಳ ಬಗೆಗೆ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು  ಮಂಡಿಸ್ತತಿು ದ್ಯು ರೆ. ಇದರಿೆಂದ ನಮೆ  ನ್ಯಡಿನ ಚರಿತೆ್ರಯನ್ನು  

ಪೂಣಯ ಪೆಮಾಣದಲ್ಲಲ  ಸಂಗೆಹಿಸ್ತವಂತ್ಹ ಕ್ಕಲಸಕೆ್ಕ  ನ್ಯೆಂದ ಹಾಡಿದಂತ್ತಗುತ್ು ದೆ. 

   ಜನಸಾಮಾನಾ ರ, ಅದರಲ್ಲಲಯೂ ರೈತ್ತಪ ರ್ಗಯಗಳ, ಕೃಷ್ಠ, ಕೂಲ್ಲಕಾರರ ಚರಿತೆ್ರಯನ್ನು  ಭಿನು  

ಬಗೆಯ ಸೈದ್ಯಧ ೆಂತಿಕತ್ರಯ ಹಿನು ಲೆಯಲ್ಲಲ  ಅಭಾಾ ಸ ಮಾಡುವುದು ಚರಿತೆ್ರಯ ರಚನ್ಯಕಾರರಿಗೆ 

ಒೆಂದು ರಿೋತಿಯಲ್ಲಲ  ಸವಾಲಾಗಿತ್ತು . ಐತಿಹಾಸಿಕ ದ್ಯಖ್ಲೆಗಳಿಲಲ ದ ಜನಸಾಮಾನಾ ರಲ್ಲಲ  

ಹುದುಗಿದು  ನೆನಪುಗಳನ್ನು  ದ್ಯಖ್ಲ್ಲಸ್ತರ್ ಪೆಯತ್ು  ಆರಂರ್ವಾಗಿ, ಅವುಗಳು ಭೂತ್ಕಾಲ 

ಹಾಗೂ ರ್ತ್ಯಮಾನಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ು ೆಂತ್ರ ಚರ್ಚಯಗಳನ್ನು  ಏಪಯಡಿಸಿ, ಅವುಗಳಿಗೆ ಅನೇಕ 

ಭಾರಿ ಧಾರ್ಮಯಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮನು ಣೆಯನ್ನು  ನಿೋಡುತ್ತು  ಹೊೋದಂತ್ರ ಇತಿಹಾಸದ ನರ್ ಶ್ಕ್ಕಗೆ 

ಮಾಗಯವಾಗಿ ಮೌಖಿಕ ಪರಂಪರೆ ಬಳೆಯುತಿು ದೆ. ಉದ್ಯಹರಣೆಗೆ ಸಂಗೊೋಳಿಳ  ರಾಯಣಿ ನ 

ಲಾರ್ಣಿ, ಕುಮಾರ ರಾಮನ ಕಥೆಯನ್ನು  ನಿೋಡಬಹುದು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಿನು ಲೆಯಲ್ಲಲ  

ನೋಡುವುದ್ಯದರೆ ಅೆಂದು ಸತಿ ಪದಧ ತಿ, ಕ್ಕರೆಗೆ ಹಾರದಂತ್ಹ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಲ  ಒತ್ತು ಯ 

ಪೂರ್ಯಕವಾದ ಮರಣರ್ನ್ನು  ನಿಗಧಿ ಮಾಡುತಿು ದುು ದರ ಬಗೆಗೆ ಅನೇಕ ಲಾರ್ಣಿಗಳು, 

ಖಂಡಕಾರ್ಾ ಗಳು ಇರುವುದರಿೆಂದಲೇ ಇೆಂದಗೂ ಸಹ ಹಳಿಳ ಗಳಲ್ಲಲ  (ಅನಕ್ಷರಸಥ ರು)ನ ಹಿರಿಯ 

ವೆಾ ಕ್ತು ಗಳ ಸೆ øತಿಯಲ್ಲಲ  ಇರುರ್ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು  ದ್ಯಖ್ಲ್ಲಸ್ತರ್ ಪೆಯತ್ು  ನಡೆಯುತ್ು ದೆ. ಒೆಂದು 

ಸಮಾಧಾನದ ಸಂಗತಿ ಎೆಂದರೆ ಕಾಲಗರ್ಯದಲ್ಲಲ  ಹುದುಗಿ ಹೊೋಗುತಿು ರುರ್ ಅನೇಕ ಸತ್ಾ  

ಘಟ್ನೆಗಳಿಗೆ ಈಗಲಾದರೂ ಜಿೋರ್ ಬಂದಂತ್ತಗಿರುವುದು. ಇದಕೆ್ಕ  ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ಕ್ಕಲಸ 

ಆಗಬೇಕಾಗಿರುವುದು ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾ ಲಯಗಳ ಮಟ್ು ದಲ್ಲಲ ನ ಗುರುಗಳೆಂದಗೆ ಸಂಶೋಧಕರು 

ಹಾಗೂ ಜನ ಸಾಮಾನಾ ರು ಕೈಗೂಡಿಸಬೇಕು ಆಗ ಮಾತೆ್  ಮೌಖಿಕ ಚರಿತೆ್ರಗೆ ಹೆಚಿ್ಚ  

ಪೆ್ರಮುಖ್ಾ ತ್ರ ದರಕುವಂತ್ತಗುತ್ು ದೆ. 

  ಪ್ರಶಿಿಮಾತ್ಾ ರ ಪೆಭಾರ್ಕೆ್ಕ  ಒಳಗಾದ ಚರಿತೆ್ರಯ ಬರರ್ಣಿಗೆಯು ಕಾಲಗಣನೆಯ ಹಂತ್ರ್ನ್ನು  

ದ್ಯಟ್ಟವಂತ್ರ ಭಾರತಿೋಯ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಲ  ಅದರಲ್ಲಲ  ಮೌಖಿಕ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಲ  ನೈಜ 

ಘಟ್ನೆಗಳನ್ನು  ಚಕೆದಂತ್ರ ಕಾಲಾನ್ನಘಟ್ು ದಲ್ಲಲ  ಹೇಳುರ್ ಕೆಮ ವೈಜಾಾ ನಿಕವಾಗಿರುವುದನ್ನು  

ಗುರುತಿಸ್ತರ್ ಕ್ಕಲಸವುು  ವಿದ್ಯವ ೆಂಸರುಗಳು ಹಾಗೂ ಇತಿಹಾಸತ್ಜ್ಞರು 

ಕಾಯಯಗತ್ಗೊಳಿಸ್ತತಿು ದ್ಯು ರೆ ಇದು ಮಂದಗತಿಯಲ್ಲಲ  ಸಾಗುರ್ ಬದಲು ಚ್ಚರುಕಾಗಿ 

ನಡೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಲ  ಕಾಲಚಕೆಕೆ್ಕ  ಹೆಚಿಿ ನ ಮಹತ್ವ ವಿದುು , ಈ ಕಾಲಚಕೆಕೆ್ಕ  

ಕೊನೆ ಎೆಂಬುದೇ ಇರುವುದಲಲ . ಒೆಂದು ಕಾಲಚಕೆದ ಆರ್ತ್ಯನ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಇನು ೆಂದು 

ಕಾಲಚಕೆದ ಆರ್ತ್ಯನ ಆರಂರ್ವಾಗುತ್ು ದೆ. ಈ ಮಾದರಿಯ ಚರಿತೆ್ರಯ ದೃಷ್ಠು ಕೊೋನ 

ಭಾರತಿೋಯರಿಗೆ ಕಾಲಗಣನೆ ಮತ್ತು  ಚಾರಿತೆಿಕ ಪೆಜೆಾ ಯರಲ್ಲಲಲ ವೆೆಂದು ತಿೋಮಾಯನಿಸ್ತತ್ು ದೆ. 

ಹಾಗಾಗಿ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಲ  ಕಾಲಗಣನೆ ಹೆಚಿ್ಚ  ಪೆ್ರಮುಖ್ಾ ತ್ರ ಕೊಡುವುದು. ಈ ಕಾಲಗಣನೆ ಮತ್ತು  

ಚಾರಿತೆಿಕ ಪೆಜೆಾ ಯ ಬಗೆಗೆ ಜನಪದವು ಸಹ ಪೂರಕವಾಗಿ ನಿಲುಲ ತ್ು ದೆ.  

https://tumbe.org/


 

 
ISSN: 2581-8511 82  ISSN: 2581-8511 

 

 
 

Oral History(tradition) as Primary Source 

Dr. Anitha T1 

ಜನಪದದಲ್ಲಲ  ಕೂಡ ಜನಪದ ಗಿೋತ್ರ, ಕಾರ್ಾ , ಲಾರ್ಣಿ ಇನಿು ತ್ರ ಆಕರಗಳಲ್ಲಲ  ಯುಗಗಳ 

ಕಲಪ ನೆಯ ಮೂಲಕ ನೋಡುರ್ ಚಾರಿತೆಿಕ ನೋಟ್ ಪೆಸ್ತು ತ್ದಲ್ಲಲ  ಅಸಿು ತ್ವ ದಲ್ಲಲ ದೆ. ಇೆಂತ್ಹ 

ಸಂದರ್ಯದಲ್ಲಲ  ಅನೇಕ ಹೊಸ ಘಟ್ನೆಗಳು, ಹೊಸ ಪುರಾವೆಗಳು, ದ್ಯಖ್ಲೆಗಳು ಸಹ 

ಮೌಖಿಕದಲ್ಲಲ  ಸೇರಿರುತ್ು ದೆ. ಇಲ್ಲಲ  ಮೌಖಿಕ ಆಕರಗಳು ಎಷ್ು ೋ ಭಾರಿ ಸಂದರ್ಯಕೆ್ಕ  

ಅನ್ನಗುಣವಾಗಿ ಮಾಪ್ರಯಡಾಗುತ್ು ದೆ ಹಾಗೂ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಕ್ಕಲವು ವೆಾ ಕ್ತು ಗಳು ಕಾಲರ್ನ್ನು  

ರ್ಮೋರಿರುವುದನ್ನು  ಸಹ ಕಂಡುಬರುತ್ು ದೆ.  

   ಮೌಖಿಕ ಆಕರಗಳು ಇೆಂದು ಚರಿತೆ್ರಯ ಸತ್ತಾ  ಸತ್ರಾ ತ್ರಗಳನ್ನು  ಹೊರ ಪೆಪಂಚಕೆ್ಕ  

ತೊೋರುವಂತ್ರ ಮಾಡುತಿು ವೆ ವೈಜಾಾ ನಿಕವಾಗಿ ಪರಿಶಿೋಲನೆಗೊಳಪಡಿಸಿದ ವಿಚಾರಗಳು ಎಲಾಲ  

ಸಂದರ್ಯದಲಲಯೂ ಸಹ ಚರಿತೆ್ರಯನ್ನು  ರೂಪಸಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ು ವೆ. ಸಂಸೆ øತಿಯ 

ನೆಲೆಗಳಲ್ಲಲ  ಮನ್ನಷಾ  ಬದುಕ್ತನ ಸಮಸು  ರ್ಾ ರ್ಹಾರಗಳನ್ನು  ಹಿೋಗೆಯೇ ನಡೆಯಬೇಕ್ಕೆಂದು 

ನಡೆಸ್ತತಿು ದು ನ್ನ. ಕೇಳಿದು ನ್ನು  ನೆನಪಸಿಕೊಳುಳ ತ್ತು , ನೋಡಿದು ನ್ನು  ಅನ್ನಕರಿಸ್ತತ್ತು  ಸಂಕಲನ 

ಮತ್ತು  ರ್ಾ ರ್ಕಲನಗಳ ನಡುವೆಯೇ ಹರಿದು ಬಂದರುರ್ ಎೆಂತ್ಹ ಸಂಪೆದ್ಯಯರ್ನ್ನು  

ಮೌಖಿಕ ಸಂಪೆದ್ಯಯ ಎೆಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂಪೆದ್ಯಯವು ಪರಂಪರಾನ್ನಗತ್ 

ಜಾಾ ನರ್ನ್ನು  ಎಲ್ಲಲಯೂ ಸಥ ಗಿತ್ಗೊಳಿಸದೇ ಸರಾಗವಾಗಿ ಮುೆಂದುರ್ರೆಸಿಕೊೆಂಡು ಬಂದದೆ. 

ಪುರಾಣ, ಐತಿಹಾ , ಗಿೋತ್ರ, ಕಥೆ, ಲಾರ್ಣಿ, ಆಚರಣೆ, ರ್ಾ ರ್ಸಾಯ ಕೆಮ, ಆಟ್ ಹಿೋಗೆ ಎಲಲ ವೂ 

ಅನ್ನಕರಣೆ ಹಾಗೂ ನೆನಪನ ಮೂಲಕ ಉಳಿದು ಬಳೆದುಕೊೆಂಡು ಬಂದದೆ. ಮೌಖಿಕ 

ಸಂಪೆದ್ಯಯಕೆ್ಕ  ಇೆಂದು ಅಕ್ಷರ ಜಾಾ ನದ ಶಿಷು  ಸಂಪೆದ್ಯಯದ ತಿರುವು ದರೆತಿದೆ. ಇದರಿೆಂದ 

ಮೌಖಿಕವಾಗಿಯೇ ಉಳಿದದು ೆಂತ್ಹ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳು ಇೆಂದು ಗೆೆಂಥಸಥ  ರೂಪಗೊೆಂಡಿವೆ.  

ತೀರ್ಮತನ: ಮೌಖಿಕ ಸಂಪೆದ್ಯಯದಲ್ಲಲ  ಮಾತ್ತ ಮತ್ತು  ಕೃತಿ ಈ ಎರಡೂ ಮಾಧಾ ಮಗಳಲ್ಲಲ  

ಬಳೆದು ಬಂದ ಜಾಾ ನ ಹಾಗೂ ವಿಜಾಾ ನರ್ನ್ನು  ಮನ್ನಷಾ  ಕೇರ್ಲ ಯಾವುದೇ ಒೆಂದು 

ಘಟ್ು ದಲ್ಲಲ  ಪಡೆದುಕೊೆಂಡದಲಾಲ , ಸಂಸೆ øತಿಯ ವಿವಿಧ ಅರ್ಸ್ಯಥ ಗಳಲ್ಲಲ  ವಿಭಿನು  ಪರಿಸರಗಳ 

ನಡುವೆ ತ್ನೆು ಲಾಲ  ಕೆ್ತಯಾಶಿೋಲತ್ರ, ಬುದಧ ವಂತಿಕ್ಕ ಹಾಗೂ ಸೃಜನಶಿಲತ್ರಗಳಿೆಂದ 

ಗಳಿಸಿಕೊೆಂಡಿದ್ಯು ನೆ. ವೈಜಾಾ ನಿಕ ಪೆ ಗತಿಯೆಂದ್ಯಗಿ ಯಂತೆ್  ನ್ಯಗರಿಕತ್ರಯ ರೂಪದಲ್ಲಲ  

ಜಗತಿು ನ್ಯದಾ ೆಂತ್ ವೈಚಾರಿಕ ಕೆಾೆಂತಿಯ ಚಂಡಮಾರುತ್ ಬಿೋಸಿದು ರಿೆಂದ ಗೌಣವಾಗಿ ಅಡಗಿದು  

ವಿಚಾರಗಳ ಬಗೆಗೆ ಆಸಕ್ತು  ಮೂಡತೊಡಗಿತ್ತ. ಇದು ಸಾಧಾ ವಾಗಿದುು  ಬೆಿಟಿಷರು ಭಾರತ್ಕೆ್ಕ  

ಬರುರ್ರ್ರೆಗೆ ಸಾಧಾ ವಾಗಿರಲ್ಲಲಲ . ಕ್ತಟೆಲ್, ಗೊೋರ್ರ್, ಪಲ ೋಟ್, ಅಬ ಡುಬಾಯಸ್ ರರ್ರಂತ್ಹ 

ತ್ಜ್ಞರಿೆಂದ ನಮಗೆ ಮೌಖಿಕ ಇತಿಹಾಸದ ಬಗೆಗೆ ತಿಳಿಯಲು ಸಾಕಷ್ಟು  ನೆರವಾಗಿದೆ. ಹಿೋಗೆ ಮೌಖಿಕ 

ಇತಿಹಾಸ ಎೆಂಬುದು ನ್ಯಗರಿಕತ್ರಯ ಕ್ಕಳಹಂತ್ದ ಜನರ ಪ್ರಲ್ಲಗೆ ವಿಶ್ವ ಕೊಶ್ ಎೆಂದೇ 

ಹೇಳಬಹುದು ಕಾರಣ ಮೌಖಿಕ ಇತಿಹಾಸ ಎೆಂಬುದು ಪೆಜೆಗಳ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾನಾ  ಜನರುಗಳ 

ಇತಿಹಾಸರ್ನ್ನು  ಚಿತೆಿಸ್ತತ್ು ದೆ. ಮೌಖಿಕ ಎೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಲ  ಕೇಳುವುದು, 

ನೆನಪನಲ್ಲಲ ಟಿು ಕೊಳುಳ ವುದು, ನೋಡುವುದು ಹಾಗೂ ಅನ್ನಕರಿಸ್ತವುದು. ಈ ಸಂಕ್ತೋಣಯ 

ಪರಂಪರೆಯೆಂದ ನಿಷಪ ನು ವಾದುದೇ ಆಗಿದೆ. ಮೌಖಿಕತ್ರಯನ್ನು  ಜನರ ಮಾತಿನಿೆಂದಲೇ 

ತಿಳಿಯಲಾಗುತ್ು ದೆ ಕಾರಣ ಜಾನಪದ ಲ್ಲಖಿತ್ ರೂಪದ ಲಕ್ಷಣರ್ಲಲ  ಅದು ಶಾಬಿಧ ಕ 

ರೂಪದಲ್ಲಲ ರುವಂತ್ದುು , ಮೌಖಿಕ ರ್ಾ ರ್ಸ್ಯಥ  ಜನಪದರ ಅಭಿರ್ಾ ಕ್ತು  ಮಾಧಾ ಮವಾಗಿರುತ್ು ದೆ. 

ಹಾಗಾಗಿ ಜಾನಪದ ಸಾಹಿತ್ಾ ರ್ನ್ನು  ಪಯಾಯಯವಾಗಿ ಮೌಖಿಕ ಸಾಹಿತ್ಾ  ಎೆಂದು 
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ಗುರುತಿಸಲಾಗುತ್ು ದೆ.        ಈ ಮೇಲ್ಲನ ವಿರ್ರಣೆಗಳು ಇತಿಹಾಸ ರಚನೆಗೆ ಪೆ್ರಥರ್ಮಕ 

ಆಕರಗಳನ್ನು  ನಿೋಡುರ್ಲ್ಲಲ  ಯಶ್ಸಿವ ಯಾಗಬೇಕ್ಕೆಂಬುದೇ ಈ ಲೇಖ್ನದ ಆಶ್ಯವಾಗಿದೆ. 
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