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ಗ್ರಾ ಮೀಣ ಪ್ಾ ದೇಶದಲಿ್ಲ  ಆಯಗ್ರರಿಕೆ ಸಂಸ್ಕ ೃತಿ 

 

ಶ್ಾ ೀನಿವಾಸ್ ಎ.ಜಿ. 

ಉಪನ್ಯಾ ಸಕರು, ಇತಿಹಾಸವಿಭಾಗ, 

ಸರ್ಕಾರಿ ಪರ ಥಮದರ್ಜಾರ್ಕಲೇಜು, ಹೆಬ್ಬೂ ರು 

ಆಯಗಾರಿಕೆ ಎನ್ನು ವುದು ಇತಿತ ೀಚೆಗೆ ಬೆಳೆದು ಬಂದಿರುವ ಒಂದು ವಾ ವಸೆ್ಥಯಲ್ಲ .  ಅದು ಪ್ರರ ಚೀನ ಕೃಷಿ 

ಸಮಾಜದ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ(ವಾ ವಸೆ್ಥಯಾಗಿತ್ತತ ) ಪದದ ತಿಯಾಗಿತ್ತತ .  ಇದು (ಅಂತರ್) ಇತರ ಕೌಟಂಬಿಕ 

ಸಂಬಂಧಗಳ ಸಾಮೂಹಿಕ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯಾಗಿತ್ತತ .ಕೃಷಿಯನ್ನು  ಅವಲಂಬಿಸಿರುವ ರೈತಕುಟಂಬಗಳು, 

ರೈತರನ್ನು  ಆಶ್ರ ಯಿಸಿ ಬದುಕುವ ಕೈ ಕಸುಬಿನವರು, ಕೈ ಕಸುಬಿನವರನ್ನು  ಆಶ್ರ ಯಿಸಿ ಬದುಕುವ 

ರೈತಕುಟಂಬಗಳು, ಕತಾವಾ  ಪರ ರೆ್ಜ ಗೆ ಅನ್ನಗುಣವಾಗಿ ಆಯ ಪದಧ ತಿ ಪರ ಚಲಿತವಾಗಿದೆ ಇದಂದು ಧಾರ್ಮಾಕ 

ಪರ ರೆ್ಜ ಯಾಗಿತ್ತತ . 

ಆಯ ಎಂದರೆ ಕೃಷಿ ರ್ಕಯಾಗಳಿಗೆ ಬೇರ್ಕದ ಸಲ್ಕರಣೆಗಳನ್ನು  ಒದಗಿಸುವ, ತಮಮ  ಗಾರ ಮಗಳ 

ರಕ್ಷಣೆಯಂತಹ ಇತರ ಕೆಲ್ಸಗಳಿಗೆ ಒಮ್ಮಮ  ರೈತರು ತಾವು ಬೆಳೆದಿದದ ರಲಿಲ  ಧಾನಾ  ರೂಪದಲಿಲ  ಕೊಡುವ 

ಪರ ತಿಫಲ್ಕೆೆ  ‘ ಆಯ ‘ ಎನು ಲಾಗುತತ ದೆ. ಆಯ ನೀಡುವವರನ್ನು  ಆಯದ ಕುಳ ಎಂದು ಕರೆದರೆ, ಆಯ 

ಪಡೆಯುವವರನ್ನು  ಆಯದವರು ಅಥವಾ ಆಯಗಾರರು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತತ ದೆ.ಆಯಗಾರರಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಲ ಯ 

ಗಾರ ರ್ಮೀಣ ಪರ ದೇಶ್ಗಳಲಿಲ  ಅಡದೆಯವರು ಎಂದು ಕರೆಯುತಾತ ರೆ.ಮನ್ನಷ್ಾ ನ್ನ ಜಿೀವನ ನಡೆಸುವುದು ಪರಸಪ ರ 

ಅನವಾಯಾವಾದಾಗ ಆಯಗಾರಿಕೆ ಹುಟಿ್ಟಕೊಂಡಿರಬಹುದು.ಜಿೀವನ್ಯವಶ್ಾ ಕತೆಯ ಪರಿಣಾಮದಿಂದ 

ಹುಟಿ್ಟ ದ ವಾ ಕ್ತತ ಗಳು ಕೇವಲ್ ಚಾಕರಿ ವೃತಿತ ಗಳಾಗಿ ಉಳಿಯದೆ ಕಲ್ಲಯಾಗಿ ಅರಳಿದವು.ಗಾರ ಮದ ಅಥವಾ ಹಳಿಿಯ 

ಮುಖಂಡನ್ಯದ ಗೌಡನಂದ ಹಿಡಿದು ತಳವಾರನವರೆಗೆ ಪರ ತಿಯಂದು ವೃತಿತ ಯವರೂ ಸಹ ತಮಮ  

ಕತಾವಾ ಗಳನ್ನು  ನವಾಹಿಸುತಾತ  ಪರ ತಿಯಬೂ ರಿಗೂ ತಮಮ ದೇ ಆದ ನದಿಾಷಿ್  

ಜವಾಬ್ದದ ರಿಗಳಿರುತತ ವೆ.ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಸೆ øತಿಯ ಐಕಾ ತೆಗೆ ಎಲಾಲ  ಕಸುಬಿನವರು ಶ್ರ ರ್ಮಸುತಿದದ ರು. 

 ಆಯಗಾರರ ¨ಗೆೆ  ಅನೇಕ ಶಾಸನಗಳಲಿಲ  ಪರ ಸಾತ ಪಗಳು ಕಂಡುಬರುತತ ವೆ.ಕೆಲ್ವು ಬಿಡಿಬಿಡಿಯಾಗಿ 

ಪರ ಸಾತ ಪಿಸಿದರೆ, ಕೆಲ್ವು ಶಾಸನಗಳಲಿಲ  ಆಯಗಾರರ ಗುಂಪುಗಳ ಉಲ್ಲಲ ೀಖ ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಬಂದಿರುವುದು 

ರ್ಕಣುತತ ದೆ.ಪಶಿ್ಚ ಮಚಾಲುಕಾ , ಹೊಯಸ ಳ ಶಾಸನಗಳಲಿಲ  ತೀಟ್ಟಗ, ಕಲುಲ ಕುಟ್ಟಗ, ಕಮಾಮ ರ, ಅಕೆಸಾಲಿಗ, 

ಬಡಗಿ, ಕೌೌರಿಕ, ಜೀತಿಷಿಗಳ ಪರ ಸಾತ ಪ ಒಟಿ್ಟ ಗಿ ಕಂಡುಬರುತತ ದೆ.ಗಾರ ರ್ಮೀಣ ಪರ ದೇಶ್ಗಳಲಿಲ  (12) ಹನ್ನು ರಡು 

ಜನ ಆಯಗಾರರು ಕಂಡುಬರುತಾತ ರೆ.  ಬಣಗಾರ (ಪಣಗಾರ), ಬಡಗಿ, ಕಮಾಮ ರ, ಅಕೆಸಾಲಿಗ, ಕುಂಬ್ದರ, 

http://www.tumbe.org/


Tumbe    International e-Magazine 

 For More Details Visit   www.tumbe.org                                             Page | 18  
 

ನ್ಯಯಿಂದ, ನೀರಗಂಟ್ಟ, ತಳವಾರ, ಅಗಸ, ಛಲ್ವಾದಿ ( ಹೊಲ್ಲಯ ), ಮಾದಿಗ ಎನ್ನು ವ ಜಾತಿ, ಕಸುಬಿಗೆ ಸೇರಿದ 

ಗುಂಪುಗಳು ಮುಖಾ ವಾದವುಗಳು.   

 ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಂಸೆ øತಿಗೆ ಹೆಸರಾಗಿರುವ ತ್ತಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲಲ ಯ ಗುಬಿೂ  ತಾಲ್ಲಲ ಕು ಕೇಂದರ ದ 

ದಕೌ್ತಣಕೆ್ತರುವ ಅಮಮ ನಘಟಿ್  ಗಾರ ಮದಲಿಲ  ಇಂತಹ ಆಯಗಾರರ ಸಂಸೆ øತಿ ಇನ್ನು  ಮುಂದುವರೆಯುತಾತ  

ಬರುತಿತ ದೆ.  ಗೌಡ, ಪಟೇಲ್, ಶಾನ್ನಭೀಗ, ಪಣಗಾರ, ತಳವಾರ, ತೀಟ್ಟ, ನೀರಗಂಟ್ಟ, ಅಕೆಸಾಲಿಗ, ಕಮಾಮ ರ, 

ಅಗಸ, ಕೌೌರಿಕರು ಇದಾದ ರೆ.ಗೌಡ ಮತ್ತತ  ಪಟೇಲ್ ಗಾರ ಮದ ಆಡಳಿತ ವಾ ವಸೆ್ಥಯನ್ನು  ಸುಗಮವಾಗಿ ನಡೆಸುವ 

ಕತಾವಾ ವನ್ನು  ಹೊಂದಿದಾದ ರೆ.ಶಾನ್ನಭೀಗ ಇವರಿಗೆ ಸಹಾಯಕ ಕೆಲ್ಸವನ್ನು  ನವಾಹಿಸುತಾತ  ಜರ್ಮೀನನ 

ಪ್ರರಿಕತ್ತತ ಗಳನ್ನು  ಬರೆಯುತಾತ ರೆ.ಗೌಡನ ಕೆಲ್ಸದಲಿಲ  ತಳವಾರ ಮತ್ತತ  ತೀಟ್ಟ ಹೆಚಿ್ಚ  ನ್ನರವಿಗೆ 

ಬರುತಾತ ರೆ.ತಳವಾರರು ಹಳಿಿಗಳು, ಗಾರ ಮಗಳ ರಕ್ಷಕರಾಗಿ “ಗಾರ ಮಸೇವೆಯೇ ದೇಶ್ಸೇವೆ” ಎಂದು ತಮಮ ನ್ನು  

ಆಕಷಿಾಸಿಕೊಂಡು ಈತನ್ನ ಪೀಲಿೀಸರಂತೆ ರ್ಕಯಾನವಾಹಿಸುತಾತ  ಬಂದಿದಾದ ರೆ. 

 ಶ್ಚವಕೊೀಟ್ಟಾ ಚಾಯಾರ ವಡ್ಡಾ ರಾಧನ್ನಯಲಿಲ  ತಳಾರ ಎಂಬ ಪದ ಉಲ್ಲಲ ೀಖಗಂಡಿದುದ , ಇದಕೆೆ  ರಕ್ಷಕ, 

ಕೊತವಾಲ್ ಎಂಬ ಅಥಾಬರುತತ ದೆ.ತಳವಾರಿಕೆ ಎಂಬುದು ವಂಶ್ಪರಂಪರೆಯಿಂದ ಅಂದರೆ ತಾತ, ತಂದೆ, 

ಮೊಮಮ ಗನಗೆ ರವಾನ್ನಯಾಗುತಾತ  ಬರುತಿತ ದೆ.  ತಳವಾರಿಕೆವೃತಿತ ಯನ್ನು  ಹೊಂದಿರುವ ಕುಟಂಬಗಳಿಗೆ 

ತಳವಾರ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಂದ ಕರೆಯುವ ವಾಡಿಕೆ ಇದೆ.ಇದು ಜಾತಿಸೂಚಕ ಪದವಲ್ಲ . 

 ಅಮಮ ನಘಟಿ್  ಗಾರ ಮದಲಿಲ  ತಳವಾರಿಕೆ ಇನ್ನು  ಜಿೀವಂತವಾಗಿದೆ.ಇಲಿಲ  ಲಿಂಗಾಯಿತ ಅಥವಾ 

ವಿೀರಶೈವರು ಬಹುಸಂಖ್ಯಾ ತರಾಗಿದಾದ ರೆ.  (4) ನ್ಯಲೆು  ತಳವಾರ ಕುಟಂಬಗಳಿವೆ.  ಈ ತಳವಾರರಿಗೆ ಗಾರ ಮದ 

ಜನತೆ ಆಯವನ್ನು  ನೀಡುತಾತ ರೆ.ಜತೆಗೆ ಇವರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಜರ್ಮೀನನ್ನು  ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದೆ.  

ತಳವಾರಿಕೆಯಲಿಲ  ಕೊೀಲ್ನ್ನು  ವಂಶ್ಪ್ರರಂಪಯಾದಿಂದ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದಾದ ರೆ.ಆ ಮನ್ನತನದ ಸರದಿ 

ಮುಗಿದ ನಂತರ ಮತತ ಂದು ಮನ್ನತನಕೆೆ  ಕೊಡುತಾತ ರೆ.  ಗೌಡನಗೆ ನ್ನರವಾಗುವುದರ ಜತೆಗೆ ಹಬೂ , 

ಜಾತೆರ ಗಳಲಿಲ  ಎಲಾಲ  ಮನ್ನಗಳಿಗೂ ವಿಷ್ಯ ಮುಟಿ್ಟ ಸುವುದು, ಜಾತಾರ ಖಚಾಗೆ ಹಣವನ್ನು  ವಸೂಲಿ 

ಮಾಡುವುದು, ನ್ಯಾ ಯಪಂಚಾಯತಿಗಳಿದಾದ ಗ ತಿಳಿಸುವುದು, ಮತ್ತತ  ಉನು ತ ವಗಾದ ಮನ್ನಯಲಿಲ  ಅಂದರೆ 

ಲಿಂಗಾಯಿತ ಜನ್ಯಂಗದಲಿಲ  ಯಾರಾದರೂ ಮರಣ ಹೊಂದಿದರೆ ಅವರನ್ನು  ಭೂರ್ಮಯಲಿಲ  ಹೂಳಲು 

ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೊೀಗುವುದಕೆೆ  ಮುಂಚೆ ತಳವಾರನಗೆ ಕಂಚ್ಚ ಅಥವಾ ಹಿತಾತ ಳೆ ತಟಿ್ ಯಲಿಲ  ಊಟ್ಕೆೆ  

ಇಡುತಾತ ರೆ. ಆ ತಟಿ್ಟ ಯನ್ನು  ಆತನಗೆ ನೀಡುತಾತ ರೆ.ಇವರು ಇಂದಿಗೂ ಸರ್ಕಾರಕೊಟಿ್ಟ ರುವ ಉಂಬಳಿ 

ಭೂರ್ಮಯನ್ನು  ಅನ್ನಭೀಗಿಸುತಾತ  ಬಂದಿರುತಾತ ರೆ.ಒಟಿ್ಟ ರೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಪ್ರರ ಚೀನರ್ಕಲ್ದಿಂದಲ್ಲ 

ಗಾರ ಮರಕ್ಷಣೆ, ರ್ಕವಲುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು  ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದವರಾಗಿರುತಾತ ರೆ.ಪಣಗಾರ ಮತ್ತತ  ತೀಟ್ಟ 

ಇಬೂ ರೂ ಊರಿನ ದೇವತಾ ಮತ್ತತ  ಧಾರ್ಮಾಕ ರ್ಕಯಾಗಳಲಿಲ  ಭಾಗವಹಿಸುತಾತ ರೆ.ಊರಿನ ಯಾವುದೇ ಮನ್ನಗೆ 

ದೇವರನ್ನು  ಕರೆತರುವಾಗ ಗೌಡ, ಪಟೇಲ್ರ ಜತೆಗೆ ಪಣಗಾರನ ಅನ್ನಮತಿ ಪಡೆಯಬೇರ್ಕಗುತತ ದೆ.ಬಡಿಗ 
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ಮತ್ತತ  ಕಮಾಮ ರರು ಕೃಷಿ ಕೆಲ್ಸಗಳಿಗೆ ಮುಖಾ ವಾದ ಉಪಕರಣ ಮಾಡಿಕೊಡುತಾತ ರೆ.ಅಕೆಸಾಲಿಗರು ಆಭರಣ 

ಮಾಡಿಕೊಡುತಿತ ದದ ರು.  ಹಾಗೆಯೇ ಅಗಸರ ಕೆಲ್ಸಗಳು ಬಹುಮುಖಾ ವಾಗಿವೆ.  ಜಾತೆರ  ಮತ್ತತ  ದೇವರ 

ಉತಸ ವಗಳಲಿಲ  ದೇವರುಹೊತ್ತತ  ಹೊೀಗುವವರಿಗೆ ಬಟಿ್ಟ ಯನ್ನು  ಹಾಸುತಾತ ರೆ.  ಪತ್ತತ ಗಳನ್ನು  ಹಿಡಿಯುವ ಕೆಲ್ಸ 

ಮಾಡುತಾತ ರೆ.ಇವರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಭೂರ್ಮಯನ್ನು  ನೀಡಿದೆ. 

 ನೀರಗಂಟ್ಟ ಊರಿನ ಆಯಗಾರರಲಿಲ  ಪರ ಮುಖ ಪ್ರತರ  ವಹಿಸುತಾತ ರೆ.ಇವರು ಊರಿನ ಕೆರೆಗಳ ನವಾಹಣೆ 

ಮಾಡತಾತ ರೆ.ಮತ್ತತ  ತೂಬುಗಳ ನವಾಹಣೆ ಮಾಡುತಾತ ರೆ.ಕೆರೆಗಳು ತ್ತಂಬಿದಾಗ ಬೇಸಿಗೆ ರ್ಕಲ್ದಲಿಲ  ತೂಬನ್ನು  

ಎತ್ತತ ವುದರ ಮೂಲ್ಕ ನೀರನ್ನು  ಗದೆದ ಗಳಿಗೆ ಬಿಡುವುದು ಇವರ ಕೆಲ್ಸವಾಗಿದೆ. ಕೊೀಲೆಾ ರ ( ಹೊಲ್ಲಯ ) 

ತೀಟ್ಟ ( ಮಾದಿಗ ), ತಳವಾರನಗೆ ಸಹಾಯಕರಾಗಿ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡುತಾತ ರೆ.  ಊರಿನ ಕೆಲ್ಸಗಳಲಿಲ  ಸವ ಚಿ ತೆ 

ರ್ಕಪ್ರಡುತಾತ ರೆ ಹಾಗೂ ಜಾತೆರ , ರ್ಕತಿೀಾಕಮಾಸ ಪೂರ್ಜ, ಅಭಿಷೇಕ, ವಿಶೇಷ್ ಪೂರ್ಜ ಮುಂತಾದ ಸಂದಭಾದಲಿಲ  

ವಾದಾ ಸೇವೆ ಮಾಡುತಾತ ರೆ.ಇವರುಗಳಿಗೂ ಸಹ ಸರ್ಕಾರ ಉಂಬಳಿಯಾಗಿ ಜರ್ಮೀನನ್ನು  ನೀಡಿದೆ.ಕೌೌರಿಕರು 

ಉನು ತವಗಾದವರ ಮನ್ನಯ ಬಳಿಹೊೀಗಿ ಕೌೌರವನ್ನು  ಮಾಡುವ ಕೆಲ್ಸವನ್ನು  ನವಾಹಿಸುತಾತ ರೆ.  ಈ 

ಮೇಲಿನವರಲಿಲ  ಗೌಡ, ಪಟೇಲ್, ಶಾನ್ನಭೀಗ, ಪಣಗಾರರನ್ನು  ಹೊರತ್ತಪಡಿಸಿ ಉಳಿದವರಿಗೆ ಅವರ ಕೆಲ್ಸಕೆೆ  

ಪರ ತಿಫಲ್ವಾಗಿ ವಷ್ಾದ ಕೊನ್ನಯಲಿಲ  ಸುಗೆಿರ್ಕಲ್ದಲಿಲ  ತಾವು ಬೆಳೆದ ಬೆಳೆಯಲಿಲ   ರ್ಕಳು ಕಡಿಾ ಯನ್ನು  

ನೀಡುತಾತ ರೆ.  ಅದರಲಿಲ  ವಿಶೇಷ್ವಾಗಿ ತೀಟ್ಟ, ಕೊೀಲೆಾ ರ, ತಳವಾರನಗೆ ಪರ ತಿ ಮನ್ನಯಲ್ಲಲ  ಆಯದ ರ್ಕಳನ್ನು  

ನೀಡಿದರೆ ನೀರಗಂಟ್ಟಗೆ ಕೆರೆಯ ಹಿಂದಿನ ಜರ್ಮೀನನವರು ಮಾತರ  ಅಡದೆ ನೀಡುತಾತ ರೆ.ತಮಮ  ಕತಾವಾ  

ನವಾಹಣೆಯಲಿಲ  ಆಯಗಾರರು ತಪಿಪ ದರೆ ಬುದಿದ ಹೇಳುವುದು ಊರಪರ ಮುಖರಿಗೆ ಇರುತತ ದೆ.ಆಯಕೊಡುವಲಿಲ  

ಯಾರಾದರೂ ರ್ಮೀನ್ಯಮೇಷ್ ಎಣಿಸಿದರೆ ಅವರ ಮೇಲ್ಲ ಕರ ಮ ಕೈಗಳಿು ವ ಅಧಿರ್ಕರ ಊರ 

ಮುಖಂಡರಿಗಿದೆ.ರ್ಕಳು ಕಡಿಾ ಯ ಜತೆಗೆ ದನಕರುಗಳಿಗೆ ಮೇವನ್ನು  ನೀಡುತಾತ ರೆ.  ಆಹಾರ ಧಾನಾ  

ಬೆಳೆಯದಿರುವವರು ಆಯಗಾರರಿಗೆ ಹಣವನ್ನು  ನೀಡುತತ ಲೇ  ಬರುತಿತ ದಾದ ರೆ.  ಆಯಗಾರರಿಗೆ ಅವರು 

ನವಾಹಿಸುವ ಕತಾವಾ ಗಳಿಗೆ ಅನ್ನಗುಣವಾಗಿ  ಉಂಬಳಿಯಾಗಿ ನೀಡಿರುವ ಭೂರ್ಮ ಕಂದಾಯರಹಿತವಾಗಿದೆ.  

ಪರ ಸುತ ತ ನಗರಿೀಕರಣ, ಯಾಂತಿರ ೀಕರಣ, ಔದಾ ೀಗಿೀಕರಣ, ಮುಂತಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಿಂದ ಆಯಗಾರಿಕೆ 

ಸಂಸೆ øತಿ ಗಾರ ಮಸಮಾಜದಲಿಲ  ಕಣಮ ರೆಯಾಗುತಿದದ ರೂ ನಮಮ  ಗಾರ ಮದಲಿಲ  ಅಂದರೆ ಅಮಮ ನಘಟಿ್  

ಗಾರ ಮದಲಿಲ  ಇಂದಿಗೂ ಆಂiÀiಗಾರಿಕೆ ಪದಧ ತಿ ಜಿೀವಂತವಾಗಿ ಮುಂದುವರೆಯುತಿತ ದೆ.ಆಯಗಾರರು ಆಹಾರದ 

ಅಗತಾ ರೆ್ಕ ಗಿ ಚಂತ್ತಸುವಂತಿಲ್ಲ .ಧಾನಾ  ಮತ್ತತ  ಅಗತಾ  ವಸುತ ಗಳ ಕೊರತೆ ಕಂಡುಬರುವುದಿಲ್ಲ .  ಆಯಗಾರಿಕೆ 

ಎನ್ನು ವುದು ಕತಾವಾ , ಸೇವೆ, ನಂಬಿಕೆ, ಪರಸಪ ರ ಅವಲಂಬನ್ನ ಕೊಡುಗೆಗಳ ಮೇಲ್ಲ ನಂತಿದೆ.ಆಯಗಾರಿಕೆ 

ಪದಧ ತಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದರ ತೆಗೆ ಸುಗಮವಾಗಿ ಜಿೀವನ ನಡೆಸಲು ಒಂದು ದಾರಿಯಾಗಿದೆ.ಒಂದು ಪರ ಧಾನ 

ಸಮಾಜದಲಿಲ  ಆಯಗಾರ ಕೂಲಿ ರ್ಕರ್ಮಾಕನ್ಯಗಿ ಕಂಡುಬರುವುದಿಲ್ಲ .ಸಂಸೆ øತಿಯ ಸಾಂಪರ ದಾಯಿಕ 

ವೃತಿತ ಗಳಲಿಲ  ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂದಭಾದಲಿಲ  ಆಯಗಾರ ಪದಧ ತಿ ಒಂದು ಪರ ಮುಖವಾದುದು. 
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 ಒಂದು (ಪರ ದೇಶ್ದ) ಸಮಾಜದ ಸಂಸೆ øತಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ, ಧಾರ್ಮಾಕ ವಾ ವಸೆ್ಥಯು ಸುಗಮವಾಗಿ 

ನಡೆಯುವಲಿಲ  ಆಯಗಾರರು ಪರ ಮುಖ ಪ್ರತರ ವಹಿಸುತಾತ ರೆ.ಕೌಟ್ಟಲ್ಾ  ಹೇಳುವಂತೆ ಒಂದು ರಾಜಾ ವಾ ವಸೆ್ಥಯ, 

ಗೂಢಚಾಯಾ ವಿಭಾಗದಲಿಲ  ಸನ್ಯಾ ಸಿ, ಜಾ ೀತಿಷಿ, ಸೂಳೆಯರು ಇರುವಂತೆ ಇಂತ ಕಸುಬುದಾರರು ಹಾಗೂ 

ಅವರ ವೃತಿತ ಗಳು ಪರ ಮುಖ ಪ್ರತರ  ವಹಿಸುತಿತ ದದ ವು.ಸಾವಾಜನಕರಂದಿಗೆ ಮುಕತ ವಾಗಿ ಬೆರೆಯುತಾತ  ತಮಮ  

ಗಾರ ಮಗಳಿಗೆ ಒದಗುವ ಆಪತ್ತತ ಗಳಿಂದ ರಕೌ್ತಸುತಾತ  ತಮಮ  ಗಾರ ಮದ ಹಿತದೃಷಿಿ  ರ್ಕಪ್ರಡುವಲಿಲ  ತಮಮ ದೇ ಆದ 

ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುವುದು ಅತಾ ಂತ ಗಮನ್ಯಹಾವಾದುದು.ಆಯಗಾರರಿಗೆ ನಗದಿತವಾಗಿ ವಷ್ಾದಲಿಲ  ಒಂದು 

ಬ್ದರಿ ಆಡದೆ ನೀಡಿದರೆ ಸಮಯ ಸಂದಭಾಕೆನ್ನಸಾರವಾಗಿ ಮಾಡುವ ಕೆಲ್ಸಗಳಿಗೆ ಪರ ತೆಾ ೀಕವಾಗಿ ಧಾನಾ ದ 

ರೂಪದಲಿಲ  ಪರ ತಿಫಲ್ ಇರುತಿತ ತ್ತತ .ಉದಾ: ಜೀಳ ಕ್ತೀಳುವಾಗ-ಜೀಳ, ಶೇಂಗಾ ಬಿಡಿಸುವಾಗ-ಶೇಂಗಾ, 

ದನಕರುಗಳಿಗೆ ಮೇವನ್ನು  ಸಂಗರ ಹಿಸುತಾತ ರೆ.ವಿಶೇಷ್ವಾಗಿ ಆಯಗಾರರ ಮೇಲ್ಲ ರ್ಕಳಜಿ ಇರುತೆತ .ಆಯಗಾರರಿಗೆ 

ಹೆಚಿ್ಚ  ದಾನ ನೀಡಿದಷಿ್ಟ  ಭೂತಾಯಿ ಹೆಚಿ್ಚ  ಬೆಳೆ ನೀಡುತಾತ ಳೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ.ಪರ ಮುಖ ಆಯಗಾರರಾದ 

ಬಡಗಿ, ಅಕೆಸಾಲಿಗ, ಕಮಾಮ ರ, ಅಗಸರಂದಿಗೆ ಕೆಳಸಮುದಾಯದ ಹೊಲ್ಲಯರಿಗೆ ಸಮಾನ ಮಾನಾ ತೆ 

ನೀಡುವುದು ವಿಶೇಷ್ವಾಗಿದೆ. 

 ಒಟಿ್ಟ ರೆಯಾಗಿ ಆಯಗಾರಿಕೆಯನ್ನು  ಸೃಷಿಿ ಸಿಕೊಟಿ್ಟ ರುವ ಗಾರ ರ್ಮೀಣ ಪರ ದೇಶ್ಗಳಲಿಲ  ಆಧುನಕ ಶ್ಚಕ್ಷಣ, 

ಜಾಗತಿೀಕರಣ, ಉದಾರಿೀಕರಣ, ನಗರಿೀಕರಣದ ಪರ ಭಾವದಿಂದ ಶ್ರ ಮಪರ ಧಾನವಾದ ಸಮುದಾಯ ಸಂಸೆ øತಿ 

ಮರೆಯಾಗುತಿತ ದುದ  ಸುಖ-ಸಂಸೆ øತಿಯ ಸಂಪರ ದಾಯ ಹೆಚಿಾ ಗುತಿತ ದೆ.ಇಂದು ಆಯಗಾರಿಕೆ ವಾ ವಸೆ್ಥ  

ಅಪಹಾಸಾ ಕೊ  ಗುರಿಯಾಗುತಿತ ದೆ.ಮನ್ನಷ್ಾ  ಭೂರ್ಮ ಮತ್ತತ  ನ್ನಲ್ಲಗಳನ್ನು  ಕ್ತತ್ತತ ಕೊಂಡು ಹಣವಂತರಾಗಿರುವ 

ಸಮಾಜದಿಂದ ಸಂಸೆ øತಿ, ಸಂಪರ ದಾಯ ವಿನ್ಯಶ್ಕೆೆ  ರ್ಕರಣವಾಗುತಿತ ದೆ.ಆದರೂ ಕೂಡ ಕೆಲ್ವು ಗಾರ ಮಗಳಲಿಲ  

ಆಯಗಾರಿಕೆ ಪದಧ ತಿ ಜಿೀವಂತವಾಗಿ ಮುಂದುವರೆದುಕೊಂಡು ಬರುತಿತ ರುವುದು ನಮಮ  ಸಂಸೆ øತಿಯ ಉಳಿವಿನ 

ಪರ ತಿೀಕವಾಗಿದೆ.  
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