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ಜಾನದಎಂದತಕ್ಷಣಅದುಗ್ರಾ ಮೀಣಜನರದುು , ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯದುು , 

ರೈತಾಪಿವರ್ಗದುು , 

ಎನ್ನು ವಅರೆತಿಳಿವಳಿಕೄರ್ಳಿವೄ.ಜಾನದಎನ್ನು ವುದುಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯೂಇರುವ, 

ಅಂದುಇಂದುಯಾವಾರ್ಲೂಇರುವ, 

ಅದೇಂದುಜೀವಂತಳೆಯುಳಿಕೄ.ಆಧುನಿಕತೄಯಈಸಂದರ್ಗದಲ್ಲಾ ಬೇರೆಬೇರೆರೀತಿಯ

ಲ್ಲಾ ರೂಪಂತರಗಳ್ಳು ತಿಿದೄ. 

 ಹಂದುಳಿದಹಳೆಯ, ಪುರಾತನ, 

ನಾರ್ರೀಕತೄಯಂದದೂರಎಂಬಿತಾಾ ದಿನಿವಗಚಿಸಲ್ಲಗಿರುವಜಾನದವನ್ನು , 

ಜನದರನ್ನು ಕನು ಡದಮೇದಲಉಲಬ್ು ಕೃತಿಯಾದಕವಿರಾಜಮಾರ್ಗದಲ್ಲಾ  

'ಆನಾಡವರ್ಗಳ್ಚ ದುರನಿಗಜದಿಂಕುರತೀದದೄಯುಂಕಾವಾ ಾ ಯೀರ್ರಣತಮತಿರ್ಳ್' 

ಎಂದುಕರೆಯಲ್ಲಗಿದೄ. 

ಅಂದರೆಜಾನದಸಂಸಕ ೃತಿಎನ್ನು ವುದುಮೌಖಿಕರಂರೆ.ಅದುನಿರಂತರವಾಗಿಸಾಗಿಬ್

ರುತಿಿರುತಿದೄ.ಅದುದಸೀಜಾಾ ನನೆಲೆ.ಜನದರುತಮಮ ಅನ್ನರ್ವವನ್ನು ತಿಳಿವಳಿಕೄಯ

ಮೂಲಕಕಟ್ಟು ಕೇಂಡಜಾಾ ನ. 

ಅದರಲ್ಲಾ ಆಯಾಕಾಲದಒಪಿಿ ತಮೌಲಾ ರ್ಳಿವೄ.ಅಂಥಮೌಲಾ ರ್ಳ್ನ್ನು ರಂರೆಯಂದ

ರೂಢಿಸಕೇಂಡುಬಂದಿರುವುದರಂದಅದಕೇಕ ಂದುನಿರಂತರತೄಇದೄ.ಅದರಲ್ಲಾ ವಿವಕವಿ

ದೄ.ಲೀಕದೃಷಿ್ಠ ಇದೄ.ಒಟ್ಟು ರೆಜಾನದಸಂಸಕ ೃತಿಗೆಚಲನಶೀಲತೄಇದೄ.ಅಲ್ಲಾ ಜಡತವ ಕೄಕ ಅ

ವಕಾಶವಿಲಾ . 

 ಜಾನದಕೄಕ ಕ್ರಾ ಯಾಶೀಲಮತಿ್ತಸೃಜನಶೀಲತೄಇರುವುದರಂದಲೆಅದೇಂದುಅ

ಧಾ ಯನಯೀರ್ಾ ವಾಗಿದುು , 

ಈಹತಿ್ತಶೈಕ್ಷಣಿಕವಲಯದಲ್ಲಾ ಹಾಗೂಸಂಶೀಧನಾಕೄಷ ೀತಾ ದಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಾ ವಾಹನಿಗೆಬಂ

ದಿದೄ.ಜಾರ್ತಿೀಕರಣದಈಸಂದರ್ಗದಲ್ಲಾ ಜನದಸಂಸಕ ೃತಿಯಾ ಸಿ್ತತತೄಯನ್ನು ಅದರ
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ಲ್ಲಾ ನಸಾವಗಕಾಲ್ಲಕತೄಯನ್ನು ಕುರತ್ತತಾತಿವ ಕಅಧಾ ಯನನಡೆಸದರೆಅದರಮಹತವ ಮತಿ್ತ

ಅರ್ತಾ ತೄತಿಳಿಯುತಿದೄ. 

 ನಮಗೆಲ್ಲಾ ಗತಿಿರೀಹಾಗೆಜನದಸಂಸಕ ೃತಿಎಂದರೆಕೂಡಿಸ್ತವಸಂಸಕ ೃತಿ.ಜಾ

ತಿಮತ, ಧಮಗರ್ಳ್ನ್ನು ಮೀರದಮಾನವಿೀಯಗುಣವುಳ್ು ದುು .ವಿಘಟ್ಟಸ್ತವ, 

ಶಥಿಲಗಳಿಸ್ತವಸಾವ ಥಗದಚಿಂತನೆರ್ಳಿಗೆಅಲ್ಲಾ ಅವಕಾಶವಿಲಾ . 

ಅದೇಂದುಅಪಿಿ ಕೇಳ್ಳು ವಸಂಸಕ ೃತಿ.ನಿತಾ ಜೀವನಕೄಕ ಎಲಾ ರಗೂಬೇಕಾದತಾಯಸಂಸಕ ೃ

ತಿ. 

ಇಂಥಜನದಸಂಸಕ ೃತಿಯಲ್ಲಾ ಹಾಡು, ಕುಣಿತ, ವಾದಾ , 

ಸಂಗಿೀತವಷ್ು ೀಅಲಾ ದೄನೆಲ, ಜಲ, ರಸರ, ಜೀವನಾವಶಾ ಕತೄ, ಜೊತೄಗೆಹುಟ್ಟು , 

ಸಾವುರ್ಳ್ನ್ನು ಒಳ್ಗಂಡಂತೄಬ್ದುಕ್ರನಎಲಾ ಅವಸೆೄ ರ್ಳ್ಆಗುಹೀಗುರ್ಳ್ಳಅದರಲ್ಲಾ ಮ

ಳಿತವಾಗಿವೄ. ಅದರಳ್ಗೆಅನೇಕನಂಬಿಕೄರ್ಳಿವೄ, ರೂಢಿಸಂಾ ದಾಯರ್ಳಿವೄ, 

ಆಚರಣೆರ್ಳಿವೄ, ಗ್ರಾ ಮದವತೄರ್ಳ್ಹಬ್ಬ , ಹರದಿನಉತಸ ವರ್ಳಿವೄ, ಕಲೆರ್ಳಿವೄ, 

ಕಲ್ಲವಿದರದಾು ರೆ.ಒಟ್ಟು ರೆಮನಷಾ ನಸಾಂಸಕ ೃತಿಕಚರತೄಾ ಯೇಅದರಳ್ಗೆತ್ತಂಬಿಕೇಂ

ಡಿದೄ.ಇವುರ್ಳಿಗೆಲ್ಲಖಿತದಾಖ್ಲೆಯಾರ್ಲ್ಲಇತಿಹಾಸವಾರ್ಲ್ಲಇಲಾ . 

ನಿಸರ್ಗವಅವರಗೆಅಂತಿಮ. ಅದದವರು, ಧಮಗ, 

ಅದರಂದಿಗೆಅವರಅವಿನಾಭಾವಸಂಬಂಧ. 

ಬೆಳ್ಗ್ರಗಿನಾನೆದುುಯಾಯಾಗರನೆನೆಯಲ್ಲ 

ಎಳ್ಳು ಜೀರಗೆಬೆಳೆಯೀಳ್ | ಭೂಮತಾಯ 

ಎದೇು ಂದುರ್ಳಿಗೆನೆನೆದನ. 

 ಜನದರಇಂಥನಂಬಿಕೄರ್ಳೆಆರಾಧನೆಮತಿ್ತಆಚರಣೆರ್ಳಾಗಿವೄ.ಈಆಚರಣಾಕ್ರಾ

ಯೆರ್ಳೆವಿಕಾಸಹಂದುತಿಾಕಲೆರ್ಳಾಗಿವೄ.ಅದರಲ್ಲಾ ಎಷ್ು ಂದುಕಲೆರ್ಳಿವೄ.ಅವುರ್ಳ್ಲ್ಲಾ

ಮನ್ನಷಾ ನಭಾವನೆರ್ಳಿವೄ, ಅನಿಸಕೄರ್ಳಿವೄ, 

ಆಶೀತಿರರ್ಳಿವೄ.ಯಾವುದಒಂದುಜನಾಂರ್ದಆಚಾರವಿಚಾರರ್ಳ್ಲ್ಲಾ , ರೂಢಿ, 

ನಡಾವಳಿರ್ಳ್ಲ್ಲಾ , 

ಸಂಾ ದಾಯರಂರೆರ್ಳಿಗೂಆಯಾಜನಾಂರ್ರೂಪಿಸಕೇಂಡಕಲೆರ್ಳಿಗೂಸಂಬಂಧ

ವಿದೄ.ಇತಿಹಾಸಒಂದುಜನಾಂರ್ದಜೀವನಚರತೄಾ ಯಾದರೆ 

,ಕಲೆರ್ಳ್ಳಆಯಾದಶದಆತಮ ಚರತೄಾ ಎನ್ನು ವಮಾತಿದೄ. 

ನಂಬಿಕೄರ್ಳ್ನು ಹರತ್ತಡಿಸಬ್ದುಕ್ರನಕಲಿ ನಯೇಅಸಾಧಾ . 

ಅಂದಿನಿಂದಇಂದಿನವರೆಗೂಮನ್ನಷಾ ನಎಲಾ ಚಟ್ಟವಟ್ಟಕೄರ್ಳ್ಲ್ಲಾ ಅದುವಾಾ ಪಿಸದೄ.ಬ್ದು

ಕುಎಷ್ಟು ಪಾ ಚಿೀನವೇೀನಂಬಿಕೄಅಷ್ು ೀಪಾ ಚಿೀನ. 
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ಾ ಕೃತಿಯಳ್ಗಿನಅವಾ ಕಿಶಕಿ್ರಯಂದರಬ್ಗೆಗಿನರ್ಯಗೌರವರ್ಳ್ಳನಂಬಿಕೄರ್ಳ್ಳಹುಟ್ಟು

ವುದಕೄಕ ಕಾರಣ. 

ಆರಂರ್ದಲ್ಲಾ ನಂಬಿಕೄರ್ಳ್ಳವಾ ಕಿ್ರರ್ತವಾಗಿಮೂಡಿಬಂದರೂಕಾ ಮಣಸಾವಗತಿಾ ಕತೄ

ಯನ್ನು ಡೆದಿವೄ.ನಂಬಿನಡೆಯುವುದರಂದಒಳೆು ಯದಾಗುತಿದೄ.ಸಂಕಟರ್ಳ್ಳಸಮಸೄಾ ರ್

ಳ್ಳನಿವಾರಣೆಯಾಗುತಿವೄಎಂಬ್ಸಾಮಾಜಕಭಾವನೆಬೆಳೆಯತಡಗಿತ್ತ.ಇಂಥನಂಬಿಕೄರ್

ಳ್ಳಆಚರಣೆರ್ಳ್ಮೂಲಕಕ್ರಾ ಯಾತಮ ಕವಾಗಿವೄ.ಆಯಾಾ ದಶದಭೌಗೀಳಿಕಹನು ಲೆ, 

ಸಾಮಾಜಕಜೀವನರಸರ, 

ಆಲೀಚನಾವಿಧಾನರ್ಳ್ಳನಂಬಿಕೄಮತಿ್ತಆಚರಣೆರ್ಳ್ಮಲೆಾ ಭಾವಬಿೀರುತಿವೄ.ಹು

ಟ್ಟು ಯೌವವ ನ, ಮದುವೄ, ಸಾವುಕೃಷ್ಠ, ಬೇಟೆ, ದವರು, ದೄವವ , 

ಮೇದಲ್ಲದವಿಧಿನಿಷೇಧರ್ಳ್ಸೆ ಳ್ರ್ಳ್ಲ್ಲಾ ಅನೇಕನಂಬಿಕೄಮತಿ್ತಆಚರಣೆರ್ಳಿವೄ.ಮಾನವ

ಸಂಬಂಧಿನಂಬಿಕೄರ್ಳ್ಳ, ಹುಟ್ಟು ಗೆಸಂಬಂದಿಸದನಂಬಿಕೄರ್ಳ್ಳ, 

ಸಾವಿಗೆಸಂಬಂಧಿಸದನಂಬಿಕೄರ್ಳ್ಳ, ಕೌಟ್ಟಂಬಿಕನಂಬಿಕೄರ್ಳ್ಳ, ಪಾ ಣಿನಂಬಿಕೄರ್ಳ್ಳ, 

ನೈಸರ್ರ್ಿ ಕನಂಬಿಕೄರ್ಳ್ಳ, ದಿಕುಕ ರ್ಳ್ಬ್ಗೆೆನಂಬಿಕೄರ್ಳ್ಳ, ಧಾಮರ್ಿ ಕನಂಬಿಕೄರ್ಳ್ಳ, 

ಸಾಂಸಕ ೃತಿಕನಂಬಿಕೄರ್ಳ್ಳಹೀಗೆನಂಬಿಕೄರ್ಳ್ವಾಾ ಪಿಿವಿಶಾಲವಾಗಿದುು ನಮಮ ಬ್ದುಕನ್ನು

ವಾಾ ಪಿಸದೄ.   

ಆಚರಣೆರ್ಳ್ಳಸಮೃದು ಬಾಳಿನಸೂತಾ ರ್ಳಿದು ಂತೄ.ಅಲ್ಲಾ ಆರೀರ್ಾ ವಿದೄ.ಸಹಬಾಳೆವ

ಯದೄ.ಸಂಬಂಧರ್ಳ್ನ್ನು ಬೆಸೄಯುವಬೆಸ್ತಗೆಇದೄ.ಎಲಾ ರಂದಿಗೆಹಂದಿಕೇಂಡುಉಣ್ಣು

ವನಿೀತಿಇದೄ.ಕರುಣೆಇದೄ.ಚಚರ್ಿ ಸ್ತವಗುಣಇದೄ.ಸಹಾಯಇದೄ.ತಕಗಹಾಗೂವಿನೀದ

ವಿದೄ.ಜಾಣೆಮ ಹಾಗೂರಕ್ಷಣೆಇದೄ.ರಸಿ ರವೃತಿಿಸಂಬಂಧವಿದೄ.ಾ ತಿಆಚರಣೆರ್ಳ್ನ್ನು ಅವ

ಲೀಕ್ರಸದರೆಅವುರ್ಳ್ಹಂದಿನಉದೄು ೀಶತಿಳಿಯುತಿದೄ. 

ಚಿತಾ ದುರ್ಗಜಲೆಾ ಯಐತಿಹಾಸಕಸೆ ಳ್ರ್ಳ್ಲ್ಲಾ ಹಳ್ಲೆಕ ರೆಯೂಒಂದು.ತಾಲೂಕ್ರನ

ಆಡಳಿತಕಂದಾ ಹಾಗೂಟು ಣ. (ಕೄರೆಯಕಕ ದಲ್ಲಾ ನಿಮರ್ಿ ಣವಾದಟು ಣ, 

ಪೊಳ್ಲು(ಟು ಣ)ಹಳ್ಲು+ಕೄರೆ) ಟು ಣದಸ್ತತಿಾಮೂರುಕೄರೆರ್ಳಿದುು , ಹರೇಕೄರೆ, 

ಹನು ಕೄರೆ, ಕೄಸರುಕಟೆು ಕೄರೆರ್ಳೆಂದುಕರೆಯುತಿಾರೆ. 1882 

ರಲ್ಲಾ ತಾಲೂಾ ಕುಕಂದಾ ವಾಗಿಕಾಯಗನಿವಗಹಸ್ತತಿಿದೄ.ಮಂಡಲಪಂಚಾಯತಿಯಂದ

ಟು ಣಪಂಚಾಯತಿಯಾಗಿಈರ್ಪುರಸಭೆಯಾಗಿದೄ.ಶವಮೇರೆ್ಚಿತಾ ದುರ್ಗಹೆದಾು ರಯಲ್ಲಾ (

ರಾ,ಹೆ-13) ಚಿತಾ ದುರ್ಗದಶಚ ಮನೈರುತಾ ಕೄಕ  32 ಕ್ರ.ಮೀದೂರದಲ್ಲಾ ದೄ. 

ಹಳ್ಲೆಕ ರೆಯುವಾಯುವಾ ಕೄಕ  11 

ಕ್ರ.ಮೀಅಂತರದಲ್ಲಾ ರುವಚಿಕಕ ಜಾಜೂರನಲ್ಲಾ ಬೆಂರ್ಳೂರುಧಾರವಾಡರೈಲುಮಾರ್ಗದರೈ
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ಲೆವ ನಿಲ್ಲು ಣವಿದೄ.ಚಿತಾ ದುರ್ಗದಪಳೆಯಗ್ರರನಾದಬಿಚ್ಚಚ ರ್ತಿಿರ್ರಮಿ ನಾಯಕ ನ್ನಕ

ಟ್ಟು ಸದಭೀಮಸಮುದಾ ದಕೄರೆಇಲ್ಲಾ ಂದಈಶಾನಾ ಕೄಕ  12 

ಕ್ರ.ಮೀದೂರದಲ್ಲಾ ದೄ.ಹಳ್ಲೆಕ ರೆಯಶಷ ಮಕೄಕ  10 

ಕ್ರ.ಮೀಅಂತರದಲ್ಲಾ ಶಾ ೀರಾಘವಂದಾ ಸಾವ ಮರ್ಳಿಂದಹೆಸರಾಗಿದು ಅನಾಥಸವಾಶಾ ಮವಿ

ರುವಮಲ್ಲಾ ಡಿಹಳಿು ಗ್ರಾ ಮವಿದೄ.ಚಳಿಗ್ರಲದಲ್ಲಾ ಹತಕರವಾತಾವರಣ.ವಾಷರ್ಿ ಕಸರಾಸ

ರಮಳೆ 640.06 

ಮ.ಮೀಾ ಮಾಣವಿದೄ.ಮುತಿರ್ದೂರನಕೄರೆತಾಲೂಕ್ರಗೆದೇಡಡ ಕೄರೆಯಾಗಿದುು , 

ವಾ ವಸಾಯಕೄಕ ಅನ್ನಕೂಲವಾಗಿದೄ.ಹೆಚ್ಚಚ ಕಪಿು ಮಣಿು ನಾ ದಶವಿದುು , 

ಜೊತೄಗೆಕೄಂಪುಮಶಾ ತಕಪಿು ಭೂಮಯೂಇದೄ.ಅಡಿಕೄ, ರಾಗಿ, ಜೊೀಳ್, ತರ್ರ, ರ್ತಿ , 

ಹತಿಿಮತಿ್ತದಿವ ದಳ್ಧಾನಾ ರ್ಳ್ನ್ನು ಅಧಿಕಪಾ ಮಾಣದಲ್ಲಾ ಬೆಳೆಯುತಿಾರೆ. 

 10ನೇಶತಮಾನದಲ್ಲಾ ಈಟು ಣವನ್ನು ಪೊಳ್ಲುಕೄರೆಎಂದುಕರೆಯಲ್ಲಗಿದುು .ಜೈ

ನಕೄಷ ೀತಾ ವಾಗಿತಿೄಂದುಇತಿಹಾಸಕಾರರುಸಂಶೀಧಿಸದಾು ರೆ.14ನೇಶತಮಾನದಲ್ಲಾಬೀಯ

ನಾಯಕಎನ್ನು ವವನ್ನಈಊರನ್ನು ಜೀಣರ್ಿ  ೀದಾಾ ರಮಾಡಿದನೆಂದುಹೇಳ್ಲ್ಲಗುತಿಿದೄ.

ಸವುಣರು, ಹಯಸ ಳ್ರು, ನಳಂಬ್ರು, 

ವಿಜಯನರ್ರದಅರಸರುಬ್ಸವಾಟು ಣದಪಳೆಯಗ್ರರರು, 

ಚಿತಾ ದುರ್ಗದಪಳೆಯಗ್ರರರು, ಹೈದರಾಲ್ಲ, ಮೆಸೂರುಒಡೆಯರು, 

ಬಿಾ ಟ್ಟೀಶರುಇಲ್ಲಾ ಆಳಿವ ಕೄನಡೆಸದಾು ರೆ. 

(ಹಟೆು ತಿಮಮ ಣು ನಾಯಕನ್ನಕಟ್ಟು ಸದನೆನು ಲ್ಲದಬೃಹತಬ ಯಲುರ್ಣತಿಮೂತರ್ಿ 

ಟು ಣದವಿಶೇಷಆಕಷಗಣೆ) 

ಟು ಣದಉತಿರದಅಂತಾ ಕೄಕ ಸ್ತಮಾರುಒಂರ್ತಿ್ತಅಡಿಯಷ್ಟು ಎತಿರವಿರುವ, 

ಪೂವರ್ಿ ಭಮುಖ್ವಾಗಿಕುಳಿತಬ್ಯಲುರ್ಣತಿಇದೄ. 

ಇತಿಿೀಚಿಗೆಾ ಸನು ರ್ಣತಿಎಂದೂಕರೆಯುತಿಾರೆ.ಬಿ.ಎಲ್.ರೈಸಸ ಂಪದಿಸ್ತವಹಳ್ಲೆಕ ರೆ

ಶಾಸನಸಂಖ್ಯಾ  6 ರಲ್ಲಾ  'ತೂಗುದಲೆರ್ಣತಿ' 

ಎಂದುಉಲೆಾ ೀಖಿತವಾಗಿದೄ.ಇದನ್ನು ನಿಮರ್ಿ ಸದವನ್ನಚಿತಾ ದುರ್ಗದಕಾಮಗೇತಿಮದಕರ

ನಾಯಕನಮೆದುನನಾದಗುತಾ ಿ ನಾಯಕ   ( ಗುಲಾ ಿ ನಾಯಕ) 

ನೆಂದೂಹೇಳ್ಲ್ಲಗುತಿಿದೄ.  

ಜನದರಜೀವನದಲ್ಲಾ ಹಾಸ್ತಹಕಾಕ ಗಿರುವನಂಬಿಕೄರ್ಳ್ಳಜನತೄಯಆಂತರಕ

ಮನೀಭಾವಹಾಗೂಮೂಲಸಂಸಕ ೃತಿಮತಿ್ತಸಂಾ ದಾಯರ್ಳ್ನ್ನು ರಚಯಸ್ತವಂಥ

ವುರ್ಳ್ಳ.ಅಷ್ು ೀಮುಖ್ಾ ವಾಗಿಕೄಲವುನಂಬಿಕೄರ್ಳ್ಳಜನದರಬ್ದುಕನ್ನು ನಿದರ್ಿ ೀಶಸ್ತತಿಿ
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ರುವಶಕಿ್ರರ್ಳಾಗಿಯೂಇವೄಎಂದರೆಅತಿಶಯೀಕಿ್ರಯಾರ್ಲ್ಲರದು.ಈಹತಿ್ತಕೄಲನಂಬಿಕೄ

ರ್ಳ್ಳಮೌಢ್ಾ ತೄಯಂದಕೂಡಿವೄಯೆಂದರೂಇವುರ್ಳ್ಹುಟ್ಟು ಸಾವ ಭಾವಿಕವಾಗಿಯೆಇರುತಿ

ದೄ.ಈಹನು ಲೆಯಲ್ಲಾ ಾ ಮುಖ್ವಾಗಿಧಾಮರ್ಿ ಕ, ಸಾಂಸಕ ೃತಿಕ, 

ಮತಿ್ತವೆಯಕಿ್ರಕನಂಬಿಕೄರ್ಳ್ಳಜನರಜೀವನಾನ್ನರ್ವದಿಂದಮೂಡಿಬಂದವುರ್ಳ್ಳ.ಅಷ್ು ೀ

ಅಲಾ ದೄಜನದರರಂರಾನ್ನರ್ತಅನ್ನರ್ವಿಸದಬ್ದುಕ್ರನಅರವಿನಾ ತಿೀಕವಾಗಿಯೂ

ಕಂಡುಬ್ರುತಿವೄ.ಹಬ್ಬ ಹರದಿನದದೆವಾರಾಧನೆ, ಜಾತೄಾ ಉತಸ ವ, ಪಿತೃಪೂಜೆ 

(ಹರಯರಪೂಜೆ) ಹರಕೄ, ಬ್ಲ್ಲ, 

ವಾ ತಉವಾಸಇವುರ್ಳಿಗೆಸಂಬಂಧಿಸದಧಾಮರ್ಿ ಕನಂಬಿಕೄರ್ಳ್ಳ, 

ಹುಟ್ಟು ಸಾವುರುತ್ತಮತಿ, ಮದುವೄ, ಹೆರಗೆ, ವೆಧವಾ , 

ಮೇದಲ್ಲದವುರ್ಳಿಗೆಸಂಬಂಧಿಸದಸಾಂಸಕ ೃತಿಕನಂಬಿಕೄರ್ಳ್ಳ, 

ಎಡಬ್ಲವನ್ನು ಕುರತಶುರ್ಅಶುರ್, ಶಕುನಅಶಕುನದನಂಬಿಕೄರ್ಳ್ಳ, 

ಹಾಗೆಪಾ ಣಿಕ್ರಷ ಗಿಡಮರಕುರತನಂಬಿಕೄರ್ಳ್ಳ, ಮಳೆಬೆಳೆ, ಕಾಲ, ಮುಂಜಾನೆಸಂಜೆ, 

ಮೇದಲ್ಲದವುರ್ಳ್ನ್ನು ಕುರತಪಾ ದಶಕಮತಿ್ತವೆಯಕಿ್ರಕನಂಬಿಕೄರ್ಳ್ಳಸಾವಗತಿಾ ಕತೄಯ

ನ್ನು ಡೆದಿವೄ. 

ನಂಬಿಕೄಯಲಾ ದೄಬ್ದುಕಇಲಾ ಎನ್ನು ವಂತೄನಮಮ ರಸರದಲ್ಲಾ ನಕೄಲವುನಂಬಿಕೄರ್ಳ್ಳಹೇ

ಗೆನಮಮ ನಮಮ ರ್ಳ್ಬ್ದುಕನ್ನು ನಿಯಂತಿಾ ಸವೄಎಂಬುದನ್ನು ನೀಡುವುದಾದರೆ, 

1.

 ಪಿತೃಕ್ಷವನ್ನು ಆಚರಸ್ತವುದರಂದಸತಿವರಆತಮ ಕೄಕ ಶಾಂತಿಸಗುತಿದೄಂಬ್ನಂಬಿಕೄ

ಯಂದಯುಗ್ರದಿ, 

ದಸರಾಮತಿ್ತದಿಪವಳಿಹಬ್ಬ ರ್ಳ್ಲ್ಲಾ ಹರಯರಪೂಜೆಮಾಡುವನಂಬಿಕೄಯದೄ. 

(ಸತಿವರಇಷ್ಟು ಥಗರ್ಳ್ನ್ನು ಈಡೇರಸ್ತತಿಾರೆ.) 

2. ಮಾತನಾಡುತಿಿವಾರ್ದೆವಮೂಲೆಯಲ್ಲಾ ಹಲ್ಲಾ ನ್ನಡಿದರೆಒಳೆು ಯದಾಗುತಿದೄ. 

3. ಹಬ್ಬ ದದಿನಕೆಬ್ಳೆಒಡೆಯಬಾರದು. 

4. ಎಂಜಲುತಟೆು ದಾಟಬಾರದು, ದಾಟ್ಟದರೆಹಟೆು ನೀವುಬ್ರುತಿದೄ. 

5. ಉಣ್ಣು ವಾರ್ತ್ತತಿ್ತಬಿದು ರೆಮನೆಗೆಬಿೀರ್ರುಬ್ರುತಿಾರೆ. 

6. ಉಪಿು ತ್ತಳಿದರೆಕಣ್ಣು ಕುರುಡಾಗುತಿದೄ. 

7. ಹತಿ್ತಮುಳ್ಳಗಿದಮಲೆಮನೆಒಳ್ಗೆಕಸಹಡೆಯಬಾರದು.  

8. ಅಂಗೈತಿೀಟೆಯಾದರೆದುಡುಡ ಖ್ಚರ್ಿ ಗುತಿದೄ. 

9. ಊಟಕೄಕ ಕುಳಿತಾರ್ತಟೆು ಸ್ತತಿನಿೀರನ್ನು ಚಿಮುಕ್ರಸಕೇಳ್ು ಬೇಕು. 

10. ಉಗುರನ್ನು ಹಲ್ಲಾ ನಿಂದಕಡಿಯಬಾರದು. 

11. ಮನೆಯಲ್ಲಾ ಕನು ಡಿಒಡೆಯಬಾರದು. 

12. ರಾತಿಾ ಹತಿ್ತಮನೆಯಒಳ್ಗೆಕಸಹಡೆಯಬಾರದು. 

13. ರಾತಿಾ ಹತಿ್ತಕೂದಲನ್ನು ಕತಿರಸಬಾರದು. 

14. ತಲೆಬಾಚಿದಕೆಯಲ್ಲಾ ಅಡಿಗೆಮನೆಗೆಹೀರ್ಬಾರದು. 

15. ಕನಸಲ್ಲಾ ಚಿನು ಕಾಣಬಾರದು, ಕಂಡರೆಕೄಡುಕಾಗುತಿದೄ. 

16. ಕನಸಲ್ಲಾ ಹಣ್ಣು ಕಾಯಬಂದರೆಒಳೆು ಯದಾಗುತಿದೄ. 
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17. ಇರುವೄಗೂಡಿಗೆಅಕ್ರಕ ಸಕಕ ರೆಬೆಲಾ ಹಾಕ್ರದರೆಒಳೆು ಯದಾಗುತಿದೄ.  

18. ಸೂಯಗಗೂಡುಕಟ್ಟು ದರೆಮಳೆಯಾಗುತಿದೄ.  

19. ಅಮವಾಸೄಕತಿಲಲ್ಲಾ ದೄವವ ರ್ಳ್ಳಸಂಚರಸ್ತತಿವೄ. 

20. ಹುಣಿಸೄಮರದಲ್ಲಾ ದವವ ರ್ಳ್ಳವಾಸವಾಗಿರುತಿವೄ. 

21. ಮಂರ್ಳ್ವಾರಅಶುರ್ 

22. ಮಂರ್ಳ್ವಾರಮರ್ಳ್ನ್ನು ಕಳಿಸಬಾರದು. 

23. ಮದುವೄಯಾದವಷಗಮನೆಕಟು ಬಾರದು. 

24. ನರನೀಡಿದರೆಸರಬ್ರುತಿದೄ. 

25. ಬೆಕುಕ ಎಡಕೄಕ ಹೀದರೆಅಶಕುನ, ಬ್ಲಕೄಕ ಹೀದರೆಶುರ್. 

26. ಹಸದವರಗೆಅನು ಹಾಕ್ರದರೆಪುಣಾ ಬ್ರುತಿೄ . 

27. ಮನೆತಲೆಕೄಳ್ಗೆಮಲಗಿದರೆಕನಸ್ತರ್ಳ್ಳಜಾಸಿ . 

28. ಗಂಡಿಗೆಬ್ಲರ್ಣ್ಣು , ಬ್ಲಭುಜಅದಿರದರೆಶುರ್. 

29. ಹೆಣಿು ಗೆಎಡರ್ಣ್ಣು ಅದಿರದರೆಶುರ್. 

30. ಮಾತನಾಡುವಾರ್ಕತಿೄಅರಚಿದರೆಒಳೆು ದಾಗುತಿೄ .  

31. ಎಡಮಗೆುಲಲ್ಲಾ ಎದು ರೆಇಡಿೀದಿನಯಾವಕೄಲಸರ್ಳೂಆಗುವುದಿಲಾ . 

32. ಬಿಕಕ ಳಿಕೄಬಂದರೆಯಾರೀನೆನಪುಮಾಡಿಕೇಳ್ಳು ತಿಿದಾು ರೆ. 

 ಇಂಥಅನೇಕನಂಬಿಕೄರ್ಳ್ಲ್ಲಾ ನಿೀತಿಇದೄ.ವೆಜಾಾ ನಿಕತೄಇದೄ.ನಿಜವೂಇದೄ.ಇದೄಲಾ ದ

ರಹರತಾಗಿಯೂಮುರ್ು ಜನತೄಮನೀದೌಬ್ಗಲಾ ಕೇಕ ಳ್ಗ್ರಗಿಮೌಢ್ಾ ರಾಗಿರುನಿದಶಗ

ನರ್ಳೂಇವೄ.ವಾಸಿ್ತವನ್ನು ಕುರತನಂಬಿಕೄರ್ಳ್ಳಸವಗಸಮುದಾಯದಲೂಾ ಸಾಮಾನಾ . 

ನಂಬಿದದವರಗೆಹೂವನ್ನು ಮುಡಿಸಎಡಬ್ಲಕಳ್ಳವನಂಬಿಕೄರ್ಳ್ಳಇವೄ.ನಂಬಿಕೄರ್ಳಿಲಾ

ದೄಬ್ದುಕಇಲಾ ಎನ್ನು ವತತವ ದನೆಲೆಯಲ್ಲಾ ಇಲ್ಲಾ ವಾಸಸ್ತವಎಲಾ ಸಮುದಾಯರ್ಳ್ಳತಮಮ

ಊರು, ದಮಗ, ದವರು, 

ಜಾತಿಹನು ಲೆಯಲ್ಲಾ ಅನೇಕನಂಬಿಕೄರ್ಳ್ಳಆರಾಧನೆರ್ಳ್ರೂದಲ್ಲಾ ವಿವಿಧಸವ ರೂದಆಚ

ರಣೆರ್ಳಾಗಿಸಾಗಿಬಂದವೄ.  

 ತಳ್ಸಮುದಾಯರ್ಳ್ನಂಬಿಕೄಮತಿ್ತಆಚರಣೆಯಲ್ಲಾ ದು , 

ಒಂದುಕಾಲದನಾಾ ಯಪಂಚಾಯತಿಯಾಗಿದು ಕಟೆು ೀಮನೆರ್ಳ್ಳಇವೄ.ಅವುರ್ಳ್ನ್ನು ಕುರತ

ನಂಬಿಕೄಈರ್ಲೂಇದೄ.ದುರೆ್ಳ್ಸವೄ, ಜನಿಗೆಸವೄ, ದೇೀಣಿಸವೄ, ಸಡಿಉತಸ ವ, 

ರ್ಣೆಸಂಾ ದಾಯ, ಮಳೆಬಾರದಿದು ರೆಕತಿೄಮೄರವಣಿಗೆ, 

ಕಪಿ್ಪ ಮದುವೄಇಂತಹಹಲವಾರುಆಚರಣೆರ್ಳ್ಲ್ಲಾ ಜನದರರಂರಾನ್ನರ್ತನಂಬಿಕೄರ್

ಳಿವೄ.ಹರಕೄರೆದವರಪುರದಲ್ಲಾ ಅನು ದಕೇೀಟೆಮತಿ್ತಗುಂಡಿನಸವೄಎನ್ನು ವವಿಶಷು ಆ

ಚರಣೆರ್ಳ್ಳರೂಢಿಯಲ್ಲಾ ದೄ.ಸ್ತಮಾರು 12 

ವಷಗಕೇಕ ಮೄಮ ಆಚರಸ್ತವಉತಸ ವದಲ್ಲಾ ಅನು ದರಾಶಯನ್ನು ಕೇೀಟೆಯಂತೄನಿಮರ್ಿ ಸ

ಾ ಸಾದದರೂದಲ್ಲಾ ಸವ ೀಕರಸ್ತವುದು, 

ಹಾಗೆಕರಕಲೆಬ ಟು ದಲ್ಲಾ ನಗುಂಡಿನಸವೄಎನ್ನು ವಆಚರಣೆರೂಢಿಯಲ್ಲಾ ದೄ. 

ತಾಳ್ಾ ಗ್ರಾ ಮದಲ್ಲಾ  20 ರಂದ 25 
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ವಷಗರ್ಳಿಗಮೄಮ ಆಚರಸ್ತವನೂರಂದುದವರಗೆನೂರಂದುಎಡೆಎನ್ನು ವನಂಬಿ

ಕೄಯಆಚರಣೆಇದೄ.ಮಲಸಂರ್ನಹಳಿು ಯಲ್ಲಾ ತಿರುಮಲ್ಲಂಜನೇಯನಸಜಉತಸ ವನಡೆ

ಯುತಿದೄ.ಜಾತೄಾ ಯಹಂದಿನದಿನಸಜಯನ್ನು ರ್ಯರ್ಕಿ್ರಯಂದಆರಾಧಿಸ್ತತಿಾರೆ.ಇದು ಕ್ರಕ

ದು ಂತೄಸಜಯುಾ ತಾ ಕ್ಷಮತಿ್ತಕಣಮ ರೆಯಾಗುತಿದೄಂಬ್ನಂಬಿಕೄಇದೄ.ಹಾಗೆಮುಳಿು ನಲಾ ಕ್ರಕ  

,ಮುಳಿು ನರ್ದುು ಗೆಉತಸ ವರ್ಳ್ಆಚರಣೆರ್ಳೂರೂಢಿಯಲ್ಲಾ ವೄ.  

 ನಂಬಿಕೄಆಚರಣೆಮತಿ್ತಸಂಾ ದಾಯರ್ಳ್ಮೇತಿವೄಸಮಾಜ. 

ನಂಬಿಕೄಗೆಮತಿ್ತಆಚರಣೆಗೂಅನಾ ೀನಾ ನಂಟ್ಟಇದೄ.ಹುಟ್ಟು , ಯೌವವ ನ, ಮದುವೄ, 

ಸಾವು, ಬೇಸಾಯ, ಬೇಟೆ, ದವರು, ದೄವವ , ತಿಥಿ, ನಕ್ಷತಾ ಮತಿಿತಿರವಿಧಿ-

ನಿಷೇಧರ್ಳಿಗೆಸಂಬಂಧಿಸದಅನೇಕನಂಬಿಕೄರ್ಳ್ಳವಿಶವ ದಎಲ್ಲಾಮೂಲನಿವಾಸರ್ಳ್ಲೂಾ ಇ

ವೄ.ಆದರೆಸಮಕಾಲ್ಲೀನಸಂದರ್ಗದಲ್ಲಾ ಅನೇಕನಂಬಿಕೄರ್ಳ್ಳಮೌಢ್ಾ ತೄಯಂದಮೌಢ್ಯಾ ಚ

ರಣೆರ್ಳಾಗಿರುವುದುವಿಯಾಗಸ. ನಂಬಿಕೄರ್ಳ್ಳಮೂಢ್ನಂಬಿಕೄರ್ಳಾದರೆಮಂತಾ , 

ಮಾಯ, 

ಮಾಟರ್ಳಾಗಿಮತಿೀಯಹಾಗುಸಾಮಾಜಕಅನಿಷು ದು ತಿರ್ಳಾಗಿರೂಪುಡೆಯುತಿವೄ. 

ನಮಮ ರ್ಳ್ಮುಂದಿರುವನಾನಾಬ್ಗೆಯಪೂಜಾವಿಧಾನರ್ಳ್ಳ, ಪಾ ಣಿಹಾಗುನರಬ್ಲ್ಲರ್ಳ್ಳ, 

ಮದುವೄಹಬ್ಬ ಮತಿಿತರಸಮಯದಲ್ಲಾ ನಶಾಸಿ ರರ್ಳ್ಳವಿಧಿನಿಷೇಧರ್ಳ್ಳನಂಬಿಕೄರ್ಳ್ರೂ

ಪಂತರರ್ಳೆಆಗಿವೄ. 

ಅಮಂರ್ಲರಹಾರಅಂತಹೇಳಿಮಂತಾ ತಂತಾ ಮೇದಲ್ಲದಮೌಢ್ಾ ಚರಣೆರ್ಳ್ಮೇರೆ

ಹೀಗುವುದು, ಪುರೀಹತರಪದತಳೆದನಿೀರುಕುಡಿಯುವುದು, ಹರಕೄ, ಬಾಯಬಿೀರ್, 

ದವರಗೆಮುಡಿ, ಒಪಿಿ ಸ್ತವುದು, ಶುಷಕ ವಾ ತಾಚರಣೆರ್ಳ್ಳ, 

ಪೂಜಾಚರಣೆರ್ಳ್ಳಒಂದುರೀತಿಯಸಾಂಕಾಾ ಮಕರೀರ್ದಂತೄಇಡಿೀಸಮಾಜವನ್ನು ವಾಾ

ಪಿಸವೄ. 

 ಅಕ್ಷರವಂತಸಮಾಜಎಚಚ ರಗಂಡರೆಇಂಥಮೌಢ್ಯಾ ಚರಣೆರ್ಳ್ವಿರುದು ಅರವ

ನ್ನು ಮೂಡಿಸಾ ಜಾಾ ವಂತಸಮಾಜವನ್ನು ಕಟು ಬ್ಹುದು.ಅದಕೄಕ ಲ್ಲಾ ನಿೀವುರ್ಳ್ಳಅಣಿಯಾ

ಗಿರುತಿಿೀರಎಂದುನಂಬಿರುತಿೄೀನೆ. 

          

 

http://www.euroasiapub.org/

