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ಅಮೂರ್ಾ:  

ಬಂಜಾರರು ತಮ್ಮ ದೇ ಆದ ವಿಶಿಷ್ಟ  ಸಂಸಕ ೃತಿಯನ್ನು  ಹಂದಿದ್ದಾ ರೆ ಮ್ತ್ತು  ಅವರು ಭಾರತಿೇಯ ಸಂಸಕ ೃತಿಯಲಿ್ಲ  

ಪ್ರ ಮುಖ ಪಾತರ ವನ್ನು  ಹಂದಿದ್ದಾ ರೆ. ಅವರ ಜೇವನಶೈಲ್ಲಯು ವಿಶಿಷ್ಟ ವಾಗಿದ ಮ್ತ್ತು  ಬಯಲು ಪ್ರ ದೇಶಗಳ 

ಜನಸಂಖೆ್ಯಯಂದಿಗೆ ಅಥವಾ ಸಥ ಳೇಯ ಬುಡಕಟ್ಟಟ ಗಳಂದಿಗೆ ಸಾಮಾನೆವಾದ ಯಾವುದನ್ನು  ಹಂದಿಲಿ್ , 

ಅವರು ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲಿ್ಲ  ಬಂಜಾರರು, ಲ್ಂಬಾಣಿ, ಸುಗಾಲ್ಲ ಮ್ತ್ತು  ಲ್ಭನಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ 

ಹೆಸರುಗಳಂದ ಜನಪ್ರರ ಯವಾಗಿ ಕರೆಯಲ್ಪ ಡುತ್ತು ರೆ. 90 ಕ್ಕಕ  ಹೆಚ್ಚು  ಬಂಜಾರರು ಈಗ ಮ್ದುವೆಗೆ ಬಂಜಾರೆೇತರ 

ಸಂಪ್ರ ದ್ದಯವನ್ನು  ಅನ್ನಸರಿಸುತಿು ದ್ದಾ ರೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಹಲ್ವಾರು ಸಪ ರ್ಧಾತಮ ಕ ಭರವಸಗಳವೆ. ಈ ಪ್ತಿರ ಕೆಯು 

ಬಂಜಾರ ಬುಡಕಟ್ಟಟ ಗಳ ಇಂದಿನ ಸನಿು ವೆೇಶದ ಸಾಮಾಜಕ-ಸಾಂಸಕ ೃತಿಕ ಸ್ಥಥ ತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕೆೇಂದಿರ ೇಕರಿಸುತು ದ. ಇದು 

ಬಂಜಾರರ ಸಂಸಕ ೃತಿ, ಕೆಲ್ಸ ಮ್ತ್ತು  ಜೇವನ ಪ್ರಿಸ್ಥಥ ತಿಗಳ ವಿವಿಧ ಪ್ರ ತಿಕ್ಕಲ್ ಪ್ರಿಣಾಮ್ವನ್ನು  ಪ್ರಿಶಿೇಲ್ಲಸುತು ದ. 

ಪ್ರ ಸುು ತ ಪ್ತಿರ ಕೆಯು ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಯಚೂರು ಜಲಿೆಯನ್ನು  ವಿಶೇಷ್ ಗಮ್ನದಲಿ್ಲಟ್ಟಟ ಕಂಡು ಐತಿಹಾಸ್ಥಕ 

ದೃಷ್ಟಟ ಕೇನದಿಂದ ಬಂಜಾರರ ಸಾಮಾಜಕ-ಸಾಂಸಕ ೃತಿಕ ಗುರುತನ್ನು  ಪ್ತೆು ಹಚ್ಚು ವ ಪ್ರ ಯತು ವಾಗಿದ. 

ಮುಖ್ಯ ಪದಗಳು: ಬಂಜಾರರು, ಸಂಸಕ ೃತಿ, ಸಾಮಾಜಕ ಪ್ರಿಸ್ಥಥ ತಿಗಳು, ಬುಡಕಟ್ಟಟ , ತ್ತಂಡಾ, ರ್ನಯಕ್. 

ಪೇಠಿಕೆ:  

ರಾಯಚೂರು ಕರ್ನಾಟಕಕೆಕ  ಸೇರಿದ. ವಾಸು ವವಾಗಿ, ರಾಯಚೂರು ಕರ್ನಾಟಕದ ಇತರ ಜಲಿೆ ಗಳಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು  

ತ್ತಂಡಾಗಳು ಅಥವಾ ಬಂಜಾರ ವಾಸಸಾಥ ನ ಗಳನ್ನು  ಹಂದಿದ. ಸುಮಾರು 200 ತ್ತಂಡಾಗಳನ್ನು  ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದ. 

ಅವು ಅನೇಕ ಕಾರಣಗಳಗಾಗಿ ಅಭಿವೃದಿಿಯಾಗದ ವಾಸಸಾಥ ನಗಳಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತು ವೆ. ಅಭಿವೃದಿಿಯ ವಿಷ್ಯದಲಿ್ಲ  

ಕರ್ನಾಟಕದ ಇತರ ಸಥ ಳಗಳಂದಿಗೆ ಹೆೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಡುವೆ ಅನೇಕ ಅಸಮಾನತೆಗಳವೆ. ತ್ತಂಡಾಗಳ 

ಅಭಿವೃದಿಿಯಾಗದಿರಲು ಬಹು ಅಂಶಗಳು ಕಡುಗೆ ನಿೇಡುತು ವೆ. 

ತ್ತಂಡಾಗಳು ಆದ್ದಯರಹಿತ ಗಾರ ಮ್ಗಳಾಗಿದಾ ರೂ ಸಮೂಹವಾಗಿದಾ ರೂ, ಪಾರ ದೇಶಿಕ ಅಸಮ್ತೇಲ್ನ, ನಿರಂತರ 

ಆದ್ದಯದ ಕರತೆ, ಕಡಿಮ ಪ್ರ ಮಾಣದ ಭೂ ಮಾಲ್ಲೇಕತವ , ಅನಕ್ಷರತೆ, ಅಪೌಷ್ಟಟ ಕತೆ ಇತೆ್ತ ದಿಗಳು ಒಟ್ಟಟ ಗಿ 

ತ್ತಂಡಾಗಳ ಅಭಿವೃದಿಿಯಾಗದವುಗಳಾಗಿವೆ. ಹಿೇಗಾಗಿ, ರಾಯಚೂರು ಜಲಿೆಯ ತ್ತಂಡಾಗಳನ್ನು  ಅವರ ಸಾಮಾಜಕ-

ಸಾಂಸಕ ೃತಿಕ ಸ್ಥಥ ತಿಗತಿಗಳ ಉತು ಮ್ ತಿಳುವಳಕೆಗಾಗಿ ಆದಶಾಪಾರ ಯವಾಗಿ ಅಧೆ ಯನ ಮಾಡಲಾಗಿದ. 
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ಬುಡಕಟ್ಟಟ , ಆದ್ದಗೆ್ಯ , ಸಣಣ  ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಅನನೆ  ಸಂಸಕ ೃತಿಯನ್ನು  ಆನ್ನವಂಶಿಕವಾಗಿ. ಯಾವುದೇ 

ಸಂಸಕ ೃತಿಯ ಮೂಲ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಅವರ ಉದೆ್ ೇಗದಲಿ್ಲ  ಉಳಯುತು ದ. ಬಂಜಾರರ ಮೂಲ್ಭೂತ 

ಉದೆ್ ೇಗವೆಂದರೆ ವೆಾ ಪಾರ ಮ್ತ್ತು  ನಂತರ ಕೃಷ್ಟ. ಅವರ ಪ್ರ ಮುಖ ವಾಸಸಾಥ ನ ತ್ತಂಡಾದಲಿ್ಲದ. ಅವರು ತಮ್ಮ  

ವಿಶೇಷ್ ಸಾಂಸಕ ೃತಿಕ ಆಚರಣೆಗಳಗೆ ಹೆಸರುವಾಸ್ಥಯಾಗಿದ್ದಾ ರೆ. ಅವರು ಬಹಳ ಜನಪ್ರರ ಯವಾಗಿರುವ ವಿಭಿನು  ರಿೇತಿಯ 

ಸಂಪ್ರ ದ್ದಯವನ್ನು  ಗಮ್ನಿಸುತ್ತು ರೆ. ವಿವಿಧ ರಿೇತಿಯ ಉಡುಪು, ಆಹಾರ ಪ್ದಿ ತಿ, ವಸತಿ ಮಾದರಿ, ಆಚರಣೆಗಳು 

ಮ್ತ್ತು  ಹಬಬ ಗಳು ಸಮುದ್ದಯಗಳಲಿ್ಲ  ಬಹಳ ಆಕಷ್ಾಕವಾಗಿ ಉಳದಿವೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ  ಉಡುಪುಗಳಂದ 

ಗುರುತಿಸಲ್ಪ ಡುತ್ತು ರೆ. ಜಾಗತಿೇಕರಣ, ಪಾಶಿು ಮಾತೆಿ ೇಕರಣ ಮ್ತ್ತು  ನಗರಿೇಕರಣದ್ಂದಿಗೆ, ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ  ಬುಡಕಟ್ಟಟ  

ತಮ್ಮ  ಸಾಂಸಕ ೃತಿಕ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು  ಕಳೆದುಕಳುು ವ ಬೆದರಿಕೆಯನ್ನು  ಎದುರಿಸುತಿು ದ. ಕಡಿಮ ಸಾಕ್ಷರತೆ ಪ್ರ ಮಾಣ 

ಮ್ತ್ತು  ಬಡತನದಿಂದ ಅವರು ಅಂಚಿನಲಿ್ಲದ್ದಾ ರೆ, ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಸಂಸಕ ೃತಿ ಕ್ಕಡ ಇದೇ ರಿೇತಿಯ ಸಮ್ಸೆ ಗಳನ್ನು  

ಎದುರಿಸುತಿು ದ. ಯುವ ಪ್ರೇಳಗೆಗೆ ಅವುಗಳ ಐತಿಹಾಸ್ಥಕ ಪಾರ ಮುಖೆ ತೆಯ ಬಗೆೆ  ತಿಳದಿಲಿ್ . ಬಂಜಾರರ ಸಂಸಕ ೃತಿ, 

ಆಚಾರ-ವಿಚಾರ, ಸಾಮಾಜಕ ರೂಢಿಗಳು, ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮ್ತ್ತು  ಸಂಪ್ರ ದ್ದಯಗಳನ್ನು  ವಿವರವಾಗಿ ಅಧೆ ಯನ 

ಮಾಡುವ ಮ್ತ್ತು  ಅಥಾಮಾಡಿಕಳುು ವ ಅಗತೆ ವಿದ. ಈ ಲೆೇಖನದ ಉದಾ ೇಶಗಳಗಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಯಚೂರು 

ಪ್ರ ದೇಶದಲಿ್ಲನ ಬಂಜಾರರ ಸಾಮಾಜಕ ಸಾಂಸಕ ೃತಿಕ ಸ್ಥಥ ತಿಯನ್ನು  ಅಧೆ ಯನ ಮಾಡುವುದು ಪಾರ ಥಮಿಕ 

ಉದಾ ೇಶದಿಂದ ತಿೇವರ ವಾದ ಸಾಂಸಕ ೃತಿಕ ಮೌಲೆ್ ಗಳನ್ನು  ಗುರುತಿಸುವ ಮ್ತ್ತು  ಅದರ ಪಾರ ಮುಖೆ ತೆಯಂದಿಗೆ 

ಅವುಗಳ ಸಾಮಾಜಕ ರಚನ, ಸಾಮಾಜಕೇಕರಣದ ಪ್ರ ಕರ ಯೆಗಳು, ಸಾಮಾಜಕ ಮೌಲೆ್ ಗಳು ಇತೆ್ತ ದಿಗಳಂದಿಗೆ 

ಅನವ ೇಷ್ಟಸಲು. ಪ್ರ ಸುು ತ ಅಧೆ ಯನದ ಪ್ರ ಮುಖ ಕೆೇಂದರ ಬಿಂದುಗಳಾಗಿವೆ. 

ರಾಯಚೂರು ಜಿಲಿ್ಲಯ ಸ್ಂಕಿ್ಷಪತ  ವಿವರ : 

ರಾಯಚೂರು ಜಲಿೆಯು ಉತು ರದಲಿ್ಲ  ಕೃಷ್ಣಣ  ನದಿ ಮ್ತ್ತು  ದಕಿ ಣದಲಿ್ಲ  ತ್ತಂಗಭದ್ದರ  ನದಿಯಂದ ಸುತ್ತು ವರಿದಿದ. 

ನದಿಗಳ ನಡುವಿನ ಭೂಮಿಯನ್ನು  ರಾಯಚೂರು ದ್ೇಬ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತು ದ. ಬಿಜಾಪುರ ಮ್ತ್ತು  ಯಾದಗಿರಿ 

ಜಲಿೆ ಗಳು ಕೃಷ್ಣಣ  ನದಿಗೆ ಅಡಡ ಲಾಗಿ ಉತು ರದಲಿ್ಲವೆ. ಬಾಗಲ್ಕೇಟೆ ಮ್ತ್ತು  ಕಪ್ಪ ಳ ಜಲಿೆ ಗಳು ಪ್ಶಿು ಮ್ದಲಿ್ಲವೆ. 

ನೈಋತೆ ಕೆಕ  ತ್ತಂಗಭದ್ದರ  ಬಳಾು ರಿ ಮ್ತ್ತು  ಆಗೆು ೇಯಕೆಕ  ತೆಲ್ಂಗಾಣದ ಮ್ಹಬೂಬ್ನಗರ. ಆಂಧರ ಪ್ರ ದೇಶ ರಾಜೆ ದ 

ಕನ್ನಾಲ್ ಜಲಿೆ  ಪೂವಾಕೆಕ  ಇದ. ಭೌಗೇಳಕವಾಗಿ ಈ ಜಲಿೆಯು 15 ̊09' ರಿಂದ 16 ̊34' ಉತು ರ ಅಕಿಾಂಶಗಳು ಮ್ತ್ತು  

75 ̊46' ರಿಂದ 77 ̊35' ಪೂವಾ ರೆೇಖಂಶದಲಿ್ಲದ. 

2011 ರ ಜನಗಣತಿಯ ಪ್ರ ಕಾರ ರಾಯಚೂರು ಜಲಿೆಯು 19,28,812 ಜನಸಂಖೆ್ಯ ಯನ್ನು  ಹಂದಿದ. 9,64,511 

ಪುರುಷ್ರು ಮ್ತ್ತು  9,64,301 ಮ್ಹಿಳೆಯರು. ಜಲಿೆಯು ಪ್ರ ತಿ ಚದರ ಕಲೇಮಿೇಟರ್ಗೆ 228 ನಿವಾಸ್ಥಗಳ ಜನಸಂಖೆ  

ಸಾಂದರ ತೆಯನ್ನು  ಹಂದಿದ (590/ಚ. ಮೈಲ್ಲ). 2001-2011ರ ದಶಕದಲಿ್ಲ  ಅದರ ಜನಸಂಖೆ್ಯ ಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ದರವು 

15.51% ಆಗಿತ್ತು . ಸಾಕ್ಷರತೆಯ ಪ್ರ ಮಾಣ 59.56%. ರಾಯಚೂರು 8442km2 ವಿಸ್ಥು ೇಣಾವನ್ನು  ಹಂದಿದ. ಏಳು 

ತ್ತಲೂಕು: ರಾಯಚೂರು, ದೇವದುಗಾ, ಸ್ಥಂಧನ್ನರು, ಮಾನಿವ , ಮ್ಸ್ಥಕ , ಸ್ಥರವಾರ ಮ್ತ್ತು  ಲ್ಲಂಗಸುಗ್ಯರು. 

ಬಂಜಾರರ ಮೂಲ: 

ಸ್ಥಂಧೂ ನದಿಯ ರ್ನಗರಿೇಕತೆಯು ಪ್ರ ಪ್ಂಚದ ಅತೆ ಂತ ಹಳೆಯದ್ದಗಿದ ಮ್ತ್ತು  ಹಲ್ವಾರು ಅಲೆಮಾರಿ ಬುಡಕಟ್ಟಟ  

ಜರ್ನಂಗದವರು ಇಲಿ್ಲ  ವಾಸ್ಥಸುತಿು ದಾ ರು. ಬಂಜಾರ ಬುಡಕಟ್ಟಟ ನವರು ಸಂಸಕ ೃತ ಮ್ತ್ತು  ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯಂತೆಯೆೇ 

ಮಾತರ್ನಡುವ ಇಂಡೇ-ಆಯಾನ್ ಜರ್ನಂಗದ ಕುಟ್ಟಂಬದ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಬರುತು ದ. ಬಂಜಾರರ ಮೂಲ್ ಮ್ತ್ತು  

ಹಿನು ಲೆಯು ಅವರ ಅಲೆಮಾರಿ ಸವ ಭಾವ ಮ್ತ್ತು  ಅನಕ್ಷರತೆಯಂದ್ದಗಿ ಚೆರ್ನು ಗಿ ತಿಳದಿಲಿ್  ಮ್ತ್ತು  ಸಂರಕಿ ಸಲ್ಪ ಟ್ಟಟ ಲಿ್ . 

ಭಾರತದ ಒಳಗೆ ಮ್ತ್ತು  ಹರಗೆ ತಮ್ಮ  ಮೂಲ್ ನಲೆಗಳ ಬಗೆೆ  ಇತಿಹಾಸಕಾರರಲಿ್ಲ  ಭಿರ್ನು ಭಿಪಾರ ಯಗಳವೆ. ಸೈಯದ್ 

ಸ್ಥರಾಜ್ ಉಲ್ ಹಸನ್ ಅವರು ಬಂಜಾರ ಮೂಲ್ವನ್ನು  ಕಥಾ ರೂಪ್ದಲಿ್ಲ  ನಿೇಡುತ್ತು ರೆ. 

ಬಂಜಾರರು ಶಿರ ೇಕೃಷ್ಣ ನ ಹಸುಗಳನ್ನು  ಮೇಯಸುವ ಇಬಬ ರು ಸಹೇದರರಾದ ಮೇಟ್ಟ ಮ್ತ್ತು  ಮೇಲಾದಿಂದ 

ಬಂದವರು ಎಂದು ಹೆೇಳಕಂಡರು. ಮೇಟ್ಟದಿಂದ ಆಧುನಿಕ ಮಾವಾಾಡಿಗಳು, ಮ್ಥುರಾ ಬಂಜಾರರು ಮ್ತ್ತು  

ಲಾಭನರ ಪೂವಾಜರು ಹುಟ್ಟಟ ಕಂಡರು. ಮೇಲಾ ಯಾವುದೇ ಸಮ್ಸೆ ಯಲಿ್ದ, ಒಮಮ  ರಾಜಕುಮಾರನ ಆಸಾಥ ನಕೆಕ  

ತನು  ಹೆಂಡತಿ ರಾರ್ಧಳಂದಿಗೆ ಭೇಟ್ಟ ನಿೇಡಿದರು ಮ್ತ್ತು  ಜಮಾು ಸ್ಥಟ ಕ್ ಸಾಹಸಗಳನ್ನು  ಪ್ರ ದಶಿಾಸ್ಥದರು, ಅದರಲಿ್ಲ  

ಅವರು ಪ್ರ ವಿೇಣರಾಗಿದಾ ರು. ರಾಜಕುಮಾರನ್ನ ಮೇಲ್ನ ಕೌಶಲೆ್ ದಿಂದ ತ್ತಂಬಾ ಸಂತೇಷ್ಪ್ಟಟ ನ್ನ ಮ್ತ್ತು  

ರಾಧೆಯ ಸಂದಯಾ ಮ್ತ್ತು  ಕೃಪೆಯಂದ ಮೇಡಿ ಮಾಡಿದನ್ನ, ಅವನ್ನ ಅವರಿಗೆ ಬಹುಮಾನವಾಗಿ ವಿವಿಧ 

ಜಾತಿಗಳ ಮೂರು ಶಿಶು ಗಂಡು ಮ್ಕಕ ಳನ್ನು  ಕಟಟ ನ್ನ. ಅವರ ಸಂತತಿಯನ್ನು  ಒಟ್ಟಟ ಗಿ ಚರಣ್ ಬಂಜಾರರು ಎಂದು 

ಕರೆಯಲಾಗುತು ದ. 
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ಬಂಜಾರ ಬುಡಕಟಟ ನ್ನು  ಐದು ಕುಲ್ಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದ, 1) ಮ್ಥುರಾ, (2)ಲ್ಭನಿ, (3)ಚರಣ್, (4) ರ್ಧಡಿಯಾ, 

(5)ದಲ್ಲಯಾಸ್ ಅಥವಾ ಬಂಜಾರಿ ಮಂಗ್ಗಳನ್ನು  ಪ್ರ ತಿ ಕುಲ್ಕೆಕ  ಸಂಗಿೇತಗಾರರಂತೆ ಸೇರಿಸಲಾಯತ್ತ, ಆದರೂ 

ಅವರ ಸಪ ಶಾವನ್ನು  ಇತರ ಕುಲ್ಗಳು ಅಶುದಿವೆಂದು ಪ್ರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದ. ಮೇಲ್ಲನ ಭಾರತದ ಮ್ಥುರಾದಲಿ್ಲ  

ಹಿಂದೂಸಾು ನಿ ಬಾರ ಹಮ ಣರು ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪ ಡುವ ಮ್ಟ್ಟರಾ ಬಂಜಾರರು ಪ್ವಿತರ  ದ್ದರವನ್ನು  ಧರಿಸ್ಥದಾ ರು ಮ್ತ್ತು  

ಮಾಂಸವನ್ನು  ತಿನ್ನು ವುದಿಲಿ್  ಆದರೆ ಇತರ ಯಾವುದೇ ಮೇಲ್ವ ಗಾದವರಂತೆ ವೆೇದಗಳನ್ನು  ಕಲ್ಲತರು ಎಂದು 

ಕಂಬಲೆಾಜ್ ಸೂಚಿಸುತ್ತು ರೆ. 

ಎಲಿಾ  ಇತರ ಕುಲ್ಗಳಲಿ್ಲ , ಚರಣ್ ಬಂಜಾರರು ದಕಿಣದಲಿ್ಲ  ಬಹುಮ್ತವನ್ನು  ರಚಿಸ್ಥದರು (ನಿಜಾಮ್ ಪಾರ ಂತೆ  ಮ್ತ್ತು  

ಬಾಂಬೆ ಪಾರ ಂತೆ ಗಳು) ಮ್ತ್ತು  ಅವರನ್ನು  ಐದು ಬಹಿಮುಾಖಿ ಕುಲ್ಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದ - (1)ರಾಥೇಡ್, (2) 

ಪ್ರ್ನವ ರ್, (3) ಚವಾನ್, (4) ವಾದಿತೆ , ಮ್ತ್ತು  (5) ತೇರಿ. ಪ್ರ ತಿ ಕುಲ್ದ ಮುಖೆ ಸಥ ರಿಂದ, ವಂಶಾವಳಯು ಕೆಳಗೆ 

ಹರಿಯುತು ದ. ರಾಥೇಡ್ಗೆ ಏಳು ಗಂಡು ಮ್ಕಕ ಳದಾ ರು, ಪ್ರ್ನವ ರ್ಗೆ ಹನು ರಡು ಗಂಡು ಮ್ಕಕ ಳದಾ ರು, ಚೌವಾನ್ಗೆ 

ಆರು ಗಂಡು ಮ್ಕಕ ಳದಾ ರು, ವದಿತೆ ಗೆ ಹದಿಮೂರು ಗಂಡು ಮ್ಕಕ ಳದಾ ರು ಮ್ತ್ತು  ಟೇರಿ (ತಂಬೂರಿ) ಆರು ಗಂಡು 

ಮ್ಕಕ ಳದಾ ರು. ಚರಣರು ಮ್ತ್ತು  ಅವರ ವಂಶಸಥ ರು ಹೆದ್ದಾ ರಿ ದರೇಡೆ ಮ್ತ್ತು  ಡಕಾಯತಿಗೆ ಅತೆ ಂತ 

ಕುಖೆ ತರಾಗಿದಾ ರು. ಅವರು ಕೃಷ್ಟ ಮ್ತ್ತು  ಜಾನ್ನವಾರು ಸಾಕಣೆಯಲಿ್ಲ  ತಡಗಿದಾ ರು. ಬಿರ ಟ್ಟಷ್ ಸಕಾಾರದಿಂದ ತಮ್ಮ  

ವೆಾ ಪಾರದಿಂದ ಕತ್ತು ಹಾಕಲ್ಪ ಟಟ  ಬಂಜಾರರು ಇಂತಹ ಅಪ್ರಾಧಗಳಗೆ ಬಲ್ವಂತವಾಗಿ ಬಿರ ಟ್ಟಷ್ರ ಕೇಪ್ಕೆಕ  

ಆಹಾವ ನ ನಿೇಡಿದರು. ತ್ತರ್ನಜ ರಾಥೇಡ್ ಅವರು "ಅಪ್ರಾಧ ಚಟ್ಟವಟ್ಟಕೆಗಳನ್ನು  ನಿಗರ ಹಿಸಲು, 1871 ರ ಕರ ಮಿನಲ್ 

ಟೆರ ೈಬ್್  ಆಕ್ಟ  ಅನ್ನು  ಘೇಷ್ಟಸಲಾಯತ್ತ, ಅದರ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಬಂಜಾರ ಸಮುದ್ದಯವನ್ನು  ಕರ ಮಿನಲ್ 

ಬುಡಕಟ್ಟಟ ಗಳೆಂದು ಘೇಷ್ಟಸಲಾಯತ್ತ." ಡೆಕಕ ನ್ನಲಿ್ಲ , ಐದು ಮೂಲ್ ಚರಣ್ ಬಂಜಾರ ಕುಲ್ಗಳಲಿ್ಲ , ರಾಥೇಡ್ 

ಮ್ತ್ತು  ವಡಿತಿಯರು ಮುಖೆವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತು ರೆ, ವಿಶೇಷ್ವಾಗಿ ನಿಜಾಮ್ರ ಡಮಿನಿಯನ್್ , ಮ್ರಾಠವಾಡ 

ಜಲಿೆ ಗಳು ಮ್ತ್ತು  ಕರ್ನಾಟಕದಲಿ್ಲ . AD 1630 ರಲಿ್ಲ  ಅಸಫ್ ಜಾ ಅಹಮ ದ್ನಗರದ ಷ್ಹಜಹಾನ್ನ ವಜೇರ್ ಆಗಿದಾ ರು, 

ಅವರು ಬಿಜಾಪುರದ ವಿರುದಿ  ಪ್ರ ಚಾರ ಮಾಡಿದರು ಮ್ತ್ತು  ಈ ಬಂಜಾರರನ್ನು  ಭಂಗಿ ಮ್ತ್ತು  ಜಂಗಿ ನೇತೃತವ ದಲಿ್ಲ  

ದಕಿಣಕೆಕ  ತನು  ಸೈನೆ ಕೆಕ  ಆಹಾರ ರ್ಧನೆ ಗಳನ್ನು  ಪೂರೆೈಸಲು ಕರೆತಂದರು. ಬಿರ ಟ್ಟಷ್ ಸೈನೆ ವು ದಕಿಣ ಭಾರತದ 

ವಿರುದಿ ದ ಯುದಿದಲಿ್ಲ  ಆಹಾರ ಪೂರೆೈಕೆಗಾಗಿ ಮ್ತ್ತು  ಕಾಡುಗಳಲಿ್ಲ  ಮಾಗಾದಶಾಕರನ್ನು  ಬಳಸ್ಥಕಂಡಿತ್ತ. 

ಸೈಯದ್ ಸ್ಥರಾಜ್ ಅವರು "ಬಂಜಾರಾ" ಎಂಬ ಹೆಸರು ಪ್ಷ್ಟಾಯನ್ ಪ್ದ "ಬೆರಿಂಜ ಅರಿಂದ್" ಅಂದರೆ 'ಅಕಕ ಯ 

ವೆಾ ಪಾರಿ' ಎಂಬ ಪ್ದದಿಂದ ಬಂದಿದ ಎಂದು ಉಲಿೆೇಖಿಸ್ಥದ್ದಾ ರೆ; ಮ್ತ್ತು  ಸಂಸಕ ೃತ ಪ್ದಗಳಾದ "ಬನಿಜ್," "ಬನಿಯಾ" 

ಮ್ತ್ತು  "ಬಣಜಗ" ಇವೆಲಿ್ವೂ ವೆಾ ಪಾರಿಯನ್ನು  ಉಲಿೆೇಖಿಸುತು ವೆ' ಅವುಗಳನ್ನು  ಇತರ ಹೆಸರುಗಳಂದ 

ಕರೆಯಲಾಗುತು ದ, ಉದ್ದಹರಣೆಗೆ "ಲ್ಮಾಣಿ" ಅಂದರೆ ಸಂಸಕ ೃತದಲಿ್ಲ  ಲ್ವಣ-ಉಪುಪ , ಲ್ಭನ್ಗಳು ಉಪುಪ  

ವಾಹಕಗಳು , ಆದಾ ರಿಂದ ಅವರನ್ನು  ಲ್ಂಬಾಡಾ, ಲ್ಂಬಾಡಿ, ಲ್ಂಬಾಣಿ ಅಥವಾ ಬಂಜಾರ ಎಂದು 

ಕರೆಯಲಾಗುತಿು ತ್ತು . ಕೆ.ಎಸ್.ಸ್ಥಂಗ್ ಅವರು ‘ಲ್ಂಬಾಡಿಗಳನ್ನು  ಬಂಜಾರ, ಬಂಜರಿ ಅಥವಾ ಬಂಜಾರಿ, 

ಬೇಯಪಾರಿ, ಸುಗಾಲ್ಲ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತು ರೆ ಮ್ತ್ತು  ಅವರು ತ್ತಂಬಿದ ಎತ್ತು ಗಳ ಕಾರವಾನ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಉಪುಪ  

ಮ್ತ್ತು  ಆಹಾರ ರ್ಧನೆ ಗಳನ್ನು  ಸಾಗಿಸುವ ಪ್ರ ಸ್ಥದಿ  ಬುಡಕಟ್ಟಟ ಗಳು ಎಂದು ಉಲಿೆೇಖಿಸ್ಥದ್ದಾ ರೆ. 

ಬಂಜಾರ ಪುರುಷ್ರು ಮ್ತ್ತು  ಮ್ಹಿಳೆಯರನ್ನು  ಕರ ಮ್ವಾಗಿ ಘೇರ್ ಮ್ತಿ ಮ್ತ್ತು  ಘೇರ್ ದ್ದಸ್ಥ ಎಂದು 

ಸಂಬೇಧಿಸಲಾಗುತು ದ ಮ್ತ್ತು  ಅವರು ಬಂಜಾರೆೇತರರನ್ನು  ಖೇರ್ ಮ್ತಿ ಎಂದು ಸಂಬೇಧಿಸುತ್ತು ರೆ. ಅವರು 

ಎತ್ತು /ಹಸುಗಳನ್ನು  ಮೇಯಸುವ ಮ್ತ್ತು  ಸಾಕುವ ಮದಲು 'ಗೇ-ಆರ್' ಎಂಬ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು  ನಿೇಡಲಾಯತ್ತ 

ಮ್ತ್ತು  ಇದನ್ನು  "ಗೇರ್ ಬಂಜಾರಾ" ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತಿು ತ್ತು . ಕರ್ನಾಟಕದಲಿ್ಲ  ಬಂಜಾರರನ್ನು  

ಲ್ಂಬಾಣಿ/ಲ್ಂಬಾಡಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತು ದ. 

ಬಂಜಾರರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಿೇವನ: 

ಬಂಜಾರರು ತಮ್ಮ  ಆಚರಣೆಯಾಗಿ ವಿಶೇಷ್ ಪ್ದಿ ತಿಗಳು ಮ್ತ್ತು  ಸಂಪ್ರ ದ್ದಯಗಳನ್ನು  ಹಂದಿದ್ದಾ ರೆ. ಅವರು 

ಗುಂಪುಗಳಲಿ್ಲ  ವಾಸ್ಥಸಲು ಬಯಸುತ್ತು ರೆ. ಬಂಜಾರರ ಬುಡಕಟ್ಟಟ  ನಲೆಯನ್ನು  ತ್ತಂಡಾ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತು ದ. 

ಒಂದು ತ್ತಂಡಾ ಸರಾಸರಿ 20 ರಿಂದ 80 ಮ್ನಗಳನ್ನು  ಹಂದಿರುತು ದ. ಪ್ರ ತಿ ತ್ತಂಡಾಗಳಲಿ್ಲ  ಬಂಜಾರ ಕುಟ್ಟಂಬ 

ವಾಸ್ಥಸುವ ಅನೇಕ ಮ್ನಗಳವೆ. ಪ್ರ ತಿಯಂದು ಕುಟ್ಟಂಬವು ವಿವಿಧ ವಯೇಮಾನದ ಜನರನ್ನು  ಹಂದಿದ. ಅವರ 

ವಸತಿ ಮಾದರಿ, ಸಹಬಾಳೆವ  ಮ್ತ್ತು  ಸಾಮಾನೆ  ಆವಾಸಸಾಥ ನವನ್ನು  ಹಂಚಿಕಳುು ವುದು ಇತರರಲಿ್ಲ  ವಿಶಿಷ್ಟ ವೆಂದು 

ಪ್ರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದ. ಭಾರತಿೇಯ ಬುಡಕಟ್ಟಟ  ಕುಟ್ಟಂಬಗಳನ್ನು  ಪಾರ ಥಮಿಕವಾಗಿ ಮೂಲ್ಭೂತ ಸಾಮಾಜಕ 

ಸಂಸಥ ಗಳೆಂದು ಪ್ರಿಗಣಿಸಲಾಗುತು ದ. ಪ್ರ ತಿ ಕುಟ್ಟಂಬವು ಸರಾಸರಿ 4-8 ಸದಸೆ ರನ್ನು  ಒಳಗಂಡಿದ. 
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ಅವರ ಮ್ದುವೆ ಬಹಳ ವಿಶಿಷ್ಟ ವಾಗಿದ. ಬಂಜಾರರಳಗೆ ಉಪ್ ಸಾಮಾಜಕ ಗುಂಪುಗಳವೆ ಎಂದು 

ತಿಳದುಕಳುು ವುದು ಬಹಳ ಆಸಕು ದ್ದಯಕವಾಗಿದ. ಅವರು ಸಾಮಾನೆ  ಸಾಂಪ್ರ ದ್ದಯಕ ಮೌಲೆ್ ಗಳನ್ನು  

ಹಂಚಿಕಂಡರೂ, ರಾಥೇಡ್, ಪ್ವಾರ್, ಚವಾನ್, ಜಾಧವ್ ಮುಂತ್ತದವರು ಬಂಜಾರರಲಿ್ಲ  ಅತೆ ಂತ ಪ್ರ ಮುಖ 

ಸಾಮಾಜಕ ಗುಂಪುಗಳು. ಒಂದೇ ಗುಂಪ್ರನೊಳಗಿನ ವಿವಾಹವನ್ನು  ನಿಷೆೇಧಿಸಲಾಗಿದ, ರಾಥೇಡ್ ರಾಥೇಡ್ನನ್ನು  

ಮ್ದುವೆಯಾಗಲು ಸಾಧೆ ವಿಲಿ್  ಅಥವಾ ಚವಾಣ್ ಅನೇಕ ಚವಾನ್ನನ್ನು  ಮ್ದುವೆಯಾಗಲು ಸಾಧೆ ವಿಲಿ್ . 

ವಧುವನ್ನು  ವರನ ಉಪ್ಗುಂಪು ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗುತು ದ. ಪ್ರತೃಪ್ರ ಭುತವ ದ ಸಾಂಸಕ ೃತಿಕ ಪಾರ ಬಲೆ್ ದ ಇನೊು ಂದು 

ರೂಪ್ವಾಗಿ ಇದನ್ನು  ಗಮ್ನಿಸಬಹುದು. ಈ ಸಾಮಾಜಕ ಉಪ್ಗುಂಪುಗಳು ಸಾಮಾನೆ  ಸಂಸಕ ೃತಿ, ಸಂಪ್ರ ದ್ದಯ, 

ಪ್ದಿ ತಿಗಳು, ರೂಢಿಗಳು, ಜೇವನಮ್ಟಟ ಗಳನ್ನು  ಹಂಚಿಕಳುು ತು ವೆ ಆದರೆ ಗುರುತಿನಲಿ್ಲ  ಭಿನು ವಾಗಿರುತು ವೆ. 

ಬಂಜಾರರಲಿ್ಲ  ರಕು ಸಂಬಂಧಿ ವಿವಾಹಗಳ ಪ್ರಿಕಲ್ಪ ನಯು ಅಧೆ ಯನದ ವಿಷ್ಯವಾಗಿದ. ಅವರು ಪ್ರತೃಪ್ರ ರ್ಧನ 

ಕುಟ್ಟಂಬ ವೆ ವಸಥ ಯನ್ನು  ಅಭೆಾ ಸ ಮಾಡುತ್ತು ರೆ. 

ವಿಶಿಷ್ಟ ವಾದ ಸಮುದ್ದಯ ಜೇವನ, ಭಾಷೆ, ರ್ಧಮಿಾಕ ಪ್ದಿ ತಿಗಳು, ಹಬಬ ಗಳು ಮ್ತ್ತು  ಸಮಾರಂಭಗಳು ಬಂಜಾರರ 

ಸಾಮಾಜಕ-ಸಾಂಸಕ ೃತಿಕ ಜೇವನವನ್ನು  ಗುರುತಿಸುತು ವೆ. ಪ್ರ ರ್ಧನವಾಗಿ ಬಂಜಾರರು ವಿಶಿಷ್ಟ ವಾದ ಮ್ತ್ತು  

ಪ್ರ ತೆೆ ೇಕವಾದ ಬುಡಕಟ್ಟಟ  ಗುರುತನ್ನು  ನಿವಾಹಿಸುತ್ತು ರೆ. ಅವರು ರಾಜಸಾಥ ನ ಪ್ರ ದೇಶದಿಂದ ರಜಪೂತ 

ಸಂತತಿಯಂದ ಬಂದವರು ಎಂದು ಹೆೇಳಕಳುು ತ್ತು ರೆ. ಡಿನೊೇಟ್ಟಫೈಡ್ ಟೆರ ೈಬ್್  (ಡಿಎನ್ಟ್ಟ) ವಗಿೇಾಕರಣದ ನಂತರ 

ಅವರು ಎಲಿಾ  ಬುಡಕಟ್ಟಟ  ಗುಣಲ್ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು  ಹಂದಿದಾ ರೂ ಅವರನ್ನು  ವಿವಿಧ ಜಾತಿ ವಗಾಗಳ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  

ಸೇರಿಸಲಾಗಿದ ಮ್ತ್ತು  ಕರ್ನಾಟಕದಲಿ್ಲ  ಅವರು ಎಸ್ಸ್ಥ ವಗಾದ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಬರುತ್ತು ರೆ. ಇದು ಅವರ ಬುಡಕಟ್ಟಟ  

ಗುರುತನ್ನು  ಕತ್ತು ಹಾಕತ್ತ ಮ್ತ್ತು  ಅವರ ಅರಣೆ  ಹಕುಕ ಗಳಂದ ಅವರನ್ನು  ಸಥ ಳಾಂತರಿಸ್ಥತ್ತ. ಬಂಜಾರರು ಇತರ 

ಯಾವುದೇ ಜನರಿಗಿಂತ ಭಿನು ವಾಗಿ, ಸಾಮಾಜಕ-ಸಾಂಸಕ ೃತಿಕ ಜೇವನ, ತ್ತಂಡಾ ನಲೆ, ಉಡುಗೆ, ಭಾಷೆ, ಹಬಬ ಗಳು, 

ದೇವರುಗಳು, ಪ್ದಿ ತಿಗಳು ಮ್ತ್ತು  ಸವ ತಂತರ  ಸಾವಾಜನಿಕ ಜೇವನದ ವಿಶಿಷ್ಟ  ಸಂಪ್ರ ದ್ದಯವನ್ನು  ಹಂದಿದ್ದಾ ರೆ. 

"ಲ್ಂಬಾಡಿಗಳು ಧಮ್ಾ, ಭಾಷೆ ಮ್ತ್ತು  ಪ್ದಿ ತಿಗಳಲಿ್ಲ  ಅವರಿಗಿಂತ ಸಂಪೂಣಾವಾಗಿ ಭಿನು ವಾಗಿರುವ ಉಳದ 

ಹಿಂದೂಗಳಂದ ಸಂಪೂಣಾವಾಗಿ ವಿಭಿನು ವಾದ ಜಾತಿಯನ್ನು  ರೂಪ್ರಸುತ್ತು ರೆ" ಎಂದು ಡುಬಯಸ್ ಸರಿಯಾಗಿ 

ಸೂಚಿಸ್ಥದ್ದಾ ರೆ. ಗೇವಾಂಶಿೇಯ (ಬಂಜಾರ) ವಿಶಿಷ್ಟ  ಸಂಸಕ ೃತಿ, ಸವ ತಂತರ  ಸಾವಾಜನಿಕ ಜೇವನ ಮ್ತ್ತು  

ಜೇವನೊೇಪಾಯದ ವಿಶಿಷ್ಟ  ಸಂಪ್ರ ದ್ದಯ ಎಂದು ಮೇತಿರಾಜ್ ಬರೆಯುತ್ತು ರೆ ಮ್ತ್ತು  ಅವರ ಜೇವನಶೈಲ್ಲ, ಆಹಾರ 

ಪ್ದಿ ತಿ, ಹಬಬ ಗಳು, ಆಚರಣೆಗಳು, ಪೂಜೆಗಳು, ಇಷ್ಟ ಗಳು ಮ್ತ್ತು  ಇಷ್ಟ ಪ್ಡದಿರುವಿಕೆಗಳು, ನೃತೆ ಗಳು, ಹಾಡುಗಳು, 

ಭಾಷೆಗಳು, ಬಟೆಟ  ಮ್ತ್ತು  ತ್ತಂಡಾಗಳಲಿ್ಲ  ಹೆಚ್ಚು  ಸಪ ಷ್ಟ ವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತು ದ. ಜೇವನ. ಬಂಜಾರರು ಜಾತಿ 

ಪ್ದಿ ತಿಯನ್ನು  ಅನ್ನಸರಿಸುವುದಿಲಿ್ , ಬದಲ್ಲಗೆ ಕುಲ್ ವೆ ವಸಥ ಯನ್ನು  ಹಂದಿದ್ದಾ ರೆ. ಆದ್ದಗೆ್ಯ , ಅವರು ತಮ್ಮ  

ಧಮ್ಾ ಮ್ತ್ತು  ಸಾಮಾಜಕ ಜೇವನದಲಿ್ಲ  ಹಿಂದೂ ಧಮ್ಾವನ್ನು  ಅನ್ನಸರಿಸುತ್ತು ರೆ. ದಿೇಪಾವಳ ಮ್ತ್ತು  ಹೇಳ 

ಹಬಬ ದ ಸಮ್ಯದಲಿ್ಲ  ಬಂಜಾರರು ಮೇಕೆಗಳನ್ನು  ದೇವತೆಗಳಗೆ ಬಲ್ಲ ನಿೇಡುತ್ತು ರೆ ಮ್ತ್ತು  ಮ್ನಯಂದ ಮ್ನಗೆ ತೆರಳ 

ನೃತೆ  ಮಾಡುತ್ತು ರೆ ಮ್ತ್ತು  ಭಿಕಿೆ  ಸ್ಥವ ೇಕರಿಸುತ್ತು ರೆ. 

ಸಾಮಾಜಿಕ ರಚನೆಯ ಅಂಶಗಳು: 

ಉಡುಗೆ 

ಮ್ಹಿಳೆಯರು ವಣಾರಂಜತ ಮ್ತ್ತು  ಸುಂದರವಾದ ವೆೇಷ್ಭೂಷ್ಣಗಳನ್ನು  ಫೇಟ್ಟಯಾ (ಘಾಗಾರ ) ಮ್ತ್ತು  ಕಂಚಲಿ್ಲ  

(ಮೇಲಾಾ ಗವಾಗಿ) ಧರಿಸುತ್ತು ರೆ ಮ್ತ್ತು  ತಮ್ಮ  ಕೆೈಗಳಲಿ್ಲ  ಮಹೆಂದಿ ಹಚೆು ಗಳನ್ನು  ಹಂದಿದ್ದಾ ರೆ. ಪಾಶಾು ತೆ  

ಸಂಸಕ ೃತಿಗಳಂದ ಉಡುಪ್ನ್ನು  ಅಲ್ಂಕಾರಿಕ ಮ್ತ್ತು  ಆಕಷ್ಾಕವೆಂದು ಪ್ರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದ. ಅವರು ಅದನ್ನು  

ಅಲ್ಂಕರಿಸಲು ಕನು ಡಿ ಚಿಪ್್ಸ  ಮ್ತ್ತು  ಹೆಚಾು ಗಿ ರ್ನಣೆ ಗಳನ್ನು  ಬಳಸುತ್ತು ರೆ. ಮ್ಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ  ತೇಳುಗಳ ಮೇಲೆ 

ದಪ್ಪ  ಬಳೆಗಳನ್ನು  (ಬಂಡಿಯಾ) ಹಾಕುತ್ತು ರೆ (ಪಾಟಿ್ಟ ). ಅವರ ಆಭರಣಗಳು ಬೆಳು ಯ ಉಂಗುರಗಳಂದ 

ಮಾಡಲ್ಪ ಟ್ಟಟ ದ, ರ್ನಣೆ ಗಳು, ಸರಪ್ಳ ಮ್ತ್ತು  ಕ್ಕದಲ್ಲನ ನರಿಗೆಗಳನ್ನು  ಚೇಟಿ್ಟದಿಂದ ಕನಯಲಿ್ಲ  ಒಟ್ಟಟ ಗೆ 

ಕಟಟ ಲಾಗುತು ದ. 

ಪುರುಷ್ರು ಧೇತಿ ಮ್ತ್ತು  ಕುತ್ತಾ (ಅನೇಕ ಮ್ಡಿಕೆಗಳಂದಿಗೆ ಚಿಕಕ ದು) ಧರಿಸುತ್ತು ರೆ. ಈ ಬಟೆಟ ಗಳನ್ನು  ವಿಶೇಷ್ವಾಗಿ 

ಮ್ರುಭೂಮಿಗಳಲಿ್ಲನ ಕಠಿಣ ಹವಾಮಾನದಿಂದ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಮ್ತ್ತು  ಇತರರಿಂದ ಪ್ರ ತೆೆ ೇಕಸಲು 

ವಿರೆ್ನ ಸಗಳಸಲಾಗಿದ. 98 ಪ್ರ ತಿಶತಕ್ಕಕ  ಹೆಚ್ಚು  ಬಂಜಾರ ಪುರುಷ್ರು ಮ್ತ್ತು  ಮ್ಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ  ಸಾಂಪ್ರ ದ್ದಯಕ 

ಉಡುಗೆಗಳನ್ನು  ಬದಲಾಯಸ್ಥದ್ದಾ ರೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಎರಡು ಕಾರಣಗಳು - ಒಂದು ಬಂಜಾರೆೇತರ ಶೈಲ್ಲಯನ್ನು  

ಅನ್ನಸರಿಸುವುದು ಮ್ತ್ತು  ಇನೊು ಂದು ಬಂಜಾರೆೇತರರಿಂದ ತ್ತರತಮೆ್ ವನ್ನು  ತಪ್ರಪ ಸುವುದು ಮ್ತ್ತು  ಜಾಗತಿೇಕರಣದ 

ಪ್ರ ಭಾವದಿಂದ್ದಗಿ. ಈಗ ಕಸೂತಿ ವೆೇಷ್ಭೂಷ್ಣಗಳು ಎಲಿಾ  ವಗಾದ ಜನರಿಗೆ ಬಹಳ ಫೆ್ಯ ಶನ್ ಆಗಿವೆ, ಇದು ಹೆಚಿು ನ 
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ಬೆೇಡಿಕೆ ಮ್ತ್ತು  ಹೆಚಿು ನ ವೆಚು ವನ್ನು  ಪ್ಡೆದುಕಂಡಿದ. ಹೆಚಿು ನ ಆದ್ದಯದ ಗುಂಪ್ರನ ಜನರು ಈ ಕಸೂತಿ 

ವೆೇಷ್ಭೂಷ್ಣಗಳನ್ನು  ಮಾತರ  ಖರಿೇದಿಸುತ್ತು ರೆ. ಬಂಜಾರರು ತಮ್ಮ  ಶಿರ ೇಮ್ಂತ ಸಂಸಕ ೃತಿಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಬಂಜಾರ 

ವೆೇಷ್ಭೂಷ್ಣಗಳನ್ನು  ಮ್ರುಸಾಥ ಪ್ರಸಲು ಪ್ರ ೇತ್್ತ ಹಿಸುವ ಮ್ತ್ತು  ಅವರಿಗೆ ಸೂಕು ವಾದ ಆರ್ಥಾಕ ಬೆಂಬಲ್ವನ್ನು  

ನಿೇಡುವ ಅವಶೆ ಕತೆಯದ ಎಂದು ಇದು ಸೂಚಿಸುತು ದ . 

 

ಭಾಷೆ 

ಬಂಜಾರ ಭಾಷೆಯನ್ನು  "ಗೇರ್ ಬೇಲ್ಲ" "ಗೇರ್ ಮ್ತಿ ಬೇಲ್ಲ ಅಥವಾ "ಬಂಜರಿ" ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತು ದ, 

ಇದು ಸವ ತಂತರ  ಉಪ್ಭಾಷೆಯಾಗಿದ. ಬಂಜಾರ/ರೇಮಾ ಜಪ್್ರ  ಮಾತರ್ನಡುವ ಉಪ್ಭಾಷೆಯು ಇಂಡೇ-ಆಯಾನ್ 

ಭಾಷೆಯ ವಗಾಕೆಕ  ಸೇರುತು ದ. ರಾಬರ್ಟಾ ಕಾಲೆಡ ವ ಲ್ ಬರೆಯುತ್ತು ರೆ "ಲ್ಂಬಾಡಿಗಳು, ಪ್ಯಾಾಯ ದಿವ ೇಪ್ದ ಜಪ್್ರ ಗಳು, 

ಹಿಂದೂಸಾು ನಿಯ ಉಪ್ಭಾಷೆಯನ್ನು  ಮಾತರ್ನಡುತ್ತು ರೆ ." ಈ ಉಪ್ಭಾಷೆಯು ಸ್ಥಂಧೂ ಅವಧಿಯ ಪೂವಾದ 

ಅಫ್ಯಾ ನಿಸಾು ನ, ಬಲೂಚಿಸಾು ನ್, ಸ್ಥಂಧ್, ಪ್ಂಜಾಬ್, ಗುಜರಾತ್, ಕೆೇಥೆವಾಡ, ಹರಪ್ಪ  ಮ್ತ್ತು  ಮ್ಹೆಂಜೊೇದ್ದರೇ 

ಪಾರ ಂತೆ ಗಳಲಿ್ಲ  ಮಾತರ್ನಡುತಿು ದಾ ರು. ಸುಮಾರು 90% ಪ್ದಗಳು 'ಗೇರ್ ಬೇಲ್ಲ' ಅನ್ನು  ಹೇಲುವುದರಿಂದ 

ಬಂಜಾರರು ಹಿಂದಿ ಮ್ತ್ತು  ಸಂಸಕ ೃತ ಭಾಷೆಯನ್ನು  ಸುಲ್ಭವಾಗಿ ಅಥಾಮಾಡಿಕಳು ಬಹುದು. ಗೇರ್ 

ಬೇಲ್ಲಯನ್ನು  ಕುಟ್ಟಂಬ ಮ್ತ್ತು  ಬಂಧು ಗುಂಪುಗಳಲಿ್ಲ  ಮಾತರ್ನಡುತಿು ದಾ ರು ಮ್ತ್ತು  ಇತರರಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ 

ನಡೆಸಲು ಪಾರ ದೇಶಿಕ/ಸಥ ಳೇಯ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು  ಬಳಸಲಾಗುತು ದ. 

ನೃರ್ಯ  

ಬಂಜಾರಾ ಬುಡಕಟ್ಟಟ ಗಳಲಿ್ಲ , ನೃತೆ  ಮ್ತ್ತು  ಹಾಡುಗಾರಿಕೆಯು ಪ್ರ ಮುಖ ಪಾತರ ವನ್ನು  ವಹಿಸುತು ದ ಮ್ತ್ತು  

ಹುಡುಗಿಯರು, ಹುಡುಗರು ಮ್ತ್ತು  ಮ್ಹಿಳೆಯರು ಗುಂಪುಗಳಲಿ್ಲ  ಪ್ರ ತೆೆ ೇಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ಗುಂಪುಗಳಲಿ್ಲ  

ಪ್ರ ದಶಿಾಸುತ್ತು ರೆ. ಮ್ದುವೆಯಂತಹ ವಿವಿಧ ಸಂದಭಾಗಳಲಿ್ಲ , ಸುಗೆಿಯ ಕಾಲ್ದಲಿ್ಲ  ಮ್ತ್ತು  ತಿೇಜ್, ಹೇಲ್ಲ, ದಶಮಿ, 

ಸ್ಥೇತಿ್ತ  ಮುಂತ್ತದ ಹಬಬ ಗಳಲಿ್ಲ  ನೃತೆ ಗಳನ್ನು  ಪ್ರ ದಶಿಾಸಲಾಗುತು ದ, ಹಾಡುಗಳನ್ನು  ಸವ ತಃ ರಚಿಸಲಾಗುತು ದ ಮ್ತ್ತು  

ವಿವಿಧ ಸಂದಭಾಗಳಲಿ್ಲ  ಹಾಡಲಾಗುತು ದ. ಅವರ ಮ್ತ್ತು  ಇತರ ಸಮುದ್ದಯಗಳ ನಡುವಿನ ಮೂಲ್ಭೂತ 

ವೆ ತೆ್ತ ಸವೆಂದರೆ ಇತರ ಸಮುದ್ದಯಗಳಲಿ್ಲ  ಯಾವುದೇ ವೃತಿು ಪ್ರ ಗಾಯಕರು ಇಲಿ್ . ಹಾಡುಗಾರಿಕೆ ಮ್ತ್ತು  

ನೃತೆ ವನ್ನು  ಸಮುದ್ದಯದ ಮ್ನರಂಜನಗಾಗಿ ನೊೇಡಲಾಗುತು ದ. ಹಾಡುಗಳು ದೇವರು ಮ್ತ್ತು  ದೇವತೆ, ಪೌರಾಣಿಕ 

ಮ್ತ್ತು  ಐತಿಹಾಸ್ಥಕ ವಿೇರರ ಉಲಿೆೇಖವನ್ನು  ಒಳಗಂಡಿರುತು ವೆ ಮ್ತ್ತು  ಇವುಗಳನ್ನು  ಮೌಖಿಕ ಸಂಪ್ರ ದ್ದಯದಿಂದ 

ಸಂರಕಿ ಸಲಾಗಿದ ಮ್ತ್ತು  ಹಸಾು ಂತರಿಸಲಾಗಿದ. ಸುಗಾಲ್ಲ ಸಮುದ್ದಯದ ಸಂಗಿೇತ ವಾದೆ ಗಳಲಿ್ಲ  ನಂಗಾರ  (ಡರ ಮ್) 

ತ್ತಲ್ಲ (ತ್ತಮ್ರ ಪ್ಟ) ಮ್ತ್ತು  ಚಾಟ್ಟ ಸೇರಿವೆ. 

ಆಹಾರ 

ಬಂಜಾರ ಜನರ ಸಾಂಪ್ರ ದ್ದಯಕ ಆಹಾರವೆಂದರೆ ದಲ್ಲಯಾ (ಮಿಶರ  ಏಕದಳ), ಬಾಟ್ಟ (ರಟ್ಟಟ ), ಸಲೇಯ (ಆಡು 

ಅಥವಾ ಕುರಿ ಅಥವಾ ಹಂದಿಯ ರಕು  ಮ್ತ್ತು  ಕರುಳನಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತು ದ), ಮ್ತ್ತು  ಘುಗೆರಿ (ಬೆೇಯಸ್ಥದ 

ಗೇವಿನಜೊೇಳ, ಕೆಂಪು ಕಾಳು, ಬೆೇಳೆ, ಇತೆ್ತ ದಿ) ಮ್ತ್ತು  ಸಾಂದಭಿಾಕವಾಗಿ ಅಕಕ ಯನ್ನು  ಬಳಸಲಾಗುತು ದ. ‘ಪಾಟಲ್ಲ 

ಬಾಟ್ಟ’ಯನ್ನು  ಗುಣಮ್ಟಟ ದ ಗೇಧಿ ಅಥವಾ ಬಾಜಾರ  ಅಥವಾ ರಾಗಿಯಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತು ದ ಮ್ತ್ತು  ಇದನ್ನು  

ಚಿಕನ್ ಕರಿ ಅಥವಾ ಬೆೇಯಸ್ಥದ ಹಸ್ಥರು ಎಲೆಗಳಂದಿಗೆ ತಿನು ಲಾಗುತು ದ. ಅವರು ಗೇಮಾಂಸವನ್ನು  

ಹರತ್ತಪ್ಡಿಸ್ಥ ಮಾಂಸಾಹಾರವನ್ನು  ಇಷ್ಟ ಪ್ಡುತ್ತು ರೆ. ಬಂಜಾರ ರ್ನಯಗಳು ಕಾಡುಪಾರ ಣಿಗಳನ್ನು  ಬೆೇಟೆಯಾಡಲು 

ಹೆಸರುವಾಸ್ಥಯಾಗಿದಾ ವು. 

ಸ್ಮುದಾಯ ಜಿೇವನ 

ಬಂಜಾರ ಜನರು ಬಂಜಾರೆೇತರ ಜನರಿಂದ ಅಂತರ ಕಾಯುಾಕಂಡು "ತ್ತಂಡಾ" ದಲಿ್ಲ  ವಾಸ್ಥಸುತ್ತು ರೆ. 

ಸಮುದ್ದಯವು ವೆೈಯಕು ಕ ಹಿತ್ತಸಕು ಗಳಗಿಂತ ಮೇಲ್ಲರುತು ದ ಮ್ತ್ತು  "ರ್ನಯಕ್" (ಸಮುದ್ದಯದ ಮುಖೆ ಸಥ ) 

ಸಾಮಾಜಕ-ರಾಜಕೇಯ ಮ್ತ್ತು  ರ್ಧಮಿಾಕ ಜೇವನದ ವಿಷ್ಯಗಳಲಿ್ಲ  ಸಮುದ್ದಯವನ್ನು  ಮುನು ಡೆಸ್ಥದರು. 

ರಕು ಸಂಬಂಧ ಮ್ತ್ತು  ಕುಲ್ ಅಥವಾ ಉಪ್-ಕುಲ್ದ ಸಂಬಂಧವು ಸಾಮುದ್ದಯಕ ಜೇವನದ ಬಲ್ವಾದ ಅಥಾವನ್ನು  

ಹೆಚಿು ಸ್ಥತ್ತ. ಅವರು ಇತರರಂದಿಗೆ ಬೆರೆಯುವುದಿಲಿ್  ಎಂಬುದಕೆಕ  ಬಂಜಾರ ಬಡಾವಣೆಯು ಸಂಕೆೇತವಾಗಿತ್ತು . 

ಬಂಜಾರರು ಇತರ ಬಂಜಾರೆೇತರ ಜನರಿಂದ ಅಂತರವನ್ನು  ಕಾಯುಾಕಂಡು ಶಿಬಿರಗಳಲಿ್ಲ  ಹಳು ಗಳ ಹರಗೆ 

http://www.ijcrt.org/


www.ijcrt.org                                                  © 2022 IJCRT | Volume 10, Issue 10 October 2022 | ISSN: 2320-2882 

IJCRT2210302 International Journal of Creative Research Thoughts (IJCRT) www.ijcrt.org c546 
 

ವಾಸ್ಥಸುತಿು ದಾ ರು. ಇದು ಅವರ ವಿಶಿಷ್ಟ  ಸಾಮಾಜಕ-ಸಾಂಸಕ ೃತಿಕ ಜೇವನ, ಭಾಷೆ, ಉಡುಗೆ, ಹಾಡುಗಳು ಮ್ತ್ತು  

ರ್ಧಮಿಾಕ ಜೇವನವನ್ನು  ಉಳಸ್ಥಕಳು ಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತ್ತ. ಆದ್ದಗೆ್ಯ , ಆಧುನಿಕತ್ತವಾದದ ಪ್ರಿಚಯ ಮ್ತ್ತು  

ಬಂಜಾರರಲಿ್ಲ  ಬಡತನದ ಹೆಚು ಳವು ಇತರರಂದಿಗೆ ಬೆರೆಯುವಂತೆ ಒತ್ತು ಯಸ್ಥತ್ತ. 

ಬಂಜಾರೆೇತರ ವಾಸಸಥ ಳಗಳ ಹರಗಿನ ಶಿಬಿರಗಳಲಿ್ಲ  ಬಂಜಾರರು ನಲೆಸುವುದನ್ನು  ತ್ತಂಡಾ ಎಂದು 

ಕರೆಯಲಾಯತ್ತ. ತಮ್ಮ  ಅಲೆಮಾರಿ ಬದುಕನ ದಿನಗಳಂದ ಸಂಪಾದಿಸ್ಥದ "ತ್ತಂಡ"ದಲಿ್ಲ  ವಾಸ್ಥಸುವುದು ಅವರ 

ವಿಶಿಷ್ಟ  ಲ್ಕ್ಷಣವಾಗಿತ್ತು . ಆಧುನಿಕ ಕಾಲ್ದಲಿೂ  ಅವರು ತ್ತಂಡಾದಲಿ್ಲ  ವಾಸ್ಥಸುತಿು ದ್ದಾ ರೆ. ಬಂಜಾರರ 

ಸಾಂಪ್ರ ದ್ದಯಕ ಮ್ನಯು ಇತರ ಬಂಜಾರರಲಿ್ದ ಮ್ನಗಳಗಿಂತ ವಿಭಿನು ವಾಗಿ ಕಾಣುತು ದ, ಅದು ನೈಸಗಿಾಕವಾಗಿ 

ನಿಮಿಾಸಲ್ಪ ಟ್ಟಟ ದ ಮ್ತ್ತು  ಸುಲ್ಭವಾಗಿ ಕರಗುತು ದ. ಅವರು ಮುಖೆವಾಹಿನಿಯ ಸಮಾಜದಲಿ್ಲ  ಸೇರಿಕಂಡಂತೆ 

ಸಕಾಾರವು ಶಾಶವ ತ ಮ್ನಗಳನ್ನು  ಒದಗಿಸುತಿು ದ. ಬಂಜಾರರ ಸಾಮಾಜಕ ಜೇವನ ಸನಿು ವೆೇಶಗಳು ಇಂದಿಗ್ಯ ಅನ್ನಭವ 

ಮ್ತ್ತು  ಗೇಚರವಾಗಿದ. 

ಉಪಸ್ಂಹಾರ:  

ಬಂಜಾರರು ಭಾರತದ ಪಾರ ಚಿೇನ ಅಲೆಮಾರಿ ಬುಡಕಟ್ಟಟ ಗಳಲಿ್ಲ  ಒಬಬ ರು, ಇದು ವಿಶಿಷ್ಟ ವಾದ ವಾಸಸಥ ಳ, ಇತಿಹಾಸ, 

ಸಂಸಕ ೃತಿ, ಧಮ್ಾ, ಸಾಮಾಜಕ ಆಚರಣೆಗಳು, ಹಬಬ ಗಳು, ಭಾಷೆ, ಜಾನಪ್ದ, ಉಡುಗೆ, ಆಡಳತ ವೆ ವಸಥ ಯನ್ನು  

ಹಂದಿತ್ತು . ತ್ತಂಡಾ ಜೇವನವು ಬಂಜಾರ ಜನರು ತಮ್ಮ  ಸಾಂಪ್ರ ದ್ದಯಕ ಮ್ತ್ತು  ಸಾಂಸಕ ೃತಿಕ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು  

ಹರಗಿನವರಿಂದ ಕಲ್ಮ ಶವಿಲಿ್ದ ಉಳಸ್ಥಕಳು ಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತ್ತ. ಅನೇಕ ಬುಡಕಟ್ಟಟ  ಗುಣಲ್ಕ್ಷಣಗಳು, 

ಸಾಂಸಕ ೃತಿಕ ಮ್ತ್ತು  ಸಾಮಾಜಕ ಆಚರಣೆಗಳು ಪ್ರ ಚಂಡ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿವೆ. ಬಂಜಾರರಲಿ್ಲನ ತಿೇವರ  

ಬಡತನವು ಅವರ ಬುಡಕಟ್ಟಟ  ಜೇವನದ ಮೇಲೆ ಪ್ರ ಭಾವ ಬಿೇರಿದ ಆಧುನಿಕ ಸಂಸಕ ೃತಿ, ಭಾಷೆ, ಜೇವನಶೈಲ್ಲ ಮ್ತ್ತು  

ಜೇವನ ವೆ ವಸಥಯಂದಿಗೆ ಸಂಪ್ಕಾಕೆಕ  ಬರುವ ನಗರಗಳಗೆ ವಲ್ಸ ಹೇಗುವಂತೆ ಒತ್ತು ಯಸ್ಥದ. ಆದಾ ರಿಂದ ಸಮಾಜ 

ವಿಜಾಾ ನಿಗಳು, ಮಾನವಶಾಸು ರಜ್ಞರು ಮ್ತ್ತು  ಬಂಜಾರರ ಬಗೆೆ  ಕಾಳಜ ವಹಿಸುವ ಇತರ ಜನರು ಭವಿಷೆ್ ದ ಪ್ರೇಳಗೆಗೆ 

ಬಂಜಾರ ಸಂಸಕ ೃತಿಯನ್ನು  ಪುನಃಸಾಥ ಪ್ರಸಲು ಮ್ತ್ತು  ರಕಿ ಸಲು ಮುಂದ ಬಂದರು. ಸಕಾಾರವು ಬಂಜಾರರಿಗೆ 

ಜೇವನೊೇಪಾಯವನ್ನು  ಒದಗಿಸುವುದರಿಂದ ಅವರ ಶಿರ ೇಮ್ಂತ ಸಂಸಕ ೃತಿಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಬಂಜಾರ 

ವೆೇಷ್ಭೂಷ್ಣಗಳನ್ನು  ಮ್ರುಸಾಥ ಪ್ರಸಲು ಪ್ರ ೇತ್್ತ ಹಿಸಬೆೇಕು ಮ್ತ್ತು  ಅವರಿಗೆ ಸೂಕು  ಆರ್ಥಾಕ ನರವು ನಿೇಡಬೆೇಕು. 

ಬಂಜಾರರ ಸಾಮಾಜಕ-ಸಾಂಸಕ ೃತಿಕ ಸ್ಥಥ ತಿಗತಿಗಳು ಗಮ್ರ್ನಹಾ ಪ್ರಿವತಾನಯ ಮೂಲ್ಕ ಸಾಗುತಿು ವೆ. ಸಾಂಸಕ ೃತಿಕ 

ಮೌಲೆ್ ಗಳನ್ನು  ಸಂರಕಿಸುವ ಮ್ತ್ತು  ಆಧುನಿೇಕರಣಕೆಕ  ಒಳಗಾಗುವ ಚಚೆಾಗಳು ಅನಿದಿಾಷ್ಟ ವಾಗಿ ಉಳದಿವೆ. 

ಬಂಜಾರರ ಸಾಮಾಜಕ ಆಯಾಮ್ಗಳು ಅವರ ಐತಿಹಾಸ್ಥಕ ಮ್ತ್ತು  ಸಾಂಸಕ ೃತಿಕ ಮೌಲೆ್ ಗಳ ಮೇಲೆ ಒತ್ತು  ನಿೇಡುತು ವೆ. 

ಬಂಜಾರರು ಪ್ರ ಮುಖ ಭಾರತಿೇಯ ಬುಡಕಟ್ಟಟ  ಜರ್ನಂಗದವರು ಅಲೆಮಾರಿಗಳ ಸವ ಭಾವದಿಂದ ತ್ತಂಡಾ 

ವಾಸಸಾಥ ನಗಳಗೆ ಬಹಳ ದೂರವನ್ನು  ಹಂದಿದ್ದಾ ರೆ. ಅವರ ವಿಶಿಷ್ಟ ತೆಯನ್ನು  ಹೆಚಾು ಗಿ ಸವ ಯಂ-ಪ್ರ ತೆೆ ೇಕತೆ ಎಂದು 

ತಪಾಪ ಗಿ ಓದುವುದನ್ನು  ಗಮ್ನಿಸಬಹುದು. ಪ್ರ ಪ್ಂಚದ ಇತರ ಯಾವುದೇ ಪಾರ ಚಿೇನ ಬುಡಕಟ್ಟಟ ಗಳಂತೆ ಬಂಜಾರರು 

ಸಂವಹನಕಾಕ ಗಿ ತಮ್ಮ ದೇ ಆದ ಭಾಷೆಯನ್ನು  ಹಂದಿದ್ದಾ ರೆ. ಸವ ಯಂ-ಪ್ರ ತೆೆ ೇಕತೆಯ ರೂಪ್ದಲಿ್ಲ  ತ್ತಂಡಾಗಳಲಿ್ಲ  

ವಾಸ್ಥಸುವುದು ಆಧುನಿೇಕರಣದ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ  ಪಾಶಿು ಮಾತೆಿ ೇಕರಣದ ಪ್ರ ಕರ ಯೆಯಂದ ತಮ್ಮ ನ್ನು  ತ್ತವು 

ಹಿಂತೆಗೆದುಕಳು ಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತು ದ. ಸಾಮಾಜಕ ಪ್ರ ಕರ ಯೆ, ಸಾಂಸಕ ೃತಿಕ ಆಚರಣೆ, ಭಾಷೆ ಇತೆ್ತ ದಿಗಳು 

ವಿಶೇಷ್ ಬುಡಕಟ್ಟಟ  ಗುಂಪುಗಳ ಗುಣಲ್ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು  ಒದಗಿಸುತು ದ. ತ್ತಂಡಾಗಳು ಮ್ತ್ತು  ಅವುಗಳ ಮೂಲ್ಸಕಯಾ, 

ಸಂವಹನ ಮ್ತ್ತು  ಸಾರಿಗೆ, ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ, ಸಾವಾಜನಿಕ ಆರೇಗೆ  ವೆ ವಸಥ  ಮ್ತ್ತು  ಅವರ ಸಾಂಸಕ ೃತಿಕ ಮೌಲೆ್ ಗಳಗೆ 

ಅಡಿಡಯಾಗದಂತೆ ಕಲೆಾ ಣ ಕರ ಮ್ಗಳನ್ನು  ಅಭಿವೃದಿಿಪ್ಡಿಸುವ ಅಂತಗಾತ ಅಗತೆ ವಿದ. 

ಬಂಜಾರರು ಅನೈಮ್ಾಲೆ್ , ಅಸುರಕಿತ ಮ್ತ್ತು  ನಿಲ್ಾಕೆ್ಷ  ತ್ತಂಡಾಗಳಲಿ್ಲ  ವಾಸ್ಥಸುತಿು ದ್ದಾ ರೆ. ಬಂಜಾರರ 

ಸಾಂಪ್ರ ದ್ದಯಕ ಸಾಂಸಕ ೃತಿಕ ಗುರುತನ್ನು  ರಕಿ ಸಲು ಹೆಚಿು ನ ಬದಿ ತೆಯಂದಿಗೆ ಕೆಲ್ವು ರಿೇತಿಯ ಹಸು ಕಿೆೇಪ್ದ 

ಅಗತೆ ವಿದ. ತ್ತಂಡಾಗಳು ತ್ತಲ್ರ್ನತಮ ಕವಾಗಿ ಅಭಿವೃದಿಿಯಾಗದ ಕಾರಣ, ತ್ತಂಡಾಗಳ ನಿವಾಸ್ಥಗಳ ಜೇವನ 

ಮ್ಟಟ ವನ್ನು  ಉನು ತಿೇಕರಿಸಲು ಪ್ರಿಹಾರ ಕರ ಮ್ಗಳ ರೂಪ್ದಲಿ್ಲ  ಕೆಲ್ವು ಹಸು ಕಿೆೇಪ್ದ ಅಗತೆ ವಿದ. ಅವರ ಸಾಂಸಕ ೃತಿಕ 

ಮೌಲೆ್ ಗಳ ಅವನತಿಗೆ ಕಡುಗೆ ನಿೇಡದ. ಕಳಪೆ ವಸತಿ, ಮೂಲ್ಸಕಯಾಗಳ ಕರತೆ, ಅಸಮ್ಪ್ಾಕ ಸಾರಿಗೆ 

ವೆ ವಸಥ , ಔಪ್ಚಾರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ವೆ ವಸಥ ಯ ಅಲ್ಭೆ ತೆ, ಅಸಮ್ಪ್ಾಕ ಆರೇಗೆ  ವೆ ವಸಥ  ಇತೆ್ತ ದಿಗಳಂತಹ 

ಅಭಿವೃದಿಿಯಾಗದ ಪ್ರ ಮುಖ ನಿಣಾಾಯಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು  ಸಾಂಸಕ ೃತಿಕ ಮೌಲೆ್ ಗಳು ಬದಲಾಗದ ಉಳಯುವ 

ಕಾಯಾವಿರ್ಧನವನ್ನು  ಅಭಿವೃದಿಿಪ್ಡಿಸುವ ಉದಾ ೇಶದಿಂದ ಪ್ರಿಹರಿಸಬೆೇಕು. ಕರ್ನಾಟಕದಲಿ್ಲ  ಬುಡಕಟ್ಟಟ ಗಳ 

ಅಭಿವೃದಿಿ ಗಾಗಿ ವಿವಿಧ ಪಾರ ಧಿಕಾರಗಳು ಕಾಯಾನಿವಾಹಿಸುತಿು ವೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ತ್ತಂಡಾ ಅಭಿವೃದಿಿ  ನಿಗಮ್ ಎಂಬ 

ತ್ತಂಡಾಗಳ ಸಮ್ಗರ  ಅಭಿವೃದಿಿ ಗೆ ಗಮ್ನ ಹರಿಸಲು ವಿಶೇಷ್ ಪಾರ ಧಿಕಾರವನ್ನು  ಸಾಥ ಪ್ರಸಲಾಗಿದ. ಇದರ 
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ಹರತ್ತಗಿಯೂ ಅಭಿವೃದಿಿಯ ಅಂತಗಾತ ಮಾದರಿಯ ಅಭಿವೃದಿಿಯ ಅವಶೆ ಕತೆಯದ. ತ್ತಂಡಾಗಳ ಬಳ ಶಿಕ್ಷಣ 

ಸಂಸಥ ಗಳನ್ನು  ಸಾಥ ಪ್ರಸುವ ಮೂಲ್ಕ ಕನಿಷ್ಠ  ಮಾಧೆಮಿಕ ಹಂತದ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು  ಅವರಿಗೆ ಒದಗಿಸಬೆೇಕು. 

ಸ್ಥವ ೇಕಾರಾಹಾತೆಯನ್ನು  ಹೆಚಿು ಸಲು ಮ್ತ್ತು  ಸಾವಾತಿರ ಕ ಔಪ್ಚಾರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದ ಗುರಿಗಳನ್ನು  ಸಾಧಿಸಲು ಬಂಜಾರರಿಗೆ 

ಅವರ ಸವ ಂತ ಭಾಷೆಯಲಿ್ಲ  ಪಾರ ಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು  ಒದಗಿಸುವ ಸಾಧೆ ತೆಗಳನ್ನು  ಪ್ರಿಶಿೇಲ್ಲಸಬೆೇಕು. 

ಪ್ರ ಸುು ತ ಅಧೆ ಯನವು ನಿರುದೆ್ ೇಗ, ವಲ್ಸ, ಅಪೌಷ್ಟಟ ಕತೆ, ಕಳಪೆ ಆರೇಗೆ  ಸ್ಥಥ ತಿ, ಕಳಪೆ ವಸತಿ, 

ಮೂಲ್ಸಕಯಾಗಳ ಕರತೆ, ಅಸಮ್ಪ್ಾಕ ಸಾರಿಗೆ ಮ್ತ್ತು  ಸಂವಹನ, ಅಸಮ್ಪ್ಾಕ ಕಾನ್ನನ್ನ ಜಾಾ ನ ಮ್ತ್ತು  

ನರವು, ರಾಜಕೇಯ ಅರಿವು ಮ್ತ್ತು  ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯ ಕರತೆ, ಬಡತನ, ಭೂ ಮಾಲ್ಲೇಕತವ ದ ಕರತೆ, ಅನಕ್ಷರತೆ 

ಇತೆ್ತ ದಿ ಸಮ್ಸೆ ಗಳನ್ನು  ಗುರುತಿಸ್ಥದ. . ಬಂಜಾರರಲಿ್ಲ  ಚಾಲ್ಲು ಯಲಿ್ಲದ. ರಾಜೆ  ಮ್ತ್ತು  ಕೆೇಂದರ  ಸಕಾಾರ, ಕರ್ನಾಟಕ 

ತ್ತಂಡಾ ಅಭಿವೃದಿಿ  ನಿಗಮ್, ವಿವಿಧ ಎನ್ಜಒಗಳು ಬಂಜಾರರ ಜೇವನ ಮ್ಟಟ ವನ್ನು  ಉನು ತಿಗಾಗಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ 

ಶರ ಮಿಸುತಿು ವೆ. ಆರ್ಥಾಕ ಸಾವ ವಲ್ಂಬನ ಮ್ತ್ತು  ಪ್ರ ಗತಿಯು ಸಾಮಾಜಕ ಬದಲಾವಣೆಯ ಪ್ರ ಮುಖ 

ನಿರ್ಧಾರಕಗಳಾಗಿರಬೆೇಕು. ಭಾರತದ ಸಾಂಸಕ ೃತಿಕ ವೆೈವಿಧೆ ತೆಯ ಗುರಿಯನ್ನು  ರಕಿ ಸಲು ಅನನೆ  ಮ್ತ್ತು  

ಸಾಟ್ಟಯಲಿ್ದ ಪ್ದಿ ತಿಗಳಾದ ಬಂಜಾರರ ಸಾಂಸಕ ೃತಿಕ ಮೌಲೆ್ ಗಳನ್ನು  ರಕಿ ಸಬೆೇಕು. 
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