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ಹೊಲೆಯರು ಎಂದರೆ ಯಾರು? 
 

Muniraja HM 
 

ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ  ಹುಟಿ್ಟ ದ ನಾವುಗಳು ಎಲಿ್ಲ  ಪ್ರಾ ಣಿಗಳಿಗಿಂತ 

ಮನುಷ್ಯ ರೆಲಿ್ರನುು  ಬುಧಿ್ದ ವಂತ ಪ್ರಾ ಣಿಗಳಿಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇ ವೆ.ಆದರೆ ಇಲಿ್ಲ  

ಎಷ್ಟಿ ಲಿ್ಲ  ಭಿನ್ು , ವ್ಯ ತ್ಯಯ ಸಗಳಿವೆ ಎಿಂದರೆ ಮನುಷ್ಯ ನ್ ಬಣ್ಣ ದಲಿ್ಲ , 

ವೃತ್ತೇ ಯಲಿ್ಲ , ಆಕಾರದಲಿ್ಲ , ವೇಷ್ಭೂಷ್ಣ್ದಲಿ್ಲ , ಭಿನ್ು ತೆ ಇರುವುದನ್ನು  

ನಾವುಗಳು ಕಾಣ್ಬಹುದಾಗದೆ. ಪ್ಾ ಕೃತ್ತಯಲಿ್ಲ  ಕಾಣ್ಬರುವ್ ಭೂಮಿ, ನೀರು, 

ಬೆಳಕು, ಗಾಳಿ, ಇವೆಲಿ್ಲವು ಇರದೆ ಇದಿ್ದ ದಿ ರೆ ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲರುವ್ ಪ್ಾ ತ್ತಯಿಂದು 

ಕ್ಾ ೀಮಿ -ಕ್ೀಟದ್ದಿಂದ ಇಡೀದು ಪ್ರಾ ಣಿ -ಪ್ಕಿ್  ಮತ್ತೇ  ಮನುಷ್ಯ ರೆಲಿ್ಲ ರ ಅಸ್ತೇ ತವ  

ಇರುತ್ತೇ ರಲ್ಲಲಿ್ಲ . ಪ್ರಪ್ ಯಾಕೀ ? ಎನೀ? ಈ ಜಗದಲಿ್ಲ  

ಉನ್ು ತಮಟಿ ದವ್ರು ಎನಸ್ತಕಳುು ವ್ ಮಾನ್ವ್ರು ಅಲಿ್ಲ  ಮನುಷ್ಯ ತವ  

ಇಲಿ್ದವ್ರು ಕೆಲ್ವು ವ್ಯ ಕ್ೇ ಗಳನುು  ಹೊಲೆಯರು, ಹೀನ್ಕುಲ್ದವ್ರು, ದಲ್ಲತರು, 

ಅಸ್ಪ್ರ ಾ ಶ್ಯ ರು, ಶೀಷಿತರು, ಹರಿಜನ್ರು, ಕಳಗೇರಿಗಳಲಿ್ಲ  ವಾಸ್ತಸ್ಪ್ವ್ರು, 

ಊರಲಿ್ಲರುವ್ ಗಲ್ಲೀಜನುು  ಸವ ಚ್ಛ ಗೊಳಿಸ್ಪ್ವ್ರು, ಹೊಲ್-ಗದಿೆ ಗಳಲಿ್ಲ  ಕೆಲ್ಸ 

ಮಾಡುವ್ವ್ರು, ದನ್ಕರುಗಳನುು  ಮೇಯಿಸ್ಪ್ವ್ವ್ರು, ಮರ ಕಡಯುವ್ವ್ರು, 

ಕುರಿ ಕಾಯುವ್ವ್ರು, ಸೌದೆಯನುು  ಸ್ತೀಳುವ್ವ್ರು, ಕಸಕಡಿ ಗಳನುು  

ಹೊಯುಯ ವ್ವ್ರು, ಊರನುು  ಕಾಯುವ್ವ್ರು, ಮಲ್ವ್ನುು  

ಸವ ಚ್ಛ ಗೊಳಿಸ್ಪ್ವ್ವ್ರು ಹೀಗೆ ಇನ್ನು  ಆನೇಕ ರಿೀತ್ತಯ ಕೆಳಮಟಿ ದ ಕೆಲ್ಸ – 

ಕಾಯಯಗಳನುು  ಮಾಡಸ್ತ ಕಳುು ತ್ತೇ ದಿ ರು. ಆದರೆ ಮತೆೇ  ಅವ್ರನುು  ಮನೆ 

ಒಳಗಡೆ ಮಾತಾ  ಸೇರಿಸ್ತಕಳುು ತ್ತೇ ರಲ್ಲಲಿ್ಲ . ಬಾವಿಗಳಲಿ್ಲ  ನೀರು ಸೇದುವುದಕೆೆ  

ಬಿಡುತ್ತೇ ರಲ್ಲಲಿ್ಲ , ಶಾಲೆಗಳಲಿ್ಲ  ಪ್ಾ ವೇಶ್ ಇರುತ್ತೇ ರಲ್ಲಲಿ್ಲ , ಮೇಲ್ವ ಗಯದವ್ರು 

ಬರುವಂತಹ ಹಾದ್ದಯಲಿ್ಲ  ಬರುವಂತ್ತೇ ರಲ್ಲಲಿ್ಲ , ಅಿಂತಯಜಾತ್ತ ವಿವಾಹ 

ಆಗುವಂತ್ತೇ ರಲ್ಲಲಿ್ಲ , ಯಾವುದೇ ಸಮಾರಂಭ-ಕಾಯಯಕಾ ಮಗಳಲಿ್ಲ  ಭಾಗ 

ಆಗುವಂತ್ತೇ ರಲ್ಲಲಿ್ಲ , ಹೀಗೆ ನಾನಾ ರಿೀತ್ತಯಲಿ್ಲ  ಗಾಿಂಧ್ದೀಜಿಯವ್ರು ಹರಿಜನ್ 

ಎಿಂದು ಕರೆಯುವ್ ದಲ್ಲತರನುು  ಮೇಲ್ವ ಗಯದವ್ರು ಶೀಶಿಸ್ಪ್ತ್ತೇ ದಿ ರು. ಈ 

ಶೀಶ್ಣೆ ಎನುು ವ್ ಬೇಗೆಗೆ ನ್ಲುಗದವ್ರು ಡಾ.ಬಿ ಆರ್.ಅಿಂಬೇಡೆ್ ರ್ ರವ್ರು 

ಇವ್ರು ಅನುಭವಿಸಲ್ಲರದ ನೀವುಗಳನುು , ಕಟಿ್ಟ ಪ್ರಡುಗಳನುು , 

ಬಂಧನ್ಗಳನುು , ಅನುಭವಿಸ್ತದವ್ರು ಆಗದಿ ರು.ಇವೆಲಿ್ಲವು ಆಧುನಕ 

ಕಾಲ್ದಲಿ್ಲ  ನ್ಡೆದ್ದರುವಂತಹುದು. ಆದರೆ ನಾವುಗಳು ಹಿಂದೆ ಸಮಿೀಕಿೆ  

ಮಾಡದಾಗ ೧೬ನೇ ಶ್ತಮಾನ್ದಲಿ್ಲ  ಪುರಂದರ ದಾಸರು ಹೊಲೆಯರು 

ಎಿಂದರೆ ಯಾರು ಎಿಂಬುದನುು  ಆ ಕಾಲ್ದಲ್ಲಿ  ಹೇಳಿರುವಂತಹುದು. ಅವ್ರ  
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ಪ್ಾ ಕಾರ ಹೊಲೆಯರೆಿಂದರೆ -ಊರಾಚೆ ಇರುವ್ವ್ರು 

ಹೊಲೆಯರು ಎಿಂದು ಕೆಲ್ವ್ರು ಹೇಳಿರುತ್ಯೇ ರೆ. 

ಆದರೆ ನಜವಾದ ಹೊಲೆಯರು ಯಾರೆಿಂದರೆ – 

ಶಿೀಲ್ವ್ನುು  ಕೈಕಿಂಡು ನ್ಡೆಸದವ್ನು, ಹರಿ 

ಕಥೆಯನುು  ಕೇಳದವ್ನು, ಆಳಾಗ ಅರಸನಗೆ ಕೇಡು 

ಬಯಸ್ಪ್ವ್ವ್ನು, ಸೂಳಯನುು  ಕಾಮಿಸ್ಪ್ವ್ವ್ನು, 

ಕಿಂಡ್ ಸಾಲ್ವ್ನುು  ಮರಳಿ ವಾಪ್ಸ್ಪ್ು  

ಕಡ್ದವ್ನು,ಲಂಡ್ತನ್ದಲಿ್ಲ  ನ್ರಭಂಡ್ತನ್ದಲಿ್ಲ  

ನ್ಡೆಯುವ್ವ್ನು, ಉಿಂಡ್ಮನೆಗೆ ಎರಡ್ನುು  

ಬಗೆಯುವ್ವ್ನು, ಹಿಂಡ್ತ್ತಯ ಇಚೆಛ ಯನುು  

ಹರಿಯದವ್ನು, ಇದಿಾ ಗ ದಾನ್ಧಮಯವ್ 

ಮಾಡ್ದವ್ನು, ಮದಿ್ದ ಕೆ್  ಕಲಿು ವ್ವ್ನು, ಬಧಿ ತೆ 

ನ್ಯನುಡ ಇಲಿ್ದವ್ನು,ಶುಧಿ ತ್ಯನು ಎಿಂದು ಹೇಳಿ 

ಮಿಂಡುತನ್ದಲಿ್ಲರುವ್ವ್ನು,ಆಸೆ ಮಾತ್ತ ಕಟಿ್ಟ  

ಭಾಷೆ ತಪುರ ವ್ವ್ನು, ಒಳು ಯ ಉಪ್ಕಾರ 

ಮಾಡ್ದವ್ನು,ಮೀಸದಲಿ್ಲ  ಕೀಪ್ದಲಿ್ಲ  

ಸಂಸಾರವ್ನುು  ಕೆಡಸ್ತಕಿಂಡು ಜಿೀವ್ನ್ವ್ನುು  

ಮಾಡುವ್ವ್ನು, ಹುಸ್ತಯನುು  ಹೇಳುವ್ವ್ನು, 

ತ್ತಳಿದು ಆಚಾರವ್ನುು  ನ್ಡೆಸದವ್ವ್ನು, 

ಪ್ರಸತ್ತಯನುು  ಬಯಸ್ತದವ್ವ್ನು,ಗುರು 

ಹರಿಯರಿಗೆ ನ್ಮಿಸದ್ದರುವ್ವ್ನು ಹೀಗೆ ಇನ್ನು  ಆನೇಕ 

ವ್ಯ ಕ್ೇ ಗಳು ಇವೆಲಿ್ಲವ್ನುು  ಯಾರು ಪ್ರಿಪ್ರಲ್ಲಸದವ್ರನುು  

ಹೊಲೆಯರು ಎಿಂದು ಪುರಂದರದಾಸರು 

ತ್ತಳಿಯಪ್ಡಸ್ಪ್ವಂತಹುದು. ಪುರಂದರ ದಾಸರು 

ಹೇಳುವ್ ಹಾಗೆ ಹುಟಿ್ಟ ನಿಂದ ಜಾತ್ತಯನುು  

ಗುರುತ್ತಸ್ತ ಕ್ೀಳಾಗ ನೀಡ್ದೆ, ಮನುಷ್ಯ ನ್ ಗುಣ್ 

ವ್ತಯನೆಗಳಿಿಂದ ಹೊಲೆತನ್ವ್ನುು  

ವಾಯ ಖ್ಯಯ ನಸಬೇಕೆಿಂಬ ಪ್ಾ ಗತ್ತಪ್ರ 

ಆಲೀಚ್ನೆಯನುು  ಪುರಂದರದಾಸರು ತಮಮ  

ಭಾವ್ನೆಗಳನುು  ವ್ಯ ಕೇ ಪ್ಡಸ್ಪ್ತ್ಯೇ ರೆ. (ಕ್ೀತಯನೆಗಳು 

ಬಿ.ಬಿ.ಎ ನಾಲೆ್ ನೇ ಸೆಮಿೀಸಿ ರ್) 

 ಹಾಗೆ ರಾಘವಾಿಂಕನ್ (ಹರಿಶ್ಚಂ ದಾ  ಚ್ರಿತೆಾ ) ಯಲಿ್ಲ  

ಪ್ಾ ಸಂಗವ್ನುು  ಗಮನಸ್ತದಾಗ ಈ ಕಾವ್ಯ ದಲಿ್ಲ  

ವಿಸಾವ ಮಿತಾ  ರಲಿ್ಲ  ಅತ್ತಕೀಪ್, ಬಧಧ ದೇವ ಷ್, 

ಅನಮಿತೇ ವೈರ ಎಿಂಬಿವು ಮುನಗೆ ಹೊಲೆ ಇದ್ದಿ ತೆ 

ಎಿಂದು ಹೇಳುವ್ರು. ಅದೇ ಚ್ರಿತೆಾ ಯಲಿ್ಲ  

ವಿಸಾವ ಮಿತಾ ನಗೆ ತಪ್ಸ್ಪ್ು  ಭಂಗ ಆದುದಕೆೆ  

ಹರಿಶ್ಚಂ ದಾ ನಗೆ ಗೊೀಳಾಡಸಲು ಇಬಬ ರು 

ತರುಣಿಯರನುು  ಉದಭ ವಿಸ್ತ ಹರಿಶ್ಚಂ ದಾ ನ್ ಬಳಿಗೆ 

ಕಳುಹಸ್ತದನು. ಆ ತರುಣಿಯರು ಹರಿಶ್ಚಂ ದಾ ನ್ 

ಬಳಿಬಂದು ಹಾಡು, ನೃತಯ , ಮೈಮಾಟವ್ನುು  

ಬಳುಕ್ಸ್ತದಾಗ ಹರಿಶ್ಚಂ ದಾ ನು ಅವ್ರ ಎಲಿ್ಲ  

ಕಲೆಗಳನುು  ಹೊಗಳಿರುತ್ಯೇ ನೆ. ಆಗ ಆ 

ತರುಣಿಯರು ನ್ಮಮ ನುು  ಮದುವೆ ಯಾಗುವಂತೆ 

ಕೇಳಿಕಳುು ತ್ಯೇ ರೆ. ಇದಕೆೆ ಹರಿಶ್ಚಂ ದಾ ನು ಆ 

ತರುಣಿಯರನುು  ಈ ರಿೀತ್ತ ನಿಂದ್ದಸ್ಪ್ತ್ಯೇ ನೆ. ಆ 

ಸ್ತೇ ಾ ೀಯರ ಮುಿಂಗುರಳಲಿ್ಲ  ಕೌಟಲ್ಯ , ಕಣ್ಣಣ ಗಳಲಿ್ಲ  

ಚಾಿಂಚ್ಲ್ಯ , ಕುಚ್ಗಳಲಿ್ಲ  ಕಾಟ್ಟಣ್ಯ , ನ್ಡುವಿನ್ಲಿ್ಲ  

ಶಿಥಿಲ್ತೆ, ಅಭಿನ್ಯದಲಿ್ಲ , ಗೂಢತೆ, ಉಸ್ತರಿನ್ಲಿ್ಲ  

ಲ್ಲಘವ್, ನತಂಬದಲಿ್ಲ  ಕಬಿಬ ನ್ ದಪ್ಯ, 

ನ್ಡಗೆಯಲಿ್ಲ  ಜಾಡ್ಯ , ನ್ಗೆಯಲಿ್ಲ  ಮರಳು, 

ನುಡಯಲಿ್ಲ  ವ್ಕಾ ತೆ ಇದಿ ವು. ಈ 

ದುಗುಯಣ್ಗಳಿದಿು ದರಿಿಂದ ಅವ್ರನುು  

ಹೊಲೆತ್ತಯರೆಿಂದು ಹರಿಶ್ಚಂ ದಾ ನು 

ಕರೆಯಲ್ರ ಡುತ್ಯೇ ನೆ. 

ಇನ್ನು  ಡಾ.ಸ್ತದಧ ಲ್ಲಿಂಗಯಯ ನ್ವ್ರು ಹೊಲೆಯರು 

ಯಾವ್ ರಿೀತ್ತ ಶೀಶ್ಣೆಗೆ ಒಳಪ್ಟಿ್ಟ ದಿ ರು 

ಎಿಂಬುದನುು  ತಮಮ  ಹೊಲೆ ’ಮಾದ್ದಗರ ಹಾಡು 

’ಎಿಂಬ ಕವ್ನ್ ಸಂಕಲ್ನ್ದಲಿ್ಲ  

ನೀಡ್ಬಹುದಾಗದೆ. ಹಸ್ತವಿಿಂದ ಸತ್ೇ ೀರು, 

ಸೈಜುಗಲಿು  ಹೊತ್ೇ ೀರು, ವ್ದೆಸ್ತಕಿಂಡು 

ವ್ರಗದೀರು, ಕಾಲು ಕಯಿಯ  ಹಡಯೀರು, 

ಕೈಮಡ್ಗಸ್ತಕಳ್ು ೀರು, ಹೊಲ್ವ್ನುತ್ತೇ  

ಬಿತ್ೇ ೀರು, ಬೆಳಯ ಕುಯಿು  ಬೆವ್ರೀರು, 

ಬಿಸ್ತಲ್ಲಿ್ಲ  ಬೇಯೀರು, ಬರಿಗೈಲ್ಲಬಂದೀರು 

ಉಸೆು ಿಂದು ಕೂತ್ೀರು ಹೊಟಿ್ಟ ಬಟಿ್ಟ  ಕಟಿ್ಟ ದಿ ೀರು 

ಹೀಗೆ ಹೊಲೆಯರು ಯಾವೆಲಿ್ಲ  ರಿೀತ್ತಯಲಿ್ಲ  

ಶ್ಾ ಮಿಸ್ಪ್ತ್ತೇ ದಿ ರು ಎಿಂಬುದನುು  ಮತ್ತೇ  ಎಸೇಿ ಲಿ್ಲ  

ನೀವುಿಂಡ್ರು ಎಿಂಬುದನುು  

ತ್ತಳಿಯಬಹುದಾಗದೆ. ಒಟಿ್ಟ ರೆಯಾಗ 

ಹೇಳಬೇಕೆಿಂದರೆ ಪುರಂದರದಾಸರು ಹುಟಿ್ಟ ನಿಂದ 

ಜಾತ್ತಯನುು  ಗುರುತ್ತಸ್ತ ಕ್ೀಳಾಗ ನೀಡ್ದೆ, 

ಮನುಷ್ಯ ನ್ ಗುಣ್ ವ್ತಯನೆಗಳಿಿಂದ 

ಹೊಲೆತನ್ವ್ನುು  ವಾಯ ಖ್ಯಯ ನಸಬೇಕೆಿಂಬ ಪ್ಾ ಗತ್ತಪ್ರ 

ಆಲೀಚ್ನೆಯನುು  ಮತ್ತೇ  ರಾಘವಾಿಂಕನು 

ಹರಿಶ್ಚಂ ದಾ  ಚ್ರಿತೆಾ ಯಲಿ್ಲ  ಹಣಿಣ ನ್ ದುಗಯಣ್ಗಳನುು  

ಹೊಲೆತನ್ ಎಿಂದು ಕರೆಯುತ್ಯೇ ರೆ. 

ಡಾ.ಸ್ತದಧ ಲ್ಲಿಂಗಯಯ ನ್ವ್ರು ಹೊಲೆಮಾದ್ದಗರ 

ಹಾಡು ಎಿಂಬ ಕೃತ್ತಯಲಿ್ಲ  ಮೇಲ್ವ ಗಯದವ್ರು 

ದುಡಸ್ತಕಳುು ವುದಕೆಾ ಗ ಹೊಲೆತನ್ ಎಿಂಬ 

ಪ್ಟಿ ಕಟಿ್ಟ  ಅವ್ರಿಿಂದ ದುಡಸ್ತಕಳುು ತ್ತೇ ದಿ ರು 

ಎಿಂಬುದಿ ನುು  ಈ ಮೇಲ್ಲನ್ ಎಲಿ್ಲ  ಅಿಂಶ್ಗಳಿಿಂದ 

ನಾವು ತ್ತಳಿದುಕಳು ಬಹುದಾಗದೆ.  

ಹೊಲೆಯರೆಿಂದರೆ - ಯಾರು ತಮಮ  ಗುಣ್ಗಳಲಿ್ಲ  

ಕೆಟಿ  ವ್ತಯನೆಗಳು, ದುಗಯಣ್ಗಳು, ಕೆಟಿ  

ಅಭಿಪ್ರಾ ಯಗಳು, ಕೆಟಿ ನ್ಡ್ತೆ, ಕೆಟಿ ನುಡ,ಕೆಟಿ  

ಮಾತ್ತ, ಕೆಟಿ ನೀಟ, ಕೆಟಿ ಮೈಮಾಟ, 

ಮೈಮುರಿಯುವಂತೆ ದುಡಸ್ತಕಳುು ವುದು, 

ಇವೆಲಿ್ಲವುಗಳನುು  ಯಾರು ರೂಢಿಗತ 

ಮಾಡ್ಕಿಂಡರುತ್ಯೇ ರೀ ಅಿಂತವ್ರನುು  

ಹೊಲೆಯರೆಿಂದು ಕರೆಯಬಹುದು ಎಿಂಬುದನುು  

ಈ ಮೇಲ್ಲನ್ ಎಲಿ್ರ ಅಭಿಪ್ರಾ ಯವಾಗದೆ. 
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