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ಡಾ ಜಿ ಈ ಅಜ್ಜಪ್ಪ

ಪ್ಂಪ್ ಭಾರತ್ದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವ ಕುಲ-ಜಾತಿಯ ವಿಚಾರರ್ಳು
ಡಾ ಜಿ ಈ ಅಜ್ಜಪ್ಪ

ಕನ್ನಡ ಸಹಾಯಕ ಪ್ಾಾಧ್ಾಾಪ್ಕ

ಪ್ಾಸ್ಾತವರ್

ಸರ್ಾಾರಿ ಕಲಾ ರ್ಾಲ ೇಜ್ು (ಸ್ಾಾಯತ್ತ)

ಯಾವುದ ೇ ಸ್ಾಹಿತ್ಾದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ವನ್ು ಬದುಕುವ ರಿೇತಿ ನೇತಿ, ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಸಂಸೃತಿಯ ಸಮರ್ಾಲ್ಲೇನ್

ಚಿತ್ಾದುರ್ಾ ಕರ್ಾಾಟಕ

ಸ್ಾಂಸೃತಿಕ ವಿಚಾರರ್ಳು ಅಭಿವಾಕತಗ ಂಡಿರುತ್ತವ . ಕನ್ನಡ ಸ್ಾಹಿತ್ಾದ ಹಿರ್ ನಲ ಯಲ್ಲಿಯ

ಈ ಮಾತ್ು ಸತ್ಾವ ೇ

ಆಗಿದ . ಕನ್ನಡ ಸ್ಾಹಿತ್ಾದ ಆರಂಭದ ಕೃತಿರ್ಳಾದ ಕವಿರಾಜ್ಮಾರ್ಾ,ವಡಾಾರಾಧರ್ ಮುಂತಾದ ರ್ಾವಾರ್ಳಲ್ಲಿ ,ಪ್ಂಪ್
ಪೊನ್ನ ರನ್ನ ವಚನ್ರ್ಾರರು ದಾಸರು ಮುಂತಾದ ಕವಿರ್ಳನ್ ನ ಒಳಗ ಂಡಂತ

ಹ ಸರ್ನ್ನಡದ ಕವಿರ್ಳ

ಕೃತಿರ್ಳಲ್ಲಿಯ ಅವರು ಸ್ಾಹಿತ್ಾ ರಚಿಸುವ ರ್ಾಲದ ಅಂದರ ಸಮರ್ಾಲ್ಲೇನ್ ವಿಚಾರರ್ಳು ಅಭಿವಾಕ್ತತಯನ್ುನ ಪ್ಡ ದಿವ .
ಈ ಹಿರ್ ನಲ ಯಲ್ಲಿ ರ್ಾನ್ು ಪ್ಂಪ್ನ್ ಮಹಾರ್ಾವಾವಾದ’ ವಿಕಾಮಾಜ್ುಾನ್ ವಿಜ್ಯ ‘ದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವ ಕುಲ-ಜಾತಿಯ
ವಿಚಾರರ್ಳನ್ುನ ಕುರಿತ್ು ನ್ನ್ನ ಲ ೇಖನ್ದಲ್ಲಿ ಚಚಿಾಸಿರುವ ನ್ು.
ಪ್ಾಮುಖ ಪ್ದರ್ಳು: ಕುಲ -ಜಾತಿ , ವರ್ಾ ಮತ್ುತ ಜಾತಿ, ಪ್ಂಪ್ ಕವಿ ವಿಕಾಮಾಜ್ುಾನ್ ವಿಜ್ಯಂ ,ಕರ್ಾ ,ಮಾನ್ವ
ಜಾತಿ ತಾರ್ ಂದ ವಲಂ ,ಕುವ ಂಪ್ು.
ಕುಲ-ಜಾತಿ
ಕುಲ-ಜಾತಿ ಈ ಎರಡು ಪ್ದರ್ಳು ಮಾನ್ವನ್ು ತ್ನ್ನ ಸಂಸೃತಿಯನ್ುನ ಕಂಡು ರ್ ಂಡಾಗಿನಂದಲ

ಅವರ್ ಟ್ಟಿಗ

ವಿವಿಧ ವಾಾಖ್ಾಾನ್ರ್ಳನ್ುನ ಪ್ಡ ಯುತಾತ ಸಾರ ಪ್ದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣ ಯನ್ುನ ಹ ಂದುತಾತ ಬ ಳ ದು ಬಂದಿವ . ಈ ಎರಡ
ಪ್ದರ್ಳು ಸಮಾಜ್ದಲ್ಲಿ ಬದುಕುತಿತರುವ ಒಂದಷ್ುಿ ಜ್ನ್ರಿಗ ಶ ಾೇಷ್ಠತ ಯ ಭಾವರ್ ಯನ್ುನ ಇರ್ ನಂದಿಷ್ುಿ ಜ್ನ್ರಿಗ
ಕ್ತೇಳರಿಮೆ ಹಾರ್ ಅವಮಾನ್ದ ಭಾವರ್ ಯನ್ುನ ಉಂಟು ಮಾಡುವಂತ್ವುರ್ಳಾಗಿವ .
ಕುಲ-ಜಾತಿ ಎನ್ುನವುದು ಎಲಾಿ ರ್ಾಲದಲ್ಲಿಯ

ಇರುವಂತ್ದ ದೇ ಅರ್ ೇಕ ರ್ಾರರ್ರ್ಳಂದ ಆರಂಭವಾದ ಈ ಪ್ದಧತಿ

ಆಧುನಕ ಸಮಾಜ್ದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರ ಯುತಿತರುವುದು ನ್ಮಮ ರ್ಾರ್ರಿಕ ಪ್ಾಜ್ಞ ಗ ಎಸ್ ದ ಸವಾಲು. ಇಂತ್ಹ ಕುಲಜಾತಿಯ ವಿಚಾರರ್ಳನ್ುನ ಪ್ಂಪ್ನ್ ರ್ಾವಾದ ಹಿರ್ ನಲ ಯಲ್ಲಿ ಚಚಿಾಸುವುದಕ್ತಕಂತ್ ಮೊದಲು ಕುಲ-ಜಾತಿ ಎಂದರ ೇರ್ ಂದು
ತಿಳಯುವುದು ಅವಶ್ಾಕ .
ಕುಲ
ಭ ಮಿಯ ಬ ೇರ ಬ ೇರ ಭಾರ್ರ್ಳಲ್ಲಿ ಜಿೇವಿಸುತಿತರುವ ಜ್ನ್ರು ವ ೈವಿಧಾಮಯವಾದ ಭೌತಿಕ ರ್ುರ್ ಲಕ್ಷರ್ರ್ಳನ್ುನ
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ಹ ಂದಿದಾದರ .ಅವುರ್ಳ ಂದರ ಚಮಾದ ಬರ್ಣ, ಮುಖಭಾವರ್ಳ ಆರ್ಾರ, ಕ ದಲ್ಲನ್ ರಚರ್ , ಎತ್ತರ ಇತಾಾದಿರ್ಳು
ಒಳಗ ಂಡಿವ . ಭೌತಿಕ. ರ್ುರ್ಲಕ್ಷರ್ರ್ಳ ಈ ವಾತಾಾಸರ್ಳು ಕುಲವನ್ುನ ಒಂದ ರಿಂದ ಒಂದನ್ುನ ಪ್ಾತ ಾೇಕ್ತಸಿವ . ಇವಲಿದ
ಸಂಪ್ಾದಾಯರ್ಳು,ಭಾಷ , ಸಂಸೃತಿ ಮತ್ುತ ರಾಷ್ಟ್ರೇಯತ ರ್ಳಂದಲ ಕುಲವನ್ುನ ನಧಾರಿಸಲಾರ್ುತ್ತದ .
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ಜಿೇವಶಾಸರಜ್ಞರು ಮತ್ುತ ಮಾನ್ವಶಾಸರಜ್ಞರು “ ಒಂದು ಕುಲವು ಒಂದು

ಪ್ಯಾಂತ್ ಇರುವ ವಿಷ್ಯವಾಗಿತ್ುತ.ಈ ಹಿರ್ ನಲ ಯಲ್ಲಿ ರ್ಾನ್ು ಪ್ಂಪ್ನ್

ವಗಿೇಾಕರರ್ದ

ಮಹಾರ್ಾವಾವಾದ ‘ ವಿಕಾಮಾಜ್ುಾನ್ ವಿಜ್ಯ’ ದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವ ಕುಲ-

ಜಾತಿಯ

ಪ್ುನ್ವಿಾಭಾರ್ವಾಗಿದುದ

ಅದು

ಭೌತಿಕ

ರ್ುರ್ಲಕ್ಷರ್ರ್ಳನ್ುನ ವಂಶಾನ್ುಕಾಮವಾಗಿ ಪ್ಡ ದು ಅದನ್ುನ ಇತ್ರ ಜಾತಿಯ

ಜಾತಿಯ ವಿಚಾರರ್ಳನ್ುನ ಪ್ಾಸ್ಾತಪ್ಪಸಿದ ದೇರ್ .

ಜ್ನ್ಸಂಖ್ ಾಯಂದ ಬ ೇಪ್ಾಡಿಸುತ್ತದ . “ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದಾದರ . ಎಲಾಿ
ಮಾನ್ವರು ಇತ್ರ ಮಾನ್ವರಂತ ರ್ಾರ್ುವುದಿಲಿವಾದರ

ಮತ್ುತ ಜ್ನ್ರು

ವಿಕಾಮಾಜ್ುಾನ್ ವಿಜ್ಯ

ಬ ೇರ ಯಾಗಿ ರ್ಾರ್ುವಂತ್ಹ ಅರ್ ೇಕ ವಿಧ್ಾನ್ರ್ಳನ್ುನರ್ಾವು ಸಪಷ್ಿವಾಗಿ

ಕ್ತಾ. ಶ್.ಹತ್ತರ್ ೇ ಶ್ತ್ಮಾನ್ದ ಪ್ಂಪ್ನ್ ರ್ಾವಾ. ಪ್ಂಪ್ರ್ ೇ ಹ ೇಳರುವಂತ ಲೌಕ್ತಕ

ರ್ ೇಡಬಲ ಿವಾದರ ಮಾನ್ವ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಎಷ್ುಿ ರಿೇತಿಯ ವರ್ಾರ್ಳವ ಎಂಬ

ರ್ಾವಾ. ವಾಾಸರ ಮಹಾಭಾರತ್ವನ್ುನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರ ಯಲು ಹ ರಟ ಪ್ಂಪ್

ವಿಷ್ಯದ ಮೆೇಲ ಇನ್ ನ ಕ ಡ ವಿಜ್ಞಾನರ್ಳು ನಷ್ೃಷ್ಿವಾಗಿ ಸಹಮತ್ದಲ್ಲಿಲ.ಿ

ಯಥಾವತಾತಗಿ ಕನ್ನಡರ್ ಕ ತ್ರಲ್ಲಲಿ . ಕಥ ಯ ಒಟುಿ ಸಾರ ಪ್ರ್ ಕ ಭಂರ್

ಹಿೇಗ ಕುಲರ್ಳು ವಿವಿಧ ಭೌತಿಕ ರ್ುರ್ಲಕ್ಷರ್ರ್ಳನ್ುನ ಪ್ಡ ದಿರುವುದರಿಂದ

ಬರದಂತ

ನದಿಾಷ್ಿ ಕುಲರ್ಳು ಬುಧ್ಧಿ ಶ್ಕ್ತತಯಲ್ಲಿ ಉತ್ೃಷ್ಿರ

ಮಾಪ್ಾಾಡುರ್ಳನ್ುನ ಮಾಡಿರ್ ಂಡಿದಾದರ್ . ಅರಿರ್ ೇಸರಿಯನ್ುನ ಅಜ್ುಾನ್ನಗ

ಮತ್ುತ ಇತ್ರರು

ಕ್ತೇಳಾದವರ ಎಂದು ಅರ್ ೇಕರು ನ್ಂಬುತಾತರ .

ಸಂರ್ಾಹ

ರ ಪ್ದಲ್ಲಿ

ಕನ್ನಡರ್ ಕ

ತ್ಂದಿದಾದರ್

.ಹಲವು

ಹ ೇಲ್ಲರ್ ಮಾಡಿರು ವುದು, ಕರ್ಾ ದುಯೇಾಧನ್ರ ಪ್ಾತ್ಾರ್ಳ ಉನ್ನತಿೇಕರರ್
ಮುಂತಾದ ಸಂದಭಾದಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಾಲ್ಲೇನ್ ಗ ಳಸುವ ಪ್ಾಯತ್ನ ಪ್ಂಪ್ನಂದ

ಜಾತಿ

ನ್ಡ ದಿದ .”ವಾಸತವವಾಗಿ ಪ್ಂಪ್ನಗ ಮುಖಾವಾದದುದ ಮಹಾ ಭಾರತ್ ಅಲಿ,

ಜಾತಿ ಎಂದರ ಸ್ಾಮಾಜಿಕ ವಗಿೇಾಕರರ್ದ ಒಂದು ರ ಪ್. ವೃತಿತ ಶ ಾೇಣಿ

ತ್ನ್ನ ಎದುರಿನ್ ತ್ನ್ನ ರ್ಾಲದ ಭಾರತ್,ಅದರಲ್ಲಿನ್ ತ್ನ್ನ ಅನ್ುಭವ”(ರ್ .

ವಾವಸ್ ೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಾೆನ್, ರ ಢಿರ್ತ್ ಪ್ರಸಪರ ಸ್ಾಮಾಜಿಕ ಸಂವಹನ್ ಮತ್ುತ

ವಿ.ಸುಬಬರ್ಣ ಪ್ಂಪ್ನ್ ಕವಿತ ಅನ್ುಸಂಧ್ಾನ್ರ್ ಕ ಹ ಸ ಮಾರ್ಾ;ಪ್ಂಪ್ ಒಂದು

ಬಹಿಷಾಕರವು ಸ್ ೇರಿರುವ ಜಿೇವನ್ ಶ ೈಲ್ಲಯ ಅನ್ುವಂಶಿಕ ವಗಾಾವಣ ಇದರ

ಅಧಾಯನ್, ಪ್ುಟ. 208 ) ಸಮರ್ಾಲ್ಲೇನ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಪ್ೌರಾಣಿಕವನ್ುನ

ಲಕ್ಷರ್ರ್ಳಾಗಿವ . ಜಾತಿ ವಾವಸ್ ೆರ್ಳು ವಿವಿಧ ಪ್ಾದ ೇಶ್ರ್ಳಲ್ಲಿ ಇದ ಯಾದರ ,

ಸಮಾಸಗ ಳಸಿ ಹ ೇಳುವುದು ಇದು ಪ್ಂಪ್ಭಾರತ್ದ ರಚರ್ಾತ್ಂತ್ಾ “

ಕಟುಿನಟ್ಾಿದ

ಸಮಾಜ್ದ

ಪ್ುರಾರ್ ಮತ್ುತ ಚರಿತ ಾರ್ಳನ್ುನ ಹಿೇಗ ವಿಸಮಯರ್ಾರಕವಾಗಿ ಒಂದಾದ

ವಿಭಜ್ರ್ ಯು ಇದರ ಮಾದರಿ ಜ್ರ್ಾಂಗಿೇಯ ಉದಾಹರಣ ಯಾಗಿದ .

ಮೆೇಲ ಂದ ರಂತ ಚಿಮಿಮಸುತ್ತ, ಚಿತಿಾಸುತ್ತ , ಒಮೆಮ ಪ್ುರಾರ್ದ ಮೆೇಲ ,

ಭಾರತಿೇಯ ಜಾತಿಪ್ದಧತಿಯು ಸ್ಾಮಾಜಿಕ ಶ ಾೇಣಿೇಕರರ್ವನ್ುನ ವಿವರಿಸುತ್ತದ .

ಇರ್ ನಮೆಮ ಚರಿತ ಾಯ ಮೆೇಲ ಅನ್ುಕಾಮ ವಾಗಿ ಬಿಡು ದಿೇಪ್ವನ್ುನ (search

ಅವಲಿದ ೇ ಸ್ಾಮಾಜಿಕ ನಬಾಂಧರ್ಳಡಿ ಭಾರತ್ ಉಪ್ಖಂಡದ ಸ್ಾವಿರಾರು

light) ಹಾಯಸುತ್ತ ಒಂದು ಬಗ ಯ ರ್ ಳಲುಬ ಳಕ್ತನ್ ಲ ೇಕವನ್ುನ ಸೃಷ್ಟ್ಿಸಿ

ಪ್ಂರ್ಡದ

,ರ್ಾವು

ಸ್ಾಮಾಜಿಕ

ರ್ುಂಪ್ುರ್ಳಾಗಿ

ಪ್ಾವರ್ಾರ್ಳನ್ುನ

ವಾಾಖ್ಾಾನಸುತ್ತದ .

ಇದರ್ ನೇ

ಭಾರತಿೇಯ

ವಂಶ್ವಾಹಿನರ್ಳ
ಜಾತಿರ್ಳು

ಸಮ ಹವನ್ುನ

ಅಥವಾ

ರ್ ೇಮುರ್ಳ ಂದು

ಹ ೇಳಲಾರ್ುತ್ತದ .

ಪ್ುರಾರ್ದ

ಕಥ ಯಂದನ್ುನ

ಓದುತಿತರುವಂತ ಯೇ

ತ್ನ್ನ

ಸಮರ್ಾಲ್ಲೇನ್ದಲ್ಲಿ ನ್ಮಮನ್ುನ ಇಡುವ “( ಎಂ ಚಿದಾನ್ಂದ ಮ ತಿಾ ಪ್ಂಪ್ ಕವಿ
ಮತ್ುತ ಯುರ್ಧಮಾ ಪ್ಂಪ್ ಒಂದು ಅಧಾಯನ್ ಪ್ುಟ: 275)ಪ್ಂಪ್ನ್ ಈ
ನ್ವಿೇನ್ ತ್ಂತ್ಾ ಅಸ್ಾಧ್ಾರರ್ವಾದದಾಗಿದ . ‘ಮಾನ್ವ ಜಾತಿ ತಾರ್ ಂದ

ವರ್ಾ ಮತ್ುತ ಜಾತಿ
ಭಾರತಿೇಯ

ವಲಂ’ ಎಂದಿರುವ ಪ್ಂಪ್ ಇದ ೇ ವ ೇಳ ಯಲ್ಲಿ ಅಂದಿನ್ ಸಮರ್ಾಲ್ಲೇನ್

ಜಾತಿ

ಪ್ದಧತಿಯು

ವಿವರಿಸುತ್ತದ . ಪ್ಾಾಚಿೇನ್ ಹಿಂದ

ಸ್ಾಮಾಜಿಕ

ಶ ಾೇಣಿೇಕರರ್ವನ್ುನ

ಸ್ಾಮಾಜಿಕ ವಾವಸ್ ೆಯಾದ ಕುಲ - ಜಾತಿಯ ವಿಚಾರರ್ಳನ್ುನ ರ್ಾವಾದಲ್ಲಿ

ರ್ಾಂಥರ್ಳ ಪ್ಾರ್ಾರ ಇಲ್ಲಿ ರ್ಾಲುಕ

ಅಭಿವಾಕ್ತತಗ ಳಸಿದಾದರ್ . ಇದರ್ ಕ ಸಂಬಂಧ್ಧಸಿದಂತ ಈ ರ್ ಳಕಂಡ ರ್ ಲವು

ವರ್ಾರ್ಳವ . ಭರ್ವದಿಗೇತ ಹ ೇಳುವಂತ ವರ್ಾರ್ಳನ್ುನ ರ್ುರ್ ಮತ್ುತ ಕಮಾದ
ಆಧ್ಾರದ ಮೆೇಲ
ಮಹತ್ಾವರ್ ನೇ

ವಿಚಾರರ್ಳನ್ುನ ರ್ ೇಡಬಹುದು.

ನಧಾರಿಸಲಾರ್ುತ್ತದ . ವ ೇದರ್ಳಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಪ್ದಧತಿಗ

ನೇಡಿಲಿ.

ವ ೇದರ್ಾಲದಲ್ಲಿ

ಯಾರಿರ್

ಯಾರ

ಬಗ ಗ

ಪ್ಾಂಡವರು ರ್ೌರವರು ಕಲ್ಲತ್ ವಿದ ಾಯ ಪ್ಾದಶ್ಾನ್ದ ಸಂದಭಾ

ನಷ ೇಧವಿರಲ್ಲಲಿ. ಶ್ೂದಾರರ್ ನಳಗ ಂಡಂತ ವ ೇದರ್ಳನ್ುನ ರ್ ೇಳಲು ಅಥವಾ

ಪ್ಾಂಡವರು. ರ್ೌರವರು ತಾವು ಕಲ್ಲತ್ ವಿದ ಾಯ ಪ್ಾದಶ್ಾನ್ವನ್ುನ ಮಾಡುವ

ಯಾವುದ ೇ

ಸಂದಭಾದಲ್ಲಿ ಅಜ್ುಾನ್ನ್ು ತಾನ್ು ಕಲ್ಲತ್ ಬಿಲ್ಲಾದ ಾಯನ್ುನ ಪ್ಾದಶಿಾಸುವನ್ು.

ಧ್ಾಮಿಾಕ

ಆಚರಣ ಯಲ್ಲಿ

ಭಾರ್ವಹಿಸಲು

ಯಾವುದ ೇ

ನಷ್ಟ್ದಧವಿರಲ್ಲಲಿ. ರ್ಾಲಾಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಟ್ಕ ರ್ಾರ್ರಿಕತ ಯ ಅಭಿವೃದಿಧಯಂದಿಗ

ಅದನ್ುನ ಕಂಡ ಎಲಿರ

ಈ

ಹ ರ್ಳದರು. ಇದ ೇ ಸಂದಭಾದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಗ ಅತಿಕಾಮಿಸಿ ಬಂದ ಕರ್ಾನ್ು

ಪ್ದಧತಿ

ಬ ಳ ಯತ್ು

ಹಾರ್

ಸ್ಾಮಾಜಿಕ

ಆರ್ಥಾಕ

ಶ ಾೇಣಿಯ

ಜ ೈರ್ಾರ ಹಾಕುತಾತ ಅಜ್ುಾನ್ನ್ನ್ುನ ಹಾಡಿ

ವಗಿೇಾಕರರ್ವಾಗಿ ಈ ವಾವಸ್ ೆ ಬ ಳ ಯತ್ು.ಜಾತಿ ಪ್ದಧತಿಯು ಆಯಾ

ಅಜ್ುಾನ್ನಗ

ರ್ಾಲದಲ್ಲಿ ತ್ನ್ನ ಪ್ಾಭಾವ ತ ೇರಿದದಲಿದ ೇ ಸಮಾಜ್ದಲ್ಲಿ ಜಾತಿಪ್ದಧತಿಯನ್ುನ

ಮುಂದುವರಿದು ಅಜ್ುಾನ್ನ್ನ್ುನ

ಸಮಾನ್ವಾದ

ಬಾರ್

ರ್ೌಶ್ಲಾವನ್ುನ

ಪ್ರಸಪರ ಒಪ್ಪಪಗ ಇಲಿದ ೇ ಈ ಜಾತಿ ಆಧ್ಾರ ಪ್ರಿರ್ಣಿಸಿ ಮಾಡಲಾರ್ುತಿತತ್ುತ.
ಸ್ಾಂಪ್ಾದಾಯಕ

ಆಚರಣ ರ್ಳಲ್ಲಿ

ಭಾರ್ವಹಿಸುವಿರ್ ,

ಆರ್ಥಾಕ

ಸಿೆತಿ,

ಸಂರ್ತ್ದಿನೇರ್ಳಂತಿೇ

ಸಂಬಂಧರ್ಳ ಕುರಿತ್ ವಿಚಾರರ್ಳು ಉಪ್ಜಾತಿರ್ಳ ಮಟಿದಲ್ಲಿ ಚಚ ಾಗ

ರಂರ್ಮೆ ರರ್ರಂರ್ಮಾಗ ರ್ಾದುವಮಳವಂ

ಇರುತಿತದವ
ದ ು. ಯಾವ ವಾಕ್ತತ ಯಾವ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಜ್ನಸಿದ ಮತ್ುತ ಯಾವ

ಪೊಂರ್ದಿದಿಚಾದ ೇಂ ರ್ಳ

ಜ್ರ್ಾಂರ್ದ ಸ್ಾಮಾಜಿಕ ಸಂಬಂಧ ಪ್ಡ ದ ಎಂಬುದು ಆತ್ನ್ ಬದುಕ್ತನ್

ರಂರ್ಂಬ ರ್ಾಕಡುವಂತ ಪ್ ಂಡಿರ ರ್ಂಡರ್॥
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”ನನ್ನಲ್ಲಿ ನಜ್ವಾದ ಸ್ಾಮಥಾಾವಿದದರ ರ್ಾವಿಬಬರ

ರ್ಾದಾಡ ೇರ್ ಅದನ್ುನ

ಬಿಟುಿ ನೇವು ನೇವ ೇ ಹ ರ್ಳರ್ ಳಳದ ನ್ರ್ ನಂದಿಗ ಹ ೇರಾಡಿ ಗ ಲುಿವ

ರಾಜಾಾಧ್ಧಪ್ತಿಯರ್ಾನಗಿ

ಮಾಡುವುದರ

ಮ ಲಕ

ಕುಲಜ್ನ್ರ್ಾನಗಿ

ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ತ ೇರಿಸಿದಾದರ್ .

ಪ್ಾಯತ್ನ ಮಾಡಿ “ಎಂದು ಯುದಧರ್ ಕ ಆಹಾಾನಸುತಾತರ್ . ಅಜ್ುಾನ್ನ್ ಯುದಧರ್ ಕ
ಸಿದದರ್ಾರ್ುತಾತರ್ . ಆರ್ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇದದ ದ ಾೇಣಾಚಾಯಾ ,ಕೃಪ್ಾಚಾಯಾರು

ಭಿೇಷ್ಮರ ಸ್ ೇರ್ಾಧ್ಧಪ್ತಿ ಪ್ಟಿದ ಸಂದಭಾ

ಕರ್ಾನ್ ಕುಲವನ್ುನ ಕುರಿತ್ು “ ನೇನ್ು ನನ್ನ ತಾಯ ಮತ್ುತ ತ್ಂದ ಯ

ಮಹಾಭಾರತ್ ಯುದಧದ ಆರಂಭಕ ಕ ಮುನ್ನ ಭಿೇಷ್ಮರಿಗ ಸ್ ೇರ್ಾಧ್ಧಪ್ತಿ

ಹಿೇನ್ದ ಸ್ ಯನ್ುನ

ಪ್ಟಿಕಟುಿವ ಸಂದಭಾದಲ್ಲಿ ಕರ್ಾನ್ು

ಅಜ್ುಾನ್ನರ್

ಭಾವಿಸದ
ಇರುವ

ಈ

ರಿೇತಿ

ನ್ುಡಿಯುತಿತರುವ ,

ಸರಿಸಮಾನ್ತ ಯಾದರ

ನನ್ರ್

ಯಾವುದು?ಎಂದು

ಹಿೇಯಾಳಸಿ ನ್ುಡಿಯುತಾತರ .

ಭರ್ವತಿಯೇಱುವ ೇೞ್ಾ ತ ರದಿಂ ಕಥ ಯಾಯತವರ ೇಱು ನೇನದಂ
ಬಗ ದಿವರಿನ್ುನಮಾಂತಿಱಿವರ ಂದು ವಿಮೊೇಹಿಸಿ ವಿೇರಪ್ಟಿಮಂ
ಬಗ ಯದ ಕಟ್ಟಿದ ೈ ರ್ುರುರ್ಳಂ ಕುಲವೃದಧರರ್ಾಜಿರ್ುಯುದ ರ್

ಏವದ ಮುಳಸಿನ್ ರ್ಾರರ್

ಮಮಗ ಪ್ಗ ವಾಡಿಯಳು ಗಿಸಿರ್ ಂಡ ಡ ಬಂದಪ್ುದ ೇಂ ಸುಯೇಧನ್ ॥

ಮಾವುದ

ಅಂದರ ಭರ್ವತಿ(ದುಗಾಾದ ೇವಿ)ಯ ಯುದಧದಂತ ಕಥ ಯಾಯುತ ಇವರ

ನೇಂ ನನ್ನ ತಾಯ ತ್ಂದ ಯ ದ ಸ್ ಯಂ

ಭಾವಿಸದ ಕರ್ಾ ನ್ುಡಿವಂ

ಯುದಧ. ನೇರ್ಾದರ ೇ ಈ ಭಿೇಷ್ಮರಿನ್ ನ ಆಸರದಿಂದ ಹ ೇರಾಡುವರ ಂದು

ತಾವುದು ಸಮಕಟುಿ ನನ್ರ್ಮರಿರ್ ೇಸರಿರ್ಂ॥

ಭಾಮಿಸಿ ವಾಾಮೊೇಹದಿಂದ ಅವರಿಗ ವಿೇರಪ್ಟಿವನ್ುನ ಕಟ್ಟಿದ . ರ್ುರುರ್ಳನ್ ನ
ಕುಲವೃದಧರನ್ುನ

ಅಜ್ುಾನ್ನ್ಷ ಿೇ ಸಮಾನ್ವಾದ ಬಿಲ್ಲಾದ ಾಯನ್ುನ ಪ್ಾದಶಿಾಸಿದರ

ಹುಟ್ಟಿನ್

ಮ ಲ ಅಂದರ ಕುಲ-ಜಾತಿಯನ್ುನ ತ್ಂದ ತಾಯಯರನ್ುನ ರ್ುರುತಿಸಿ

ರರ್ರಂರ್ರ್ ಕಳ ದು

ವಾಥಾವಾಗಿ

ಶ್ತ್ುಾರ್ಳ

ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ

ನ್ಗ ಪ್ಾಟಲ್ಲಗಿೇಡು ಮಾಡಿದರ ಏನ್ು ಬಂತ್ು ಹ ೇಳು ಸುಯೇಧನ್ ಎಂದು
ಹ ೇಳುತಾತರ್ .

ಅವಮಾನಸುವ ,ಸ್ಾಮಥಾಾಕ್ತಕಂತ್ ಕುಲ-ಜಾತಿಗ ಆದಾತ ನೇಡುತಿತದದ ಆ
ಮ ಲಕ

ರ್ ಳವರ್ಾದವರ

ಅಲಿದ ಮುಂದುವರ ದು

ಬಾಯನ್ುನ ಮುಚಿಿಸುತಿತದ,ದ ಅಂದಿನ್ ರ್ಾಲದ ಮೆೇಲಾ ರ್ಾದ ಮನ್ಸಿೆತಿಯನ್ುನ

ಕಟ್ಟಿದ ಪ್ಟಿಮೆ ಸರವಿಗ

ಪ್ಂಪ್ ಇಲ್ಲಿ ಚಿತಿಾಸಿದಾದರ್ .

ರ್ ಟಿರ್ ದ ರ ಪ್ಪಡಿದ ಬಿಲ ಿ ದಂಟ್ಟಂಗ ಣ ಕ

ಅವರ

ಸ್ಾಮಥಾಾವಿದದರ

ಮಾತಿಗ

ಮರು

ಅದನ್ುನ

ಮಾತ್ು

ರ್ುರುತಿಸದ ,

ರ್ ಡಲರಿಯದ

ಣ ಗಟಿ ಮುದುಪ್ಂಗ ಪ್ಗ ವರ

‘ಪ್ಂದ ಯಂ

ನಟ್ ಿಲಾಂ ಮುಱಿವೊಡ ನ್ಗ ಪ್ಟಿಂರ್ಟ್ಾಿ॥

ಪ್ಾವಡದಾಂತ್ುಮಮರ್ ಬ ವರುತ್ುತ ಮಿದಾ ‘ ಎಂದು ಕರ್ಾನ್ ಸಿೆತಿಯನ್ುನ
ವಣಿಾಸಿದಾದರ್

ಕವಿ. ಇದು ಅಂದಿನ್ ರ್ಾಲದ ರ್ ಳವರ್ಾದ ಸಿೆತಿಯನ್ುನ

ಪ್ಾತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದ .ಆರ್ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇದದ ದುಯೇಾಧನ್ನ್ು ಮಧಾ ಪ್ಾವ ೇಶಿಸಿ

ಎನ್ುನತಾತರ್ . ಕರ್ುಣದೃಷ್ಟ್ಿ ಮಂದವಾದ ಈ ಮುದುಕನಗ ಕಟ್ಟಿದ ಪ್ಟಪಹುಲ್ಲಿನ್
ಹರ್ಗರ್ ಕ ಸಮ ಅವನ್ು ಹಿಡಿದ ಬಿಲ ಿೇ ದಂಟ್ಟಗ ಸಮ ಎಂದು ಭಿೇಷ್ಮರ

ಕುಲಮೆಂಬುದುಂಟ್ ಬಿೇರಮೆ

ಸ್ಾಮಥಾಾವನ್ುನ ಗ ೇಲ್ಲ ಮಾಡುತಾತರ್ .ಶ್ತ್ುಾರ್ಳ ಬ ನ್ುನ ಮ ಳ ಯನ್ುನ

ಕುಲಮಲಿದ ಕುಲಮನಂತ್ು ಪ್ಪಕಕದಿರಿಂ ನೇ

ಮುರಿಯ ಬ ೇರ್ಾದರ

ಮೊಲ್ಲದ ಲ್ಲಿ ಪ್ುಟ್ಟಿ ಬಳ ದಿರ

ಸ್ಾಮಥಾಾದ ಅರಿವನ್ುನ ವಿೇರತ್ನ್ವನ್ುನ ದುಯೇಾಧನ್ನಗ ರ್ ನ್ಪ್ಪಸುತಾತರ್ .

ಕುಲಮಿದುಾದ ರ್ ಡದ ಳಂ ಶ್ರ ಸತಂಭದ ಳಂ॥

ಮನ್ವರಿರ್

ನ್ನ್ಗ

ಪ್ಟಿಕಟುಿ ಸುಯೇಧನ್ ಎಂದು ತ್ನ್ನ

ಮಾಡಿಸುತಾತರ್ . ಈ ಮಾತ್ನ್ುನ ರ್ ೇಳ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇದದ

ದ ಾೇಣಾಚಾಯಾರು
ಕುಲವ ಂಬುದುಂಟ್ ೇ-ವಿೇರವ ೇ ಕುಲವಲಿವ ೇ? ಕುಲವನ್ುನ ಹಿೇಗ ಹಿಕಕದಿರಿ,
ನೇವ ಲಾಿ ಒಲ್ಲದು ಎಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬ ಳ ದಿರಿ?ಕುಲವ ಂಬುದು ಕುಂಭದಲ್ಲಿದ ಯೇ?

ಕುಲಜ್ರನ್ುದಧತ್ರಂ ಭುಜ್

ಜ ಂಡಿನ್ಲ್ಲಿದ ಯೇ? ಎಂದು ನ್ುಡಿದು ಕರ್ಾನ್ನ್ುನ ಈರ್ಲ ೇ ಕುಲಜ್ನ್ರ್ಾನಗಿ

ಬಲಯುತ್ರಂ ಹಿತ್ರನೇ ಸಭಾಮಧಾದ ಳ್

ಮಾಡಿ

ರ್ಗಲ್ಲಸಿದ ಮದದಿಂ ರ್ಾಲಗ

ತ ೇರಿಸುವ ರ್ ಂದು

ತ್ಕ್ಷರ್ವ ೇ

ಕರ್ಾನ್ನ್ುನ

ಅಂರ್ರಾಜ್ಾದ

ಕುಲಮಂ ತ್ುಬುಬವವೊಲುಱದ ನೇಂ ರ್ ಡ ನ್ುಡಿವ ೈ॥

ಅಧ್ಧಪ್ತಿಯರ್ಾನಗಿ ಮಾಡುತಾತರ್ . ಇಲ್ಲಿ ದುಯೇಾಧನ್ನ್ ಮ ಲಕ ಅಂದಿನ್
ರ್ಾಲದಲ್ಲಿಯ

ಸ್ಾಮಥಾಾರ್ ಕ ಮನ್ನಣ ರ್ ಡುವವರು ಇದದರು ಎನ್ುನವುದು

ತಿಳಯುತ್ತದ .

ಎನ್ುನವರು. ಶ ಾೇಷ್ಠ ಕುಲದವರನ್ುನ, ಶ ಾೇಷ್ಠ ವಾಕ್ತತರ್ಳನ್ುನ, ಪ್ರಾಕಾಮಿರ್ಳನ್ುನ,

ಕವಿ ಪ್ಂಪ್ ದುಯೇಾಧನ್ನ್ ಮ ಲಕ ಕುಲದ ವಾಾಖ್ಾಾನ್ ಮಾಡುತಾತರ್ .

ದುಯೇಾಧನ್ನಗ ಹಿತ್ವನ್ುನ ಬಯಸುವವರನ್ುನ ಈ ಸಭ ಯ ಮಧಾದಲ್ಲಿ

ಕುಲವ ಂಬುದುಂಟ್ ೇ? ಎಂದು ಪ್ಾಶಿನಸುತಾತರ್ . ವಿೇರತ್ನ್ವ ೇ ಕುಲವಲಿವ ೇ

ಅಧ್ಧಕವಾದ ಮದದಿಂದ ದ ಷ್ಟ್ಸುತಿತರುವ ಯಲಿ, ರ್ಾಲಗ ಕುಲವನ್ುನ ಹ ೇಳತ್ು

ಎಂದು ಕುಲದ ವಿಷ್ಯವನ್ುನ ಪ್ಾಸ್ಾತಪ್ಪಸುತಾತರ್

ಎಂಬಂತ

ನೇನ್ು

ಹಾಗ ಯೇ ನೇವ ಲಾಿ ಎಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬ ಳ ದಿರಿ? ಎಂದು ದ ಾೇಣಾಚಾಯಾ

ಕರ್ಾನ್ನ್ುನ

ಜಾತಿ

ಕೃಪ್ಾಚಾಯಾರ ಹುಟ್ಟಿನ್ ಮ ಲವನ್ುನ ರ್ ರ್ಕುತಾತರ್ . ಕುಲಜ್ನ್ಲಿದವನ್ನ್ುನ

ರ್ ೇಪ್ಪಸಿರ್ ಂಡು
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ಹಿೇಯಾಳಸುತಿತರುವ
ಹಿಡಿದು

ಎಂದು

ನಂದಿಸುವರು.

ಆ

ದ ಾೇಣಾಚಾಯಾರು
ಮಾತಿಗ

ಕರ್ಾನ್ು
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ಕುಲಮರ್ ಮುನ್ನ ಮುರ್ಗಡಿಪ್ಪರ ೇಂ ರ್ಳ ನಮಮ ಕುಲಂರ್ಳಾಂತ್ು

ನೇಂದಯಗ ಯುದಂ

ಪ್ ೇೞ್ದದ

ಮಾ

ಫಣಿರಾಜ್ರ್ ೇತ್ರ್ಾ ॥

ಯದರ್ಾರ್

ಪ್ಡ ವರ್

ಮಾಲ ವನ್ನ್ಟ್ಟಿ ತಿಂಬುವ ಕುಲಂ ಕುಲಮಲುತ ಚಲಂ ಕುಲಂ ರ್ುರ್ಂ
ಕುಲಮಭಿಮಾನ್ಮೊಂದ ಕುಲಮರ್ುಮ ಕುಲಂ ಬಗ ವಾರ್ಳೇ

ಹಿೇನ್ಕುಲದ

ಕಲಹದ ಳರ್ಣ

ನರಾಕರಿಸುತಾತರ್ .’ಹಿಂದ

ನಮಮ

ಕುಲವಾಕುಲಮಂ

ನಮರ್ುಂಟುಮಾಡುರ್ುಂ॥

ಕರ್ಾನಗ

ಸ್ಾರರ್ಥಯಾರ್ಲು
ಕುಳತ್ು

ಸಡರ್ರಿಸಿ

ಸ್ಾಧಾವಿಲಿವ ಂದು
ರಥವನ್ುನ

ನ್ಡ ಸು

ಎನ್ುನವವನ್ು ಅಂಬಿರ್, ಯುದಧರಂರ್ದಲ್ಲಿ ಸಮಾನ್ ರ್ತಿತನಂದ ರಥವನ್ುನ
ಎದುರಲ್ಲಿ ಕುಳತ್ು ನ್ಡ ಸುವವರ್ಾದರ ೇ ಗ ೇಪ್ಾಲಕೃಷ್ಣ, ಕರ್ಾನಗಾಗಿ

ಕುಲವರ್ ನೇ ಏತ್ರ್ ಕ ಮಾತಿಗ ಮುಂಚ ಎತಿತ ಮಾತ್ರ್ಾಡುತಿತೇರಿ ? ನಮಮ

ರ್ಾನ್ು

ಕುಲರ್ಳ ೇ

ಹ ೇಗಿ

ಬಡಿಸುವಂತ ಯೇ? ಇದನ್ುನ ನೇನ್ು ನ್ನ್ಗ ದಯಪ್ಾಲ್ಲಸಿದ ಇಂಥಹದನ್ುನ

ತಿನ್ುನತ್ತವ ಯೇನ್ು? ಕುಲ ಕುಲವಲಿ, ಚಲವ ಂಬುದು ಕುಲ, ರ್ುರ್ವ ಂಬುದು

ಇನ್ುನ ಯಾರು ಪ್ಡ ದಾರು ‘ ಎಂದು ಕರ್ಾನ್ ಕುಲವನ್ುನ ಹಿಡಿದು

ಕುಲ, ಅಭಿಮಾನ್ವ ಂಬುದು ಕುಲ,ಶೌಯಾವ ೇ ಕುಲ,ನೇವು ರ್ ೇಡುತಿತರಿ ಈ

ಮಾತ್ರ್ಾಡುವನ್ು.

ಯುದಧದಲ್ಲಿ ನಮಮ ಕುಲ ನಮಗ ವಾಾಕುಲವನ್ುನ ಉಂಟು ಮಾಡದ ೇ ಬಿಡದು

ಇಲ್ಲಿ ಶ್ಲಾನ್ು ಕರ್ಾನ್ ಕುಲದ ಬಗ ಗ ಹಿೇನ್ ಭಾವರ್ ಯನ್ುನ ಹ ಂದಿರುವುದು

ಎನ್ುನತಾತರ್ .

ನ್ಮಗ ತಿಳಯುತ್ತದ . ಅಂರ್ರಾಜ್ಾದ ಅಧ್ಧಪ್ತಿ, ಮಹಾಭಾರತ್ ಯುದಧದಲ್ಲಿ

ಬಿಲ್ಲಾದ ಾಯ ಪ್ಾದಶ್ಾನ್ದ ಸಂದಭಾದಲ್ಲಿ ದ ಾೇಣಾಚಾಯಾರು ಕರ್ಾನ್

ರ್ೌರವ ಸ್ ೈನ್ಾದ ಸ್ ೇರ್ಾಧ್ಧಪ್ತಿಯಾದರ ಕ್ಷತಿಾಯರ್ಾದ ಶ್ಲಾನ್ು ಕರ್ಾನ್ನ್ುನ

ಕುಲವನ್ುನ ಹಿಡಿದು ಮಾತ್ರ್ಾಡಿದಾರ್ ಕರ್ಾನ್ು ಹಂದ ಯನ್ುನ ಹಾವು

ತ್ನ್ನ ಸಮಾನ್ರ್ಾಗಿ ರ್ುರುತಿಸದ

ಹಿಡಿದಂತ

ಈರ್ ಕರ್ಾನ್ು ಈ ಮಾತ್ುರ್ಳನ್ುನ

ಕ್ಷತಿಾಯರ್ಾದ ರ್ಾನ್ು ಹಿೇನ್ ಕುಲದ ಕರ್ಾನಗ ಸ್ಾರರ್ಥಯಾರ್ಬ ೇರ್ ೇ? ಎಂದು

ಹ ೇಳುತಾತರ್ .ಅಂದರ ಕುಲ- ಜಾತಿಯ ಬಗ ಗ ಹಿೇಯಾಳರ್ ಯ ಮಾತ್ನ್ುನ ರ್ ೇಳ

ಪ್ಾಶಿನಸುತಾತರ್ . ಅಂದರ ಹುಟ್ಟಿನ್ ಮ ಲದಿಂದಲ ೇ ವಾಕ್ತತಯನ್ುನ ರ್ುರುತಿಸುತಿತದದ

ಕರ್ಾನ್ು ಈಗಾರ್ಲ ೇ ಬ ೇಸತ್ುತ ಹ ೇದಂತ ರ್ಾರ್ುತ್ತದ .ಆದದರಿಂದ ಈರ್

ವಿಚಾರ ಈ ಮ ಲಕ ಸಪಷ್ಿವಾರ್ುತ್ತದ .ಆರ್ ದುಯೇಾಧನ್ನ್ು ಶ್ಲಾನಗ

ಮೊದಲ್ಲನ್ಂತ ಬ ದರದ ದ ಾೇಣಾಚಾಯಾರ ಮಾತ್ುರ್ಳನ್ುನ ಖಂಡಿಸುತಾತ

ಹಿೇಗ ಹ ೇಳುತಾತರ್

ಶ್ತ್ುಾ

ಸ್ ೈನ್ಾವನ್ುನ

ಎದುರಿಸಿ

ಬ ದರುತಾತರ್ . ಆದರ

ಯಾವುದ ೇ ಮಾತಿರ್

ಅಟ್ಟಿಸಿರ್ ಂಡು

ರಥ

ಓಡಿಸುವುದ ಂಬುದು

ಹ ಲ ಯನಗ

ಅಮೃತ್ವನ್ುನ

ಮುನ್ನ ಕುಲವನ್ುನ ಹಿಡಿದು ಮಾತ್ರ್ಾಡುವ ನಮಮ

ಸಾಭಾವ ಸರಿಯಲಿ ಎಂದು ಎಚಿರಿಸುತಾತರ್ . ಹಾಗಾದರ ಶ ಾೇಷ್ಠ ಕುಲದ ಬಗ ಗ

ಮಣಿ ಕುಂಡಲಮುಂ ಕವಚಂ

ಇರುವ ನಮಮ ಭಾವರ್ ನಮಮ ಶ ಾೇಷ್ಠ ಕುಲರ್ಳ ೇ ಈರ್ ನ್ಡ ಯುವ ಯುದಧದಲ್ಲಿ

ಮಣಿಯದ ಚಾರಿತ್ಾಮುರ್ಾ ತ ೇಜ್ಮುಮಿೇ ಯ

ಶ್ತ್ುಾ ಸ್ ೈನ್ಾವನ್ುನ ಗ ಲುಿತ್ವ
ತ ಯೇ ಎಂದು ಪ್ಾಶಿನಸುತಾತರ್ .ಇದ ೇ ರಿೇತಿ

ಳುಗರ್ಂಮುಂ ಕಲ್ಲತ್ನ್ಮುಮವ ೇಂ

ಕುಲವನ್ುನ ಹಿಡಿದು ಮಾತ್ರ್ಾಡುತಾತ ಕುಳತ್ರ ನಮಮ ಕುಲದಿಂದ ನಮಗ

ಪ್ಾರ್ತಾರಿೇ ಸ ತ್ ಸುತ್ರ್ ಳ ೊಡವುಟುಿರ್ುಮೆೇ ॥

ತ ಂದರ ಯಾರ್ದ ಇರುವುದಿಲಿ ಎಂದು ಎಚಿರಿಸುತಾತರ್ . ಮುಂದುವರಿದು
ಕುಲದ ವಾಾಖ್ಾಾನ್ವನ್ುನ ಈ ರಿೇತಿ ಮಾಡುತಾತರ್ .ನೇವು ಹ ೇಳುವ ಹುಟ್ಟಿನಂದ

ಎಲ ೈ ಶ್ಲಾರ್ ೇ ಮಣಿಕುಂಡಲವೂ ಕವಚವೂ ಬರ್ಗದ ನ್ಡತ ಯ ಉರ್ಾವಾದ

ಬರುವ ಕುಲ ಕುಲವಲಿ, ನ್ಮಮಲ್ಲಿರುವ ಚಲವ ಂಬುದು ಕುಲವಾರ್ಬ ೇಕು,

ತ ೇಜ್ಸ ್ ಈ ಒಳ ಳಯ ರ್ುರ್ ಮತ್ುತ ತ ೇಜ್ಸು್ ಇವು ಸ ತ್ ಪ್ುತ್ಾನ್ಲ್ಲಿ

ನ್ಮಮ ಬಗ ಗ ರ್ಾವು ಹ ಂದಿರುವ ಅಭಿಮಾನ್ ನ್ಮಮ ಕುಲವಾರ್ಬ ೇಕು. ನ್ಮಮ

ಜ ತ ಯಾಗಿ ಹುಟುಿತ್ತವ ಯೇ? ಸ್ಾಧಾವಿಲಿ ಎನ್ುನವನ್ು.

ರ್ುರ್ ನ್ಮಮ ಕುಲವಾರ್ಬ ೇಕು, ನ್ಮಮ ಶೌಯಾ ನ್ಮಮ ಕುಲವಾರ್ಬ ೇಕು,

ಈ ಮ ರ

ಅಂದರ ಕುಲ-ಜಾತಿರ್ಳನ್ುನ ರ್ುರುತಿಸುವಾರ್ ವಾಕ್ತತಯ ಹುಟ್ಟಿನ್ ಮ ಲವನ್ುನ

ಕುಂತಿಯ ರ್ಭಾದಲ್ಲಿ ಜ್ನಸಿ ಸ ಯಾನ್ ವರದಿಂದ ಜ್ನಸಿದ ಪ್ರಿಣಾಮವಾಗಿ

ರ್ುರುತಿಸದ

ಅಭಿಮಾನ್,ಶೌಯಾರ್ಳನ್ುನ

ಸಹಜ್ವಾಗಿ ಕರ್ಾಕುಂಡಲ ಕವಚರ್ಳು ದ ರ ತಿದದರ ಅಂಬಿರ್ರ ಮರ್ ಯಲ್ಲಿ

ರ್ುರುತಿಸಬ ೇಕು ಎನ್ುನವುದು ಕರ್ಾನ್ ಮಾತ್ು. ಕರ್ಾನ್ ಪ್ಾತ್ಾದ ಮ ಲಕ

ಅಂಬಿರ್ರ ಮರ್ರ್ಾಗಿ ಬ ಳ ಯಬ ೇರ್ಾದ ರ್ಾರರ್ದಿಂದ ಅವನ್ ಸ್ಾಮಥಾಾರ್ಳು

ಪ್ಂಪ್ನ್ ಮಾತ್ ಆಗಿದ .

ಅವನ್ ಕುಲದ ಹಿರ್ ನಲ ಯಲ್ಲಿ ದುಯೇಾಧನ್ನ್ನ್ುನಬಿಟುಿ ಯಾರಿಂದಲ

ಅವನ್ಲ್ಲಿರುವ

ಚಲ,ರ್ುರ್

ಸನನವ ೇಶ್ರ್ಳು ಕರ್ಾನಗ ಸಂಬಂಧ್ಧಸಿದವು. ಕ್ಷತಿಾಯ ವಂಶ್ದ

ಗೌರವರ್ ಕ ಒಳಗಾರ್ಲ್ಲಲಿ. ಪ್ಾತಿ ಬಾರಿ ಅವನ್ ಸ್ಾಮಥಾಾವನ್ುನ ಬಳಸಿ
ಕರ್ಾನ್ ಸ್ಾರರ್ಥಯಾರ್ಲು ದುಯೇಾಧನ್ನ್ು ಶ್ಲಾನ್ನ್ುನ ರ್ ೇಳದಾರ್

ಮಾತ್ರ್ಾಡಿದಾರ್ಲ ಲಿ ಕುಲದ ವಿಚಾರರ್ಳು ಅವನ್ ಬಾಯ ಮುಚಿಿಸುತ್ತವ .

ಸ್ ೇರ್ಾಧ್ಧಪ್ತಿಯಾದ

ಅಂದಿನ್ ರ್ಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ಾಮಥಾಾಕ್ತಕಂತ್ ಕುಲ-ಜಾತಿಗ

ಕರ್ಾನ್

ಸ್ಾರರ್ಥಯಾಗ ಂದು

ದುಯೇಾಧನ್ನ್ು

ಶ್ಲಾನ್ನ್ುನ ರ್ ೇಳದಾರ್

ಹ ಚಿಿನ್ ಆದಾತ

ನೇಡುತಿತದದರು ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲಿ ವಾಕತವಾಗಿದ .
ಕವಿ ಪ್ಂಪ್ ಅಂದಿನ್ ರ್ಾಲದ ಸಮಾಜ್ದ ಸ್ಾಮಾಜಿಕ ರಚರ್ ಯಾದ ಕುಲ

ಪ್ಪಂದ ಕಡಂಗಿ ತ ೇರರ್ ಸಗ ಂಬವನ್ಂಬಿರ್ರ್ಾಜಿ ರಂರ್ದ ಳ್

ಜಾತಿಯ ವಿಚಾರರ್ಳನ್ುನ ಹ ೇಳುತ್ತಲ ೇ ಕುಲವ ಂದರ ಯಾವುದಾರ್ಬ ೇಕು

ಮುಂದ ಸಮರ್ಾಗಿ ಬ ಸದಿಪ್ಾವನ್ುಂ ತ್ುಱುರ್ಾಱರ್ಾಗ ಮ

ಎಂಬುದನ್ುನ ಹ ೇಳದಾದರ್ . ಆದದರಿಂದಲ ೇ ಸ್ಾಮಥಾಾವಿದದರ

ತ್್ಯಂದನ್

ಕುಲದ ಬಗ ಗ ಹಿೇಯಾಳಸಿ ರ್ ಳುಳತ್ತಲ ೇ ಅಂತ್ಾವನ್ುನ ಕಂಡ ಕರ್ಾ ಸತಾತರ್

ಚ ೇದನ್

ಪೊಲ ಯಂರ್ಮದಿಾಕುಾಮಂತ್ುಟಂ

ಕಾಮಮದುಂ

ಪ್ಂಪ್ನ್ು
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ಜಿೇವನ್ಪ್ೂತಿಾ
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ರ್ ರ್ ಯದಿರರ್ಣ ಭಾರತ್ದ ಳಂ ಪ್ ರರಾರನ್ುಮೊಂದ ಚಿತ್ತದಿಂ

ವಿಕಾಮಾಜ್ುಾನ್ ವಿಜ್ಯ (ರ್ದಾಾನ್ುವಾದ) ಕನ್ನಡ ಪ್ುಸತಕ ಪ್ಾಾಧ್ಧರ್ಾರ

ರ್ ರ್ ವೊಡ ಕರ್ಾನ್ಂ ರ್ ರ್ ಯ ಕರ್ಾರ್ ಳಾರ್ ದ ರ ಕರ್ಾರ್ ೇರು

2010

ಕ
ರ್ಾನ್ ಕಡು ನ್ನನ ಕರ್ಾನ್ಳವಂಕದ ಕರ್ಾನ್ ಚಾರ್ಮೆಂದು ಕ
ರ್ಾನ್ ಪ್ಡ ಮಾತಿರ್ ಳ್ ಪ್ುದಿದು ಕರ್ಾ ರಸ್ಾಯನ್ಮಲ ತ
ಭಾರತ್ಂ ॥
ಎಂದಿರುವುದು .ಮಹಾಭಾರತ್ದಲ್ಲಿ ಯಾರರ್ಾನದರ

ರ್ ರ್ ಯಬ ೇರ್ ಂದರ

ಕರ್ಾನ್ನ್ುನ ಮಾತ್ಾ ರ್ ರ್ ಯರಿ ಎಂದು ಹ ೇಳುತಾತ ಅದರ್ ಕ ರ್ಾರರ್ರ್ಳನ್ುನ
ರ್ ಡುತಾತರ್ . ಕರ್ಾನ್ ಸ್ಾಮಥಾಾ ಸತ್ಾ ತಾಾರ್ ಇವ ಲಿವೂ ಅವನ್ ಶ ಾೇಷ್ಠತ ಯ
ಉದಾಹರಣ ರ್ಳಾಗಿವ ಎಂದು ಹ ೇಳುತಾತರ್ . “”ಸತ್ಾ, ತಾಾರ್ರ್ಳಂದ ಕ ಡಿ
ಆದಶ್ಾ ವಿೇರರ್ಾದ ಕರ್ಾನ್ು ಸತ್ುಕಲದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಯ

ಹಿೇನ್ ಕುಲಜ್ ರ್ ಂಬ

ಹಿೇರ್ಾಯರ್ ಕ ರ್ುರಿಯಾಗಿ ಪ್ಟಿ ಪ್ಾಡು ಕರುಳರಿಯುವಂಥದುದ” ಎನ್ುನತಾತರ
ರಂ.ಶಿಾೇ. ಮುರ್ಳಯವರು.
ರ್ ರ್ ಯ ಮಾತ್ು/ಉಪ್ಸಂಹಾರ
ಕುಲ ಜಾತಿಯನ್ುನ ರ್ ೇಡಿ ವಾಕ್ತತಯ ಶ ಾೇಷ್ಠತ ಯನ್ುನ ರ್ುರುತಿಸುವ ಈ
ಮನ್ಸಿೆತಿ ಪ್ಂಪ್ನ್ ರ್ಾಲದಿಂದ ಇಂದಿನ್ವರ ರ್

ಮುಂದುವರ ದುರ್ ಂಡು

ಬಂದಿದ . ಇಪ್ಪತ್ತರ್ ಯ ಶ್ತ್ಮಾನ್ದ ಕುವ ಂಪ್ು ಅವರ ಜ್ಲಗಾರ ರ್ಾಟಕದ
ಒಂದು ಸನನವ ೇಶ್ ಇದರ್ ಕ ಉದಾಹರಣ . ಜ್ಲಗಾರ ಹಾಡುತಿತರುತಾತರ್
ದ ರದಿಂದ

ಇದನ್ುನರ್ ೇಳಸಿರ್ ಂಡ

ದಿವಾಾತ್ಮನರಬ ೇಕು

ಪ್ಾವಾರು

ಮಧುರತ್ಮ

ಗಾಯನ್ವು

ಯಾರ ೇ
ಅಮಲತ್ಮ

ಹೃದಯದಿಂದಲಿದ ಹ ರಹ ಮಮಲರಿಯದು ಎಂದು ಮಾತ್ರ್ಾಡಿರ್ ಂಡು
ಹ ೇರ್ುತಿತದಾದರ್ ಹಾಡಿದವನ್ು ಜ್ಲಗಾರರ್ ಂದು ಗ ತಾತರ್ುತ್ತದ , ಆರ್ ಅದ ೇ
ಪ್ಾವಾರು
ಗಾನ್ದ ೇವಿಯು

ಸಂಗಿೇತ್ವನತ ೇನ್ು
ಹಿೇನ್

ಮನ್ಮೊೇಹಿಪ್ುವಂತ

ಜ್ಲಗಾರನ್ನ್

ಒಲ್ಲಯುವಳ ೇ?

ಇರಲ್ಲಲಿ.
ಶ್ೂದಾರ ಳ್

ಕವಿವಯಾರುದಿಸುವರ ೇ ಹುಟುಿವರ ೇ ಪ್ಂಡಿತ್ರು ಜ್ನಸುವರ ಶಿಲ್ಲಪರ್ಳ್!
ಗಾಯಕರ್ ಯೇಗಿರ್ಳ್ ಅಸದಳಂ ಎಂದು ತಿರಸಕರಿಸುತಾತರ .ಜಾತಿಗ
ವರ್ಾರ್ ಕ ಬ ಲ ರ್ ಡುತಿತದದ ಮೆೇಲಾರ್ಾದ ಹಿೇನ್ ಬುಧ್ಧಿಯನ್ುನ ಕುವ ಂಪ್ು ಇಲ್ಲಿ
ಅರ್ಾವರರ್ ಗ ಳಸಿದಾದರ . ಶ್ೂದಾ ಕಲ್ಲಯಲು ಅನ್ಹಾ ಕಲ್ಲರ್ ಯಂದ
ವಂಚಿತ್ರ್ಾದ

ಶ್ೂದಾ

ಜಿೇವನ್ದಲ್ಲಿ

ಮಹತ್ತರವಾದುದನ್ುನ

ಸ್ಾಧ್ಧಸಲು

ಸ್ಾಧಾವ ೇ ಇಲಿ ಎಂಬ ವ ೈದಿಕ ಸ್ಾಾಥಾದ ನಲುವನ್ುನ ಪ್ಂಪ್ನಂದ ಕುವ ಂಪ್ು
ವರ ಗಿನ್ ಸ್ಾಹಿತ್ಾ ಅರ್ಾವರರ್ಗ ಳಸುತ್ತದ .
ಆಧ್ಾರ ರ್ಾಂಥರ್ಳು
1.

ರಂ.ಶಿಾೇ.ಮುರ್ಳ- ಕನ್ನಡ ಸ್ಾಹಿತ್ಾ ಚರಿತ ಾ 15ರ್ ೇ ಪ್ರಿಷ್ೃತ್ ಮುದಾರ್
ಗಿೇತಾ ಬುಕ್ ಹೌಸ್ ಮೆೈಸ ರು 2008

2.

ಡಾ ಎಲ್. ಬಸವರಾಜ್ು- ಪ್ಂಪ್ನ್ ಸಮಸತ ಭಾರತ್ ಕಥಾಮೃತ್
ದಿಾತಿೇಯ ಮುದಾರ್ ಕನ್ನಡ ಪ್ುಸತಕ ಪ್ಾಾಧ್ಧರ್ಾರ ಬ ಂರ್ಳೊರು 2001

3.

ರ್ .ವಿ.ಪ್ುಟಿಪ್ಪ-ಪ್ಂಪ್ ಭಾರತ್ಂ ಎಂಬ ವಿಕಾಮಾಜ್ುಾನ್ ವಿಜ್ಯಂ
ಕನ್ನಡ ಮತ್ುತ ಸಂಸೃತಿ ಇಲಾಖ್ ಬ ಂರ್ಳೊರು 1977

4. ಪೊಾ.ಎಚ್.ವಿ.ಶಿಾೇನವಾಸ

ಮ ತಿಾ-ಪ್ಂಪ್
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