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ಹ��ಯ �ಾಂಸ�ೃ�ಕ �ತ�ಣ

�ಮ� ಹ�� �ಾವ�ದ�� ಪ��ದ��ಾ��? 
(ಕ�, ಸಂ�ೕತ, ನೃತ�, �ಾ�, �ಾ��, 

�ೕ�ಾಲಯಗಳು, �ಟ�, ನ� �ೕರ, ಐ��ಾ�ಕ 
ಸ�ಳಗಳು, ಮುಂ�ಾದವ�ಗಳು)

�ಮ� ಹ��ಯ�� �ಾವ��ಾದರೂ

ಪ��ದ� ಐ��ಾ�ಕ ಘಟ�ಗಳು ನ����ೕ?

�ಮ� ಹ��� ಸಂಬಂ��ದಂ� �ಾವ��ಾದರೂ/

�ಾನಪದ/ ಕಟು�ಕ�ಗಳು/ ಮತು� ದಂತಕ�ಗಳು

ಇ��ೕ?(ಉ�ಾಹರ�� �ಾ�ಾಯಣ, ಮ�ಾ�ಾರತ) �
ಾ�

ಾನ
� 

�
ಾ�

��ಾವ�ದು �ಮ� ಹ��ಯನು� 

ಇತರ ಹ��ಗ�ಂದ ��ನ� ಅಥ�ಾ 

��ಷ�ವ�ಾ��ಸುತ��?



�ಾಂಪ��ಾ�ಕ ಆ�ಾರ
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A ಆ�ಾರಗ�� ಸಂಬಂ��ದಂ� �ಾವ��ೕ ಆಚರ�ಗಳು ಇ��ೕ?

�ಮ� ಹ��ಯ �ಾ�ಾನ� /�ನ�ತ�ದ �ಂ� �ಾವ�ದು?  

�ಾವ��ೕ �ಾಂಪ��ಾ�ಕ ����ಸುಗಳು ಇ��ೕ?

�ಮ� ಹ��ಯ�� �ಾಣ�ಗುವ ��ಷ� �ಾದ�ಗಳು/ಆ�ಾರ ಪ�ಾಥ�ಗಳು 

�ಾವ�ವ�?

�ಾವ��ೕ ಹಬ��� ಸಂಬಂ��ದಂ� �ಾವ��ೕ ���ಷ� �ಂ�ಗಳು/ಅಡು� 

ಪ�ಾಥ�ಗಳು ಇ��ೕ?

�ಾವ��ೕ �ಾಂಪ��ಾ�ಕ �ಾ�ೕಯಗಳು ಇ��ೕ?

��ೕಷ ಆಚರ�ಗ��ಾ� �ಾವ��ೕ ಸ��ೕಯ �ಸರುಗಳು ಇ��ೕ?

�ಾವ��ೕ ��ೕಷ �ಾ��ಗಳನು� ಬಳಸು�ಾ���ೕ?

ಅಡು� ತ�ಾ�ಸುವ �ಾವ��ೕ ��ೕಷ ��ಾನಗಳು ಇ��ೕ?

ಮಗು�ನ ಜನನ, ಮರಣ, ಮದು�, �ಂಗ ಅಥ�ಾ ಸಮು�ಾಯ ���ಷ�, 

ಸೂತಕದ ಅವ�, ಆಚರ�ಯ ಅವ� ಇ�ಾ�� �ೕ�ಯ �ಾವ��ೕ ಸಂಪ��ಾಯ�� 

ಸಂಬಂ��ದ ಆ�ಾರ/��ಸು ಇ��ೕ?



�ಾಂಪ��ಾ�ಕ ಉಡು�
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ಸದ� �ಮ� ಹ��ಯ�� ಬಳಸದ �ಾವ��ೕ ಉಡುಪ� ಆದ� ಈ 

�ದಲು ಧ�ಸು��ದ� ಉಡು� �ೕ�ಯ �ಾವ��ೕ ಉಡುಪ�ಗಳು 

ಇ��ೕ? ಪ�ಸು�ತ ಬಳ�ಯ�� ಇಲ�ದ ಉಡು�ಯನು� ಧ�ಸುವ �ೖ� 

ಇ��ೕ?

��ನ� ಜನಸಂ�ಾ� ಗುಂಪ�ಗ�� ಸಂಬಂ��ದಂ� �ಾವ��ೕ ಉಡು�ಗಳು 

ಇ��ೕ(ವಯಸು�, �ೖ�ಾ�ಕ ��� ಇ�ಾ��)?

�ಮ� ಹ��ಯ��ರುವ ಮ��ಯರ ಮತು� ಪ�ರುಷರ �ಾ�ಾನ� 

ಉಡು� �ಾವ�ದು? (ಸ��ೕಯ �ಸರುಗಳು, ���ಷ� ��ಾನಗಳು, 

�ಾವ��ೕ �ಂ�ಾ�ಾ�ತಗಳನು� ಗುರು��, ಬ��ಗಳನು� ತ�ಾ�ಸಲು 

ಅಗತ��ರುವ �ಾಮ��ಗಳ ಪ�� �ಾ�)  

ಹ��ಯ ���ಷ� ಸಮು�ಾಯ�� ಸಂಬಂ��ದಂ� �ಾವ��ೕ 

ಉಡು�ಗಳು ಇ��ೕ?

�ಾ��ಕ ನಂ��ಗಳು ಅಥ�ಾ �ಾಂಪ��ಾ�ಕ ಆಚರ�ಗ�� 

ಸಂಬಂ��ದಂ� �ಾವ��ೕ ಉಡು�ಗಳು ಇ��ೕ?



�ಾಂಪ��ಾ�ಕ ಆಭರಣಗಳು
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�ಮ� ಹ��ಯ�� �ಾಣಬಹು�ಾದ �ಾ�ಾನ� ಆಭರಣಗಳು 

�ಾವ�ವ�?

ಮದು�, ಮಗು�ನ ಜನನ ಇ�ಾ�� �ೕ�ಯ �ಾವ��ೕ ��ೕಷ 

ಸ�ಾರಂಭಗ�� ಸಂಬಂ��ದಂ� �ಾವ��ೕ ���ಷ� ಅಥ�ಾ 

��ಷ� �ಾಂಪ��ಾ�ಕ ಆಭರಣಗಳು ಇ��ೕ?

�ಾ��ಕ ಆಚರ�ಗಳು ಅಥ�ಾ ಅ�ಾ�ಸಗ�� ಸಂಬಂ��ರುವ 

�ಾವ��ೕ ಆಭರಣಗಳು ಇ��ೕ?

�ಮ� ಹ��ಯ�� ಆಭರಣಗ�� ಸಂಬಂ��ದಂ� �ಾವ��ೕ 

ಸಂಪ��ಾಯಗಳು ಇ��ೕ? (ಉ�ಾಹರ�� ಮುಂ�ನ �ೕ��� 

�ೂಡುವಂತಹ ಸಂಪ��ಾಯ)

�ಮ� ಹ��ಯ��ರುವವರು ಈ �ಂ� ಬಳಸು��ದು� ಈಗ 

ಅದನು� ಬಳ��ರುವಂತಹ �ಾವ��ೕ  �ೕ�ಯ ಆಭರಣಗಳು 

ಇ��ೕ? 

��ನ� ಜನಸಂ�ಾ� ಸಮೂಹಗ��(ವಯಸು�, �ಂಗ, �ೖ�ಾ�ಕ 

��� ಇ�ಾ��) ಸಂಬಂ��ದಂ� �ಾವ��ೕ ಆಭರಣಗಳು 

ಇ��ೕ? 

�ಮ� ಹ��ಯ�� ಆಭರಣ ತ�ಾ��ಯ�� �ೂಡ�ರುವ 

�ಾವ��ೕ ಸಮು�ಾಯಗಳು ಇ��ೕ?



�ಾಂಪ��ಾ�ಕ ಕ� ಮತು� ಕರಕುಶಲ

�ಾ��ಕ ಸ�ಳಗಳ�� ಅಥ�ಾ �ಾ��ಗಳ�� ಅ�ಾ�ಸ �ಾಡುವ �ಾವ��ೕ 

ಪ��ಾರದ ಕ�ಗಳು ಇ��ೕ?

�ಮ� ಹ��ಯ�� ಸ��ೕಯ ಸಂ�ೕತ ಸಂಪ��ಾಯ�ೂಂ�� ಸಂಬಂ��ದ 

�ಾಂಪ��ಾ�ಕ ಸಂ�ೕತ �ಾಧನಗಳು ಇ��ೕ?

�ಮ� ಹ��ಯ�� �ಾವ��ೕ ಸ��ೕಯ ಸಂ�ೕತ ಸಂಪ��ಾಯ ಇ��ೕ?

�ಮ� ಹ��ಯ�� �ಾವ��ೕ ಸ��ೕಯ �ೂಂ��ಾಟದ ಸಂಪ��ಾಯ 

ಇ��ೕ?

�ಾವ��ೕ ಕ� ಅ�ಾ�ಸ �ಾಡುವ�ದ�� ಸಂಬಂ��ದಂ� �ಾವ��ೕ 

ಹಬ�ಗಳು/ಆಚರ�ಗಳು/ಪದ��ಗಳು/ನಂ��ಗಳು ಇ��ೕ?

�ಮ� ಹ��ಯ�� �ಾವ��ೕ ಸ��ೕಯ �ಾಟಕಗಳ ಸಂಪ��ಾಯ 

ಇ��ೕ?

�ಮ� ಹ��ಯ�� �ಾವ��ೕ �ಾಂಪ��ಾ�ಕ ��ೕ�ಗಳು ಅಥ�ಾ 

�ಾ��ಯ� ಆ�� �ೕ�ಯ ��ೕ�ಗಳು ನ�ಯುತ���ೕ?

�ಮ� ಹ��ಯ�� �ಾವ��ೕ ಸ��ೕಯ ನೃತ� �ಾದ� ಇ��ೕ?

ಒಂದು ���ಷ� ಕ� ಅ�ಾ�ಸ �ಾಡುವ�ದ�� ಸಂಬಂ��ದಂ� �ಾವ��ೕ 

ಸಮು�ಾಯ ಇ��ೕ?

ಕ�ಯನು� ಅಭ��ಸುವ�ದು
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ಕ�ಯನು� ಅಭ��ಸುವ�ದು

ದೃಶ� ಮತು� ವಸು� ಕ�ಗಳು

�ಮ� ಹ��ಯ�� �ಾವ��ೕ ಸ��ೕಯ ಕ�ಗಳು ಅಥ�ಾ ಕರಕುಶಲ ಕ� 

ಸಂಪ��ಾಯಗಳು ಇ��ೕ? ಉ�ಾ: �ಲ�ಕ�, �ತ�ಕ�, ಚಮ�ದ �ಲಸ, 

ಮರ�ಲಸ, ಚಲನ�ತ�, �ಾ�ನ �ಲಸ, �ೖಮಗ�, ಕರಕುಶಲ ವಸು�ಗಳು, 

ಸಂ�ೕತ �ಾದ�ಗಳು

ಒಂದು ���ಷ� ಕ� ಅಥ�ಾ ಕರಕುಶಲ ಕ�� ಸಂಬಂ��ದಂ� �ಾವ��ೕ 

ಸಮು�ಾಯ ಇ��ೕ?

�ಾವ��ೕ ಕ� ಮತು� ಕರಕುಶಲ ಕ�ಗ�� ಸಂಬಂ��ದಂ� �ಾವ��ೕ 

ಹಬ�ಗಳು/ಧ�ಾ�ಚರ�ಗಳು/ನಂ��ಗಳು ನ�ಯುತ���ೕ?

ಈಗ ಸದ� ಆಚರ�ಯ��ಲ�ದ ಆದ� ಈ �ಂ� ಆಚರ�ಯ��ದ� 

�ಾವ��ೕ ಕ�ಾ ಪ��ಾರಗಳು ಇ��ೕ? ಅವ�ಗಳನು� �ಾವ��ೕ 

ಉಪಕ�ಮಗಳು/ವ���ಯ ಮೂಲಕ ಮ�� ಆಚ�ಸಲು 

ಪ�ಯ��ಸ�ಾಗು����ೕ?

�ಾ��ಕ ಸ�ಳಗಳ�� ಅಥ�ಾ �ಾ��ಗಳ�� ನ�ಯುವಂತಹ �ಾವ��ೕ 

ಕ�ಾ ಪ��ಾರಗಳು ಇ��ೕ?

ಕೃ�� ಸಂಬಂ��ದಂ� �ಾವ��ೕ ಕ�ಾ ಪ��ಾರಗಳು ಇ��ೕ?

ಈಗ ಸದ� ಆಚರ�ಯ��ಲ�ದ ಆದ� ಈ �ಂ� ಆಚರ�ಯ��ದ� 

�ಾವ��ೕ ಕ�ಾ ಪ��ಾರಗಳು ಇ��ೕ? ಅವ�ಗಳನು� �ಾವ��ೕ 

ಉಪಕ�ಮಗಳು/ ವ���ಯ ಮೂಲಕ ಮ�� ಆಚ�ಸಲು 

ಪ�ಯ��ಸ�ಾಗು����ೕ?
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�ಾ�ತ�

�ಮ� ಹ��ಯ�� �ಾವ��ೕ �ಾನಪದ ಕ�ಗಳು ಅಥ�ಾ ದಂತಕ�ಗಳು 

ಇ��ೕ?

�ಮ� ಹ��ಯ�� �ಾವ��ೕ ��ಷ� �ಾವ�ಗಳ ಸಂಪ��ಾಯಗಳು 

ಇ��ೕ?

�ಮ� ಹ��ಯ�� �ಾವ��ೕ ��ಷ� ಪ��ಾಣ ಕ�/ಕ� �ೕಳುವ �ೖ� 

ಇ��ೕ?

ಇದರ �ಾ�ತ�ದ ಪ��ಾರವ� �ಾವ��ೕ ನಂ��ಗಳು/ ಸ��ೕಯ 

ಆಚರ�ಗಳು/ಪದ��ಗಳು/ಸಂಪ��ಾಯಗ��  ಸಂಬಂ����ೕ?

ಪ�ತ� ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುವ ಪ��ಯ ಸ�ಳಗಳನು� ಒಳ�ೂಂಡಂ� 

�ಮ� ಹ��ಯ�� �ಾವ��ೕ ಹ�ಯ ಹಸ�ಪ��ಗಳು ಲಭ����ೕ?
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ನಂ��ಗಳು

◌ಿಮ� ಹ��ಯ ಜನರು ಆಚ�ಸುವಂತಹ ��ಷ� ಪರಂಪ�ಗಳು 

ಅಥ�ಾ ನಂ��ಗಳು ಇ��ೕ?

�ಾವ��ೕ �ಾ��ಕವಲ�ದ ನಂ��ಗಳು/ಆಚರ�ಗಳು ಇ��ೕ?

ಕೃ�/ಪ�ಕೃ�/ಋತುಗ�� ಸಂಬಂ��ದಂ� �ಾವ��ೕ 

ಧ�ಾ�ಚರ�ಗಳು/ಪರಂಪ�ಗಳು/ನಂ��ಗಳು ನ�ಯುತ���ೕ?

ಕ� ಮತು� ಕರಕುಶಲ ಕ��  ಸಂಬಂ��ದಂ� �ಾವ��ೕ 

ನಂ��ಗಳು ಇ��ೕ?

�ಾ�ಾ�ಾರ �ೕ�ಯ ಮೂಢ ನಂ��ಗಳು ಇ��ೕ?

��ನ� ವ�ೕ��, �ಂಗ ಇ�ಾ�� ಅಥ�ಾ ಜನನ, ಮರಣ, 

ಮದು� ಇ�ಾ�� �ೕ�ಯ �ೕವನದ ಪ�ಮುಖ ಘಟ�ಗ�� 

ಸಂಬಂ��ದಂ� �ಾವ��ೕ ನಂ��ಗಳು ಇ��ೕ?

�ಮ� ಹ��ಯ��ರುವ ಜನರು ನಂಬುವ �ಾವ��ೕ 

ಕಟು�ಕ�ಗಳು ಇ��ೕ?



ಪರಂಪ� ಮತು� �ೖಸ��ಕ ಸ�ಳಗಳು
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ಚಟುವ��ಗಳು ನ�ಯುತ��? ಅವ� �ಾ��ೕಯ �ಾ�ಮುಖ��ಯ 

ಸ�ಳಗ�ೕ?

ಒಂದು�ೕ� ಇದ���, �ಾರಂಪ�ಕ ಸ�ಳದ�� �ಾವ �ೕ�ಯ 

ಐ��ಾ�ಕ ಮತು� ಪ��ಾತತ� �ಾ�ಮುಖ���ರುವ �ಾವ��ೕ ಸ�ಳಗಳು 

ಇ��ೕ? (ಉ�ಾಹರ��: ಕ�ಾ��ಗಳು, �ೂೕ�ಗಳು, �ಾ�ರಕಗಳು, 

�ೂೕ�ಗಳು, ಪ��ಾತತ� ಸ�ಳಗಳು ಇ�ಾ��)

ಪ�ತ� ಸ�ಳಗಳು, ಸ�ೂೕವರಗಳು, ಮರಗಳು ಇ�ಾ��ಗ�ರುವ �ಾವ��ೕ 

ಪ�ಕೃ� ಸಂಬಂ�ತ ಸ�ಳಗ���ೕ?

�ಮ� ಹ��ಯ�� �ಾವ��ೕ ���ಷ� �ಾಸು��ಲ� �ೖ�ಯ ಕಟ�ಡಗಳು 

ಮತು� �ೕ�ಾಲಯಗಳು ಇ��ೕ?

100 ವಷ�ಗ��ಂತ ���ನ ಸಮಯ�ಂದಲೂ ನ�ದು ಬಂದ �ಾವ��ೕ 

�ಾ��ಕ ಆಚರ�ಗ�� ಸಂಬಂ��ದ �ಾವ��ೕ �ಾರಂಪ�ಕ ಸ�ಳ ಇ��ೕ?

�ಾವ��ೕ ಸ��ಾನಗಳು, �ಾ�ರಕಗಳು, ಛತ�ಗಳು, ��ನ� ಸ�ಾ�ಗಳು 

ಇ��ೕ?



ಹ
ಬ

�ಗ
ಳ
ು 

ಮ
ತ
ು�

 

ಹಬ�ಗಳು ಮತು� �ಾ��ಗಳು

�ಮ� ಹ��ಯ�� �ಾ�ಾನ��ಾ� ಆಚ�ಸ�ಾಗುವ ಹಬ�ಗಳು 

�ಾವ�ವ�?

ಹಬ�ವ� �ಾವ��ೕ �ಾ��ಕ ನಂ��/ಆಚರ�� 

ಸಂಬಂ����ೕ?

ಹಬ��� ಸಂಬಂ��ದಂ� �ಾವ��ೕ ���ಷ� �ೕವರು ಅಥ�ಾ 

�ಾ��ಕ ವ���ಗಳು ಇ�ಾ���ೕ?  

�ೕವ� �ೕ� ಹಬ�ವನು� ಆಚ�ಸು��ೕ�? ಅದ�ೂಂ�� 

ಸಂಬಂ��ದ �ಾವ��ೕ ���ಷ� ಧ�ಾ�ಚರ�/ಆಚರ� 

ಇ��ೕ?  

ಹಬ��� ಸಂಬಂ��ದಂ� �ಾವ��ೕ ���ಷ� �ಂಗ ಅಥ�ಾ 

ವ�ೕ ��ಯವರು ಇ�ಾ���ೕ?

ಕೃ�/ಪ�ಕೃ�/ಋತು��ೂಂ�� ಸಂಬಂ��ದ �ಾವ��ೕ ಹಬ�ಗಳು 

ಇ��ೕ?

ಹಬ��� ಸಮಂ��ದಂ� �ಾವ��ೕ ಕ�ಯನು� 

ಅಭ��ಸ�ಾಗುತ���ೕ?

�ಾವ ಜನರು/ಸಮು�ಾಯಗಳು ಹಬ��ೂಂ��  ಸಂಬಂ���?

�ಮ� ಹ��/ಪ��ೕಶ�� ��ಷ��ಾ�ರುವ �ಾವ��ೕ ಹಬ�ಗಳು 

ಇ��ೕ?

ಹಬ�ಗಳು



�ಾ��ಗಳು
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�ಾ��ಯು �ಾವ��ೕ �ಾ��ಕ ನಂ��/ಆಚರ�ಗ�ೂಂ�� 

ಸಂಬಂ����ೕ?

�ಾ��� ಸಂಬಂ��ದಂ� �ಾವ��ೕ ���ಷ� �ೕವರು ಅಥ�ಾ �ಾ��ಕ 

ವ���ಗಳು ಇ�ಾ���ೕ?

ಸಂಬಂ��ದ �ಾವ��ೕ ���ಷ� ಧ�ಾ�ಚರ�/ಆಚರ� ಇ��ೕ?  

�ಮ� ಹ��ಯ�� �ಾ�ಾನ��ಾ� ನ�ಯುವ �ಾ��ಗಳು �ಾವ�ವ�? 

(ಉ�ಾ: �ಾ�ಾ��ಕ, �ಾ�ಕ, �ಾ��ಕ �ಾ��/�ೕಳಗಳು)

�ಮ� ಹ��/ಪ��ೕಶ�� ��ಷ��ಾ�ರುವ �ಾವ��ೕ �ಾ��ಗಳು 

ಇ��ೕ?

�ಾ��ಯ ಆಚರ��ಾ� �ೕವ� ಏನು �ಾಡು��ೕ�? ಅದ�ೂಂ�� 

�ಾವ ಜನರು/ಸಮು�ಾಯಗಳು �ಾ���ಂ��  ಸಂಬಂ���?

ಕೃ�/ಪ�ಕೃ�/ಋತು�� ಸಂಬಂ��ದಂ� �ಾವ��ೕ �ಾ��ಗಳು/�ೕಳಗಳು 

ನ�ಯುತ���ೕ?
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ಪ��ದ� ವ���ಗಳು

ಅವರು ಏ� ಪ��ದ���ಾ��(ಅವ�ೂಂ�� ಸಂಬಂ��ದ 

ದಂತಕ�ಗಳು ಅಥ�ಾ ಕ�ಗಳು)? ಅವರ �ೂಡು�ಗಳನು� ಪ�� 

�ಾ�.

ಅವರ ಕುಟುಂಬದ �ಾವ��ೕ ಸದಸ�ರು ಹ��ಯ�� 

�ಾ�ಸು���ಾ���ೕ?

�ಮ� ಹ��ಯ�� �ಾ�ಾದರೂ ಪ��ದ� ವ���ಗಳು 

ಇ�ಾ���ೕ? �ಮ� ಹ��ಯನು� ಪ��ದ� �ಾ�ರುವ ವ��� 

�ಾ�ಾದರೂ ಇ�ಾ���ೕ?

�ಾಜ� ಅಥ�ಾ �ೕಂದ� ಸ�ಾ�ರ�ಂದ ಪ�ಶ��ಯನು� ಪ�ದ 

�ಾವ��ೕ ವ��� ಇ�ಾ���ೕ? (ಪದ���ೕ, ಪದ�ಭೂಷಣ, 

�ಾಜ�/�ಾ��ೕಯ ಮಟ�ದ ��ೕ�ಾಪಟುಗಳು ಇ�ಾ��)
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ಪ�ಮುಖ ಕ�ಾ�ದರು

�ಮ� ಹ��ಯ�� �ಾವ��ೕ ಪ��ದ� ಕ�ಾ�ದರು 

�ಾ�ಸು���ಾ���ೕ? (ಕ�ಾ�ದರು, ಮುಖ� ಕರಕುಶಲಕ��ಯ �ಸರು 

ಮತು� ವಯಸು�)

ಅವರು �ಾವ �ೕ�ಯ ಕ� ಅಥ�ಾ ಕರಕುಶಲ ಕ�ಯನು� 

ಅಭ��ಸು�ಾ��?

ಅವರ ಕುಟುಂಬದ �ಾವ��ೕ ಸದಸ�ರು ಹ��ಯ�� 

�ಾ�ಸು���ಾ���ೕ?

ಅವ�ೂಂ�� ಸಂಬಂ��ದ �ಾವ��ೕ ದಂತ ಕ�ಗಳು/ಕ�ಗಳು ಇ��ೕ?

ಸಂಪಕ� �ವರಗಳು



ನನ� ಊರು

ನನ� ಪರಂಪ�
�ಾಂಸ�ೃ�ಕ �ಾ�� ಸಂಗ�ಹ�ಯ �ಾ��ೕಯ ಅ��ಾನದ�� 

�ೂಡು� �ೕಡಲು ನಮ� ಪ�ಯತ�ಗಳ�� �ಮ� �ರಂತರ ಶ�ಮ ಮತು� 

�ಂಬಲ�ಾ�� ಧನ��ಾದಗಳು.

www.culturemap.in
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