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ಸಾರಲೇಖ 

 ಈ ಲೇಖನದಲಿ್ಲ  ಬುಡಕಟ್ಟು  ಜನರ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಯಲಿ್ಲ  ಅಂಬೇಡಕ ರ್ರವರ ಪ್ರತ್ಾ ವನ್ನು  ಕುರಿತು 

ಚಾರಿತ್ರಾ ಕವಾಗಿ ಅಧ್ಾ ಯನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆಯಥರ ಕುತಂತ್ಾ ದ್ಧಂದ ಕಾಡು ಪ್ರಲಾದ ಬುಡಕಟ್ಟು  

ಜನಸ್ತಮುದಾಯರ್ಳು, ತ್ಮಮ  ಜೀವನದ ಸ್ತವಾಲುರ್ಳನ್ನು  ಎದುರಿಸ್ತಲು ಸ್ತಮರ್ಥರಾರ್ಲ್ಲಲಿ್ . ಅವರನ್ನು  

ಬೌದಿ್ಧ ಕವಾಗಿ ಸಾಮಾಜಕವಾಗಿ ಹಂದುಳಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಿ; ಆರ್ಥಥಕ ಹಾಗೂ ರಾಜಕೀಯ ಬದುಕನ್ನು  

ದುಬಥಲ್ಗೊಳಿಸಿ ಕಾಡಿನಲಿ್ಲರುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಇದಕ್ಕಕ  ಮೂಲ್ ಕಾರಣ ಅವರು ನಾಡಿನಂದ ದೂರ 

ಉಳಿದದುು , ಅರಣಾ  ಪಾ ದೇಶರ್ಳಲಿ್ಲ  ತ್ಮಮ ದೇ ಆದ ಆಚಾರ–ವಿಚಾರ, ಸಂಪಾ ದಾಯರ್ಳು ರೂಢಿಸಿಕಂಡಿದುು . 

ದ್ಧನರ್ಳು ಕಳೆದಂತೆ ಕಾಡುರ್ಳು ನಾಶಹಂದ್ಧದಂತೆ ನಾಡಿನಂದ್ಧಗೆ ಸಂಪಕಥ ಆನವಾಯಥವಾಯಿತು. ಈ 

ಬುಡಕಟ್ಟು  ಜನರು ಸಾಾ ವಲಂಬಿ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್್ರದು ರು. ಆದರೆ ಈ ಜನರು ಶಿಕ್ಷಣ, ಬಂಡವಾಳ, ತಂತ್ಾ ಜ್ಞಾ ನ 

ಮುಂತಾದವುರ್ಳಲಿ್ಲ  ಹಂದುಳಿದುದರು. ಇವೆಲಿ್  ಮೇಲ್ಾ ರ್ಥದ ಜನರ ಪ್ರಲಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನಾರ್ರಿಕ ವಂಚಿತ್ 

ಸ್ತಮುದಾಯರ್ಳಾಗಿ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುವಂತಾಯಿತು.  ಆದರೆ ಅಂಬೇಡಕ ರ್ ಅವರು ಇದನ್ನು ಲಿಾ  ಅಧ್ಾ ಯನ 

ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ ದೇಶದ ಮೂಲ್ನವಾಸಿರ್ಳ ಗೊೀಳು ಅರಿತ್ವರಾಗಿದವರಿಂದ ಮನ್ನಧ್ಮಥದ ವಿರುದಿ  

ಸಂಘರ್ಥಕ್ಕಕ  ಇಳಿದು; ಹೀರಾಟ ನಡೆಸಿ; ಕನ್ನಗೆ ಅವರು ಭಾರತ್ದ ಸಂವಿಧ್ಯನ ರಚಿಸುವುದರಂದ್ಧಗೆ 

ಬುಡಕಟ್ಟು  ಸ್ತಮುದಾಯರ್ಳ ಗೊೀಳಿಗೆ ಸ್ತಪ ಂದ್ಧಸಿದರು. ಬುಡಕಟ್ಟು  ಸ್ತಮುದಾಯದ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ದೇಶದ 

ಅಭಿವೃದಿ್ಧಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಲೇಖನ ಮಹತ್ಾ  ಪಡೆದ್ಧದೆ.  

ಕೀಲ್ಲಪದ: ಅಭಿವೃದಿ್ಧ , ಚಾರಿತ್ರಾ ಕ ಹನು ಲೆ ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಣ 

ಪರಿಚಯ 

 ಅಂಬೇಡಕ ರ್ ರವರ ‘ಅಸ್ತಪ ೃಶಾ ರು ಮತ್ು  ಏಕ್ಕ ಅವರು ಅಸ್ತಪ ೃಶಾ ರಾದರು?’ ಎನ್ನು ವ ರ್ಾ ಂರ್ದಲಿ್ಲ  

ಬುಡಕಟ್ಟು ನ ಮೂಲ್ ಕುರಿತು ವಿವರಿಸಿದಾು ರೆ. ಆದ್ಧವಾಸಿ ಬುಡಕಟ್ಟು ರ್ಳು, ಅಲೆಮಾರಿ ಬುಡಕಟ್ಟು ರ್ಳು ಹಾಗೂ 

ಅಪರಾಧಿ ಬುಡಕಟ್ಟು ರ್ಳ ಮೂಲ್ ಕುರಿತು ಅವರು ಹೇಳಿದಾು ರೆ. ಅವರು ವಿವರಿಸಿದಂತೆ ಸಿಂಧೂ ಬಯಲ್ಲನ 

ನಾರ್ರಿಕತೆಯನ್ನು  ಕಟ್ಟು  ಬೆಳೆಸಿದುು  `ನಾರ್’ ಜನಾಂರ್ವೆಂದು ಹೇಳಿದಾು ರೆ. ಆಯಥರು ಕರೆಯುವ ಅಸುರ, ರಾಕ್ಷಸ್ತ, 

ದುರ್ಾ ರು, ನಶಾದ ಮುಂತಾದವರನ್ನು  ಅಂಬೇಡಕ ರ್ ರವರು  ನಾರ್ಜನಾಂರ್ಕ್ಕಕ  ಸೇರಿದವರಾಗಿದಾು ರೆ ಎಂದು 

ಹೇಳಿದಾು ರೆ. ಇಲಿ್ಲ  ಪಾ ಮುಖವಾದ ಅಂಶವೆಂದರೆ? ನಶಾದರು ಪ್ರಾ ಚಿೀನ ನಾರ್ ಜನರ್ಳಾಗಿದುು  ಇವರು ಕಾಡು 

ಹಾಗೂ ಬೆಟು ರ್ಳಲಿ್ಲ  ವಾಸ್ತವಾಗಿದು ರು. ಸುಮಾರು ಕಾ .ಪೂ. 1800 ರಲಿ್ಲ  ಭಾರತ್ಕ್ಕಕ  ಬಂದ ಆಯಥರು ಈ ದೇಶದ 
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ಮೂಲ್ ನವಾಸಿ ಬುಡಕಟ್ಟು ರ್ಳನ್ನು  ಯುದಿ ರ್ಳಲಿ್ಲ  ಸೀಲ್ಲಸಿದರು. ಆಯಥರು ವಸ್ತಥಸ್ ಬುಡಕಟ್ಟು  

ಜನಾಂರ್ರ್ಳ ಮಧ್ಾ  ಸಂಘರ್ಥ ಉಂಟಾಯಿತು. ಇದರಲಿ್ಲ  ಕ್ಕಲ್ವು ಬುಡಕಟ್ಟು ರ್ಳು ಸೀಲ್ನ್ನು  ಅನ್ನಭವಿಸಿದವು. 

ಆ ಜನರ್ಳಿಗೆ ಆಯಥರು ತ್ಮಮ  ಸಂಸ್ತಕ ೃತ್ರಯನ್ನು  ಬಲ್ವಂತ್ವಾಗಿ ಅನ್ನಸ್ತರಿಸ್ತಲು ಒತ್ಾಯಿಸಿರಬಹುದು. 

ಇದರಿಂದ ಕ್ಕಲ್ ಬುಡಕಟ್ಟು  ಜನಾಂರ್ವು ಆಯಥರ ಸಂಸ್ತಕ ೃತ್ರಯನ್ನು  ಒಪಪ ದೆ ಹಾಗೂ ಯುದಿದ ಸೀಲ್ನ್ನು  

ಸ್ತಹಸ್ತದೆ ಕಾಡು ಸೇರಿದರು. ಮುಂದೆ ಕಾಡೇ ಅವರ ವಾಸ್ತಸಾಾ ನವಾಯಿತು. ತ್ದನಂತ್ರದಲಿ್ಲ  ಅವರು ಬುಡಕಟ್ಟು  

ಜನರಾದರು. ಮತ್ೆ  ಕ್ಕಲ್ವು ಬುಡಕಟ್ಟು  ಜನರು ತ್ಮಮ  ಜೀವನಕಾಕ ಗಿ ಅಲೆಮಾರಿರ್ಳಾದರು. ಮತ್ೆ  ಕ್ಕಲ್ ಬುಡಕಟ್ಟು  

ಜನರು ಅಪರಾಧಿ ವೃತ್್ರರ್ಳನ್ನು  ತ್ಮಮ  ಜೀವನಕಾಕ ಗಿ ಮಾಡಿಕಂಡು ಕ್ಕಲ್ವು ಅಪರಾಧಿ ಬುಡಕಟ್ಟು ರ್ಳಾದರು. 

ಇಲಿ್ಲ  ಕಂಡು ಬರುವ ಅಂಶವೆಂದರೆ, ಆಯಥರ ರಾಜಕೀಯ, ಆರ್ಥಥಕ, ಧ್ಯರ್ಮಥಕ ಹಾಗೂ ಸಾಂಪಾ ದಾಯಿಕ 

ಆಚರಣೆರ್ಳ ಒತ್ಾಯದ ಕಾರಣರ್ಳೇ ಅವರನ್ನು  ನರಂತ್ರವಾಗಿ ಬುಡಕಟ್ಟು  ವಾಸಿರ್ಳನಾು ಗಿಸಿತು. 1936ರ 

ವಾರ್ಷಥಕ ಸ್ತಮ್ಮ ೀಳನಕ್ಕಕ  ಅಧ್ಾ ಕ್ಷರ ಭಾರ್ಣಕಾಕ ಗಿ ಸಿದಿ ಪಡಿಸಿದ “ಜ್ಞತ್ರ ವಿನಾಶ” ಎನ್ನು ವ ಲೇಖನದಲಿ್ಲ  ಹಳೆಯ 

ನಾರ್ರಿಕತೆ ಹಂದ್ಧದ ಬುಡಕಟ್ಟು  ಜನಾಂರ್ರ್ಳು ಶತ್ಶತ್ಮಾನರ್ಳಿಂದ ಹೇಗೆ ಉಳಿದುಕಂಡುಬಂದ್ಧವೆ. ಇದಕ್ಕಕ  

ಕಾರಣವೇನ್ನ? ಎನ್ನು ವುದನ್ನು  ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದಾು ರೆ. ಕ್ಕಲ್ ಅಧ್ಾ ಯನರ್ಳಿಂದ ಕಂಡುಬರುವ 

ಅಂಶವೆಂದರೆ ವಣಥ ವಾ ವಸ್ಥಾ ಯ ಹರಗುಳಿದ ಆದ್ಧವಾಸಿ ಬುಡಕಟ್ಟು  ಜನಾಂರ್ರ್ಳು ಅನಾಯಥರಾಗಿದಾು ರೆ. 

ಹಲ್ವಾರು ಬುಡಕಟ್ಟು  ಜನಸ್ತಮುದಾಯದ ಭಾಷೆಯು ದಾಾ ವಿಡ ಕುಟ್ಟಂಬಕ್ಕಕ  ಸೇರಿದ ಭಾಷೆರ್ಳಾಗಿವೆ. ಅಂದರೆ 

ನಾರ್ ಜನಾಂರ್ ಮತ್ು  ದಾಾ ವಿಡ ಜನಾಂರ್ವು ಈ ದೇಶದ ಮೂಲ್ನವಾಸಿರ್ಳಾಗಿದಾು ರೆ ಎನ್ನು ವುದು ಸ್ತಪ ರ್ು . ಈ 

ವಣಥ ವಾ ವಸ್ಥಾ ಯಲಿ್ಲ  ಹರಗುಳಿದ ಬುಡಕಟ್ಟು  ಜನರು ಇಂದ್ಧಗೂ ಸ್ತಹ ಅನಾರ್ರಿಕರಂತೆ ಜೀವಿಸುತ್್ರರುವುದು 

ದುರಂತ್ವಾಗಿದೆ.       

ಅಧ್ಯ ಯನದ ಉದ್ದ ೀಶ ಮತ್ತು  ವಿಧಾನ  

 ಈ ಲೇಖನದ ಪಾ ಮುಖ ಉದೆು ೀಶವೆಂದರೆ, ಹಂದುಳಿದ ಬುಡಕಟ್ಟು  ಸ್ತಮುದಾಯರ್ಳ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  

ಪಡಿಸುವುದು, ಚಾರಿತ್ರಾ ಕ ಅಧ್ಾ ಯನದ್ಧಂದ ಅವರ ಪಾ ಮುಖವಾದ ಸ್ತಮಸ್ಥಾ ರ್ಳನ್ನು  ಗುರುತ್ರಸುವುದು, ಅವರ 

ಸಾಾ ನಮಾನ ಅರಿತುಕಳುು ವುದು ಹಾಗೂ ಸ್ತರಕಾರಕ್ಕಕ  ಅವರ ಸ್ತಮಸ್ಥಾ ರ್ಳ ನವಾರಣೆಗೆ ಸ್ತಹಾಯಕವಾದ 

ಸ್ತಲ್ಹೆರ್ಳನ್ನು  ಸೂಚಿಸುವುದಾಗಿದೆ.  

 ಈ ಲೇಖನ ಒಟಾು ರೆಯಾಗಿ ದ್ಧಾ ತ್ರೀಯ ದತ್ಾಂಶರ್ಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬನ್ನಯಾಗಿದೆ. ಇದರಲಿ್ಲ  ಅಂಬೇಡಕ ರ್ 

ರವರ ಬರಹರ್ಳು ಮತ್ು  ಭಾರ್ಣರ್ಳನ್ನು  ಬಳಸಿಕಳು ಲಾಗಿದೆ, ಭಾರತ್ದ ಜನರ್ಣತ್ರ, ಯೀಜನಾ ಆಯೀರ್, ಕ್ಕಲ್ 

ಆಯು  ಪುಸ್್ತಕರ್ಳು, ಲೇಖನರ್ಳು, ನಯತ್ಕಾಲ್ಲಕರ್ಳು ಹಾಗೂ ಪಾ ಬಂಧ್ರ್ಳನ್ನು  ಈ ಲೇಖನಕ್ಕಕ  

ಬಳಸಿಕಳು ಲಾಗಿದೆ.  

ವೇದಕಾಲದಲಿ್ಲನ ಬುಡಕಟ್ಟು  ಜನಂಗದ ಸಿಿ ತ್ರ 

 ನಾನ್ನ ಈಗಾರ್ಲೇ ವಿವರಿಸಿದಂತೆ ಆಯಥರು ಈ ದೇಶಕ್ಕಕ  ಬರುವ ಪೂವಥದಲಿ್ಲ  ನಾರ್ಜನಾಂರ್ವು ಸಿಂಧೂ 

ಬಯಲ್ಲನಲಿ್ಲ  ತ್ಮಮ  ನಾರ್ರಿೀಕತೆಯನ್ನು  ಕಟ್ಟು ಕಂಡು ಸ್ತಾ ಚಛ ಂದವಾದ ಜೀವನ ಸಾಗುಸುತ್್ರದು ರು. ಅವರಲಿ್ಲ  

ಸ್ತಮಾನತೆ, ಪಾ ಜ್ಞಪಾ ಭುತ್ಾ , ಮಹಳೆ ಮತ್ು  ಪರುರ್ರಿಗೆ ಸ್ತಮಾನವಾದ ಹಕುಕ  ಹಾಗೂ ಮಾತೃಪಾ ಧ್ಯನವಾದ 

ಸ್ತಮಾಜರಚನ್ನಯಾಗಿತ್ು . ಪ್ರಾ ಚಿೀನ ಮಧ್ಾ  ಏಷ್ಯಾ ದ ನಾರ್ರಿಕತೆಯಿಂದ ಬಂದ ಆಯಥರು, ಅದೇ ಆಯಥ 

ತೊಟ್ಟು ಲು; ಅಲಿ್ಲಂದ ವಲ್ಸ್ಥಗಾರರಾದ ಇವರು ಕಾ ಮಕಾ ಮವಾಗಿ ಬಂದು ತ್ಮಮ  ನಾರ್ರಿಕತೆಯನ್ನು  ರೂಢಿಸ್ತಲು, 

ನಾರ್ಜನಾಂರ್ಕ್ಕಕ  ಸೇರಿದ ಬುಡಕಟ್ಟು  ಜನಾಂರ್ದವರನ್ನು  ದಾಸ್ತರು, ರಾಕ್ಷಸ್ತರು, ಅಸುರರು, ಪಿಶಾಚಿರ್ಳೆಂದು 

ಕರೆದು, ಆಯಥರ ವಿರುದಿ  ಸೀತ್ ಜನರನ್ನು  ರಾಕ್ಷಸ್ತರು ಮತ್ು  ವಾನರರೆಂದು ವರ್ಣಥಸಿದಾು ರೆ. ಆಯಥರ 

ದ್ಧಗಿಾ ಜಯರ್ಳನ್ನು  ದೇವಾಂಶ ಸಂಭೂತ್ರೆಂದು ಹರ್ಳಿಕಳುು ವುದು. ಭಾರತ್ದ ಬುಡಕಟ್ಟು  ಜನರನ್ನು  
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ಕಾಳರ್ದಲಿ್ಲ  ಕಲಿ್ಲು ಯೀರ್ಾ ರಾದವರೆಂದು ಹೀಯಾಳಿಸುವುದು; ಅವರನ್ನು  ಕೀಳಾಗಿ ನೀಡುವುದು ಆಯಥರ 

ಪಾ ವೃತ್್ರಯಾಗಿತ್ು  ಎನ್ನು ವುದನ್ನು  ಕ್ಕ.ಎಸ್. ಭರ್ವಾನ್ರವರು ವಿವರಿಸಿದಾು ರೆ. ಆಯಥರ ವಿರುದಿ  ಸೀತ್ ದೇಶದ 

ಮೂಲ್ ನವಾಸಿರ್ಳು ಹಾಗೂ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂರ್ದವರು. ಆಯಥರ ದಬ್ಬಾ ಳಿಕ್ಕ ಹಾಗೂ ಅವರ ನಾಯಕತ್ಾ  

ಒಪಿಪ ಕಳು ದೆ ತಾವು ವಾಸ್ತವಾಗಿದು  ಸ್ತಾ ಳವನ್ನು  ಬಿಟ್ಟು  ಕಾಡುಮೇಡುರ್ಳಿಗೆ ಸೇರಿಕಂಡು ಅವರು ಅರಣಾ ವಾಸಿ 

ಬುಡಕಟ್ಟು  ಜನಾಂರ್ದವರಾದರು. ಅವರು ತ್ಮಮ  ಆಹಾರಕಾಕ ಗಿ ಕಾಡಿನಲಿ್ಲ  ಸಿಗುವ ಗೆಡೆೆ ಗೆಣಸುರ್ಳು ತ್ರನ್ನು ವುದು, 

ಪ್ರಾ ರ್ಣ-ಪಶುರ್ಳನ್ನು  ಬೇಟೆಯಾಡುವುದು, ರ್ಮೀನ್ನಗಾರಿಕ್ಕ, ಜೇನ್ನ ಉತ್ಪ ನು , ಅರಣಾ  ಉತ್ಪ ನು ರ್ಳನ್ನು  ಸಂರ್ಾ ಹ 

ಮಾಡಿ ಅವುರ್ಳನ್ನು  ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ಬದುಕನ್ನು  ಮತ್ೆ  ಕಟ್ಟು ಕಂಡರು. ಇನ್ನು  ಕ್ಕಲ್ವು ಬುಡಕಟ್ಟು  

ಜನಾಂರ್ರ್ಳು ಅಲೆಮಾರಿ ಜೀವನರ್ಳನ್ನು  ಪ್ರಾ ರಂಭಿಸಿದವು.   ಕ್ಕಲ್ವು ಬುಡಕಟ್ಟು ರ್ಳು ಕಾಡಿನಲಿ್ಲದುು  

ಅಪರಾಧ್ವೇ ತ್ಮಮ  ಜೀವನಮಾಡಿಕಂಡು ಅಪರಾಧಿ ಬುಡಕಟ್ಟು ರ್ಳಾದರು. ಈ ಮೇಲ್ಲನ ಬುಡಕಟ್ಟು  

ಜನಾಂರ್ದವರು ದುಸಿಾ ತ್ರಗೆ ಮೂಲ್ಕಾರಣ ಆಯಥರು. ಭಾರತ್ಕ್ಕಕ  ಬಂದ ಆಯಥರು ಮೂಲ್ ನವಾಸಿ 

ಬುಡಕಟ್ಟು ರ್ಳನ್ನು  ಸಾಮಾಜಕ, ಧ್ಯರ್ಮಥಕ, ಶೈಕ್ಷರ್ಣಕ, ಆರ್ಥಥಕ ಹಾಗೂ ರಾಜಕೀಯ ಸಾಾ ನರ್ಳನ್ನು  ಕತ್ುಕಂಡು 

ಅವರನ್ನು  ಕೀಳುಮಟು ದಲಿ್ಲ  ಜೀವಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದರು.  

ಬುದಿನ ಅವಧಿಯಲಿ್ಲ  ಬುಡಕಟ್ಟು  ಜನಂಗದ ಸಿಿ ತ್ರ 

 ಬುದಿ ನ ಕಾಲ್ದಲಿ್ಲ  ಸ್ತಮಾಜದ ಸಿಾ ತ್ರ ಹೇಗಿತ್ು  ಎನ್ನು ವುದನ್ನು  ಅರಿತುಕಳುು ವುದು ತುಂಬ್ಬ 

ಮಹತ್ಾ ದಾು ಗಿದೆ. ಶಾಕಾ ರು ಎನ್ನು ವ ಒಂದು ಕ್ಷತ್ರಾ ಯ ಬುಡಕಟ್ಟು ನಲಿ್ಲ  ಬುದಿನ್ನ ಹುಟ್ಟು ದನ್ನ ಎಂದು ಡಿ.ಡಿ. 

ಕೀಸಾಂಬಿಯವರು ಉಲಿೆೀಖಿಸಿದಾು ರೆ. ಅಕರ್ಮನಡ್ನ ದೊರೆ ಮೊದಲ್ನೇ ಡೇರಿಯಸ್ತಸ ನ್ನ ಗೆದು  

ಬುಡಕಟ್ಟು ರ್ಳಲಿ್ಲ  ಶಾಕಾ ವು ಒಂದಾಗಿತ್ು . ಶಾಕಾ ರಲಿ್ಲ  ಯಾವುದೇ ಜ್ಞತ್ರ-ಭೇದ ಕಂಡುಬರುವುದ್ಧಲಿ್ . ಸ್ತಮಾನತೆ 

ಮೂಲ್ ತ್ಳಹದ್ಧಯಾಗಿತ್ು . ಅಲಿ್ಲ  ಬ್ಬಾ ಹಮ ಣರು ಕಂಡುಬರುವುದ್ಧಲಿ್ . ವೈದ್ಧಕ ಆಚಾರಣೆರ್ಳಿಗೆ ಅವಕಾಶರ್ಳು 

ಇರಲ್ಲಲಿ್ . ಅವರ ಮೂಲ್ ಕಸುಬು ಬೇಸಾಯವಾಗಿತ್ು . ಕ್ಕಲ್ವು ವಾಾ ಪ್ರರಿ ವಸಾಹತುರ್ಳನ್ನು  ಹಂದ್ಧದರು. 

ಶಾಕಾ ರಲಿ್ಲ  ತ್ಮಮ  ನಾಯಕರನ್ನು  ಸ್ತರದ್ಧಯ ಮೇಲೆ ಆಯ್ಕಕ  ಮಾಡುತ್್ರದು ರು. ಶಾಕಾ ರು ತ್ಮಮ  ವಾ ವಹಾರರ್ಳನ್ನು  

ತಾವೇ ನವಥಹಸಿಕಂಡು ಹಗುತ್್ರದು ರು. ಅವರು ತುಂಬ್ಬ ಸಾಾ ವಲಂಬಿರ್ಳಾಗಿದು ರು. ಶಾಕಾ ಬುಡಕಟ್ಟು ನ 

ಅಕಕ ಪಕಕ ದಲಿ್ಲ  ಹಲ್ವಾರು ಬುಡಕಟ್ಟು  ಇರುವುದನ್ನು  ಕಾಣುಬಹುದು. ಮಲಿ್  ಹಾಗೂ ಲ್ಲಚಛ ವಿ ಬುಡಕಟ್ಟು ರ್ಳು 

ಸ್ತಾ ತಂತ್ಾ ರಾಗಿದುು  ಬಲ್ಲರ್ಠ ರಾಗಿದು ರು. ಬುಡಕಟ್ಟು ರ್ಳ ಮಧ್ಯಾ  ಕಾದಾಟ ಸಾಮಾನಾ ವಾಗಿತ್ು . ಅಲಿ್ಲ  ಪಾ ಜ್ಞಪಾ ಭುತ್ಾ  

ಜ್ಞರಿಯಲಿ್ಲತ್ು  ಎಂಬುದು ತುಂಬ್ಬ ಮುಖಾ . ಶಾಕಾ ರ ನ್ನರೆಯ ಕೀಲ್ಲಯರ್ ಬುಡಕಟ್ಟು ನವರು ಬುದಿ ನ 

ತ್ತ್ಾ ರ್ಳನ್ನು  ತುಂಬ್ಬ ಒಪಿಪ ಕಂಡಿದು ರು. ಸಾಮಾನಾ ವಾಗಿ ಕೀಲ್ಲಯರನ್ನು  ಮೂಲ್ ನವಾಸಿರ್ಳೆಂದು 

ಪರಿರ್ರ್ಣಸ್ತಲ್ಪ ಟ್ಟು ದು ರು. ಇವರನ್ನು ಲಿಾ  ನಾರ್ಜನಾಂರ್ವೆಂದು ಕರೆಯುತ್್ರದು ರು. ರೀಹರ್ಣಯ ನದ್ಧ ನೀರಿಗಾಗಿ 

ಕೀಲ್ಲಯರ್ ಮತ್ು  ಶಾಕಾ ರ ಎರಡು ಬುಡಕಟ್ಟು  ಜನಾಂರ್ದ ಮಧ್ಾ  ಕಾದಾಟ ಇರುವುದನ್ನು  ನೀಡುತ್ೆೀವೆ. 

ಇಲಿ್ಲ  ಹೇಳುವ ವಿಚಾರವೆಂದರೆ ಭಾರತ್ದ ಮೂಲ್ ನವಾಸಿರ್ಳಾದ ಬುಡಕಟ್ಟು  ಜನಾಂರ್ದವರಲಿ್ಲ  

ಸ್ತಮಾನತೆ, ಸ್ತಹೀದರೆ, ಸಾಾ ವಲಂಬನ್ನ ಜೀವನ, ಪಾ ಜ್ಞಪಾ ಭುತ್ಾ  ಮಾದರಿಯಲಿ್ಲತ್ು . ಅವು ಸಾಂಸ್ತಕ ೃತ್ರಕ 

ಬುಡಕಟ್ಟು  ಸ್ತಮಾಜರ್ಳಾಗಿದು ವು. ಹೀಗೆ ಬುದಿ ನ ಸ್ತಮಕಾಲ್ಲೀನತೆಯಲಿ್ಲ  ವಜಿ , ಕೀಸ್ತಲ್, ಕೀಲ್ಲಯರ್, ಶಾಕಾ ರು, 

ಮಲಿ್ , ಹೀಗೆ ಹಲ್ವಾರು ಬುಡಕಟ್ಟು ರ್ಳು ಇದು ದು ನ್ನು  ಗುರುತ್ರಸಿಕಳು ಬಹುದು. ಆದರೆ ಇವು ಎಲಿಾ  ಆಯಥ 

ಸಂಸ್ತಕ ೃತ್ರಗಿಂತ್ಲೂ ಭಿನು ವಾದವುರ್ಳಾಗಿದು ವು. ಬುದಿನ್ನ ಬುಡಕಟ್ಟು  ಜನಾಂರ್ದ ಸುಧ್ಯರಣೆಗೆ ಶಾ ರ್ಮಸಿದನ್ನ. 

ಅಪರಾಧಿ ಬುಡಕಟ್ಟು ಗೆ ಸೇರಿದ ಅಂಗುಲ್ಲಮಾಲ್ನ್ನಂಬ ದರೀಡೆಕೀರನ ಮನಸುಸ  ಬದಲಾಯಿಸಿ ನಾರ್ರಿೀಕ 

ಜೀವನ ನಡೆಸುವಂತೆ ಪ್ಾ ೀತಾಸ ಹಸುತ್ಾನ್ನ. ಅದೇ ರಾಜಗೃಹದ ದಕಿಣದ ಪವಥತ್ ಪಾ ದೇಶದಲಿ್ಲನ 500ಕ್ಕಕ  ಹೆಚಿಿ ನ 

ದರೀಡೆಕೀರರ ಮನಸ್ತಸ ನ್ನು  ಬದಲಾಯಿಸುತ್ಾನ್ನ. ಬುದಿನ್ನ ತ್ನು  ಸುತ್್ಮುತ್್ಲ್ಲನಲಿ್ಲ  ಜೀವಿಸುತ್್ರದು  
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ಸುಮಾರು 122 ಬುಡಕಟ್ಟು  ಜನರ ಮನಸ್ತಸ ನ್ನು  ಬದಲಾಯಿಸಿ ನಾರ್ರಿಕ ಜೀವನಕ್ಕಕ  ಒಗಿಿಕಳುು ವಂತೆ 

ಮಾಡುತ್ಾನ್ನ.  

 ಆಯಥರ ದಬ್ಬಾ ಳಿಕ್ಕ ದೇಶದ ಇತ್ರಹಾಸ್ತದಲಿ್ಲ  ಹೆಚಿಾಯಿತು. ನಂತ್ರದಲಿ್ಲ  ಬುದಿ ನ ಚಳವಳಿ ಬೇಸ್ತತ್್  

ಜನರನ್ನು , ಸಾಂಸ್ತಕ ೃತ್ರಕ ಶೀರ್ಣೆರ್ಳಿಗೆ ಒಳಗಾದ ಜನರಲಿ್ಲ  ಒಂದು ಮಂದಹಾಸ್ತ ಮೂಡಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿತು. 

ಬುದಿನ್ನ ಆಯಥ ಧ್ಯರ್ಮಥಕ ದಾಳಿಯನ್ನು  ತ್ಡೆದು ಅಲಿ್ಲನ ಬುಡಕಟ್ಟು  ಜನರು ನಾರ್ರಿಕ ಜೀವನವನ್ನು  

ಸಾಗಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ಾನ್ನ.  

 ಬುದಿ  ಚಳುವಳಿಯ ನಂತ್ರದಲಿ್ಲ  ಸಾಮಾಜಕವಾಗಿ ಹಲ್ವಾರು ಬದಲಾವಣೆರ್ಳಾಗುತ್್ವೆ. ಅವುರ್ಳಲಿ್ಲ  

ಮುಖಾ ವಾಗಿ ಧ್ಯರ್ಮಥಕ, ಸಾಂಸ್ತಕ ೃತ್ರಕ ಹಾಗೂ ಶೈಕ್ಷರ್ಣಕ ಸುಧ್ಯರಣೆಯನ್ನು  ಕಾಣಬಹುದು. ಅಲಿ್ದೆ, ಅಲಿ್ಲ  

ಹಲ್ವಾರು ನಾರ್ ಜನಾಂರ್ದ ಬುಡಕಟ್ಟು ರ್ಳು ರಾಜಾ ವನ್ನು  ಕಟ್ಟು ಕಂಡು ಆಳಿಾ ಕ್ಕ ನಡೆಸುತ್್ವೆ. ಆದರೆ ಅದು 

ಬಹುಕಾಲ್ ಉಳಿಯದೆ ಕಾ .ಪೂ. 185 ರಲಿ್ಲ  ಪುರ್ಾ ರ್ಮತ್ಾ  ಸುಂರ್ರ ಪಾ ತ್ರ ಕಾಾ ಂತ್ರಯ ಕಾರಣದ್ಧಂದಾಗಿ ಮೂಲ್ 

ಆದ್ಧವಾಸಿರ್ಳು ತ್ಮಮ  ಅಧಿಕಾರವನ್ನು  ಕಳೆದುಕಂಡು ಅವರ ಜೀವನ ಅವನತ್ರ ಕಡೆಸಾಗುತ್್ದೆ.  

ಮನು ಅವಧಿಯಲಿ್ಲ  ಬುಡಕಟ್ಟು  ಜನಂಗ ಸಿಿ ತ್ರ 

 ಭಾರತ್ದಲಿ್ಲ  ಮನ್ನಧ್ಮಥಶಾಸ್್ತ ರ ಜ್ಞರಿಯಾದ ತ್ರುವಾಯ ಬುಡಕಟ್ಟು  ಜನಾಂರ್ದವರು ಆಯಥರ 

ದಬ್ಬಾ ಳಿಕ್ಕಗೆ ತುತ್ಾದರೂ ಬುದಿ ನ ಕಾಲ್ದಲಿ್ಲ  ಪಡೆದುಕಂಡಿದು  ಸಾಾ ನ–ಮಾನ ಕಳೆದುಕಂಡರು. ಕಾರಣ 

ಆಯಥರು ಜ್ಞರಿಗೆ ತಂದ್ಧದು  ಮೂಲ್ ಧ್ಮಥ ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ತಕ ೃತ್ರಯಾದ ಚಾತುಥವಣಥ ವಾ ವಸ್ಥಾ  ಮತ್ು  ಜ್ಞತ್ರ 

ವಾ ವಸ್ಥಾ ಯನ್ನು  ಒಪಪ ದೆ ಬ್ಬಾ ಹಮ ಣರ ಶ್ಾ ೀರ್ಠ ತೆ ಒಪಪ ದೆ ಹಾಗೂ ಗುಲಾಮಗಿರಿಯನ್ನು  ಒಪಪ ದೆ ಹಲ್ವಾರು 

ಬುಡಕಟ್ಟು  ಜನಾಂರ್ದವರು ಕಾಡು, ಗುಡೆ ಗಾಡು ಪಾ ದೇಶರ್ಳಿಗೆ ಪಲಾಯನಗೈದರು. ಆದು ರಿಂದ ಬುಡಕಟ್ಟು  

ಜನಾಂರ್ವು ನಾರ್ರಿಕ ಜೀವನದ್ಧಂದ ದೂರವಾಯಿತು. ಅಂಬೇಡಕ ರರು ಮನ್ನ ಧ್ಮಥ ಅಸ್ತಪ ೃಶಾ ರ ಹಾಗೂ 

ಬುಡಕಟ್ಟು  ಜನಾಂರ್ದವರ ಬದುಕು ನಾಶ ಮಾಡಿದೆ ಎನ್ನು ವುದಕ್ಕಕ  ಮನ್ನಸ್ತಮ ೃತ್ರಯ ಕ್ಕಲ್ ಶಿೀಕರ್ಳ ಮೂಲ್ಕ 

ವಿಶಿ್ೀರ್ಷಸಿದಾು ರೆ.  

 ಮನ್ನಸ್ತಮ ೃತ್ರ ಅಧ್ಯಾ ಯ- 1:31 “ಬಾ ಹಮ ನ್ನ ತ್ನು  ಮುಖದ್ಧಂದ ಬ್ಬಾ ಹಮ ಣನನ್ನು , ಭುಜದ್ಧಂದ ಕ್ಷತ್ರಾ ಯನನ್ನು , 

ತೊಡೆಯಿಂದ ವೈಶಾ ನನ್ನು  ಹಾಗೂ ಪ್ರದದ್ಧಂದ ಶೂದಾ ರನ್ನು  ಸೃರ್ಷು ಸಿದಾು ನ್ನ”.  

 ಯಾವ ರಾರ್ು ರವು ಶೂದಾ ರಿಂದಲೇ ಕ್ಕಡಿರುತ್್ದೆಯೀ, ಬ್ಬಾ ಹಮ ಣನ ರಹತ್ವಾಗಿರುತ್್ದೆಯೀ, ಆ 

ರಾಜಾ ವು ದುಭಿಥಕಿ್ಕ  – ರೀರ್ರ್ಳಿಂದ ಬೇರ್ನ್ನ ನಾಶವಾಗುತ್್ದೆ (ಅಧ್ಯಾ ಯ – 8:22) 

 ಬ್ಬಾ ಹಮ ಣರು ಮಾತ್ಾ  ವೇದರ್ಳನ್ನು  ಕಲ್ಲಸ್ತಬೇಕು, ಇದು ಶಾಸ್್ತ ರ ನಣಥಯವಾಗಿದೆ (ಅಧ್ಯಾ ಯ– 10:01)  

 ಕ್ಷತ್ರಾ ಯ ಹಾಗೂ ಶೂದಾ  ಶರಿೀರದ ಗುಣಧ್ಮಥರ್ಳನ್ನು  ಪಡೆದ್ಧರುವವನಗೆ “ಉರ್ಾ ” ಎನ್ನು ತ್ಾರೆ. 

(ಅಧ್ಯಾ ಯ: 10:09)  

 ಕಳಕು ಜನರು ಊರ ಹರಗೆ ವಾಸಿಸ್ತಬೇಕು. ಅವರು ಒಳೆು ಯ ಪ್ರತೆಾ ರ್ಳಲಿ್ಲ  ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಬ್ಬರದು, 

ಉಣಣ ಬ್ಬರದು, ನಾಯಿ-ಕತ್ೆರ್ಳನ್ನು  ಸಾಕಬೇಕು ಹಾಗೂ ಊಟವನ್ನು  ಒಡಕುಪ್ರತೆಾ ಯಲಿ್ಲ  ಬಡಿಸ್ತಬೇಕು, ಗಾಾ ಮ 

ಮತ್ು  ನರ್ರರ್ಳಲಿ್ಲ  ಇವರು ರಾತ್ರಾ  ಸಂಚರಿಸ್ತಬ್ಬರದು (ಅಧ್ಯಾ ಯ: 10:31 ಹಾಗೂ ಅಧ್ಯಾ ಯ: 54).  

 ಈ ಮೇಲ್ಲನ ಶಿೀಕರ್ಳಿಂದ ಕಂಡುಬರುವ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಬ್ಬಾ ಹಮ ಣನ್ನ ಶ್ಾ ೀರ್ಠ ವಾದ ಜನಮ ಪಡೆದ್ಧದಾು ನ್ನ. 

ಈ ಜರ್ತ್್ರಗೆ ಅವನೇ ಒಡೆಯನ್ನ, ನೀವು ಎಲಿಾರು ಅವನ ಸೇವಕರು ಮಾತ್ಾ . ನೀವು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು  ಪಡೆಯಬ್ಬರದು 
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ಹಾಗೂ ಕಲ್ಲಸ್ತಲು ಬ್ಬರದು. ಕಾರಣ ನೀವು ಕ್ಕಳವಣಥದವರು. ನೀವು ಊರ ಹರಗೆ ಮಾತ್ಾ  ಜೀವನ 

ಸಾಗಿಸ್ತಬೇಕ್ಕಂದು ಕಟ್ಟು ನಟಾು ಗಿ ಮನ್ನಧ್ಮಥಶಾಸ್್ತ ರ ಜ್ಞರಿಯಾಗಿರುವ ಕಾರಣದ್ಧಂದಾಗಿ ಇದನ್ನು  ಒಪಪ ದ ಜನರು 

ಕಾಡಿನತ್್  ಪಲಾಯನಗೈದರು ಮುಂದೆ ಅವರೇ ಮತ್ೆ  ಬುಡಕಟ್ಟು  ಜನಾಂರ್ದವರಾದರು. ಮನ್ನಧ್ಮಥದ 

ದಬ್ಬಾ ಳಿಕ್ಕ ಎಂದರೇ? ಬುಡಕಟ್ಟು  ಜನಾಂರ್ ಕರ್ು ದ ಹಾಗೂ ಹೀನಾಯದ ಜೀವನ ಕಳೆಯುವುದೇ ಆಗಿದೆ.    

 ಅವರು ತ್ಮಮ  ಆಹಾರಕಾಕ ಗಿ ಗೆಡೆೆ  ಗೆಣಸುರ್ಳನ್ನು  ತ್ರನ್ನು ವುದು, ಬೇಟೆಯಾಡುವುದು, ಪಶುಸಂಗೊೀಪನ್ನ, 

ರ್ಮೀನ್ನಗಾರಿಕ್ಕ, ಜೇನ್ನ ಸಂರ್ಾ ಹ, ಅರಣಾ  ಉತ್ಪ ನು ರ್ಳ ಮಾರಾಟದ ಮೂಲ್ಕ ಬದುಕುವ ವೃತ್್ರಯನ್ನು  

ಕೈಗೊಳುು ತ್ಾರೆ. ಕ್ಕಲ್ ಬುಡಕಟ್ಟು  ಜನಾಂರ್ ಅಲೆಮಾರಿ ಜೀವನವನ್ನು  ಆರಂಭಿಸಿ ತ್ಮಮ  ಬದುಕಗಾಗಿ ಬಿಲಿುವಿದೆಾ , 

ನೃತ್ಾ , ಊರು ಕೇರಿರ್ಳಲಿ್ಲ  ಮನರಂಜನ್ನ, ಹಾಡುಗಾರಿಕ್ಕ, ದೊಂಬರಾಟರ್ಳ ಪಾ ದಶಥನ, ಪ್ರಾ ರ್ಣರ್ಳನ್ನು  ಪಳಗಿಸಿ 

ಪಾ ದಶಥನ ನೀಡುವುದು, ಮೊೀಡಿ ಪಾ ದಶಥನ ಇತಾಾ ದ್ಧ ಮನರಂಜನ್ನ ನೀಡುವುದೇ ವೃತ್್ರಮಾಡಿಕಂಡರು. 

ದೇವರ–ದೇವತೆರ್ಳ ಹೆಸ್ತರಿನಲಿ್ಲ  ಭಿಕಿ್ಕ  ಎತ್ುವುದು, ಭವಿರ್ಾ  ಹೇಳುವುದು. ಸಾಂಪಾ ದಾಯಕ ಔರ್ಧ್ ತ್ಯಾರಿಸಿ 

ನೀಡುವುದು ಹೀಗೆ ಮುಂತಾದ ವೃತ್್ರಯಲಿ್ಲ  ತೊಡಗಿಸಿಕಂಡರು. ಇನ್ನು  ಕ್ಕಲ್ವು ಬುಡಕಟ್ಟು ರ್ಳು ತ್ಮಮ  

ಜೀವನಕಾಕ ಗಿ ಕಳು ತ್ನ, ದರೀಡೆ, ಲೂಟ್ಟ, ಮುಂತಾದ ಚಟ್ಟವಟ್ಟಕ್ಕಯಲಿ್ಲ  ತೊಡಗಿಸಿಕಂಡರು. 1835ರಲಿ್ಲ  

ಬಿಾ ಟ್ಟರ್ರ ಸ್ತರಕಾರವು ಕ್ಕಲ್ ಬುಡಕಟ್ಟು  ಸ್ತಮುದಾಯರ್ಳನ್ನು  ಅಪರಾಧಿ ಬುಡಕಟ್ಟು ರ್ಳೆಂದು ಘೀರ್ಷಸಿ, ಕಾಡು 

ಅಪರಾಧಿ, ಸ್ತಮುದಾಯರ್ಳನ್ನು  (ದರೀಡೆ, ಕಳು , ಲೂಟ್ಟ) ಸ್ತಮುದಾಯದ ಪಿಂಡಾರಿರ್ಳನ್ನು  ಹಾಗೂ ಸ್ತಮುದಾ ದ 

ಲೂಟ್ಟಕೀರರಾದ ರ್ಗ್ಸಸ ರ್ಳನ್ನು  ನಯಂತ್ರಾ ಸ್ತಲು ಮುಂದಾಗಿ 382 ಹಾಗೂ 986 ಧ್ಗ್ಸಸ ರ್ಳನ್ನು  ನೇಣುಗಂಭ ಹಾಗೂ 

ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕಿ್ಕ  ವಿಧಿಸಿತ್ು .  

ವಂಚಿತ್ವಾದ ಬುಡಕಟ್ಟು  ಜನಂಗ  

 1871 ರಲಿ್ಲ  ಬಿಾ ಟ್ಟಷ್ ಸ್ತರಕಾರವು ಹಲ್ವು ಬುಡಕಟ್ಟು ನ ಜನ ಸ್ತಮುದಾಯರ್ಳನ್ನು  “ಅಪರಾಧಿ 

ಬುಡಕಟ್ಟು ರ್ಳೆಂದು” ಕರೆದರು. ಕಾರಣ ಇವರ ಜೀವನೀಪ್ರಯದ ವೃತ್್ರ  ಅಪರಾಧ್ವಾಗಿರುವುದರಿಂದ. ಈ 

ಕಾಯಿದೆಯನ್ನು  ಪುನಃ 1911 ಹಾಗೂ 1924 ರಲಿ್ಲ  ಈ ಶಿರೀನಾಮವನ್ನು  ರದುು ಪಡಿಸ್ತಲಾಯಿತು. 1949 ರಲಿ್ಲ  

ಭಾರತ್ ಸ್ತಕಾಥರದಲಿ್ಲ  “ನೇಮಕವಾದ ಅಪರಾಧಿ ಬುಡಕಟ್ಟು  ಕಾಯಿದೆ ವಿಚಾರಣೆ ಸ್ತರ್ಮತ್ರ” ಶಿಫಾರಸಿಸ ನ ಅನಾ ಯ 

1952ರಲಿ್ಲ  ಅಪಾ ಕಟ್ಟತ್ ಬುಡಕಟ್ಟು ರ್ಳೆಂದು ಕರೆದರೂ ಆ ಸ್ತಮಯದಲಿ್ಲ  ಭಾರತ್ದಲಿ್ಲ  198 ಅಪಾ ಕಟ್ಟತ್ 

ಬುಡಕಟ್ಟು ರ್ಳು ಇದು ವು (ಡಾ.ವಿ.ರ್ಣುಮ ಗಂ)  

 ಈ ದೇಶದ ಮೂಲ್ನವಾಸಿರ್ಳಾದ ಕ್ಕಲ್ ಅಲೆಮಾರಿ ಬುಡಕಟ್ಟು ರ್ಳು ಹಾಗೂ ಅಪಾ ಕಟ್ಟತ್ ಬುಡಕಟ್ಟು  

ಜನಸ್ತಮುದಾಯರ್ಳು ಸಂವಿಧ್ಯನದ ಸಂಪೂಣಥವಾಗಿ ಸೌಲ್ಭಾ ರ್ಳನ್ನು  ಪಡೆದುಕಳುು ವಲಿ್ಲ  ವಿಫಲ್ವಾಗಿದೆ. 

ಪರಿಶಿರ್ು  ಜ್ಞತ್ರ ಹಾಗೂ ಪರಿಶಿರ್ು  ಪಂರ್ಡರ್ಳು 1935ರ ಕಾಯ್ಕು ಯಡಿ 1936ರ ಆದೇಶದಂತೆ ಎರಡು 

ಸ್ತಮುದಾಯರ್ಳು ಘೀರ್ಣೆಯಾದವು. ಆದರೆ ಬುಡಕಟ್ಟು  ಜನಾಂರ್ದ ದುರಂತ್ವೆಂದರೆ, ಈ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಯಲಿ್ಲ  

ಸೇಪಥಡೆಯಾರ್ಲ್ಲಲಿ್ . ಅಂದರೆ ಪರಿಶಿರ್ು  ಜ್ಞತ್ರ ಹಾಗೂ ಪಂರ್ಡದ್ಧಂದ ಹರಗುಳಿದರು. ಇದಕ್ಕಕ    ಕಾರಣವನ್ನು  

ನೀಡುವುದಾದರೆ 1931ರ ಜನರ್ಣತ್ರಯ ಆಯುಕ್ರಾದ ರ್ಜ.ಹೆಚ್.ಹೂಟನ್ರವರಿಂದ ಬುಡಕಟ್ಟು  

ಜನಾಂರ್ದವರು ಭಾರತ್ದಲಿ್ಲ  ಕರ್ು ದ ದ್ಧನರ್ಳು ಕಳೆಯುವಂತೆಯಾಯಿತು. ಹೂಟನ್ರವರು ಕ್ಕಲ್ ತಾಂತ್ರಾ ಕ 

ಕಾರಣರ್ಳಿಂದಾಗಿ ಪರಿಶಿರ್ು  ಜ್ಞತ್ರ ಹಾಗೂ ಪರಿಶಿರ್ು  ಪಂರ್ಡ ಪಟ್ಟು ಯಿಂದ ಬುಡಕಟ್ಟು  ಜನರನ್ನು  ಕೈಬಿಟ್ಟು ದಾು ರೆ. 

ಈ ಜನರ್ಣತ್ರಯ ಸಂದಭಥದಲಿ್ಲ  ಪರಿಶಿರ್ು  ಜ್ಞತ್ರಯನ್ನು  ಗುರುತ್ರಸ್ತಲು 9 ಮಾನದಂಡರ್ಳು ಬಳಸ್ತಲಾಗಿತ್ು . ಈ 

ಮಾನದಂಡರ್ಳ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಇವರು ಅಹಥರಾಗಿಲ್ಲಲಿ್  ಹಾಗೂ ಪರಿಶಿರ್ು  ಪಂರ್ಡರ್ಳ ಮಾನದಂಡವಾದ 

ಸಾಂಸ್ತಕ ೃತ್ರಕ ಮತ್ು  ಭೌಗೊೀಳಿಕ ಪಾ ತೆಾ ೀಕತೆ, ಇದರ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಪ್ರಾ ಚಿೀನ ಹಾಗೂ ಗುಡೆ –ಗಾಡುರ್ಳಲಿ್ಲ  ಇದು  

ಜನರು ಪರಿಶಿರ್ು  ಪಂರ್ಡವೆಂದು ಪಟ್ಟು ಯಲಿ್ಲ  ಸೇಪಥಡೆಗೊಂಡರು. ಆದರೆ ಬಡತ್ನದ ಜೀವನ ಅನ್ನಭೀಗಿಸಿದ 
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ಅಪಾ ಕಟ್ಟತ್ ಬುಡಕಟ್ಟು  ಜನಾಂರ್ದವರು ಈ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಯಲಿ್ಲ  ಸೇಪಥಡೆಗೊಳು ಲ್ಲಲಿ್ . ಕಾರಣವೆನ್ನಂದರೆ, 

ಧ್ಮಥದ ಕಾಲಂ ನಲಿ್ಲ  ಬುಡಕಟ್ಟು  ಧ್ಮಥವೆಂದು ಬರೆಯುವ ಬದಲು ಹಂದೂರ್ಳೆಂದು ನಮೂದ್ಧಸಿದು ರಿಂದ 

1931ರ ಜನರ್ಣತ್ರಯಲಿ್ಲ  ಪರಿಶಿರ್ು  ಜ್ಞತ್ರ ಹಾಗೂ ಪಂರ್ಡರ್ಳಿಂದ ದೂರಾದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಕ್ಕಲ್ಬುಡಕಟ್ಟು  

ಜನಾಂರ್ ಹಂದೂ ಧ್ಮಥದ ಜ್ಞತ್ರಯೂ ಅಲಿ್ದೆ; ಬುಡಕಟ್ಟು ರ್ಳ ಧ್ಮಥವೂ ಅಲಿ್ದೆ; ಈ ಎರಡು ರ್ಮಶಾ ಣರ್ಳ 

ಸಂಸ್ತಕ ೃತ್ರಯ ಅಳವಡಿಕ್ಕಯಿಂದ ಇವರನ್ನು  ಹೂಟ್ಟನ್ ಅವರು ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಯಿಂದ ದೂರಿಟು ರು. ಆದು ರಿಂದ 

ಇಂದ್ಧಗೂ ಅವರು ಕಡುಬಡವರಾಗಿಯೇ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುವಂತಾಯಿತು. 1965 ನೇಮಕಗೊಂಡ ಲೀಕುರ್ 

ಸ್ತರ್ಮತ್ರಯು ಸ್ತಹ 1931 ರ ಜನರ್ಣತ್ರಯ ಮಾನದಂಡರ್ಳ ಅಳವಡಿಕ್ಕಯಿಂದ ಇಂದ್ಧಗೂ ಅವರು ಪರಿಶಿರ್ು  

ಪಂರ್ಡಕ್ಕಕ  ನೀಡಿದ ಸ್ತವಲ್ತ್ು  ಪಡೆದುಕಳುು ವುದಕ್ಕಕ  ವಂಚಿತ್ ಬುಡಕಟ್ಟು  ಸ್ತಮುದಾಯವಾಗಿದೆ.  

ಆದಿವಾಸಿ ಬುಡಕಟ್ಟು ಗಳ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಾಕ ಗಿ ಅಂಬೇಡಕ ರ್ ರವರ ಹೀರಾಟ 

 ಅಂಬೇಡಕ ರ್ರವರು, ಪರಿಶಿರ್ು  ಜ್ಞತ್ರ ಹಾಗೂ ಬುಡಕಟ್ಟು  ಜನರ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಅವರ 

ಸಾಾ ನಮಾನಕಾಕ ಗಿ ಹಲ್ವಾರು ಹೀರಾಟರ್ಳನ್ನು  ರೂಪಿಸಿದು ರು. ಈ ಮೇಲ್ಲನ ಜನಸ್ತಮುದಾಯಕ್ಕಕ  ಅಧಿಕಾರ, 

ಹಕುಕ  ಕಡಿಸುವುದೇ ಅಂಬೇಡಕ ರವರ ಪರಮಗುರಿಯಾಗಿತ್ು . ಬುಡಕಟ್ಟು  ಜನಾಂಕಾಕ ಗಿ ಮಾಡಿದ ಹೀರಾಟದ 

ಕ್ಕಲ್ ಅಂಶರ್ಳನಟ್ಟು ಕಂಡು ವಿಶಿ್ೀರ್ಣೆ ಮಾಡಲು ಪಾ ಯತ್ರು ಸ್ತಲಾಗಿದೆ.  

1) 5-11-1928ರಲಿ್ಲ  ಬ್ಬಂಬೆ ಪ್ರಾ ಂತ್ರೀಯ ಸ್ತಕಾಥರವು ಸಾು ಟೆಥ ಮುಂದಾಳತ್ಾ ದಲಿ್ಲ  ಸ್ತರ್ಮತ್ರಯನ್ನು  ರಚಿಸಿತು. 

ಕಾರಣ, ಶೀರ್ಷತ್ ಹಾಗೂ ಆದ್ಧವಾಸಿ ಬುಡಕಟ್ಟು  ಸ್ತಮುದಾಯವನ್ನು  ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಪಡಿಸುವುದಕಾಕ ಗಿ, ಅವರ 

ಶೈಕ್ಷರ್ಣಕ, ಆರ್ಥಥಕ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಕ ಸಿಾ ತ್ರರ್ತ್ರರ್ಳನ್ನು  ಅಧ್ಾ ಯನ ಮಾಡಿ ಅವರ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಗೆ ಕ್ಕಲ್ ಶಿಫಾರಸುಸ  

ಮಾಡಬೇಕತ್ು . ಆದು ರಿಂದ ಈ ಸ್ತರ್ಮತ್ರಯಲಿ್ಲ  ಸೀಲಂಕ ಹಾಗೂ ಅಂಬೇಡಕ ರ್ ಅವರನ್ನು  ಸ್ತದಸ್ತಾ ರನಾು ಗಿ 

ನೇರ್ಮಸಿದರು. ಇವರು ಬ್ಬಂಬೆ ಪ್ರಾ ಂತ್ರೀಯದಲಿ್ಲ  ಬರುವ ಹಲ್ವಾರು ಸ್ತಾ ಳರ್ಳಿಗೆ ಭೇಟ್ಟ ನೀಡಿ, ಸ್ತಮಸ್ಥಾ ರ್ಳ 

ಅಧ್ಾ ಯನ ಮಾಡಿ ಮಾಚ್ಥ 1930ರಲಿ್ಲ  ಸ್ತಕಾಥರಕ್ಕಕ  ವರದ್ಧ ಸ್ತಲಿ್ಲಸಿದು ರು. ಈ ವರದ್ಧಯ ರಚನ್ನಯಲಿ್ಲ  

ಅಂಬೇಡಕ ರ್ರವರು ಪಾ ಮುಖ ಪ್ರತ್ಾ ವಹಸಿದು ರು. ಆದ್ಧವಾಸಿ ಬುಡಕಟ್ಟು  ಮಕಕ ಳಿಗೆ ಸಾವಥಜನಕ ಶಾಲೆ, 

ಹಾಸ್ಥು ಲ್ರ್ಳು ತೆರೆಯುವುದು, ಶಿರ್ಾ ವೇತ್ನ ನೀಡುವುದು, ಕೈಗಾರಿಕಾ ತ್ರಬೇತ್ರ ನೀಡಲು ವರದ್ಧಯಲಿ್ಲ  ಶಿಫಾರಸಿಸ ನ 

ಪಾ ಮುಖ ಅಂಶರ್ಳಾಗಿದು ವು. ಗಾಾ ರ್ಮೀಣ ಸ್ತಹಕಾರ ಸಂಘರ್ಳಲಿ್ಲ  ಪ್ರಾ ತ್ರನದಾ  ನೀಡುವುದು, ಪ್ೀಲ್ಲೀಸ್, ಸೈನಾ ದ 

ಸೇವೆಯನ್ನು  ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕಳು ಬೇಕು, ಜನರಿಗೆ ವಸ್ತತ್ರ ಸೌಲ್ಭಾ , ಬಿೀಳುಬಿದು  ಸ್ತಕಾಥರದ ಭೂರ್ಮ 

ಬುಡಕಟ್ಟು ರ್ಳಿಗೆ ಹಂಚಿಕ್ಕ ಮಾಡುವುದು, ಶಿಫಾರಸಿಸ ನ ನಮೂದ್ಧಸ್ತಲಾಗಿತ್ು . ಈ ವರದ್ಧಯಿಂದ ಬ್ಬಂಬೆ 

ಸ್ತಕಾಥರವು ಹಂದುಳಿದ ವರ್ಥರ್ಳ ಇಲಾಖೆಯನ್ನು  ಸಾಾ ಪಿಸಿತು.  

2) 23-10-1928ರಲಿ್ಲ  ಸೈಮನ್ ಆಯೀರ್ದ ಮುಂದೆ ಸಾಕ್ಷಾ ರ್ಳನ್ನು  ಸ್ತಲಿ್ಲಸುತ್ಾ , ಪರಿಶಿರ್ು  ಜ್ಞತ್ರ ಹಾಗೂ 

ಬುಡಕಟ್ಟು ರ್ಳ  ಜನಸ್ತಮುದಾಯಕ್ಕಕ  ಪುರುರ್ ಹಾಗೂ ಮಹಳೆಯರಿಗೆ ಮತ್ದಾನದ ಹಕಕ ನ್ನು  ನೀಡಬೇಕ್ಕಂದು 

ಬೇಡಿಕ್ಕಯನ್ನು  ಸ್ತಲಿ್ಲಸುತ್ಾರೆ. ತ್ದನಂತ್ರ ಬಿಾ ಟ್ಟಷ್ ಸ್ತಕಾಥರ ದುಂಡುಮೇಜನ ಸ್ತಮ್ಮ ೀಳನಕ್ಕಕ  ಆಹಾಾ ನ ನೀಡುತ್್ದೆ.  

3) 14-10-1931ರಲಿ್ಲ  ಎರಡನೇಯ ದುಂಡು ಮೇಜನಲಿ್ಲ  ಪಾ ತ್ರ ವಾ ಕ್  ಹಾಗೂ ಸ್ತಮುದಾಯಕ್ಕಕ  ನಾರ್ರಿಕ ಜೀವನ 

ಅವಶಾ ಕವಾಗಿದೆ. ಅರಣಾ ವಾಸಿ ಬುಡಕಟ್ಟು  ಜನಾಂರ್ವೂ ಸ್ತಹ ನಾರ್ರಿಕ ಜೀವನಕ್ಕಕ  ಒಳಪಡಬೇಕು. ಅದಕಾಕ ಗಿ 

ಕೇಂದಾ  ಸ್ತಕಾಥರವು ಕಲಾಾ ಣ ಕಾಯಥಕಾ ಮರ್ಳನ್ನು  ರೂಪಿಸಿಕಳು ಬೇಕ್ಕಂದು ಹೇಳುತ್ಾರೆ.  

4) 16-10-1933 ರಂದು ಸಂವಿಧ್ಯನದ ಸುಧ್ಯರಣ ಜಂಟ್ಟ ಸ್ತರ್ಮತ್ರಯಲಿ್ಲ  ಭಾರತ್ದ ಸಂವಿಧ್ಯನದಲಿ್ಲ  

ಬುಡಕಟ್ಟು  ಜನರಿಗೆ ಹಕುಕ ರ್ಳು ಹಾಗೂ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು  ನೀಡಬೇಕು ಮತ್ು  ಅವರ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಕ  ಹೆಚಿಿ ನ ಆದಾ ತೆ 
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ನೀಡಬೇಕ್ಕಂದು ಒತ್ಾಯಿಸುತ್ಾರೆ. ಅಪರಾಧಿ ಬುಡಕಟ್ಟು ರ್ಳಿಗೆ ಪಾ ತೆಾ ೀಕ ಬರ್ಜಟ್ ಮಂಡಿಸ್ತಬೇಕ್ಕಂದು 

ಸೂಚಿಸುತ್ಾರೆ.  

5) 1935ರ ಭಾರತ್ ಸ್ತಕಾಥರದ ಕಾಯ್ಕು  ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಬುಡಕಟ್ಟು ರ್ಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಮತ್ದಾನದ ಹಕುಕ , ಶಿಕ್ಷಣ, 

ಉದೊಾ ೀರ್ ರ್ಮೀಸ್ತಲಾತ್ರ, ರಾಜಕೀಯ ರ್ಮೀಸ್ತಲಾತ್ರ ದೊರಕುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ಾರೆ. ಅದರಂದ್ಧಗೆ ಪಾ ತೆಾ ೀಕಗೊಂಡ 

ಪಾ ದೇಶರ್ಳ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಗೆ ಸೌಲ್ಭಾ ರ್ಳು ಲ್ಭಿಸಿವಂತೆ ನೀಡಿಕಳುು ತ್ಾರೆ. ಅಂಬೇಡಕ ರವರು ಸಂವಿಧ್ಯನದ 

ಕರಡು ಸ್ತರ್ಮತ್ರಯ ಅಧ್ಾ ಕ್ಷರಾಗಿ ಸಂವಿಧ್ಯನದಲಿ್ಲ  ಬುಡಕಟ್ಟು  ಜನಾಂರ್ಕ್ಕಕ  ಸೌಲ್ಭಾ ರ್ಳನ್ನು  ನೀಡುವುದರ 

ಮೂಲ್ಕ ಅವರ ಹತ್ ಕಾಪ್ರಡುವುದಕ್ಕಕ  ಸ್ತಫಲ್ರಾಗುತ್ಾರೆ.  

ಸಂವಿಧಾನದಲಿ್ಲ  ಪರಿಶಿಷ್ು  ಪಂಗಡಗಳ ಸಿಾನ  

 ಮನ್ನ ಸಂವಿಧ್ಯನವು ಬುಡಕಟ್ಟು ರ್ಳಿಗೆ ಅತ್ರ ಕ್ಕಾ ರವಾದ ಕಾನ್ನನರ್ಳನ್ನು  ರೂಪಿಸಿ ಅತ್ಾ ಂತ್ 

ಕ್ಕಳಮಟು ದ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿತು. ಮನ್ನ ಮತ್ು  ಮನ್ನವಾದ್ಧರ್ಳು ಬುಡಕಟ್ಟು  ಜನರ ಆಸ್ಿ , ಸಂಪತ್ು , 

ಧ್ಯರ್ಮಥಕ, ರಾಜಕೀಯ ಹಕುಕ ರ್ಳನ್ನು  ಕತ್ುಕಂಡಿದು ರು. ಆದರೆ ಭಾರತ್ ದೇಶದ ಸಂವಿಧ್ಯನದಲಿ್ಲ  

ಅಂಬೇಡಕ ರವರು ಬುಡಕಟ್ಟು  ಸ್ತಮುದಾಯದ ಜನರಿಗೆ ಸಾಮಾಜಕ, ರಾಜಕೀಯ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಥಕ ಹಕುಕ ರ್ಳು 

ಲ್ಭಿಸುವಂತೆ ರಚಿಸಿದಾು ರೆ.  

 1950 ಜನವರಿ 26 ರಂದು ಜ್ಞರಿಯಾದ ಸಂವಿಧ್ಯನವು ಸ್ತಮಾಜದ ಎಲಿಾ  ಸ್ತಮುದಾಯರ್ಳಿಗೆ 

ಸಿರ್ಬೇಕಾಗಿದು  ಹಾಗೂ ನಾರ್ರಿಕ ಜೀವನಕ್ಕಕ  ಬೇಕಾದ ಎಲಿಾ  ಹಕುಕ  ಹಾಗೂ ಪಾ ರ್ತ್ರ ಹಂದುವುದಕ್ಕಕ  

ಅವಶಾ ಕವಾದ ಕಾನ್ನನರ್ಳನ್ನು  ರೂಪಿಸಿದರು.  

 ಶತ್ಶತ್ಮಾನರ್ಳಿಂದ ಶೀರ್ಣೆ ಅನ್ನಭವಿಸುತ್್ರದು  ಹಾಗೂ ಅಸ್ತಪ ೃಶಾ ತೆ ಎನ್ನು ವ ಕ್ಕಾ ರವಾದ ವಾ ವಸ್ಥಾ ಗೆ 

ಬಲ್ಲಯಾಗಿದು ; ಮೇಲ್ಾ ರ್ಥದ ಮನ್ನರ್ಳಲಿ್ಲ  ದುಡಿಯುತ್್  ಅವರ ಸೇವೆಯೇ ಪರಮ ಧ್ಮಥ ಎಂದು 

ತ್ರಳಿದುಕಂಡಿದು , ಅಪಮಾನ, ಹಾಗೂ ಕಡುಕರ್ು ದಲಿ್ಲ  ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್್ರದು  ದೇಶದ ಮೂಲ್ ನವಾಸಿರ್ಳಾದ 

ಪರಿಶಿರ್ು  ಪಂರ್ಡಕ್ಕಕ  ಸಾಮಾಜಕ, ಆರ್ಥಥಕ ಹಾಗೂ ಶೈಕ್ಷರ್ಣಕವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧು ಪಡಿಸ್ತಲು ಭಾರತ್ದ 

ಸಂವಿಧ್ಯನದಲಿ್ಲ  ಅಂಬೇಡಕ ರ್ರವರು ಪರಿಹಾರರ್ಳನ್ನು  ಕಲ್ಲಪ ಸಿದರು.   

 ಭಾರತ್ದ ಎಲಿಾ  ಪಾ ರ್ಜರ್ಳಿಗೂ ಅನಾ ಯವಾಗುವಂತೆ, ಅನ್ನಚ್ಛ ೀದ 12 ರಿಂದ 32ರವರೆಗೆ ಸ್ತಮಾನತೆ, 

ಸಾಾ ತಂತ್ಾ ಾ , ಸಾಂಸ್ತಕ ೃತ್ರಕ ಮತ್ು  ಶೈಕ್ಷರ್ಣಕ ಹಾಗೂ ಕ್ಕಲ್ ಸಂವಿಧ್ಯನಾತ್ಮ ಕ ಪರಿಹಾರೀಪಯರ್ಳ ಹಕಕ ನ್ನು  

ಸಂವಿಧ್ಯನ ನೀಡಿತು. ಅನ್ನಚ್ಛ ೀದ 36 ರಿಂದ 51ರವರೆಗೆ ರಾಜಾ ನೀತ್ರಯ ನದೇಥಶಕ ತ್ತ್ಾ ರ್ಳನ್ನು  ನೀಡಿತು.  

 ವಿಧಿ-14- ಕಾನ್ನನನ ಮುಂದೆ ಸ್ತಮಾನತೆ. 

 ವಿಧಿ-17 – ಅಸ್ತಪ ೃಶಾ ತೆ ನಷೇಧಿಸ್ತಲಾಗಿದೆ.  

  ವಿಧಿ-16(4) ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಸ್ತಕಾಥರಿ ಉದೊಾ ೀರ್ದಲಿ್ಲ  ಶೇ. 7.5 ರ್ಮೀಸ್ತಲಾತ್ರ ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು  ಪಡೆಯಲು 

ಶೈಕ್ಷರ್ಣಕ ಸಂಸ್ಥಾ ಯಲಿ್ಲ  ರ್ಮೀಸ್ತಲಾತ್ರ ನೀಡಿದೆ.  

 ವಿಧಿ-46- ಈ ವರ್ಥರ್ಳು ಶೈಕ್ಷರ್ಣಕವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಥಕವಾಗಿ ಮುಂದೆ ಬರಲು ಸ್ತಕಾಥರರ್ಳು 

ಕಾಯಥಕಾ ಮರ್ಳನ್ನು  ರೂಪಿಸ್ತಬೇಕು.  
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 ಈ ಮೇಲ್ಲನ ವಿಧಿಯ ನದೇಥಶನ ಮೇರೆಗೆ ಈ ವರ್ಥರ್ಳ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಗಾಗಿ ಸ್ತಮಾಜ ಕಲಾಾ ಣ ಇಲಾಖೆಯನ್ನು  

ಸಾಾ ಪಿಸ್ತಬೇಕು. ಅದರ ಮುಖಂತ್ರ ವಿವಿಧ್ ಕಾಯಥಕಾ ಮರ್ಳ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧುಯೀಜನ್ನರ್ಳನ್ನು  ಜ್ಞರಿಗೆ 

ತ್ರಬೇಕು ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದೆ.  

 ವಿಧಿ – 244- ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಅನ್ನಸೂಚಿತ್ ಪಾ ದೇಶರ್ಳ ಹಾಗೂ ಬುಡಕಟ್ಟು  ಪಾ ದೇಶರ್ಳು ಸ್ತಾ ಯಂ 

ಆಡಳಿತ್ವನ್ನು  ಸಾಪಿಸ್ತಬಹುದಾಗಿದೆ.  

 ವಿಧಿ-275- ಕೇಂದಾ  ಸ್ತಕಾಥರವು ಸಂಸ್ತತ್್ರನ ಕಾನ್ನನನ ಮೂಲ್ಕ ಯಾವುದೆ ರಾಜಾ ದ ಅನ್ನಸೂಚಿತ್ 

ಬುಟಕಟ್ಟು ರ್ಳ ಕಲಾಾ ಣಕಾಕ ಗಿ ಭಾರತ್ದ ಸಂಚಿತ್ ನಧಿಯಿಂದ ಹಣವನ್ನು  ಬಿಡುರ್ಡೆಗೊಳಿಸ್ತಬಹುದು.,   

 ವಿಧಿ-330-ಲೀಕಸ್ತಭಾ ಸಾಾ ನರ್ಳಲಿ್ಲ  ಪರಿಶಿರ್ು ಜ್ಞತ್ರ ಹಾಗೂ ಪಂರ್ಡರ್ಳ ಜನಸಂಖೆಾ ಗೆ ಅನ್ನಗುಣವಾಗಿ 

ಸಾಾ ನರ್ಳು ರ್ಮೀಸ್ತಲು  

 ವಿಧಿ – 332 – ರಾಜಾ ರ್ಳ ವಿಧ್ಯನಸ್ತಭಾ ಸಾಾ ನರ್ಳಲಿ್ಲ  ಪರಿಶಿರ್ು  ಜ್ಞತ್ರ ಹಾಗೂ ಪಂರ್ಡರ್ಳ ಜನಸ್ತಸಂಖೆಾ ಗೆ 

ಅನ್ನಗುಣವಾಗಿ ಸಾಾ ನರ್ಳು ರ್ಮೀಸ್ತಲು  

 ವಿಧಿ -338 - ಪರಿಶಿರ್ು  ಜ್ಞತ್ರ ಹಾಗೂ ವರ್ಥರ್ಳ ಹತ್ರಕ್ಷಣೆಗೆ ರಾರ್ಷು ರೀಯ ಮಟು ದಲಿ್ಲ  ಒಂದು ರಾರ್ಷು ರೀಯ 

ಮಟು ದ ಆಯೀರ್ವನ್ನು  ರಚಿಸ್ತಬೇಕು.  

 ಹಂದುಳಿದ ಬುಡಕಟ್ಟು ರ್ಳನ್ನು  ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಪಡಿಸುವುದಕ್ಕಕ  ಭಾರತ್ದ ಸಂವಿಧ್ಯನ ಈ ಮೇಲ್ಲನ ವಿಧಿರ್ಳ 

ಪಾ ಕಾರ ಸ್ತವಲ್ತ್ುರ್ಳನ್ನು  ನೀಡಿದೆ. ಈ ಸಂವಿಧ್ಯನದ್ಧಂದಾಗಿ ಪರಿಶಿರ್ು  ಪಂರ್ಡದವರು, ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  

ಸಾಧಿಸುತ್್ರದಾು ರೆ ಎನ್ನು ವುದನ್ನು  ಈ ಕ್ಕಳಗಿನ ಅಂಕ - ಸಂಖೆಾ ರ್ಳಂದ್ಧಗೆ ತ್ರಳಿದುಕಳು ಬಹುದಾಗಿದೆ.  

ಇತ್ರೆ ಕೆಲ ಅಂಶಗಳನುು  ಕುರಿತ್ತ ಚರ್ಚೆ 

 ಭಾರತ್ದಲಿ್ಲ  ಇಂದು ಪರಿಶಿರ್ು  ಪಂರ್ಡರ್ಳ ಜನಸಂಖೆಾ  ಪ್ರಲು 2011 ರಂತೆ ಶೇ.8.60 ಆಗಿದೆ. 

ಮನ್ನಧ್ಮಥವು ಬುಡಕಟ್ಟು  ಜನಾಂರ್ದವರನ್ನು  ಶಿಕ್ಷಣದ್ಧಂದ ದೂರವಿಟ್ಟು ತ್ು . ಆದರೆ ಸಂವಿಧ್ಯನ ಅದನ್ನು  

ಕಲ್ಲಪ ಸಿಕಟ್ಟು ತ್ು . ಆದು ರಿಂದ ಪರಿಶಿರ್ು  ಪಂರ್ಡ 2001ರಲಿ್ಲ  ಸಾಕ್ಷರತೆ 47.10 ಶೇ ಇದುು  2011ರ ವೇಳೆ 58.96ಕ್ಕಕ  

ಹೆಚಿಿ ದೆ. ಆದರೆ ಒಟ್ಟು  ಶಿಕ್ಷಣದ ಜೊತೆಗೆ ಹೀಲ್ಲಕ್ಕ ಮಾಡಿದಾರ್, 2001ರಲಿ್ಲ  ಒಟ್ಟು  64.84 ಶೇ ಇದ್ಧು ದುು  2011 ರ 

ವೇಳೆ 72.99ಕ್ಕಕ  ಹೆಚಿಿ ದೆ. ಪರಿಶಿರ್ು  ಪಂರ್ಡದ ಸಾಕ್ಷರತೆಯ ಪಾ ಮಾಣ ಕಡಿಮ್ ಇರುವುದು ಕಂಡು ಬರುತ್್ದೆ. 

ಪರಿಶಿರ್ು  ಪಂರ್ಡದ ಬಡತ್ನ ಪಾ ಮಾಣ ನೀಡುವುದಾದರೆ 2011-12ರಂತೆ ಗಾಾ ರ್ಮೀಣ, 45.30 ಶೇ, ನರ್ರ 24.10 ಶೇ 

ಇದುು  ಒಟ್ಟು  ಬಡತ್ನದ ಪಾ ಮಾಣ ಕೇವಲ್ 25.70 ಶೇ ಗಾಾ ರ್ಮೀಣ ಪಾ ದೇಶವಾದರೆ ನರ್ರ ಕೇವಲ್ 13.70 ಶೇ. ವಾಗಿದೆ 

ಅಂದರೆ ಪರಿಶಿರ್ು  ಪಂರ್ಡರ್ಳ ಬಡತ್ನ ಪಾ ಮಾಣ ಹೆಚಿಿ ರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್್ದೆ. 

ಭಾರತ್ದ ಸ್ತರ್ೀಥಚಛ  ನಾಾ ಯಾಲ್ಯದಲಿ್ಲ  ಮಹಾರಾರ್ು ರದ ವಿರುದಿ  ಕೈಲಾಸ್ರವರ ಅಜಥ ಸಂಖೆಾ : 10375/2010, 

ಇದರ ಮೇಲ್ಲನ ತ್ರೀಪುಥ ಈ ರಿೀತ್ರಯಾಗಿದೆ. ಭಾರತ್ದ ಆದ್ಧವಾಸಿರ್ಳನ್ನು  ಬುಡಕಟ್ಟು  ಜನರಿಗಾದ ಅನಾಾ ಯ 

ಹಾಗೂ ಅವರನ್ನು  ರಾಕ್ಷಸ್ತರು, ಅಸುರರು ಹಾಗೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸ್ತರಿನಂದ ನಂದ್ಧಸಿದುು  ದೇಶದ ಇತ್ರಹಾಸ್ತದಲಿ್ಲ  

ನಾಚಿಕ್ಕಯ ಅಧ್ಾ ಯನವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬೈದ್ಧದೆ. ಆದ್ಧವಾಸಿ ಬುಡಕಟ್ಟು  ಜನರನ್ನು  ಅವನತ್ರಗೊಳಿಸಿ ಅವಮಾನ 

ಮಾಡಿದಾು ರೆ. ಅವರು ಹಲ್ವಾರು ದೌಜಥನಾ ಕ್ಕಕ  ಒಳಗಾಗಿದಾು ರೆ ಹಾಗೂ ಅವರ ಭೂರ್ಮರ್ಳನ್ನು  ಕತ್ುಕಂಡು 

ದೇಶಾಂತ್ರ ಕಾಡುರ್ಳಲಿ್ಲ  ಜೀವಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದಾು ರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಬಡತ್ನ, ಅಪೌರ್ಷಠ ಕತೆ, ಶಿಕ್ಷಣ ಹಾಗೂ 

ಹಲ್ವಾರು ರೀರ್ರ್ಳಿಂದ ಬಳಲುವಂತಾಗಿದಾು ರೆ.  ಇಂದು ಅವರ ಬೆಟು ಗುಡೆ ರ್ಳನ್ನು  ಕಸಿದುಕಳುು ವ ಪಾ ಯತ್ು  

ನಡೆದ್ಧದೆ. ಮಹಾಭಾರತ್ದಲಿ್ಲ  ಚಿತ್ರಾ ತ್ವಾಗಿರುವ ಏಕಲ್ವಾ ನ್ನ ಕ್ಕಳಜ್ಞತ್ರ ಸೇರಿರುವುದರಿಂದ ವಿದೆಾ ಯನ್ನು ೀ 
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ಹೇಳಿಕಡದ ದೊಾ ೀಣ ಗುರು ಏಕಲ್ವಾ ನ ಹೆಬೆಾ ರಳನ್ನು  ಗುರುದಕಿಣೆಯಾಗಿ ಪಡೆಯುತ್ಾರೆ. ಇಂದು 

ದೊಾ ೀಣಾಚಾಯಥನ ಹೆಸ್ತರಿನಲಿ್ಲ  ಕಾ ೀಡಾ ತ್ರಬೇತ್ರದಾರರಿಗೆ ನೀಡುವ ಒಂದು ಅತುಾ ತ್್ಮವಾದ ಪಾ ಶಸ್ಿಯಾಗಿದೆ. 

ಇದು ಯೀರ್ಾ ವಲಿ್ದ ಪಾ ಶಸ್ಿ  ಹಾಗೂ ಪರಿಶಿರ್ು  ಪಂರ್ಡಕ್ಕಕ  ಮಾಡಿದ ಅವಮಾನವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೀಟ್ಥ 

ಟ್ಟೀಕಸಿದೆ.  

ಸಮಾರೀಪ ಮತ್ತು  ಸಲಹೆಗಳು   

 ಈ ಮೇಲ್ಲನ ವಿಶಿ್ೀರ್ಣೆಯಿಂದ ಹರಬರುವ ಅಂಶವೆಂದರೆ, ಬುಡಕಟ್ಟು  ಸ್ತಮುದಾಯರ್ಳು ಕಾಡು–

ಮೇಡುರ್ಳಲಿ್ಲ  ವಾಸಿಸುವುದಕ್ಕಕ ; ಬಡತ್ನದ್ಧಂದ ಬಳಲುವುದಕ್ಕಕ , ಶೈಕ್ಷರ್ಣಕವಾಗಿ ಹಂದುಳಿದ್ಧರುವಿಕ್ಕಗೆ, ಆರ್ಥಥಕ, 

ಸಾಮಾಜಕ ಹಾಗೂ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಬಲ್ಹನರಾಗಿವುದಕ್ಕಕ  ವೈದ್ಧಕ ಮನ್ನ ಹಾಗೂ ಆಯಥರೆ 

ಮೂಲ್ಕಾರಣರಾಗಿದಾು ರೆ. ಬುಡಕಟ್ಟು  ಸ್ತಮುದಾಯರ್ಳ ಪಾ ತ್ರಹಕುಕ ರ್ಳನ್ನು  ಕತ್ುಕಂಡು ಅವರು 

ಮೂಢನಂಬಿಕ್ಕರ್ಳಲಿ್ಲ  ಜೀವಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದಾು ರೆ ಎನ್ನು ವುದು ಸ್ತಪ ರ್ು ವಾಗುತ್್ದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ 

ಅಂಬೇಡಕ ರವರು ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಹೀರಾಡದ್ಧದು ರೆ ಹಾಗೂ ಸಂವಿಧ್ಯನ ರಚನ್ನ ಮಾಡದ್ಧದು ರೆ ಬುಡಕಟ್ಟು  

ಸ್ತಮುದಾಯದ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಊಹಸ್ತಲು ಸಾಧ್ಾ ವಿಲಿ್ . ಅವರ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಯಲಿ್ಲ  ಅಂಬೇಡಕ ರ್ರವರು ಪಾ ಮುಖ 

ಪ್ರತ್ಾ ವಹಸಿದಾು ರೆ. ಬುಡಕಟ್ಟು  ಸ್ತಮುದಾಯರ್ಳು ಕರ್ು ಕಾಪಥಣಾ ರ್ಳಿಂದ ಹರಬರಬೇಕಾದರೆ ಈ ಕ್ಕಳಗಿನ 

ಸ್ತಲ್ಹೆರ್ಳು ಪಾ ಮುಖವಾಗಿವೆ.  

ಬುಡಕಟ್ಟು  ಜನಸ್ತಮುದಾಯರ್ಳು ಹೆಚಿ್ಚ  ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು  ಪಡೆದುಕಳು ಬೇಕು, ಹಂದುಳಿದ ಪರಿಶಿರ್ು  ಜ್ಞತ್ರ 

ಹಾಗೂ ಪಂರ್ಡರ್ಳು ಒಂದಾಗುವುದರ ಮೂಲ್ಕ ರಾಜಕೀಯ ಅಧಿಕಾರ ಹಡಿದುಕಳು ಬೇಕು. ಹಂದೂ ಧ್ಮಥದ 

ಅನರ್ು  ಹಾಗೂ ಮೂಢನಂಬಿಕ್ಕರ್ಳು, ದೇವರ ಪೂರ್ಜ, ಇತಾಾ ದ್ಧರ್ಳನ್ನು  ಕೈ ಬಿಡಬೇಕು. ದುಶಿ ಟರ್ಳಿಂದ 

ದೂರವಿದು ರೆ ಮಾತ್ಾ  ಆದ್ಧವಾಸಿ ಬುಡಕಟ್ಟು  ಸ್ತಮುದಾಯರ್ಳ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಸಾಧ್ಾ .    
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