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In Karnataka, the state government has added 

50 tribes to the Scheduled Tribes. Bede tribe is 

one of those tribes. This tribal community is 

the fourth largest community in Karnataka. 

Even though it is recognized as the largest 

community, what is the condition of that com-

munity, under the influence of what factors are 

the tensions in that community today? On the 

basis of these questions, there is an inevitabil-

ity to discuss them in a multi-dimensional 

manner today. Beda leaders are mostly settled 

in 30 districts of Karnataka. They are densely 

settled in Bellary, Raichur, Koppal, Chitra-

durga, Davangere, Shimoga and other districts 

and sparsely in other districts. Known by the 

names Nayakaran Bede, Valmiki's children, 

Talwar, Parivar, etc., this community is chang-

ing due to today's globalization, urbanization, 

modernization and mechanized life. Moder-

nity is not limited to the city. Modernity is a 

joke in rural villages. Dairy farming was en-

riched by cattle. But today due to lack of fod-

der cattle are flocking to the slaughter house. 

So yogurt, buttermilk, ghee, etc. are taking a 

back seat. Bede Nayaka The life of the farmers 

is in dire straits. No farming family is happy 

either. Bede leaders who believed in agricul-

tural life are in trouble today. 
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ಪ್ರ ಸಾಾ ವನೆ 

        ಕನಾಿಟಕದಲಿ್ಲ  ರಾಜ್ಾ  ಸರ್ಕಿರ 50 ಬುಡಕಟ್ಟು ಗಳನ್ನನ  ಪರಿಶಿಷ್ು  ಪಂಗಡಕೆ್ಕ  ಸೇರಿಸಿದೆ. 

ಅಂತ ಬುಡಕಟ್ಟು ಗಳಲಿ್ಲ  ಬೇಡ ಬುಡಕಟ್ಟು  ಒಂದು. ಈ ಬುಡಕಟ್ಟು  ಸಮುದ್ಯಯ 

ಕನಾಿಟಕದಲಿ್ಲಯೇ ನಾಲೆನೇ ಅತೋ ದೊಡಡ  ಸಮುದ್ಯಯವಾಗಿದೆ. ಅತೋ ದೊಡಡ  

ಸಮುದ್ಯಯವಾಗಿ ಗುರುತಸಿಕಂಡರೂ ಆ ಸಮುದ್ಯಯದ ಸಿಿ ತ ಯಾವ ರಿೋತ ಇದೆ, 

ಯಾವೆಲಿ್ಲ  ಅಂಶ್ಗಳ ಪರ ಭಾವಕೆ್ಕ  ಒಳಗಾಗಿ ಇಂದು ಆ ಸಮುದ್ಯಯದಲಿ್ಲದ ತಲಿಣ್ಗಳು 

ಯಾವುವು? ಎಂಬ ಪರ ಶ್ನನ ಗಳ ನೆಲೆಯಲಿ್ಲ  ಇಂದು ಬಹು ಆಯಾಮವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸುವ 

ಅನಿವಾರತೆ ಇದೆ. ಕನಾಿಟಕದ 30 ಜಿಲಿೆ ಗಳಲಿ್ಲ  ಬೇಡ ನಾಯಕರು ಹೆಚ್ಚಾ ಗಿ ನೆಲೆಸಿರುವುದು. 

ಬಳ್ಳಾ ರಿ, ರಾಯಚೂರು, ಕಪಪ ಳ, ರ್ಚತರ ದುಗಿ, ದ್ಯವಣ್ಗೆರೆ, ಶಿವಮೊಗಗ  ಇನಿನ ತರ ಜಿಲಿೆ ಗಳಲಿ್ಲ  

ದಟು ವಾಗಿ, ಇನ್ನನ ಳಿದ ಜಿಲಿೆ ಗಳಲಿ್ಲ  ವಿರಳವಾಗಿ ನೆಲೆಸಿದ್ಯಾ ರೆ. ನಾಯಕರನ್ನನ  ಬೇಡ, ವಾಲ್ಲಮ ೋಕಿ 

ಮಕೆಳು, ತಳವಾರ, ಪರಿವಾರ ಇತ್ಯಾ ದ್ಧ ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಗುರುತಸಲಪ ಡುವ ಈ ಸಮುದ್ಯಯವು 

ಇಂದ್ಧನ ಜಾಗತೋಕರಣ್, ನಗರಿೋಕರಣ್, ಆಧುನಿೋಕರಣ್ ಮತ್ತು  ಯಾಂತರ ಕ ಜಿೋವನದ್ಧಂದ್ಯಗಿ ಈ 

ಸಮುದ್ಯಯ ಬದಲ್ಲವಣೆಗೊಳುಾ ತು ದೆ. ಆಧುನಿೋಕತೆ ಎಂಬುವುದು ನಗರಕೆ್ಕ  ಸಿೋಮಿತವಾಗಿಲಿ . 

ಹಳಿಾ  ಗಾರ ಮಗಳಲಿ್ಲ  ಆಧುನಿಕತೆ ಎನ್ನನ ವುದು ಹಾಸೊರೆ್ಕಗಿದೆ. ಜಾನ್ನವಾರಗಳಿಂದ 

ಹೈನ್ನಗಾರಿಕ್ಕ ಸಮೃದಿವಾಗಿದ್ಧಾ ತ್ತ. ಆದರೆ ಇಂದು ಮೇವಿನ ಕರತೆಯಂದ್ಯಗಿ 

ಜಾನ್ನವಾರುಗಳು ಕಸಾಯಖಾನೆ ಸೇರುತು ವೆ. ಆದರಿಂದ್ಯಗಿ ಮೊಸರು, ಮಜಿಿ ಗೆ, ಬೆಣೆೆ  ತ್ತಪಪ , 

ಇತ್ಯಾ ದ್ಧಗಳು ನೇಪಥ್ಾ ಕೆ್ಕ  ಸರಿಯುತು ವೆ. ಬೇಡ ನಾಯಕ ರೈತರ ಬದುಕು ದುಸಿಿತಯಲಿ್ಲದೆ. 

ಯಾವ ರೈತ ಕುಟ್ಟಂಬಗಳು ಕೂಡ ಸುಖವಾಗಿಲಿ . ಕೃಷಿ ಜಿೋವನ ನಂಬಿದ ಬೇಡ ನಾಯಕರು 

ಇಂದು ಸಂಕಷ್ು ದಲಿ್ಲದ್ಯಾ ರೆ. 

ಕೀವರ್ಡಿ: ಬೇಡ. ನಾಯಕ, ಬುಡಕಟ್ಟು  ಸಮುದ್ಯಯ, ಪರಿಶಿಷ್ು  ಪಂಗಡ. 

ಪೀಠಿಕೆ 

 ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ, ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ, ರಾಜ್ಕಿೋಯವಾಗಿ ತನನ ನ್ನನ  ಮುನೆನ ಗೆ 

ತಂದುಕಳಾ ಲು ಪರದ್ಯಡುತು ದೆ. ಜ್ನಸಂಖ್ಯಾ  ಬಲವಿದ್ಯಾ ಗಲೂ ಸಹ ಮೇಲಿ್ಲತಗಳು 

ಇವರನ್ನನ  ವಾ ವಸಿಿ ತವಾಗಿ ತ್ತಳಿಯುತ್ಯು  ಬಂದ್ಧದ್ಯಾ ರೆ. ಸಾಂಸೆ øತಕವಾಗಿ ಇವರುಗಳೂ ತ್ತಂಬ 

ಪರ ಬಲವಾಗಿದಾ ರೂ ಸಹ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಂದುಳಿದವ ರಾಗಿದ್ಯಾ ರೆ. ಕ್ಕಲವೇ ಕ್ಕಲವರು 
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 ಸಾವ ವಲಂಬನೆ, ಸಾವ ಭಿಮಾನ ಮತ್ತು  ಆತಮ ಬಲದ್ಧಂದ ಸಾಂಸೆ øತಕ ಪರಂಪರೆಯನ್ನನ  

ಮೈಗೂಡಿಸಿಕಂಡು ಅದಕೆನ್ನಗುಣ್ವಾಗಿ ಆಧುನಿಕ ಸೌಲಭ್ಾ  ಸಂಪನ್ಮಮ ಲಗಳನ್ನನ  

ಸಂಪೂಣ್ಿವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕಂಡು ತಮಮ  ಸಾಮಾಜಿಕ, ಆರ್ಥಿಕ, ಬುದಿ್ಧವಿರ್ಕಸ, 

ಪರ ಶ್ನನ ಗಳಂದ್ಧಗೆ ಜಿೋವನದ ವಿವಿಧ ಕ್ಕಷ ೋತರ ಗಳಲಿ್ಲ  ಪರಿಪೂಣ್ಿತೆ ಸಾಧಿಸಿದ್ಯಾ ರೆ. ನಾಯಕರ ವೇಷ್ 

ಭೂಷ್ಣ್, ವಾ ವಸಾಯ, ಉಪಕರಣ್, ಮನೆ, ಆಚರಣೆಗಳು ಆಹಾರ ಪದಿ ತ ಮುಂದೆ, 

ಸಂಪದ್ಯಯಗಳಲಿ್ಲ  ಹಲವಾರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಿಿ ತಾ ಂತರಗಳು ನಡೆಯುತ್ಯು  ಬಂದ್ಧವೆ. 

ಬದಲ್ಲವಣೆಯ ಗಾಳಿ ಬಿೋಸಿ ಅಂತರಂಗದಲಿ್ಲ  ಆಲೋಚನೆಗಳಲಿ್ಲ  ನಿೋತ ಪರ ಜೆ್ಞ ಯಲಿ್ಲ  ಭಾರಿ 

ಬದಲ್ಲವಣೆಗಳು ಆಗುತು ವೆ. ಈ ಬದಲ್ಲವಣೆಗಳಿಗೆ ಬಹುಮುಖಾ  ರ್ಕರಣ್ ಅಧುನಿೋಕರಣ್ 

ಜಾಗತೋಕರಣ್ದ ಪರ ಭಾವವೆಂದರೆ ತಪಪ ಗಲ್ಲಕೆಿ ಲಿ . ಈ ಹಂದೆ ಈ ಸಮುದ್ಯಯದ 

ಊಟೋಪಚ್ಚರಗಳ ಶೈಲ್ಲ ಸಾಂಪರ ದ್ಯಯಕವಾ ಗಿತ್ತು . ಅಂದರೆ ಅವರು ತಮಮ  ಆಹಾರರೆ್ಕ ಗಿ 

ರೊಟ್ಟು , ರಾಗಿಮುದೆಾ , ಜೋಳದ ಮುದೆಾ , ಕಬಬ ರಿ ಚಟ್ಟು , ಗುರಾಳಮುಡಿ, ಹುಂರ್ಚರ್ಕಯಚಟ್ಟು , 

ಕಡಲೆಪುಡಿ, ಸುಟು ಬದನೆ ರ್ಕಡಿ, ತಂಬಿ, ನವಣ್ಕೆಿ  ಅನನ , ಮೊಸರು ಮಜಿಿ ಗೆ, ಯುಗಾದ್ಧ 

ಹಬಬ ರೆ್ಕ ಗಿ ಶ್ಯಾ ವಿಗೆ ಅಕೆಿ  ಸೊಂಡಿಗೆ ಇತ್ಯಾ ದ್ಧಗಳನ್ನನ  ಊಟ ಮಾಡುತು ದಾ ರು. ಆದರೆ ಇಂದು 

ಏನಾಗಿದೆ? ಇಂದು ಆಹಾರ ಪದಿ ತಯಲಿ್ಲ  ಸಂಪೂಣ್ಿವಾಗಿ ಬದಲ್ಲವಣೆಗಳು ಕಂಡುಬಂದ್ಧವೆ. 

ಆಯಾ ದ್ಧನದ ದುಡಿಮೆಯ ಸವ ರೂಪಕೆನ್ನಗುಣ್ವಾಗಿ ತಮಮ  ಆಹಾರ ಕರ ಮಗಳಲಿ್ಲ  

ಸಿಿ ತಾ ಂತರಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟದ್ಯಾ ರೆ. ಕುಟ್ಟಂಬ ವಾ ವಸಿ್ಥಯನ್ನನ  ಗಣ್ನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕಂಡಾಗ 

ಅಲಿ್ಲಯೂ ಸಿಿ ತಾ ಂತರಗಳ ಪರ ಕಿರ ಯೆಯನ್ನನ  ಗುರುತಸಬಹುದು. ಅಂದರೆ ಹಂದೆ 

ಅನೋನಾ ವಾಗಿ ಒಂದೇ ಸೂರಿನಡಿಯಲಿ್ಲ  ಅನೇಕ ತಲೆಮಾರುಗಳು ನಾವು ನಮಮ ವರು ಎಂಬ 

ಭಾವನೆಯಂದ್ಧಗೆ ಬದುಕುತು ದಾ  ರ್ಕಲ ಈಗಿಲಿ . ಕುಟ್ಟಂಬದ ಸವ ರೂಪಗಳಲಿ್ಲಯೂ 

ಬದಲ್ಲವಣೆಯನ್ನನ  ರ್ಕಣ್ಬಹುದು. 

    ಇಂದು ಅವಿಭ್ಕು  ಕುಟ್ಟಂಬಗಳು ಕಣ್ಮ ರೆಯಾಗುತು ವೆ. ವಿಭ್ಕು  ಕುಟ್ಟಂಬಗಳ ಸಂಖ್ಯಾ  

ದ್ಧನದ್ಧಂದ ದ್ಧನಕೆ್ಕ  ಹೆಚ್ಚಾ ಗತೊಡಗಿವೆ. ಈ ಪರ ಕಿರ ಯೆಯಂದ ಸಾಮುದ್ಯಯಕ ಐಕಾ ತೆ ಬೇಡ 

ನಾಯಕರಲಿ್ಲ  ಕಣ್ಮ ರೆಯಾಗುತು ದೆ. ಬಡತನವು ಅಜೆಾ ನಕೆ್ಕ  ರ್ಕರಣ್ವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅವರಲಿ್ಲ  

ಹೇರಳವಾಗಿ ಇಂದ್ಧಗೂ ಮೌಖಿಕ ಸಾಹತಾ ವಿದೆ. ಜ್ನಪದ ರ್ಕವಾ ಗಳ್ಳದ ಅವೈಣ್ಪಪ , 

ಗುಣ್ಸಾಗರಿ, ಜಂಟ್ಟಂಗರಾಮ, ಬಡವಿನಿೋಲಮಮ ನ ರ್ಕವಾ  ಹೋಗೆ ಇನಿನ ತರ ಜ್ನಪದ 

ರ್ಕವಾ ಗಳನ್ನನ  ಹಾಡುವವರ ಸಂಖ್ಯಾ  ಸಮುದ್ಯಯದಲಿ್ಲ  ಕಡಿಮೆಯಾಗುತು ದೆ. ಮಹಳೆಯರು 

ಇವುಗಳನ್ನನ  ಕಲ್ಲಯಲು, ಹಾಡಲು ಆಸಕಿು  ತೊೋರುತು ಲಿ . ರ್ಕರಣ್ ಇμÉ  ್ಟ ಇಂದು ಅವುಗಳ 

ಮೇಲೆ ಬಿೋಳುತು ರುವ ಪಾಶಿಾ ಮಾತಾ  ಸಂಸೆ øತಗಳ ಪರ ಭಾವವೆಂದರೆ ತಪಾಪ ಗಲ್ಲಕೆಿಲಿ . ಅದೇ 

ರಿೋತಯಾಗಿ ಗಾರ ಮಿೋಣ್ ಸೊಗಡನ್ನನ  ಹೆರ್ಚಾ ಸುವ ಅನೇಕ ಕಲೆಗಳು ಇಂದು ಮಾಯವಾಗುತು ವೆ. 

ಜ್ನಪದ ಕಲೆಗಳ್ಳದ ಕೋಲ್ಲಟ, ಭ್ಜ್ನೆ, ಬಂಡಿ ಎತ್ತು ವ ಸಪ ರ್ಧಿ, ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ 

ಹಬಬ ದಲಿ್ಲನ ಜೋರ್ಕಲ್ಲ, ಹೋಗೆ ಇನ್ನನ  ಅನೇಕ ಜ್ನಪದ ಕಿರ ೋಡೆಗಳು ಮೂಲೆ 

ಗುಂಪಾಗುತು ರುವುದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆದೇ ಹಬಬ  ಹರಿದ್ಧನಗಳು ಕೂಡ ಇವರಲಿ್ಲ  

ನಾಮರ್ಕವಸಿ್ಥ ಗಳ್ಳಗಿವೆ. ಮೊದಲು ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಹಬಬ  ಬಂತೆಂದರೆ ಜೋರ್ಕಲ್ಲಯನ್ನನ  

ಒಂದು ವಾರದವರೆಗೆ ಆಡುತು ದಾ ರು. ಗೌರಿಹುಣೆಿ ಮೆ ಬಂತೆಂದರೆ ಬಾಲ ಹೆಣೆ್ಣ  ಮಕೆಳು 

ಕೋಲ್ಲಡುತು ದಾ ರು. ದಸರಾ ಹಬಬ  ಬಂತೆಂದರೆ ಕುಸಿು , ಕೋಲ್ಲಟ, ಭ್ಜ್ನೆ, ಡೊಳುಾ ಕುಣಿತ 

ಇತ್ಯಾ ದ್ಧ ಕಿರ ೋಡೆಗಳಲಿ್ಲ  ತೊಡಗುತು ದಾ ರು. ಆದರೆ ಇಂದು ಇವೆಲಿ  ಕಿರ ೋಡೆಗಳು ತೆರೆಮರೆಗೆ 

https://tumbe.org/


                                      

                                                Group of International Journals 
                                   

 
 51  

 https://tumbe.org/   

T  u  m  b  e 
ISSN: 2581-8511 

 
Volume-5(2)2022 

 ಸರಿಯುತು ವೆ. ಅμÉ  ್ಟ್ಟೋ ಅಲಿದೆ ನಗರಿೋಕರಣ್, ಜಾಗತೋಕರಣ್ ಮತ್ತು  ಕೈಗಾರಿೋಕರಣ್ದ 

ಪರ ಭಾವದ್ಧಂದ್ಯಗಿ ಅವರು ತಮಮ  ಮೂಲ ಕಸುಬನ್ನನ  ಬಿಟ್ಟು ದ್ಯಾ ರೆ. ಇನ್ನನ  ಕ್ಕಲವರು 

ಬಿಡುತು ದ್ಯಾ ರೆ. ಕೃಷಿಯನೆನ ೋ ತಮಮ  ಜಿೋವಾಳು ಎಂದು ಬದುಕುತು ದಾ  ಜ್ನರು ಇಂದು 

ನಗರಿೋಕರಣ್, ಜಾಗತೋಕರಣ್ ಮತ್ತು  ಕೈಗಾರಿೋಕರಣ್ದ ಪರ ಭಾವದ್ಧಂದ್ಯಗಿ ಅವರು ತಮಮ  ಮೂಲ 

ಕಸುಬನ್ನನ  ಬಿಟ್ಟು ದ್ಯಾ ರೆ. ಇನ್ಮನ  ಕ್ಕಲವರು ಬಿಡುತು ದ್ಯಾ ರೆ. ಕೃಷಿಯನೆನ ೋ ತಮಮ  ಜಿೋವಾಳು 

ಎಂದು ಬದುಕುತು ದಾ  ಜ್ನರು ಇಂದು ನಗರಿೋಕರಣ್ದ ವಾಾ ಮೊೋಹಕೆ್ಕ  ಬಲ್ಲಯಾಗಿ ತಮಮ  

ವೃತು ಯನೆನ ೋ ಬಿಟ್ಟು  ನಗರದಂತಹ ಪರ ದೇಶ್ಗಳಿಗೆ ವಲಸ್ಥ ಹೋಗುವ ಮೂಲಕ 

ಸಿಿ ತಾ ಂತರಗೊಳುಾ ತು ದ್ಯಾ ರೆ. ಇಲಿ್ಲ  ಮುಖಾ ವಾಗಿ ಗಮನಿಸಬೇರ್ಕದ ಅಂಶ್ವೆಂದರೆ, ಈಗಿೋಗ 

ಮುಂದುವರಿದ ತಂತರ ಜೆಾ ನದ್ಧಂದ್ಯಗಿ ದೊರೆಯುವ ಕಲಸಗಳು ದೊರಕದ್ಧರುವುದು ವಿμ

Áದದ ಮನೆದೇವರ ಆಯೆೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಕೂಡ ಸಿಿ ತಾ ಂತರಕೆ್ಕ  ಒಳಪಟ್ಟು ದ್ಯಾ ರೆ. ಸಂಗತಯಾಗಿದೆ. 

ಜತೆಗೆ ಮನೆದೇವರ ಆಯೆೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಕೂಡ ಸಿಿ ತಾ ಂತರಕೆ್ಕ  ಒಳಪಟ್ಟು ದ್ಯಾ ರೆ. 

     ಆಧುನಿಕತೆ ಬೆಳೆದಂತೆಲಿ್ಲ  ದುಶ್ಾ ಟಗಳು ಗಣ್ನಿೋಯವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತು ವೆ. ಈ ದುಶ್ಾ ಟಗಳಿಗೆ 

ಬೇಡ ನಾಯಕ ಯುವಕರು ಬಲ್ಲಯಾಗುತು ರುವುದು ಖೇದಕರ ಸಂಗತ. ಅμÉ  ್ಟ್ಟೋ ಅಲಿದೆ 

ಮದಾ ಪಾನ, ಗುಟೆ್ಕ  ಮತ್ತು  ಮಟೆ್ಕ ಗಳಂತ ದುಶ್ಾ ಟಗಳು ಕ್ಕಲ ಯುವಕರನ್ನನ  

ಆವರಿಸಿಕಂಡಿವೆ. ಹರಿಯರ ಒತ್ಯು ಸ್ಥಯನ್ನನ  ಕಡೆಗಣಿಸಿ ಈ ದುಶ್ಾ ಟಗಳಿಗೆ 

ಬದಲ್ಲಗುತು ರುವುದು ಆಧುನಿಕತೆಯ ಸೊೋಗಿನಿಂದ್ಯಗಿ ಎಂಬುದನ್ನನ  ಮರೆಯುವಂತಲಿ . 

ಜತೆಗೆ ಇಂದು ವಿದ್ಯಾ ವಂತ ಬುದ್ಧಾ ಜಿೋವಿಗಳು ಸಹ ಆಧುನಿಕತೆಯ ಜಿೋವನ ಶೈಲ್ಲಗೆ 

ಮಾಪಾಿಡಾಗುತ್ಯು  ಮೂಲ ಸಿ ಳವನ್ನನ  ಬಿಟ್ಟು  ಬೇರೆಡೆಗೆ ಸಿಳ್ಳಂತರವಾಗುತು ರುವುದು 

ಆಧುನಿಕತೆ, ಜಾಗತೋಕರಣ್, ಕೈಗಾರಿೋಕರಣ್ಗಳ ಪರ ಭಾವದ್ಧಂದ್ಯಗಿ ಎಂಬುದನ್ನನ  

ಹೇಳಬೇರ್ಕಗುತು ದೆ. ಆಧುನಿಕತೆ ಬೆಳೆದಂತೆ ಅಸೂಯೆ, ವೈಷ್ಮಾ , ದೆವ ೋಷ್ಗಳು 

ಹೆಚ್ಚಾ ತು ರುವುದರಿಂದ ಬೇಡ ನಾಯಕ ಸಮುದ್ಯಯದಲಿ್ಲ  ಒಗಗಟ್ಟು  ಅಥ್ವಾ ಸಂಘಟನೆ 

ಮನೋಭಾವಕೆ್ಕ  ಕುತ್ತು  ಬಂದ್ಧದೆ. ಮುಂದುವರೆದು ಇತರರು ಇವರ ಸಂಘಟನೆಗೆ 

ಆಸಪ ದಕಡದೆ ಒಬಬ ರ ಮೇಲಬಬ ರನ್ನನ  ಎತು  ಕಟ್ಟು  ಸಂಘಟನೆ ಬೆಳೆಯದಂತೆ 

ನೋಡಿಕಳುಾ ತು ದ್ಯಾ ರೆ. ಸಂಘಟನೆ ಎನ್ನನ ವುದು ಬಲ್ಲμÁ  ್ಠವಾಗಿದಾ ರೆ ಇμÉ  ್ಟೂತು ಗೆ 7% 

ಮಿೋಸಲ್ಲತಯನ್ನನ  ಪಡೆದುಕಳುಾ ತು ದಾ ರು. ಆದರೆ ಸಂಘಟನೆಯ ಕರತೆಯಂದ್ಯಗಿ 

ಇಂದ್ಧಗೂ ಹಂದೆ ಉಳಿಯುವ ಪರಿಸಿಿ ತ ಬಂದೊಗಿದೆ. ಸಂಘಟನೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಕೂಡ ಸಾವ ಥ್ಿ 

ಪರ ಕ್ಕಲಸ ನಡೆಯುತು ದೆ. ಎಂದರೆ ತಪಾಪ ಗಲ್ಲಕೆಿಲಿ . ಜತೆಗೆ ಈ ನಾಾ ಯ ತೋಮಾಿನ" 

ವಿಷ್ಯಕೆ್ಕ  ಬಂದರೆ ಇಂದು ಬೇರೆಯದೆಾ  ಕಥೆ ಎಂದೇ ಹೇಳಬಹುದು. ಏಕ್ಕಂದರೆ ಪಂಚ್ಚಯು  

ಎಂದರೆ ದೈವತವ ದ ಪರಿಕಲಪ ನೆಯ ನೆಲೆಯಲಿ್ಲ  ಅμÉ  ್ಟೂಂದು ಮಹತವ  ಸಮುದ್ಯಯದಲಿ್ಲ  

ರ್ಕಣ್ಲ್ಲಗುತು ತ್ತು . ಪಂಚ್ಚಯತ ಎಂದರೆ ಯಜ್ಮಾನರಿಗೆ “ದೈವ” ಎಂಬ ವಾಡಿಕ್ಕಯಲಿ್ಲ  

ನೋಡಲ್ಲಗುತು ತ್ತು . ಆದರೆ ಇಂದು ತಮಮ  ತಮಮ ಲಿ್ಲಯೇ ಈ ಸಮುದ್ಯಯ ನಾಾ ಯ ತೋಮಾಿನ 

ಮಾಡಿಕಳುಾ ತು ದೆ. ಆದರೆ ಇಂದು ನಗರಿೋಕರಣ್ದ ಪರ ಭಾವದ್ಧಂದ್ಯಗಿ ಪಂಚ್ಚಯತ 

ಪದಿ ತಯೇ ನಿಂತ್ತಹೋಗಿದೆ. ಪರ ತಯಂದು ವಿಷ್ಯಕೊ  ಪೆÇ  ್ೋಲ್ಲೋಸ್ ಸ್ಥು ೋಷ್ನ್ ಮತ್ತು  

ಕೋರ್ಟಿ ಮೆಟ್ಟು ಲುಗಳನ್ನನ  ಹತ್ತು ವಂಥ್ ಪರಿಸಿಿ ತ ತಲೆದೊೋರಿದೆ. ಬೇಡ ನಾಯಕ 

ಸಮುದ್ಯಯವು ಉದೊಾ ೋಗ ಪಡೆಯುವಿಕ್ಕಯಲಿ್ಲಯೂ ಗಮನಾಹಿವಾದ 

ಬದಲ್ಲವಣೆಗಳನ್ನನ  ರ್ಕಣ್ಲ್ಲಕೆ್ಕ  ಹೆಣ್ಗಾಡುತು ದೆ. ಆದರೂ ವೈದಾ ಕಿೋಯ, ಇಂಜ್ನಿಯರಿಂಗ್, 
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 ಶಿಕ್ಷಕ, ವೃತು , ಬಾಾ ಂಕ್ ಸೇವೆ, ಪೆÇಲ್ಲೋಸ್ ಸೇವೆ, ಸಾರಿಗೆ ಸೇವೆ, ಹೋಗೆ ಇನಿನ ತರ ಇಲ್ಲಖ್ಯಗಳಲಿ್ಲಯೂ 

ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಪರ ಮಾಣ್ದಲಿ್ಲ  ಸೇರಿಕ ದನ್ನನ  ರ್ಕಣ್ಬಹುದು. ಈ ಪರ ಮಾಣ್ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲು 

ರ್ಕರಣ್ ಪರಿಶಿಷ್ು  ಪಂಗಡಕೆ್ಕ  ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಾತಗಳನ್ನನ  ಪರಿಶಿಷ್ು  ಪಂಗಡದ ಮಿೋಸಲ್ಲತಗೆ 

ಸೇರಿಸುತು ರುವುದು. ಇರುವ 3% ಮಿೋಸಲ್ಲತಯನಿನ ಟ್ಟು ಕಂಡು ಉದೊಾ ೋಗ 

ನಿೋರಿಕಿಷ ೋಸುವುದ್ಯರೂ ಹೇಗೆ ಎಂಬುದೇ ಮುಖಾ  ಪರ ಶ್ನನ ? ಇದು ಸರಿ ಹೋಗಬೇರ್ಕದರೆ ಕಂದರ  

ಕಟ್ಟು ರುವ 7.5% ಮಿೋಸಲ್ಲತಯನ್ನನ  ಕನಾಿಟಕ ಸರ್ಕಿರ ಜಾರಿಗೆ ತಂದ್ಯಗ ಉದೊಾ ೋಗ, 

ಶಿಕ್ಷಣ್ದಲಿ್ಲ  ಗಮನಾಹಿವಾದ ಬದಲ್ಲವಣೆಯನ್ನನ  ನೋಡಬಹುದು. ಈ ಪರ ಕಿರ ಯೆ ಅತ 

ಬೇಗನೇ ಆಗಬೇರ್ಕದ ಅನಿವಾಯಿತ ಈ ಸಮುದ್ಯಯಕೆಿದೆ. ಇತು ೋರ್ಚನ ತಂತರ ಜೆಾ ನದ 

ಪರ ಭಾವದ್ಧಂದ್ಯಗಿ ಅಲಿಂದು ಇಲಿಂದು ದೊರೆಯುತು ದಾ  ಕ್ಕಲಸಗಳು ಸಹ ಗಗನ 

ಕುಸುಮವಾಗುತು ವೆ. ನಾನಾ ವೃತು ಗಳಿಗೆ ಕಡಲಪ ಡುವ ಆರ್ಥಿಕ ಸೌಲಭ್ಾ ವನ್ನನ  ಸರ್ಕಿರ 

ಒದಗಿಸಿಕಟು ರೆ ಅವರು ತಮಮ ದೇ ಆದ ಗುಡಿ ಕೈಗಾರಿಕ್ಕಗಳನ್ನನ  ಬೆಳಸಬಹುದು. ಇಲಿವೇ 

ಸವ ತಂತರ  ಉದ್ಧಾ ಮೆಗಳನ್ನನ  ಸೃಷಿು ಸಿಕಳಾ ಬಹುದು. ಮೂಲತಃ ಬಡತನದಲಿ್ಲ  ನರಳುತು ದಾ  

ಬಹುಪಾಲು ಜ್ನರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆನ್ನನ ಲುಬು ಇಲಿದಂತ್ಯಗಿದೆ. ಆಧುನಿಕತೆ ಕ್ಕಲವು 

ಸಮುದ್ಯಯಗಳಿಗೆ ಹಸ ಹಸ ಅವರ್ಕಶ್ಗಳನ್ನನ  ಸೃಷಿು ಸಿದರೆ ಈ ಸಮುದ್ಯಯಕೆ್ಕ  ಮಾತರ  

ಶೋಚನಿೋಯ ಪರಿಸಿಿ ತ ಎಂದೇ ಹೇಳಬಹದು. ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನನ  ಜಾಗತೋಕರಣ್ದ 

ಪೈಪೆÇ  ್ೋಟ್ಟಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದ್ಯಗ ಜಾಗತೋಕ ಪೈಪೆÇ  ್ೋಟ್ಟಯನ್ನನ  ಎದುರಿಸಲು ಕ್ಕಲವು 

ಸಮುದ್ಯಯಗಳು ಸಾಮಥ್ರ ಾ  ಎದುರಿಸಲ್ಲರದೇ ಹೋಗಿವೆ. 

      ಈ ಸಂದಭ್ಿದಲಿ್ಲ  ಆರ್ಥಿಕ ತಜ್ಞರಾದ ಅಮಾತರ ಾ ಸೇನ್ ಅವರ ಒಂದು ಮಾತ್ತ 

ನೆನಪಾಗುತು ದೆ. ಆದೇನೆಂದರೆ, ಸಾಮಥ್ರ ಾ  ಹಂದ್ಧದ ಸಮುದ್ಯಯಗಳು ಜಾಗತೋಕರಣ್ 

ಪರ ಕಿರ ಯೆಗೆ ತಮಮ ನ್ನನ  ತೆರೆದುಕಂಡರೆ ಸಾಮಥ್ರ ಾ  ಪಡೆಯದ ಸಮುದ್ಯಯಗಳು ಜಾಗತೋಕರಣ್ 

ಪರ ಕಿರ ಯೆಯಂದ ಇನ್ಮನ  ಮುದುಡುವ ಸಿಿ ತಗೆ ಇಳಿಯುತು ವೆ. ಇವರ ಹೇಳಿಕ್ಕಯು ಈ 

ಸಮುದ್ಯಯಕೆ್ಕ  ಅನವ ಯಸುವಂತದೆ. ಮುಂದ್ಧನ ದ್ಧನಗಳಲಿ್ಲ  ಸಮುದ್ಯಯವು ಆಧುನಿಕತೆ, 

ಜಾಗತೋಕರಣ್, ಮತ್ತು  ಕೈಗಾರಿೋಕರಣ್ದ ಹಾವಳಿಯಂದ ಕಠಿಣ್ ಸವಾಲನ್ನನ  ಎದುರಿಸಲ್ಲಗದೇ 

ಬಡತನದ ಕೂಪಕೆ್ಕ  ಸಿಲುಕುವುದು ನಿಶಿಾ ತವಾಗಿದೆ. ಆಧುನಿಕತೆ ಹೆರ್ಚಾ ದಂತೆಲಿ್ಲ  ಕೃಷಿ ಮೂಲ 

ವೃತು  ಸಮುದ್ಯಯಗಳು ಹೆರ್ಚಾ ನ ಆತಂಕಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗುತು ಲೇ ಇವೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ 

ನಿಲಿಕ್ಷಾ ದ್ಧಂದ್ಯಗಿ ಮುದುಡುತು ರುವ ಎμÉ  ್ಟೂ ೋ ಸಮುದ್ಯಯಗಳು ಇಂದು ಸವಕಲು 

ನಾಣ್ಾ ವಾಗುತು ವೆ. 

     ಒಟ್ಕು ರೆಯಾಗಿ ಆಧುನಿಕತೆಯ ಪರ ವೇಶ್ದ್ಧಂದ್ಯಗಿಯೇ ಅನಾನ್ನಕೂಲಕರ ಸಿಿ ತಗೆ 

ನ್ಮಕಲಪ ಟು  ನಾಯಕ ಸಮುದ್ಯಯಕೆ್ಕ  ಅಕ್ಷರಜೆಾ ನದ ಕರತೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಸಾವ ವಲಂಬನೆ ಮತ್ತು  

ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಹಂದುಳಿದವರ ಅನಿಷ್ು ಗಳೆಲಿ್ಲ  ಇವರ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಗೆ ರ್ಕಲಡರ್ಕಗಿವೆ. 

ಇವುಗಳನ್ನನ  ಹೋಗಲ್ಲಡಿಸಿ ಜ್ನಜಾಗೃತ ಮೂಡಿಸುವಲಿ್ಲ  ನಾಯಕ ಸಮುದ್ಯಯದ ಸಂಘ 

ಸಂಸಿ್ಥ ಗಳ ಪಾತರ  ಎಂದ್ಧಗಿಂತಲೂ ಇಂದು ಅಗತಾ ವಾಗಿದೆ. 

    ಬೇಡ ನಾಯಕ ಸಮಾಜ್ ಬಹುಸಂಖ್ಯಾ ಯನ್ನನ  ಹಂದ್ಧರುವ ದೊಡಡ  ಸಮಾಜ್ವಾಗಿದಾ ರೂ 

ಒಗಗ ಟ್ಟು ನಲಿ್ಲ , ಅಭಿವೃದಿ್ಧಯಲಿ್ಲ  ಏಳೆ ಹಂದದೆ ಇರುವುದಕೆ್ಕ  ಹಲವು ರ್ಕರಣ್ಗಳಿವೆ. 

1. ಬೇಡರಿಗೆ ರಾಜ್ಕಿೋಯ ಶ್ಕಿು ಯ ಅರಿವಿಲಿದ್ಧರುವುದು. 
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 2. ರಾಜ್ಕಿೋಯ ಪರ ಜೆಾ ವಂತಕ್ಕ ಇನ್ನನ  ಗಾಢವಾಗಿ ಬೆಳೆದ್ಧಲಿದ್ಧರುವುದು. 

3. ಬಹಬೇಗ ಸಣೆ್ ಪುಟು  ಆಮಿಷ್ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾ  ಬಲ್ಲಯಾಗುತು ರುವುದು. 

4. ಅವರಿವರ ಚ್ಚಡಿ ಮಾತ್ತಗಳನ್ನನ  ಕಳುವುದು ಜಾಸಿು . 

5. ಕುಷ ಲಿಕ ರ್ಕರಣ್ಗಳಿಗೆ ವೈಷ್ಮಾ  ಮಾಡುವುದು. 

6. ಸಮಗರ  ರಾಜ್ಾ ವನ್ನನ  ಪರ ತನಿಧಿಸುವ ಸಮುದ್ಯಯದ ರಾಜ್ಾ ಮಟು ದ ಪರ ಬಲ ಏಕೈಕ ಸಂಘನ   

ಇಲಿದ್ಧರುವುದು. 

7. ಇನನ ಬಬ ರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಂಡು ಸಹಸದೇ ಹಟ್ಟು ಕಿಚ್ಚಾ  ಪಡುವುದು ಹೆಚ್ಚಾ . 

8. ದುಡಿದು ತನ್ನನ ವ ಹಾಗೂ ಏಟ್ಟು  ಹಂದುವ ಛಲ ಈ ಸಮುದ್ಯಯದವರಲಿ್ಲ  ಕಡಿಮೆ. 

9. ದುಶ್ಾ ಟ ಮತ್ತು  ಮೂಢನಂಬಿಕ್ಕಗಳಿಗೆ ಬಹುಬೇಗ ದ್ಯಸರಾಗುತು ರುವುದು. 10. ಈ 

ಸಮುದ್ಯಯದ ಮಹಳೆಯರಲಿ್ಲ  ಹೆಚ್ಚಾ  ಹೆಚ್ಚಾ  ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಜಾಗೃತ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅರಿವು 

ಮೂಡಿಸದ್ಧರುವುದು. 

11, ಇಲಿ್ಲಯವರೆಗೂ ಈ ಸಮುದ್ಯಯಕೆ್ಕ  ಒಬಬ  ಏಕೈಕ ಮುಖಂಡನನ್ನನ  ಬೆಳೆಸಿಲಿದ್ಧರುವುದು, 

12. ಸಣೆ್ ವರಿಂದ ಹಡಿದು ದೊಡಡ ವರವರೆಗೆ ಮೊದಲು ನನನ  ಸಮಾಜ್ ನಂತರ ರಾಜ್ಕಿೋಯ 

ಎನ್ನನ ವ ಗಟ್ಟು ತನವನ್ನನ  ಬೆಳೆಸಿಕಂಡಿಲಿದ್ಧರುವುದು, 

13. ಚ್ಚನಾವಣೆಗಳಲಿ್ಲ  ಅವರ ಸಮುದ್ಯಯವನ್ನನ  ಕಡೆಗಣಿಸಿ ಪಕ್ಷಗಳ ಅಮಿಷ್ಕೆ್ಕ  ಇಲಿವೇ 

ವಾ ಕಿು ಗಳು ತೊೋರಿಸುವ ಅಮಿಷ್ಗಳಿಗೆ ಬಹುಬೇಗ ಬಲ್ಲಯಾಗುತು ರುವುದು.  

14. ಮುಖಂಡರುಗಳ ಬಗೆಗ  ಬೇರೆಯವರ ಮುಂದೆ ಅಗೌರವದ್ಧಂದ ಮಾತನಾಡುವುದು. 

15. ಪರ ತ ವಷ್ಿ ಈ ಸಮುದ್ಯಯದವರಲಿ್ಲ  ಜಾಗೃತ, ಸಂಘಟನೆ ಉಂಟ್ಟಮಾಡುವಂತಹ 

ಸಮಾವೇಶ್ಗಳನ್ನನ  ಮಾಡದೇ ಇರುವುದು. 

16. ಸಮಾಜ್ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಒತ್ತು  ಕಡುವ ಹಾಗೂ ಸಮಗರ  ವಾಲ್ಲಮ ೋಕಿ ಜ್ನರ ಜಾಗೃತ 

ಮೂಡಿಸುತು ರುವ ವಾಲ್ಲಮ ೋಕಿ ಜಾತೆರ ಯಂತಹ ಸಮಾವೇಶ್ಗಳನ್ನನ  ಮನಸಾ ಪೆÇ  ್ರಿೋತ್ಯಾ ಹಸುವ 

ಪರ ವೃತು ಯನ್ನನ  ಬೆಳೆಸಿಕಳಾ ಬೇಕು. 

17. ಚ್ಚನಾವಣೆಗಳಲಿ್ಲ  ಸಮುದ್ಯಯಕೆ್ಕ  ಅನಾಾ ಯ ಮಾಡಿದ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಬುದ್ಧಾ  ಕಲ್ಲಸುವ ಅರಿವು 

ಇಲಿದ್ಧರುವುದು. 

18. ಜ್ನರಲಿ್ಲ  ಸಮುದ್ಯಯದ ಇತಹಾಸ, ಪರಂಪರೆ ಹಾಗೂ ಸಾಹತಾ ದ ತಳುವಳಿಕ್ಕ ಇಲಿದೇ 

ಇರುವುದು. ಹಾಗೂ ಇಂತವುಗಳಿಗೆ ಪೆÇ  ್ರಿೋತ್ಯಾ ಹ ಕಡದ್ಧರುವುದು, 

19. ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪರ ಗತ ಇಲಿದೇ ಕವಲ ಭ್ರ ಮೆಯಲಿ್ಲ  ತೇಲ್ಲಡುತು ರುವುದು.  

20. ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ು ದ್ಧಂದ ಹರಬರಲು ತಮಮ  ಸವ ಂತ ಪರ ಯತನ ವನ್ನನ  ಮಾಡದ್ಧರುವುದು.  

21. ಸದ್ಯ ಬೇರೆಯವರನ್ನನ  ದೂಷಿಸುತ್ಯು  ರ್ಕಲಹರಣ್ ಮಾಡುವುದು. 
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 22.ರಾಜ್ರ್ಕರಣಿಗಳು ಸಮುದ್ಯಯದ ಪರ ಶ್ನನ  ಬಂದ್ಯಗ ಪಕ್ಷತೋತವಾಗಿ ಒಂದ್ಯಗಿ ಆಗಿರುವ 

ಅನಾಾ ಯಗಳ ವಿರುದಾ  ಸರ್ಕಿರದ ಮೇಲೆ ಶ್ನಡುಡ  ಹಡೆದು ತಮಮ  ಹಕೆತ್ಯು ಯ ಮಾಡದೇ 

ಇರುವುದು. 

23. ಸಮುದ್ಯಯರೆ್ಕ ಗಿರುವ ಅನಾಾ ಯಗಳ ವಿರುದಿ  ಚಳುವಳಿ, ಹೋರಾಟಗಳನ್ನನ  

ಹಮಿಮ ಕಳುಾ ವ ಸಂಘಟಕರಿಗೆ ಚಳುವಳಿಗಾರರಿಗೆ ಸಮುದ್ಯಯದ ಯಾವೊಬಬ  

ಶಿರ ೋಮಂತರಾಗಲ್ಲ ರಾಜ್ರ್ಕರಣಿಗಳ್ಳಗಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ರಿೋತಯ ಪೆÇ  ್ರಿೋತ್ಯಾ ಹ ಬೆಂಬಲ 

ನಿೋಡದ್ಧರುವುದು.  

24. ನೌಕರರು, ಅಧಿರ್ಕರಿಗಳು ಈ ಸಮುದ್ಯಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲಿ್ಲ  ಇನ್ನನ  ಹೆಚ್ಚಾ  ಹೆಚ್ಚಾ  

ನಿಗಾವಹಸಬೇರ್ಕಗಿರುವುದು. 

    ಇಂತಹ ಕ್ಕಲವು ಸಮಸ್ಥಾ ಗಳನ್ನನ  ಗಾಢವಾಗಿ ರ್ಚಂತಸಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕಳುಾ ವ 

ನಿಟ್ಟು ನಲಿ್ಲ  ಆಲೋರ್ಚಸಿ ಸಮುದ್ಯಯದಲಿ್ಲ  ಒಗಗಟ್ಟು , ಸಂಘಟನೆ ಮೂಡಿಸಿದಲಿ್ಲ  ಈ 

ಸಮುದ್ಯಯ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಸಾಧಿಸುವಲಿ್ಲ  ಸಹರ್ಕರಿಯಾಗುತು ದೆ. 

     ಯಾವ ದೇಶ್, ಸಮಾಜ್ದ ಯುವಕರು ವಾ ಸನಕೆ್ಕ  ಬಿೋಳುವರೊೋ ಆ ದೇಶ್ ಮತ್ತು  ಸಮಾಜ್ 

ಹಾಳ್ಳಗುವುದರ ಜತೆಗೆ ನಿವಿೋಿಯರ ವಾಗುವುದು: ದೇಶ್ ಮತ್ತು  ಸಮಾಜ್ ಹಾಳು ಮಾಡಲು 

ಅದನೆನ ೋ ಅಸು ರವಾಗಿ ಬಳಸುವರು ಶ್ತ್ತರ ಗಳು. ಇತು ೋರ್ಚನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನನ  ಸೂಕ್ಷಮವಾಗಿ 

ಗಮನಿಸಿದ್ಯಗ ವಾಲ್ಲಮ ೋಕಿ ಸಮುದ್ಯಯದ ಯುವಕರಲಿ್ಲ  ಈ ರ್ಕಯಲೆ ಹರಡುತು ರುವುದು 

ಸಮಾಜ್ಕೆ್ಕ  ಅಪಾಯರ್ಕರಿ ಸಂಗತ. ಹಾಗಾದರೆ ಆ ವಾ ಸನ ಯಾವುದು? 

     ವಾಲ್ಲಮ ೋಕಿ ಯುವಕರಲಿ್ಲ  ಉದ್ಯಸಿೋನತೆ- ವಾ ಸನ ದಟು ವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತು ದೆ. ಇದು ವಾಲ್ಲಮ ೋಕಿ 

ಸಮಾಜ್ಕೆ್ಕ  ಬಂದೊದಗಲ್ಲರುವ ಅಪಾಯದ ಮುನ್ಮಾ ಚನೆ, ರಾಜ್ಕಿೋಯ - ಉದ್ಯಸಿೋನತೆ 

ವಾಲ್ಲಮ ೋಕಿ ಸಮಾಜ್ದ ಬೇರನ್ನನ  ಅಲಿ್ಲಡಿಸುತು ದೆ. ರಾಜ್ಕಿೋಯ ಪರ ಜೆ್ಞ  ಇಲಿದ ಸಮಾಜ್ 

ಯಾವಾಗಲೂ ಶೋಷ್ಣೆಗೆ ತ್ತತ್ಯು ಗುವುದು. ವಾಲ್ಲಮ ೋಕಿ ಬೇಡರ ನಾಯಕ ಸಮಾಜ್ 

ಇಂತಹದೊಂದು ಶೋಷ್ಣೆಗೆ ನಿರಂತರ ಗುರಿಯಾಗುತ್ಯು  ಬಂದ್ಧದೆ. ಇದಕೆ್ಕ  ರ್ಕರಣ್ವೇನ್ನ? 

    ಇಲಿ್ಲವರೆಗೆ ಸಾವ ಥ್ಿರೆ್ಕ ಗಿ ಸಮಾಜ್ದ ಯುವಕರನ್ನನ  ಬಳಸಿಕಳುಾ ತು  ಬಂದ್ಧರುವ ವಾಲ್ಲಮ ೋಕಿ 

ಸಮಾಜ್ದ ರಾಜ್ಕಿೋಯ ನಾಯಕರು ಒಂದಡೆಯಾದರೆ, ಅಸಮಥ್ಿ ಗುಲ್ಲಮ-ಪರ ವೃತು ಯ 

ವಾ ಕಿು ಗಳ ರಾಜ್ಕಿೋಯ ಪರ ವೇಶ್ ಮತೊು ಂದೆಡೆ ವಾಲ್ಲಮ ೋಕಿ ವಾ ಕಿು ಗಳ ರಾಜ್ಕಿೋಯ ಪರ ವೇಶ್ 

ಮತೊು ಂದೆಡೆ ವಾಲ್ಲಮ ೋಕಿ ಸಮಾಜ್ ದ್ಧೋಘಿ ರ್ಕಲದವರೆಗೆ ರಾಜ್ಕಿೋಯ ಶೋಷ್ಣೆಗೆ 

ಬಲ್ಲಪಶುವಾಗಲು ರ್ಕರಣ್, ಮೊದಲ್ಲನಿಂದಲೂ ಮುತಾ ದಿ್ಧ  ಜಾತಯ ನಾಯಕರು ತಮಮ  

ಪಕ್ಷಗಳಿಂದ ಸಾಮಾಜಿಕ-ರಾಜ್ಕಿೋಯ ನಿವಿೋಿಯರ  ವಾ ಕಿು ಗಳಿಗೆ ಚ್ಚನಾವಣೆಗಳಲಿ್ಲ  ಟ್ಟಕ್ಕರ್ಟ 

ಕಡಿಸಿ, ಗೆದಾ  ನಂತರ ಅವರನ್ನನ  ತಮಮ  ಸೇವಕರನಾನ ಗಿ ದುಡಿಸಿಕಂಡರು. ಇಂದ್ಧಗೂ 

ದುಡಿಸಿಕಳುಾ ತು ರುವರು. ಇದು ವಾಲ್ಲಮ ೋಕಿ ಸಮಾಜ್ವನ್ನನ  ಸದ್ಯ ಕತು ಲಲಿ್ಲ  ಇಡುವ ರಾಜ್ಕಿೋಯ 

- ಶೋಷ್ಣೆಯ ಮಾದರಿ. ಅದರ ಇನನ ಂದು ಮಾದರಿಯು ಮತು ಷ್ಟು  ಉಗರ  ಭ್ಯಾನಕವಿದೆ; 

ಅನಾ ಜಾತ ನಾಯಕರು ಸವ ತಃ ತ್ಯವು ಬೆಳೆದ ವಾಲ್ಲಮ ೋಕಿ ಸಮಾಜ್ದ - ಸಿಿ ತವಂತ 

ಕುಟ್ಟಂಬಗಳನ್ನನ  ಬಳಸಿ, ಹಣ್ರ್ಕಸಿನ ಮೂಲವನಾನ ಗಿ ಪರಿವತಿಸಿ ತ್ಯವು ಅಧಿರ್ಕರ ಪಡೆದು 

ಅವರನ್ನನ  ಗುಲ್ಲಮರಂತೆ ದುಡಿಸಿಕಳುಾ ತು ರುವರು. ಬಾಲ ಬಿರ್ಚಾ ದರೆ ಅಂತಹವರನ್ನನ  ತಮಮ  
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 ಹಾದ್ಧಯಂದ ದೂರ ಸರಿಸಿ ಮೂಲೆ ಗುಂಪು ಮಾಡುವರು, ಇದರಿಂದ ಅವರμÉ  ್ಟ್ಟೋ 

ಮೂಲೆಗುಂಪು ಆಗದೇ ಇಡಿೋ ವಾಲ್ಲಮ ೋಕಿ ಸಮಾಜ್ವನೆನ ೋ ಮೂಲೆಗುಂಪು ಮಾಡುವರು. ಇಂತಹ 

ಪರ ತಕೂಲ ರಾಜ್ಕಿೋಯ ವಾ ವಸಿ್ಥಯಲಿ್ಲ  ವಾಲ್ಲಮ ೋಕಿ ಯುವಕರು ಅದ್ಯಾ ವದೊೋ ಆಮಿಷ್ - 

ಸಾವ ಥ್ಿರೆ್ಕ ಗಿ ವಾ ಕಿು  ಪೂಜ್ಞಯಂತಹ ಮಾರಕ ರೊೋಗಕೆ್ಕ  ಬಲ್ಲಯಾಗುವರು. ಸಮಾಜ್ವನ್ನನ  

ಮಾರಕ ಗುಂಪುಗಳಲಿ್ಲ  ವಿಭ್ಜಿಸಿ ನಂತರ ಆ ರಾಜ್ಕಿೋಯ ವಾ ಕಿು ಯಂದ ತನಗೂ ತನನ  ವಾಲ್ಲಮ ೋಕಿ 

ಸಮಾಜ್ಕೊ  ಯಾವುದೇ ಪರ ಯೋಜ್ನ ಆಗದ್ಧದ್ಯಾ ಗ ತ್ಯವೂ ದ್ಯರಿ ತಪುಪ ವರು ಮತ್ತು  ಅಂತಹ 

ಯುವಕರು ವಾಲ್ಲಮ ೋಕಿ ಸಮಾಜ್ದ ದ್ಯರಿಯನ್ನನ  ತಪಿಪ ಸುವರು. 

     ರಾಜ್ಕಿೋಯ – ದುವರ ಾ ವಸಿ್ಥಯಂತೆ ವಾಲ್ಲಮ ೋಕಿ ಸಮಾಜ್ದ ಆಂತರಿಕ ವಾ ವಸಿ್ಥಯೂ 

ಹಾಳ್ಳಗಲು ಸಮಾಜ್ದ ಯುವಕರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಉದ್ಯಸಿೋನತೆಯೇ ರ್ಕರಣ್. ಒಂದೇ ಸೂರಿನಡಿ 

ವಾಲ್ಲಮ ೋಕಿ ಸಮಾಜ್ ಸಂಘಟ್ಟಸುವ ಇಚೆ್ಛಯ ಕರತೆ ಯುವಕರಲಿ್ಲ  ಎದುಾ  ರ್ಕಣ್ಣತು ದೆ. 

ಓಣಿಗೊಂದು, ಊರಿಗೆ ಹತ್ತು  ರಾಜ್ಾ ಕೆ್ಕ  ನ್ಮರು ಸಂಘಟನೆ, ಸಂಸಿ್ಥ ಗಳು ವಾಲ್ಲಮ ೋಕಿ ಸಮಾಜ್ದ 

ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ  ಹುಟ್ಟು ಕಂಡಿವೆ. ಕ್ಕಲವು ಅಸಲ್ಲ ಇವೆ. ಇನ್ನನ  ಕ್ಕಲವು ನಕಲ್ಲ ಇವೆ. ಮತೆು  ಕ್ಕಲವು 

ನಿವೃತು  ಸರರ್ಕರಿ ನೌಕರರು ಹಾಗೂ ಹಾಲ್ಲ ನೌಕರರು ಸಂಘ – ಸಂಸಿ್ಥ ಗಳನ್ನನ  ವಾಲ್ಲಮ ೋಕಿ 

ಸಮಾಜ್ದ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ  ಕಟ್ಟು ಕಂಡಿರುವರು. ನಿವೃತು ರು - ಸಮಾಜ್ಕೆ್ಕ  ಸಮಾಜ್ದ 

ರಾಜ್ರ್ಕರಣ್ಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು  ಧಮಿ ಸಂಸಿ್ಥ ಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಮಾಗಿ ನಿೋಡದೇ ದ್ಯರಿ 

ತಪಿಪ ಸುತು ರುವುದು, ಸಮಾಜ್ದ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ  ಮತ್ತು  ಹೋರಾಟದ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ  ಹಣ್ ವಾ ಥ್ಿ 

ವಾ ಯ/ಲೂಟ್ಟ ಮಾಡುವದೂ ವಾಲ್ಲಮ ೋಕಿ ಸಮಾಜ್ದ ಒಗಗ ಟ್ಟು ಗೆ ಮಾರಕವಾಗಿದೆ. ಸಟ್ಟಿಫಿಕರ್ಟ 

ಮತ್ತು  ಸರರ್ಕರದ ಭೂಮಿ ಅನ್ನದ್ಯನ ಹಾಗೂ ಸೌಲಭ್ಾ ಗಳಿಗಾಗಿ ಅನಾ ರು ನಾವೂ 

ವಾಲ್ಲಮ ೋಕಿಗಳೆಂದು ಸಂಘ ಸಂಸಿ್ಥ  ಕಟ್ಟು ಕಂಡು ಅಸಲ್ಲ ವಾಲ್ಲಮ ೋಕಿಗಳಿಗೆ ಸಿಗಬೇರ್ಕದ 

ಸಿಾನಮಾನ ಬಡಿು  ಅನ್ನದ್ಯನಗಳನ್ನನ  ಲಪಟ್ಕಯಸುತು ದ್ಯಾ ರೆ. ನಕಲ್ಲಗಳ ಮೇಲೆ ಕಸ್ ಹಾಕಿ 

ಒತು ಡ ತಂತರ ದ್ಧಂದ ಹಣ್ ವಸೂಲ್ಲ ಮಾಡುವ ವಾ ವಸಿ್ಥ  ಹುಟ್ಟು ಕಂಡಿದೆ. ಆ ವಾ ಸನಕೆ್ಕ  

ವಾಲ್ಲಮ ೋಕಿ ಬಲ್ಲಯಾಗಿರುವರು ತನ್ಮಮ ಲಕ ವಾಲ್ಲಮ ೋಕಿ ಜ್ನಾಂಗದ ಸಮಥ್ಿ ಸಮಾಜ್ದ 

ಯುವಕರೂ ಯುವಕರನ್ನನ  ದ್ಯರಿ ತಪಿಪ ಸಲ್ಲಗುತು ದೆ. ಇಂತಹ ಸಮಾಜ್ ಮಾರಕ 

ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳಿಗೆ ಉದ್ಯಸಿೋನತೆ ತೊೋರಿಸುತು ರುವ - ಯುವಪಿೋಳಿಗೆ ಸುಭ್ದರ  ವಾಲ್ಲಮ ೋಕಿ ಸಮಾಜ್ 

ನಿಮಾಿಣ್ದ ಕನಸನ್ನನ  ಮಂಕುಗೊಳಿಸುತು ವೆ. ಇತು ೋರ್ಚಗೆ 'ಯಾರಿಗೆ ಸುಣೆ್ , ಯಾರಿಗೆ ಬಣೆ್ ' 

ಮಿೋಸಲ್ಲತಯೇ ಆಯತ್ತ. ವಾಲ್ಲಮ ೋಕಿ - ಶೋಷಿತರಿಗೆ ಕಡುವೈರಿ. ಮೇಲ್ಲಾ ತ ಬಡವರಿಗೆ 10% 

ಮಿೋಸಲ್ಲತ ಬಂಪರ್ ಕಡುಗೆ ಕಸಿಯತ್ತ ಶೋಷಿತರ ಮೆರಿರ್ಟ - ಕೋಟ್ಕ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ 

ಮತ್ತು  ಹಕೆು ಗಳನ್ನನ , ಕುಡಿಯುವವರಿಗೆ ಅಥ್ಿವಾಗಿದೆಯೇ? ಎಲಿರಿಗೂ ಮಿೋಸಲ್ಲತ ಸಿಗಲ್ಲ 

ಎಂಬ ಮನೋಜ್ಞಯುಳಾ  ವಾಲ್ಲಮ ೋಕಿ ಜ್ನಾಂಗದ ಉದ್ಯರವಾದ್ಧಗಳು ಮಿೋಸಲ್ಲತ ಉದೆಾ ೋಶ್ 

ಅರ್ಥಿಸಿಕಂಡಿರುವರೇ? ವಾಲ್ಲಮ ೋಕಿ ಬೇಡ ನಾಯಕ ಬುಡಕಟ್ಟು  'ಡಿೋನೋಟ್ಟಪೈಡ್ ಟ್ಟರ ೈಬ್' 

ವಗಿದಲಿ್ಲ  ವಿಶೇಷ್ 5% ಮಿೋಸಲ್ಲತ ಪಡೆಯುತತ್ತು . ನೆಹರು ಕೃಪೆಯಂದ್ಯಗಿ; ಮುಂದೆ 

1975ರಲಿ್ಲ  ಮಾನಾ  ಎಲ್.ಜಿ.ಹಾವನ್ಮರರು ವಾಲ್ಲಮ ೋಕಿ ಬುಡಕಟು ನ್ನನ  ಪರಿಶಿಷ್ು  ಪಂಗಡಕೆ್ಕ  

ಸೇರಿಸಬಹುದ್ಧತ್ತು  ಆದರೆ ಅವರು ಹಾಗೆ ಮಾಡದೇ ವಾಲ್ಲಮ ೋಕಿ ಬುಡಕಟು ನ್ನನ  'ಹಂದುಳಿದ 

ಬುಡಕಟ್ಟು  (ಬಿ.ಟ್ಟ) ವಗಿಕೆ್ಕ  ಸೇರಿಸಿ 4.5% ಮಿೋಸಲ್ಲತ ನಿೋಡಿದರು ಹಾಗೂ 'ದವೇಿಶ್ ದಂತಹ 

ಜಾತಗಳನ್ನನ  ಅದರಲಿ್ಲ  ಸೇರಿಸಿದರು. ಇದು ಮಾನಾ  ಹಾವನ್ಮರ ನಿೋಡಿದ ಸಾಮಾಜಿಕ ನಾಾ ಯ 

ರ್ಚಂತನೆಗೆ ಇಂದ್ಧಗೂ ರ್ಕರಣ್. ನಂತರ 'ಬಿ.ಟ್ಟ.-ವಗಿವನ್ನನ  'ಕ್ಕಟ್ಟಗರಿ-1' ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಿ 
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 ಹಲವಾರು ಜಾತಗಳನ್ನನ  ತಂದು ತ್ತಂಬಿದರೂ; 5 ವಿಶೇಷ್ ಮಿಸಲ್ಲತ ಪಡೆಯುತು ದಾ  ವಾಲ್ಲಮ ೋಕಿ 

ಬೇಡರ ಬುಡಕಟ್ಟು  4% ಮಿಸಲ್ಲತಯನ್ನನ  ವಿಶ್ಯಲ ಹೃದಯದ್ಧಂದ ಇತರರೊಂದ್ಧಗೆ 

ಹಂರ್ಚಕಂಡಿತ್ತ, ಅನಿವಾಯಿ ಅಲೆವ ೋ? 1991 ರಲಿ್ಲ  ವಾಲ್ಲಮ ೋಕಿ ಬೇಡರು ಐದು ಪಯಾಿಯ 

'ಪರಿಶಿಷ್ು  ವಗಿ'ಕೆ್ಕ  ಸೇರಿಸಲ್ಲಯತ್ತ. ಆದರೆ ಅದರ ಸಂವಿಧಾನಿಕ 5% - 4.5% 

ಮಿೋಸಲ್ಲತಯನ್ನನ  ಪರಿಶಿಷ್ು  ವಗಿಕೆ್ಕ  ವಗಾಿವಣೆ ಮಾಡಲ್ಲಲಿ . ಆಗ ನಮಮ  ಬುದ್ಧಾ ವಂತ 

ನಾಯಕರು ಗುಳೆಹಗಿದಾ ರೆ? ಸುಣೆ್  ಯಾರಿಗೆ 

    ಈಗ ವಾಲ್ಲಮ ೋಕಿ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಎಚ್ಛಾ ತ್ತು  7.5% ಮಿಸಲ್ಲತಗಾಗಿ ಹೋರಾಡುತು ವೆ. ಆದರೆ 

'ಶ್ಯಶ್ವ ತ ಹಂದುಳಿದ ವಗಿ ಆಯೋಗ'ದ ಅಧಾ ಕ್ಷರು 32% - ಓಬಿಸಿ ಮಿೋಸಲ್ಲತಯನ್ನನ  ಕಡಿಮೆ 

ಮಾಡಲು ವಿರೊೋಧಿಸುವ ಹೇಳಿಕ್ಕ ನಿೋಡಿ ಮತೊು ಂದು ಸಮಾಜ್ವಾದ ಕಂದರ ದ ಮಿೋಸಲ್ಲತ 

ನಿೋತ ಪರ ರ್ಕರ 'ಒಬಿಸಿ -ಮಾದರಿ ನಿೋಡಿರುವರು. ವಗಿ'ಕೆ್ಕ  27% ಮಿೋಸಲ್ಲತ ನಿಗದ್ಧಯಾಗಿದೆ. 

ಕನಾಿಟಕದಲಿ್ಲ  ಮಾನಾ  ಹಾವನ್ಮರರು ಅದನ್ನನ  ಉಲಿಂಘಿಸಿ ಬೇಡರ ಬುಡಕಟ್ಟು  32% 

(27%- ಟ್ಟi + 5% ವಗಿಕೆ್ಕ ) ಒಬಿಸಿ ವಗಿಕೆ್ಕ  ಮಿೋಸಲ್ಲತ ನಿೋಡಿದಾ ರು. ಈಗ 4.5% - 

ಮಿೋಸಲ್ಲತಯನ್ನನ  'ಒಬಿಸಿ'ಯಂದ ಪರಿಶಿಷ್ು  ವಗಿಕೆ್ಕ  ವಗಾಿಹಸುವುದರಿಂದ ಯಾವುದೇ - 

ಉಲಿಂಘನೆ ಮತ್ತು  ಸಾಮಾಜಿಕ ಅನಾಾ ಯವಾಗುವುದ್ಧಲಿ ; ನಾಾ . ನಾಗಮೊೋಹನದ್ಯಸ್ 

ಆಯೋಗ ರಚನೆ ಅಗತಾ ವಿದ್ಧಾ ಲಿ  ಅದರೂ ಅದನ್ನನ  ರರ್ಚಸಿ ರ್ಕಲಹರಣ್ರೂಪದಲಿ್ಲ  ಪರಿಶಿಷ್ು -

ವಗಿದ ಮಿೋಸಲ್ಲತ ಕಬಳಿಕ್ಕ ದುಷ್ೆ øತಾ ವನ್ನನ  ಸರರ್ಕರ ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ. ಈ ಸತಾ ವನ್ನನ  

ಕನಾಿಟಕ ಸರರ್ಕರ ಮತ್ತು  ಹಂದುಳಿದ ವಗಿ ಆಯೋಗ ಮನವರಿಕ್ಕ ಮಾಡಿಕಳಾ ಬೇಕು. ಈ 

ಸತಾ ವನ್ನನ  ಸರರ್ಕರಕೆ್ಕ  ಮನವರಿಕ್ಕ ಮಾಡಿಕಡುವ ಎದೆಗಾರಿಕ್ಕ ಮತ್ತು  ಬುದ್ಧಾ  ಪಿೋಡಿತ 

ವಗಿದ ನಾಯಕರಲಿ್ಲ , ಸಂಘಟನೆಗಳಲಿ್ಲ  ಬರಬೇಕು, ಇಂತಹ ಗಂಭಿೋರ ವಿಷ್ಯದಲಿೂ  

ವಾಲ್ಲಮ ೋಕಿ ಯುವಕರ ಉದ್ಯಸಿೋನತೆ ವಾಲ್ಲಮ ೋಕಿ ಸಮಾಜ್ದ ಕನಸುಗಳನ್ನನ  

ಹುಸಿಗೊಳಿಸಬಹುದು. 

ಸಮಾರೀಪ್ 

 ವಾಲ್ಲಮ ೋಕಿ ಬೇಡ ನಾಯಕ ಯುವಕರು, ತಂತಮಮ  ವಾ ಕಿು  - ಪೂಜ್ಞ ಮತ್ತು  

ಸಂಘಟನೆಗಳನ್ನನ  ಭಿನಾನ ಭಿಪಾರ ಯಗಳನ್ನನ  ಬದ್ಧಗಿಟ್ಟು  ಒಂದೇ ಸೂರಿನಲಿ್ಲ  ಒಂದೇ 

ನಾಯಕತವ ದಡಿ ವಾಲ್ಲಮ ೋಕಿ ಬೇಡರ ನಾಯಕ ಸಮಾಜ್ಕೆ್ಕ  ಆಗುತು ರುವ ಮೊೋಸ ಮತ್ತು  

ಅನಾಾ ಯಗಳನ್ನನ  ಹಮೆಮ ಟ್ಟು ಸಲು ಸಂಘಟ್ಟತ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವ ಅನಿವಾಯಿತೆ ಇದೆ; 

ಉದ್ಯಸಿೋನತೆ - ಮಾನಸಿಕ ರೊೋಗದ್ಧಂದ ಹರಬಂದು ವಾಲ್ಲಮ ೋಕಿ ಸಮಾಜ್ದ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವ 

ಜ್ವಬಾಾ ರಿಯಾಗಬೇಕು. 
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