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Abstract 

For the health of Dalit society, thinkers who meditate day and night should create a strong 

movement for the cause of Ambedkar. There must be a struggle to create a new history. "I don't 

mind if my entire community stands hand in hand with the opponents. I stand by the principle. 

Ambedkar's message of 'I will fight for it alone' as an inspiration, according to his words, the 

movement should not arise from the background of people, people, community, religion and 

caste and should be of a nature beyond all these. 
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ಪರ ಸಾಾ ವನೆ 

ದ್ಲಿತ ಸಮಾಜದ್ ಆರೋಗ್ಾ ಕ್ಕಾ ಗಿ ಹಗ್ಲಿರುಳು ಧ್ಯಾ ನಿಸುವ, ಚಿಂತಿಸುವ, ಚಿಂತಕರು 

ಅಿಂಬೇಡಾ ರ್ರ ವಾದ್ಕ್ಕಾ  ಕಟುಬದ್ಧ ವಾದ್ ಆಿಂದೋಲನ ಸೃಷಿ್ಟ ಸಬೇಕು. ಹೊಸ 

ಇತಿಹಾಸವನ್ನನ  ಸೃಷಿ್ಟ ಸುವಂತಹ ಹೊೋರಾಟವಿರಬೇಕು. ‘ನನಿನ ಡೋ ಸಮುದ್ಯಯವೇ 

ವಿರೋಧಿಗ್ಳ ಜೊತೆ ಕೈಜೊೋಡಸ್ತ ನಿಿಂತರೂ ನಾನ್ನ ತಲೆಕ್ಕಡಸ್ತಕೊಳುು ವುದಿಲಲ . ನಾನ್ನ ತತವ ದ್ 

ಪರ ನಿಲ್ಲಲ ತ್ೆೋನೆ. ಅದ್ಕೊಾ ೋಸಾ ರ ಒಬಬ ಿಂಟಿಯಾಗೇ ಹೊೋರಾಡುತ್ೆೋನೆ’ ಎಿಂಬ ಅಿಂಬೇಡಾ ರ್ 

ಅವರ ಸಂದೇಶ್ ಸ್ಪೂ ತಿಿಯಾಗಿಟಿು ಕೊಿಂಡು ಅವರ ಮಾತಿನಂತೆ ಆಿಂದೋಲನವು ಜನ, 

ಜನಪದ್, ಸಮುದ್ಯಯ, ಧಮ್ಿ ಹಾಗೂ ಜಾತಿ ಹಿನೆನ ಲೆಯಾಗಿ ಹುಟಿಿ ಕೊಳು ದೆ ಇವೆಲಲ ವನ್ನನ  

ಮೋರಿದ್ ಸವ ರೂಪದ್ಯಾ ಗಿರಬೇಕು. 
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ಪರಿಚಯ 

ಭಾರತಿೋಯ ಸಮಾಜದ್ ಜನರನ್ನನ  ಎಚಚ ರಗ್ರಳಿಸುವ ಕ್ಕಲಸವನ್ನನ  ಕೇವಲ ಹೊೋರಾಟದಿಿಂದ್ 

ಮಾತೊ ವಲಲ ದೆ, ಎಚಚ ರಗ್ರಳಿಸುವ ಬರವಣಿಗೆ ಅವರನ್ನನ  ತಲ್ಲಪುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು. 

ಭಾರತಿೋಯ ಸಮಾಜದ್ಲಿಲ ನ ಅಸಮಾನತೆ, ಶೋಷಣೆ, ದ್ಬಾಬ ಳಿಕ್ಕ, ಅಸೂ øಶ್ಾ ತೆ, ದ್ಲಿತ 

ಮ್ಹಿಳೆಯರ ಸೆ್ತ ತಿಗ್ತಿ, ಜಮೋನಾಾ ರರ ದ್ಪಿ, ಬಾೊ ಹಮ ಣರಲಿಲ ರುವ ಬಾೊ ಹಮ ಣಾ ದ್ ವಾ ಘ್ೊ ರೂಪ, 

ಜೋತಗಾರಿಕ್ಕ ನೆಲೆಗ್ಳನ್ನನ  ಕುರಿತು ಜನಾಿಂದೋಲನ ಗ್ಟಿಿ ಗ್ರಳು ಬೇಕು. ಹಾಗೂ ದ್ಲಿತ 

ವಗ್ಿದ್ವರ ನಿಜವಾದ್ ಹಕುಾ ಗ್ಳನ್ನನ  ಪಡೆಯುವ ಹಾದಿಯನ್ನನ  ತುಳಿಯುವ ಹೊೋರಾಟ 

ಅವಶ್ಾ ಕವಾಗಿದೆ. ಮಾಕೊ ಸ ವಾದಿ, ಸಬಾಲಿ ರ್ನಿ ಪಂಥಗ್ಳ ಮಾದ್ರಿಯ ಹೊೋರಾಟ 

ಅವಶ್ಾ ಕವಾಗಿದೆ. ಆಿಂಟೋನಿಯೋ ಗಾೊ ಮ್ಶಿ ಕ್ಕಳಸ್ರದ್ ಜನರ ಚರಿತೆೊ  ನಿಲಿಕ್ಷ್ಾ ಕ್ಕಾ  

ಒಳಗಾಗುವುದ್ಕ್ಕಾ  ಮೇಲವ ಗ್ಿವು ಸೆ್ಥ ಪಿಸ್ತದ್ ‘ಯಜಮಾನಿಕ್ಕ’ ಮೂಲ ಕ್ಕರಣವೆಿಂದು 

ವಾದಿಸುತ್್ತರೆ. ಈ ಯಜಮಾನಿಕ್ಕಯನ್ನನ  ಕಿತ್್ತಗೆಯುವಂತ ಪೊ ಬಲವಾದ್ 

ಹೊೋರಾಟವಾಗ್ಬೇಕ್ಕಗಿದೆ. 

 ದ್ಲಿತ ಪ್ಾ ಿಂಥರ್ಸಿ, ಸತಾ ಶೋಧಕ ಸಮಾಜ, ವೈಕಂ ಸತ್ತಾ ಗ್ೊ ಹ, ಅನಾಯಿ 

ದೋಷಪರಿಹಾರ ಸಮಾಜ, ಡಪ್ರೊ ರ್್ಸ  ಕ್ಕಲ ಸರ್ಸ ಮಷರ್ನ ಸೊಸೈಟಿ, ಸನಾಮ ಗ್ಿ ಬೋಧಕ 

ನಿರಾಶಿೊ ತ ಸಮಾಜ ಸಂಘ್ಟನೆ ಮುಿಂತ್ತದ್ ಸಂಘ್ಟನೆಗ್ಳು ಮಾಡದ್ ಆಿಂದೋಲನದ್ 

ಮಾದ್ರಿಯಲಿಲ  ಸ್ಥಕಷಿ್ಟ  ಕ್ಕಲಸ ಸದ್ಾ ದ್ ಪರಿಸೆ್ತ ತಿಯಲಿಲ  ಆಗ್ಬೇಕ್ಕಗಿದೆ. ಸ್ಥಮಾಜಕ 

ವಾ ವಸೆ್ಥ ಯಲಿಲ  ಸ್ಥವ ಭಿಮಾನಿಗ್ಳನಾನ ಗಿಸುವ ಹೊೋರಾಟ ನಡೆಯಬೇಕು. ವಾ ವಸೆ್ಥ ಯಲಿಲ  

ಅಸಮಾನತೆ, ಶೋಷಣೆ, ತ್ತರತಮ್ಾ  ಹಾಗೂ ಅನಾಾ ಯಗ್ಳು ನಡೆಯುತ್ಿವೆ. ಅವುಗ್ಳು ವಿರುದ್ಧ  

ಅಸಹನೆ, ಆಕೊೊ ೋಶ್, ಪೊ ತಿಭಟನೆ, ಹೊೋರಾಟ ಮ್ತ್ು  ಚಳುವಳಿಗ್ಳು ಸ್ಥಮಾನಾ ವಾಗಿವೆ. ಆದ್ರೆ 

ಈ ಚಳುವಳಿಗ್ಳಲೆಲ ೋ ಅಸಹನೆ, ಒಡಕು ಇರುವುದು ದೌಭಾಿಗ್ಾ ವೇ ಸರಿ. ನೋವು, ಹಿಿಂಸ್ಥ, 

ಅಪಮಾನಗ್ಳ ವಿರುದ್ಧ  ವೈಚಾರಿಕವಾಗಿ ಜನಾಿಂದೋಲನಗ್ಳು ಸೃಷಿ್ಟ ಯಾಗ್ಬೇಕ್ಕಗಿದೆ. 

ಶೋಷ್ಟತರಲಿಲ  ಮೂಡುವ ಈ ವೈಚಾರಿಕ ಎಳೆಗ್ಳೇ, ವಾ ವಸೆ್ಥ ಯನ್ನನ  ಟಿೋಕಿಸಲ್ಲ, ವಿಮ್ಶಿಿಸಲ್ಲ 

ಮ್ತ್ು  ಅದ್ನ್ನನ  ಸುಧ್ಯರಿಸಲ್ಲ, ಪರಿಷಾ ರಿಸಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಸಮ್ಗ್ೊ ವಾಗಿ ಬದ್ಲಾಯಿಸಲ್ಲ 

ಮೂಲವಾಗುತ್ವೆ. ಈ ವೈಚಾರಿಕ, ವಿಮ್ಶಾಿತಮ ಕ, ಚಿಂತನಾ ಹೊೋರಾಟಗ್ಳು ಶೋಷ್ಟತರ 

ಪರವಾಗಿರುತ್ವೆ. 

 ತಮ್ಮ  ಶ್ಕ್ಿ  ಸ್ಥಮ್ಥೊ ಾ ಗ್ಳನ್ನನ  ಸ್ಥಬೋತುಪಡಸುವ ಚಳುವಳಿಗ್ಳು ಗ್ಣನಿೋಯವಾಗಿ 

ಕ್ಕಣಿಸ್ತಕೊಳು ಬೇಕು. ವಂಚತ ಹಕುಾ ಗ್ಳಿಗಾಗಿ, ಸಮಾನತೆಗಾಗಿ, ಪೊ ಜಾತ್ತಿಂತಿೊ ಕ ಅರಿವನ್ನನ  

ಮೂಡಸುವ ರಾಷಿ್ಟ ರೋಯ ಸಂಘ್ಟಿತ ಚಳುವಳಿ ನಡೆಯಬೇಕು. ಭಾರತಿೋಯ ಸ್ಥವ ತಂತೊ ಾ  

ಚಳುವಳಿ ಒಿಂದು ಪೊ ಮುಖ ಸೆ್ಥ ನ ಗ್ಳಿಸ್ತದೆ. ಏಕ್ಕಿಂದ್ರೆ ಅದು ಬಹುಜನ ಚಳುವಳಿಯಲಿಲ  

ಒಿಂದ್ಯಗಿತ್ು . ಮ್ತ್ು  ಸಮಾಜದ್ ವಿವಿಧ ವಗ್ಿಗ್ಳ ಪೊ ತಿನಿಧಿಗ್ಳು ಜಾತಿ ಮ್ತ-ಧಮ್ಿಗ್ಳ 

ಬೇಧವಿಲಲ ದೆ ಚಳುವಳಿಯಲಿಲ  ಭಾಗ್ವಹಿಸ್ತದ್ಾ ನ್ನನ  ಕ್ಕಣಬಹುದು. ಈ ಮಾದ್ರಿಯ 

ಜನಾಿಂದೋಲನಗ್ಳು ಈಗಿನ ಸಮಾಜಕ್ಕಾ  ತುತ್ತಿಗಿವೆ. ಮ್ತ-ಧಮ್ಿ, ವಗ್ಿ, ಮೇಲ್ಲ-ಕಿೋಳು, 

ಶಿೊ ೋಮಂತ-ಬಡವ ಎಿಂಬ ಯಾವುದೇ ಭಿನನ  ಮ್ನೋಭಾವನೆ ಇರದ್ ಜನರನ್ನನ  ಸಂಘ್ಟಿಸ್ತ, 



ISSN: 2581-8511 

Tumbe Group of International Journals 

Vol. 5, Issue No. 3, pp.15-19, Sept-December 2022                

 

 
ISSN: 2581-8511 17                                                   ISSN: 2581-8511 

 https://tumbe.org/   

ಒಿಂದೇ ಮ್ನಸ್ತಸ ನಿಿಂದ್ ಸ್ಥಮಾಜಕ ಪರಿವತಿನೆಗಾಗಿ ದುಡಯುವ ವಿಶ್ವ ಮಾನವರನ್ನನ  

ಒಳಗ್ರಿಂಡ ಜನಾಿಂದೋಲನಗ್ಳು ಸೃಷಿ್ಟ ಯಾಗ್ಬೇಕು. ಅಿಂಬೇಡಾ ರ್ರು ತ್ತೋರಿಸ್ತದ್ 

ವಿಮೋಚನಾ ಮಾದ್ರಿಯನ್ನನ  ಅನ್ನಸರಿಸಬೇಕು. ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣಗ್ಳನ್ನನ  ಏಪಿಡಸ್ತ 

ಜನರಿಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಸುವದ್ರಿಂದಿಗೆ, ಪೊ ಸ್ುತ ಸಮಾಜವಾದಿ ಚಳುವಳಿಯ 

ವೈಪಲಾ ಗ್ಳನ್ನನ  ಗುರುತಿಸ್ತ ಆ ವೈಪಲಾ ಗ್ಳಿಗೆ ಕಡವಾಣ ಹಾಕಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಈ ಸ್ಥಹಸವನ್ನನ  

ಯಾವ ಚಿಂತಕರು ಮಾಡಲಿಲಲ . ಸ್ಥಮಾಜಕ ಭೇದ್ಗ್ಳನ್ನನ  ಸೃಷಿ್ಟ ಸುವ ಅತೃಪ್  

ರಾಜಕ್ಕರಣಿಗ್ಳು ಜನರನ್ನನ  ವಿಭಜಸುತ್ಿದ್ಯಾ ರೆ. ಇಿಂಥ ರಾಜಕ್ಕರಣಿಗ್ಳು ತಮ್ಮ  ಮಾತುಗ್ಳಿಗೆ 

ಇಲಲ ದ್ ವಾದ್ಗ್ಳನ್ನನ  ಮಂಡಸುತ್್ತ  ಸಮಾಜದ್ ಅಮಾಯಕ ಜನರನ್ನನ  ದಿಕುಾ  

ತಪಿೂ ಸುತ್ಿದ್ಯಾ ರೆ. ಈ ನಿಟಿಿ ನಲಿಲ  ಮದ್ಲ್ಲ ದಿಕುಾ  ತಪಿೂ ಸುವವರ ವಿರುದ್ಧ  ಜನರಿಗೆ ಅರಿವು 

ಮೂಡಸುವುದ್ರಿಿಂದ್ ಹೊೋರಾಟಗ್ಳನ್ನನ  ಯಶ್ಸ್ತವ ಗ್ರಳಿಸಬಹುದು. 

 ದ್ಲಿತ ಚಳುವಳಿ ಮದ್ಲಿನಂತೆ ಉಳಿಯಬೇಕ್ಕದ್ರೆ ಕಳಂಕಿತ ನಾಯಕರು ಹಿಿಂದೆ 

ಸರಿದು ಹೊಸ ನಾಯಕತವ ಕ್ಕಾ  ಅವಕ್ಕಶ್ ಕೊಡಬೇಕು. ದ್ಲಿತ ನಾಯಕರು ರಾಜಕಿೋಯ 

ನಾಯಕರ ಆಶ್ೊ ಯ ಬಡಬೇಕು. ಒಿಂದಿಂದು ಕ್ಕಲ್ಲ ಒಿಂದಿಂದು ಪಕ್ಷ್ದ್ಲಿಲ ದುಾ  

ಒಿಂದ್ಯಗುತ್ೆೋವೆ, ಒಗೂೂ ಡುತ್ೆೋವೆ ಎಿಂದು ಕ್ಕಲ ಹರಣ ಮಾಡುವುದು ಸರಿಯಲಲ . ಕಳಂಕಿತ 

ನಾಯಕರನೆನ ೋ ಮುಿಂಚೂಣೆಗೆ ಇಟಿು  ಚಳುವಳಿ ಮುಿಂದುವರೆದ್ರೆ ಭವಿಷಾ ವಿಲಲ . ಅಷಿಾ ಿಂಗ್ 

ಮಾಗ್ಿ ತುಳಿಯಬೇಕ್ಕದುದುಾ  ಅನಿವಾಯಿವಾಗಿದೆ. ಹಾಗೂ ದ್ಲಿತ ಲೇಖಕ ಮ್ತ್ು  

ಕಲಾವಿದ್ರ ಸಮ್ಮ ೋಳನ ನಡೆಸಬೇಕು. ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣಗ್ಳನ್ನನ  ಏಪಿಡಸುವುದು, ಲೇಖಕ 

ಕಲಾವಿದ್ರ ಶಿಬರಗ್ಳನ್ನನ  ನಡೆಸುವುದು, ಕವಿಗ್ರೋಷಿ್ಟ ಗ್ಳನ್ನನ  ಏಪಿಡಸುವುದು, ದ್ಲಿತ 

ಬರಹಗಾರರ ಕೃತಿಗ್ಳನ್ನನ  ಪೊ ಕಟಿಸುವುದ್ರ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಮಾಜಕ ಪರಿವತಿನೆಗೆ ಜನರಲಿಲ  

ಪೊ ಜೆ್ಞ ಯನ್ನನ  ಬೆಳೆಸಬೇಕು. ದ್ಲಿತರ ಚಿಂತನೆ, ದ್ಲಿತ ಪೊ ಜೆ್ಞ , ಶೋಷಣಾ ನಿಮೂಿಲನೆ 

ಪೊ ಜೆ್ಞ ಗ್ಳಿಗೆ ಸ್ಥಮೂಹಿಕ ರೂಪ ಕೊಟಿು  ಅವು ಹೊೋರಾಟದ್ ರೂಪ ತೆಳೆಯುವಂತೆ 

ಮಾಡಬೇಕು. ‘ಸ್ಥಮಾಜಕ ಪರಿವತಿನೆ’ ಕುರಿತು ಬರೆದ್ ಬರಹ ಮ್ತ್ು  ಬರಹಗಾರರಿಗೆ 

ವಿಮ್ರ್ಶಿ, ಚರ್ಚಿ ಹಾಗೂ ಬೆಿಂಬಲ ದ್ಕುಾ ವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕ್ಕಗಿದೆ. ಇಿಂಥ ಒಳೆು ಯ 

ಬರಹಗ್ಳಿಿಂದ್ ಒಳೆು ಯ ವಿಚಾರಧ್ಯರೆಯು ಜನರಿಗೆ ತಲ್ಲಪುವುದ್ರಿಿಂದ್ ಜನಾಿಂದೋಲನ 

ಪೊ ಬಲವಾಗಿ ನೆಲೆ ನಿಲಲ ಲ್ಲ ಮಾತೊ  ಸ್ಥಧಾ ವಾಗುತ್ದೆ. 

 ಮೂಢನಂಬಕ್ಕಗ್ಳನ್ನನ , ಮ್ತಿೋಯ ವಿಧಿವಿಧ್ಯನಗ್ಳನ್ನನ , ಸ್ಥಮಾಜಕ ಅನಿಷಿ  

ಪದ್ಧ ತಿಗ್ಳನ್ನನ  ಮ್ತ್ು  ಕ್ಕಟಿ  ಸಂಪೊ ದ್ಯಯಗ್ಳನ್ನನ  ಮದ್ಲ್ಲ ವಿರೋಧಿಸುವ ಮ್ನೋಭಾವ 

ಬೆಳೆಸಬೇಕು. ಜನರ ಜೋವನ ವಿಧ್ಯನವನ್ನನ  ಸಂಪೂಣಿವಾಗಿ ಬದ್ಲಾಯಿಸಲ್ಲ ಉಗ್ೊ ವಾದ್ 

ಕೊ ಮ್ಗ್ಳನ್ನನ  ತೆಗೆದುಕೊಳುು ವಂತೆ, ಅಿಂತರ್ಜಾತಿ ಮ್ದುವೆಗೆ ಪ್ೊ ೋತ್ತಸ ಹಿಸುವಂತೆ, ಎಲಾಲ  

ಕ್ಕಷ ೋತೊ ಗ್ಳಲಿಲ  ಶೋಷ್ಟತರನ್ನನ  ನೇಮಸುವಂತೆ ಜನಾಿಂದೋಲನದ್ ಮೂಲಕ ಒತ್್ತಯಿಸಬೇಕು. 

ಶೋಷ್ಟತರ ದ್ಲಿತರ ಪರಿಸೆ್ತ ತಿಗ್ಳನ್ನನ  ಸುಧ್ಯರಿಸುವ, ಉತ್ಮ್ಪಡಸುವ, ಗುಲಾಮ್ಗಿರಿಯ 

ಕೊೋಳಗ್ಳನ್ನನ  ಕತ್ರಿಸುವ, ಮಾನವಿೋಯ ಮೌಲಾ ಗ್ಳನ್ನನ  ಸೆ್ಥ ಪಿಸುವ, ಸಮಾಜವಾದ್ದ್ 

ಸಮಾಜ ಸೆ್ಥ ಪಿಸುವ, ಹಿಿಂದೂಗ್ಳ ಅಸೂ øಶ್ಾ ತೆಯ ಪ್ಪವನ್ನನ  ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡುವ ಈ ಎಲಲ  

ಗುಣಗ್ಳನ್ನನ  ತತವ ಗ್ಳನ್ನನ  ಒಳಗ್ರಿಂಡ ಪೊ ಜಾಪೊ ಭುತವ  ಸಮಾಜವಾದ್ದ್ ಪೂಣಿ 

ಮಾನವಿೋಯ ಆಿಂದೋಲನ ಅವಶ್ಾ ಕವಾಗಿದೆ. ಸ್ಥಮಾಜಕ ರಚನೆಯ ಬದ್ಲಾವಣೆಯಾಗ್ದೆ 
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ಪೊ ಜಾಪೊ ಭುತವ  ಸಮಾಜವಾದ್ ಮ್ತ್ು  ಆಧುನಿಕ ಸಮಾಜಗ್ಳ ಬಗೆಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದು 

ವಾ ಥಿ.  

ಬಡವರ, ನಿಗ್ಿತಿಕರ, ದ್ಲಿತರ, ಹಿಿಂದುಳಿದ್ವರ, ಅಲೂ ಸಂಖ್ಯಾ ತರ ಸಮ್ಸ್ಥಾ ಗ್ಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ 

ಕೊಡಸಲ್ಲ ಅಜಿ, ಮ್ನವಿ ಪತೊ ಗ್ಳನ್ನನ  ಬರೆದು ಸಂಬಂಧಪಟಿ  ಅಧಿಕ್ಕರಿಗ್ಳಲಿಲ , ಸಚವರಲಿಲ  

ಅಜಿಗ್ಳನ್ನನ  ಮ್ನವಿ ಪತೊ ಗ್ಳನ್ನನ  ಸಲಿಲ ಸ್ತ ಕ್ಕಲಸವಾಗುವ ತನಕ ಅವರಿಿಂದ್ ಕ್ಕಲಸವನ್ನನ  

ಮಾಡಸಬೇಕು. ಮ್ತ್ು  ಯಾವುದೇ ಪೊ ತಿಫಲ ಅಪೇಕಿಷ ಸದೆ ಸಮ್ಸ್ಥಾ ಗ್ಳ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾ ಗಿ 

ದುಡಯುವ ಆಿಂದೋಲನವಾಗ್ಬೇಕ್ಕಗಿದೆ. ಜನರ ಸಮ್ಸ್ಥಾ ಗ್ಳನ್ನನ  ಸಮುದ್ಯಯದ್ 

ಸಮ್ಸ್ಥಾ ಗ್ಳನ್ನನ  ಆಲಿಸಲ್ಲ ಒಿಂದು ಪ್ೊ ಮಾಣಿಕ ಕಛೇರಿ ಮಾಡುವುದು ಅವಶ್ಾ ಕವಾಗಿದೆ. 

ಶೋಷ್ಟತ ಸಮುದ್ಯಯಗ್ಳನ್ನನ  ಸಧೃಢಗ್ರಳಿಸಬೇಕ್ಕದ್ರೆ ಅವರಲಿಲ  ಹುದುಗಿರುವ 

ಆತಮ ವಿಶಾವ ಸವನ್ನನ  ಇಮ್ಮ ಡಗ್ರಳಿಸಬೇಕು. ಅವರಲಿಲ  ಆತಮ ಸೆ್ಥ ೈಯಿ ತುಿಂಬುವ ಕ್ಕಲಸ 

ಆಿಂದೋಲನದ್ ಪೊ ಥಮ್ ಕ್ಕಲಸವಾಗ್ಬೇಕು. ಮದ್ಲ ಹೆಜೆ್ಞ ಯಾಗಿ ದ್ಲಿತ ಸಂಘ್ಟನೆಗ್ಳು, 

ದ್ಲಿತ ಸಮುದ್ಯಯ ಒಕ್ಕಾ ಟದ್ ಮ್ನೋಭಾವ, ಒಕ್ಕಾ ಟದ್ ಕ್ಕಯಿ ಚಟುವಟಿಕ್ಕ 

ಪಡೆದುಕೊಳುು ವುದು ಇಿಂದಿನ ತುತ್ತಿಗಿದೆ. ‘ಸಂವಿಧ್ಯನವೇ ಭಾರತದ್ ಧಮ್ಿವಾಗ್ಲಿ’, ಎಿಂಬ 

ಉಳಿವಿನ ವಾಕಾ ವನ್ನನ  ಮ್ನೆ ಮ್ನೆಗೂ ತಲ್ಲಪಿಸಲ್ಲ ರಾಜಾ ದ್ ಉದ್ಾ ಗ್ಲಕ್ಕಾ  ಜಾಥಾ, 

ಮ್ರವಣಿಗೆ, ಸಂಕಿರಣ, ಇದ್ಕ್ಕಾ ಗಿ ಹಾಡು, ಲಾವಣಿ, ನಾಟಕ, ತಮ್ಟೆ, ಪೊ ಚಾರ ಇತ್ತಾ ದಿ 

ಇತ್ತಾ ದಿ. ಇದ್ನ್ನನ  ಸೂ ರ್ಧಿ ಇಲಲ ದೆ ಹಂಚಕೊಿಂಡು, ಮಾಡುವುದ್ನ್ನನ  ಹಾಗೂ ಒಟಿ್ಟ ಗಿ 

ಮಾಡುವುದ್ನ್ನನ  ಆಿಂದೋಲನಗ್ಳು ಪಳಗಿಸ್ತಕೊಳು ಬೇಕ್ಕಗಿದೆ.  

 ಆಿಂದೋಲನವು ಪೊ ಜಾಸತ್್ತತಮ ಕ ಅಭಿವಾ ಕ್ಿ  ಮಾಗ್ಿ ಹಾಗೂ ಬದ್ಧ ತೆ ಮ್ತ್ು  

ಆದ್ಶ್ಿವನ್ನನ  ಹೊಿಂದಿರಬೇಕು. ಸೈದ್ಯಧ ಿಂತಿಕ ನೆಲೆಯ ಚಳುವಳಿ ಒಿಂದು ವಿಶಾಲ 

ಆಯಾಮ್ದ್ಲಿಲ  ನಡೆಯಬೇಕು. ಸಂಘ್ಷಿವನ್ನನ  ಮೂಲವಾಗಿಟಿು ಕೊಿಂಡು ಆರೋಗ್ಾ ಕರ 

ಚಳುವಳಿ ಬರಬೇಕು. ಸಂಘ್ಟನಾತಮ ಕ ಜನ ಸಮುದ್ಯಯದ್ ಆಶೋತ್ರಗ್ಳನ್ನನ  ಪೊ ತಿನಿಧಿಸುವ 

ಒಿಂದು ಸಮ್ಗ್ೊ  ದೃಷಿ್ಟ ಕೊೋನ ಹೊಿಂದಿದ್ ಆಿಂದೋಲನದ್ ಅವಶ್ಾ ಕತೆ ಇದೆ. ಇದ್ನ್ನನ  

ಸ್ತದ್ಯಧ ಿಂತ, ತತವ , ನಿೋತಿ, ನಿಯಮ್ ಯಾವ ಹೆಸರಿನಿಿಂದ್ಲೂ ಗುರುತಿಸಬಹುದು. ಆದ್ರೆ 

ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಈ ನೆಲೆಗ್ಟಿಿ ನ ಸುಭದ್ೊ  ತಳಹದಿಯೇ ಜನಾಿಂದೋಲನದ್ ಮೂಲ 

ಸವ ರೂಪವನ್ನನ  ನಿಧಿರಿಸುತ್ದೆ ಎನ್ನನ ವುದು ಸವಿ ವಿದಿತ. 

 ಸೈದ್ಯಧ ಿಂತಿಕ ಯಶ್ಸುಸ  ಇರುವೆಡೆ ಜನಾಿಂದೋಲನಗ್ಳು ತಮ್ಮ  ಮೂಲ ನೆಲೆಯನ್ನನ  

ಕಳೆದುಕೊಳುು ವುದಿಲಲ . ಮೂಲ ಆಶ್ಯಗ್ಳು ಜಲಾಿಂದೋಲನದ್ ಆರಂಭದ್ಲಿಲ  ಸೂ ಷಿ ವಾದ್ರೆ 

ವೈಫಲಾ  ಎದ್ರಾಗುವುದಿಲಲ . ಸಂಘ್ಟನಾತಮ ಕ ಹೊಣೆಗಾರಿಕ್ಕ ಜನಾಿಂದೋಲನಕ್ಕಾ  ಬೇಕು. ದ್ಲಿತ 

ಸಮುದ್ಯಯವನ್ನನ  ಕ್ಕಡುವ ಸ್ಥಮಾಜಕ ಬಹಿಷಾಾ ರ, ಜಾತಿ ತ್ತರತಮ್ಾ , ಅಸೂ øಶ್ಾ ತೆ ಈ 

ಸಮ್ಸ್ಥಾ ಗ್ಳನ್ನನ  ಬಗೆ ಹರಿಸುವ ನಿಟಿಿ ನಲಿಲ  ಒಿಂದು ಸ್ಥಮಾಜಕ ಪೊ ಜೆ್ಞ  ಮೂಡಸುವ 

ಆಿಂದೋಲನ ಅವಶ್ಾ ಕವಾಗಿದೆ. ಇಿಂತಹ ಸಂಧಭಿದ್ಲಿಲ  ಬೇಕಿರುವುದು ದ್ಲಿತ ಚಿಂತನೆಗ್ಳ 

ಐಕಾ ತೆ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಏನ್ನ ಅಲಲ . ಸ್ಥವ ಭಿಮಾನ ರಕ್ಷ್ಣೆ, ಉದಾ ೋಗ್ದ್ ಹಕುಾ , ಸ್ಥಮಾಜಕ 

ನಾಾ ಯ ಸೆ್ಥ ಪನೆಯ ಗುರಿಯನಿನ ಟಿು ಕೊಿಂಡು ಆಿಂದೋಲನ ಮುನನ ಡೆಯಬೇಕ್ಕಗಿದೆ. 

ಅಮ್ರಿಕ್ಕ ಮ್ತ್ು  ಆಫ್ೊ ೋಕ್ಕಗ್ಳ ನಿಗ್ರೊ  ಕಪುೂ  ಲೇಖಕರು ವಣಿಭೇದ್ ನಿೋತಿ ವಿರೋಧಿಸ್ತ 

ಸ್ಥಹಿತಾ  ರಚಸುತ್್ತ  ‘ಸ್ಥವ ಭಿಮಾನಿ ಹೊೋರಾಟ’ ನಡೆಸ್ತದ್ ರಿೋತಿಯಲಿಲ  ಒಿಂದು ಕ್ಕೊ ಿಂತಿಕ್ಕರಿ 
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ಪುಸ್್ತಕ್ಕಯ ಪೊ ಕಟನೆಯಿಂದಿಗೆ ಸ್ಥವ ಭಿಮಾನ, ಆತಮ ಗೌರವ, ಸಂಘ್ಷಿ ಮ್ತ್ು  ಪರಿವತಿನೆ 

ಎಿಂಬ ಸ್ತದ್ಯಧ ಿಂತಗ್ಳನ್ನನ  ಆಧ್ಯರವಾಗಿಟಿು ಕೊಿಂಡು ಆಿಂದೋಲನದ್ಲಿಲ  ತ್ತಡಗಿಕೊಳುು ವುದು 

ಅವಶ್ಾ ಕವಾಗಿದೆ.  
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