
ಏ�ದು ? 
 
�ಾಗ�ಕ ಪ���ೂೕಧ ಎಂಬುದು �ಾ�ಾನ� ಜನರು �ಂ�ಯನು� ಬಳಸ�ೕ ತಮ� ಹಕು�ಗಳು ಮತು� �ಾ�ಯ�ಾ�� �ೂೕ�ಾಡುವ            
��ಾನ�ಾ��. �ಾಗ�ಕ ಪ���ೂೕಧದ�� �ೂಡ���ೂಳು�ವ ಜನರು ��ಧ ತಂತ�ಗಳನು� ಬಳಸು�ಾ��. ಧರ�, ಸ�ಾ�ಾ�ಗ,          
�ಾಮೂ�ಕ ಪ��ಭಟ�ಗಳು ಮತು� ಇತರ ಕ�ಮಗಳನು� ಅನುಸ��, ��ಾಲ ಪ��ಾಣದ �ಾ�ಾ�ಕ, �ಾಜ�ೕಯ ಮತು� ಆ��ಕ            
ಬದ�ಾವ�� �ಾರಣ�ಾಗು�ಾ��. ��ಾ�ದ�ಂತ �ಾಗ�ಕ ಪ���ೂಧವನು� ��ಧ �ಸ�ನ�� ಉ��ೕ�ಸ�ಾಗುತ��. �ಂ� ರ�ತ          
�ೂೕ�ಾಟ, �ೕರ ಕ�ಮ, ಜನರ ಅ��ಾರ, �ಾಜ�ೕಯ ಪ���ೂೕಧ ಮತು� �ಾಗ�ಕ ಚಳವ� ಎಂಬ �ಸ��ಂದ ಕ�ಯ�ಾಗುತ��. ಆದ�              
�ಾವ ಶಬ�ವನು� ಬಳ�ದರೂ, �ಾಗ�ಕ ಪ���ೂೕಧದ ಮೂಲ ಅಂಶವ� ಒಂ�ೕ �ರ�ಾ�ರುತ��. 
 
�ಾಗ�ಕ ಪ���ೂೕಧ ಚಳವ�ಯು ಅತ�ಂತ ಶ��ಯುತ�ಾ��. �ಾ�ಂದ� ಅವ� ಹ��ಕು�ವ�ದರ �ರುದ� �ಾಮೂ�ಕ          
�ೂೕ�ಾಟ�ಾ�ರುತ�� ಮತು� ಇದು ಮುಕ� �ಾಗೂ �ಾರದಶ�ಕ ಸ�ಾಜದ ಗು� ಇರುತ�� ಮತು� ಹ�ಯ ವ�ವ��ಯನು� �ಾ��             
ತರಲು ಜನರ ಸಂ�ಾವ� ಬದ��ಯೂ ಇದರ�� ಒಳ�ೂಂ�ರುತ��. ಅ�ಾ�ಯ�ಸಗುವ ಆಡ�ತ�ಾರ�� ತಮ� ಸಹ�ಾರವನು�          
ಸ��ತ�ೂ�ಸಲು ಜನರು ಆ�� �ಾ��ೂಂ�ಾಗ, ಅದನು� �ವ��ಸಲು ವ�ವ�� ಅತ�ಂತ ಶ�ಮವ�ಸ�ೕ�ಾಗುತ��. �ಾಕಷು�          
ಪ��ಾಣದ ಜನರು ಅಸಹ�ಾರ ��ಾನವನು� ಆ�� �ಾ��ೂಂ�ಾಗ, ವ�ವ��ಯ ಅ��ರ�ಾಗುತ�� ಮತು� ಇದು ಬದ�ಾಗ�ೕಕು           
ಅಥ�ಾ ಕು�ಯ�ೕಕು ಎಂಬ ಸ���ೕಶ ��ಾ�ಣ�ಾಗುತ��. �ಾಗ�ಕ ಪ���ೂೕಧ�� ��ೂೕಧ �ೂಂ�ರುವವರು ಶಸ�ಸ��ತ          
ಅಥ�ಾ ಆ��ಕ ಶಕ��ಾ�ದ�ರೂ, ��ಾಲ �ಾ���ಯ�� ಅ�ಂ� ರೂಪದ �ಾಮೂ�ಕ ಅಸಹ�ಾರ ಮತು� �ಾವ�ಜ�ಕ           
ವ�ತ�ಯವನು� ತ�ಯಲು �ಾಧ��ಾಗುವ��ಲ�. 
 
ಈ �ಾರಣ�� ��ಪ� ಸ���ೕಶದ�� ಹಲವ� �ಾಗ�ಕ ಪ���ೂೕಧ ಚಳವ�ಗಳು ಮತು� �ಾ�ಂ�ೕ� ಗಳು ಯಶ���ಾ��. ಕ�ದ            
ಶತ�ಾನದ ಪ�� ದಶಕದಲೂ� ಆರು ಖಂಡಗಳ��, ಅ�ಂ�ಾತ�ಕ ��ಾನವನು� ಬಳ� ಜನ��ಯ ಚಳವ�ಗಳು ನ��ದು�, ಇವ�            
ದಮನ�ಾ� ಆಡ�ತವನು� ಪಲ�ಟ�ೂ��� �ಾಗೂ �ೕ�ಾ ಆಕ�ಮಣದ �ರುದ� ಯಶ���ಾ� �ೂೕ�ಾಟ ನ��� ಮತು� ತಮ�            
ಸ�ಾಜ�� �ಾ�ಯ ಮತು� �ಾ�ತಂತ��ವನು� ಒದ���. ಉ�ಾಹರ��, ದ�ಣ ಆ���ಾದ�� ವಣ��ೕದ �ೕ�ಯನು�          
�ೂ��ಾ�ಸುವ�� �ಾಗ�ಕ ಪ���ೂೕಧವ� ಪ�ಮುಖ�ಾ�ತು�. ಅ��ಕದ�� ಮ��ಯರ ಹಕು�ಗಳು, �ಾಗ�ಕ ಹಕು�ಗಳು ಮತು�          
�ಾ��ಕ ಹಕು�ಗಳನು� ಎ�� ��ಯಲು ಇದನು� ಬಳಸ�ಾ��; ���ೕ�� , ��, ಇಂ�ೂೕ�ೕ�ಾ�, ಸ���ಾ ಮತು� ಇತರ            
ಸ�ಳಗಳ�� ಸ�ಾ���ಾ�ಗಳನು� ಪಲ�ಟ�ೂ���; ��ಾ�� � ಮತು� ಪ�ವ� ��ೕ� ನ�� ��ೕ� ವ�ಾಹತುಗಳನು�         
��ೂ��ಯಲು ಬಳ��ಾ��; ��ಟ� �ಂದ �ಾರತ�� �ಾ�ತಂತ��ವನು� ಗ�ಸಲು ಇವ� ಪ�ಮುಖ�ಾ��; ಪ�ವ� ಯು�ೂೕ� ನ��          
ವಂಚ�ಯ ಚು�ಾವ�ಗಳನು� ಹ����� ಮತು� �ಬ�ಾ� ನ�� ���ಾ ನುಸುಳು��ಯನು� ತ��� ಮತು� ಹಲವ� ಇತರ           
�ಾಗಗಳ�� �ಾನವ ಹಕು�, �ಾ�ಯ ಮತು� ಪ��ಾಪ�ಭುತ� ಸ�ಯಂ ಆಡ�ತವನು� �ಾ��ಸಲು ಬಳಸಲ����. 
 

ಪ�ಮುಖ ಕಲ��ಗಳು 
 
�ಾಗ�ಕ ಪ���ೂೕಧ �ಾಗೂ �ೖ�ಕ ಅ�ಂ� �ೂೕ�ಾಟ 
 
�ಾಗ�ಕ ಪ���ೂೕಧ ಎಂಬುದು �ಾಜ�ೕಯ ��ೂೕಧದ ಒಂದು ರೂಪ�ಾ��. �ೖ�ಕ ಅ�ಂ�ಯು �ಂ�ಯನು� ಬಳಸುವ�ದ��           
��ೂೕಧ ವ���ಪ�ಸುವ �ೕ��ಾ��. �ಲವ� ಯಶ�� �ಾಗ�ಕ ಪ���ೂೕಧ ಚಳವ�ಗ�ಾದ �ಾರ�ೕಯ �ಾ�ತಂತ�� �ೂೕ�ಾಟ           
ಮತು� ಅ��ಕದ �ಾಗ�ಕ ಹಕು� ಚಳವ�ಯು �ೖ�ಕ ಅ�ಂ�ಯನು� �ೂೕ���. ಆದ�, �ಾಗ�ಕ ಪ���ೂೕಧ ವ�ಕ�ಪ�ಸುವ ಜನರು             
ಅ�ಂ�ಯ ಕ�ಮ�� ಬದ��ಾಗುವ �ಾವ��ೕ �ದ� ��ಾನಗ�ಲ�. ಅಷ�ಕೂ�, ಇ��ಾಸ�ಾದ�ಂತ ��ದು ಬರುವ��ೕ�ಂದ�,          
�ಾಗ�ಕ ಪ���ೂೕಧ �ೂೕರುವವರು �ೖ�ಕ ಅ�ಂ�� �ಾವ��ೕ ಪ��ೂೕದ� �ೂಂ�ರುವ��ಲ�. ಬದ��, ತಮ� �ೂೕ�ಾಟ��           
�ಾಗ�ಕ ಪ���ೂೕಧ �ಾತ��ೕ �ಚು� ಪ��ಾಮ�ಾ��ಾದ ��ಾನ ಎಂಬ �ಾಸ�ವ�ಂದ ��ೕ�ತ�ಾ�ರು�ಾ��. 
 
ಅ��ಾರದ ಬ�� �ಾ�ೂೕ��� �ಾಗೂ ಪ��ರ����  ದೃ���ೂೕನ 
 
ಬಹು�ೕಕ ಸ�ಾಜಗಳ��, ಅ��ಾರದ ದೃ���ೂೕನವ� �ಾ�ೂೕ��� ಆ�ರುತ�� (�ತ� 1). ಅಂದ� �ಾ�ಾನ� ಜನರು ಉತ�ಮ            
ನಡವ��, ��ಾ�ರಗಳು ಮತು� ತಮ� ಸ�ಾ�ರ ಮತು� ಸಂ��ಗಳ �ಂಬಲವನು� ಆಧ��ರು�ಾ��. ಅ��ಾರ ಚ�ಾವ�ಯ           
ಹಂತದ��ರುವ �ಲವರ��ೕ ಅ��ಾರ �ೕಸ�ಾ�ರುತ�� ಮತು� ಇವರು ��ೕಮಂ�� ಮತು� �ಾಮಥ��ವನು� �ಂ��          
ಬಳ��ೂಳು��ಾ��. ಅ��ಾರದ �ಾ�ೂೕ�� ಎಂಬುದು �ಾಶ�ತ, �ೕಘ��ಾ�ೕನ ಮತು� ಸುಲಭ��        
ಬದ�ಾಗುವಂಥ�ಾ��ರುವ��ಲ�. ಆ�ಾಗೂ�, �ಾಗ�ಕ ಪ���ೂೕಧವ� ��ಧ ಸ�ಳವನು� ಆಧ��ರುತ�� �ಾಗೂ ಇದು ಅ��ಾರದ          



 

ಬಹು ದೃಷ��ೂೕನ�ಂದ �ವ�ಸಲ���ರುತ�� (�ತ� 2). ಸ�ಾ�ರ ಮತು� ಇತರ ಅ��ಾರ ಅವಲಂ�ತ ವ�ವ��ಗಳು ಜನರ ಬದ��             
ಅಥ�ಾ �ೌನ ಸಮ��ಯನು� ಅವಲಂ��ರುತ��. ಬಹುತ� ದೃ���ೂೕನದ��, ಸ�ಾಜದ ಹಲವ� �ಾಗಗಳ �ಾಗವ�ಸು�� ಮತು�           
�ೌ�ೕಕರಣದ�� ಅ��ಾರ ಇರುತ��. ಇದು ಚಲನ�ೕಲ�ಾ�� ಮತು� ಹಲವ� ಸಂ��ಗಳು ಮತು� ಜನರ ಸಹ�ಾರವ��ೕ           
ಮೂಲ�ಾ����ೂಳು�ವ�ದು ಇದರ ಶ���ಾ�ರುತ��. �ೕಶದ ಕ�ಮವನು� �ೂ�ದು �ಾಕಲು ��ಾಲ�ಾದ ಸಹ�ಾರದ ಆ�ಾರದ��          
�ಾಗ�ಕ ಪ���ೂೕಧ ಚಳವ�ಗಳ ವ��ಹಗಳು ರಚ��ಾಗುತ�� ಮತು� ಅವ�ಗಳನು� ಅ�ವೃ��ಪ�ಸ�ಾಗುತ��. 
 
ಕತ�ವ� �ೂೕಪ ಮತು� ಬದ�� 
 
ಇ��ಾಸ�ಾದ�ಂತ �ಾಗ�ಕ ಪ���ೂೕಧ ವ�ಕ�ಪ�ಸುವವರು ನೂ�ಾರು �ಧಗಳನು� ಬಳ��ಾ��. ಇವ�ಗಳನು� ಎರಡು ��ನ�          
ವಗ�ಗಳ�ಾ�� �ಭ�ಸಬಹು�ಾ��. ಕತ�ವ� �ೂೕಪ ಎಂದ� �ಾ�ಾನ��ಾ� �ಾಡು��ರುವ�ದು ಅಥ�ಾ �ಾಡ�ೕ�ರುವ�ದನು�         
ಜನರು ���ಸುವ��ಾ��. ಉ�ಾಹರ�� �ಲಸ�ಾರರು ಧರ�, ��� �ಾವ�� ��ಾಕ�ಸುವ�ದು ಮತು� ಖ�ೕ� �ಾಡಲು           
��ಾಕ�ಸುವ��ಾ��. ಬದ�� ಎಂದ� �ಾ�ಾನ��ಾ� �ಾಡದ ಅಥ�ಾ �ಾಡಲು �ಬ�ಂಧ�ರುವ�ದನು� ಜನರು �ಾಡುವ          
ತಂತ��ಾ��. ಉ�ಾಹರ��, ಪ��ಭಟ�, �ಾಮೂ�ಕ ಪ��ಭಟ�, ಧರ� ಮತು� ಇತರ �ಾಗ�ಕ ಅ�ಸು�. ಇಂತಹ ತಂತ�ಗಳ            
ವ���ಾತ�ಕ ಅನುಕ�ಮ�ಂದ ಪ���ೂೕ�ಗಳು ತಮ� �ಲು�ನ�� ���ಪ��ಾ�ರಲು ���ೕ�ಾ��ಸುತ��. ತಂತ�ದ �ಾ��� �ಚು�          
ಇ�ಾ�ಗ ಜನ�ಾ�ಾನ�ರೂ ಕೂಡ ಪ���ೂೕಧ�� �ೕ��ೂಳ�ಬಹುದು. ಅ�ಕ ಅ�ಾಯ ಮತು� ಕ�� ಅ�ಾಯ, �ಾವ�ಜ�ಕ ಮತು�            
�ಾಸ�, �ೕಂ��ೕಕೃತ ಅಥ�ಾ ��ೕಂ��ೕಕೃತ�ಾ�ದ�� ಸ�ಾಜದ ��ಧ �ಾಗಗಳು ಜನರು ಇದರ��         
�ೂಡ���ೂಳ�ಬಹು�ಾ�ರುತ��. 
 
ಒಗ�ಟು�, �ೕಜ� ಮತು� ಅ�ಂ�ಯ �ಸು�  
 
ಯಶ�� �ಾಗ�ಕ ಪ���ೂೕಧ�� ಪ�ಮುಖ ಮೂರು ��ಾ�ಂತ�ಂದ� ಒಗ�ಟು�, �ೕಜ� ಮತು� ಅ�ಂ�ಯ �ಸು� ಆ��.            
ಸ�ಾಜದ ��ಧ ��ಾಗವನು� ಒ�ಾ��ಸುವ ಮೂಲಕ ಒಗ�ಟು� �ಾ�ಸಬಹುದು. ಇವರು �ಾ�ಥ�ಕ�ಾ� �ಾ�ಸಬಹು�ಾದ          
ಗು�ಯ ಸ�ೕಪದ�� ��ನ� ದೂರುಗಳನು� �ೂಂ�ರಬಹು�ಾ��. �ೕಜ�ಯು �ಾ�ಂ�ೕ� ಗಳು ಮತು� ತಂತ�ಗಳ         
ಅನುಕ�ಮ���ಾ�ದು�, ಇವ� ���ಗಳ ಎಚ���ಯ ���ೕಷ� ಮತು� ಕ�ಮದ ಅವ�ಾಶಗಳನು� ಅವಲಂ��ರುತ��. ಸಂ�ಾವ�          
�ನ��ಯನು� ಊ�ಸುವ�ದು ಮತು� ಅವ�ಗಳನು� ಎದು�ಸಲು ಸೂಕ� ತ�ಾ� �ಾಡುವ�ದನೂ� ಇದು ಒಳ�ೂಂ�ರುತ��.          
ಅ�ಂ�ಯ �ಸು�, �ೕವಲ ಅ�ಂ�ಯ ತಂತ�ಗಳನು� �ಾತ� ಬಳಸುವ ತಂತ�ಗ�� ಬದ��ಯನು� ಒಳ�ೂಂ�ರುತ��. �ಾ�ಂದ�           
�ಂ�ಯು �ಾವ�ಜ�ಕರ �ಾಗವ�ಸು��ಯನು� ಕ�� �ಾಡುತ��, ಚಳವ�� �ಾ� ಉಂಟು �ಾಡುತ�� ಮತು� ಅಂ�ಾ�ಾ��ೕಯ           
�ಂಬಲವನು� ಕ�� �ಾಡುತ�� ಮತು� ಬದ�� ಬದ�ಾಗುವ ಆತಂಕವನು� �ೂಂ�ರುತ��. 
 
 
 
 
 
 
ಹತು� ಪ���ಗಳು 
 
1. �ಾಗ�ಕ ಪ���ೂೕಧವನು� ಬಳ� �ಾ�ಾನ� ಜನರು �ೕ� ಆಡ�ತ�ಾರರನು� �ೂೕ���ಾ��? 
 
ಆಡ�ತ�ಾರರು ಆನುವಂ�ಕ�ಾ� ಪ�ಬಲ�ಾ�ರುವ��ಲ�. ಆಡ�ತ�ಾರರು ತಮ� ಸ�ಾಜದ�� �ಾ��ಾರು ಅಥ�ಾ �ೂೕಟ�ಂತರ         
ಜನರ �ೕರ ಅಥ�ಾ ಪ�ೂೕ� �ಂಬಲವನು� �ೂಂ��ಾ�ಗ ಪ�ಬಲ�ಾ�ರು�ಾ��. ಆಡ�ತ�ಾರರು �ಯಂತ�ಣವನು� �ೂಂ�ರಲು          
���ೕ� , �ೕ�, �ಾ��ಾಂಗ ಮತು� ಅ��ಾ� ವಗ�ವ� ತಮ� �ಲಸವನು� �ಾಡ�ೕ�ರುತ��. ಸ�ಾಜದ��ನ ಜನರು �ಲಸ��            
�ಯ�ತ�ಾ� �ೂೕಗ�ೕಕು, ��� ಮತು� �ಾ�� �ಾವ� �ಾಡ�ೕಕು ಮತು� �ಾರುಕ��ಯ�� �ಾಮ��ಗಳನು� ಖ�ೕ�           
�ಾಡ�ೕಕು. ಇವ� �ೕಶ �ೂಂ�ರುವ ವ��ಾ�� �ಂಬಲ �ೕಡುತ��. ಬಂದರು ಮತು� �ಾ��ಯ�� �ಲಸ �ಾಡುವವರು �ಾಗೂ             
ಸಂವಹನ ಮತು� ಮೂಲ�ೌಕಯ� �ೕತ�ದ�� �ಲಸ �ಾಡುವವರು �ಾಮ��ಗಳನು� �ಾ�ಸುವ�ದು �ಾಗೂ �ೕ�ಗಳನು�          
ಪ��ೖಸುವ�ದನು� ಮುಂದುವ�ಸ�ೕಕು. ವ�ವ�� �ಾಯ��ವ��ಸಲು ಪ�ಮುಖ�ಾದ �ಲವ� ಸಮೂಹಗಳ ಉ�ಾಹರ� �ಾತ� ಇವ�.  
 



ಇದನು� ಅಥ� �ಾ��ೂಂಡು �ಾಗ�ಕ ಪ���ೂೕಧ ಆ�ೕಜಕರು ಈ �ಂಬಲವನು� ಅಲು�ಾ�ಸಲು ತಂತ�ಗಳನು� ರೂ�ಸ�ೕಕು           
ಮತು� ಪ�ಸು�ತ ವ�ವ�� ಮುಂದುವ�ಯುವ�ದು ಕಷ� ಎಂಬಂ�ಾ�ಸ�ೕಕು. ಪ���ೂೕಧ�� �ಾ� ಸಂ��ಯ ಜನರನು� ಕ�ತರುವ�ದು           
ಮತು� ಪ��ಭಟ��ಂ�ಾ� ಆಡ�ತ�ಾರರ ಪ��ಾವ ಕ���ಾಗುತ��. ಅದರಲೂ� ��ೕಷ�ಾ� ಜನರು ತಮ� ಹಕು�ಗಳನು�          
ಚ�ಾವ��ೂ�ಸುವ�ದ�� ��ೂೕಧ ಉಂ�ಾದ ಸಂದಭ�ದ�� ಇದು �ಚು� ಪ��ಾವ�ಾ��ಾ�ರುತ��. �ೕಶದ �ಯಂತ�ಣವನು�         
ಅಲು�ಾ�ಸುವ�ದ�ಂದ, ವ�ವ��ಯ �ವ�ಹ�ಯ��ೕ ಕಷ��ಾ�ಸುವ ಮಟ��� ಪ���ೂೕಧ ಚಳವ� �ಾಗಬಹುದು. ಸಮಥ�ಕರು         
ಭ�ಷ�ವನು� ಪ���ಸುವ ಮಟ��� ಇದು �ೂಂ�ೂಯ�ಬಹುದು. ಒ�� ಅವರ ��ಾ�ಸವ� ಕ���ಾ�ಾಗ, �ಾವ �ೕ� ಯ            
ಹ��ಕು���ಯನು� �ಾ��ೂ�ಸುವ�ದೂ ಕಷ�ಕರ�ಾಗುತ��.  
 
2. �ಾಗ� ಪ���ೂೕಧ ಆರಂಭ �ೕ�ಾಗುತ��? 
 
ಹಲವ� ಯಶ�� �ಾಗ� ಪ���ೂೕಧ �ಾ�ಂ�ೕ� ಗಳು ಜ�ಾ�ಾ�ಾನ�ರು ಕ�ಮ ��ದು�ೂಳು� �ಾಮಥ��ವನು� ���ಸುವ ಮೂಲಕ           
ಆರಂಭ�ಾಗುತ��. ಜನರನು� ಒ�ಾ��ಸಲು ಸ��ೕಯ �ಾಗೂ ಕ�� ಅ�ಾಯದ ತಂತ�ಗಳನು� ಬಳಸ�ಾಗುತ�� ಮತು� ಒಗ�ಟು�           
�ಾ�ಸುವ�ದು ಅತ�ಂತ ಪ�ಮುಖ�ಾ�ರುತ��. ಉ�ಾಹರ��, �ಾರತದ�� �ದಲ �ಾಗ�ಕ ಪ���ೂೕಧ �ಾ�ಂ�ೕ� ಅನು� �ಾಂ�          
ಆರಂ�ಸುವ�ದಕೂ� �ದಲು, ಜನ�ಾ�ಾನ�ರನು� �ೕ� �ಾಡುವ�ದು ಮತು� �ಾತ�ಾಡುವ�ದ�� �ಾಗೂ ಅವರ ದೂರುಗಳು,          
ಆ�ಗಳು ಮತು� ಭಯಗಳ ಬ�� ಅ�ಯುವ�� �ಂಗಳುಗಳು �ಾಗೂ ವಷ�ಗಳನು� ಕ��ದ�ರು. ಅವರ ಸಹ�ಾರ ಮತು� ಬದ��� ಏನು              
ಅಗತ��� ಎಂಬುದನು� ಅವರು ಅ�ತರು. ಅವರು “ಸಂರ�ತ �ಲಸ” ದ�� �ೂಡ���ೂಳು�ವಂ� ಜನ�� ಸೂ��ದರು. ಅಂದ�            
�ೕಶದ �ೕ� ��ಾ�ಸವನು� ಕ�ದು �ೂಂಡ ಜನರು ತಮ���ೕ �ಾ�ವಲಂಬ�ಯನು� ����ೂಳು�ವ ಸಮು�ಾಯ �ೕ� ಇ�ಾ��. 
 
 

                                                           
 
�ಾಗ�ಕ ಪ���ೂೕಧದ �ಚು� �ೕರ ರೂಪದ�� �ೂಡ���ೂಳ�ಲು �ಾ�ಂ�ೕ� ಶಕ��ಾ�ಾಗ, �ೂಡ� ಮಟ�ದ�� �ಾವ�ಜ�ಕ��           
ಸಂಬಂ��ದ ಸ��ೕಯ ಸಮ��ಗ�� ಪ�����ಗಳ �ೕ� ಕ�ಮ �ೖ�ೂಳ�ಲು ಆರಂ��ದರು. ಉ�ಾಹರ��, ಸ�ಾನ�ಯ          
�ೂೕ�ಾಟ�ಾರರು ��ೕ�ಂ� ನ�� ಒಂದು ಬಂದ�ನ�� ಕೂ�ಗಳ ಪ��ಭಟ��ಂದ ಆರಂ��ದರು. ಒಂದು �ಷಯದ�� ಅವ��          
ಯಶಸು� ��ಾ�ಗ ಅವರು ಸ�ತಂತ� �ಾ��ಾ� ಸಂಘಟ�ಯನು� ರ��ದರು. ಈ �ಜಯವ� ಅವ�� �ಾನ�ಕ ಪ��ಾವವನು� ಉಂಟು             
�ಾ�ದು�, ಚಳವ�� �ಂಬಲವ� ���ತು. ಇ�ೕ �ೕ�, ಯುಎ� �ಾಗ�ಕ ಹಕು�ಗಳ ಚಳವ�ಯು ಯಶ�� ಪ��ಭಟ� ಮತು�             
ಧರ�ಯ ನಂತರದ�� ಪ�ಗ� ಕಂ�ತು ಮತು� ದ�ಣ ಅ��ಕದ �ಲವ� ನಗರಗಳ�� ಬ� ಮತು� �ೂ�ೕ� ಗಳ�� ಜ�ಾಂ�ೕಯ             
�ೕದವನು� ಕ�� �ಾ�ತು. ಈ ಯಶಸು�ಗ�ಂ�ಾ�, �ಾಗ�ಕ ಪ���ೂೕಧದ ಶ��ಯನು� ಚಳವ�ಯು �ೂೕ��ತು ಮತು� ಇದು            
ಅ��ೕ �ೕಗ �ಾ��ೕಯ ಗಮನ ���ತು. 
 
3. �ಾನು ಪ��ಭಟ�ಯನು� ಆ�ೕ�ಸುವ�ದು �ೕ�? 
 
ಚಳವ�ಯ �ಾಯ�ತಂತ� ರೂ�ಸುವವರು �ದಲು ತಮ� ಗು�ಗಳು ಏನು, �ಾಮಥ���ೕನು, ಬಲ�ೕನ�ಗ�ೕನು ಮತು� ತಮ�           
ಚಳವ�ಯ �ಾಧ��ಗಳು ಮತು� ಅವರ ��ೂೕ�ಗಳ �ಾಧ��ಗ�ೕನು ಎಂದು ಗುರು�ಸ�ೕಕು ಮತು� ತೃ�ೕಯ ಪ�ಗಳು �ಾಗೂ �ಾಹ�             
ಕ�ಮಗಳ ಸಹ�ಾರ�ೕನು ಎಂದು ���ೕ�ಸ�ೕಕು. ಚಳವ�ಯು ಅ�ಾ�ವ�, ಮ�ಾ�ವ� ಮತು� �ೕ�ಾ�ವ� ಗು�ಗಳನು�          
�ಗ���ಾಗ ಮತು� ಸ���ೕಶದ �ಾಸ�ವ ���ೕಷ� ಮತು� ಸೂ�� ಅಂಶಗಳನು� �ಖರ�ೂ���ಾಗ, �ಾವ ತಂತ�ವನು�           
ಅಳವ���ೂಳ��ೕಕು ಎಂಬುದನು� �ಧ��ಸುವ�ದು ಸುಲಭ�ಾಗುತ��. ಈ �ೕ�, ಮುಖ� ತಂತ��ಾ� ಪ��ಭಟ�ಯ ಮೂಲಕ          



ಚಳವ�ಯನು� �ಾಡುವ��ಾದ� ಮತು� ಅವ�ಗಳನು� ಯಶಸು��ೂ�ಸುವದು �ೕ� ಎಂದು ಕ�ಯುವ��ಾದ�, ಇದನು�         
�ಾಡುವ�ದ�� �ಾಂ��ಕ ಮತು� ವ���ಾತ�ಕ ಆ�ಾಮಗಳನು� �ವ�ಸುವ ಹಲವ� ಸಂಪನೂ�ಲಗಳು ಲಭ��ರುತ��. 
 
4. ಪ��ಭಟ�ಯಲ��ದ��, ಮ��ೕನನು� �ಾಡಬಹುದು? 
 
�ಾಗ�ಕ ಪ���ೂೕಧ ಚಳವ�� �ಾ�ಥ�ಕ ಚಟುವ���ೕ ಪ��ಭಟ� ಎಂದು ಹಲವ� ಜನರು �ಾ�ಸು�ಾ��. ಆದ�, ಪ��ಭಟ�ಯು            
ಹಲವ� �ಧದ ತಂತ�ಗಳ�� ಒಂ�ಾ�ದು�, ಇವ�ಗಳನು� �ಾಗ�ಕ ಪ���ೂೕಧದ �ೂೕ�ಾಟದ�� ಬಳ��ೂಳ�ಬಹು�ಾ��.         
ಇನೂ�ರಕೂ� �ಚು� ಗುರು�ಸ�ಾದ ಅ�ಂ�ಾತ�ಕ ತಂತ�ಗ��. ಬ��ಾ�ರಗಳು (�ಾ�ಹಕ, �ಾಜ�ೕಯ ಮತು� �ಾ�ಾ�ಕ);          
ಧರ�ಗಳು, �ಾಯ� �ಳಂಬ; �ಾ��, ��� ಮತು� ಶುಲ� �ಾವ� �ಾಡಲು �ರಸ��ಸುವ�ದು; �ಾ�ಗಳು; �ಾಗ�ಕ ಅ�ಸು�;             
ಮುಷ�ರ; ತ� ಮತು� ಪ�ಾ�ಯ ಸಂ��ಗಳನು� ಅ�ವೃ��ಪ�ಸುವ�ದು. ಇವ� �ಾಗ�ಕ ಪ���ೂೕಧದ �ಲವ� ತಂತ�ಗ�ಾ��.  
 
ತಂತ�ಗಳ ಆ�� ಮತು� ಅನುಕ�ಮವ� ಸ���ೕಶ ���ೕಷ�ಯನು� ಆಧ��ರುತ�� �ಾಗೂ ಇದರ �ಾಮಥ��ಗಳು ಮತು�           
ಉ��ೕಶಗಳು ಏನು ಎಂಬುದನು� ಆಧ��ರುತ��. ಚಳವ�ಯು ಅತ�ಂತ ಸಶಕ��ಾ�ಲ��ದ��, ಇದನು� ���ದ� ಮತು� ಕ��           
ಅ�ಾಯದ ತಂತ�ಗ�ಾದ ಬ��ಾ�ರ ಅಥ�ಾ ಅ�ಾ�ಕ ಪ�ದಶ�ನವನು� ಪ�ಗ�ಸಬಹು�ಾ�ದು�, ಈ ಮೂಲಕ ಚಳವ�ಯ          
�ಾಮಥ��ವನು� ರೂ�ಸಬಹುದು, ಸಂ�ೕಶವನು� �ೕಡಬಹುದು ಮತು�/ಅಥ�ಾ ಪ���ೂೕ�ಗಳನು� ���ದ��ೂ�ಸಬಹುದು.       
ನಂತರದ ಹಂತದ��, ಚಳವ� ಗ���ಾದ ನಂತರ, ಇನ�ಷು� �ೕಂ��ೕಕೃತ ಕ�ಮಗ�ಾದ �ಾ��ಗಳು, �ಾದ�ಾ��, ಪ��ಭಟ�ಾಥ�           
ಪ�ದಶ�ನ ಅಥ�ಾ �ಾಮೂ�ಕ �ಾಗ�ಕ ಅ���ನಂತಹವ�ಗಳನು� �ಾಡಬಹು�ಾ��. 
 
�ಾಗ�ಕ ಪ���ೂೕಧವನು� ಪ�ಕ�ಸಲು �ಾವ�ಜ�ಕರು �ಚು� ಜನ��ಯ�ಾದ ಪ��ಭಟ�ಯ��ೕ ಬಳಸು�ಾ�� ಎಂದ �ಾತ���          
ಅ�ೂಂ�ೕ ಉತ�ಮ ಕ�ಮ ಎಂ�ೕನಲ� ಎಂಬುದನು� �ನ�ಡ�ೕಕು. ಸ���ೕಶವನು� ಆಧ��, ಚಳವ�ಯ ಕ�� �ಚ�ದ��           
ಉತ�ಮ ಫ��ಾಂಶವನು� �ೕಡುವ ಇತರ ತಂತ�ಗಳೂ ಇ�. ���ಾ�ೕಲ� ಮತು� ವ���ಾತ�ಕ �ೕಚ�ಗಳು �ಾವ ತಂತ�ಗಳನು�            
ಅಳವ���ೂಳ��ೕಕು ಎಂದು �ಧ��ಸುವದ�� ಮಹತ��ಾ���. 
 
5. ಚಳವ�� ಆಕಷ�ಕ �ಾಯಕರು ಇಲ��ದ��? 
 
ಹಲವ� ಐ��ಾ�ಕ ಚಳವ�ಗಳು �ಾವ��ೕ ಆಕಷ�ಕ �ಾಯಕರು ಇಲ���ೕ ಫಲ �ೕ��. ದ�ಣ ಆ���ಾದ�� ನ�ದ ವಣ��ೕದ             
�ೕ� ��ೂೕ� �ೂೕ�ಾಟವ� ಅದರ �ಾಯಕ �ೖ�ನ���ಾ�ಗ�ೕ ಮತು� ಚಳವ��ಂದ ದೂರ ಸ��ಾಗ�ೕ �ಚು�           
ಜನ��ಯ�ಾ�ತು�. �ೖಯ��ಕ ಪ�� ಅಥ�ಾ �ಾಯಕರ��ನ �ಾತ�ಾಡುವ ಶ���ಂತ ��ಾ��, ಚಳವ�ಯ��ನ �ೖ�ಧ�ಮಯ          
�ಾ�ೕ�ಾರರ �ಾತುಗಳನು� �ೕ���ೂಳು�ವ�ದು ಮತು� ಪ����ಸುವ�ದು, ಕ�ಮದ ಪ�ಾ�ಯ ��ಾನದ��ನ �ಚ� ಮತು�          
ಅ�ಾಯಗಳನು� ���ೕ�ಸುವ�ದು ಮತು� ಸ��ೕಯ �ಾಯಕ�ೂಂ�� ��ಾ�ರವನು� ಹಂ��ೂಳು�ವ�ದು �ೕ� ಎಂದು ��ಯುವ�ದು          
ಅತ�ಂತ ಪ�ಮುಖ�ಾ��. 
 
ಇದರ ಜ��, ಆಕಷ�ಕ �ಾಯಕರ �ೕ� ಅ��ಾದ ಅವಲಂಬ�ಯೂ ಇತರ ಅ�ಾಯಗಳನು� �ೂಂ�ರುತ��. �ಲವ� �ಾ� ಇಂತಹ             
�ಾಯಕರನು� ಆಡ�ತ�ಾರರು ಅ��ಾರ ಹಂ��� ಆ�ಾ��ಸಬಹುದು ಅಥ�ಾ ಅವರನು� ಬಂ�ಸಬಹುದು. �ಾಯಕರು ಬ��          
ಸ�ದರೂ ಚಳವ�ಯು �ೂಸ �ಾಯಕ�ೂಂ�� ಮುಂದುವ�ಯುವ �ೕ�ಯ�� ��ೂೕಧಕ�, ಪ����ತ� ಚಳವ�ಗಳನು�         
ಆ�ೕ�ಸ�ಾಗುತ��. 
 
6. �ಾಗ�ಕ ಪ���ೂೕಧವ� ನನ� �ೕಶದ�� �ಲಸ �ಾಡ�ದ�� ಏನು �ಾಡ�ೕಕು? 
 
�ಾಗ�ಕ ಪ���ೂೕಧವ� ಎಲ� �ಾ�ಯೂ ಯಶ���ಾಗುವ��ಲ�. ಆದ�, ಇದು ಫ��ಾಂಶ �ೕಡುವ��ಲ� ಎಂದು ಪ��ತರು �ಾಗೂ            
ಇತರರು �ಾ��ದ �ಶ�ದ ಹಲವ� �ೕಶಗಳ�� ಇದು ಫಲ �ೕ��. ��ಯ ಜನರ� ಅಗ�ೂ�ೕ ��ೂೕ�� �ಶ�ದ ಅತ�ಂತ ಕೂ�ರ               
ಸ�ಾ���ಾ� ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸಲ���ದ� ಮತು� �ಾಗ�ಕ ಪ���ೂೕಧ�ಂದ ಆತನನು� ಪಲ�ಟ�ೂ�ಸ�ಾಗದು ಎಂದು         
�ಾ�ಸ�ಾ�ತು�. ಆದ� �ಾಗ�ಕ ಪ���ೂೕಧ�ಂದ�ೕ ಆತ ಅ��ಾರ ಕ�ದು�ೂಂಡ. ಬಚ� ಆ� � �ಾಲ��� ಎಂ�ೕ ಅಡ�             
�ಸರನು� �ೂಂ�ರುವ ಸ���ಾದ ಸ�ಾ���ಾ� �ೂ��ೂಡ� ��ೂ��� ನನು� ಅ�ಂ�ಯ ಒತ�ಡ�ಂದ �ಳ��ಸ�ಾ�ತು         
ಎಂದು �ಲವ� �ಾ��ದ�ರು. ಆದ� 2000�ೕ ಇ��ಯ�� ಆತನ �ರುದಧ ಪ��ಭಟ� ನ�ಸು��ದ� ಲ�ಾಂತರ ಜನರನು� ಹ��ಕ�ಲು             
���ೕಸರು ಮತು� �ೕ�� ��ೂೕ��� ಆ�ೕಶ �ೕ��ಾಗ, ಆತನ ಭದ��ಾ �ಬ�ಂ�ಗ�ೕ ಆತನ ಆ�ೕಶವನು� �ಾ�ಸಲು            
��ಾಕ��ದರು. ಆಗ ��ೂ���  �ಾವ��ೕ ಪ�ಾ�ಯ ಅವ�ಾಶ �ೂಂ�ರ�ಲ�. �ೕ�ಾ� �ಳ��ಯ�ೕ�ೕ�ಾ�ತು.  



 
�ಮ� ಸ���ೕಶದ�� �ಾಗ�ಕ ಪ���ೂೕಧವ� �ಲಸ �ಾಡುತ�� ಎಂಬ ಬ�� �ಮ� ಇನೂ� ಖ�ತ�ಲ��ದ��, ಸಂ�ಾವ�            
ಪ�ಾ�ಯಗ�ಂದ�: ಪ�ಾ�ಯ �ಾಜ�ೕಯ ವ�ವ��ಯನು� ರೂ�ಸುವ�ದು; ಚು�ಾವ�� ಸ���ಸುವ�ದು; �ಾನೂನು ವ�ವ���         
�� �ೂೕಗುವ�ದು; �ಾತುಕ� ಮತು� �ಾತುಕ�ಯ�� �ೂಡ���ೂಳು�ವ�ದು; �ಂಬಲ�� ಅಂ�ಾ�ಾ��ೕಯ ಪ�ಗ�� ��          
�ೂೕಗುವ�ದು ಮತು� ಸಶಸ� ಬಂಡು�ಾ��ಯು ಪ�ಾ�ಯ ಆ��ಗ�ಾ�ದು�, ಇವ�ಗಳನು� �ಶ�ದ ���� ಪ��ೕ�ಸ�ಾ��.          
�ಾಗ�ಕ ಪ���ೂೕಧವ� ಯಶ���ಾಗುತ�� ಎಂಬುದು ಖ�ತ�ಾ�ಲ��ದ��, ಇತರ �ಾವ��ೕ ಸಂ�ಾವ� ಕ�ಮಗಳು         
ಯಶ���ಾಗುತ�� ಎಂಬುದೂ ಖ�ತ�ಲ�.  
 
��ೂೕ� ಅಥ�ಾ ಪ���ೂೕ�ಗಳ ಸಮೂಹದ ��ಾ�ರ�ಂದ� ಪ��ಭಟ�ಯ ರೂಪವನು� ಆ�� �ಾಡುವ��ಾ�ದು�,         
�ೖ�ಧ�ಮಯ ಜನರ �ಂಬಲ, ಆಡ�ತ�ಾರರನು� ಪ���ಸುವ�ದು, ಪ���ೂೕಧವನು� ತ�ಯುವ�ದು ಅಥ�ಾ ���ಪ��ೂ�ಸುವ�ದು         
ಮತು� ಪ�ಸು�ತ ವ�ವ��ಯನು� �ಂಬ�ಸುವವರನು� �ಭ�ಸುವ�ದು ಅತ�ಂತ ಪ�ಮುಖ�ಾ��. ಈ ಆ��ಗಳನು� ಪ�ಗ��ದ          
ಹಲವ� ಸಮೂಹಗಳು ಇ��ಾಸದ�� �ಾಣಬರುತ�� ಮತು� ಇವರು �ಾಗ�ಕ ಪ���ೂೕಧದ�� �ೂಡ���ೂಳ�ಲು ಆ��          
�ಾ��ೂಂ��ಾ��. ಆ�ಾಗೂ�, ಇದನು� �ಲವ� �ಾ� �ಾಜ�ೕಯ ಕ�ಮಗ�ಾದ ಚು�ಾವ�, �ಾನೂ�ಾತ�ಕ ಸ�ಾಲುಗಳು, �ಾತುಕ�           
ಮತು� ವ�ವ��ಯನು� ಮರುರೂ�ಸುವಂತಹ ಬದ�ಾವ�ಗಳ �ೂ�� �ಾಡ�ಾಗುತ��. 
 
7. ನನ� ��ೂೕ�ಗಳು �ಂ�ಯನು� ಬಳ�ದ� ಏನು �ಾಡುವ�ದು? 
 
�ಮ� ��ೂೕ�ಗಳು ಒಂದು ಹಂತದ�� �ಂ�ಯನು� ಬಳಸಬಹುದು ಎಂದು �ೕವ� ��ೕ�ಸ�ೕಕು. ಐ��ಾ�ಕ�ಾ�, ಎಂ�ಗೂ           
ನ��ದು� �ೕ��ೕ. ಆದ� �ಂ�ಯನು� ��ೂೕ�ಗಳ ಬಳ�ದ �ಾತ��� �ಾಗ�ಕ ಪ���ೂೕಧವ� �ೂೕ�� ಎಂದು �ೕಳ�ಾಗದು.            
�ಾಗ�ಕ ಪ���ೂೕಧವ� �ಂ�ಯನು� ��ಧ �ೕ�ಯ�� ಎದು��ದು�, ಇದು ತನ� ಪ��ಾಮ�ಾ�ತ�ವನು� ಕ�� �ಾ��ೂಂ��           
ಮತು�/ಅಥ�ಾ ಹ��ಕು�ವವರ �ರುದ� ಇ�ೂ�ಂದು �ೕ�ಯ�� ಪ��ಾಮ �ೕ��.  
 
�ದಲು, �ಂ�ಾತ�ಕ ಪ���ೂೕಧವನು� ತ�ಯಲು ಅಥ�ಾ �ವ��ಸಲು, �ಾಗ�ಕ ಪ���ೂೕಧ ಕ�ಮಗಳು �ಂ�ಯನು� �ಾ�           
ಮುಂದುವ�ಯುವ�ದು ಕಷ��ಾಗುವಂ� �ಾಡಬಹುದು. ಉ�ಾಹರ��, �ಾ�ಹಕ ಬ��ಾ�ರದ�� �ಲವ� �ಗ�ತ ಉತ�ನ�ಗಳನು�         
ಖ�ೕ� �ಾಡಲು ಖ�ೕ��ಾರರು ಬಳಸ��ಾ�ಗ, ಅದನು� ಹ��ಕು�ವ�ದು ಅತ�ಂತ ಕಷ�. �ಾ�ಂದ� ಅವ� ��ೕಂ��ತ�ಾ�� ಮತು�            
�ಾರು ಬ��ಾ�ರದ�� �ಾಗವ���ಾ�� ಮತು� �ಾರು �ಾಗವ��ಲ� ಎಂಬುದನು� ���ೕ�ಸಲು ಕಷ��ಾಗುತ��. ಪ��ಭಟ�          
ಅಥ�ಾ ಇತರ �ಾವ�ಜ�ಕ ಪ��ಭಟ�ಗಳು ಮತು� �ೕಂ��ತ ತಂತ�ಗಳನು� ಹ����ದ�, ಶುಲ� ಅಥ�ಾ ���ಯನು� �ಾವ�ಸಲು            
��ಾಕ�ಸುವಂ� ��ೕಂ��ೕಕೃತ ಮತು� �ೖ��ೕತರ ಅಥ�ಾ �ಾಜ�ೕ�ೕತರ ಪ���ೂೕಧ ಅಥ�ಾ �ಾ�ಾನ� ಮುಷ�ರವ� ಚಳವ��           
ಉತ�ಮ ��ಾನ�ಾ�ರುತ��. 
 
ಎರಡ�ಯ�ಾ�, �ಾಗ�ಕ ಪ���ೂೕಧ ಚಳವ�ಯು ನ�ೕನ ತಂತ�ಗಳನು� ಬಳ�, ��ೂೕ�ಗಳ ಹ��ಕು���� �ರು�ೕಟು          
�ೕಡಬಹು�ಾ��. �ಶ��� ಹ��ಕು���ಯನು� ಬ�ರಂಗ�ೂ�ಸುವ�ದು ಮತು� �ೕಶ�ೂಳ� ಹ��ಕು���ಯ �ತ�ಗಳು ಮತು�         
ಕ�ಗಳನು� ಪ�ಕ�ಸುವ ಮೂಲಕ ಹ��ಕು���ಯನು� ಸಮ�ಾ�ತ�ಕ�ಾ�ಸಬಹುದು. ಎಲ� ಹ��ಕು���ಯೂ �ರು�ೕಟು        
�ೕಡುವ��ಲ�. ಆದ� ಚಳವ� ಸಂ�ೕಣ�, �ಳಂಬ ಅಥ�ಾ ��ಷ� ಸ���ೕಶ�� �ರು��ೂಂ�ಾಗ �ಾವ�ಜ�ಕ ಮತು�           
ಅಂ�ಾ�ಾ��ೕಯ �ಂಬಲವನು� ಕ�ದು�ೂಳ�ಬಹು�ಾ��. 
 
ಮೂರ�ಯ�ಾ�, �ಾಗ�ಕ ಪ���ೂೕಧ ಹಲವ� ಪ�ಕರಣಗ�ಾದ 1986ರ�� ���ೕ�� , 1988ರ�� ��, 2000�ೕ ಇ��ಯ��           
ಸ���ಾ ಮತು� 2004 ರ�� ಉ��ೕ� ಪ��ಭಟ�ಗಳ�� ಪ��ಭಟ��ಾರರನು� ಭದ��ಾ ಪ�ಗಳು ಹ�����. ಇದು �ರು�ೕಟು            
�ೕಡುವ ಪ��ಭಟ�ಾ�ಾರರ �ಾಮಥ��ವ��ೕ ಕ�� �ಾ��. ಭದ��ಾ ಪ�ಗಳ ಬಲವನು� ಉ��ೕಶಪ�ವ�ಕ �ಾಗೂ �ೕಘ��ಾ�ೕನ           
ಪ��ಾಮಗ�ಂದ �ಾ�ದು�, ಭದ��ಾ �ಬ�ಂ�ಗಳು ತಮ� ��ಾ��ಾಹ��ಯನು� ಬದ���. 
 
8. ನನ� ��ೂೕ�ಗಳನು� ಮನ���ಸಲು �ಾಧ��ಾಗ�ದ�� ಏನು �ಾಡ�ೕಕು? 
 
ಪ���ೂೕಧವನು� ಜ�ಸಲು ಮನ���ಸುವ�ದು �ಾತ��ೕ ಅಗತ��ೕನಲ�. ಆ�ಾಗೂ�, �ಮ� ��ೂೕ�ಗಳ �ಲವ� �ಂಬ�ಗರ          
ಮನ���ಸುವ�ದು ಅಗತ��ಾ��. 
 



�ನ��, �ಾಗ�ಕ ಪ���ೂೕಧವ� ಪ�ಬಲ�ಾದದು�. �ಾ�ಂದ� ಹ��ಕು���ಯನು� �ೕರ�ಾ� ಅಥ�ಾ ಪ�ೕ��ಾ� �ಂಬ�ಸುವ          
�ಾ��ಾರು �ೂೕಟ�ಂತರ ಜನರ ನಂ�� ಮತು� ವತ��ಯನು� ಬದ�ಸಬಹು�ಾ��. �ಮ� ಪ���ೂೕ�ಗಳ ಬಲದ ಮೂಲವ�           
�ೕ��ದ�, ಆತ ಒ��ದ�ೂೕ ಇಲ���ೕ ಎಂಬುದು ಪ�ಮುಖ�ಾಗುವ��ಲ�. ಫ��ಾಂಶವನು� �ಯಂ��ಸ�ಾಗದು ಎಂದು ಆತ          
ಮನ�ಾಣುವವ�� ಆತನ ಅ��ಾರವನು� ಕ�� �ಾಡ�ಾಗುತ�� ಮತು� �ೂಸ ವ�ವ��� ಆತ ಬದ�ಾಗ�ೕ�ೕ�ಾಗುತ��.  
 
ಉ�ಾಹರ��, 1985ರ�� ದ�ಣ ಆ���ಾದ ��ೕ� � ಎ�ಜ�� ನಗರದ�� ��ಯರು ನ�ಸು��ರುವ ವ��ಾಟುಗ�� ಬ��ಾ�ರ           
�ಾ�ದು�, �ೕ�ಯನು� ಬದ�ಸುವಂ� ಸ�ಾ�ರದ �ೕ� ಅವರು ಒತ�ಡ �ಾಕುವಂ� �ಾ�ತು. ಚಳವ�ಯ ಉ��ೕಶ�� ಈ            
ವ��ಾಟುಗಳು �ಾವ��ೕ ಸಂಬಂಧ �ೂಂ�ಲ��ರಬಹುದು. ಆದ� ಸ�ಾ�ರದ ಹ��ಕು���ಯನು� �ಂಬ�ಸುವ�ದ��ಂತ ಚಳವ�ಯ         
�ಲವ� �ೕ��ಗಳನು� ಸಮ��ಸುವ�ದು �ಚು� ಸೂಕ� ಎಂದು ಅವ�� ಅ�ವ� �ಾ�ತು. 
 
 
 
9. ಇದ�� ತುಂ�ಾ ಸಮಯ �ೕ�ಾಗುತ��. �ಾವ� �ಾಯುವಂ�ಲ��ದ�� ಏನು �ಾಡುವ�ದು? 
 
�ಾಗ�ಕ ಪ���ೂೕಧವ� �ಾ�ಾನ��ಾ� �ಚು� ಸಮಯವನು� ��ದು�ೂಳು�ವ��ಲ�. ವಣ��ೕದ �ೕ� �ರುದ�ದ �ೂೕ�ಾಟವ�          
ಹತು� ವಷ�ಗಳವ�� ನ��ದ�ರೂ, ತಮ� ಸ�ಾ���ಾ� ಫ��ನಂ� �ಾ�ೂೕ�� ನನು� �ಳ��ಸಲು �ಲ�ೕ ವಷ�ಗಳ          
�ೂೕ�ಾಟವನು� ���ೕ�� �ಾ�ತು�. �ಾಗ�ಕ ಪ���ೂೕಧದ ಯಶಸು� ಇರುವ�ದು ಸಮಯದಲ�ಲ�. ಬದ�� ಚಳವ�ಯು          
ಸಂಘ�ತ�ಾ���ೕ ಮತು� ತನ� ಕ�ಮ ವ���ಾತ�ಕ�ಾ���ೕ ಎಂಬುದನು� ಆಧ�� ಆ�ರುತ��.  
 
10. �ಾವ� ಜ�ಸುವ�ದು �ೕ�? 
 
ಜನ��ಯ ಒಗ�ಟು�, ಎಚ���ಯ �ೕಜ� ಮತು� ಅ�ಂ�ಯ �ಸ�ನು� �ಮ� ಚಳವ� ಅಥ�ಾ �ಾ�ಂ�ೕ� �ೂಂ�ದ�� ಯಶಸು�             
�ಾ�ಸುವ �ಚು� ಅವ�ಾಶವನು� �ೂಂ�ರು��ೕ�. 
 
ಒಗ�ಟು� ಅತ�ಂತ ಮಹತ��ಾ���. �ಾ�ಂದ� ಬಹುಜನರ ಬದ�� ಮತು� ಒ���ಯನು� ಅದು ಪ�����ದ� ಚಳವ�ಯು           
�ಚು� ಶ��ಯುತ�ಾ�ರುತ��. �ಾ�ಂ�ಯ�� �ಾಗವ�ಸುವ�ದು ಸ�ಯಂ��ೕ�ತ ಎಂಬುದನು� �ನ�ಡ�ೕಕು. ಜನರು �ೕ� ���          
��ದು�ೂಳು��ಾ��. �ಾ�ಂದ� ಅವರು ಚಳವ�ಯ�� ನಂ�� �ೂಂ�ರು�ಾ��. ಆ�ಾಗೂ�, ಸ�ಷ��ಾ�ಲ��ದ�� ಅಥ�ಾ         
ಅನು�ಾನ�ದ�� ಒಗ�ಟು� ಕ���ಾಗುತ�� ಮತು� ಹಲವರು �ಾಗವ�ಸ�ೕ ಇರಬಹುದು. �ಾ�ಾನ��ಾ�, ಯಶ�� �ಾಗ�ಕ          
ಪ���ೂೕಧ ಚಳವ�ಯು ಪ�ರುಷರು, ಮ��ಯರು, ಮಕ�ಳು, ಮಧ�ವಯಸ� ಜನರು ಮತು� ವೃದ�ರನು� ಒಗ��ಾ����.          
�ೖ�ಧ�ಮಯ �ಾ��ಕ ಮತು� �ಾಂಪ��ಾ�ಕ �����ರುವವರು, ��ಾ���ಗಳು, ಕೂ�ಗಳು, ಪ���ಾವಂತರು, ವ��ಾಟು         
ಸಮು�ಾಯ ಸದಸ�ರು ಮತು� ಇತರರರನು� ಒಳ�ೂಂ��.  
 
�ೕಜ� ಅತ�ಂತ ಪ�ಮುಖ�ಾ��. �ಾ�ಂದ� �ಾಗ�ಕ ಪ���ೂೕಧವ� �ಾ�ಂ�ೕ� , ಚಳವ� ಅಥ�ಾ �ಾಗ�ಕ ಸಮೂಹದಂತಹ           
ಮುಖ�ಸ�ರು ಮತು� ಅದರ ��ೂೕ�ಗಳ ಮಧ�ದ ಸ����ಾ��. ಇಂತಹ ಸ���ಯ��, ಸಂಘಟ� ಮತು� �ಾಯ�ತಂತ�ವ�           
ಪ�ಪ��ಾ�ರ�ೕಕು ಮತು� ಬಲವನು� ಚಳವ�ಯ ಕ�� ��ೕ��ಸ�ೕ�ರುತ��. �ಾಗ�ಕ ಪ���ೂೕಧದ��, �ಾಯಕರು ಹಲವ�          
�ಾಯ�ತಂತ� ಮತು� ವ���ಾತ�ಕ ��ಾ�ರಗಳನು� �ಾಡು�ಾ��. ಇವ�ಗ�ಂದ� ತಮ� ಸಂಪನೂ�ಲಗಳನು� �ೕ� ���ಸುವ�ದು, ಆ           
ಸಂಪನೂ�ಲಗಳನು� �ೕ� ಉತ�ಮ�ಾ� ಬಳಸುವ�ದು, ತಮ� ��ೂೕ�ಗಳ ಸಮ��ಯನು� �ೕ� �ಚ�ಸುವ�ದು ಮತು� �ಾವ��ೕ           
ಪ���ೂೕಧಗಳನು� ಎದು�ಸುವ�ದು �ೕ� ಎಂಬುದನು� ���ೕಷ� �ಾಡುವ��ಾ��. ಉತ�ಮ ��ಾ�ರಗಳನು� ಹ�ಾತ��         
�ಾ�ದು� ಅತ�ಂತ ಅಪರೂಪ. ಉತ�ಮ �ೕಜ� �ಾಡಲು, ಎರಡು �ೕ�ಯ �ಾನ ಅಗತ��ರುತ��. �ದಲು, �ಾಜ�ೕಯ, ಆ��ಕ             
ಮತು� �ಾ�ಾ�ಕ ಸ���ೕಶಗಳ �ವರ�ಾದ ��ವ��ಯನು� �ಾಯ�ತಂತ� ರೂ�ಸುವವರು �ೂಂ�ರ�ೕಕು ಮತು� ಸ�ಾಜದ��ನ          
��ಧ ಸಮೂಹಗಳ ಆಸ�� ಮತು� ��ೕ�ಗಳನು� ಅಥ� �ಾ��ೂಳ��ೕ�ರುತ��. ಎರಡ�ಯ�ಾ�, �ೕ� �ಾಗ�ಕ ಪ���ೂೕಧವ�           
�ಲಸ �ಾಡುತ�� ಎಂಬುದನು� �ಾಯ�ತಂತ� ರೂ�ಸುವವರು ��ದು�ೂಳ��ೕ��. ಇದನು� �ೖಯ��ಕ ಅನುಭವ, ಪ�ಸ�ಕಗಳು,          
���ಾಗಳು ಮತ� ಇಂಟ��� ನಂತಹ ಸಂಪನೂ�ಲಗಳು ಮತು� �ಾಗ�ಕ ಪ���ೂೕಧ �ಾಗೂ �ಾಜ�ೕಯ ಸಂಘಟ�ಯ�� ಅನುಭವ           
�ೂಂ�ರುವ ಇತರ�ೂಂ�� ಸಂವಹನ ನ�ಸುವ ಮೂಲಕ ��ಯಬಹು�ಾ��. 
 
ಅ�ಂ�ಾತ�ಕ �ಸು� ಅತ�ಂತ ಸಂ�ೕಣ��ಾ��, �ಾ�ಂದ� ಚಳವ�ಯ �ಂ�ಯು ಪ��ಾಮವನು� ಕ�� �ಾಡುತ�� ಮತು�           
ಹ��ಕು�ವ�ದನು� ಸಮ����ೂಳ�ಲು ���ೕ�ಾ�ಹ ಮತು� ಅವ�ಾಶವನು� �ೕಡುತ��. ಮುಂದುವ�ದು, ಪ���ೂೕಧ ಚಳವ�ಯು         



�ಂ�ಯ�� �ೂಡ���ೂಂಡ�, �ಂ�ಯನು� ಅ�ಾಯವನು� ತ�ಯದ ಸ�ಾಜದ ಬಹು�ೕಕ ಜನರು ಪ���ೂೕಧದ��         
�ಾಗವ�ಸ�ೕ ಇರಬಹುದು. ಅಂ�ಮ�ಾ�, ���ೕ� ಮತು� �ೕ�ಯ �ರುದ� �ಂ�ಯನು� ಚಳವ�ಯು ಉಂಟು �ಾ�ದ�,           
ವ�ವ��ಯನು� ಪ���ಾ�ಸುವವರನು� ಮನ���ಸಲು �ಾಧ��ಾಗುವ��ಲ� ಮತು� ಪ��ಭಟ�ಯನು� �ಂಬ�ಸುವವರ�� ಇರುವ        
ಅನುಕಂಪವ� �ಾಶ�ಾಗುತ��. ಇದು �ಾಗ�ಕ ಪ���ೂೕಧದ ಉ��ೕಶ�� ಸಂಪ�ಣ� �ರುದ��ಾ�ರುತ��. ಚಳವ�ಕಯ �ಾರಣ,          
ಚಳವ�ಯ ಕ�ಮ ಮತು� ಎಲ� ����ಯ ಜನ�ಾ�ಾನ�ರನು� ಆ�ಾ��ಸುವ �ೖಯ�ವ� ಕುಗು�ತ�� ಮತು� ವ�ವ��ಯನು�           
�ೂ��ಾ�ಸಲು ಬಯಸುವವ��ಂತ ಅ��ಾರದ ಚು�ಾ�� ���ರುವವರ ಪರ�ಾ�ರುವವರ��ೕ ಆಕ��ಸುತ��. 
 
�ೕ��ಗಳು 
 
“ದ�ಣ ಆ���ಾದ�� ಬದ�ಾವ�ಯನು� ತಂ�ದು� �ಾಮೂ�ಕ ಸಂಘಟ�... ಇವರು �ೕಶದ �ೕ� ಒತ�ಡ ತಂದರು... ಅಂ�ಮ�ಾ�            
ಬದ�ಾವ�� �ಾರಣ�ಾದರು.” �ಾ. �ಾ�� ��� 
 
“�ೂೕ�ಾಟದ ಪ�ಮುಖ ಅಂಶ�ೕ ಗಮನ ��ಯುವ�ದು. ಒಂದು ಮೂ�ಯ�� �ೂೕ�ಾಟ �ಾಡು�ಾ� �ಮ�ನು� �ಾರೂ           
ಗಮ�ಸ�ೕ ಇದ��, ಅದು �ರುಪಯುಕ� ಪ�ಯತ�. �ಮ� ಉ��ೕಶವನು� �ಾ�ಸಲು �ಾಧ��ಾದಷೂ� �ಚು� ಗಮನವನು�           
��ಯ�ೕಕು.” - ಎಂಖು�� �ಾ� 
 
“ಅ�ಂ�ಾತ�ಕ ಪ�ಯತ�ದ ಸಮ���ೕ�ಂದ�, ಸಂ�ೕಣ� �ಸು� ಮತು� ತರ�ೕ�ಯ �ಾಗೂ �ಾಯ�ತಂತ� ರೂ�ಸುವ�ದು ಮತು�           
�ೕಜ� ರೂ�ಸುವ�ದು ಮತು� �ೕಮ�ಾ� �ಾಡುವ�ದು ಮತು� ಚಳವ�ಯನು� �ಾಡಲು ಅಗತ��ರುವ ಸಂಗ�ಗಳನು�          
�ೖ�ೂಳು�ವ ಅಗತ�ವನು� ಇವರು ಗುರು��ರುವ��ಲ�. ಇದು ಅ�ಾ�ಾಸ�ಾ� ಆಗುವಂಥದ�ಲ�. ಇದನು� ವ�ವ��ತ�ಾ�         
�ಾಡ�ೕಕು.” - �� . �ೕ��  �ಾಸ�  
 
“ಇ�ೕ �ಾರಣ�� ಈ ಪ���ೂೕಧವ� ವ��ತ�ನ� ಉ�ಾ�ದಕ� �ೂಂ��. �ಾ�ಂದ� ಇದು ಮೂರ�ೕ ನೂ�ಟ� �ಯಮ ��� ಮತು�              
ಪ�����ಯಂ��ೕ ಇ�. �ೕವ� ಪ���ೂೕಧದ ಮಟ�ವನು� ����ದ�, ��ೂೕಧಕ�ಯೂ �ೂರಟು�ೂೕಗುತ��.” - ಇ�ಾ�           
ಮ�ೂೕ�� 
 


