
  ದಲಿತರ ಬೆತ್ತಲೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯಿಂದ ಬೆತ�ಲೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯಿಂದ ಮೆರ ಬೆತ್ತಲೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯಿಂದವಣಿಗೆಯಿಂದ 
"  ಭಾರ ಬೆತ್ತಲೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯಿಂದತ ಪ್ರ�ಕಾಶಿಸು�ತ್ತಿ�ದೆ."
------------------------------
--  ಹು�ಚ್ಚಂ� ಗಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಪ್ರ�ಸಾದ್. ಸುತೇ�ಬೆನ್ನೂ ! ರ ಬೆತ್ತಲೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯಿಂದ�.

"    ಅಸು# $ಶ್ಯ& ತೇ ಬೆ�ರ ಬೆತ್ತಲೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯಿಂದ� ಜಾತ್ತಿ ವ& ವಸ್ಥೆ) ಯಲ್ಲಿದೆ.   ಜಾತ್ತಿ ಬೆ�ರ ಬೆತ್ತಲೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯಿಂದ� ವರ್ಣ-ವ& ವಸ್ಥೆ) ಯಲ್ಲಿದೆ.  ವರ್ಣ-ದಬೆ�ರ ಬೆತ್ತಲೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯಿಂದ� ರಾಜಾ& ಧಿಕಾರ ಬೆತ್ತಲೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯಿಂದದಲ್ಲಿದೆ"
 ಬಾಬಸಾಹೇ�ಬಡಾ.ಬಿ.         ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ರವರ ಈ ಮಾತು ಪ್ರಸ್ತುತ ವರ್ತಮಾನದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಬೆ�ಡ್ಕ8 ರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ರವರ ಈ ಮಾತು ಪ್ರಸ್ತುತ ವರ್ತಮಾನದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ರ ಬೆತ್ತಲೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯಿಂದವರ ಬೆತ್ತಲೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯಿಂದ ಈ ಮಾತು ಪ್ರಸ್ತುತ ವರ್ತಮಾನದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆಮಾತ� ಪ್ರ�ಸು�� ತ ವತ-ಮಾನ್ನೂದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ-ಪೂರ್ಣ-ಗೆ ಡಿದೆ.

     ಭಾರ ಬೆತ್ತಲೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯಿಂದತ ವಿಶ್ಯ? ದ ಮುಂ�ದೆ ತಲೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯಿಂದತಗಿ ಪ್ರಸಾದ್Aಸಿಕೊಂ ಡ್ಕ� ಹೇ�ಸಿಗೆ ತ್ತಿನ್ನೂ�! ವತಾಗಿ ಪ್ರಸಾದ್ದೆ.
    ದಲಿತರ ಬೆತ್ತಲೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯಿಂದ ಮೆ�ಲೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯಿಂದ ಹುಲ್ಲೆಹುತೇ&ಗಳು ನಡೆಯುವುದು ಹೊಸದೇನಲ್ಲ� ನ್ನೂಡೆಯ�ವುದ� ಹೇ ಸುದೆ�ನ್ನೂಲ್ಲK ..     ಆದರೆ ದಲಿತರ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಭಯಾನಕ ದಲಿತರ ಬೆತ್ತಲೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯಿಂದ ಮೆ�ಲೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯಿಂದ ತ�ಬಾ ಭಯಾನ್ನೂಕ

ಕೊಂ ಲೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯಿಂದ.ಸು�ಲಿಗೆ.    ಅತಾ&ಚಾರ ಬೆತ್ತಲೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯಿಂದಗಳು ನಡೆಯುವುದು ಹೊಸದೇನಲ್ಲ� ವಿಭಿನ್ನೂ! ವಾಗಿ ಪ್ರಸಾದ್ ನ್ನೂಡೆಯ�ತ್ತಿ�ರ ಬೆತ್ತಲೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯಿಂದ�ವುದ� ದ�ರ ಬೆತ್ತಲೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯಿಂದತ.

        ಕರ್ನಾ-ಟಕ ರಾಜ್ಯ& ದ ಚಾಮುಂರಾಜ್ಯನ್ನೂಗರ ಬೆತ್ತಲೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯಿಂದ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗ�ಡ್ಕ�K ಪೇ�ಟೆ ತಾಲ್ಲೊಕಿನ ಶ್ಯಾನಡ್ರಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ದಲಿತ ಯುವಕ ತಾಲ್ಲೊಕಿನ್ನೂ ಶ್ಯಾ&ನ್ನೂಡ್ಕ�ಹುಳ್ಳಿ]ಯಲ್ಲಿ ದಲಿತ ಯ�ವಕ
        ದೆ�ವಾಲ್ಲಯದ ಒಳು ನಡೆಯುವುದು ಹೊಸದೇನಲ್ಲಗೆ ಪ್ರ�ವೇ�ಶಿಸಿದ�` ಅಪ್ರವಿತ aವೇದ� ಯ�ವಕನ್ನೂನ್ನೂ�! ಹುಲ್ಲೆಗೆbದ� ಬೆತ�ಲೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯಿಂದ ಮೆರ ಬೆತ್ತಲೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯಿಂದವಣಿಗೆ ಮಾಡಿರ ಬೆತ್ತಲೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯಿಂದ�ವುದ�

 ಜ್ಯಗತೇ� "   ಶೇ�ಮ್ ಶೇಮ್ ಭಾರತ ಶೇ�ಮ್ ಶೇಮ್ ಭಾರತಭಾರ ಬೆತ್ತಲೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯಿಂದತ"    ಎನ್ನೂ�! ವತ ಸಿ)ತ್ತಿಗೆ ಬದ� ನಿಂತ್ತಿದೆ.

     ಮುಂ ಲ್ಲ ಗ�ಡ್ಕ�K ಪೇ�ಟೆ ತಾಲ್ಲೊಕಿನ ಶ್ಯಾನಡ್ರಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ದಲಿತ ಯುವಕ ನಿಂವಾಸಿಯಾಗಿ ಪ್ರಸಾದ್ರ ಬೆತ್ತಲೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯಿಂದ�ವ ಪ್ರ�ತಾಪ್ ಎಂಬ ಯುವಕ ಎಬಯ�ವಕ      ಪ್ರರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಹೊಲೆಯ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದುj ಜಾತ್ತಿಯ ಹೇ ಲೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯಿಂದಯಜಾತ್ತಿಗೆ ಸ್ಥೆ�ರಿದ�`
       ತ�ಬಾ ಕಡ್ಕ�ಬಡ್ಕತನ್ನೂದಲ್ಲೆ ತಾನ್ನೂ� ಚ್ಚಂರ್ನಾ!ಗಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶಿಕ್ಷರ್ಣ ಪ್ರಡೆದ� ಪ್ರದವಿಯನ್ನೂ�! ಮುಂ�ಗಿ ಪ್ರಸಾದ್ಸಿದ್ದಾನೆ.

  ಹೇ�ಗಾದರ ಬೆತ್ತಲೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯಿಂದ� ರ್ನಾನ್ನೂ� IAS        ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಬೆ�ಕೊಂದ� ಕನ್ನೂಸು�o ಕಡಿದ̀ ದಲಿತ ಯ�ವಕ ಪ್ರ�ತಾಪ್ ಎಂಬ ಯುವಕ ಮೆbಸು ರಿನ್ನೂ
    ಮುಂರಿಮುಂಲ್ಲK ಪ್ರ# ಹಿರಿಯಪ್ರಾ�ರ್ಥ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆಮಿಕ ಶ್ಯಾಲೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯಿಂದಗೆ IAS   ಪ್ರರಿ�ಕ್ಷೆ ಬರೆಯಲ್ಲು ತೆರಳಿದ್ದನು ಬರೆ ದಲಿತರ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಭಯಾನಕಯಲ್ಲ�K ತೇರ ಬೆತ್ತಲೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯಿಂದಳ್ಳಿದ̀ನ್ನೂ�.

    ತಾನ್ನೂ� ಕಾರ ಬೆತ್ತಲೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯಿಂದಣಾಂತರ ಬೆತ್ತಲೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯಿಂದಗಳ್ಳಿದ ತಡ್ಕವಾಗಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಪ್ರರಿ�ಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಕೊಂ�ದ�ಕೊಂ8     ಹೇ �ಗಿ ಪ್ರಸಾದ್ದ̀ರಿದ ಅಲ್ಲಿನ್ನೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಡೆಯುವುದು ಹೊಸದೇನಲ್ಲ� ಸುಮುಂಯವಾಗಿ ಪ್ರಸಾದ್ದೆ
   ಒಳು ನಡೆಯುವುದು ಹೊಸದೇನಲ್ಲಗೆ ಪ್ರ�ವೇ�ಶ್ಯವಿಲ್ಲK ಎದ� ಕಳ್ಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ದಲಿತರ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಭಯಾನಕ.      ಎಷ್ಟೋ ದಿನಗಳಿಂದ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಆಸೆಗೋಪುರದ ಕನಸ್ಸು ಭಗ್ನಗೊಂಡಿತೆಂದು j� ದಿನ್ನೂಗಳ್ಳಿದ ಕಟ್ಟಿjಕೊಂ ಡಿದ̀ ಆಸ್ಥೆಗೆ �ಪುರ ಬೆತ್ತಲೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯಿಂದದ ಕನ್ನೂಸು�o ಭಗ! ಗೆ ಡಿತೇದ�
          ತಾನ್ನೂ� ತ�ಬಾ ಬೆ�ಸುರ ಬೆತ್ತಲೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯಿಂದದಿದ ಮೆbಸು ರಿನ್ನೂಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ಲಕಳೆದ� ವಾಪ್ರಸು� ಗ�ಡ್ಕ�K ಪೇ�ಟೆ ತಾಲ್ಲೊಕಿನ ಶ್ಯಾನಡ್ರಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ದಲಿತ ಯುವಕ ಕಡೆಗೆತನ್ನೂ! ಬೆbಕಿನ್ನೂಲ್ಲಿ ಬದ� ಅದೆ�

            ದಿನ್ನೂ ರಾತ್ತಿ� ರಾಘವಪುರ ಬೆತ್ತಲೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯಿಂದ ಗಾ�ಮುಂದ ಹುತ್ತಿ�ರ ಬೆತ್ತಲೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯಿಂದ ಅವನ್ನೂ ಬೆbಕ್ ಕೆಟ್ಟುಹೋಗಿದ್ದು ಅದೆ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಬಂದ ಕೆಲವು ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ಕೊಂಟ�j ಹೇ �ಗಿ ಪ್ರಸಾದ್ದ�` ಅದೆ ಸುದಭ-ಕೊಂ8 ಬದ ಕೊಂಲ್ಲವು ದ�ಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಹೊಲೆಯ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು8 ಮಿ-ಗಳು ನಡೆಯುವುದು ಹೊಸದೇನಲ್ಲ�
       ಪ್ರ�ತಾಪ್ ಎಂಬ ಯುವಕ ಹುತ್ತಿ�ರ ಬೆತ್ತಲೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯಿಂದವಿದ̀ ಹುರ್ಣಹಾಗ� ಇನಿಂ!ತರ ಬೆತ್ತಲೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯಿಂದ ವಸು�� ಗಳು ನಡೆಯುವುದು ಹೊಸದೇನಲ್ಲನೆ!ಲ್ಲಾ ದರೋಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆK ದರೆ ದಲಿತರ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಭಯಾನಕ �ಡೆಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ದಲಿತರ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಭಯಾನಕ.

          ನ್ನೂತರ ಬೆತ್ತಲೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯಿಂದ ಹೇದರಿಭಯಗೆ ಡ್ಕ ಯ�ವಕ ಮುಂ�ದಕೊಂ8 ಹೇ �ಗಲ್ಲ� ಆಗದೆ ರಾತ್ತಿ�ಯಿಂಡಿ ಅಲ್ಲೆ ಕಾಲ್ಲಕಳೆದ� ಬೆಳ್ಳಿಗೆA ಜ್ಯ ನ್
03   ರ ಬೆತ್ತಲೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯಿಂದದ� ಬೆಳ್ಳಿಗೆA 6        ಗಟೆ ತಾಲ್ಲೊಕಿನ ಶ್ಯಾನಡ್ರಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ದಲಿತ ಯುವಕಗೆ ಆಶ್ಯ �ಯಕಾ8ಗಿ ಪ್ರಸಾದ್ ವಿ�ರ ಬೆತ್ತಲೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯಿಂದನ್ನೂಪುರ ಬೆತ್ತಲೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯಿಂದ ಗೆ�ಟ್ ಬಳಿಯಿರುವ ಶನಿಮಹಾತ್ಮನ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಳ್ಳಿಯಿಂರ ಬೆತ್ತಲೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯಿಂದ�ವ ಶ್ಯನಿಂಮುಂಹಾತ� ನ್ನೂ ದೆ�ವಸಾ)ನ್ನೂಕೊಂ8
ಹೇ �ಗಿ ಪ್ರಸಾದ್ದ್ದಾನೆ.

         ಅಲ್ಲಿದ̀ ಅಚ್ಚಂ-ಕರ ಬೆತ್ತಲೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯಿಂದ� ಇತನ್ನೂ ಮೆ�ಲೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯಿಂದ ಅನ್ನೂ�ಮಾನ್ನೂಸು# ದ ವ& ಕ�ಪ್ರಡಿಸಿ ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ ಈ ಮಾತು ಪ್ರಸ್ತುತ ವರ್ತಮಾನದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆತನ್ನೂ� ತ�ಬಾಗಾಬರಿಗೆ ಡಿದ್ದಾನೆ.
        ನ್ನೂತರ ಬೆತ್ತಲೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯಿಂದ ಸು) ಳು ನಡೆಯುವುದು ಹೊಸದೇನಲ್ಲಕೊಂ8 ದಾವಿಸಿದ ಗಾ�ಮುಂಸು) ರ ಬೆತ್ತಲೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯಿಂದ ಗ�ಪು ಈ ಮಾತು ಪ್ರಸ್ತುತ ವರ್ತಮಾನದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆತನ್ನೂನ್ನೂ�! ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ ಈ ಮಾತು ಪ್ರಸ್ತುತ ವರ್ತಮಾನದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆತನ್ನೂ ಊರ ಬೆತ್ತಲೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯಿಂದ�.  ಇವನ್ನೂ� Sc  ಜಾತ್ತಿಯ

    ಹೇ ಲೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯಿಂದಯ ಜ್ಯರ್ನಾಗದವನೆದ� ತ್ತಿಳ್ಳಿದ ನ್ನೂತರ ಬೆತ್ತಲೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯಿಂದ "        ಕಿ�ಳ್ ಮುಂಡೆ ಮಗ ಹೊಲೆರ್ ಮಗನೆ ದೇವಾಲಯದ ಒಳಗೆ ಬಂದು ಮುಂ�ಡೆ ಮುಂಗ ಹೇ ಲೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯಿಂದರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ರವರ ಈ ಮಾತು ಪ್ರಸ್ತುತ ವರ್ತಮಾನದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆಮುಂಗನೆ ದೆ�ವಾಲ್ಲಯದ ಒಳು ನಡೆಯುವುದು ಹೊಸದೇನಲ್ಲಗೆ ಬದ�
 ಅಪ್ರವಿತ aಗೆ ಳ್ಳಿಸಿದಿ`ಯಾ ಎದ�"  ಜಾತ್ತಿ.       ಸುಪ್ರ�ದಾಯಗಳು ನಡೆಯುವುದು ಹೊಸದೇನಲ್ಲನೆ! ತ್ತಿದ�ಬೆಳೆದ ಮೆ�ಲ್ಲಾ ದರೋಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ� ತ್ತಿ ರಾಕ್ಷಸುರ ಬೆತ್ತಲೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯಿಂದ� ಆ ಯ�ವಕನ್ನೂ ಮೆ�ಲೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯಿಂದ

  ಮಾರ ಬೆತ್ತಲೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯಿಂದಣಾಂತ್ತಿಕ ಹುಲ್ಲೆಮಾಡ್ಕ�ತಾ�ರೆ ದಲಿತರ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಭಯಾನಕ.     ತೇಗಿ ಪ್ರಸಾದ್ನ್ನೂಮುಂರ ಬೆತ್ತಲೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯಿಂದಕೊಂ8 ಕಟ್ಟಿj ತಲೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯಿಂದಗೆ ರ ಬೆತ್ತಲೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯಿಂದಕ�ಸ್ಥೆ �ರ ಬೆತ್ತಲೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯಿಂದ�ವತೇ ಹೇ ಡೆಯ�ತಾ�ರೆ ದಲಿತರ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಭಯಾನಕ.
          ಅಣಾಂ� ತಪ್ರಾ#ತ� ಹೇ ಡಿಬಾ&ಡಿ� ಎದ� ಕೊಂb ಮುಂ�ಗಿ ಪ್ರಸಾದ್ದ� ಕೊಂ�ಳ್ಳಿದರ ಬೆತ್ತಲೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯಿಂದ� ಮುಂರ ಬೆತ್ತಲೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯಿಂದ�ಗದ ಮುಂನ್ನೂಸು�o ಗಳು ನಡೆಯುವುದು ಹೊಸದೇನಲ್ಲ ಕಿವಿಗೆ ಬಿ�ಳು ನಡೆಯುವುದು ಹೊಸದೇನಲ್ಲಲಿಲ್ಲK .ಹಿಗಾAಮುಂ�ಗಾA
   ರ್ಥ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆಳ್ಳಿಸಿ ಬಿಬಿತo ಕ್ರೌ� ಯ-ವನ್ನೂ�! ಮೆರೆ ದಲಿತರ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಭಯಾನಕಯ�ತಾ�"    ಯಾವನೆ ಹೇ ಲೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯಿಂದಯ ದೆ�ವರ ಬೆತ್ತಲೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯಿಂದಗ�ಡಿ ಮುಂ�ಟj ಬಾರ ಬೆತ್ತಲೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯಿಂದದ�

ತಕ8ಪ್ರಾಠಕಲಿಸುಬೆ�ಕ�"        ಎದ� ಅಚ್ಚಂ-ಕನ್ನೂ ಮಾತ್ತಿಗೆ ಗ�ಪ್ರಾದ ಗಾ�ಮುಂದ ಜ್ಯನ್ನೂ ಸಿಕ8 ಸಿಕ8 ಅಸು��ಗಳು ನಡೆಯುವುದು ಹೊಸದೇನಲ್ಲನಿಂ!ಡಿದ�
ಹೇ ಡೆಯ�ತಾ�ರೆ ದಲಿತರ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಭಯಾನಕ.          ರ್ಥ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆಳ್ಳಿಸಿದ̀ಲ್ಲK ದೆ ದಲಿತ ಯ�ವಕ ಪ್ರ�ತಾಪ್ ಎಂಬ ಯುವಕ ನ್ನೂ ಮೆbಮೆ�ಲಿನ್ನೂ ಬಟೆ ತಾಲ್ಲೊಕಿನ ಶ್ಯಾನಡ್ರಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ದಲಿತ ಯುವಕjಗಳು ನಡೆಯುವುದು ಹೊಸದೇನಲ್ಲನ್ನೂ�! ಹುರಿದ� ಬೆತ�ಲೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯಿಂದಗೆ ಳ್ಳಿಸಿ ಎರ ಬೆತ್ತಲೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯಿಂದಡ್ಕ�

         ಕೊಂbಗಳು ನಡೆಯುವುದು ಹೊಸದೇನಲ್ಲನ್ನೂ�! ಬೆನ್ನೂ! ಹಿದೆ ಹುಗA ದಿದ ಕಟ್ಟಿj ಚಾಟ್ಟಿಯಿಂದ ಹೇ ಡೆಯ�ತಾ� ದೆ�ವಸಾ)ನ್ನೂದಿದ ಊಟ್ಟಿ ಮೆbಸು ರ ಬೆತ್ತಲೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯಿಂದ� ರ ಬೆತ್ತಲೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯಿಂದಸ್ಥೆ�ಯ
   ಮುಂ�ಖ್ಯ& ರ ಬೆತ್ತಲೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯಿಂದಸ್ಥೆ�ಯವರೆ ದಲಿತರ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಭಯಾನಕಗ� ತ�ಡ್ಕ�ಬಟೆ ತಾಲ್ಲೊಕಿನ ಶ್ಯಾನಡ್ರಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ದಲಿತ ಯುವಕjಯಿಂಲ್ಲK ದ ಮೆರ ಬೆತ್ತಲೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯಿಂದವಣಿಗೆ ಮಾಡ್ಕ�ತಾ�ರೆ ದಲಿತರ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಭಯಾನಕ.    ಇದರಿದ ಆಧು�ನಿಂಕ ಭರಾಟೆ ತಾಲ್ಲೊಕಿನ ಶ್ಯಾನಡ್ರಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ದಲಿತ ಯುವಕಯಲ್ಲಿ ಭಾರ ಬೆತ್ತಲೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯಿಂದತ

        ಮುಂ�ಳು ನಡೆಯುವುದು ಹೊಸದೇನಲ್ಲ�ಗಿ ಪ್ರಸಾದ್ದ̀ರ ಬೆತ್ತಲೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯಿಂದ� ಜಾತ್ತಿಯ ಕ � ರ ಬೆತ್ತಲೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯಿಂದತೇಯ ಭಯಾನ್ನೂಕ ಅಮಾನ್ನೂವಿ�ಯ ಶೇ �ಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಹೊಲೆಯ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದುಣೆ ಜೀವಂತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಾರಿಸಾರಿ ಜಿ�ವತವಾಗಿ ಪ್ರಸಾದ್ದೆ ಎದ� ಸಾರಿಸಾರಿ
ತ್ತಿಳ್ಳಿಸು�ತ್ತಿ�ದೆ.       ಇದರಿದ ವಿಶ್ಯ? ದ ಮುಂ�ದೆ ಮುಂತೇ �ಮೆ� ಭಾರ ಬೆತ್ತಲೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯಿಂದತ ಬೆತ�ಲ್ಲಾ ದರೋಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆಗಿ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಂತ್ತಿದೆ.

         ಒಬ� ವ& ಕಿ� ಇನೆ !ಬ� ರ ಬೆತ್ತಲೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯಿಂದ ಎದ�ರ ಬೆತ್ತಲೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯಿಂದ� ಬೆತ�ಲೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯಿಂದಯಾಗಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಇದ್ದಾಗ ಕನಿಂಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಹೊಲೆಯ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದುj ಮಾನ್ನೂವಿ�ಯತೇಗೆ �ಸು8 ರ ಬೆತ್ತಲೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯಿಂದವಾದ�� ಬಟೆ ತಾಲ್ಲೊಕಿನ ಶ್ಯಾನಡ್ರಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ದಲಿತ ಯುವಕj ಕೊಂ ಡ್ಕದೆ
        ರ್ನಾಚಿಕೊಂಯಿಂಲ್ಲK ರ್ನಾಯಿಂಯತೇ ಹುಗA ದಿದ ಎಳೆದ� ತರ ಬೆತ್ತಲೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯಿಂದ�ತ್ತಿ�ರ ಬೆತ್ತಲೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯಿಂದ�ವುದ� ಹಾಗ� ಈ ಮಾತು ಪ್ರಸ್ತುತ ವರ್ತಮಾನದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆಗಾಗಲೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯಿಂದ� ಧುಣಿದಿದ̀ ದೆ�ಹುಕೊಂ8

      ಒದ�ಗ�ಟ�ಕ� ನಿಂ�ರ ಬೆತ್ತಲೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯಿಂದ�ಕೊಂ ಡ್ಕದೆ ಕ್ರೌ� ಯ-ವನ್ನೂ�! ಮೆರೆ ದಲಿತರ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಭಯಾನಕದಿರ ಬೆತ್ತಲೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯಿಂದ�ವುದ� ತ�ಬಾ ನೆ �ವಿನ್ನೂ ಸುಗತ್ತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಸಾದ್ದೆ.

     ಈ ಮಾತು ಪ್ರಸ್ತುತ ವರ್ತಮಾನದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ರಿ�ತ್ತಿ ಗ�ಪು ಕಟ್ಟಿjಕೊಂ ಡ್ಕ� ಜಾತ್ತಿನಿಂದನೆ ಮಾಡಿ.  ಬೆತ�ಲೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯಿಂದಮೆರ ಬೆತ್ತಲೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯಿಂದವಣಿಗೆ ಗೆbದ�.   ಅಮಾನ್ನೂವಿ�ಯ ಪ್ರ�ಕರ ಬೆತ್ತಲೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯಿಂದರ್ಣ ನ್ನೂಡೆದರ ಬೆತ್ತಲೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯಿಂದ�
   ಪೋ�ಲಿ�ಸ್ ಇಲಾಖೆ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಾ ದರೋಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆಖೆ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ದ ರ ಬೆತ್ತಲೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯಿಂದ� ದಾಖ್ಯಲಿಸಿಕೊಂ ಡಿಲ್ಲK .     ಪೋ�ಲಿಸು ಇಲ್ಲಾ ದರೋಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆಖೆ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲಯಲ್ಲಿ ಮುಂಡ್ಕ�ಗಟ್ಟಿjದ ಜಾತ್ತಿವಾದಿಗಳು ನಡೆಯುವುದು ಹೊಸದೇನಲ್ಲ� ಕೊಂ�ಸುನೆ!

   ಮುಂ�ಚ್ಚಂ� ಲ್ಲ� ಎಲ್ಲಾ ದರೋಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆK ತತ aಗಳು ನಡೆಯುವುದು ಹೊಸದೇನಲ್ಲನ್ನೂ�! ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ದಲಿತರ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಭಯಾನಕ.
   ಗಾ�ಮುಂದ ಜ್ಯನ್ನೂರ ಬೆತ್ತಲೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯಿಂದ� ಇವನ್ನೂ� ಹು�ಚ್ಚಂ� .        ತಲೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯಿಂದ ಸುರಿಯಿಂಲ್ಲK ನ್ನೂಮುಂಗೆ ಹೇ ಡೆದಿದ್ದಾನೆ ಎದ� ಪ್ರ�ತಾಪ್ ಎಂಬ ಯುವಕ ನ್ನೂ ಮೆ�ಲೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯಿಂದ

  ದ ರ ಬೆತ್ತಲೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯಿಂದ�ದಾಖ್ಯಲಿಸಿರ ಬೆತ್ತಲೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯಿಂದ�ವುದ� ನಿಂಜ್ಯಕ 8 ಆಶ್ಯ� ಯ-ಕರ ಬೆತ್ತಲೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯಿಂದವಾಗಿ ಪ್ರಸಾದ್ದೆ.



           ಈ ಮಾತು ಪ್ರಸ್ತುತ ವರ್ತಮಾನದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ರಿ�ತ್ತಿ ಪ್ರ�ಕರ ಬೆತ್ತಲೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯಿಂದರ್ಣ ನ್ನೂಡೆದ� ಒದ� ವಾರ ಬೆತ್ತಲೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯಿಂದ ಕಳೆದರ ಬೆತ್ತಲೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯಿಂದ� ಗ�ಡ್ಕ�K ಪೇ�ಟೆ ತಾಲ್ಲೊಕಿನ ಶ್ಯಾನಡ್ರಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ದಲಿತ ಯುವಕ ಪೋ�ಲಿಸು ಇಲ್ಲಾ ದರೋಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆಖೆ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ದ ರ ಬೆತ್ತಲೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯಿಂದ� ದಾಖ್ಯಲಿಸಿ
ಕೊಂ ಡಿಲ್ಲK .        ನೆ ದವರಿಗೆ ನೆರ ಬೆತ್ತಲೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯಿಂದವು ಕೊಂ ಡ್ಕಬೆ�ಕಿದ̀ ಪೋ�ಲಿಸ್ ಇಲಾಖೆ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ನೆ �ವನೆ! ಕೊಂ ಡ್ಕ�ತ್ತಿ�ರ ಬೆತ್ತಲೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯಿಂದ�ವುದ� ಸುಕಾ-ರ ಬೆತ್ತಲೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯಿಂದದ ಬೆ�ಜ್ಯವಬ̀ಾರಿ
ಆಡ್ಕಳ್ಳಿತವಾಗಿ ಪ್ರಸಾದ್ದೆ.

  ಪೋ�ಲಿ�ಸ್ ಇಲಾಖೆ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ರ ಬೆತ್ತಲೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯಿಂದವರ ಬೆತ್ತಲೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯಿಂದ� ಕನಿಂಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಹೊಲೆಯ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು� Suo -  motto    ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಂ�ಸುಯ ದಾಖ್ಯಲಿಸಿಕೊಂ ಳು ನಡೆಯುವುದು ಹೊಸದೇನಲ್ಲ] ಬಹು�ದಿತ�� .   ಇತಹು ನಿಂ�ಚ್ಚಂ ಪ್ರ�ಕರ ಬೆತ್ತಲೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯಿಂದರ್ಣ
   ಭಾರ ಬೆತ್ತಲೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯಿಂದತ್ತಿ�ಯ ಸುವಿಧಾನ್ನೂದ ಕಲ್ಲ 17 ಉಲ್ಲK ಘನೆಯಾಗಿ ಪ್ರಸಾದ್ದೆ.

          ಪೋ�ಲಿಸ್ ಇಲಾಖೆ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಠಾಣೆ ಜೀವಂತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಾರಿಸಾರಿಗಳು ನಡೆಯುವುದು ಹೊಸದೇನಲ್ಲ� ಇವತ�� ದಲಿತರಿಗೆ ಆದಿವಾಸಿಗಳ್ಳಿಗೆ ಕಟj ಕಡೆಯ ಜ್ಯನ್ನೂರಿಗೆ ತನ್ನೂ! ಬಾಗಿ ಪ್ರಸಾದ್ಲ್ಲನ್ನೂ�! ಮುಂ�ಚಿ�ದೆ ಎಬ�ದ�
ಜ್ಯಗಜಾ� ಹಿರ ಬೆತ್ತಲೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯಿಂದಗೆ ಡಿದೆ.

          ಈ ಮಾತು ಪ್ರಸ್ತುತ ವರ್ತಮಾನದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಸು�ದಿ`ಯನ್ನೂ�! ಕರ್ನಾ-ಟಕದ ಯಾವುದೆ ಟ್ಟಿವಿ ಮಾಧು& ಮುಂಗಳು ನಡೆಯುವುದು ಹೊಸದೇನಲ್ಲ� ಪ್ರ�ಸಾರ ಬೆತ್ತಲೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ಕದೆ ಇರ ಬೆತ್ತಲೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯಿಂದ�ವುದ� ಅವರ ಬೆತ್ತಲೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯಿಂದ ಮುಂನ್ನೂ�ವಾದಿ
  ಬರ್ಣ� ದ ಮುಂ ಖ್ಯವಾಡ್ಕವನ್ನೂ�! ಕಳು ನಡೆಯುವುದು ಹೊಸದೇನಲ್ಲಚ್ಚಂ�ತ�ದೆ.    ಸಾಮಾಜಿಕ ಸುಮಾನ್ನೂತೇಗೆ ಧು? ನಿಂಯಾಗಬೆ�ಕಿದ̀ ಮಾಧು& ಮುಂಗಳು ನಡೆಯುವುದು ಹೊಸದೇನಲ್ಲ�

ಹುರ್ಣವತರ ಬೆತ್ತಲೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯಿಂದ.    ಅಧಿಕಾರ ಬೆತ್ತಲೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯಿಂದವತರ ಬೆತ್ತಲೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯಿಂದ ಹಾಗ� ಸುಪ್ರ�ದಾಯವಾದಿಗಳು ನಡೆಯುವುದು ಹೊಸದೇನಲ್ಲ ಚೇ�ಲ್ಲಗಳಾಗ�ತ್ತಿ�ವೇ.

        ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲ್ಲತಾರ್ಣದಲ್ಲಿ ಬೆತ�ಲೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯಿಂದಯಲ್ಲಿ ಮೆರ ಬೆತ್ತಲೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯಿಂದವಣಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂ ಡ್ಕ� ಹುಗA ದಿದ ಎಳೆದ� ಹೇ �ಗ�ತ್ತಿ�ರ ಬೆತ್ತಲೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯಿಂದ�ವ ದ$ಶ್ಯ&
       ರಾಜಾ& ದ& ತ ಹುರ ಬೆತ್ತಲೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯಿಂದಡಿ ತಕ್ಷರ್ಣವೇ ದಲಿತ ಸುಘಟನೆಗಳು ನಡೆಯುವುದು ಹೊಸದೇನಲ್ಲ� ಎಚೇ� ತ�� ಪ್ರ�ತ್ತಿಭಟನೆಗಳು ನಡೆಯುವುದು ಹೊಸದೇನಲ್ಲನ್ನೂ�! ಮಾಡಿವೇ.

       ಉಗ�ಪ್ರ�ತ್ತಿಭಟನೆಗಳ್ಳಿಗೆ ಬೆಡಾದ ಪೋ�ಲಿಸ್ ಇಲಾಖೆ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಾ ದರೋಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆಖೆ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ತಕ್ಷರ್ಣ ಪ್ರ�ಕರ ಬೆತ್ತಲೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯಿಂದರ್ಣ ದಾಖ್ಯಲಿಸಿಕೊಂ ಡ್ಕ� SC/ST  ದೌಜ್ಯ-ನ್ನೂ&
ಕಾಯ್ದೆ`.IPC   ಸ್ಥೆಕ್ಷನ್ 143  ದೆ ಬಿ.147ದರೆ ದಲಿತರ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಭಯಾನಕ �ಡೆ.395ಹುಲ್ಲೆ.323    ಅಕ aಮುಂ ಬಧುನ್ನೂ 342   ಉದ್ದೇಶ್ಯ ಪೂವ-ಕವಾಗಿ ಪ್ರಸಾದ್

  ಶ್ಯಾತ್ತಿ ಕದಡ್ಕ�ವುದ� 509    ಸ್ಥೆ�ರಿದತೇ ವಿವಿಧು ಪ್ರ�ಕರ ಬೆತ್ತಲೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯಿಂದರ್ಣಗಳು ನಡೆಯುವುದು ಹೊಸದೇನಲ್ಲಲ್ಲಿದಾಖ್ಯಲಿಸಿಕೊಂ ಡಿದ್ದಾರೆ ದಲಿತರ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಭಯಾನಕ.

 ಒಬ� IAS         ಅಧಿಕಾರಿ ಆಗಬೆ�ಕೊಂದ� ಕನ್ನೂಸು�o ಕಡಿದ̀ ಪ್ರ�ತಾಪ್ ಎಂಬ ಯುವಕ ಈ ಮಾತು ಪ್ರಸ್ತುತ ವರ್ತಮಾನದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆಗ ಜಾತ್ತಿವಾದಿ ಕ � ರಿಗಳ್ಳಿದ ನೆ ದ�ಬೆದ�
ಜ್ಯಜ್ಯ-ರಿತಗೆ ಡಿದ್ದಾನೆ.         ಸಾವು ಬದ�ಕಿನ್ನೂಲ್ಲಿ ಹೇ �ರಾಡ್ಕ�ತ್ತಿ�ರ ಬೆತ್ತಲೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯಿಂದ�ವ ಈ ಮಾತು ಪ್ರಸ್ತುತ ವರ್ತಮಾನದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆತ ಸುಧು& ಕೊಂ8 ಮೆbಸು ರಿನ್ನೂ ಖಾಸುಗಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಆಸು# ತೇ�ಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತೇo
ಪ್ರಡೆದ�ಕೊಂ ಳು ನಡೆಯುವುದು ಹೊಸದೇನಲ್ಲ�] ತ್ತಿ�ದ್ದಾನೆ.

    ಎತ ಅರ್ನಾಗರಿಕ ಸುಸು8 $ತ್ತಿ ಇದ� ಬೆಳೆಯ�ತ್ತಿ�ದೆ.    ಕೊಂ �ಮುಂ�ವಾದಿ ಜಾತ್ತಿವಾದಿ ಮುಂನ್ನೂ�ವಾದಿಗಳೆ ದೆ�ಶ್ಯವನ್ನೂ�!
       ಆಳು ನಡೆಯುವುದು ಹೊಸದೇನಲ್ಲ�ತ್ತಿ�ರ ಬೆತ್ತಲೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯಿಂದ�ವಾಗ ಶೇ �ಷಿತರಿಗೆ ರ ಬೆತ್ತಲೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯಿಂದಕ್ಷೆ ಬರೆಯಲ್ಲು ತೆರಳಿದ್ದನು ಶೇ �ಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಹೊಲೆಯ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದುಕರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಬರೆಯಲ್ಲು ತೆರಳಿದ್ದನು ಆಗ�ವುದ� ಕನ್ನೂಸಿoನ್ನೂಮಾತ�.

      ಒದ�ಕಡೆ ಮಾನ್ನೂ& ಪ್ರ�ಧಾನ್ನೂ ಮುಂತ್ತಿ� ನ್ನೂರೆ ದಲಿತರ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಭಯಾನಕ�ದ� ಮೋ�ದಿ "     ಭಾರ ಬೆತ್ತಲೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯಿಂದತ ಪ್ರ�ಕಾಶಿಸು�ತ್ತಿ�ದೆ ಎನ್ನೂ�! ತ್ತಿದ್ದಾರೆ ದಲಿತರ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಭಯಾನಕ ಭಾರ ಬೆತ್ತಲೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯಿಂದತ ಪ್ರ�ಕಾಶಿಸು�ವುದ�
 ಅದರೆ ದಲಿತರ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಭಯಾನಕ ಇದೆರ್ನಾ..?

       ಇನೆ !ದ� ಕಡೆ ಜಾತ& ತ್ತಿ�ತ ದಳು ನಡೆಯುವುದು ಹೊಸದೇನಲ್ಲ ಪ್ರಕ್ಷದ ಮುಂ�ಖ್ಯ& ಮುಂತ್ತಿ�ಯಾದ ಎಚ್.ಡಿ.   ಕ�ಮಾಸಾ?ಮಿಯ ಜಾತ& ತ್ತಿ�ತತೇ ಅದೆ�
ಇದೆರ್ನಾ..?   ಎಬ ಪ್ರ�ಶೇ!ಗಳು ನಡೆಯುವುದು ಹೊಸದೇನಲ್ಲ� ಹು�ಟ್ಟಿjಕೊಂ ಳು ನಡೆಯುವುದು ಹೊಸದೇನಲ್ಲ�] ತ್ತಿ�ವೇ.

        ಇರ ಬೆತ್ತಲೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯಿಂದ�ವೇಯತೇ ಸಾಲ್ಲ�ಸಾಲ್ಲಾ ದರೋಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆಗಿ ಪ್ರಸಾದ್ ದಲಿತರ ಬೆತ್ತಲೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯಿಂದ ಮೆ�ಲೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯಿಂದದೌಜ್ಯ-ನ್ನೂ& ಹಿಸ್ಥೆ ಕೊಂ ಲೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯಿಂದ ಅತಾ&ಚಾರ ಬೆತ್ತಲೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯಿಂದಗಳು ನಡೆಯುವುದು ಹೊಸದೇನಲ್ಲ� ಹೇಚಾ�ಗ�ತ�ವೇ.
ಆದರೆ ದಲಿತರ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಭಯಾನಕsc/st         ಕಾಯ್ದೆ`ಯನೆ! ದ�ಬ-ಲ್ಲಗೆ ಳ್ಳಿಸು�ವ ಹಾಗ� ಸುವಿಧಾನ್ನೂವೇ ಬದಲ್ಲಾ ದರೋಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆಯಿಂಸು�ವ ಕೊಂ�ದ�ದ ಸುಚ್ಚಂ� ಅಖ್ಯಡ್ಕ

 ಭಾರ ಬೆತ್ತಲೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯಿಂದತವೇ ಖ್ಯಡಿಸುಬೆ�ಕಾಗಿ ಪ್ರಸಾದ್ದೆ.
       ಇತಹು ವಿಕ$ತ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆಯುವುದು ಹೊಸದೇನಲ್ಲ� ಮುಂತೇ �ಮೆ� ಮುಂರ ಬೆತ್ತಲೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯಿಂದ�ಕಳ್ಳಿಸುದತೇ ಸುಕಾ-ರ ಬೆತ್ತಲೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯಿಂದಗಳು ನಡೆಯುವುದು ಹೊಸದೇನಲ್ಲ� ಜಾಗ$ತೇ ವಹಿಸುಬೆ�ಕಿವೇ.

 ಸುಮಾನ್ನೂತೇ.  ಸು? ತತ a.      ಸುಹೇ �ದರ ಬೆತ್ತಲೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯಿಂದತೇಯ ತತ? ಗಳು ನಡೆಯುವುದು ಹೊಸದೇನಲ್ಲ� ಕೊಂ�ವಲ್ಲ ಪುಸು�ಕದ ಬದನೆಕಾಯಿಂಯಾಗದೆ ಕಾಯ-ರ ಬೆತ್ತಲೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯಿಂದ ಪ್ರಕೊಂ8
ತರ ಬೆತ್ತಲೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯಿಂದಬೆ�ಕ�.      ಸುಮಾನ್ನೂತೇಯ ಪ್ರ�ಬ�ದ� ಭಾರ ಬೆತ್ತಲೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯಿಂದತ ತಲೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯಿಂದ ಎತ್ತಿ� ನಿಂಲ್ಲK ಬೆ�ಕ�.


