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ಮ�ಾ�ಾಷ�ದ�� ಮ��ೆಯ�ೇ

ಮುನ��ೆ�ದ ಹ�ೆ�ರಡು

ಪಂ�ಾ��ಗಳನು� ಕು�ತ ಅಧ�ಯನ ಕುತೂಹಲಕರ

ಸಂಗ��ೂಂದನು� �ೇಳ�ತ��ೆ: ಮ��ಾ

�ಾಯಕತ�ದ ಈ ಪಂ�ಾ��ಗಳ�� ಭ��ಾ��ಾರ

ಇಲ��ೇ ಇಲ��ೆನು�ವಷು� ಕ���ತು�; ಈ

ಪಂ�ಾ��ಗಳ� ಭ�ಷ�ವಲ� ಎಂಬುದು ಊ�ನ

ಒ�ಾ��ೆ ಅ��ಾ�ಯ�ಾ�ತು�.

ಈ �ವರಗ�ರುವ ‘ಅಂ� ಹೂ �� �ೕ� ಚ�ಾ�ೕ�’ ಎಂಬ ಪ�ಸ�ಕ ಹ��ೈದು ವಷ�ಗಳ �ೆಳ�ೆ ಕಂಡು�ೊಂಡ

ಸತ�ಗಳ� �ಾರತದ ಮ��ಾ �ಾಜ�ಾರಣದ ಮುಖ� �ಾಧ��ೆಗಳನು� �ೇಳ�ತ��ೆ. ಆ ಪ�ಸ�ಕದ ಅವ�ೋಕನ ಬ�ೆದ

ಅಲ�ಾ ಬಸು �ೇಳ�ವಂ�ೆ, ಪಂ�ಾ�� ನ�ೆಸುವ ಗಂಡಸ�ಗೂ �ೆಂಗಸ�ಗೂ ಮುಖ� ವ��ಾ�ಸ ಅವರ

ಆದ��ೆಗಳ��ರುತ��ೆ.

ಮ��ೆಯರು ಮುನ��ೆಸುವ ಪಂ�ಾ��ಗಳ�� �ೆಂಗಸ��ೆ ಹ��ಗಳ�� ಅಗತ��ಾ� �ೇ�ಾದ ನ�� �ೕರು, ರ�ೆ�

ಇ�ಾ��ಗಳ ಬ� �ೆ �ೆಚು� ಒತು� ಇರುವ�ದನೂ� ಅಲ�ಾ ಗಮ�ಸು�ಾ��ೆ. ಈ ಅ��ಾ�ಾವ�ಯ�� ಬದ�ಾದ ಮ��ೆಯರ

�ೇಹ�ಾ�ೆ �ಾಗೂ ಆತ���ಾ�ಸಗಳನು� �ೋಡು��ದ��ೆ, �ಾ��ಾರು ವಷ�ಗಳ� ಸುಮ��ೆ �ಂ�ದ� ಚ��ೆ�ಯ ಚಕ�

ಇದ���ದ�ಂ�ೆ ಓಡ�ೊಡ�ದಂ�ೆ �ಾಣುತ��ೆ.

ಈ ಬ� �ೆ �ೂೕ�ಸು��ರು�ಾಗ, ಮ��ೆಯರ�� ಆ��ಕ ಭ�ಷ��ೆಯ ಪ��ಾಣ ಅತ�ಂತ ಕ����ೆ ಎಂಬ ಅಂಶವನು�

ನಮ� ಆಡ�ತ �ೕ�ಗಳನು� �� �ೇ�ಸುವ �ಂತಕರು ಗಂ�ೕರ�ಾ� ಪ�ಗ���ೕ ಇಲ�ವಲ� ಎ��ಸ�ೊಡ�ತು.

ಮ��ೆಯರ ಆ��ಕ ಭ�ಷ��ೆ ತುಂಬ ಕ���ಂಬುದು �ಾವ��ೇ ವಲಯಗಳ�� ನ�ೆಯುವ ಭ��ಾ��ಾರಗಳನು�

ಗಮ��ದರೂ �ಾಣುತ��ೆ.

ಭ��ಾ��ಾರ���ಯಲು �ೇ�ಾದ ಭಂಡತನ �ೆ���ೆ ಇಲ��ೆನು�ವ�ದು ಆ�ೆಯ ಸಹಜಶ��� ಆ�ರಬಹುದು ಎಂಬುದನೂ�

�ಾವ� ಸ��ಾ� ಗ���ಲ�. �ೆಲವ� ಸಂದಭ�ಗಳ�� ಮ��ೆಯ ಸಹಜ ಲ�ೆ� ಆ�ೆಯ ಪ�ಗ��ೆ �ಾರಕ�ೆ��ಸಬಹುದು.

ಆದ�ೆ �ಾವ�ಜ�ಕ ಹಣ �ಾಗೂ �ಾವ�ಜ�ಕ ಆ��ಯ ಬ� �ೆ ಮ��ೆಯ��ೆ ಇರುವ ಲ�ೆ� ಮತು� ಭಯ �ಾವ��ೇ �ೇಶದ
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�ಾವ�ಜ�ಕ �ೕವನ�ೆ� ಅತ�ಗತ�. 

�ಾ�, ಅಸ��ಶ��ೆಯ ಆಚರ�ೆ, �ಢನಂ��ೆಗ�ಂದ �ೊರಬರಲು ಮ��ೆಯರ�� �ಾಣುವ �ಂಜ�ತ ಒಪ�ತಕ�ದ�ಲ�;

ಆದ�ೆ ಆ��ಕ ಭ��ಾ��ಾರದ �ಷಯದ�� ಮ��ೆಯರ��ರುವ �ಂಜ�ತ �ಾಗೂ ಸಂ�ೋಚ ಆದಶ��ಾ�ಯ. ಸಂಸ��ಗಳ

ಮು�ಾಮು�ಯ ಸಂದಭ�ದ�� ಸಂಸ��ಯ �ೆಲವ� ವಲಯಗಳ� ಬದ�ಾಗ�ೆ ಉ�ಯುವ�ದನು� �ವ�ಸಲು

ಸ�ಾಜ��ಾ�ಗಳ� ‘ಕಲ�ರ� ಇನ���ಾ’ ಅಥ�ಾ ‘�ಾಂಸ��ಕ ಜಡ�ೆ’ ಎಂಬ ಪ�ಕಲ��ೆಯನು� ಬಳಸು�ಾ��ೆ.

ಆ��ಕ ಭ��ಾ��ಾರ�ೆ� ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ ಮ��ೆಯರ ಈ ‘ಜಡ�ೆ’ ಕೂಡ ಅವರನು� ಭ�ಷ��ಾಗದಂ�ೆ ರ��ರಬಹುದು.

�ಾರತದ�� �ೂದಲ �ಾ��ೆ ಪಂ�ಾ��ಗ��ೆ �ೇಕಡ ಐವತು� �ಾಗ ಮ��ೆಯರು ಆ�� ಬರುವ �ೕಸ�ಾ�

ಕ�ಾ�ಟಕದ�� ಈ ಸಲ �ಾ��ೆ ಬಂದು ಚು�ಾವ�ೆ� ನ�ೆ��ೆ; ಫ��ಾಂಶವ� ಬಂ��ೆ. ಮ��ಾ �ೕಸಲು

�ೇತ�ಗಳನು� �ೕ� �ಾ�ಾನ� �ೇತ�ಗಳಲೂ� ಮ��ೆಯರು �ೆ��ರುವ�ದ�ಂದ ಈ ಸಲ ಅವರ ಸಂ�ೆ� ಪ�ರುಷ��ಂತ

�ೆ���ೆ.

ಈ ಮಹತ�ದ �ಾ���ಕ �ೆಳವ��ೆಯನು� ಗಂ�ೕರ�ಾ� ಪ�ಗ�� �ಾ�ಮ ಕ�ಾ�ಟಕವನು� �ೊಸ �ೕ�ಯ�� ಕಟ�ಲು

�ೂೕ��ದ�ೆ, �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ��ಗಳ ಸ�ರೂಪ �ಾಗೂ �ಕು�ಗ�ೆರಡೂ ಪ��� �ೇ�ೆ�ಾಗಬಲ�ವ�. ಅ�ೇಕ ಸಲ

�ಾ�ಮಗಳ ಗಂಡಸರು �ೇಜ�ಾ�ಾ���ಾ� ವ��ಸು�ಾಗ, ಹಲು�ಕ�� ಮ�ೆ, �ೊಲ, �ೋಟ ��ಾ�ಸುವ �ೆಂಗಸರ

��ತ� ಶ�� �ಾಗೂ ಶ��ೆ�ಗಳನು� ಕಂಡವ��ೆ, �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ��ಗಳನು� �ೊಸ �ೕ�ಯ�� ಕಟು�ವ �ೆಲಸ�ೆ�

ಮ��ೆಯರು �ೆಚು� ಅಹ�ರು ಎಂಬ ಬ� �ೆ ಅನು�ಾನ�ರ�ಾರದು.

ಇಂಥ ಆ�ಾ�ಾಯಕ �ಾತುಗಳ�ಾ��ದ ತ�ಣ �ಾಯಂ ��ಕರ �ದ� ಪ�����: ‘ಪಂ�ಾ��ಯ�� �ೇಕಡ ಐವತು�

�ಾಗ �ೆಂಗಸರು �ೆದ� �ಾತ��ೆ� ಏನು ಮ�ಾ ಆಗು�ೆ�!’  �ಾ�ೆ�ೕ, ‘�ೆಂಗಸರು �ೆದ�ರೂ ಅವರ ಗಂಡಂ��ೇ ಅ��ಾರ

ಚ�ಾ�ಸು�ಾ��ೆ’, ‘�ೆಂಗಸ��ೆ �ಾಜ�ಾರಣ ಏನು �ೊ�ಾ�ಗು�ೆ�!’, ‘ಇದು �ೈ�ೊಂ�ೆ ಪ��ಾಪ�ಭುತ�’ ಎಂಬ ��ಕ

�ಾತುಗಳನು� ಜನ ಜ�ಯುತ��ೇ ಇರು�ಾ��ೆ.

ಆದರೂ ಕ�ೆದ ಆರೂವ�ೆ ದಶಕಗಳ ಇಂ��ಾದ ಪ��ಾಪ�ಭುತ� ಇಂಥ ��ಕ�ೆಗಳ� ಸೃ��ಸುವ ತ�ೆ�ೋ�ೆಗಳನು�

�ಾದು �ೊಸ ಘಟ�ಗಳನು� ತಲು��ೆ. 1992ರ ಸಂ��ಾನ �ದು�ಪ�ಯ ನಂತರ �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ���ಂದ ��ಾ�

ಪಂ�ಾ�� ತನಕ ಅ��ಾರ ��ೇಂ��ೕಕರಣ�ಾ�, ಮ��ೆಯ��ೆ �ೇಕಡ 33 �ಾಗ �ೕಸ�ಾ� ಬಂತು; ಅ��ಂದ

ಶುರು�ಾದ �ಾ��ೕಣ ಮ��ೆಯರ �ೊಸ �ಾಜ�ೕಯ ಚಲ�ೆ ಕ�ಾ�ಟಕದ ಈ ಸಲದ ಪಂ�ಾ�� ಚು�ಾವ�ೆಯ

ಫ��ಾಂಶದ ನಂತರ ಮ�ೊ�ಂದು ಘಟ� ಮು���ೆ.

ಚ��ೆ�ಯ ಚಲ�ೆ ಬಲ�ವ��ೆ ಒಂದು ಘಟ�ದ�� ಶುರು�ಾದ ಬದ�ಾವ�ೆ ಮುಂ�ೆ �ಾವ��ೋ ಘಟ�ದ��  �ೇ�ೆ �ೇ�ೆ

�ೕ�ಯ ಫಲ �ೊಡಬಲ�ದು ಎಂಬುದು �ೊ��ರುತ��ೆ. ಅರವತ�ರ ದಶಕದ�� �ಾ��ಯ� �ೋಕಸ�ಾ ಚು�ಾವ�ೆ�ೆ

�ಾ��ಯ� �ಾ� ಮ�ಾ�ಾ� ಚು�ಾವ�ೆ�ೆ �ಂತರು. ಆಗ ಸ�ಾಜ�ಾ� ಪ� �ೌರ�ಾ��ಕ ಮ��ೆ

ಸು�ೋ�ಾ�ಯವರನು� ಚು�ಾವ�ೆ�ೆ ����, �ಾಜವಗ�ದ �ೊಕ�ನೂ� �ಾ� �ೆ�ೕ�ೕಕರಣವನೂ� ಎದು�ಸ�ೆ���ತು.

ಅವತು� ಸು�ೋ�ಾ�ಯವರ ಸ��ೆ� �ಾಂ�ೇ�ಕ�ೆಂದು ನಕ�ವ�ರಬಹುದು. ��ೇ ದಶಕಗಳ�� ಅ�ೇ ದ�ತ



ಸಮು�ಾಯ�ಂದ ಬಂದ �ಾ�ಾವ�ಯವರು ಉತ�ರಪ��ೇಶದ ಮುಖ�ಮಂ���ಾದರು. ಸ�ಾಜ�ಂದರ �ಾ��ಾರು

ವಷ�ಗಳ ಜಡ�ಯಮಗಳನು� ಪ��ಾಪ�ಭುತ�ದ ಚಲ�ೆಗಳ� �ೇ�ೆ ಒ�ೆಯುತ��ೆ ಎಂಬುದ�ೆ� ಇ�ೆಲ� �ಾ�ಯಂ��ೆ. 

�ಾ� �ೕ�ತ ಸ�ಾಜ �ೆಳ�ಾ�ಗಳ �ಾಜ�ೕಯ �ಾಯಕತ�ವನು� ಒಪ��ೇ�ೇ�ಾದ ಅ��ಾಯ��ೆಯನು� ಕೂಡ

ಪ��ಾಪ�ಭುತ��ೇ ಕ�ಸುತ��ೆ; �ಾ�ೆ�ೕ ಮ��ಾ �ಾಯಕತ�ವನು� ಒಪ��ೇ�ಾದ �ನಯವನೂ� ಪ�ರುಷ ಸ�ಾಜ�ೆ�

ಕ�ಸು�ಾ� �ೋಗುತ��ೆ.

ಈ ��ೆ��ೆಯ��, ಮ��ೆಯರು ಅಧ�ದಷು� ಪಂ�ಾ��ಗಳ �ಾಯಕತ� ವ�ಸ�ರುವ ಈ ಸಂದಭ�ದ�� ಮ��ೆಯರ

ಸಹಜ ಶ��ಗಳ� �ಾಜ�ಾರಣದ �ೊಸ �ೌಲ�ಗ�ಾಗ�ೇ�ೆಂಬುದನು� ಒ�� �ೇಳ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾವ�ಜ�ಕ ಆ��,

ಹಣಗಳನು� ದುಬ�ಳ�ೆ �ಾ��ೊಳ��ವ�ದರ ಬ� �ೆ ಮ��ೆಯರ��ರುವ �ಂಜ��ೆಯನೂ� ಆ ಸಂ�ೋಚ�ಂದ  ಹುಟು�ವ

ಅವರ �ೈ�ಕ ಪ��ೆಯನೂ� ಪ��ಾಪ�ಭುತ�ದ �ೊಸ�ೌಲ�ಗಳ ಮುಖ� �ಾದ� ಯ�ಾ�� �ಂ�ಸ�ೇ�ಾ��ೆ.

ಆದ��ಂದ ಈ ಸಲ ಕ�ಾ�ಟಕದ�� �ೆ��ರುವ �ಾ��ಾರು ಮ��ಾ ಪ����ಗಳ� �ವ��ಸ�ರುವ �ಾತ�ವನು�

ಗಂ�ೕರ�ಾ� ಗಮ�ಸ�ೇಕು; �ೆಲವ� ಕ�ೆ ಇದು �ೇಕಡ ಐವತ�ರ �ೕಸ�ಾ�ಯ ಗ�ಯನೂ� �ಾ�ರುವ�ದ�ಂದ

ಮ��ಾ ಪ����ಗಳ ಸಂ�ೆ� ಈ ಸಲ ಪ�ರುಷ��ಂತ �ೆಚು� ಇ�ೆ. �ೕ�ಾ� ಈ ಸಲದ �ಾ�ಮ ಪ��ಾಪ�ಭುತ�ದ ಬ�ೆ�ನ

ಓ��ಂ�ೇಶ� ಸಂಪ�ಣ� �ೇ�ೆಯ ಥರ�ೇ ಇರ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ.

�ಾ��ೕ�ಾ�ವೃ�� ಸ�ವ ಎ�.�ೆ. �ಾ�ೕ� �ಾಗೂ �ಾನೂನು-ಸಂಸ�ೕಯ ವ�ವ�ಾರಗಳ ಸ�ವ ಜಯಚಂದ� ತ��ಲ�

�ಾ��ೕ�ಾನುಭವ ಬಳ� ಮಹತ�ದ ಪ��ೂೕಗ�ಂದನು� ಉ�ಾ����ಾ��ೆ. ಈ ಪ��ೂೕಗವನು� ನಮ� ಮ��ೆಯರು

�ೇ�ೆ ಮುಂದ�ೆ� ಒಯು��ಾ��ೆ ಎಂಬುದನು� ಇ�ೕ �ೇಶ�ೇ ಕುತೂಹಲ�ಂದ �ೋಡ��ೆ.

ಈ ���ನ�� ನಮ� ��ೕ�ಾ� �ಂತ�ೆ ಕೂಡ ನಗರ�ಂದ �ಾ�ಮ�ೆ� �ಾಗೂ ಪ��ಾ�ೆಗಳ ಕಗ�ಂ��ಂದ �ತ�ದ

�ಾಜ�ೕಯ �ವರಗಳತ� ಬರುವ�ದು ಅ��ಾಯ���ೆ. ಪ��ಾಪ�ಭುತ�ದ ಈ �ೊಸ ಪ��ೂೕಗದ�� ಮ��ೆಯರು �ೊಡ�

ಮಟ�ದ�� �ಾ��ಾಗ�ರುವ ಸಂದಭ�ದ�� ಪ�ರುಷ �ಾಜ�ಾರ�ಗ��ೆ �ಾ�ೆಯ ಬಳ�ೆ�ಂದ ��ದು ವತ��ೆಯ

��ಾನಗಳವ�ೆಗೂ ಅ�ೇಕ ಬ�ೆಯ ತರ�ೇ�ಗಳನು� �ೊಡ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ.

�ಾ�ೆ�ೕ ಇದು ಸ�ಹ �ಾಧ�ಮಗಳ ಹದು�ಗ��ನ �ಾಗೂ �ಾ�� ಹ��ನ �ಾಲ�ೆಂಬುದು ಎಲ��ಗೂ �ೊ��ರ�.

ಗಂಡಂ�ರ ಅಥ�ಾ ಇ��ತರರ ಹಂ��ೆ ಒಳ�ಾ� ಅಥ�ಾ ಅ��ಾರದ ಮದ�ಂದ ಭ��ಾ��ಾರ�ೆ� ಇ�ಯುವ

ಸಂದಭ�ಗಳ� ಮ��ೆಯ�ಗೂ ಬರಬಹುದು. ಆದ�ೆ �ೊ�ೆ�ೆ ಕಟಕ�ೆಯ�� �ಲು�ವವರು �ಾ�ೇ ಎಂಬ ಎಚ�ರವ�

ಅವ��ರ�! 

ಈ ಸಲ ಇನ�ಷು� ಮಹತ�ದ �ೆಳವ��ೆಗ�ಾ��ೆ. ಕ�ಾ�ಟಕ �ಾಜ� ದ�ತ ಸಂಘಷ� ಸ�� �ೆಂಬ��ದ  262 ಜನ

ಕೂಡ ಆ���ಾ��ಾ��ೆ. ಇದು ಕೂಡ ಕ�ಾ�ಟಕದ �ಾ�ಮ�ಾಜ�ಾರಣದ ಮುಖ� ಚಲ�ೆ�ೂಂದನು� ಸೂ�ಸುತ��ೆ. ದ�ತ

ಚಳವ�ಯ �ೆಲವರು ಜನರ� �ಾಡು�ಗ�ಂದ ಕೂಡ �ೆದು� ಬಂ�ರುವ�ದು ದ�ತರನು� ಬಳ� �ಾಜ�ಾರಣ �ಾಡುವ

�ಾಜ�ೕಯ ಪ�ಗ��ೆ �ೆ�ೕ� �ಾ�ದಂ��ೆ.



ದ�ತ �ಾಗೂ �ೈತ ಚಳವ� ರೂ��ರುವ ‘ಸ�ೕ�ದಯ ಕ�ಾ�ಟಕ’ದ �ೆಂಬಲ ಪ�ೆದವರು �ಾಂಡವಪ�ರ �ಾಲೂ��ನ

26 ಪಂ�ಾ��ಗಳ�� 13 ಪಂ�ಾ��ಗಳನು� ತಮ� �ೆ�ೆ��ೆ �ೆ�ೆದು�ೊಂ��ಾ��ೆ. �ೊಸನಗರ �ಾಲೂ��ನ ಹ��ಾ�ವ�

ಪಂ�ಾ��ಯ�� ಆ� ಆ�� ಪ�ದ �ೆಂಬಲ ಪ�ೆದ ಸದಸ�ರು �ೆದು� ಅ��ಾರ ��ಯ��ಾ��ೆ. 

ಈ �ಲಕ ಆ�ಆ�� ಪ�ವ� ಕ�ಾ�ಟಕದ�� �ಾ�ೆ �ೆ�ೆದಂ�ಾ��ೆ. �ೋ�ಹ�� ಚಂದ��ೇಖ� ಬಣದ �ೈತ ಸಂಘ

�ೆಂಬ��ದ ಅಭ���ಗಳ� �ೆಲ�ೆ�ೆ �ೆ���ಾ��ೆ. �ಪಟೂರು �ಾಲೂ��ನ �ಾಗರಘಟ�ದ�� ಜನರ� �ಾ� ��ಂದ

ಅ�ೆ�ಾ� ಸಮು�ಾಯದ �ಾಜು �ೆ���ಾ��ೆ. ಕ�ೆದ ಸಲದ ಮಂಡ� �� �ೆಯ ಪಂ�ಾ�� ಆ�ೕ�ೊಂದರ�� ಕಸ ಗು�ಸುವ

�ೌಕ� �ಾಡು��ದ� ಮ��ೆ�ೂಬ�ರು �ೆದು� ಅ�ೇ ಪಂ�ಾ��ಯ ಅಧ��ೆ�ಾ�ದ�ರು.

�ಾಜ�ೕಯ ಅ��ಾರ�ಂದ ವಂ�ತ�ಾದ ��ೕ �ಾಗೂ ದ�ತ ವಗ�ಗಳ �ೊ�ೆ�ೇ ಮು��ಂ �ಾಗೂ �ೆ�ಸ�ರು �ೊಡ�

ಮಟ�ದ�� �ಾಜ�ೕಯದ�� �ಾಗವ�ಸುವ �ಾಧ��ೆಯನು� ಕೂಡ ಈಗ ಪ��ೕ�ಸ�ೇಕು. �ಾಜ�ೕಯ �ಾಗವ�ಸು��ೆ

ಅವ�ಾಶವಂ�ತ ಸಮು�ಾಯಗಳ�� ಹಲಬ�ೆಯ ಆತ���ಾ�ಸ ತರಬಲ�ದು. ಈ ಸಲ �ೆಲವ� ಪಂ�ಾ��ಗ�ಾದರೂ

�ಾ�ಮ �ಾಜ�ಾರಣದ �ೊಸ ಪ��ೂೕಗ�ಾ�ೆಗ�ಾದ�ೆ ಅದರ ಪ��ಾಮ ಅದು�ತ�ಾ�ರಬಲ�ದು.

ಪಂ�ಾ��ಗಳ ಬ�ೆ� ಕೂಡ �ೆ�ಾ�ಗ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ.  ಕ�ೆದ ಐವತು� ವಷ�ಗಳ�� �ಾಜ�ೕಯ ಚಕ� �ೇಗ�ಾ�

ಚ�ಸು���ೆ. ಪ��ಾಪ�ಭುತ�ದ ಅ�ೇಕ �ೋಷಗಳ ನಡು�ೆ� ಅದು ಸೃ��ಸುವ ��ಷ� �ಾಧ��ೆಗಳನು� �ೋ��ಾಗ

��ಕ�ೆ ಕರ� �ೊಸ �ಾಜ�ಾರಣದ ಕನಸು �ಡುತ��ೆ. ಸ�ಾ �ಾಷ� �ಾಗೂ �ಾಜ�ಾರಣದ ಬ� �ೆ ತ�ೆ �ೆ��ೊಳ��ವವರು

�ಾ�ಮ �ಾಜ�ಾರಣ ದತ� �ೋಡ�ೇ�ೇ�ೆಂದು ಈ ಸಲದ �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ�� ಚು�ಾವ�ೆ �ೊಡ� ಮಟ�ದ��

ಒ�ಾ��ಸು���ೆ. 

�ೊ�ೆ �ಪ��: ನಮ� ಮ�ೆ ಮತು� ನಮ� �ಾ�ಮ

ಮ�ಾ�ಾಷ�ದ ���ೇಡದ ಪಂ�ಾ��ಯನು� ತಮ� ಮ�ೆಗಳನು� ನ�ೆಸುವ ಸರಳ �ೕ�ಯ� �ೇ ಮ��ೆಯರು ನ�ೆ�

�ೋ��ದ ಒಂದು ಪ�ಟ� ಉ�ಾಹರ�ೆ: ಪಂ�ಾ�� ಸ��ಯ ಎಂ��ಯ� �ೌ�ಾಲಯಗಳ�� ಬಳಸುವ �ಾ�� ಗ��ೆ

ತ�ಾ 475 ರೂ�ಾ� �ೇ�ಾಗುತ��ೆಂದು ಅಂ�ಾಜು �ೋ��ದ�. ಪಂ�ಾ��ಯ ಸದ�ೆ�ಯರು ಅವನು� 95 ರೂ�ಾ��ೆ

�ೊಂಡು ಪಂ�ಾ��ಯ ಹಣ ಉ��ದರು. ತಮ� ಮ�ೆಯ �ವ�ಹ�ೆಗೂ ಊ�ನ �ವ�ಹ�ೆಗೂ

ಸಂಬಂಧ��ೆ�ಂಬುದನು� �ೋ�� ಉತ�ಮ ಆಡ�ತದ �ಾದ��ೂಂದನು� ರೂ��ದರು.

ಇಂಥ �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ��ಗಳ ಕ�ೆ�ೆ ಮಧ�ವ��ಗಳ� ತ�ೆ ಕೂಡ ಇಡುವ��ಲ�. ಅ���ೆ

ಭ��ಾ��ಾರದ ಒಂದು �ೊಂ� ತುಂ�ಾದಂ�ೆ. �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ��ಗಳ�

��ಾನ�ೌಧದಂ�ೆ ಜನ�ಂದ ದೂರವಲ�. ಅವ�ಗಳ ಸುತ� ��ೕ� �ಾವ�ಲ�. ಅವ�

ಜನರ ಆಸು�ಾ�ನ�ೆ�ೕ ಇರ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ; ಜನ��ೆ �ತ� ಉತ�ರ

�ೊಡು��ರ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ. ಸ�ಾ �ಾ�ಮಸ�ೆಗಳ�� ಎಚ�ರ�ಂದ �ಾ��ಾಗ�ೇ�ೆಂಬ

��ವ��ೆ ಜನರ�� ��ದ�ೆ �ಾಕು, ಪಂ�ಾ��ಗಳ� �ೆಟ��ರಬಲ�ವ�. 


