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��ಾಗದ�� ಸಂ��ಾನ ರಚ�ಾ�ಾರರು

�ೇ��ದರು.

ಇ�ಾದ ನಂತರ ಪಂ�ಾಯ� �ಾ� ��ಾರ

�ಾ��ಾಗಲು 43 ವಷ�ಗ� ೕೆ �ೇ�ಾದವ�.

1989ರ�� �ಾ�ೕ�  �ಾಂ� ಅತ�ಂತ �ಾಳ��ಂದ

ಸಂಸ��ನ�� ಎರಡು ��ಾರಗಳನು� ಮಂ��ದರು. ಅವರ ಅ�ಾ�ಕ ಮರಣದ ನಂತರ, �.�.ನರ�ಂಹ �ಾ�  ಸಂ��ಾನ�ೆ�

73�ೇ �ದು�ಪ� ತರುವ �ಲಕ, ಪಂ�ಾಯ� �ಾ�  �ೇಶ�ಾದ�ಂತ �ಾ��ೆ ಬಂ�ತು.  

ಇಂದು ಕ�ಾ�ಟಕದ�� ರ�ೕ� ಕು�ಾ� ಸ��ಯ ವರ� ಮತು� ಅದರ ಆ�ಾರದ�� ತ�ಾ�ಾದ ಕರಡು ಮಸೂ�ೆಗಳ�

�ಾಂ�ೕ�ಯವರ �ಾ�ಮ ಸ��ಾಜ�ದ ಕನಸು �ಾಗೂ ಸಂ��ಾನದ ಆಶಯಗಳ ಆ�ಾರದ� �ೇ ತ�ಾ�ಾ��ೆ. �ಾ��ೕಣ ಜನರ,

�ಾ�ಮ ಸ�ಾ ಸದಸ�ರ ಹಕು�ಗಳ ಸಂರ��ೆಯತ� ಎಲ� ಚ�ೆ�ಗಳನು�, ಆಶಯಗಳನು� �ರು�ಸುವ�ದು ಮುಖ� ಎಂದು ಈ ಸ��

ನಂ�ತು�. ದುರದೃಷ�ವ�ಾ�, �ಾಜ� �ಾ��ೕ�ಾ�ವೃ�� �ಾಗೂ ಪಂ�ಾಯ� �ಾ� ಸ�ವ ಎ�.�ೆ.�ಾ�ೕ� ಅವರು ಇ��ೕ�ೆ�ೆ

��ಾನಸ�ೆಯ�� ಮಂ��ದ ಮಸೂ�ೆಯನು� �ೋ�ದ�ೆ, �ಾಜ�ದ�� ಪಂ�ಾಯ� �ಾ� ವ�ವ�ೆ�ಯನು� ಇನೂ� ಅ�ೇಕ

ದಶಕಗಳ �ಂದ�ೆ� ತ��ದಂ�ೆ �ಾ�ಸು���ೆ. ಇದು  �ಾಜ�ದ�� ಪಂ�ಾಯ� �ಾ� ವ�ವ�ೆ��ೆ ಆದ �ೕವ� �ನ��ೆ.

ಸ�� ತನ� ವರ�ಯ�� �ೕ�ರುವ 88 ��ಾರಸುಗಳ �ೈ� �ೇವಲ �ರನು�  ಮಸೂ�ೆಯ�� �ೇ�ಸ�ಾ��ೆ. �ೊ�ೆ�ೆ

‘ಕ�ಾ�ಯ ಮತ�ಾನ’ದ ಅಂಶವನು� �ೊಸ�ಾ� ಅಳವ�ಸ�ಾ��ೆ. ಸ��ಯ ��ಾರಸುಗಳ�� ಒ�ಾ��ೆ�ಾ�

�ೆ�ೆದು�ೊಂ�ರುವ �ರು �ಷಯಗಳ� ಬಹಳ ಮಹತ�ದ�ಾದರೂ, ಉ�ದ 85 �ಷಯಗಳ� ಇಲ��ೇ �ೋದ�ೆ ಈ �ಷಯಗ��ೆ

�ೆಚು� ಬಲ ಇರುವ��ಲ�. ಮುಂಬರುವ �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ�� ಚು�ಾವ�ೆಯ ��ೆ��ೆಯ�� ಈಗ ತ�ಣ�ೆ� ಚು�ಾವ�ೆ�ೆ ಸಂಬಂ��ದ

��ಾರಸುಗಳನು� �ಾತ� ಗಮ�ಸ�ಾ��ೆ ಎಂದು ಸ�ವರು ����ಾ��ೆ. ಆದ�ೆ, ಸ��ಯ ವರ�ಯ�� ಚು�ಾವ�ೆ�ೆ

ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ ಇನೂ� ಅ�ೇಕ ��ಾರಸುಗಳ� ಇದು�, ಅವ�ಗಳನೂ� ಈ ಮಸೂ�ೆಯ�� �ೇ�ಸ�ೇ�ತು�. ಅ�ೆಲ�ವನೂ�

ಇ�ಾ�ಶ��ಯ �ೊರ�ೆ�ಂದ ಕ�ೆಗ��ದಂ��ೆ.

ಸ��ಯ ��ಾರಸುಗಳನು� ಮಸೂ�ೆಯ�� �ೇ�ಸಲು �ಾ�ಾವ�ಾಶದ �ೊರ�ೆ ಇ�ೆ ಎಂ�ರುವ ಸ�ವರು, ತಮ�

ಆ��ಯ ‘ಕ�ಾ�ಯ ಮತ�ಾನ’ದ ��ಾರವನು� ಮಸೂ�ೆಯ�� �ೇ���ಾ��ೆ. ಕುತೂಹಲದ ಸಂಗ��ಂದ�ೆ, ಇದು  ಸ��ಯ

��ಾರ�ನ�ಾ�ಗ�, ಸಂಪ�ಟ ಸ�ೆಯ�ಾ�ಗ� ಚ�ೆ��ಾದ ��ಾರವಲ�. ಮತ�ಾನ�ೆ� ಒ�ಾ��ಸುವ�ದು ‘�ೈಯ��ಕ
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�ಾ�ತಂತ���ೆ� �ರುದ�’ ಎನು�ವ �ಾರಣ�ೆ� ಇಂತಹ ಒಂದು ಪ��ಾ�ಪವನು�

�ಾಂ�ೆ�� ಗುಜ�ಾ� ನ�� ��ೋ���ೆ. ಅ��ಯ �ಾಜ��ಾಲ�ಾದ ಕಮ�ಾ

�ೆ� ಅವರೂ ಅಂತಹ ಪ��ಾ�ಪವನು� �ೆಲವ� �ಾ� ��ಾನ ಮಂಡಲ�ೆ� �ಾಪ�

ಕಳ����ಾ��ೆ.

�ಾವ��ೇ �ಾಜ�ೕಯ ಪ��ೆ� �ೇ�ದವ�ಾದರೂ �ೆ��ನ �ಾಜ�ಾರ�ಗಳ�

�ೆಚೂ�ಕ�� ಒಂ�ೇ �ೕ�  ಎನು�ವ�ದು ��ಾದಕರ. �ಾ�ಾನ��ಾ�

�ಾನೂನುಗಳನು� ತಮ� ಅನುಕೂಲ�ೆ� ತಕ�ಂ�ೆ ಬದ�ಸು�ಾ��ೆ. ಚು�ಾವ�ೆ�ೆ

ಸಂಬಂ��ದ �ಾನೂನುಗಳ� ಅವ�ಗಳ�� ಒಂದು. ಈ �ಾನೂನುಗಳನು�

�ಾಜ�ೕಯ �ಾ�ಥ��ೆ� ತಕ�ಂ�ೆ �ದು�ಪ� �ಾಡು�ಾ��ೆ. ತತ�ಗಳನು� ಬ��ೆ

ಸ�ಸು�ಾ��ೆ. (ತಮ� �ೌರವಧನ ಇ��ತರ ಸವಲತು� �ೆ����ೊಳ��ವ

ಮಸೂ�ೆಯನು� ಇ��ೕ�ೆ�ೆ ಅಂ�ೕಕ��ದು� ಒಂದು ಉ�ಾಹರ�ೆ).

ಪ�ಪಂಚದ 22 �ೇಶಗಳ�� ಕ�ಾ�ಯ ಮತ�ಾನ �ಾ�ಯ���ೆ ಎಂದು ಸ�ವರು ತಮ� �ಾದವನು� ಸಮ����ೊಂ��ಾ��ೆ.

ಇವ�ಗಳ�� 5 ಯು�ೋ� ಖಂಡದ �ೇಶಗಳ� �ಾಗೂ �ಾರತ��ಂತ ಎ�ೊ�ೕ �ಕ� �ೇಶಗಳ� ಎಂಬುದನು� �ಾತ� ಅವರು

�ೇಳ�ವ��ಲ�. 10 �ೇಶಗಳ� ಮಧ� �ಾಗೂ ದ�ಣ ಅ��ಕ ಖಂಡದ���ೆ. ಒಂದು �ೇಶ ಆ���ಾ ಖಂಡದು�, 2 �ೇಶಗಳ�

ಏ�ಾ�ದ�� �ಾಗೂ ಇ�ೆ�ರಡು �ೇಶಗಳ� ಧು�ವ ಪ��ೇಶದ���ೆ. �ೈ�ಾ��ೕಕರಣದ�� ಮುಂದುವ�ದ  ಪ��ಾಪ�ಭುತ� �ಾಷ�ಗ�ಾದ

ಆ�ೆ�ೕ�ಯ, ��ಟ��ೆ�ಂ�  �ಾಗೂ �ಂಗಪ�ರ ಇವ�ಗಳ�� �ೇ��ೆ.

ಪ�ಪಂಚದ� �ೇ ಅತ�ಂತ �ೆಚು� �ಯಮ, �ಬಂಧ�ೆಗಳ� ಇರುವ, ಅ� �ೆಚು� ಪ�ರುಷ ಪ��ಾನ ಸ�ಾಜದ �ೇಶಗಳ� ಇವ�. ಈಗ

ಇಲೂ� ಕ�ಾ�ಯ ಮತ�ಾನವನು� ಪ�ನ� �ಮ�ೆ� �ಾಡಲು ಒ�ಾ�ಯ �ೆಚು����ೆ. ಕ�ಾ�ಯ ಮತ�ಾನದ ಪರ�ಾದ ಇ�ೊ�ಂದು

�ಾದ�ೆಂದ�ೆ, ಚು�ಾವ�ೆಗಳ�� ಮತ�ಾನ�ಂದ ದೂರ ಉ�ಯುವ ಒಂದು ವಗ�ವನು� ಮತ �ಾಕುವಂ�ೆ ಈ �ಾನೂನು

ಒ�ಾ��ಸುತ��ೆ ಎಂಬುದು. ಮತ�ಾನ�ಂದ �ಾ�ಾನ��ಾ� ದೂರ ಉ�ಯುವ ವಗ� ��ೕಮಂತರು ಮತು� ಅ��ಾರಸ�ರು.

ಅವರು ಚು�ಾವ�ೆಯ�� ಪ��ಾವ �ೕರುವ ಅಗತ��ಲ�ದವರು. �ಾವ��ೇ ಸ�ಾ�ರ ಬಂದರೂ ಅದನು� �ೊಂಡು�ೊಂಡು ತಮ�

�ಾಭ�ೆ� ಬಳ��ೊಳ�ಲು ಆ�ೋ�ಸುವವರು.

ಸ�ವರು �ೇಳ�ವ�ದು ಇ�ೊ�ಂದು ಗುಂ�ನ ಬ�ೆ�. ತಮ�ೆ ಧ�� ಎತ�ಲು ಆಗದವರನು�  ಪಟ�ಭದ�ರು ಮತ�ಾನ �ಾಡದಂ�ೆ

ಅ��ಪ�ಸು�ಾ��ೆ ಎಂದು �ೇಳ��ಾ��ೆ. ಅವರು �ಾರು ಎಂಬುದು ಪ��ೆ�. ಅವರು ಬಡ ಮತ�ಾರರು. ಈಗ ನಮ� �ೇಶದ��ರುವ

ಪ��ಾಪ�ಭುತ� ವ�ವ�ೆ�ಯ�� ಅವರು �ಾವ��ೇ ಅ��ಾರ�ಾ�� �ಾ� �ಾಡುವ�ದು ಅ�ಾಧ�. �ೕ�ಾ�ನ�ಂದ�ೆ� ತಮ�

ಅಸಮ��ಯನು� ಸೂ�ಸಲು ಅವ��ೆ ಇರುವ �ಾಧ��ೆಯನು� ವ�ವ��ತ�ಾ� ಮು���ಾಕ�ಾ��ೆ.

�ಾ�ಾ� ಬಡವ��ೆ ವ�ವ�ೆ�ಯ �ೕ�ೆ ಪ��ಾವ �ೕರಲು ಇರುವ ಅವ�ಾಶ�ೆಂದ�ೆ ಚು�ಾವ�ೆ. ಮತವನು� �ೊಳ��ವ�ದು

ನ�ೆಯು��ದ�ರೂ, ಈ �ಂ�ೆ ಅ�ೇಕ �ಾ� ಚು�ಾವ�ೆಯ�� ಅಭೂತಪ�ವ� ಬದ�ಾವ�ೆಯನು� ತಂದವರು �ಾ�ೇ ಎಂಬುದನು�

ಆ ವಗ�ದ ಮತ�ಾರರು �ೋ���ೊ���ಾ��ೆ. ಆದ�ೆ �ಜ�ಾ� ಮತ�ಾನದ ಹ���ಂದ ವಂ�ತರು ಎಂದ�ೆ ಮತ�ಾರ�ಾ�

�ೋಂ�ಾವ�ೆ�ೊಳ�ದ ವಲ�ೆ ಸಮು�ಾಯದವರು. ಅವ��ೆ ಮತ�ಾನದ ಹಕು� �ಗದಂ�ೆ �ಾ�ದು� ಸ�ಾ�ರ.



ಕ�ಾ�ಯ ಮತ�ಾನ �ಾಡದ ಅಪ�ಾಧ�ೆ� �ಾವ��ೇ

��ೆಯನೂ� �ಗ�ಪ�ಸದ ಸ�ವರು, �ಾ� �ೕ� ��ೆ ಅ��

�ಾಕು�ಾಗ �ಾಗೂ ಸ�ಾ�ರದ ಸ��� ಸವಲತು�

ಪ�ೆದು�ೊಳ���ಾಗ ಮತ �ಾಕದವರು ಗಂ�ೕರ ಪ��ಾಮ

ಎದು�ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ ಎಂ��ಾ��ೆ. ಇದು ಸ�ಾ���ಾ�

ಮ�ೋ�ಾವವನು� �ೆಟ� �ೕ�ಯ�� �ೋ�ಸುತ��ೆ.

ಕ�ಾ�ಯ�ಾ�ರುವ �ಾನೂನನು� ಉಲ�ಂ��ದ�ೆ ಮುಂ�ೆ

�ಾವ ಪ��ಾಮವನು� ಎದು�ಸ�ೇಕು ಎಂಬುದನು� ��ಸ�ೆ

�ೇವಲ ಭಯದ �ಾ�ಾವರಣವನು� ಸೃ��ಸುತ��ೆ.

ಪ��ಾಪ�ಭುತ�ದ�� ಜನ ಮನಃಪ�ವ�ಕ�ಾ� ಮತ�ಾನ

�ಾಡ�ೇ�ೇಕು. ಪ��ಾಪ�ಭುತ��ೆಂದ�ೆ �ಾ�ತಂತ��.

�ಾಂ�ೕ� ಸ�ಾ ಅಸಹ�ಪಟು��ೊಳ����ದ� ಕ�ಾ�ಯ

ಮತ�ಾನವ� ಪ��ಾಪ�ಭುತ��ೆ� ತ��ರುದ�. ಹಕು�ಗಳ

ಪ�ಕಲ��ೆಯ��, ಆ���ಾ� ಮತ�ಾನವ� ಪ��ೆಯ

�ಲಭೂತ ಹಕು�. �ಾ�ೆ�ೕ ಮತ�ಾನ �ಾಡ�ೇ ಇರುವ�ದು ಕೂಡ ಪ��ೆಯ �ಲಭೂತ ಹಕು� ಎಂಬುದನು�

ಅ�ತು�ೊಳ��ೇಕು. ಪ��ೆಯ ಈ �ಲಭೂತ�ಾದ ಹಕ�ನು� ಪ���ಸುವ, �ಬಂಧ�ೆ�ೆ ಒಳಪ�ಸುವ �ಾವ��ೇ ��� �ೈಜ

ಪ��ಾಪ�ಭುತ�ದ ಅಂಶಗಳನು� �ಾಶಪ�ಸುತ��ೆ.

ಈಗ ಜನರ �ಾಗವ�ಸು��ೆ ತುಂ�ಾ ದುಬ�ಲ�ಾ��ೆ ಎನು�ವ�ದು �ಾ�ೕಲರ  �ಾದ. ಅವರು ಈ ಒಂದು ಕುಂಟು �ೆಪ�ೆ�

�ೋತು ����ಾ��ೆ ಮತು� ಕ�ಾ�ಯ ಮತ�ಾನ ಜನರ �ಾಗವ�ಸು��ೆಯನು� ಸದೃಢ�ೊ�ಸುತ��ೆ ಎನು�ವ ಸುಳ�� ಕನ�ನ

�ೕಜವನು� �ತು����ಾ��ೆ. ಐದು ವಷ��ೊ��� ಜನರನು� ಒ�ಾ�ಯ�ಂದ ಮತಗ�ೆ��ೆ ಕ�ೆ� ಮತ �ಾ�ಸುವ �ಲಕ ಜನ

ಪ��ಾಪ�ಭುತ� ಪ����ಯ�� �ೆ�ಾ�� �ಾಗವ�ಸು�ಾ��ೆ ಎಂದು�ೊಳ��ವ�ದು ಒಂದು �ೊಡ� ��ೆ�.

ಇದ���ದ�ಂ�ೆ, �ಾ�ಮ ಸ�ೆಗಳ� ಫಲಪ�ದ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು�  ರಚ�ಾತ�ಕ�ಾ� ನ�ೆಯುತ��ೆ ಎಂದು ಜನ �ಾ�ಸು�ಾ��ೆ

ಎನು�ವ�ದೂ �ಜವಲ�. �ಜ�ಾದ ಸಮ�ೆ� ಎಂದ�ೆ, �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ��ಗಳನು� ಶ���ೕನ�ಾ�ಸ�ಾ��ೆ, �ಾ�ಮ ಸ�ೆಗಳ

ಹಕು�ಗಳನು� ಅಪಹ�ಸ�ಾ��ೆ. ಇಂದು  �ೕ�ಾ��ಸುವ ಶ�� ಮತು� ಅ��ಾರದ �ೇಂದ�ಗಳ� �ಾಸಕರು, ಸಂಸದರ ಗಂ�ಾ�

�ೋ��ೆ. ಇದು ಒಂದು �ೕ� ಮ�ೆ�ೆ �ಾಲು ಹಂಚುವ ಹುಡುಗ�ೊಡ�ೆ, ಎ�ೊ�ೕ �ೕ�ಾ�ನ�ಾಗುವ �ಾ�ನ ಗುಣ, ಅಳ�ೆ,

ರು�ಯ ಬ�ೆ� ಚ���ದಂ�ಾಗುತ��ೆ. ಆದ�ೆ �ಾಲು �ಾಕುವ ಹುಡುಗ��ೆ ಅವ�ಗಳ �ೕ�ೆ �ಯಂತ�ಣ ಇರ��ಾ�ಗ ಆತ ಏನು

ಉತ�ರ �ೊ�ಾ�ನು?

ಇ�ೇ �ೕ� �ಾವ��ೇ ಅ��ಾರ ಇಲ�ದ �ಾ�ಮ ಸ�ೆ �ಾಗೂ ಪಂ�ಾ��ಗ��ೆ  ಎ�ೊ�ೕ ಆದ �ೕ�ಾ�ನಗಳ ಬ�ೆ� �ವರ�ೆ

�ೇಳ�ವ�ದು ಎಷು� ಸಮಂಜಸ? ಅವ�ಗಳ ���� �ಾಲು �ತರಕ ಹುಡುಗನಂ��ೆ. ಇಂ�ನ ಮುಖ� ಸ�ಾಲು �ಾ�ಮ

ಪಂ�ಾ��ಗಳ� ಮತು� �ಾ�ಮ ಸ�ೆಗಳನು� ಸದೃಢ�ೊ�ಸುವ�ದರ���ೆ. �ೆಲಸ �ವ��ಸಲು ಅವ�ಗ��ೆ ಅಗತ��ಾದ ಹಣ�ಾಸು,

�ಾಯ�ಕ�ಮ ಮತು� �ಬ�ಂ�ಯನು� ಒದ�ಸ�ೇಕು. ಈ ಎಲ�ವನೂ�  �ಾ�ಸಲು ರ�ೕ� ಕು�ಾ� ಸ��ಯ ��ಾರಸುಗಳನು�



ಅನು�ಾ�ನ �ಾಡುವ�� ಉತ�ರ��ೆ.

ಜನರ �ೈಜ ಅಗತ�ಗಳನು� ಪ��ೈಸಲು ಹಣ�ಾ�ನ ಗ�ಷ� ಸದ�ಳ�ೆ, �ಾ�ಾ�ಕ �ಾ�ಯದ �ೆ�ೆಯ�� ಹ��ಗಳ ಸಮಗ�

ಅ�ವೃ��ಯ�� ಅ��ಯ ಎಲ�ರನೂ� ಒಳ�ೊಳ�ಲು �ಾಧ��ಾಗುತ��ೆ. ಸ�ವ �ಾ�ೕಲ��ೆ ಪ��ಾಪ�ಭುತ�ದ ��ೇಂ��ೕಕರಣ,

ಅ��ಾರ �ೕಲ�ಟ��ಂದ �ೆಳಮಟ��ೆ� ಹ�ಯುವ�ದರ ಬ�ೆ� ಒಂದು �ಾ�ಾನ� ದೃ���ೋನ ಮತು� ಬದ��ೆ ಇದ�ಂ�ಲ�. ಅದರ

ಬದಲು ಅವರ ಆಶಯಗಳ� ‘�ೂೕ� ಸೂತ�’ದ ಆಡ�ತದತ� ನ�ೆಯುವಂ��ೆ. ಅದು ಒಂದು �ೕ� ‘ಕುದು�ೆ ಮುಂ�ೆ �ಾ��ೆ�

ಕ��ದ �ೋ�ನ’ �ೕ� �ೇಳ�ವಂ��ೆ. �ೆದ��ೆಯ �ೊ�ೆ ಕ�ಾ�ಯ ಮತ�ಾನ �ಾಡುವ�ದನು� �ೋಲು ಸಂ�ೇ��ದ�ೆ,

ಸ�ಷ��ಲ�ದ ಆ��ಕ �ಾಭಗಳ ���ಾದ ಭರವ�ೆಗಳ�  �ಾ��ೆ�  ಆ� ಮುಂ�ೆ �ಂ��ೆ.

ರ�ೕ�  ಕು�ಾ� ಸ��ಯ ಹ�ೆಬರಹ ಏನು ಎನು�ವ�ದು ನಮ�ನೂ� ��ಯು��ಲ�. ಆದ�ೆ ಈವ�ೆ�ನ �ೆಳವ��ೆ�ಲ�

ಪಂ�ಾಯ� �ಾ� ನ �ಮು�ಖ ನ�ೆಯಂ�ೆ �ೋರು���ೆ. �ಾ�ಮ ಸ��ಾ� ಕನ�ನ ಗಂ�ಾ� ಉ�ಯುವ ಲ�ಣಗಳ� 

�ೋಚ�ಸು���ೆ.

(�ೇಖ� �ಾ�ಾ�ಕ, �ಾಜ�ೕಯ �ಾಯ�ಕ�ೆ� ಮತು� ರ�ೕ�  ಕು�ಾ�  ಸ�� ಸದ�ೆ�)


