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�ಾ�ಮ ಸ��ಾಜ�ದ ಆಶಯ ಈ�ೇರ�
�ಾ�ೕದರ ಆ�ಾಯ�23 Feb, 2018

ಮುಂ�ೇನು ಎನು�ವ ��ಾ�ರ �ಾ� ಮುನ��ೆಯುವ �ಾಲ ಬಂ��ೆ. ಬ�ಯ �ಾಷಣ, ಚ�ೆ�, ಸ�ಾರಂಭ �ಾತ�

�ಾಡ�ೆ ��ಾರ �ಮ�ೆ� �ಾ� �ಾಯ�ತಂತ� ರೂ�� ಮುನ��ೆಯುವ ಅಗತ���ೆ.

ಈ �ೇಶದ, �ಾಜ�ದ ಅ�ವೃ���ಾ�, ಜನರ ಅನುಕೂಲ�ಾ�� ಮುಂ�ನ ಒಂದು ವಷ� ಏ�ೆ�ಾ� �ೕಜ�ೆಗಳನು�

�ೕಡ�ೇಕು, �ಾವ �ೕ�ಯನು� ಅನುಸ�ಸ�ೇಕು ಎಂಬುದನು� ಚ���, �ೇಂದ� ಮತು� �ಾಜ� ಸ�ಾ�ರಗಳ� ಬ�ೆ� 

ಮಂ�� ಆ��ೆ. �ಾ�ಾನ� ಪ��ೆಗಳನು� �ೊರ�ಟು�, �ಷಯತ�ರು, ಅನುಭ�ಗಳ�, ಅ��ಾ�ಗಳ� ಮತು�

��ಾ�ಗ��ೆಡ�ೆ ಹಲವ� ಸು��ನ ಚ�ೆ�ಗಳ� ನ�ೆದ ಬ�ಕ�ೇ �ೕಜ�ೆಗಳ� ಮತು� �ೕ� ರೂ�ತ�ಾ��ೆ.

ಕ�ಾ�ಟಕದ�� ಬ�ೆ� ತ�ಾ��ೆ�ೆ ಪ�ವ��ಾ��ಾ� ��ಧ �ೇತ�ಗಳ ಪ�ಣತ�ೊಡ�ೆ ��ಾ� ಮಟ�ದ�� ಚ�ೆ�ಗಳ�

ನ�ೆ�ದ�ವ�. ಈ ಚ�ೆ�ಗಳ� ಎಷ�ರಮ���ೆ ಪ��ೆಗಳ ಹಕು�ಗಳನು� ಎ�����ದ�ವ� ಎನು�ವ�ದರ ಬ�ೆ�ಯೂ ಚ�ೆ�ಗಳ�

ನ�ೆ��ೆ. ಈ ಎರಡೂ ಬ�ೆ� ಗಳ ಪರ–��ೋ� ಚ�ೆ�ಗಳ ನಡು�ೆ�ೕ ಈಗ ��ಧ ಪ�ಗಳ ‘�ಾ�ೆ�’ಗಳ

ಭ�ಾ�ೆಯೂ �ಾಜ�ದ�� ಆರಂಭ�ಾ��ೆ.

ಮ�ೆ ಮ�ೆ�ೆ �ೇ� ಮತು� ಮತಗ�ೆ� ಮಟ�ದ ಸಂಘಟ�ಾ ಸ�ೆಗಳ ಮೂಲಕ �ಾಜ�ಾರ�ಗಳ� ಪ���ಬ�ರ

�ಾತುಗಳನೂ� ಆ��, �ೊಸ �ೊಸ ಭರವ�ೆಗಳನು� �ೕಡು���ಾ��ೆ. ಒಂದು ಪ�ದ �ಾಜ� ಮುಖ�ಸ�ರು, ‘�ಾವ�

ಚು�ಾವ�ೆಯ�� �ೆದ��ೆ ��ಾನ�ೌಧದ ಮೂರ�ೇ ಮಹ��ಂದ ಅ��ಾರ ನ�ೆಸುವ��ಲ�. ಬದ��ೆ �ಮ�

ಮ�ೆಯಂಗಳ�ಂದ ಸ�ಾ�ರ ನ�ೆಸು�ೆ�ೕ�ೆ’ ಅಂದ�ೆ, ಆಡ��ಾರೂಢ ಪ�, ‘ನಮ� ��ಾ�ರ ಜನರ �ೈ�ೆ ಅ��ಾರ’

ಎನು����ೆ. ಮ�ೊ�ಬ�ರದು� ‘ಜನ�ೆ�ೆ ನ�ೆ, ಪ�ವತ��ಾ �ಾ�ೆ�’... �ೕ�ೆ ಎಲ�ರೂ ಜನರ ಆ�ೆ–ಆ�ಾಂ�ೆಗಳನು�

ಅ�ಯಲು, �ೇ��ೆ ಈ�ೇ�ಸಲು �ೊಡು��ರುವ ಭರವ�ೆಗಳ�, �ೊಡು��ರುವ ಪ���ೆಗಳ� ಹತು� ಹಲವ�.

2016ರ �ೆ�ೆ�ಂಬ�- ಅ�ೊ�ೕಬ�  �ಂಗಳ�� �ಾಜ�ದ ಆರು �ಾ�ರಕೂ� ���ರುವ ಸ��ೕಯ-ಸ�ಾ�ರಗಳ��,

ಜನವಸ� ಸ�ೆ, �ಾ� � ಸ�ೆ, �ಾ�ಮಸ�ೆಗಳನು� ಸಂಘ�� ಪ�ಗ�ಯ ಮು�ೊ�ೕಟ�ಂದನು� ತ�ಾ�ಸ�ಾ�ತು�. ಈ

ಎ�ಾ� �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ��ಗಳ��ರುವ ಮೂರು �ೋ�ಗೂ �ೆ��ನ ಜನರು ತಮ� ಹ���ೆ, ತಮ�ೆ, ತಮ� ಮಕ���ೆ ಏನು

�ೇಕು, ತಮ� ಹ��, �ಾ��, �ಾ�ಮ �ೇ�ರ�ೇಕು ಎನು�ವ ಬ�ೆ� ಸಮಗ��ಾ� ಚ��� �ೕಜ�ೆ ತ�ಾ��ದ�ರು.

ಸ�ಾ�ರದ ��ಧ �ೕಜ�ೆಗ��ಾ� ತಮ� �ಾ�ಮಗ�ಂದ ಫ�ಾನುಭ�ಗಳ ಆ�� �ಾ�ದ�ರು. ಈ �ೕಜ�ೆಗಳ��

ಮೂಲ �ೌಕಯ�ಗಳ�, �ಾ�ಾ�ಕ- �ಾಂಸ��ಕ ��ಾರಗಳ�, ಮ��ೆಯರ ಮತು� ಮಕ�ಳ ರ��ೆ, ��ಣ,

�ಾಗವ�ಸು��ೆ... ಈ ಎ�ಾ� �ಷಯಗ�ದು� ಇ�ೕ �ಾ��ೕಣ ಕ�ಾ�ಟಕವ� ತನ� ಕನ�ನ ಕ�ಾ�ಟಕ ಕಟು�ವ ಬ�ೆ �ೇ�ೆ

ಎಂಬುದನು� �ಾಖ���ೆ.
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ಇ�ೆ�ಾ� �ಾಧ��ಾ�ದು� ನಮ� ಸಂ��ಾನ �ೕ�ದ ಅವ�ಾಶ�ಂದ. ಸಂ��ಾನದ 73�ೇ �ದು�ಪ�ಯು ‘ಜನ

�ಾಗವ�ಸು��ೆಯ ಪ��ಾಪ�ಭುತ�’�ೆ� ಮಹತ�ದ �ೊಡು�ೆ. ಆದ�ೆ ಇಷ��ೆ�ೕ �ಾವ� �ೆ��ಪಟು��ೊಳ��ವಂ�ಲ�.

�ಾ�ೆಂದ�ೆ, �ೕ�ೆ ತ�ಾ�ಾದ ಮು�ೊ�ೕಟ, �ೕಜ�ೆಗಳ� ಸ��ೕಯ ಪಂ�ಾ��ಗಳ ಕ�ಾಟುಗಳ�� ಭದ��ಾ�

ಕು���ೆ�ೕ ��ಾ ಅನು�ಾ�ನ�ೊಳ��ಲ�.

ಜನರು ತಮ� ಕನಸುಗಳನು� �ಾ�ೇ �ತ��ಲ�. �ಾಲೂ�ಕು, ��ೆ�, �ಾಜ� �ಾಗೂ �ಾ��ೕಯ ಮಟ��ಂದ ಅವ�ಗ��ೆ

�ೊರ�ಾ� �ೇ�ೆ�ೕ �ತ��ೆಗ�ಾದವ�. ಚು�ಾವ�ೆ�ೆ ತ�ಾ�ಾಗು��ರುವ, ಜನ ಮತ ಗ�ಸುವ ಪ�ಯತ�ದ��

�ೊಡ�ರುವ �ಾ�ಗೂ ಜನರ ಕನಸುಗಳ� �ಾ��ದಂ�ಲ�. �ಾಜ� ಮತು� �ೇಂದ� ಸ�ಾ�ರಗಳ� ಜನರ ಆ�ಾಂ�ೆಯ

ಮು�ೊ�ೕಟದ �ೕಜ�ೆಗಳನು� ಬ��ಟು�, ತಮ�ೆ �ೇ�ಾದಂ�ೆ �ೕಜ�ೆಗಳನು� ರೂ�ಸುವಂ�ಾ�ತು.

�ಾತ�ವಲ�, ಈ ಎರಡೂವ�ೆ ದಶಕಗಳ�� ಸ��ೕಯ ಸ�ಾ�ರಗಳನು� ಮ�ಸಲು �ರಂತರ ಪ�ಯತ�ಗಳ� ನ�ೆದವ�.

�ಾ��ಾ�ವೃ���ೆ �ಗ��ಾದ ಸಂಪನೂ�ಲಗಳ�� �ಾ�ಮ ಸ�ಾ�ರದ ಸಂಪನೂ�ಲಗಳಲ��ೇ, ಸಂಸದರ ಮತು�

�ಾಸಕರ �ೇ�ಾ��ವೃ�� ��ಯ �ೆಸ�ನ�� ಒಂ�ಷು� ಸಂಪನೂ�ಲ ಜನರ �ೈತ�� �ೋದ�ೆ, ಉ�ದ

ಸಂಪನೂ�ಲಗಳನು� ��ಧ ಇ�ಾ�ೆಗಳ� �ಾ�ೇ �ೇರ�ಾ� ���ೕ�ಸುವ ಮೂಲಕ ತಮ��ೇ �ೕಜ�ೆ,

�ಾಯ�ಕ�ಮಗಳನು� ರೂ�� �ಾ�ೇ ಅನು�ಾ�ನ�ೊ�ಸು���ೆ. ಈ ಇ�ಾ�ೆಗಳ� ��ಧ ಸವಲತು�ಗಳ �ತರಕ�ಾ�

ಸ��ೕಯ ಸ�ಾ�ರವನು� �ೋಡು���ೆ�ೕ �ೊರತು ಸ�ಯಂ ಸ�ಾ�ರ�ಾ� ಅಲ�. ಸ��ೕಯ ಸ�ಾ�ರಗ��ೆ ಸಂ��ಾನದ

ಆಶಯದಂ�ೆ ಅ��ಾರ ಹ�ಾ�ಂತರ�ೊಂ�ಲ�. ಉ�ಾಹರ�ೆ�ೆ ‘�ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ�� �ಾಚ�ಾಲಯ’ ಎಂದು �ೆಸ�ದ�ರೂ

ಆ �ಾಚ�ಾಲಯ �ಾ�ಮ ಸ�ಾ�ರ�ೆ� ಉತ�ರ�ಾ�ಯಲ��ೇ�ೆ? ಗ�ಂಥ�ಾಲಕರ ಸಂಬಳ, ಅ��ಯ �ೆಚ�, ವರ�

ಎಲ�ವನೂ� ಗ�ಂ�ಾಲಯ ಇ�ಾ�ೆ �ವ��ಸುತ��ೆ.

ಗ�ಂ�ಾಲಯ �ಾತ�ವಲ�, ಸಂ��ಾನದ�� ನಮೂ��ದ 29 �ಷಯಗಳ� �ಾ�ಮ ಸ�ಾ�ರದ ಅ�ೕನ�ೆ� ಬಂದು, ಆ

�ಷಯಗ��ೆ ಸಂಬಂಧಪಟ� �ಾಯ�ಕ�ಮ, ಹಣ�ಾಸು, �ಾಯ���ಾ�ಹಕರು ಸಹ �ಾ�ಮ ಸ�ಾ�ರ�ೆ�

ಹ�ಾ�ಂತರ�ೊಂಡ�ೆ �ಾತ� ಸಂ��ಾನದ 73�ೇ �ದು�ಪ�ಯ ಆಶಯ ಈ�ೇ� ‘�ಾ�ಮ ಸ��ಾಜ�’ದ ಕನಸು

ನನ�ಾ�ೕತು. ಕ�ೆದ ಎರಡೂವ�ೆ ದಶಕಗಳ�� ಅ��ಾರ ಹ�ಾ�ಂತರದ ಪ�ಯತ� ನ�ೆಯ�ಲ�. ಆದ�ೆ ಪ��ಾಪ�ಭುತ�ದ��

ನಂ��ೆ ಇರುವ ವ���ಗಳ, ಸಂಘಟ�ೆಗಳ �ರಂತರ �ೋ�ಾಟ, ಅಧ�ಯನ ಮತು� ಚಳವ�ಗ�ಂ�ಾ� ಇಂದು ಸ��ೕಯ

ಸ�ಾ�ರಗಳ� ಸ�ಲ� ಮ���ಾದರೂ ಅ��ತ�ವನು� �ಾ�ಾ��ೊಂಡು ಬಂ��ೆ.

ಇ�ೆ�ಾ� ಏಳ� �ೕಳ�ಗಳ ನಡು�ೆ, ಈಗ �ೆಳ�ನ �ರಣ �ಾಣ�ೊಡ��ೆ. ಸಂ��ಾನದ 73�ೇ �ದು�ಪ��ೆ 25 ವಷ�

ತುಂಬು���ೆ. ಕ�ಾ�ಟಕದ�� ಅ��ಾರ ��ೇಂ��ೕಕರಣ�ಾ� 30 ವಷ� �ಾ�ದ ಈ ಸಂದಭ�ದ��, ಸಂ��ಾನ

�ದು�ಪ� ಮತು� ಕ�ೆದ ವಷ� ಕ�ಾ�ಟಕ ಸ�ಾ�ರ �ದು�ಪ� �ಾ� ತ�ಾ��ದ ‘�ಾ�ಮ ಸ��ಾ� �ಾ��’ಯನು�

ಮುಂ�ಟು��ೊಂಡು �ಾ��ಾ�ವೃ��ಯ ಬ�ೆ� ಚ��ಸುವ ಸಮಯ ಬಂ��ೆ. ಮುಂ�ೇನು ಎನು�ವ ��ಾ�ರ �ಾ�

ಮುನ��ೆಯುವ �ಾಲ ಬಂ��ೆ. ಬ�ಯ �ಾಷಣ, ಚ�ೆ�, ಸ�ಾರಂಭ �ಾತ� �ಾಡ�ೆ ��ಾರ �ಮ�ೆ� �ಾ�

�ಾಯ�ತಂತ� ರೂ�� ಮುನ��ೆಯುವ ಅಗತ���ೆ.
 

�ೇಖಕ: �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾಯ� ಹ�ೊ��ಾ�ಯ ಆಂ�ೋಲನದ ಸಹಸಂ�ಾಲಕ


