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‘ಕ�ಾ�ಟಕದ�� �ಾದ�

ಎನು�ವಂಥ ಪಂ�ಾಯ�  �ಾ�  ವ�ವ�ೆ�

ರೂಪ��ೊಂ�ದ�ರ �ಂ�ೆ ಅಬು��  ನ�ೕ�  �ಾ� 

ಅವರ  ಬದ��ೆ ಮಹತ�ದ �ಾತ� ವ���ೆ. ಅ��ಾರ

��ೇಂ��ೕಕರಣ ಪರ�ಾ� �ೆಲಸ �ಾಡುವ ಜನ��ೆಲ�

ನ�ೕ�  �ಾ�  �ಾ�ತಃಸ�ರ�ೕಯರು.

ಅ��ಾರ ��ೇಂ��ೕಕರಣ ವ�ವ�ೆ� �ಾ��ೆ ತರುವ

ಸಂದಭ�ದ�� ನ�ೕ�  �ಾ�  ಎದು��ದ ಸ�ಾಲುಗಳ�,

ಪಟ� ಶ�ಮ ಅಂ�ಂಥದ�ಲ�.

�ಾಜ�ದ�� �ೂದಲ �ಾಂ�ೆ��ೆ�ೕತರ ಸ�ಾ�ರ 1983ರ��

ರಚ�ೆ�ಾ�ತು. ಮುಖ�ಮಂ�� �ಾ��ೆ �ಾಮಕೃಷ�

�ೆಗ�ೆ ಅವರ �ೆಸರು �ೇ�ಬಂ�ರ�ೇ ಇಲ�. ಆಗ

�ಾ�ಂ�ರಂಗದ ಅಧ���ಾ�ದ� ನ�ೕ�  �ಾ�  ಅವರು

�ೆಗ�ೆ ಮುಖ�ಮಂ���ಾಗುವ�� ಪ�ಮುಖ �ಾತ�

ವ��ದರು.

�ೆಗ�ೆ  ಮುಖ�ಮಂ���ಾದ ನಂತರ, ಸಂಪ�ಟ

ರ�ಸು�ಾಗ ನ�ೕ�   ಅವರ�� ‘�ಮ�ೆ �ಾವ �ಾ�ೆ

�ೇಕು?’ ಎಂದು �ೇ�ದ�ರು. ‘ನನ�ೆ ಪಂ�ಾಯ�  �ಾ� 

ಮತು� �ಾ��ೕ�ಾ�ವೃ�� �ಾ�ೆ �ೊ�’ ಎಂದು ಬಯ�

ಪ�ೆದರು ನ�ೕ�  �ಾ� .

ಸ�ವ�ಾದ ಎರಡ�ೆಯ �ನ�ಂದ�ೇ ನ�ೕ�  ಅವರು ��ೇಂ��ೕಕರಣದ ಜಪ ಆರಂ��ದರು. �ಾವ� �ಾ�ೆ�ೖದು ಮಂ� ಅವ��ೆ

ಆ��ಯ�ಾ��ೆ�ವ�. ‘ಇದು �ಾ��ಾಗ�ೇಕು. ಏ�ಾದರೂ �ಾಡ�ೇ�ೇಕು’ ಎಂದು ನಮ� ಬ� �ನವ� �ೇಳ���ದ�ರು.

ಅವರ�� ಈ ಕು�ತು �ಾವ ತರಹದ ತಹತಹ ಇ�ೆ�ಂದ�ೆ, �ಾ�  ೆ�ಾನು ಇರು�ೆ�ೕ�ೋ ಇಲ��ೕ, ಈ ವ�ವ�ೆ� ಕೂಡ�ೇ �ಾ��ೆ

ಬರ�ೇಕು ಎಂಬ ಹಂಬಲ ಅವರ�ಾ��ತು�.

ಪ��ಮ ಬಂ�ಾಳದ ಹಣ�ಾಸು ಸ�ವ�ಾ�ದ� ಅ�ೆ�ೕಕ �ತ� ಅವರನು�  ತ�ಣ ಸಂಪ���ದರು. �ಾ�ೇ ಖು�ಾ�� ಅ���ೆ �ೋ�

ಬಂದರು. ನಂತರ ಒಂದು ತಂಡವನು� ಕ��ದರು.  ಇತ�ೆ ಒಂ�ೆರಡು �ಾಜ�ಗ�ಂದ �ಾ�� ತ���ೊಂಡರೂ ಅವರ ಕ�ೆ�ಲ�

ಬಂ�ಾಳದ ಕ�ೆ�ೇ ಇತು�. ಕಷ�ಪಟು� ಕರಡು �ದ�ಪ��ದರು.

ಪಂ�ಾಯ�  �ಾ�  ಕರಡು ಬ�ೆ� ಪ���ೆಗಳ�� �� ವರ�ಗಳ� ಬರಲು ಆರಂಭ�ಾ�ತು. ಇದರ �ೊ�ೆ�ೇ ನ�ೕ� 

�ಾ�ತ��ಹರಣವ� ಶುರು�ಾ�ತು.  ‘ಇವರು ��ಬ�  �ೈ�  �ಗ�ೇ�  �ೇ�ಾ��ೆ. ಅದ�ೆ� ಹಣ ಎ��ಂದ ಬತ��ೆ? ಇವರ ಮ�ೆಯ��
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�ನವ� �ಾ� �ೆ� ಅಡು�ೆ ಇರು�ೆ�. ಅದ�ೆ���ಂದ ಹಣ �ೊಂ�ಸು�ಾ��ೆ? ಇವರು �ೇರ ಚು�ಾವ�ೆಯ�� �ಾ�ಾಗ �ೆ���ಾ��ೆ?

�ಾಗರತ�ಮ� ಅವರ �ಾಲ ��ದು ಬಂದವರು. �ಾಂ�ೆ��  ಏ�ೆಂಟು...’ ಎಂ�ೆಲ� �ಾ��ೆ ಹ��ಟ�ರು.

‘ಓ�ೋ�ೋ... ��ೇಂ��ೕಕರಣ �ಾ���ಾ�ರಂ�ೆ... �ಾ�ಂ� ಆ�ೋಗುತ�ಂ�ೆ...’ ಎಂ�ೆಲ� �ಾ�ನ �ೂ�ೆ�ಂದ ಚು��ದರು. ಆದ�ೆ

ನ�ೕ�  �ಾ�  ಇ�ಾ�ವ�ದಕೂ� ತ�ೆ �ೆ���ೊಳ��ಲ�.

ಮಸೂ�ೆ ಮಂ�ಸ�ೇಕು ಎನು�ವ ಹಂತದ��  ಪ�ಗಳ �ೕ�ಾ�ೇ�ೆ ಸ�ಲ�ಾ�ತು. ಮಸೂ�ೆಯನು� �ೕ�ಸಲು, ಆ ಪ� ಈ ಪ�

ಎನ��ೇ  ಬಹಳ ಮಂ�  �ಾಸಕರು ಒ�ಾ�ದರು. �ಾ�ೆಲ� ಬಹಳ ಆತಂಕ�ೆ� ಒಳ�ಾ�ೆವ�. ಮಸೂ�ೆ ಪರ�ಾ� ಚು�ಾವ�ಾ ಪ��ಾರ

�ಾ�ದಂ�ೆ �ಾ��ೆವ�. ‘�ಾನು �ೊರಟು���ೕನಯ� ಗುಂಡು��ೇ�ೆ�ೆ...   ಮು�ೕತು ನನ� ಕ�ೆ...’ ಎಂದು ನ�ೕ�  �ಾ� ಒಂದು

ಹಂತದ�� �ೇಸರ �ೋ��ೊಂಡರು.

‘�ಾ�ೆ �ಾತ�ಾಡ�ೇ�. �ರು�ಾ�� ಆಗ�ೇ�’ ಎಂ�ದ��ೆ�, ನಮ�ನು� �ೊ�ೆಯಲು ಬಂದು�ಟ�ರು. ‘�ಮ�ೆ ಇನೂ� ಬು��

�ೆ�ೆಯ�ಲ�. ಮಸೂ�ೆ �ದು��ೋದ�ೆ �ಾನು ಇ�� ಇ�ೋ�ೆ ಆಗ��ೇನಯ�...?’ ಎಂದು ಪ����ದ�ರು. ಅವರ ಬದ��ೆ ಆ ಪ��ಾಣದು�.

ಮಸೂ�ೆ  ಅಂ�ೕ�ಾರ ಪ�ೆದು�ೊಂ�ತು. ಆದ�ೆ �ಾ�ಯ ಪಂ�ಾ�� ವ�ವ�ೆ�ಯು �ೊಡ� ಜಗಳ�ೆ� �ಾರಣ�ಾ�ತು. �ೊ�ೆಯ��,

ಅದನು� ತ�ೆ��ಯ�ೇ�ಾ�ತು.

ಪಂ�ಾ�� ಚು�ಾವ�ೆ ಮು��ತು. ಮಂಡಲ ಪಂ�ಾ��ಗಳ�� ಪ��ಾನರು ಮತು� ಉಪ ಪ��ಾನರನು� ಆ�� �ಾಡ�ೇಕು. ಆದ�ೆ

ಆಡ��ಾರೂಢ �ಾಸಕರು ಪ����ಸುವ ಹಲ�ಾರು �ೇತ�ಗಳ �ಾ���ಯ ಮಂಡಲಗಳ�� ಆಡ�ತ ಪ��ೆ� ಬಹುಮತ ���ರ�ಲ�.

ಇದ�ಂದ ಅಸ�ಾ�ಾನ�ೊಂಡ �ಾಸಕರು �ೆಗ�ೆ �ರುದ� ಕ�� ಮ�ೆಯ�ಾರಂ��ದರು. �ಾ�� ಅನು�ಾ�ನ�ೆ� ಬರ�ಾರದು, �ೆಗ�ೆ

ಅವರನೂ� ಓ�ಸ�ೇಕು. ಒಂ�ೇ ಏ��ೆ ಎರಡು ಹ��  ಎಂದು �ೆ�ಾ��ಾರ �ಾ�ದರು.

�ನ�ಮ�ೕಯ ಸ�ೆಗಳ� �ಾ�ರಂಭ�ಾದವ�. ನ�ೕ� �ಾ�  �ೇರ ಚು�ಾವ�ೆಯ�� �ೆ��ಲ�. ��ಾ� ಪ�ಷ�, ಮಂಡಲ ಪಂ�ಾ���ೆ

ಇ�ೆ�ಲ� ಅ��ಾರ �ೊಟ��ೆ �ಾವ� ಏತ�ೆ� ಇರುವ�ದು? �ೆಗ�ೆ ಅವರ �ೆಂಬಲ�ೇ ಇದ�ೆ�ಲ�  �ಾರಣ ಎಂದು �ಾ�ಾ�� ಆರಂ��ದರು.

ಅ�ೊ����ೆ 1985ರ ��ಾನಸ�ಾ ಚು�ಾವ�ೆ ಮು��ತು�. �ೆಗ�ೆಯವರ�ೆ�ೕ ಮುಂ�ಟು��ೊಂಡು ಚು�ಾವ�ೆಯ�� �ೆದು� ಬಂ��ೆ�ವ�.

ಅಷ�ರ� �ೇ ಅವರು �ೇಡ�ಾ�ದ�ರು.   �ಾ�� ರೂ���ೆ�ೕ �ಾವ� ಎಂಬುದನು� ಮ�ೆತು �ಾ�� �ರುದ� �ೆಲವರು ಸ� ಸಂಗ�ಹ�ೆ�

ಮುಂ�ಾದರು.

�ಾ�� ಅಂ�ೕ�ಾರ ಆ��ೆ. ಚು�ಾವ�ೆ ನ�ೆ��ೆ. ಪ��ಾನರ ಆ�� ಆಗ�ದ��ೆ �ಾವ ಮುಖ �ೊತು��ೊಂಡು ಸ�ಾಜ

ಎದು�ಸುವ�ದು ಎಂಬ �ಂ�ೆ �ೆಗ�ೆಯವ��ೆ ಇತು�.

ಈ ಸಂಬಂಧ ಅ�ಸೂಚ�ೆ �ೊರ�ಸಕೂಡದು ಎಂದು �ೆಲವ� �ಾಸಕರು ಹಠ ��ದರು. ಪ� ಈ ��ಾರದ�� ಒ�ೆದು�ೋ�ತು�. ಆಗ

�ೆ.ಎ�. ಪ�ೇಲರು ಮತು� �ಾಚಯ� ಮಧ�ಪ��ೇಶ �ಾ�, �ೊರಬರುವ �ಾ� ಹುಡುಕ�ಾರಂ��ದರು.

ನ�ೕ�  �ಾ�  ಬ�ೆ�ನ ಜನರ ��ೕ� ಕಂಡು �ೆಲವರು �ೊ�ೆ��ಚು�ಪಟ�ರು. �ಾವ� ಇದ�ೆ�ಲ� ಗ����ೆವ�. ಒಂದು ಸೂತ�

ರೂ���ೆವ�. ಮಂಡಲ ಪಂ�ಾ���ೆ �ವರು ಸದಸ�ರನು� �ಾಮಕರಣ �ಾಡುವ �ೂೕಚ�ೆ �ೊ�ೆ�ತು. ಅವ��ೆ ಮತ�ಾನದ

ಹಕು� �ೕ�ದ�ೆ �ಕ����ಂದ �ಾ�ಾಗಬಹುದು ಎಂದು �ೂೕ���ೆವ�. ಇದ�ೆ� ನ�ೕ� ಒಪ��ಲ�. ಚು�ಾವ�ೆಯ�� �ೆದು� ಬರಲು
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ಆಗದ, �ಂದು�ದ ವಗ�ಗಳ��ನ �ೕ�ಾ  ಅಲ� ಸಂ�ೆ�ಯ ಸಮು�ಾಯಗ��ೆ ಈ �ಲಕ ಅವ�ಾಶ ಕ��ಸಬಹುದು ಎಂದು ಅವರ

ಮನ����ೆವ�. ಆ�ಾ �� �ೆಯನು� ಘಟಕ�ಾ� ಇಟು� �ೊಂಡು, ಆ �� �ೆಯ ಜನಸಂ�ೆ�ಯ �ೇಕಡ ಒಂದ��ಂತ ಕ�� ಜನ�ರುವ

ಸಮು�ಾಯದ ಒಬ�ರನು� �ಾಮಕರಣ �ಾಡಲು ಅವ�ಾಶ ಕ��ಸಲು  �ದು�ಪ� ತರ�ಾ�ತು.  ಕುಂ�ಾರರು, ಮ��ಾಳರು,

�ೌ�ಕರು, ಉ�ಾ�ರರು ಮುಂ�ಾದ  ಸಣ� ಸಣ� �ಾ�, ಸಮು�ಾಯಗ��ೆ ಇದ�ಂದ ಒಂದು ಅವ�ಾಶ ���ತು. ಇದು ಒಂದು �ೕ�

�ೋಲು, ಮ�ೊ�ಂದು �ೕ�ಯ�� �ೆಲುವ�.

ಈ �ಾಮಕರಣ�ಂದ ಎಷು� ಪಂ�ಾ��ಗಳ�� ಆಡ�ತ ಪ��ೆ� ಬಹುಮತ �ೊ�ೆಯುತ��ೆ ಎಂದು ನಮ��� �ೆಲವ� ಬು��ವಂತರು �ೆಕ�

�ಾ�ದರು. �ನ�ಮ�ೕಯರು ಕ��ದ� ಗುಂಪನು� ಈ �ಲಕ ಚದು���ಾ��ತು.

ಆ ಬ�ಕ ಅ��ಾರ ಹಂ��ೆ�ೆ ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ ಸ�ವ ಸಂಪ�ಟ ಸ�ೆಯ�� ಗ�ಾ�ೆ. ಆ ಇ�ಾ�ೆ �ೊಡುವ�ದ�ೆ� ಆಗುವ��ಲ�. ಈ

ಇ�ಾ�ೆ �ೊಡುವ�ದ�ೆ� ಆಗುವ��ಲ� ಎಂದು �ಾ��ೆ �ೆ�ೆದರಂ�ೆ. ನ�ೕ�  �ಚ�ತ�ಾಗ�ಲ�. ��ಾ� ಆಡ�ತ ಅಂದ�ೆ ಒಂದು ��

�ಾಜ� ಸ�ಾ�ರ ಎಂಬುದು ಅವರ �ಲು�ಾ�ತು�.

�ೊಡಕುಗ�ೆಲ� ��ಾರ�ೆ�ಾ�ತು  ಎನು�ವಷ�ರ�� ಐಎಎ�  �ಾ� ಎದು��ಂ�ತು. ��ಾ� ಪ�ಷ�  ಮುಖ� �ಾಯ�ದ��ಯು 

��ಾ���ಾ��ಂತ ��ಯ �ೆ�ೕ�ಯ ಅ��ಾ� ಆ�ರ�ೇಕು. ಅವರ �ೇ�ಾ ವರ�ಯನು� ಅಧ�� ಬ�ೆಯ�ೇಕು ಎಂಬುದು ನ�ೕ� 

�ಾದ. ಇದು �ೊ�ಾ�ದ ಕೂಡ�ೇ ಐಎಎ�  ಅ��ಾ�ಗಳ� �ರು��ದ�ರು. �ೊಂ�ಾ��ೆ �ಾ� ಅದನೂ� ಸ�ಪ�ಸ�ೇ�ಾ�ತು’.


