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ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು 

ಇತ್ತುೇಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ ಸ್ಮ್ನಯ ಜನರು ಸೆಂವಧ್ನದ ಬಗೆಗೆ ತೂೇರಿದ ತ್ೇವರಿವ್ದ 

ಹ್ಗೂ ಸಹಜವ್ದ ಆಸಕಿತುಯು ಸೆಂವಧ್ನ ಪೇಠಿಕೆಯ ಕುರಿತು ಈ ಪುಟಟ್ 

ಪುಸ್ತುಕೆಯನುನು ಬರೆಯಲು ಪರಿೇರಣೆ ನಿೇಡಿತು. ಸೆಂವಧ್ನದ ಬುನ್ದಿಯೆಂತ್ರುವ 

ಮೂಲ ತತ್ವಗಳು ಮತುತು ಮೌಲಯಗಳ ಕುರಿತು ಇರುವ ಮಥಯಗಳನುನು 

ಒಡೆಯುವುದು ಹ್ಗೂ ಇೆಂದಿನ ಕ್ಲಮ್ನದಲ್ ಈ ಸ್ೆಂವಧ್ನಿಕ ಮೌಲಯಗಳಗೆ 

ಇರುವ ಪ್ರಿಮುಖಯತಯನುನು ಶೂೇಧಿಸುವ ಪರಿಯತನುವ್ಗಿ ಈ ಪುಸ್ತುಕೆ ರೂಪುಗೊೆಂಡಿದ.

ಈ ಪುಸ್ತುಕೆಯನುನು ಓದಿ ತಮಮಿ ಅಮೂಲಯ ಸಲಹೆಗಳನುನು ನಿೇಡಿದ ಶರಿೇಯುತರ್ದ 

ಪರಿರ್ ರ್ವ್, ವನಯ್ ಕುಮ್ರ್, ಗುರುಪರಿಸ್ದ್ ಡಿ. ಎನ್, ಏ. ನ್ರ್ಯಣ, 

ಮತುತು ಅರುಣ್ ತ್ರುವೆಂಕಟೆಂ ಅವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತಗಳು. ನಮಮಿ ಬರವಣಿಗೆಯನುನು 

ಗಮನ್ಹಯಾವ್ಗಿ ತ್ದ್ಲು ಸಹಕ್ರಿರ್ದ ಸುದಿೇರಯಾವ್ದ ಸಲಹೆ ಮತುತು 

ಪರಿತ್ಕಿರಿಯೆಗಳನುನು ನಿೇಡಿದ ಶರಿೇ ತೇಜಸ್್ವ ಶವ್ನೆಂದ ಅವರಿಗೆ ನಮಮಿ ವಶೇಷ 

ಕೃತಜ್ಞತಗಳು ಸಲು್ತತುವ. ಶರಿೇಯುತರ್ದ ಮಣಿ ಪ.ಆರ್.ಎಸ್., ಸ್್ವತ್ ಶೇಷ್ದಿರಿ, 

ವೆಂಕರ್ ಶರಿೇನಿವ್ಸನ್, ಜ್ನಕಿ ಶರಿೇನಿವ್ಸನ್, ಪರಿಸನನು ರ್ಜಶೇಖರಪ್ಪ, ವೈ. ಜೆ. 

ರ್ಜೆೇೆಂದರಿ, ದೇವ್ೆಂಜಲ ಸಕ್ಯಾರ ಮತುತು ಫ್ದರ್ ಜೆರ್ಲ್್ಡ ಅವರೊೆಂದಿಗೆ ನಡೆಸ್ದ 

ಚಚೆ -ಸೆಂವ್ದಗಳು ಈ ಪುಸತುಕಕೆ್ಕ ನಿದಿಯಾಷಟ್ ಚೌಕಟುಟ್ ನಿೇಡಲು, ತ್ೇಕ್ಷ್ಣಗೊಳಸಲು 

ಹ್ಗೂ ಸ್ಪಷಟ್ತ ನಿೇಡಲು ಸಹಕ್ರಿರ್ಗಿವ. ಈ ಕ್ಯಯಾಕೆ್ಕ ಪರ್ ಯ ಕ್ನೂನು 

ವೇದಿಕೆಯ ನಮ್ಮಿಲ್ ಸಹೊೇದೂಯೇಗಿಗಳು ನಿೇಡಿದ ಬೆಂಬಲ-ನರವು ಮಹತತುರವ್ಗಿದ. 

ಪುಸ್ತುಕೆಯನುನು ಹ್ಗೂ ಮುಖಪುಟವನುನು ವನ್ಯಸಗೊಳಸ್ದ ಕ್ೇರಜ್ ಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರಿಗೆ 

ವೆಂದನಗಳು. 

ಕ್ನೂನ್ತಮಿಕ ಬರಹಗಳನುನು ಭ್ಷ್ೆಂತರ ಮ್ಡುವುದು ಸುಲಭವಲ್. ಎಲ್್ 

ಅೆಂಶಗಳನುನು ನಿಖರವ್ಗಿ, ಸುಲಭವ್ಗಿ ಗರಿಹಿಸುವೆಂತ, ತ್ಳ್ಮಿಯೆಂದ ಭ್ಷ್ೆಂತರ 

ಮ್ಡಿದ ಸತ್ಯ. ಎಸ್  ಅವರಿಗೆ ನಮಮಿ ಧನಯವ್ದಗಳು.
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ದೇಶದ ಸಮಗ್ರತೆ ಮತುತು ಐಕಯಾತೆಯ ಭದ್ರ ಬುನಾದಿಯನುನು 
ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಫಲವಾಗುತತುದ
ಭಾನು ಮುಷಾತುಕ್

ಒೆಂದು  ಪುಟಟ್ ಮುನುನುಡಿಯೊಡನ ಮೂಡಿಬೆಂದ ಸೆಂವಧ್ನ ಪೇಠಿಕೆ ಕಿರು ಪುಸ್ತುಕೆಯು 

ಆಲಟ್ನೇಯಾಟ್ವ್ ಲ್ ಫ�ೇರಮ್ ನ ಪರಿಕ್ಶನದಿೆಂದ ಬಳಕು ಕೆಂಡಿದ. ಅರವೆಂದ ನರೆೇನ್ 

ಮತುತು ಪೂರ್ಯಾ ರವಶೆಂಕರ್ ಅವರ ಲೇಖನದಿೆಂದ ಹ್ಗೂ ಅವರುಗಳ ಮೌನ 

ತಪಸುಸ್ ಅವರತ ಶರಿಮ ಮತುತು ಅದಮಯ ಇಚ್ಛಾಶಕಿತುಯೆಂದ ಪರಿಕಟವ್ಗುತ್ತುರುವ ಈ 

ಕಿರು ಪುಸ್ತುಕೆಯು ಸಮಕ್ಲೇನ ಸ್ಪೆಂದನಗಳಗೆ ಸೆಂವ್ದಿರ್ಗಿದ. ಸ್ಮ್ನಯ ಜನರು 

ಸೆಂವಧ್ನದ ಬಗೆಗೆ ಅತ್ೇವ ಒಲವನುನು ಮತುತು ಕುತೂಹಲವನುನು ವಯಕತುಪಡಿಸುತ್ತು 

ಹೆಚಿಚಿನ ಮ್ಹಿತ್ಯನುನು ಈ ಬಗೆಗೆ ತ್ಳದುಕೊಳ್ಳಲು ಆಸಕಿತುಯನುನು ಹೊೆಂದಿದ್್ರೆ. 

ಹಲವ್ರು ಶಕಿತುಯುತ ವಯಕಿತುಗಳ ಸೆಂರಟನ್ತಮಿಕ ಕಿರಿರ್ಶೇಲತಯ ದೂಯೇತಕವ್ಗಿ 

ಹೊರಬೆಂದಿರುವ ಈ ಪುಸತುಕದ ಇೆಂಗಿ್ಷ್ ಅವತರಣಿಕೆಯನುನು ಕನನುಡಕೆ್ಕ ತೆಂದಿರುವ 

ಸತಯ.ಎಸ್ ಮತುತು ಕಮೂಯನ್ ತೆಂಡವು ಉತತುಮ ಅನುವ್ದ ಕ್ಯಯಾವನುನು ಮ್ಡಿದ.

ನಮಮಿ ಸೆಂವಧ್ನ ಜಗತ್ತುನ ಅನೇಕ ದೇಶಗಳಗೆ ಮ್ದರಿರ್ಗಿದ. ನಮಮಿ 

ಸೆಂವಧ್ನವು ಕೆೇವಲ ಒೆಂದು ವಗಯಾ, ಜ್ತ್,  ಜನ್ೆಂಗ, ಅಥವ್ ಪರಿದೇಶಕೆ್ಕ 

ಅನ್ವಯವ್ಗುವೆಂತಹುದಲ್. ಈ ದೇಶದ ಕಟಟ್ಕಡೆಯ ವಯಕಿತು ಕೂಡ ಅದರಿೆಂದ 

ರಕ್ಣೆ ಪಡೆಯುವೆಂತ ಮತುತು ಆತನನುನು ಶೂೇಷಣೆಯೆಂದ ಹೊರತರಲು 

ಬೇಕ್ದೆಂತಹ ಕ್ನೂನಿನ ಆಳ್ವಕೆಯನುನು ಸೆಂವಧ್ನವು ನಿದೇಯಾಶಸುತತುದ.  ಇೆಂತಹ 

ಸೆಂವಧ್ನ ರೂಪುಗೊೆಂಡ ಹಿನನುಲಯಲ್ ವಸ್ತುರವ್ದ ಇತ್ಹ್ಸ ಇದ. ಮತುತು 

ಸೆಂವಧ್ನದ ಪೇಠಿಕೆಯು ವಶಷಟ್, ಉದ್ತತು ಮತುತು ಎಲ್ರನೂನು ಒಳಗೊಳು್ಳವ 

ತ್ರುಳು ಹ್ಗೂ ಭ್ಷೆ ಅದುಭುತವ್ದ ಮಡಿಯುವ ಹೃದಯವನುನು ಹೊೆಂದಿದ. 

ಸ್್ವತೆಂತರಿ್ಯ ಹೊೇರ್ಟಗ್ರ ಮತುತು ಸಕಿರಿಯ ರ್ಜಕಿೇಯ ಕ್ಯಯಾಕತಯಾರು ಮತುತು 

ಬರಹಗ್ರರ್ಗಿದ್ ಕೆ.ಎೆಂ.ಮುನಿಷಿಯವರು ಪೇಠಿಕೆಯನುನು ‘ಸೆಂವಧ್ನದ ಜ್ತಕ’ಎೆಂದು 

ಕರೆದರು. ನ್ಯಯವ್ದಿರ್ದ ಪ್ಲ್ೇವ್ಲ್ರವರು ಇದನುನು ‘ಸೆಂವಧ್ನದ 

ಗುರುತ್ನ ಚಿೇಟ್’ ಅೆಂತ ಕರೆದರೆ ನ್ಯಯಮೂತ್ಯಾ ಹಿದ್ಯತುಲ್್ರವರು ಇದನುನು 

‘ಸೆಂವಧ್ನದ ಆತಮಿ’ ಎೆಂದು ಕರೆದರು. ಸ್್ವತೆಂತರಿದ ಸೆಂದಭಯಾದ ಪರಿಮುಖ ರ್ಜಕಿೇಯ 

ಮುತತುದಿರ್ಗಿದ್ ಟ್ಯಗೊೇರ್ ಪೇಠಿಕೆಯನುನು ‘ಅನರಯಯಾ ಒಡವ’ ಎೆಂದು ಕರೆದರು. 

ಭ್ರತದ ಜನತರ್ದ ನ್ವು ಈ ಸೆಂವಧ್ನವನುನು ನಮಗೆ ನ್ವೇ ಅಪಯಾಸ್ಕೊೆಂಡು 

ಅೆಂಗಿೇಕರಿಸ್ ಶ್ಸನವ್ಗಿ ವಧಿಸ್ ಕೊೆಂಡಿದ್ೇವ ಎೆಂಬುದು ಬಹುತ್ವದ ಸಮ್ನತಯ 
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ದೇಶದ ಏಕತ ಮತುತು ಸಮಗರಿತಯ ಒಟ್ಟ್ರೆ ಭ್ಷೆ, ಭ್ವ, ಮನಸುಸ್ ಕೃತ್ಯ 

ಮೂಲಕ ಮ್ೇಳ್ೈಸ್ದ. ಅೆಂತಹದೂೆಂದು ಮೂಲ ಉದ್ೇಶದ ಇೆಂಗಿತದೂೆಂದಿಗೆ ಮೂಡಿ 

ಬೆಂದಿರುವ ಈ ಪರಿಯತನುದ ಮೂಲಕ ಬಳ್ಸ್ದ್ಗ ಸೆಂವಧ್ನದ ಮತುತು ಪೇಠಿಕೆಯ 

ಆೆಂತಯಯಾವು ಭ್ರತದ ಪರಿಜೆಗಳಲ್ ಮಡಿಯಲು ಸ್ಧಯವ್ದಲ್ ನಮಮಿ ದೇಶದ 

ಸಮಗರಿತ ಮತುತು ಐಕಯತಯ ಭದರಿ ಬುನ್ದಿಯನುನು ರೂಪಸುವಲ್ ಸಫಲವ್ಗುತತುದ.

ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹಾರಲು ಬೆೇಕಾದ ಶಕತುಯನುನು ಸಂವಿಧಾನದಿಂದ 
ಪಡೆಯಬೆೇಕದ
ವಸುಧೇಂದ್ರ

ಅರಿವನ ಕೊರತರ್ದೆಂತಲ್್ ಬದುಕು ದುಬಯಾಲಗೊಳು್ಳತತುದ, ಸಲ್ದ ಅನ್ಯಯಕೆ್ಕ 

ಒಳಗ್ಗುತತುೇವ. ಬದುಕಿನ ಅಗತಯವ್ದ ಅರಿವನುನು ನ್ವಲ್ರೂ ಶರಿಮವಹಿಸ್ 

ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕ್ಗುತತು. ತ್ನ್ಗಿಯೆೇ ರ್ವುದೂ ನಮಗೆ ಒಲಯುವುದಿಲ್.

ಭ್ರತ್ೇಯ ಸೆಂವಧ್ನವೆಂಬ ದೂಡ್್ಡಲದ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ನ್ವಲ್್ ಬದುಕುತ್ತುದ್ರೂ, 

ಈ ವಶ್ಲ ಮರದ ರೆೆಂಬ ಕೊೆಂಬಗಳ ಪರಿಚಯ ನಮಗೆ ಸ್ಪಷಟ್ವ್ಗಿ ಇಲ್, ಅದರ 

ಫಲಪುಷ್ಪಗಳನುನು ನಮಮಿದ್ಗಿಸ್ಕೊಳು್ಳವ ಅರಿವಲ್. ಬಹುತೇಕ ವದ್ಯವೆಂತರು 

ಮತುತು ಅವದ್ಯವೆಂತರಿಬ್ಬರೂ ಇೆಂತಹ ಅಜ್್ನದಿೆಂದ ಬಳಲುತ್ತುದ್್ರೆ. ನಮಮಿನುನು 

ಪೂರೆವ ಸೆಂವಧ್ನದ ಸೂಕತು ತ್ಳುವಳಕೆ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ, ನಮಮಿ ಹಕು್ಕಗಳ ಅರಿವನೂನು 

ಕಳ್ದುಕೊೆಂಡು ಬಿಡುತತುೇವ. ಹಕು್ಕಗಳು ನಮಗೆ ರ್ರೊೇ ದಯಪ್ಲಸ್ದ 

ಅನುಕೂಲಗಳು ಎೆಂದು ಭ್ವಸ್, ಅನ್ವಶಯಕ ದೈನಯತಯಲ್ ಬದುಕುತತುೇವ. ನಮಮಿ 

ಮೂಲಭೂತ ಹಕು್ಕಗಳ ಅರಿವಲ್ದ, ದಿಟಟ್ತನದಲ್ ಬದುಕಲು ಸ್ಧಯವಲ್.

ಆ ನಿಟ್ಟ್ನಿೆಂದ ಈ ಪುಟಟ್ ಪುಸ್ತುಕೆ ದೂಡ್ಡ ಕೆಲಸವನುನು ಮ್ಡಿದ. ಸೆಂವಧ್ನದ ಮುಖಯ 

ಅೆಂಶಗಳನುನು ಅತಯೆಂತ ಸರಳವ್ಗಿ ನಮಗೆ ತ್ಳಸ್ಕೊಟುಟ್, ನಮಮಿ ಆತ್ಮಿಭಿಮ್ನವನುನು 

ಹೆಚಿಚಿಸುವ ಉದ್ೇಶವನುನು ಈ ಕೃತ್ ಹೊೆಂದಿದ. ಅೆಂಬೇಡ್ಕರ್, ಗ್ೆಂಧಿೇಜಿ ಮತುತು  

ನಹರೂರವರ ಮನೂೇಭ್ವವನುನು ತರೆದಿಡುತತುಲೇ ನಮಮಿ ಸೆಂವಧ್ನವನುನು 

ಪರಿಚಯಸುತತುದ. ಸ್್ವತೆಂತರಿ್ಯದ ವವಧ ಆರ್ಮಗಳು, ಸೆಂವಧ್ನದ ಮುಖಯ 

ಸೆಂಗತ್ಗಳ್ದ ಸ್್ವತೆಂತರಿ್ಯ, ಧಮಯಾ ನಿರಪೇಕ್ತ, ಬೆಂಧುತ್ವ, ರನತ, ನ್ಯಯಪರತ - 
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ಇತ್ಯದಿಗಳ ಕರ್ರುವ್ಕು್ಕ ಅಥಯಾ ತ್ಳಸ್, ಉದ್ಹರಣೆಗಳ ಮೂಲಕ ನಮಮಿ ತ್ಳವನುನು 

ಗಟ್ಟ್ಗೊಳಸುತತುದ. ಈ ಅರಿವು ಎಲ್್ ಭ್ರತ್ೇಯರಿಗೂ ಇರಲೇ ಬೇಕ್ದ ಜರೂರತ್ತುದ. 

ಆ ನಿಟ್ಟ್ನಿೆಂದ ಇದನುನು ಓದು ಬಲ್ವರು ತಮಮಿ ಪ್ಡಿಗೆ ತ್ವು ಓದುವುದಷೆಟ್ೇ ಅಲ್, 

ಇತರರಿಗೂ ಓದಿ ಹೆೇಳ ತ್ಳಸ್ಕೊಡುವ ಅವಶಯಕತಯೂ ಇದ.

ಭ್ರತದಲ್ ಸಮ್ನತ, ಸ್್ವತೆಂತರಿ್ಯ, ರನತಗಳೆಂತಹ ಹಕು್ಕಗಳು ನಿಜಕೂ್ಕ 

ಅಥಯಾಪೂಣಯಾವ್ಗಬೇಕ್ದರೆ, ಸೆಂವಧ್ನದ ಪಠಣ ಮತುತು ಪ್ರ್ಯಣಗಳ 

ಅವಶಯಕತಯದ. ರೂಢಿಯಲ್ ಸವಕಲ್ಗಿ ಹೊೇಗಿರುವ ಈ ಮಹತ್ವದ ಪದಗಳಗೆ 

ಇರುವ ವಶ್ಲ ಅಥಯಾವನುನು ತ್ಳಸ್ಕೊಡಲು ಈ ಕಿರು ಪುಸ್ತುಕೆ ವಶೇಷ ಉತ್ಸ್ಹವನುನು 

ತೂೇರಿಸುತತುದ. ಎರೆಹುಳುವನೆಂತ ನಲದಲ್ ತವಳುವದನುನು ಬಿಟುಟ್, ಗರುಡನೆಂತ 

ಆಕ್ಶದಲ್ ಹ್ರಲು ಬೇಕ್ದ ಶಕಿತುಯನುನು ನಮಮಿ ಸೆಂವಧ್ನದಿೆಂದ ನ್ವು 

ಪಡೆಯಬೇಕಿದ.

ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಗೆಲುವು ಅಥವಾ ಸೂೇಲ್ಗೆ  
ನಾವೇ ಕಾರಣ
ಎಂ. ಡಿ. ಪಲಲಿವಿ

ಬಮ್ಯಾದಲ್ ಎದಿ್ರುವ ಮಲಟರಿ ದೆಂಗೆ ಮತುತು ದೇಶ್ದಯೆಂತ ನಡೆಯುತ್ತುರುವ 

ರೆೈತರ ಪರಿತ್ಭಟನಯ ಸುದಿ್ಗಳನುನು ಓದುತ್ತುರುವುದರ ನಡುವಯೆೇ ನ್ನು 

ಇದನುನು ಬರೆಯುತ್ತುದ್ೇನ. ಕಳ್ದ ಎರಡು ವಷಯಾಗಳಲ್ ದೇಶವು ಎರಡು ಬೃಹತ್ 

ಪರಿತ್ಭಟನಗಳನುನು ಕೆಂಡಿದ. ರ್ಷ್ಟ್ೇಯ ನ್ಗರಿಕತ್ವ ಕ್ಯದ ಮತುತು ಕೃಷ್ ಸೆಂಬೆಂಧಿ 

ಕ್ಯದಗಳು ಈ ಹೊೇರ್ಟಗಳಗೆ ಕ್ರಣವ್ಗಿವ. ಈ ಎರಡು ಸೆಂದಭಯಾಗಳಲ್ 

ಸ್ಮ್ನಯ ಜನರು ಸೆಂವಧ್ನದ ಕುರಿತು ಆಡಿರುವಷುಟ್ ಮ್ತುಗಳನುನು ಈ 

ಹಿೆಂದೆಂದೂ ಆಡಿರಲಲ್. ಸೆಂವಧ್ನದ ಬಗೆಗೆ ತ್ಳದುಕೊಳ್ಳಲೇ ಬೇಕ್ದ ಅಗತಯತಯನುನು 

ಈಗ ಎಲ್ ನ್ಗರಿಕರು ಮನಗೆಂಡಿದ್್ರೆ. ಪರ್ಯಾಯ ಕ್ನೂನು ವೇದಿಕೆಯು 

ಪರಿಕಟ್ಸ್ರುವ ಈ ಕಿರು ಪುಸತುಕವು ಸೆಂವಧ್ನದ ಪೇಠಿಕೆಯ ಆಶಯಗಳನುನು ಹ್ಗೂ 

ಸೆಂವಧ್ನವು ಏನನುನು ಸೂಚಿಸುತತುದ ಎೆಂಬುದನುನು ಅಥಯಾಮ್ಡಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ 

ಮ್ಗಯಾದಶಯಾಕವ್ಗಿದ.
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ಸೆಂವಧ್ನ ರಚನಯ ಕುರಿತು ಅನೇಕ ಒಳನೂೇಟಗಳನುನು ನಿೇಡುವ ಈ 

ಪುಸತುಕವು, ಸೆಂವಧ್ನ ರಚನ ಸಮತ್ಯಲ್ ನಡೆದ ಚಚೆಯಾಗಳನುನು, ತಗೆದುಕೊೆಂಡ 

ನಿಧ್ಯಾರಗಳನುನು, ಕೆೈಬಿಟಟ್ ಸೂಚನಗಳನುನು ದೃಷ್ಟ್ೆಂತ ಸಹಿತವ್ಗಿ ವವರಿಸ್ದ. ಈ 

ದೃಷ್ಟ್ೆಂತಗಳೆಂದ ನ್ನು ಅಪ್ರವ್ಗಿ ಪರಿೇರಣೆ ಹೊೆಂದಿದ್ೇನ. ನಮಮಿ ಸೆಂವಧ್ನ 

ರಚನಕ್ರರು ಸಮ್ನತ ಮತುತು ನ್ಯಯಪರತ ಕುರಿತು ಸಮ್ನ ದೃಷ್ಟ್ಕೊೇನ 

ಹೊೆಂದಿದ್ರು ಎೆಂಬುದು ಹೃದಯಸ್ಪಶಯಾರ್ಗಿದ. ದೇಶದ ದುಬಯಾಲ ವಗಯಾಗಳ 

ಬಗೆಗೆ ಈ ದೇಶವು ಸೂಕ್ಷ್ಮವೂ, ನ್ಯಯಪರವೂ ಆಗಿರಬೇಕು ಎನುನುವುದು ಅವರ 

ಕನಸ್ಗಿತುತು. ಈ ದೇಶ ಮತುತು ಅದರ ಜನರು ಎದುರಿಸಬಹುದ್ದ ಅನೇಕ ಸೆಂಕಿೇಣಯಾ 

ಸಮಸ್ಯಗಳಗೆ ಸೆಂಭ್ವಯ ಪರಿಹ್ರಗಳನುನು ಒಳಗೊೆಂಡೆಂತ ಅವರು ಸೆಂವಧ್ನವನುನು 

ರಚಿಸ್ದರು. ಪರಿಜ್ಪರಿಭುತ್ವ ಎನುನುವುದು ಕ್ಲದಿೆಂದ ಕ್ಲಕೆ್ಕ ಪರಿಗತ್ರ್ಗುತತುಲೇ 

ಇರುತತುದ. ಪರಿಜೆಗಳು ಅಸಡೆ್ಡ ಮ್ಡಿದರೆ, ನಿರ್ಸಕಿತು ಹೊೆಂದಿದರೆ ಪರಿಜ್ಪರಿಭುತ್ವದ 

ಅವನತ್ ಆರೆಂಭವ್ಗುತತುದ. ಪುಸತುಕದಲ್ ಹೆೇಳರುವೆಂತ “ಭ್ರತವೆಂಬ ದೇಶದ 

ಸೆಂಸ್ಥಾಪನ್ ಕ್ಣದ ಸ್ರವರುವುದು ಅದರ ಗತಕ್ಲದ ಹಳಹಳಕೆಗಳಗೆ 

ಜೊೇತುಬಿೇಳದ, ಈ ದೇಶದ ಜನರು ತಮಗೆ ತ್ವೇ ಈ ಸೆಂವಧ್ನವನುನು 

ಕೊಟುಟ್ಕೊೆಂಡಿದ್್ರೆ ಎೆಂಬ ವಚ್ರದಲ್ದ”. ಸೆಂವಧ್ನ ರಚನ್ ಸಭೆಯು, ತಮಗೆ 

ತ್ವೇ  ‘ಸ್ವಯಾಭೌಮ, ಪರಿಜ್ಪರಿಭುತ್ವವ್ದಿ, ಗಣರ್ಜಯ’ವನುನು ಕೊಟುಟ್ಕೊಳ್ಳಲು 

ಪರಿತ್ಜ್ಞೆ ಮ್ಡಿದ ಭ್ರತದ “ಪರಿಜೆಗಳ” ಪ್ರಿತ್ನಿಧಿಕ ಸಭೆರ್ಗಿತುತು ಎನುನುವುದು 

ಪೇಠಿಕೆಯ ಪಠಯ ಮತುತು ಧೂೇರಣೆಗಳಲ್ ಸ್ಪಷಟ್ವ್ಗಿ ತ್ಳಯುತತುದ. ಅಧಿಕ್ರದ 

ಮೂಲ ಪರಿಜೆಗಳ್ಗಿರುತ್ತುರೆಯೆೇ ವನ್ ರ್ಜನಲ್ ಎೆಂಬ ಗಣರ್ಜಯದ ಚಿೆಂತನಯನುನು 

ಸೆಂವಧ್ನವು ತನನು ಮೂಲದಲ್ೇ ತ್ಳಸುತತುದ. ಆಡಳತ ನಡೆಸುವ ವಚ್ರಗಳನುನು 

ಮತುತು ನಮಮಿ ಬದುಕನುನು ಆವರಿಸ್ಕೊೆಂಡಿರುವ ಆಡಳತ್ತಮಿಕ ಸೆಂಸ್ಥಾಗಳನುನು 

ದೈವಕ ವಧಿವಧ್ನಗಳು ನಿದೇಯಾಶಸ್ಲ್, ಅವುಗಳನುನು ‘ಪರಿಜೆಗಳ್ದ ನ್ವು’ಗಳ್ೇ 

ರೂಪಸ್ಕೊೆಂಡಿದ್ೇವ.

ನಮಮಿ ಪರಿಜ್ಪರಿಭುತ್ವದ ಸಮಸ್ಯಗಳಗೆ ರ್ಜಕಿೇಯ ಪಕ್ಗಳು ಅಥವ್ ನಿದಿಯಾಷಟ್ 

ಸ್ದ್್ಧೆಂತ ಅಥವ್ ನಿದಿಯಾಷಟ್ ವಯಕಿತುಗಳು ಕ್ರಣವಲ್. ಈ ಸಮಸ್ಯಗಳಗೆ ಸ್ವತಃ 

‘ನ್ವೇ’ ಕ್ರಣ. ಈ ಪರಿಜ್ಪರಿಭುತ್ವವನುನು ಮಹತತುರಗೊಳಸುವುದು ಅಥವ್ 

ದುಬಯಾಲಗೊಳಸುವುದು ನಮಮಿ ಕೆೈಯಲ್ಯೆೇ ಇದ.
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ಸೆಂವಧ್ನದ ಆಶಯಗಳ ಸ್ರವೇ ಸೆಂವಧ್ನದ ಪೇಠಿಕೆರ್ಗಿದ. ಆ 

ಕ್ರಣದಿೆಂದಲೇ ಅನೇಕ ರ್ಜತ್ೆಂತ್ರಿಕ ಪರಿಣಿತರು ಹ್ಗೂ ಸ್ಮ್ಜಿಕ ಚಿೆಂತಕರು 

ಪೇಠಿಕೆಯನುನು ಸೆಂವಧ್ನದ ಆತಮಿ ಎೆಂದಿದ್್ರೆ.

ಪೇಠಿಕೆಯು ಭ್ರತದ ಸ್ವಯಾಭೌಮತ್ವವನುನು ಸವಯಾಕ್ಲಕೂ್ಕ ತ್ಳಸುವ ಶ್ಸನದೆಂತ 

ನಮಮಿ ಸೆಂವಧ್ನದ ಮೊದಲ ಪುಟಗಳಲ್ ರ್ರ್ಜಿಸುತ್ತುದ. ಇದಕೆ್ಕ ಎಲ್ರಿೆಂದಲೂ 

ಪ್ರಿಶಸತ್ಯ ಸ್ಗಲು ಕ್ರಣವೇ ಪೇಠಿಕೆಯಲ್ ಅಡಕವ್ಗಿರುವ ಅೆಂಶಗಳು. 'ಭ್ರತವನುನು 

ಸ್ವಯಾಭೌಮ, ಸಮ್ಜವ್ದಿ, ಜ್ತ್ಯತ್ೇತ, ಪರಿಜ್ಸತ್ತುತಮಿಕ ಗಣರ್ಜಯವ್ಗಿ 

ರೂಪಸುತತುೇವ.' ಎೆಂಬ ಸೆಂವಧ್ನದಕೆ್ಕ ದುಡಿದ ಎಲ್ ಮಹನಿೇಯರ ಒಕೊ್ಕರಲ 

ಅಣತ್ಯು ಭ್ರತವರುವವರೆಗೆ ಚಿರೆಂತನವ್ಗಿರುತತುದ. 

ಆದರೆ ಇದಲ್ ಮುದಿರಿತ ಪುಸತುಕಗಳಲ್, ಓದಿದವರ ತಲಯಲ್, ಉಳ್ಳವರ ಊಳಗೆಯಲ್ 

ಮ್ತರಿ ಕೆಂಡುಬರುತ್ತುರುವುದು ನಿಜಕೂ್ಕ ಅಸಹನಿೇಯ ಸೆಂಗತ್. ನಿಜಕೂ್ಕ ಸೆಂವಧ್ನದ 

ಪೇಠಿಕೆ ಮುಟಟ್ಬೇಕ್ದದು್ ಅಬ್ಲವೃದ್ಧರನೂನು, ದಮನಿತ-ದುಡಿಯುವ ವಗಯಾವನೂನು, 

ಅಕ್ರಗಳನುನು ಕ್ಣದೇ ಇರುವ ಹಳ್ಳಗ್ಡಿನ ಜನರನೂನು, ದೇಶದ ಆದಿವ್ಸ್ಗಳನೂನು 

ಹ್ಗೂ ಬಹು ಮುಖಯವ್ಗಿ ಮ್ೇಲ್ಕೆಂಡ ಸಮ್ಜವ್ದಿ, ಜ್ತ್ಯತ್ೇತ ಎೆಂಬ 

ಪರಿಜ್ಞೆಗಳನುನು ದೇಶದಿೆಂದ ದೂರಮ್ಡಲು ಪರಿಯತ್ನುಸುತ್ತುರುವ ಪಟಟ್ಭದರಿರನುನು ಎೆಂಬುದು 

ಈ ಕ್ಲಕೆ್ಕ ಜರುಗಲೇಬೇಕ್ದ ಅನಿವ್ಯಯಾ ಕ್ಯಯಾವ್ಗಿದ.

ನಮಮಿ ಭ್ರತದ ಜನಸಮೂಹ ಸೆಂವಧ್ನದ ವಷಯದಲೂ್ ಅಜ್್ನವನುನು 

ಹೊೆಂದಿದ್್ರೆ, ಬಹುಪ್ಲು ಜನರಿಗೆ ಸೆಂವಧ್ನ ತಮಮಿದೆಂಬ ಭ್ವ ಬರಲೇ ಇಲ್ 

ಕ್ರಣ ಈ ಸೆಂವಧ್ನವು ಅವರಿಗೆ ಸರಿರ್ಗಿ ಮನದಟ್ಟ್ಗಿಲ್. ಈ ನಿಟ್ಟ್ನಲ್ 

ಸೆಂವಧ್ನವನುನು ದೇಶದ ಮನಮನಗೆ ಮುಟ್ಟ್ಸಬೇಕೆೆಂಬ ಮಹದ್ಲೂೇಚನಯನುನು 

ನಿಜರೂಪಕೆ್ಕ ತೆಂದು ‘ಸೆಂವಧ್ನ ಓದು’ ಪುಸತುಕದ ಮೂಲಕ ನ್ಯಯಮೂತ್ಯಾ 

ನ್ಗಮೊೇಹನ್ ದ್ಸ್ ಅವರು ಕ್ಯಯಾಪರಿವತಯಾರ್ಗಿದ್್ರೆ. ಕನ್ಯಾಟಕದಲ್ 

‘ಸೆಂವಧ್ನ ಓದು’ ಅಭಿರ್ನ ಅಭೂತಪೂವಯಾ ಯಶಸುಸ್ ಕೆಂಡಿದ.

ಪ್ರಕಾಶಕರ ನುಡಿ
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ಇದೇ ಹ್ದಿಯಲ್ ರ್ಜಯದ 'ಪರ್ಯಾಯ ಕ್ನೂನು ವೇದಿಕೆ'ಯ ಗೆಳ್ಯರು 

ಸೆಂವಧ್ನದ ಪೇಠಿಕೆಯನುನು ಮತತುದರ ಅನೆಂತ ಆಶಯಗಳನುನು ದೇಶದ ಗಲ್-ಗಲ್ಗೆ, 

ಹಳ್ಳ ಹಳ್ಳಯೆಂದ ದಿಲ್ಗೆ ತಲುಪಸಲು 'ಸೆಂವಧ್ನ ಪೇಠಿಕೆ ಒೆಂದು ಪುಟಟ್ ಮುನುನುಡಿ' 

ಎೆಂಬ ಹೊತ್ತುಗೆಯ ಮೂಲಕ ಈ ಜವ್ಬ್್ರಿಯನುನು ಹೊತುತುಕೊೆಂಡಿದ್್ರೆ.

ಇೆಂತಹ ಸಮ್ಜಮುಖಿ ಕೆಲಸಕೆ್ಕ ಪೂರಕವ್ಗಿ ಪರ್ಯಾಯ ಕ್ನೂನು ವೇದಿಕೆಯು 

ಜನಪರಿಕ್ಶನದ ಮಡಿಲಗೆ ಇೆಂತಹ ವನೂತನ ಪುಸತುಕದ ಪರಿಕಟಣೆಯ ಹೊಣೆಯನುನು 

ನಿೇಡಿದು್, ಇದು ನಮಮಿ ಸೆಂಸ್ಥಾಗೆ ಹೆಮ್ಮಿಯೂ, ಇನುನು ಹೆಚಿಚಿನ ಹುರುಪೆಂದ 

ಮುನನುಡೆಯಲು ಸ್ಕ್ಕ ಪರಿೇರಣೆಯು ಆಗಿದ. ಆದ್ರಿೆಂದ ಪರ್ಯಾಯ ಕ್ನೂನು 

ವೇದಿಕೆಗೆ ನಮಮಿನುನು ಪರಿಕ್ಶಕರ್ಗಿ ಆಯು್ಕೊೆಂಡಿದ್ಕೆ್ಕ ಮನಸ್ ಧನಯವ್ದಗಳನುನು 

ಅಪಯಾಸುತತುೇವ.

ಇನೂನು ಪುಸತುಕದ ಲೇಖಕರ್ದ ಅರವೆಂದ್ ನ್ರ್ಯಣ್ ಅವರಿಗೂ ಸಹ ಲೇಖಕರ್ದ 

ಪೂರ್  ರವಶೆಂಕರ್  ಅವರಿಗೂ ಪುಸತುಕದ ವನ್ಯಸಕ್ರರ್ದ ಕ್ೇರಜ್ ಕೃಷ್ಣನ್ 

ಅವರಿಗೂ ಮತುತು ಸೆಂಪ್ದಕಿೇಯ ಸಹಕ್ರ ನಿೇಡಿದ ವನಯ್. ಕೆ. ಶರಿೇನಿವ್ಸರಿಗೂ 

ಜನ ಪರಿಕ್ಶನ ಧನಯವ್ದವನುನು ತ್ಳಸುತತುದ, ಹ್ಗೂ ಪುಸತುಕದ ಕರಡಚುಚಿ ಪರಿಶೇಲಸ್ದ 

ಲಕ್ಷ್ಮ.ಜಿ. ಎಸ್, ಸೆಂಧ್ಯ ರೆಡಿ್ಡಯವರಿಗೂ ಮತುತು ಜನ ಪರಿಕ್ಶನದ ಯುವ ಶಕಿತುರ್ದ 

ನಿಖಿಲ್ ಆಸ್ದಿಯವರಿಗೂ ಈ ಪುಸತುಕಕೆ್ಕ ಮುದರಿಣ ಸಹ್ಯ ನಿೇಡಿದ ಮೆಂಜುನ್ಥ್ 

(ತ್ರಿದಳ ಯೂನಿ ಪರಿೆಂರ್ಸ್) ಅವರಿಗೂ ಹೃತೂ್ಪವಯಾಕ ಧನಯವ್ದಗಳನುನು ಜನ ಪರಿಕ್ಶನ 

ಸಲ್ಸುತತುದ.

ಹಿೆಂದ ಬೆಂದಿರುವ ಕೃತ್ಗಳಗೂ ಮುೆಂದ ಬರಲರುವ ಕೃತ್ಗಳಗೂ ಸೆಂಗ್ತ್ಗಳ್ಗಿ 

ಸ್ೆಂಗತಯ ತೂೇರಿ ಓದಿ ಹರಸ್, ಹ್ರೆೈಸ್ದವರು ನಮಮಿ ಓದುಗ ಗೆಳ್ಯರು, ನಿೇವು 

ಎೆಂದಿನೆಂತ ಈ ಕೃತ್ಯನೂನು ಸ್್ವಗತ್ಸ್, ಸ್್ವೇಕರಿಸುತ್ತುೇರೆೆಂಬ ಒತ್ತುಸ್ಯೊೆಂದಿಗೆ.

                                         

ಬಿ.ರಾಜಶೇಖರ ಮೂತಿ್ಷ

ಜನ ಪ್ರಕಾಶನ, ಬೆಂಗಳೂರು 
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ಬರಹಗಾರರ ನುಡಿ
ಇತ್ತುೇಚಿನ ದಿನಗಳಲ್, ಭ್ರತದ ಸೆಂವಧ್ನವು ಜನರ ದಿನನಿತಯದ ಚಚೆ ಯ, 

ಬಳಕೆಯ ವಷಯವ್ಗಿದ. ಸ್ೆಂವಧ್ನಿಕ ದೃಷ್ಟ್ಕೊೇನವನುನು ಪುನಃ ಪಡೆದುಕೊಳು್ಳವ 

ಗುರಿಯೊೆಂದಿಗೆ ಉತ್ಸ್ಹಭರಿತ ನ್ಗರಿಕರು, ಕ್ಯಯಾಕತಯಾರು ಸೆಂವಧ್ನದ 

ಪೇಠಿಕೆ ಮತುತು ಇತರ ಭ್ಗಗಳನುನು ಬಳಸುತ್ತುರುವುದನುನು ನ್ವು ನೂೇಡಿದ್ೇವ. ಇದು 

ಪೇಠಿಕೆಯಲ್ ಪರಿತ್ಪ್ದಿಸ್ರುವ ಮೌಲಯಗಳನುನು ಉತ್ಸ್ಹದಿೆಂದ 

ಚಚೆಯಾಸಲು ಕ್ರಣವ್ಗಿದ. ಈ ಮೂಲಕ ಜನರು ಸೆಂವಧ್ನದಲ್ ಪರಿತ್ಪ್ದಿಸ್ರುವ 

ಆದಶಯಾಗಳ್ೂೆಂದಿಗೆ ಸ್ವತೆಂತರಿವ್ದ, ವೈಯಕಿತುಕ ಸೆಂಬೆಂಧವನುನು ರೂಪಸ್ಕೊಳು್ಳತ್ತುದ್್ರೆ. 

2019ರ ಡಿಸ್ೆಂಬರ್ ಅೆಂತಯದ ವೇಳ್ಗೆ ಪ್ರಿರೆಂಭವ್ದ ಪೌರತ್ವಕ್ಯದ (ಸ್ಎಎ) 

ವರೊೇಧಿ ಪರಿತ್ಭಟನಗಳ ಸೆಂದಭಯಾದಲ್ ಸೆಂವಧ್ನವು ಎಲ್ ಭ್ರತ್ೇಯರನುನು 

ಒೆಂದುಗೂಡಿಸುವ ಸ್ಧನವ್ಗಿ, ಸಮಗರಿ ಭ್ರತದ ಸಶಕತು ಸೆಂಕೆೇತವ್ಗಿ ಎದು್ 

ನಿೆಂತ್ತು. ಪರಿತ್ಭಟನ್ ತ್ಣಗಳಲ್ ನಿರೆಂತರವ್ಗಿ ರ್ಷ್ಟ್ೇಯ ಧ್ವಜವನುನು ಬಿೇಸುತ್ತುದ್ 

ಪರಿತ್ಭಟನ್ಕ್ರರು ಗ್ೆಂಧಿೇಜಿ ಮತುತು ಡ್. ಅೆಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ 

ಪೂೇಸಟ್ರ್ ಗಳ  ಜೊತ ಜೊತಗೆ ಸೆಂವಧ್ನದ ಪೇಠಿಕೆಯನೂನು ಪರಿದಶ ಸುತ್ತುದ್ರು. 

ಈ ಹೊಸ ಬಳವಣಿಗೆಯೆಂದ್ಗಿ ನ್ಗರಿಕರು ತಮಮಿ ಜಿೇವನದಲ್ ಸೆಂವಧ್ನದ 

ಪ್ತರಿವನುನು ಕಲ್ಪಸ್ಕೊಳು್ಳವ ವಧ್ನವು ಮರುರೂಪತಗೊೆಂಡಿದ. ಈ ಸ್ವಯೆಂಪರಿೇರಿತ 

ಮತುತು ತ್ೇವರಿವ್ದ ಆಸಕಿತುಯು ಸೆಂವಧ್ನ ಕುರಿತ್ದ ಈ ಹಿೆಂದಿನ ಎಲ್ 

ಸೆಂಬೆಂಧಗಳಗಿೆಂತಲೂ ವಭಿನನುವ್ಗಿದ. ಈಗಿನ ಈ ಆಸಕಿತು ಮತುತು ಸೆಂಬೆಂಧಗಳು 

ಕೆೇವಲ ಸ್ೆಂವಧ್ನಿಕ ಹಕು್ಕಗಳನುನು ಪಡೆದುಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಸ್ೇಮತವ್ಗಿಲ್. 

ಬದಲಗೆ ಸೆಂವಧ್ನ ಕುರಿತ್ದ ಅರಿವನುನು ಹೆಚಿಚಿಸುವುದು ಹ್ಗೂ ಸೆಂವಧ್ನ್ತಮಿಕ 

ಆಶಯಗಳನುನು ಮ್ೈಗೂಡಿಸ್ಕೊಳು್ಳವುದು ಇದರ ಉದ್ೇಶವ್ಗಿದ. 

ಈ ಪರಿತ್ಭಟನಗಳ ಪರಿರ್ಮವ್ಗಿ ಮೂಲಭೂತ ಸ್ೆಂವಧ್ನಿಕ ಮೌಲಯಗಳನುನು 

ಸ್ವಯಾಜನಿಕ ಕಲ್ಪನಯಲ್ ಹೆಚುಚಿ ಆಳವ್ಗಿ ಬಿತತುರಿಸಲ್ಗಿದ. ಪೌರತ್ವ ಕ್ಯದಯ 

ವರುದ್ಧ ನಿರಗಯಾಳವ್ಗಿ ಮ್ತನ್ಡಲು ತೂಡಗಿದ ಸ್ಮ್ನಯ ನ್ಗರಿಕರು ಕೂಡ 
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ಸೆಂವಧ್ನದ ಮೌಲಯಗಳ್ದ ಸಮ್ನತ, ಬೆಂಧುತ್ವ ಮತುತು ಧಮಯಾ ನಿರಪೇಕ್ತಯ ಬಗೆಗೆ 

ಅತಯೆಂತ ಉತ್ಸ್ಹದಿೆಂದ, ಸಹಜತಯೆಂದ ಮ್ತನ್ಡುತ್ತುದು್ದು ಅದಕೆ್ಕ ಸ್ಕ್ರ್ಗಿದ. 

ಈ ಅವಧಿಯಲ್ ನ್ವು ಕಲತ ಒೆಂದು ಪರಿಮುಖ ಪ್ಠವೆಂದರೆ, ವಯಕಿತುಗಳ್ಗಿ ನ್ವು 

ಅನುಭವಸುವ ಎಲ್್ ಹಕು್ಕಗಳೂ ವವಧ ಹೊೇರ್ಟಗಳ ಫಲವ್ಗಿಯೆೇ ನಮಗೆ 

ದಕಿ್ಕವ ಎನುನುವುದು. ಮ್ನವ ಹಕು್ಕಗಳ ಪರಿಸ್ದ್ಧ ಕ್ಯಯಾಕತಯಾ ಬ್ಲಗೊೇಪ್ಲ್1 

ಹೆೇಳುವೆಂತ, ‘[..] ಕೆಲವು ಹೊೇರ್ಟ ಅಥವ್ ಆೆಂದೂೇಲನವಲ್ದ ಹಕು್ಕಗಳು 

ಒದಗಿ ಬರುವುದಿಲ್. ಒೆಂದು ಹಕು್ಕ ಮೊದಲು ಕೆಲವು ಜನರ ಮನಸ್ಸ್ನಲ್ ಮತುತು 

ಆಲೂೇಚನಗಳಲ್ ಆಕ್ರ ಪಡೆಯುತತುದ. ಅದು ನೆಂತರ ಸ್ಮ್ಜಿಕ ಪರಿಜ್ಞೆಯಲ್ 

ಹರಡುತತುದ ಮತುತು ತರುವ್ಯ ರ್ಜಕಿೇಯ ಆಚರಣೆಯಲ್ ಮ್ನಯತ ಪಡೆಯುತತುದ. 

ಮುೆಂದಿನ ಹೆಂತದಲ್ ಅದು ರ್ಜಕಿೇಯ ವಜಯವನುನು ದ್ಖಲಸುತತುದ. ಇದರ 

ಅಥಯಾ ಕ್ನೂನು, ಸೆಂವಧ್ನ, ಸೆಂಪರಿದ್ಯಗಳು ಮತುತು ಸೆಂಸ್ಕಕೃತ್ - ಇವಲ್ವೂ 

ಕ್ನೂನ್ತಮಿಕವ್ಗಿ ಮತುತು ಸ್ಮ್ಜಿಕವ್ಗಿ ಈ ಹಕ್ಕನುನು ಅೆಂಗಿೇಕರಿಸುತತುವ ಮತುತು 

ಮೌಲಯೇಕರಿಸುತತುವ.’ 2 

ಸೆಂವಧ್ನವು ‘ನಿಜಿೇ ವ ಪದಗಳ’ ಮೊತತುವಲ್; ಅದು ಮಹೊೇನನುತ ಹೊೇರ್ಟದ 

ಪರಿತ್ಫಲ ಎನುನುವುದನುನು ಅಥಯಾ ಮ್ಡಿಕೊಳು್ಳವುದು ಬಹಳ ಮುಖಯ. ಹೆಸರ್ೆಂತ 

ಮ್ನವ ಹಕು್ಕಗಳ ವಕಿೇಲರ್ದ ಕೆ. ಜಿ. ಕನನುಬಿೇರನ್ ಹೆೇಳುತ್ತುರೆ: 

ಸೆಂವಧ್ನ ಎೆಂದರೆ, ಜನರ ರ್ಜಕಿೇಯ ಹೊೇರ್ಟಗಳ ಪರಿತ್ಫಲವ್ಗಿ ಪಡೆದುಕೊೆಂಡ 

ಹಕು್ಕಗಳಗೆ ಕ್ನೂನಿನ ಸ್ವರೂಪ ನಿೇಡುವ ಒೆಂದು ರ್ಜಕಿೇಯ ದಸ್ತುವೇಜು. 

ಹಕು್ಕಗಳನುನು ರ್ವ್ಗಲೂ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲ್ಗಿದಯೆೇ ಹೊರತು ಎೆಂದಿಗೂ 

ನಿೇಡಲ್ಗಿಲ್. ಭ್ರತ್ೇಯರು ಬಿರಿಟ್ಷರಿೆಂದ ಸ್್ವತೆಂತರಿ್ಯವನುನು ಪಡೆದುಕೊೆಂಡರೆೇ 

ಹೊರತು 1947ರ ಭ್ರತ್ೇಯ ಸ್್ವತೆಂತರಿ್ಯ ಕ್ಯೆ್ಯ ಮೂಲಕ ಸ್್ವತೆಂತರಿ್ಯವನುನು 

ನಿೇಡಲ್ಗಿಲ್. 3

ಭ್ರತ್ೇಯರಿಗೆ ತಮಮಿದೇ ಆದ ಸೆಂವಧ್ನವನುನು ಕೊಡ ಮ್ಡಿದ ಸ್್ವತೆಂತರಿ್ಯ 

ಹೊೇರ್ಟವನುನು ಈ ಹಿನನುಲಯಲ್ ಅಥಯಾ ಮ್ಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಹ್ಗೆಯೆೇ, ಇೆಂದಿನ 

ಹೊೇರ್ಟಗಳಗೆ ಸೂಫೂತ್ಯಾ ನಿೇಡುತ್ತುರುವ ಸೆಂವಧ್ನವು ಸ್್ವತೆಂತರಿ್ಯ ಹೊೇರ್ಟದ 

ಸೆಂದಭಯಾದ ಮೌಲಯಗಳಗೆ ಕೊೆಂಡಿರ್ಗಿ ನಿೆಂತ್ರುವುದನೂನು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಹ್ಗ್ಗಿ 

ಸೆಂವಧ್ನದ ಪೇಠಿಕೆಯಲ್ ಪರಿಸ್ತುಪಸ್ರುವ ಆದಶಯಾಗಳು ಮತುತು ಮೌಲಯಗಳು ಈ ಕಿರು 
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ಪುಸತುಕದ ಕೆೇೆಂದರಿ ವಷಯವ್ಗಿದ. ರ್ಕೆೆಂದರೆ, ಪೂರಿಫಸರ್ ಉಪೇೆಂದರಿ ಬಕ್ ಅವರು 

ಹೆೇಳುವೆಂತ, ಸೆಂವಧ್ನವು ಪೇಠಿಕೆಯ ಅಡಿಟ್ಪ್ಪಣಿಯಷೆಟ್ೇ.

ಈ ಕಿರು ಪುಸತುಕವು ಭ್ರತದ ಸೆಂವಧ್ನವು ಎತ್ತುಹಿಡಿಯುವ ಮೌಲಯಗಳ 

ಮೂಲವನುನು ಮತುತು ವವರಗಳನುನು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಎರಡು ದೃಷ್ಟ್ಕೊೇನಗಳ ಮೂಲಕ 

ಅಥಯಾಮ್ಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪರಿಯತ್ನುಸುತತುದ: (1) ಸ್್ವತೆಂತರಿ್ಯ ಹೊೇರ್ಟದ ಹಿನನುಲ ಹ್ಗೂ  

(2) ಸವೂೇಯಾಚಚಿ ನ್ಯರ್ಲಯ ಮತುತು ಜನಪರ ಚಳವಳಗಳು ವ್ಯಖ್ಯನಿಸ್ದೆಂತ 

ಮತುತು ಅಥಯಾಮ್ಡಿಕೊೆಂಡೆಂತ ಭ್ರತ್ೇಯ ಸೆಂವಧ್ನದ ಪೇಠಿಕೆ. 

ಭ್ರತ್ೇಯ ಸೆಂವಧ್ನದ ಆದಶಯಾಗಳು ಸ್್ವತೆಂತರಿ್ಯ ಹೊೇರ್ಟದ ಬೆಂಕಿಯಲ್ 

ಅರಳವ. ಇಡಿೇ ಸ್್ವತೆಂತರಿ್ಯ ಹೊೇರ್ಟವು ರ್ಜಕಿೇಯ ಸ್್ವತೆಂತರಿ್ಯ, ಸ್ಮ್ಜಿಕ 

ಸ್್ವತೆಂತರಿ್ಯ ಮತುತು ಆರ್ಯಾಕ  ಸ್್ವತೆಂತರಿ್ಯ ಎೆಂಬ ಮೂರು ಪರಿಮುಖ ಪರಿಕಲ್ಪನಗಳನುನು 

ನಿರೂಪಸುವ ಅನೇಕ ಚಿೆಂತನ ಮತುತು ಕಿರಿಯೆಗಳನುನು ಒಳಗೊೆಂಡ ಒೆಂದು ವಶ್ಲ 

ಹೊೇರ್ಟವ್ಗಿದ. ಸ್್ವತೆಂತರಿ್ಯದ ಈ ಪರಿಕಲ್ಪನಯು ಈಗ ಪೇಠಿಕೆಯಲ್ 

ಅಭಿವಯಕಿತುಯನುನು ಕೆಂಡುಕೊೆಂಡಿದ. ಜವಹರಲ್ಲ್ ನಹರು ಅವರು ಪೇಠಿಕೆಯನುನು 

ಸೆಂವಧ್ನ ಸಭೆಯಲ್ ಮೆಂಡಿಸುವ್ಗ, ಇದನುನು ವಕಿೇಲರೆಂತ ನೂೇಡಬೇಡಿ ಎೆಂದು 

ಸದಸಯರಲ್ ಬೇಡಿಕೊೆಂಡರು. ಹ್ಗೆ ನೂೇಡಿದಲ್ ‘ನಿೇವು ನಿಜಿೇ ವ ವಸುತುವನುನು 

ಮ್ತರಿ ಉತ್್ಪದಿಸುವರಿ’ ಎೆಂದಿದ್್ರೆ. ಸ್್ವತೆಂತರಿ್ಯ ಚಳವಳಯ ಆದಶಯಾಗಳನುನು 

ಸ್ಕ್ರಗೊಳಸುವ ಪರಿಯತನುವ್ಗಿ ಈ ನಿಣಯಾಯವನುನು ಗರಿಹಿಸಬೇಕೆೆಂದು ಅವರು 

ಆಗರಿಹಿಸ್ದರು. ಅವರು ಹೆೇಳದೆಂತ, ‘ಪದಗಳು ಚಮತ್್ಕರಿರ್ಗಬಲ್ವು. ಆದರೆ 

ಚಮತ್್ಕರಿ ಪದಗಳು ಕೂಡ ಅನೇಕ ಸಲ ಮ್ನವ ಚೆೇತನದ ಚಮತ್್ಕರವನುನು ಹ್ಗೂ 

ದೇಶದ ಉತ್ಸ್ಹವನುನು ಸಮಥಯಾವ್ಗಿ ಹಿಡಿದಿಡಲು ಸ್ಧಯವಲ್’.4

ನಹರೂ ಅವರ ಈ ಮ್ತುಗಳ ಮೂಲಕ ನೂೇಡುವುದ್ದರೆ, ಸೆಂವಧ್ನದ  ಶಬ್ಗಳು 

/ಪದಗಳು ಸ್್ವತೆಂತರಿ್ಯ ಹೊೇರ್ಟದ ಚೆೈತನಯವನುನು ಸೆಂಪೂಣಯಾವ್ಗಿ ಸ್ರೆಹಿಡಿದಿಲ್ 

ಹ್ಗೂ ಸ್್ವತೆಂತರಿ್ಯ ಹೊೇರ್ಟ ಎೆಂಬ ಕ್ವಯವು ಸೆಂವಧ್ನ ಎೆಂಬ ಗದಯದಲ್ ಕಳ್ದು 

ಹೊೇಗಿದ ಎನನುಬಹುದು. ಆದ್ಗೂಯ, ಸೆಂವಧ್ನದ ಪಠಯವು ಸಮಕ್ಲೇನ ಜನರ 

ಚಳವಳಗಳ ಮೂಲಕ ಮತುತು ಸವೂೇ  ಚಚಿ ನ್ಯರ್ಲಯದ ತ್ೇಪು  ಗಳ ಮೂಲಕ 

ಸ್್ವತೆಂತರಿ್ಯ ಹೊೇರ್ಟದ ಉತ್ಸ್ಹವನುನು ಪುನಃ ತುೆಂಬಿಕೊಳು್ಳತ್ತುದ. ಅೆಂದರೆ, 

‘ಹೊೇರ್ಟಗಳು ಸೆಂವಧ್ನಕೆ್ಕ ಜಿೇವ ತುೆಂಬುತತುವ ’. 
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ಸ್್ವತೆಂತರಿ್ಯ ಹೊೇರ್ಟದಿೆಂದ ಆರೆಂಭಿಸ್, ಸೆಂವಧ್ನದ ಪೇಠಿಕೆ, ಸ್್ವತೆಂತ್ರಿ್ಯ ನೆಂತರದ 

ಭ್ರತ, ಇತ್ತುೇಚಿನ ಸ್ಮ್ಜಿಕ ಚಳವಳಗಳು, ನ್ಯರ್ೆಂಗ ಮತುತು ನ್ಗರಿಕ ಸೆಂರ-

ಸೆಂಸ್ಥಾಗಳ ಅಥಯಾ ವವರಣೆಗಳನುನು ಗಮನಿಸ್ದರೆ ಸ್್ವತೆಂತರಿ್ಯ ಕುರಿತು ಒೆಂದು ಸ್ಥಾರವ್ದ  

ದೃಷ್ಟ್ಕೊೇನ  ಉದ್ಕೂ್ಕ ಹ್ದುಬೆಂದಿರುವುದನುನು ನ್ವು ಕ್ಣಬಹುದು. ಸ್್ವತೆಂತರಿ್ಯದ 

ಈ ಪರಿಕಲ್ಪನಯು ಭ್ರತದ ಸ್ೆಂವಧ್ನಿಕ ಪರಿಜ್ ಪರಿಭುತ್ವಕೆ್ಕ ಸುಭದರಿವ್ದ 

ನಲಗಟಟ್ನುನು ಒದಗಿಸ್ದ.
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ಹ�ೀರಾಟದ ಫಲವಾಗಿ 
ಸಾವಾತಂತ್ರ್ಯ 

2.1 ರಾಜಕೀಯ ಸಾವಾತಂತ್ರ್ಯ

ಸ್್ವತೆಂತರಿ್ಯ ಎೆಂದ ಕೂಡಲ ಸ್ಧ್ರಣವ್ಗಿ ಮನಸ್ಸ್ಗೆ ಬರುವುದು ರ್ಜಕಿೇಯ 

ಸ್್ವತೆಂತರಿ್ಯದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ. ಭ್ರತದ ರ್ಷ್ಟ್ೇಯ ಚಳವಳಯ ಮುಖಯ ಗುರಿಯೂ 

ಬಿರಿಟನಿನುನ  ವಸ್ಹತುಶ್ಹಿ ಶೂೇಷಣೆಯೆಂದ ರ್ಜಕಿೇಯ ವಮೊೇಚನ ಪಡೆಯುವುದೇ 

ಆಗಿತುತು. ರ್ಜಕಿೇಯ ಸ್್ವತೆಂತರಿ್ಯವನುನು ಅಥಯಾ ಮ್ಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನ್ವು ಆದಶಯಾಪ್ರಿಯ 

ವಯಕಿತುಗಳಲ್ ಒಬ್ಬರ್ದ ಮಹ್ತಮಿ ಗ್ೆಂಧಿಯವರ ಕಡೆಗೆ ನೂೇಡಬಹುದು. ರ್ಜಕಿೇಯ 

ಸ್್ವತೆಂತರಿ್ಯಕೆ್ಕ ಇರುವ ಹಲವು ಪರಿಮುಖ ಆರ್ಮಗಳನುನು ಅವರು ಅಥಯಾ 

ಮ್ಡಿಕೊೆಂಡಿದ್ರು. 

2.1.1  ಮಾತಿನ ಸಾ್ವತಂತ್ರ್ಯ ಮತುತು ಸಂಘಟನೆಯ  
ಸಾ್ವತಂತ್ರ್ಯದ ಹಕುಕು 

ಮಹ್ತಮಿ ಗ್ೆಂಧಿಯವರ ಪರಿಕ್ರ ಮ್ತ್ನ ಮತುತು ಅಭಿವಯಕಿತು ಸ್್ವತೆಂತರಿ್ಯವು ರ್ಜಕಿೇಯ 

ಸ್್ವತೆಂತರಿ್ಯದ ಅತಯಗತಯ ಆರ್ಮವ್ಗಿದ. ಅವರು ಹೆೇಳುತ್ತುರೆ:

ನಮಮಿ ಗುರಿಯತತು ನ್ವು ಮತತುಷುಟ್ ಮುೆಂದುವರೆಯುವ ಮೊದಲು ಮ್ತ್ನ ಸ್್ವತೆಂತರಿ್ಯ 

ಮತುತು ಸೆಂರಟನಯ ಸ್್ವತೆಂತರಿ್ಯದ ಹಕು್ಕಗಳನುನು ದೃಢ ಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕು. [...] ಈ 

ಪ್ರಿಥಮಕ ಹಕು್ಕಗಳನುನು ನಮಮಿ ಜಿೇವಕೊಟ್ಟ್ದರೂ ರಕ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆಡಿದ ಮ್ತು 

ನೂೇವುೆಂಟು ಮ್ಡಿದರೂ ಆಡಿದವರ ಮ್ೇಲ ಆಕರಿಮಣ ನಡೆಸದ ಇರುವುದು ಮ್ತ್ನ 

ಸ್್ವತೆಂತರಿ್ಯ; ಪತ್ರಿಕ್ ಮ್ಧಯಮವು ಕಟುವ್ದ ಪದಗಳಲ್ ಪರಿತ್ಕಿರಿಯೆ ವಯಕತುಪಡಿಸಲು 

ಮತುತು ವಷಯಗಳನುನು ತಪ್್ಪಗಿ ನಿರೂಪಸಲು ಸ್ಧಯವ್ದ್ಗ ಮ್ತರಿ ಅಲ್ ಪತ್ರಿಕ್ 

ಸ್್ವತೆಂತರಿ ಇದ ಎನನು ಬಹುದು...ಜನರ ಸಭೆಗಳು ಕ್ರಿೆಂತ್ಕ್ರಿ ಯೊೇಜನಗಳನುನು 

ಚಚಿಯಾಸಲು ಆಸ್ಪದವದ್್ಗ ಮ್ತರಿ ಸೆಂರಟನಯ ಸ್್ವತೆಂತರಿ್ಯಕೆ್ಕ ಗೌರವ ಇದ 

ಎನನುಬಹುದು.
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ಸ್ವರ್ಜಯದ ಮೊದಲ ಹೆಜೆಜೆಯೆೇ ಅಹಿೆಂಸ್ಯನುನು ಪರಿತ್ಪ್ದಿಸುವ ನ್ಗರಿಕ 

ಸ್್ವತೆಂತರಿ್ಯಗಳು. ಇದು ರ್ಜಕಿೇಯ ಮತುತು ಸ್ಮ್ಜಿಕ ಜಿೇವನದ ಉಸ್ರು. 

ಇದುವೇ ಸ್್ವತೆಂತರಿ್ಯದ ಅಡಿಪ್ಯ. ಇದನುನು ದುಬಯಾಲಗೊಳಸಲು ಅಥವ್ ರ್ಜಿ 

ಮ್ಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಲ್ ಆಸ್ಪದವಲ್. ರ್ಕೆೆಂದರೆ ಇದು ಜಿೇವಜಲ.5 

ಮ್ತ್ನ ಮತುತು ಅಭಿವಯಕಿತು ಸ್್ವತೆಂತರಿ್ಯಗಳು ಒಟುಟ್ ಸ್್ವತೆಂತರಿ್ಯದ ಪರಿಕಲ್ಪನಯ 

ಪರಿಮುಖ ಮತುತು ಅವಭ್ಜಯ ಅೆಂಗ ಎನುನುವ ಕ್ರಣಕೆ್ಕ ಗ್ೆಂಧಿೇಜಿ ಆ ಕುರಿತು 

ನಿರಗಯಾಳವ್ಗಿ ಬರೆದಿದು್ ಮ್ತರಿವಲ್ ಆ ಪರಿಕಲ್ಪನಗಳ ರಕ್ಣೆಗ್ಗಿ ಜೆೈಲಗೆ 

ಹೊೇಗಲೂ ಸ್ದ್ಧರ್ಗಿದ್ರು. ರೌಲರ್ ಮಸೂದಯನುನು ಜ್ರಿಗೆತೆಂದ ನೆಂತರ ಮತುತು 

ಜನರಲ್ ಡಯನಯಾ ಜಲ್ಯನ್ ವ್ಲ್  ಬ್ಗ್  ಹತ್ಯಕ್ೆಂಡದ ನೆಂತರ ಗ್ೆಂಧಿೇಜಿ 

ತಮಮಿ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ ವಸ್ಹತುಶ್ಹಿ ಆಡಳತವನುನು ವರೊೇಧಿಸ್, ಬಿರಿಟ್ಷ್ ಕರಿಮದ 

ಅನ್ಯಯಗಳನುನು ತ್ೇವರಿವ್ಗಿ ಖೆಂಡಿಸ್ ಬರೆದಿದ್ರು. 

‘ಟ್ಯೆಂಪರಿೆಂಗ್ ವತ್ ಲ್ಯಲಟ್’ (ನಿಷೆಠೆಗೆ ಧಕೆ್ಕ ಉೆಂಟುಮ್ಡುವುದು) ಎೆಂಬ 

ಲೇಖನದಲ್, ಅವರು ಹಿೇಗೆ ಬರೆದಿದ್್ರೆ: 

ಹಿೇಗೆ ಹೆೇಳುವುದರಿೆಂದ ನನಗೆ ಗುೆಂಡೆೇಟು ಬಿದ್ರೂ ಬಿೇಳಬಹುದು, ಆದರೂ 

ಹಿೆಂಜರಿಯದ ಪರಿತ್ಯೊಬ್ಬ ಭ್ರತ್ೇಯ ಸ್ೈನಿಕನಿಗೂ ವೈಯಕಿತುಕವ್ಗಿ 

ಹೆೇಳುತತುೇನ, ಸ್ೇನ ತೂರೆದು ಬನಿನು, ನೇಕ್ರರ್ಗಿ ಕೆಲಸ ಮ್ಡಿರಿ. ರ್ಕೆೆಂದರೆ 

ಭ್ರತವನುನು  ಅಧಿೇನದಲ್ಟುಟ್ಕೊಳ್ಳಲು ಸ್ಪ್ಯಗಳನುನು ಬಳಸಲ್ಗುತ್ತುದ. 

ಜಲಯನ್್ವಲ್ಬ್ಗನುಲ್ ಅಮ್ಯಕ ಜನರನುನು ಕೊಲ್ಲು ಸ್ಪ್ಯಗಳನುನು 

ಬಳಸಲ್ಗಿದ. ಮ್ಸ್ೂಪೂಟೇಮರ್ದ ಹೆಮ್ಮಿಯ ಅರಬ್ಬರನುನು 

ವಶಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲೂ ಅವರನುನು ಬಳಸಲ್ಗುತ್ತುದ. [..]  ಸ್ಪ್ಯಗಳನುನು 

ದುಬಯಾಲರು ಮತುತು ಅಸಹ್ಯಕರ ಸ್್ವತೆಂತರಿ್ಯವನುನು ರಕ್ಸುವುದಕೆ್ಕ ಬದಲ್ಗಿ 

ಬ್ಡಿಗೆ ಹೆಂತಕರೆಂತ ಬಳಸಲ್ಗುತ್ತುದ. [..]

ಮುೆಂದುವರೆದು ಅವರು ಹಿೇಗೆ ಹೆೇಳುತ್ತುರೆ:
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[..] ರ್ಜದೂರಿೇಹವು ಕ್ೆಂಗೆರಿಸನು ಧಮಯಾವ್ಗಿದ. ಅಸಹಕ್ರ ಚಳವಳಯಲ್ರುವ 

ಪರಿತ್ಯೊಬ್ಬ ವಯಕಿತುಯು ಕ್ನೂನು ರಿೇತ್ಯ ಸ್ಥಾಪಸಲ್ಪಟಟ್ ಸಕ್ ರದ ವರುದ್ಧ 

ಅಸಮ್ಧ್ನವನುನು ಹರಡಲು ಪರಿತ್ಜ್ಞೆ ಮ್ಡಿದ್್ರೆ. ಅಸಹಕ್ರ ಎನುನುವುದು 

ಕಟುಟ್ನಿಟ್ಟ್ದ ನೈತ್ಕ ಮತುತು ಧ್ಮಯಾಕ ಚಳವಳರ್ಗಿದ್ರೂ, ಭ್ರತ್ೇಯ 

ದೆಂಡ ಸೆಂಹಿತಯ ಪರಿಕ್ರ ಉದ್ೇಶಪೂವಯಾಕವ್ಗಿ ಸಕ್ಯಾರವನುನು ಉರುಳಸುವ 

ಕಿರಿಯೆರ್ಗಿದ; ಆ ಕ್ರಣ ಕ್ನೂನು ರಿೇತ್ಯ ರ್ಜದೂರಿೇಹವ್ಗಿದ.6

‘ಒಗಟು ಮತುತು ಅದರ ಪರಿಹ್ರ ’ ಎೆಂಬ ಲೇಖನದಲ�  ಗ್ೆಂಧಿ ಹಿೇಗೆ ಬರೆಯುತ್ತುರೆ:

‘ಈ ಸಕ್ ರದ ಚಟುವಟ್ಕೆಗಳನುನು ಸೆಂಪೂಣಯಾವ್ಗಿ ದುಷಟ್ವೆಂದು 

ಪರಿಗಣಿಸುವಕ್ರಣ ನ್ವು ಈ ಅಧಿಕ್ರಕೆ್ಕ ಸವ್ಲು ಹ್ಕುತ್ತುದ್ೇವ. 

ಸಕ್ಯಾರವನುನು  ಉರುಳಸಲು ಬಯಸುತತುೇವ. ಈ ಸಕ್ ರವು ಜನರ ಇಚೆಛಾಗೆ 

ತಲ ಬ್ಗಬೇಕೆೆಂದು ಆಗರಿಹಿಸುತತುೇವ. ಸಕ್ ರ ಇರುವುದು ಜನರಿಗೆ ಸ್ೇವ 

ಸಲ್ಸುವುದಕ್್ಕಗಿಯೆೇ ಹೊರತು ಜನರು ಸಕ್ ರಕೆ್ಕ ಸ್ೇವ ಸಲ್ಸುವೆಂತ 

ಆಗಬ್ರದು. ಇದನುನು ಸಕ್ ರಕೆ್ಕ ಮನದಟುಟ್ ಮ್ಡಲು ಬಯಸುತತುೇವ. 

ಈ ಸಕ್ ರದ ಅಡಿಯಲ್ ಸ್ವತೆಂತರಿ ಜಿೇವನವು ಅಸಹನಿೇಯವ್ಗಿದು್, 

ಸ್್ವತೆಂತರಿ್ಯವನುನು ಉಳಸ್ಕೊಳ್ಳಲು ಮನಸ್ಸ್ಕ್ಗೆ ಒಪ್ಪದೆಂತಹ ಬಲ 

ತರಬೇಕ್ಗಿದ.. ನ್ವು ಒಬ್ಬರಿರಲ ಅಥವ್ ಹಲವರಿರಲ, ನಮಮಿ 

ಸ್್ವಭಿಮ್ನವನುನು ಅಡವಟುಟ್ ಅಥವ್ ನಮಮಿ ನೆಂಬಿಕೆಗಳಗೆ ವರುದ್ಧವ್ಗಿ 

ನಡೆದುಕೊೆಂಡು ಸ್್ವತೆಂತರಿ್ಯವನುನು ಖರಿೇದಿ ಮ್ಡುವುದನುನು ನಿರ್ಕರಿಸ ಬೇಕು.7

ಗ್ೆಂಧಿಯವರ ಈ ಟ್ೇಕೆಯನುನು ಬಿರಿಟ್ಷ್ ಸಕ್ಯಾರವು ಭ್ರತ್ೇಯ ದೆಂಡ ಸೆಂಹಿತಯ 

ಸ್ಕ್ನ್ 124-ಎ ಅನುಸ್ರ ರ್ಜದೂರಿೇಹವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸ್ ಅವರ ಮ್ೇಲ 

ಮೊಕದ್ಮ್ಯನುನು ಹೂಡಿತು. ‘ಕ್ನೂನುರಿೇತ್ಯ ಸ್ಥಾಪತವ್ದ ಸಕ್ಯಾರದ ವರುದ್ಧ 

ಅಸಮ್ಧ್ನವನುನು ಹುಟುಟ್ಹ್ಕುತ್ತುರುವ ’ ಆರೊೇಪವನುನು ಹೊರಿಸ್ ವಚ್ರಣೆಗೆ 

ಗುರಿಪಡಿಸ್ತು.

ಗ್ೆಂಧಿಯನುನು ಬೆಂಧಿಸ್ ನ್ಯರ್ಲಯದ ಮುೆಂದ ಹ್ಜರು ಪಡಿಸ್ದ್ಗ ಅವರು 

ತ್ನು ‘ತಪ್ಪತಸಥಾನಲ್’ ಎೆಂದು ಹೆೇಳುವ ಬದಲಗೆ ತಪೂ್ಪಪ್ಪಕೊೆಂಡರು ಮತುತು ಇಡಿೇ 

ವಸ್ಹತುಶ್ಹಿ ವಯವಸ್ಥಾಯನುನು ವಚ್ರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸುವೆಂತಹ ಸುದಿೇರಯಾ 

ಹೆೇಳಕೆ ನಿೇಡಿದರು. ಲಕ್ೆಂತರ ಜನರನುನು ಬಡವರನ್ನುಗಿ ಮ್ಡಿದ್ ಬಿರಿಟ್ಷ್ 
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ಆರ್ಯಾಕ ನಿೇತ್, ರೌಲರ್ ಕ್ಯದ, ಜಲ್ಯನ್ ವ್ಲ್ ಬ್ಗ್ ಹತ್ಯಕ್ೆಂಡಗಳ 

ದೂೇಷ್ರೊೇಪಣೆಯನುನು ಸಕ್ ರದ ಮ್ೇಲ ಹೊರಿಸ್ದರು. ನೆಂತರ, ಅವರು ಮ್ತ್ನ 

ಮತುತು ಅಭಿವಯಕಿತು ಸ್್ವತೆಂತರಿ್ಯದ ರಕ್ಣೆಯ ಪರವ್ಗಿ ಅತಯೆಂತ ಬಲವ್ದ ವ್ದವನುನು 

ಮುೆಂದಿಟಟ್ರು. 

ನನನು ಮ್ೇಲ ಆರೊೇಪ ಹೊರಿಸ್ರುವ ಸ್ಕ್ನ್ 124-ಎ ಇದಯಲ್, ಇದು 

ನ್ಗರಿಕರ ಸ್್ವತೆಂತರಿ್ಯವನುನು ನಿಗರಿಹಿಸಲು ವನ್ಯಸಗೊಳಸಲ್ದ ಭ್ರತ್ೇಯ 

ದೆಂಡ ಸೆಂಹಿತಯ ರ್ಜಕಿೇಯ ಪರಿೇರಿತ ವಭ್ಗದಲ್ ಅತಯೆಂತ ವಶಷಟ್ವ್ದ, 

ಬಹುಶಃ ರ್ಜಕುಮ್ರನೆಂತಹ ಸ್ಥಾನ ಹೊೆಂದಿರಬಹುದು. ವ್ತಸ್ಲಯವನುನು 

ಕ್ನೂನಿನಿೆಂದ ತರ್ರಿಸಲು ಅಥವ್ ನಿಯೆಂತ್ರಿಸಲು ಸ್ಧಯವಲ್. 

ಒಬ್ಬ ವಯಕಿತುಯ ಬಗೆಗೆ ಅಥವ್ ಒೆಂದು ವಯವಸ್ಥಾಯ ಬಗೆಗೆ ರ್ರಿಗ್ದರೂ 

ಪರಿೇತ್ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಅವರು ತಮಮಿ ಅಸಮ್ಧ್ನಕೆ್ಕ ಪೂಣಯಾ ಅಭಿವಯಕಿತು 

ನಿೇಡಲು ಸ್್ವತೆಂತರಿ್ಯ ಇರಬೇಕು. ಏಕೆೆಂದರೆ ಆ ಅಭಿವಯಕಿತುಯು ಹಿೆಂಸ್ಯನುನು 

ಉತತುೇಜಿಸುವುದ್ಗಲ, ಪರಿಚೊೇದಿಸುವುದ್ಗಲ ಮ್ಡಬ್ರದು...ನನಗೆ 

ರ್ವುದೇ ಒಬ್ಬ ಆಡಳತಗ್ರರ ವರುದ್ಧ ವೈಯಕಿತುಕ ದ್ವೇಷ ಇಲ್; ರ್ಜನ 

ಪರಿತ್ನಿಧಿಯ ಬಗೆಗೆಯೂ ರ್ವುದೇ ಅಸಮ್ಧ್ನವಲ್. ಆದರೆ, ಭ್ರತಕೆ್ಕ ಈ 

ಹಿೆಂದಿನ ಎಲ್ ಆಡಳತಗಳಗಿೆಂತಲೂ ಹೆಚಿಚಿನ ಹ್ನಿಯನುನು ಉೆಂಟು ಮ್ಡಿರುವ 

ಈ ಸಕ್ ರದ ಬಗೆಗೆ ಅಸಮ್ಧ್ನವನುನು ಹೊೆಂದುವುದು ಒೆಂದು ಸದುಗೆಣ ಎೆಂದು 

ನ್ನು ಭ್ವಸುತತುೇನ.8

ನ್ಯರ್ಧಿೇಶರು ಗ್ೆಂಧಿಯನುನು ಶಕ್ಷೆಗೊಳಪಡಿಸ್ದರೂ, ಗ್ೆಂಧಿ ನ್ಯರ್ಧಿೇಶರ 

ಮ್ೇಲ ಬಿೇರಿದ್ ಪರಿರ್ಮವು ಅವರ ಹೆೇಳಕೆಯಲ್ ವಯಕತುಗೊೆಂಡಿದ. ನ್ಯಯಮೂತ್  

ಜೆ. ಬೂರಿಮಫೂೇಲ್್ಡ ಹೆೇಳುತ್ತುರೆ: 

‘ಕ್ನೂನು ವಯಕಿತುಗಳನುನು ಗೌರವಸುವುದಿಲ್. ಆದ್ಗೂಯ, ನ್ನು ಈ ವರೆಗೆ 

ವಚ್ರಣೆ ನಡೆಸ್ರುವ ಅಥವ್ ಇನುನು ಮುೆಂದ ನಡೆಸ ಬಹುದ್ದ ಎಲ್ 

ವಯಕಿತುಗಳಗಿೆಂತಲೂ ನಿೇವು ಬಹಳವೇ ವಭಿನನುವ್ಗಿದಿ್ೇರಿ ಎನುನುವುದನುನು 

ನಿಲಯಾಕ್ಸಲು ಅಸ್ಧಯ. ನಿಮಮಿ ದೇಶದ ಲಕ್ೆಂತರ ಜನರ  ದೃಷ್ಟ್ಯಲ್ 

ನಿೇವು ಮಹ್ನ್ ದೇಶಭಕತು ಮತುತು ಮಹ್ನ್ ನ್ಯಕ ಎೆಂಬ ಅೆಂಶವನೂನು 

ನಿಲಯಾಕ್ಸಲ್ಗುವುದಿಲ್. ರ್ಜಕಿೇಯವ್ಗಿ ನಿಮಮಿ ಜೊತ ಭಿನ್ನುಭಿಪ್ರಿಯ 

ಹೊೆಂದಿರುವವರೂ ಸಹ ನಿಮಮಿನುನು ಉನನುತ, ಉದ್ತತು ಮತುತು ಸೆಂತನೆಂತಹ ವಯಕಿತು 
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ಎೆಂದು ನೂೇಡುತ್ತುರೆ. ಈಗ ನ್ನು ನಿಮಮಿ ವಯಕಿತುತ್ವದ ಒೆಂದು ಪ್ತರಿದೂೆಂದಿಗೆ 

ಮ್ತರಿ ವಯವಹರಿಸಬೇಕು. ನಿಮಮಿ ವಯಕಿತುತ್ವದ ಇತರೆ ಮಗಗೆಲುಗಳ ಬಗೆಗೆ 

ನಿಣಯಾಯಸುವುದು ಅಥವ್ ಟ್ೇಕಿಸುವುದು ನನನು ಕೆಲಸವಲ್. ಕ್ನೂನಿಗೆ 

ಒಳಪಟಟ್ ಒಬ್ಬ ವಯಕಿತುರ್ಗಿ ಮ್ತರಿ ನಿಮಮಿ ವಚ್ರಣೆ ನಡೆಸುವುದು 

ನನನು ಕತಯಾವಯವ್ಗಿದ. ನಿಮಮಿದೇ ತಪೂ್ಪಪ್ಪಗೆಯ  ಪರಿಕ್ರ ಕ್ನೂನನುನು 

ಉಲ್ೆಂಘಿಸ್ರುವ ವಯಕಿತುರ್ಗಿ ಹ್ಗೂ ಹಿೇಗೆ ಉಲ್ೆಂರನ ಮ್ಡುವುದು 

ಪರಿಭುತ್ವದ ವರುದ್ಧ ಮ್ಡುವ ಅಪರ್ಧ ಎೆಂದು ಸ್ಮ್ನಯ ಜನರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ 

ಮ್ಡಿಕೊಡುವ ರಿೇತ್ಯಲ್ ನ್ನು ನಿಮಮಿನುನು ವಚ್ರಣೆ ಮ್ಡ ಬೇಕಿದ.’ 9

ಇದೇ ವಚ್ರಣೆ ಬಗೆಗಿನ ಮತೂತುೆಂದು ಸಮಕ್ಲೇನ ವರದಿಯಲ್ ಹಿೇಗೆ 

ಬರೆಯಲ್ಗಿದ: ‘ಇಲ್ ರ್ರ ವಚ್ರಣೆ ನಡೆಯುತ್ತುದ ಎೆಂದು ಎಲ್ರೂ ಒೆಂದು 

ನಿಮಷ ಗೊೆಂದಲಕೆ್ಕ ಒಳಗ್ದರು. ಬಿರಿಟ್ಷ್ ನ್ಯರ್ಧಿೇಶನ ಎದುರು ಮಹ್ತ್ಮಿ 

ಗ್ೆಂಧಿಯ ವಚ್ರಣೆ ನಡೆಯುತ್ತುದಯೊೇ ಅಥವ್ ದೇವರ ನ್ಯರ್ಲಯದಲ್ 

ಬಿರಿಟ್ಷ್ ಸಕ್ ರದ ವಚ್ರಣೆ ನಡೆಯುತ್ತುದಯೊೇ ಎೆಂದು ಅಚಚಿರಿಪಟಟ್ರು’.10

‘ಸಕ್ ರದ ವರುದ್ಧ ಅಸಮ್ಧ್ನವನುನು ಉೆಂಟು ಮ್ಡಿದರು’ ಎೆಂಬ ತಮಮಿ ಮ್ೇಲನ 

ಆರೊೇಪವನುನು ಗ್ೆಂಧಿಯು ಸಕ್ಯಾರದ  ವರುದ್ಧ ‘ಅಸಮ್ಧ್ನವನುನು ಉೆಂಟು 

ಮ್ಡುವುದು’ ‘ನ್ಗರಿಕರ ಪರಮೊೇಚಛಾ ಕತಯಾವಯ’ ಎೆಂಬೆಂತ ಪರಿವತ್ಯಾಸ್ಬಿಟಟ್ರು. 

ಸುದಿೇಪ್ತು ಕವರ್ಜ್ ಅವರು ಹೆೇಳುವೆಂತ, ಬೆಂಡ್ಯಗ್ರನೂಬ್ಬನ ವಚ್ರಣೆಯು 

ಪರಿಭುತ್ವದ ವಚ್ರಣೆಯೆಂತ ಕೆಂಡುಬೆಂದಿತು.11 ಈ ವಚ್ರಣೆಯಲ್ ಪರಿಭುತ್ವ 

ಮತುತು ನ್ಯಯದ ನಡುವನ ಸೆಂಬೆಂಧವು ಪರಿಶನುಗೆ ಗುರಿರ್ಯತು. ಗ್ೆಂಧಿಯವರು 

ನಿರಗಯಾಳವ್ಗಿ ಮೆಂಡಿಸ್ದ ತಮಮಿ ವ್ದದಲ್ 'ಕ್ನೂನನುನು ಶೂೇಷ್ಕನಿಗೆ 

ವೇಶ್ಯವ್ಟ್ಕೆ ಮ್ಡಲ್ಗಿದ. ಅಷೆಟ್ೇ ಅಲ್, ಬಿರಿಟ್ಷರ ಆರ್ಯಾಕ ನಿೇತ್ಯು ಗ್ರಿಮೇಣ 

ಭ್ರತದ ಜನರನುನು ಬರಿದ ಅಸ್ಥಾಪೆಂಜರಗಳನ್ನುಗಿ ಮ್ಡಿವ. ಜನರು ನಿಜಿೇ ವದಿೆಂದ 

ಕುಸ್ಯುತ್ತುದ್್ರೆ. ಇದು ಮ್ನವತಯ ವರುದ್ಧ ಎಸಗಿರುವ ಘೂೇರ ಅಪರ್ಧವ್ಗಿದ' 

ಎೆಂದು ಹೆೇಳದರು. ಆರ್ಕ  ನ್ಯಯ ಮತುತು ರ್ಜಕಿೇಯ ನ್ಯಯಗಳ್ರಡೂ 

ಅಪ್ಯದಲ್ವ ಎನುನುವುದನುನು ನ್ಯರ್ಲಯಕೆ್ಕ ಮನವರಿಕೆ ಮ್ಡಿಕೊಡುವ 

ಗ್ೆಂಧಿಯವರು, ಬಿರಿಟ್ಷ್ ಸಕ್ಯಾರವು ಭ್ರತದ ಜನತಗೆ ನಿೇಡಿದ್ ವಚನವನುನು 

ಸೆಂಪೂಣಯಾವ್ಗಿ ಉಲ್ೆಂಘಿಸ್ರುವ ಕ್ರಣ, ತನನು ವಶ್್ವಸ ಮತುತು ವ್ತಸ್ಲಯದಿೆಂದ 

ವೆಂಚಿತವ್ಗಿದ ಎೆಂದು ನಿರೂಪಸ್ದರು. 
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ರ್ಜದೂರಿೇಹದ ಆಪ್ದನಯ ಮ್ೇರೆಗೆ ನಡೆದ ಗ್ೆಂಧಿಯವರ ಈ ವಚ್ರಣೆಯ 

ನೆಂತರವ್ದರೂ ಸ್ವತೆಂತರಿ ಭ್ರತದ ಕ್ನೂನು ಪುಸತುಕದಲ್ ಈ ಕ್ಯದಗೆ ಅವಕ್ಶ 

ನಿೇಡಬ್ರದಿತುತು. ನಮಗೆ ಇತ್ಹ್ಸ ಪರಿಜ್ಞೆ ಇದಿ್ದ್ರೆ ಮತುತು ಗ್ೆಂಧಿಯವರ ಬಗೆಗೆ 

ಗೌರವ ಇದಿ್ದ್ರೆ ನ್ವು ಈ ಬಗೆಗೆ ಯೊೇಚಿಸುತ್ತುದ್ವೇನೂೇ! ಸೆಂವಧ್ನವನುನು 

ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳು್ಳವ್ಗಲೇ  ಈ ಕ್ಯದಯು ಸಹಜ ಸ್ವನುನು ಕ್ಣಬೇಕಿತುತು. ದೇಶಕೆ್ಕ 

ಸ್್ವತೆಂತರಿ್ಯ ಬೆಂದ್ಗ ಈ ಕ್ಯದಯನುನು ರದು್ಪಡಿಸ ಬೇಕಿತುತು. ಆದರೆ, ಸ್್ವತೆಂತ್ರಿ್ಯ 

ನೆಂತರ ಆಡಳತ ನಡೆಸ್ರುವ ಎಲ್ ಸಕ್ ರಗಳು ಈ ಕ್ಯದಯನುನು ಉಳಸ್ಕೊೆಂಡು, 

ತನನು ಆಡಳತವನುನು ವಮಶ  ಮ್ಡುವ, ಟ್ೇಕೆ ಮ್ಡುವ ಜನರ ವರುದ್ಧ ಇದನುನು 

ಬಳಸ್ಕೊೆಂಡು ಬರುತ್ತುವ. 

2.1.2 ವಿಚಾರಣೆ ಪೂವ್ಷ ಬಂಧನದಿಂದ ಮುಕತು ಮತುತು 
ಆರೂೇಪಿಗೆ ಕಾನೂನು ನೆರವಿನ ಹಕುಕು 

ಸಕ್ ರವು ತನನು ವರೊೇಧಿಗಳನನುಲ್ ಬೆಂಧಿಸುತ್ತು ಹೊೇದರೆ ರ್ಜಕಿೇಯ ಸ್್ವತೆಂತರಿ್ಯಕೆ್ಕ 

ಅಥಯಾವೇ ಇರುವುದಿಲ್. ರ್ಜಕಿೇಯ ವರೊೇಧಿಗಳಗೆ ವಚ್ರಣೆ ಪೂವಯಾ ಬೆಂಧನದಿೆಂದ 

ಮುಕಿತು ದೂರಕಿಸಲು ಹ್ಗೂ ಆರೊೇಪಗಳಗೆ ಕ್ನೂನು ನರವನ ಹಕು್ಕ ಒದಗಿಸಲು 

ಗ್ೆಂಧಿ ಹೊೇರ್ಟ ಮ್ಡಿದರು. ಅತಯೆಂತ ಕೂರಿರವ್ದ ರೌಲರ್  ಕ್ಯದಯ ವರುದ್ಧ 

ದೇಶ್ದಯೆಂತ ನಡೆದ ಅಸಹಕ್ರ ಚಳವಳಗೆ ಪರಿೇರಣೆ ನಿೇಡಿದ ವಷಯ ಇದೇ ಆಗಿತುತು. 

1919ರ ರೌಲರ್ ಕ್ಯದಯು (ಅರ್ಜಕತ ಮತುತು ಕ್ರಿೆಂತ್ಕ್ರಿ ಅಪರ್ಧಗಳ 

ಕ್ಯದ) ಅದಕೆ್ಕ ಮೊದಲನ ಅಪರ್ಧ ನಿಯೆಂತರಿಣ ಕ್ಯದಗಳಲ್ ಆರೊೇಪಗಳಗೆ 

ಒದಲ್ಗಿಸಲ್ಗಿದ್ ರಕ್ಣೆಗಳನುನು ತಗೆದುಹ್ಕಿತು. ವಚ್ರಣೆ ಪೂವಯಾ ಬೆಂಧನದಿೆಂದ 

ಮುಕಿತು, ಆರೊೇಪಗೆ ಕ್ನೂನು ನರವನ ಹಕು್ಕ, ತರೆದ ನ್ಯರ್ಲಯದಲ್ ವಚ್ರಣೆ 

ನಡೆಸುವುದು-ಈ ಅೆಂಶಗಳನುನು ತಗೆದು ಹ್ಕಿ ಮರಣದೆಂಡನಯನುನು ಸ್ೇರಿಸಲ್ಯತು. 

ಈ ಕ್ಯದಯ ಕಠಿಣ ಮತುತು ಕೂರಿರ ಅೆಂಶಗಳೆಂದ ಸ್ಟ್ಟ್ಗೆದ್ ಭ್ರತದ 

ಬಂಡಾಯಗಾರನೊಬ್ಬನ ವಿಚಾರಣೆಯು ಕೂನೆಗೆ ಪ್ರಭುತ್ವದ 
ವಿಚಾರಣೆಯಂತೆ ಕಂಡುಬಂದಿತು. 
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ಜನತ ದೇಶ್ದಯೆಂತ ಸ್ಡಿದದ್ರು. ಕ್ಯದಯನುನು ವರೊೇಧಿಸ್ ನಿರೆಂತರವ್ಗಿ 

ಪರಿತ್ಭಟನ, ಮ್ರವಣಿಗೆಗಳು ನಡೆದವು. ಈ ಕ್ಯದಯ ಕುರಿತು ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕ್ 

ವರದಿಯೊೆಂದರಲ್ ಗ್ೆಂಧಿ ಹಿೇಗೆ ಹೆೇಳುತ್ತುರೆ: 'ಭ್ರತದಲ್ ಇದು ವರೆಗೆ ಕೆಂಡಿಲ್ದ 

ಇದ್ೆಂತಹ ಪರಿತ್ಭಟನಯ ಅಲಯನುನು ಈ ಕ್ಯದ ಹುಟುಟ್ಹ್ಕಿತು [...] ನನನು 

ಅಭಿಪ್ರಿಯದಲ್, ಆತಮಿ ಗೌರವ ಇರುವ ರ್ವ ವಯಕಿತುಯೂ ತನನು ಸಮ್ಜಕೆ್ಕ 

ಆಗುತ್ತುರುವ ಘ್ಸ್ಯನುನು ಸಹಿಸ್ಕೊೆಂಡು ಸುಮಮಿನಿರುವುದಿಲ್.' 12

ರ್ವ ಕ್ರಣಗಳಗೆ ಆ ರೌಲರ್ ಕ್ಯದಯ ವರುದ್ಧ ದೇಶ್ದಯೆಂತ ಚಳವಳ 

ನಡೆಯತೂೇ ಆ ಕ್ರಣಗಳು ಇೆಂದು ಮತತು ಅನುರಣನಗೊಳು್ಳತ್ತುವ. ಕ್ನೂನಿನ 

ನರವು ನಿೇಡದ (ವಕಿೇಲರನುನು ಒದಗಿಸ್ದ) ರ್ವ ವಯಕಿತುಯನೂನು ಅಪರ್ಧಿ ಎೆಂದು 

ಘೂೇಷ್ಸುವೆಂತ್ಲ್ ಎೆಂದು ಸವೂೇ ಚಚಿ ನ್ಯರ್ಲಯ ಮತುತು ಉಚಚಿನ್ಯರ್ಲಯದ 

ನ್ಯಯಮೂತ್ ಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೆಂದಭಯಾಗಳಲ್ ತ್ೇಪುಯಾ ನಿೇಡಿದ್್ರೆ. ಈ 

ತ್ೇಪು ಗಳಗೆ ಆಧ್ರವ್ಗಿ ಅವರುಗಳು ರೌಲರ್ ಕ್ಯದಯ ವರುದ್ಧ ನಡೆದ 

ಚಳವಳಯನುನು ಹ್ಗೂ ಆ ಕ್ಯದಯು ಹೆೇರಿದ್ 'ನ ವಕಿೇಲ್, ನ ದಲೇಲ್ 

ನ ಅಪೇಲ್ '13 (ವಕಿೇಲರಿಲ್, ವಚ್ರಣೆ ಇಲ್, ಮ್ೇಲಮಿನವ ಇಲ್) ಸೂತರಿವನುನು 

ಸಮಿರಿಸ್ದ್್ರೆ. 2011ರಲ್ ಸವೂೇ ಚಚಿ ನ್ಯರ್ಲಯ ಹಿೇಗೆ ಹೆೇಳದ: 

ಸ್ವತಃ ಸ್್ವತೆಂತರಿ್ಯ ಹೊೇರ್ಟಗ್ರರ್ಗಿದ್ ಸೆಂವಧ್ನದರ ರಚನ್ಕ್ರರು, 

ವದೇಶೇಯರ ಆಡಳತವು ಹೆೇಗೆ ನಮಮಿ ಜನರ ನ್ಗರಿಕ ಹಕು್ಕಗಳನುನು ಹೊಸಕಿ 

ಹ್ಕಿದ್ವು ಎನುನುವುದನುನು ಕರ್್ಣರೆ ಕೆಂಡಿದ್ರು ಮತುತು 'ನ ವಕಿೇಲ್, ನದಲೇಲ್, 

ನ ಅಪೇಲ್'ಎೆಂಬ ಸೂತರಿದಡಿಯಲ್ ದಿೇರಯಾಕ್ಲ ಸ್ರೆವ್ಸಕೊ್ಕಳಗ್ಗಿದ್ರು. 

ಅವರಲ್ ಹಲವರು ವೃತ್ತುಯಲ್ ವಕಿೇಲರ್ಗಿದ್ರು ಮತುತು ವಶೇಷವ್ಗಿ ಅಪರ್ಧ 

ಪರಿಕರಣಗಳಲ್ ವಕಿೇಲರ ನರವನ ಮಹತ್ವವನುನು ಚೆನ್ನುಗಿ ಅರಿತ್ದ್ರು. ಈ 

ಕ್ರಣಕ್್ಕಗಿಯೆೇ ಅವರು ಅನುಚೆಛಾೇದ 22(1)ರ 14 ಅಡಿಯಲ್ ಆರೊೇಪಗಳಗೆ 

ಕ್ನೂನು ನರವನ (ವಕಿೇಲರ ನರವು) ಹಕ್ಕನುನು ಸ್ೇರಿಸ್ದರು. ಸೆಂವಧ್ನ 

ರಚನ್ಕ್ರರ ಈ ಆಶಯವನುನು ಕ್ಯಯಾಗತಗೊಳಸಲು ಹೆಚಿಚಿನ ಮಹತ್ವವನುನು 

ನಿೇಡಬೇಕು.

ಕೊಲ, ಲೈೆಂಗಿಕ ದೌಜಯಾನಯ, ರ್ಜದೂರಿೇಹ, ಭಯೊೇತ್್ಪದನ ಮುೆಂತ್ದ ಅಪರ್ಧ 

ಪರಿಕರಣಗಳ ಆರೊೇಪಗಳ ಪರವ್ಗಿ ವಕ್ಲತುತು ವಹಿಸದೆಂತ ತನನು ಸದಸಯರನುನು 
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ನಿಯೆಂತ್ರಿಸುವ ಬ್ರ್ ಅಸ್ೂೇಸ್ಯೆೇಷನ್ ಗಳ ವತಯಾನಯ ಬಗೆಗೆ 

ಸವೂೇಯಾಚಚಿ ನ್ಯರ್ಲಯವು ತ್ೇವರಿ ಆಕ್ಷೆೇಪ ವಯಕತುಪಡಿಸ್ದ. ಹ್ಗೂ ಈ 

ವತಯಾನಯು ಸೆಂವಧ್ನವು ಪರಿತ್ಯೊಬ್ಬ ವಯಕಿತುಗೆ ನಿೇಡಿರುವ ಮೂಲಭೂತ ಹಕು್ಕಗಳ, 

ಸೆಂವಧ್ನ್ತಮಿಕ ನಿಯಮಗಳ ಸ್ಪಷಟ್ ಉಲ್ೆಂರನರ್ಗಿದ ಎೆಂದು ಹೆೇಳದ.15

ಇತ್ತುೇಚೆಗೆ ಧ್ರವ್ಡದ ಕ್ಲೇಜೊೆಂದರಲ್ ಕಲಯುತ್ತುದ್ ಕ್ಶಮಿೇರದ ಮೂವರು 

ಯುವಕರು ಪ್ಕಿಸ್ತುನದ ಪರವ್ಗಿ ಘೂೇಷಣೆ ಕೂಗಿದ್್ರೆ ಎನನುಲ್ದ ವಡಿಯೊೇ 

ಒೆಂದು ಸ್ಮ್ಜಿಕ ಮ್ಧಯಮಗಳಲ್ ವೈರಲ್ ಆದ ಸೆಂದಭಯಾದಲ್ ಹುಬ್ಬಳ್ಳ-

ಧ್ರವ್ಡದ ವಕಿೇಲರು ಈ ಯುವಕರ ಪರವ್ಗಿ ವಕ್ಲತುತು ಹ್ಕದಿರಲು 

ನಿಧಯಾರಿಸ್ದರು ಹ್ಗೂ ರ್ವ ವಕಿೇಲರೂ ಈ ಯುವಕರಿಗೆ ಕ್ನೂನು ನರವು 

ಒದಗಿಸಬ್ರದೆಂದು ನಿಣಯಾಯ ಹೊರಡಿಸ್ದರು.16 ಈ ಪರಿಕರಣದಲ್ 

ಕನ್ಯಾಟಕ ಉಚಚಿ ನ್ಯರ್ಲಯವು ವಕಿೇಲರನುನು  ಹೊೆಂದಲು ಆರೊೇಪಗಳಗೆ ಇರುವ 

ಹಕ್ಕನುನು ಉಲ್ೆಂಘಿಸಲು ಸ್ಧಯವಲ್ ಎನುನುವ ನಿಲುವನುನು ತ್ಳತು. 

'ಆರೊೇಪಗಳ ಸ್ೆಂವಧ್ನಿಕ ಹಕ್ಕನುನು ರಕ್ಣೆ ಮ್ಡುವುದು ಪೂಲೇಸರ 

ಕತಯಾವಯವ್ಗಿದ. ವಕಿೇಲರನುನು ನೇಮಕ ಮ್ಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕ್ಶ ಕೊಡದಿದ್ರೆ 

ಅದು ಆರೊೇಪಗಳ ಸ್ೆಂವಧ್ನಿಕ ಹಕಿ್ಕನ ಉಲ್ೆಂರನರ್ಗುತತುದ'ಎೆಂದಿತು 

ನ್ಯರ್ಲಯ.17

'ವಕಿೇಲರ ನರವು ಪಡೆಯುವ ಹಕ್ಕನುನು ನಿರ್ಕರಿಸ್ದಲ್ ಅದು ನ್ಯರ್ೆಂಗದ ಕೆಲಸಕೆ್ಕ 

ಅಡಚಣೆ ಉೆಂಟು ಮ್ಡಿದೆಂತ ಆಗುತತುದ' ಎೆಂದೂ ನ್ಯರ್ಲಯ ಹೆೇಳತು. ಈ 

ಹಕ್ಕನುನು ರಕ್ಸುವ ಸಲುವ್ಗಿ, ಕ್ಶಮಿೇರದ ಯುವಕರ ಪರವ್ಗಿ ವಕ್ಲತುತು ವಹಿಸುವ 

ವಕಿೇಲರಿಗೆ ರಕ್ಣೆ ಒದಗಿಸುವೆಂತಯೂ ನ್ಯರ್ಲಯ ಪೂಲೇಸರಿಗೆ ಆದೇಶಸ್ತು. 

'ಸೆಂವಧ್ನದ ಅನುಚೆಛಾೇದ 22(1)ನುನು ಹ್ಗೂ ಆರೊೇಪಗಳ ಕ್ನೂನು ನರವು 

ಪಡೆಯುವ ಹಕ್ಕನುನು ವಕಿೇಲರು ರಕ್ಸದ ಹೊೇದಲ್, ನ್ಯರ್ೆಂಗ ವಯವಸ್ಥಾಯನುನು 

ಮತ್ತುರು ರಕ್ಸುತ್ತುರೆ?' ಎೆಂದೂ ನ್ಯರ್ಲಯ ಹೆೇಳರುವುದ್ಗಿ 

ವರದಿರ್ಗಿದ.18
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2.1.3 ಪ್ರಭುತ್ವದ ಹಂಸಾಚಾರದಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ 

ರೌಲರ್ ಮಸೂದಯ ವರುದ್ಧ ಹ್ಗೂ ರ್ಜದೂರಿೇಹದ ಆಪ್ದನಯ ವರುದ್ಧ 

ಗ್ೆಂಧಿೇಜಿ ನಡೆಸ್ದ ಹೊೇರ್ಟಗಳು ವಸ್ಹತುಶ್ಹಿ ಆಡಳತದ ನ್ಯಯ 

ಸಮಮಿತ್ಯನನುೇ ಪರಿಶನುಗೆ ಒಡಿ್ಡದ್ವು. ಗ್ೆಂಧಿ ಪರಿಭುತ್ವಕೆ್ಕೇ ಸವ್ಲು ಹ್ಕಿದ್ರು.

ಈ ಕುರಿತು ಬೇರೊೆಂದು ಕಡೆ ಅವರು ಹಿೇಗೆ ಬರೆದಿದ್್ರೆ:

'ಪರಿಭುತ್ವವು ಸೆಂರಟ್ತವ್ದ ಮತುತು ಸ್ೆಂದರಿವ್ದ ಹಿೆಂಸ್ಯನುನು ಪರಿತ್ನಿಧಿಸುತತುದ. 

ವಯಕಿತುಗಳಗೆ ಮನಸುಸ್, ಆತಮಿ ಇರುತತುದ. ಆದರೆ, ಪರಿಭುತ್ವವು ಆತಮಿ-ಮನಸುಸ್ಗಳಲ್ದ 

ಯೆಂತರಿದೆಂತ. ಹಿೆಂಸ್ಯೆಂದಲೇ ಜನಮಿ ತಳ್ದ ಪರಿಭುತ್ವವನುನು ಅದರಿೆಂದ 

ದೂರಪಡಿಸುವುದು ಸ್ಧಯವಲ್ದ ಮ್ತು.'

'ಪರಿಭುತ್ವದ ಶಕಿತುಯು ಹೆಚ್ಚಿಗುತತುಲೇ ಇರುವುದನುನು ನ್ನು ಭಿೇತ್ಯೆಂದಲೇ 

ಗಮನಿಸುತ್ತುರುವ. ಶೂೇಷಣೆಯನುನು ಕಡಿಮ್ ಮ್ಡಿ ಒಳತನುನು ಮ್ಡುತತುೇವ 

ಎೆಂದು ಹೆೇಳುತ್ತುರುವ್ಗಲೂ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಯ ಹೆಸರಿನಲ್ ಜನರ ವೈಯಕಿತುಕತ 

ಮತುತು ಪರಿತಯೇಕ ಅಸ್ತುತ್ವಗಳು ನ್ಶವ್ಗುತ್ತುರುವುದು ಮ್ನವ ಜನ್ೆಂಗಕೆ್ಕ 

ಎಸಗುತ್ತುರುವ ಅತ್ದೂಡ್ಡ ಹ್ನಿ.' 19

ಪ್ರಭುತ್ವವು ಸಂಘಟಿತವಾದ ಮತುತು ಸಾಂದ್ರವಾದ ಹಂಸಯನುನು 
ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತತುದ. ವಯಾಕತುಗಳಿಗೆ ಮನಸುಸು, ಆತ್ಮ ಇರುತತುದ. ಆದರ, 
ಪ್ರಭುತ್ವವು ಆತ್ಮ-ಮನಸುಸುಗಳಿಲಲಿದ ಯಂತ್ರದಂತೆ. ಹಂಸಯಂದಲೇ 
ಜನ್ಮ ತಳೆದ ಪ್ರಭುತ್ವವನುನು ಅದರಂದ ದೂರಪಡಿಸುವುದು 
ಸಾಧಯಾವಿಲಲಿದ ಮಾತು. 

ಇತ್ತುೇಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ ಪರಿಭುತ್ವವು ಹಿೆಂಸ್ಯೊೆಂದಿಗಿನ ತನನು ಸೆಂಬೆಂಧವನುನು ಮತತು ಮತತು 

ದೃಢಪಡಿಸುತ್ತುದ ಹ್ಗೂ ಹೆಚುಚಿ ಹೆಚುಚಿ ಹೊಣೆಗೆೇಡಿರ್ಗುತ್ತುದ. ತನನುದೇ ನ್ಗರಿಕರ 

ವರುದ್ಧ ಹಿೆಂಸ್ಯನುನು ಹರಿಬಿಡುವ ಪರಿಭುತ್ವದ ಈ ಗುಣವು ಮುೆಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ 
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ಗೆಂಭಿೇರ ಸವ್ಲ್ಗಲದ. ರ್ಷಟ್ವ್ದಿಗಳ ನಡುವ ಇದೂ್ ಪರಿಭುತ್ವದ ಹಿೆಂಸ್ಯನುನು 

ಬಲವ್ಗಿ ವರೊೇಧಿಸುತ್ತುದ್ ವಯಕಿತು ಗ್ೆಂಧಿ. ಅವರು ಈಗ ಇದಿ್ದ್ರೆ ಹಿೆಂದಿಗಿೆಂತಲೂ 

ಹೆಚುಚಿ ಹಿೆಂಸ್ತಮಿಕವ್ಗಿರುವ, ಮಲಟರಿೇಕರಣಗೊೆಂಡಿರುವ ಭ್ರತದ ಪರಿಭುತ್ವವನುನು 

ನೂೇಡಿ ಖೆಂಡಿತ ಮರುಗುತ್ತುದ್ರು.

ಟ್ೇಕೆ ಮತುತು ಭಿನ್ನುಭಿಪ್ರಿಯಗಳನುನು ಎಳ್ಳಷೂಟ್ ಸಹಿಸದ ಇೆಂದಿನ ಪರಿಭುತ್ವದ ನಡೆಗಳು 

''ಹೆೇಬಿಯಸ್ ಕ್ಪಯಾಸ್ ರಿರ್'' ಅಜಿಯಾಗೆ ಹೆಚಿಚಿನ ಮಹತ್ವವನುನು ತೆಂದುಕೊಟ್ಟ್ದ. ತನನು 

ಟ್ೇಕ್ಕ್ರರನುನು ಮನಸ್ೂೇ ಇಚೆಛಾ ಬೆಂಧಿಸ್, ಬೆಂಧನದಲ್ ಇಡುವ ಪರಿಭುತ್ವದ ನಿರೆಂಕುಶ 

ನಡವಳಕೆಗೆ ತಡೆಯೊಡು್ಡವ ಸ್ಮಥಯಯಾ  ನ್ಯರ್ೆಂಗಕೆ್ಕ ಇದ. ಪರಿಭುತ್ವದ ನಿರೆಂಕುಶ 

ಮತುತು ಅಕರಿಮ ಬೆಂಧನದಿೆಂದ ನ್ಗರಿಕರನುನು ರಕ್ಸುವುದು ನ್ಯರ್ೆಂಗದ ಪರಿಮುಖ 

ಕತಯಾವಯವ್ಗಿದ. ಪರಿಭುತ್ವವು ಮ್ಡಿರುವ ರ್ಜಕಿೇಯ ಬೆಂಧನಗಳು ಅಕರಿಮವೂೇ 

ಸಕರಿಮವೂೇ ಎೆಂಬುದನುನು ಪರಿೇಕ್ಸಲು ಸವೂೇಯಾಚಚಿ ನ್ಯರ್ಲಯ ಹ್ಗೂ ರ್ಜಯಗಳ 

ಉಚಚಿ ನ್ಯರ್ಲಯಗಳು ಹೆೇಬಿಯಸ್ ಕ್ಪಯಾಸ್ ರಿರ್ ನಿೇಡುವ ಅಧಿಕ್ರ 

ಹೊೆಂದಿವ. ಈ ಅಧಿಕ್ರವೇ ನ್ಗರಿಕರ ರ್ಜಕಿೇಯ ಸ್್ವತೆಂತರಿ್ಯವನುನು  ಕ್ಪ್ಡಲು 

ಇರುವ ಮೂಲ ಅಸತ್ರ.

2.2 ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಾವಾತಂತ್ರ್ಯ 

ಸೆಂವಧ್ನವು ಕೆೇವಲ ರ್ಜಕಿೇಯ ಸ್್ವತೆಂತರಿ್ಯವನುನು ದೃಢಪಡಿಸುವ ದಸ್ತುವೇಜಲ್. 

ಬದಲಗೆ ಜ್ತ್ ಮತುತು ಲೆಂಗ ತ್ರತಮಯದೆಂತಹ ದಮನಕ್ರಿ ಆಚರಣೆಗಳ ವರುದ್ 

ನಡೆದ ಹೊೇರ್ಟದ ಫಲತ್ೆಂಶವೂ ಹೌದು. ಗೌತಮ್ ಭ್ಟ್ರ್ ಅವರ ಮ್ತ್ನಲ್ 

ಹೆೇಳುವುದ್ದರೆ :

ಅೆಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಕ್ರಿೆಂತ್ಕ್ರಿ ಚಿೆಂತನಯ ಪರಿಕ್ರ: ವೈಯಕಿತುಕ ಗೌರವ ಮತುತು 

ರನತಯ ನಿರ್ಕರಣೆಯು, ನಿಜ ರೂಪದಲ್ ಹ್ಗೂ ಸ್ೆಂಕೆೇತ್ಕವ್ಗಿ, ಕೆೇವಲ 

ಸಕ್ಯಾರದಿೆಂದ ಮ್ತರಿವಲ್ ಖ್ಸಗಿ ಶಕಿತುಗಳೆಂದಲೂ ನಡೆಯುತತುದ- ಹ್ಗ್ಗಿ 

ವಯಕಿತುಯ ಸ್್ವತೆಂತರಿ್ಯವನುನು ರಕ್ಸಲು, ಸಕ್ಯಾರದ ನಡೆಗಳನುನು ನಿಯೆಂತ್ರಿಸ್ದರೆ 

ಮ್ತರಿ ಸ್ಲದು, ಖ್ಸಗಿ ಶಕಿತುಗಳನೂನು ಸೆಂವಧ್ನಕೆ್ಕ ಬದ್ಧವ್ಗಿರುವೆಂತ 

ಮ್ಡಬೇಕು; ಅವರ ಅತ್ಕರಿಮಣಗಳನೂನು ನಿಯೆಂತ್ರಿಸ ಬೇಕು.20
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ಸ್್ವತೆಂತರಿದ ಪರಿಕಲ್ಪನಯಲ್ ಕೆೇವಲ ರ್ಜಕಿೇಯ ಸ್್ವತೆಂತರಿ್ಯ ಮ್ತರಿವಲ್, ಸ್ಮ್ಜಿಕ 

ಸ್್ವತೆಂತರಿ್ಯವೂ  ಅಡಗಿದ ಎೆಂದು ಡ್. ಅೆಂಬೇಡ್ಕರ್ ನೇತೃತ್ವದ ಮಹ್ಡ್ ಸತ್ಯಗರಿಹ 

ತ್ಳಸ್ಕೊಟ್ಟ್ತು. ತ್ೇವರಿ ಜ್ತ್ವ್ದಿರ್ಗಿದ್ ಸ್್ವತೆಂತರಿ್ಯ ಪೂವಯಾ ಭ್ರತ್ೇಯ 

ಸಮ್ಜವುಕೆರೆ, ಬ್ವ, ರಸ್ತು, ಊಟದ ವಯವಸ್ಥಾಗಳನುನು ಬಳಸುವಲ್ ಕಟುಟ್ನಿಟ್ಟ್ನಜ್ತ್ 

ಆಧ್ರಿತ ಪರಿತಯೇಕತಯನುನು, ಸ್ಮ್ಜಿಕ ಅಸ್ಪಕೃಶಯತಯನುನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತುತುತು. ಭಕಿತು 

ಚಳವಳಕ್ರರು ಹ್ಗೂ ಕಬಿೇರ್ ನೆಂತಹ  ಸೆಂತರು ತೂೇರಿದ ಪರಿಗತ್ಪರ ಚಿೆಂತನಗಳು 

ಭ್ರತ್ೇಯ ಪರೆಂಪರೆಯಲ್ಯೆೇ ಇದ್ರೂ, ಸಮ್ನತ ಬೂೇಧಿಸ್ದ ಬೌದ್ಧಧಮಯಾವು 

ಇಲ್ೇ ಜನಮಿತ್ಳದ್ರೂ, ಜ್ತ್ ತ್ರತಮಯವು ಇಲ್ ಸ್ಮ್ಜಿಕ ಮನನುಣೆಯನುನು 

ಪಡೆದಿತುತು. 

1927ರ ಮ್ರ್ಯಾ 19ರೆಂದು ನಡೆದ, ಸುಮ್ರು 3000 ಜನರು ಭ್ಗವಹಿಸ್ದ್ 

ಮಹ್ಡ್ ಸಮ್ವೇಶದಲ್ ಡ್. ಅೆಂಬೇಡ್ಕರ್ ಹಿೇಗೆ ಹೆೇಳುತ್ತುರೆ:

'ಬಿರಿಟ್ಷರು ಭ್ರತಕೆ್ಕ ಬರುವ ಮೊದಲು ಅಸ್ಪಕೃಶಯರಿಗೆ ಭ್ರತ್ೇಯ ಸಮ್ಜದಲ್, 

ತಮಮಿ ಬದುಕಿನ ಗುರಿ ಸ್ಧಿಸಲು ರ್ವ ಅವಕ್ಶಗಳದ್ವು ಎೆಂದು 

ಖಚಿತವ್ಗಿ ಹೆೇಳಲು ಸ್ಧಯವಲ್. ಆದರೆ, ಆ ದಿನಗಳಲ್ ಸ್ಪಕೃಶಯ-ಅಸ್ಪಕೃಶಯರೆೆಂಬ 

ಭೆೇದ-ಭ್ವ ಬಲವ್ಗಿ ಬೇರೂರಿತುತು. ಸ್ಪಕೃಶಯರ ಮ್ೇಲ ಅಸ್ಪಕೃಶಯರ ನರಳು 

ಸಹ ಬಿೇಳ ಬ್ರದೆಂಬ ಕಟಟ್ಳ್ ಇತುತು. ಸ್ಪಕೃಶಯರನುನು ಕೆಂಡಕೂಡಲ ಅಸ್ಪಕೃಶಯರು 

ಬೇರೆ ದ್ರಿ ಹಿಡಿದು ಹೊೇಗಬೇಕಿತುತು. ಅವರ ಉಗುಳು ನಲದ ಮ್ೇಲ 

ಬಿೇಳದೆಂತ ಕುತ್ತುಗೆಯಲ್ ಮಣಿ್ಣನ ಕುಡಿಕೆ ಕಟ್ಟ್ಕೊಳ್ಳ ಬೇಕಿತುತು. ಸ್ಪಕೃಶಯರು ಮತುತು 

ಅಸ್ಪಕೃಶಯರನುನು ಸುಲಭವ್ಗಿ ಗುರುತ್ಸುವೆಂತ್ಗಲು ಇವರ ಕೆೈಗಳಗೆ ಕಪುಪು 

ದ್ರವನುನು ಕಟ್ಟ್ಕೊಳ್ಳ ಬೇಕಿತುತು'.21

ದಲತ ಸಮುದ್ಯದ ಕಷಟ್ಗಳಗೆ ಕ್ರಣಗಳನುನು ಗುರುತ್ಸುತ್ತು ಹೊೇದ ಅೆಂಬೇಡ್ಕರ್  

ಅವರು, ದಲತರು ಸ್ೇನಗೆ ಸ್ೇರದೆಂತ ವಧಿಸ್ರುವ ನಿಬಯಾೆಂಧವು ಅೆಂತಹ ಒೆಂದು 

ಮುಖಯಕ್ರಣ ಎೆಂದರು. ಈ ನಿಬಯಾೆಂಧವನುನು ತಗೆಸಲು ದಲತ ಸಮುದ್ಯವು 

ಒಟ್ಟ್ಗಿ ಹೊೇರ್ಟ ಮ್ಡಬೇಕು. ಜೊತಗೆ ಕೃಷ್ ಸೌಲಭಯ ಮತುತು ಸಕ್ಯಾರಿ ಕಚೆೇರಿಯ 

ಕೆಲಸಗಳನೂನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳ ಬೇಕು ಎೆಂದು ಕರೆ ನಿೇಡಿದರು.

ಅೆಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಭ್ಷಣದ ನೆಂತರ ಎ. ವ. ಚಿತರಿ ಅವರು ಹೆೇಳುತ್ತುರೆ: ಮಹ್ಡ್ 

ನ  ಮುನಿಸ್ಪ್ಲಟ್ಯು ತನನುಲ್ ನಿೇರಿನ ಸೌಲಭಯಗಳನುನು ಎಲ್ ಜನರೂ ಜ್ತ್ 
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ಬೇಧವಲ್ದ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳಲು ಮುಕತುಗೊಳಸ್ದ. ಈ ಬಗೆಗೆ ಮುನಿಸ್ಪ್ಲಟ್ಯಲ್ 

ನಿಣಯಾಯವ್ಗಿದ. ಆದರೆ ಅಸ್ಪಕೃಶಯ ಸಮುದ್ಯವು ಇದನುನು ಇನೂನು ಆಚರಣೆಗೆ 

ತೆಂದಿಲ್. ಹ್ಗ್ಗಿ ಇೆಂದು ಈ ಮಹ್ ಸಭೆಯ ಅಧಯಕ್ರೂ ಸ್ೇರಿದೆಂತ ನ್ವಲ್ರೂ 

ಚವ್್ಡರ್ ಕೆರೆಗೆ ನಡೆದು ಆ ನಿೇರನುನು ಕುಡಿಯೊೇಣ.22

ಮಹ್ಡ್ ನ  ಮ್ರುಕಟಟ್ ಪರಿದೇಶದ ಮೂಲಕ ಶಸ್ತುನ ಮ್ರವಣಿಗೆಯಲ್ ನಡೆದ 

ಜನರು ದ್ರಿಯುದ್ಕೂ್ಕ ಮಹ್ತ್ಮಿ ಗ್ೆಂಧಿಗೆ, ಶವ್ಜಿಗೆ ಮತುತು ಸಮ್ನತಗೆ ಜೆೈಕ್ರ 

ಹ್ಕುತ್ತುದ್ರು. ಮ್ರವಣಿಗೆ ಚ್ವ್್ಡರ್ ಕೆರೆ ತಲುಪದ ನೆಂತರ ಮೊದಲು ಅೆಂಬೇಡ್ಕರ್ 

ಅವರು ಕೆರೆಗೆ ಇಳದು ಬಟಟ್ಲನೆಂತ ಹಿಡಿದ ಬೂಗಸ್ಯಲ್ ಕೆರೆಯ ನಿೇರನುನು 

ಮೊಗೆದುಕೊೆಂಡು ಕುಡಿದರು. ನೆಂತರ ಮ್ರವಣಿಗೆಯಲ್ದ್ವರೆಲ್ರೂ ಹರ ಹರ 

ಮಹ್ದೇವ ಎೆಂಬ ಘೂೇಷಣೆ ಕೂಗುತ್ತು ನಿೇರನುನು ಮುಟ್ಟ್ ಕುಡಿದರು. ಇದ್ದ ನೆಂತರ 

ಅೆಂದಿನ ಸಭೆಯನುನು ಮುಕ್ತುಯಗೊಳಸಲ್ಯತು.23

ಸೆಂಭರಿಮದಿೆಂದ ಮನಗೆ ತರಳುತ್ತುದ್ ಜನರ ಮ್ೇಲ ಮ್ೇಲ್ಜೆತ್ಯವರೆೆಂದು 

ಕರೆದುಕೊಳು್ಳವವರು ದ್ಳ ನಡೆಸ್ದರು. ಕೆರೆಯ ನಿೇರನುನು ಮುಟುಟ್ವ ಧೈಯಯಾ 

ತೂೇರಿದ್ಲ್ದ ನಿೇರನುನು ಅಪವತರಿ ಗೊಳಸ್ದರು ಎೆಂದು ಆಪ್ದನ ಮ್ಡಲ್ಯತು. 

ಜ್ತ್ ಕಟುಟ್ಗಳನುನು ಮುರಿಯುವ ಇೆಂತಹ ಸ್ವಯಾಜನಿಕ ನಡೆಗಳ ಬಗೆಗೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು 

ತ್ೇಕ್ಷ್ಣವ್ಗಿ ಪರಿತ್ಕಿರಿಯಸ್ದವು. 'ಒೆಂದು ಸರಳ ನಡೆಯು ಕೆಂಡರಿಯದೆಂತಹ 

ಪರಿರ್ಮಗಳಗೆ ಕ್ರಣವ್ಯತು' ಎನುನುತ್ತುರೆ ಆನೆಂದ ತೇಲುತುೆಂಬ್ಡ.24

ಅವರು ಹೆೇಳುತ್ತುರೆ: 'ಮಹ್ಡ್ ಸತ್ಯಗರಿಹವು ಅಸ್ಪಕೃಶಯರಲ್ ಎಚಚಿರವನುನು ಉೆಂಟು 

ಮ್ಡಿತು. ತಮಮಿ ಬಿಡುಗಡೆಗ್ಗಿ ಹೊೇರ್ಟ ಮ್ಡಲು ಅವರಲ್ ಶಕಿತು ಮತುತು 

ಆತಮಿಸ್ಥಾಥೈಯಯಾವನುನು ತುೆಂಬಿತು. ಹಿೆಂದು ಧ್ಮಯಾಕ  ಗರಿೆಂಥಗಳು ಶತಮ್ನಗಳೆಂದ 

ಬೆಂಧಿಸ್ದ್ ಅವರ ಅಸ್ತುತ್ವ ಸ್ಡಿದೇಳಲು ಆರೆಂಭಿಸ್ತು. ಅವರ ಮ್ೇಲ ಹೆೇರಿದ್ 

ನಿೇಚರೆೆಂಬ ಭ್ವನ ಮುರಿದು ಬಿೇಳಲು ತೂಡಗಿತು. ಅವರ ಆತಮಿಸ್ಥಾಥೈಯಯಾ ಬಿಡುಗಡೆ 

ಪಡೆದಿತುತು.' 25

ಮಹ್ಡ್ ಸತ್ಯಗರಿಹದ ನೆಂತರ ಅೆಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಅಸ್ಪಕೃಶಯರನುನು, 

ಮ್ೇಲುಜ್ತ್ಯವರನುನು ಹ್ಗೂ ಸಕ್ ರವನುನು ಉದ್ೇಶಸ್ ಮೂರು ಪರಿತಯೇಕ 

ಲೇಖನಗಳನುನು ಬರೆದರು. ಸ್ಪಕೃಶಯರನುನು ಉದ್ೇಶಸ್ ಬರೆದ ಲೇಖನದಲ್ ಅವರು 

ಅಸ್ಪಕೃಶಯತಯ ನಿವ್ರಣೆಯು ದಲತರಿಗೆ ಆತಮಿಗೌರವದ ಪರಿಶನು ಎೆಂದು ಕರೆದರು. 
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'ಮಹ್ತ್ಮಿ ಗ್ೆಂಧಿಯವರ ಹ್ಗೆ ನ್ವೂ ಕೂಡ ಇಷುಟ್ ಕ್ಲವೂ ಅಸ್ಪಕೃಶಯತಯು 

ಹಿೆಂದೂ ಧಮಯಾದ ಮ್ೇಲನ ಬಹುದೂಡ್ಡ ಕಪುಪುಚುಕೆ್ಕ ಎೆಂದು ಭ್ವಸ್ದ್ವು. 

ಆದರೆ ಈಗ ನಮಮಿ ಅಭಿಪ್ರಿಯ ಬದಲ್ಗಿದ; ಅದು ನಮಮಿ ದೇಹದ ಮ್ೇಲನ 

ಕಪುಪುಚುಕೆ್ಕ. ಅದು ಹಿೆಂದು ಧಮಯಾದ ಸಮಸ್ಯ ಎೆಂದು ಭ್ವಸ್ದ್್ಗ ಅದರ 

ನಿವ್ರಣೆಯ ಜವ್ಬ್್ರಿಯನುನು ನ್ವು ನಿಮಮಿ ಮ್ೇಲ ಬಿಟ್ಟ್ದ್ವು. ಈಗ ಇದು 

ನಮಮಿ ಮ್ೇಲನ ಕಪುಪು ಚುಕೆ್ಕ ಎನುನುವುದು ಅರಿವ್ಗಿರುವುದರಿೆಂದ ಇದನುನು 

ತೂಳ್ದುಕೊಳು್ಳವ ಕೆಲಸವನುನು ನ್ವೇ ಮ್ಡುತತುೇವ' 26

'ಹಿೆಂದು ಧಮಯಾಕೆ್ಕ ನಿೇವು ಅೆಂಟ್ಸ್ದ ಕಳೆಂಕವನುನು ನಮಮಿ ರಕತುದಿೆಂದ ತೂಡೆದು 

ಹ್ಕಬೇಕು ಎನುನುವುದ್ದರೆ ಅದನುನು ನಮಮಿ ಅದೃಷಟ್ ಎೆಂದು ಭ್ವಸುತತುೇವ. 

ಈ ಉನನುತಕ್ಯಯಾವನುನು ಮ್ಡುವ ಕ್ಯಯಾಕತಯಾರು ನ್ವು ಎನುನುವ ಅರಿವು 

ನಮಮಿಲ್ ಅಪರಿಮತ ಧೈಯಯಾವನುನು ಬಳ್ಸ್ದ...ಆದರೆ ನ್ವು ಎೆಂದಿಗೂ ಈ 

ವಷಯವನುನು ಒೆಂದು ದೆಂಗೆ, ಗಲಭೆಯ ಹ್ಗೆ ಭ್ವಸ್ಲ್. ನಮಮಿ ಪ್ಲಗೆ ಇದು 

ಸಮ್ನತಯ ಹ್ದಿಯಲ್ನ ಮೊದಲ ಯುದ್ಧವ್ಗಿದ.' 27

ಈ ರಟನಯ ನೆಂತರ ಅೆಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಬಹಿಷ್ಕಕೃತ ಹಿತಕ್ರಿಣಿ ಸಭ್ದ 

ಅಡಿಯಲ್ 'ಬಹಿಷ್ಕಕೃತ ಭ್ರತ' ಎೆಂಬ ಮರ್ಠಿ ಪತ್ರಿಕೆಯನುನು ಆರೆಂಭಿಸ್ದರು. 

ಎರಡನಯ ಮಹ್ ಸಮ್ಮಿೇಳನಕೆ್ಕ ಜನರನುನು ಸೆಂರಟ್ಸುವಲ್ ಬಹಿಷ್ಕಕೃತ ಭ್ರತ 

ಮಹತತುರ ಪ್ತರಿ ವಹಿಸ್ತು.28 ಮುೆಂಬೈ ಮತುತು ಮರ್ಠಿ ಭ್ಷ್ಕರಿರುವ ಪರಿದೇಶಗಳಲ್ 

ಬಹಿರೆಂಗ ಸಭೆಗಳು, ಕರಪತರಿಗಳು, ಗೊೇಡೆ ಬರಹ, ಪೂೇಸಟ್ರ್ ಮೊದಲ್ದ 

ಮ್ಧಯಮಗಳ ಮೂಲಕ ವ್ಯಪಕ ಪರಿಚ್ರ ನಡೆಸಲ್ಯತು. ಜನರು ಉದ್ರವ್ಗಿ 

ದೇಣಿಗೆ ನಿೇಡಲು ಆರೆಂಭಿಸ್ದರು. ಇದು ಭ್ರತದ ಇತ್ಹ್ಸದಲ್ ಅತಯೆಂತ 

ವಯವಸ್ಥಾತವ್ಗಿ ಆಯೊೇಜಿಸ್ದ ಅಸ್ಪಕೃಶಯರ ಮೊದಲ ಸಮ್ಮಿೇಳನವ್ಗಿತುತು.29

ದಲತ ಸಮುದ್ಯದೂಳಗಿನ ಈ ಎಚಚಿರಕೆ್ಕ ಪರಿತ್ರ್ಗಿ ಪರಿಭುತ್ವವು ನಕ್ರ್ತಮಿಕ 

ಪರಿತ್ಕಿರಿಯೆಯನುನು ನಿೇಡಿತು. ಮಹ್ಡ್ ನ  ಮುನಿಸ್ಪ್ಲಟ್ಯು ತನನು ಹಿೆಂದಿನ 

ನಿಣಯಾಯವನುನು ಹಿೆಂತಗೆದುಕೊೆಂಡು ಚವ್್ಡರ್ ಕೆರೆಯ ನಿೇರನುನು ಅಸ್ಪಕೃಶಯರು 

ಮುಟಟ್ದೆಂತ ನಿಬಯಾೆಂಧಿಸ್ತು. ಮ್ೇಲ್ಜೆತ್ಯ ಕೆಲವರು ಅಸ್ಪಕೃಶಯರನುನು ನಿಬಯಾೆಂಧಿಸಲು 

ಜಿಲ್್ ನ್ಯರ್ಲಯದ ಮೊರೆ ಹೊಕ್ಕರು. 
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ಅದೇ ವಷಯಾ ಡಿಸ್ೆಂಬರ್ ನಲ್  ನಡೆದ ಎರಡನೇ ಸಮ್ಮಿೇಳನವನುನು ಉದ್ೇಶಸ್ 

ಮ್ತನ್ಡಿದ ಅೆಂಬೇಡ್ಕರ್ ಹೆೇಳದರು: 

'ಅಸ್ಪಕೃಶಯರು ಚವ್್ಡರ್ ಕೆರೆಯ ನಿೇರನುನು ಮುಟಟ್ದೆಂತ ತಡೆಯಲು ಮುಖಯಕ್ರಣ 

ನಿೇರು ಗಲೇಜ್ಗುತತುದ, ಅಪವತರಿಗೊಳು್ಳತತುದ ಅಥವ್ ಆವರ್ಗಿ ಹೊೇಗುತತುದ 

ಎನುನುವುದಲ್. ಧಮಯಾಶ್ಸತ್ರಗಳು ನಿೇಚರೆೆಂದು ಗುರುತ್ಸ್ರುವ ಅಸ್ಪಕೃಶಯರು, ಸ್ಪಕೃಶಯರಿಗೆ 

ಸರಿಸಮ್ನರ್ದವರು ಎನುನುವುದನುನು ಒಪ್ಪಕೊಳ್ಳಲು ಅವರು ಸ್ದ್ಧರಿಲ್ದ ಇರುವುದೇ 

ನ್ವು ಆ ನಿೇರನುನು ಮುಟಟ್ದೆಂತ ತಡೆಯಲು ಪರಿಧ್ನ ಕ್ರಣ.' 

'ಈ ಕೆರೆಯ ನಿೇರನುನು ಕುಡಿಯುವುದರಿೆಂದ ನ್ನ್ಗಲ ಅಥವ್ ನಿೇವ್ಗಲ 

ಚಿರೆಂಜಿೇವಗಳ್ಗುವುದಿಲ್. ಆ ಕೆರೆಯ ನಿೇರನುನು ಕುಡಿಯದ ಇರುವುದರಿೆಂದ ರ್ರೂ 

ಸ್ವಗೆ ಈಡ್ಗಿಲ್. ನ್ವು ಚವ್್ಡರ್ ಕೆರೆಗೆ ಮ್ರವಣಿಗೆಯಲ್ ಹೊೇಗುತ್ತುರುವುದು 

ಆ ನಿೇರನುನು ಕುಡಿಯುವುದಕೆ್ಕ ಮ್ತರಿವಲ್, ಬದಲಗೆ ನ್ವೂ ಎಲ್ರೆಂತ ಮನುಷಯರು 

ಎನುನುವುದನುನು ಸ್ಬಿೇತು ಪಡಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಹೊೇಗುತ್ತುದ್ೇವ, ಸಮ್ನತಯನುನು 

ಸ್ಧಿಸುವ ನಿಟ್ಟ್ನಲ್ ಹೆಜೆಜೆಗಳನುನು ಇಡಲು ನ್ವು ಈ ಸಮ್ಮಿೇಳನವನುನು ನಡೆಸುತ್ತುದ್ೇವ 

ಎನುನುವುದು ಈಗ ನಿಮಗೆ ಸ್ಪಷಟ್ವ್ಗಿರ ಬಹುದು. ಇದನುನು ಅರಿತು ಕೊೆಂಡ್ಗ 

ಇದೂೆಂದು ಅಭೂತಪೂವಯಾ ಸಮ್ಮಿೇಳನ ಎನುನುವುದರಲ್ ರ್ರಿಗೂ ಸೆಂಶಯ 

ಇರುವುದಿಲ್. ಭ್ರತದ ಇತ್ಹ್ಸದಲ್ ಇೆಂತಹ ಮಹತ್ವದ ದಿನ ಮತೂತುೆಂದು 

ಬರಲಕಿ್ಕಲ್. ಜ್ಗತ್ಕ ಇತ್ಹ್ಸದಲ್ ಇೆಂತಹ ದಿನವನುನು ಹುಡುಕುವುದ್ದರೆ 

ಯುರೊೇಪ್ ಖೆಂಡದ ಫ್ರಿನ್ಸ್ ದೇಶದ ಇತ್ಹ್ಸವನುನು ಹುಡುಕಬೇಕು.30  [...] ಫರಿೆಂರ್ 

ಸಮ್ಜವನುನು ಪುನರರಿಚಿಸುವ ಸಲುವ್ಗಿ ಫ್ರಿನ್ಸ್ ಜನತಯ ಮಹ್ ಸಮ್ಮಿೇಳನವನುನು 

ನಡೆಸಲ್ಗಿತುತು. ಅದೇ ರಿೇತ್ ಹಿೆಂದು ಸಮ್ಜವನುನು ಪುನರರಿಚಿಸುವ ಸಲುವ್ಗಿ ಈ 

ನಮಮಿ ಸಮ್ಮಿೇಳನವನುನು ಆಯೊೇಜಿಸಲ್ಗಿದ.31

1789ರಲ್ ಫ್ರಿನ್ಸ್ ನಲ್  ನಡೆದ ರ್ಷ್ಟ್ೇಯ ಸಮ್ವೇಶಕೂ್ಕ ಮಹ್ಡ್ ನ  

ಸಮ್ವೇಶಕೂ್ಕ ಇರುವ ಸ್ಮಯತಗಳನುನು ಗುರುತ್ಸ್ದ ಅೆಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು, ' ಆರ್ಯಾಕ, 

ನ್ಗರಿಕ, ಧ್ಮಯಾಕ ಮತುತು ಸ್ಮ್ಜಿಕ ವಷಯಗಳಲ್ ಅದೇ ರಿೇತ್ಯ ಸ್ಧನಗಳನುನು 

ಮ್ಡ ಬೇಕೆನುನುವುದು ಈ ಸಮ್ವೇಶದ ಉದ್ೇಶ. ಜ್ತ್ ಪದ್ಧತ್ಯ ಈ ಉಕಿ್ಕನ 

ಸರಳುಗಳನುನು ಮುರಿಯಲು ನ್ವು ಸ್ವಯೆಂ ನಿಧ್ಯಾರ ಮ್ಡಿದ್ೇವ' ಎೆಂದರು. 32

ಈ ನಮಮಿ ಆೆಂದೂೇಲನವು ಶಕಿತು ಹ್ಗು ಐಕಯತಗೆ, ಸಮ್ನತ, ಸ್್ವತೆಂತರಿ ಹ್ಗು 

ಬೆಂಧುತ್ವಕ್್ಕಗಿ ' ಎೆಂದು ನುಡಿದರು. 
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ದಲತ ಸಮುದ್ಯವನುನು ಶೂೇಷಣೆಯ ಸೆಂಕೊೇಲಯಲ್ ಬೆಂಧಿಸುವೆಂತ 

ಸೂಚಿಸುವ ಮನುಸಮೃತ್ಯನುನು ಈ ಸಮ್ವೇಶದ ಅೆಂತಯದಲ್, ಡಿಸ್ೆಂಬರ್ 25ರೆಂದು 

ದಹಿಸಲ್ಯತು. ಈ ಕೃತಯವು ಹಿೆಂದೂ ಧಮಯಾದ ಸ್ಮ್ಜಿಕ ಕಟಟ್ಳ್ಗಳನುನು 

ನಿರ್ಕರಿಸುವುದರ ಸೆಂಕೆೇತವ್ಗಿತುತು. ಮಹ್ಡ್ ಸತ್ಯಗರಿಹವು ಸ್ಮ್ಜಿಕ 

ಸ್್ವತೆಂತರಿ್ಯದ ಹೊೇರ್ಟಗಳಗೆ ಪರಿೇರಣೆರ್ಗಿದ. ಅೆಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು  ಪರಿಸುತುತ 

ಪಡಿಸ್ದ ಪರಿಕಲ್ಪನಗಳು ಸಮ್ನತ, ರನತ, ಸ್್ವಯತತುತ ಮತುತು ಜ್ತ್ವ್ದಿ 

ಸಮ್ಜದಿೆಂದ ಮುಕಿತು ಪಡೆಯಲು ನಡೆಸುವ ಸ್್ವತೆಂತರಿ್ಯ ಹೊೇರ್ಟದ ಪರಿಕಲ್ಪನಗಳ್ೇ 

ಆಗಿದ್ವು. ಈ ಎಲ್ ಪರಿಕಲ್ಪನಗಳು ಸೆಂವಧ್ನದ ಪೇಠಿಕೆಯಲ್ ಹ್ಗೂ ಒಳಗಿನ 

ಪಠಯದಲ್ ಪರಿಸ್ತುಪವ್ಗಿವ

2.3 ಆರ್ಥಿಕ  ಸಾವಾತಂತ್ರ್ಯ 

ರ್ಷ್ಟ್ೇಯ ಸ್್ವತೆಂತರಿ್ಯ ಹೊೇರ್ಟದ ಮುಖಯವ್ಹಿನಿಯು ದಿೇರಯಾ ಕ್ಲದವರೆಗೆ 

ದುಡಿಯುವ ಜನರ ಹೊೇರ್ಟಗಳಗೆ ಮನನುಣೆಯನನುೇ ನಿೇಡಿರಲಲ್.19ನೇ ಶತಮ್ನದ 

ಕೊನಯ ವೇಳ್ಗೆ ಈ ಹೊೇರ್ಟಗಳ ಕಡೆಗೆ ಸ್್ವತೆಂತರಿ್ಯ ಹೊೇರ್ಟಗ್ರರು ಗಮನ 

ನಿೇಡಲು ಆರೆಂಭಿಸ್ದರು. ದುಡಿಯುವ ಜನರು ಮತುತು ಕ್ಮ ಕರು 

ಆರ್ ಕ ಸಮಸ್ಯಗಳನುನು ಇಟುಟ್ಕೊೆಂಡು ನಿರೆಂತರವ್ಗಿ ಹೊೇರ್ಟಗಳನುನು ನಡೆಸುತತುಲೇ 

ಬೆಂದಿದ್ರೂ ಈ ಹೊೇರ್ಟಗಳನುನು ಗಮನಿಸ್ರಲಲ್ 33 ಇೆಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಾತ್ಯಲ್ ಮೂಡಿ 

ಬೆಂದ ಕರ್ಚಿ ನಿಣಯಾಯವು ಐತ್ಹ್ಸ್ಕ ಮಹತ್ವವನುನು ಪಡೆದುಕೊೆಂಡಿತು. ಇದೇ 

ಮೊದಲ ಬ್ರಿಗೆ ಸ್ಮ್ಜಿಕ ಮತುತು ಆರ್ಯಾಕ ಹಕು್ಕಗಳ ಬಗೆಗೆ ಸ್ಪಷಟ್ವ್ದ ಪರಿಕಲ್ಪನ 

ಮೂಡಿ ಬೆಂದ ಕ್ರಣ ಇದು ಪರಿವತಯಾನಯ ಗಳಗೆ ಎನಿಸ್ಕೊೆಂಡಿತು. 

1931ರ ಕರ್ಚಿ ನಿಣಯಾಯವು ಸ್್ವತೆಂತರಿ್ಯಕೆ್ಕ ಇರುವ ಆರ್ಯಾಕ ಮಗುಗೆಲನುನು ಸ್ಪಷಟ್ 

ಮ್ತುಗಳಲ್ ಹಿೇಗೆ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟ್ತು:

'ಹಸ್ವಯೆಂದ ಬಳಲದ ಕೊೇಟ್ಯೆಂತರ ಜನರ ಶೂೇಷಣೆಯನುನು 

ಕೊನಗೊಳಸಲು ರ್ಜಕಿೇಯ ಸ್್ವತೆಂತರಿ್ಯವು ನಿಜ್ಥಯಾದಲ್ ಆರ್ಯಾಕ 

ಸ್್ವತೆಂತರಿ್ಯವನೂನು ಒಳಗೊೆಂಡಿರ ಬೇಕು ಎೆಂದು ಈ ಕ್ೆಂಗೆರಿಸ್ ಮಹ್ಸಭೆ 

ಭ್ವಸುತತುದ. ಕ್ೆಂಗೆರಿಸ್ ಪರಿತ್ಪ್ದಿಸುತ್ತುರುವ ಸ್ವರ್ಜ್ ಪರಿಕಲ್ಪನಯು 

ಜನ ಸಮುದ್ಯಕೆ್ಕ ಹೆೇಗೆ ಅನ್ವಯವ್ಗುತತುದ ಎನುನುವುದನುನು ಅವರಿಗೆ 
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ಅಥಯಾವ್ಗುವೆಂತ ಸರಳವ್ಗಿ ಮೆಂಡಿಸ ಬೇಕು. ಆದ್ರಿೆಂದ, ಮುೆಂದ ಪರಸ್ಪರ 

ಒಪ್ಪಗೆಯ ಮ್ೇರೆಗೆ ಅೆಂಗಿೇಕರಿಸ ಬಹುದ್ದ ಸೆಂವಧ್ನದಲ್ ಈ ಕೆಳಗಿನ 

ಅೆಂಶಗಳನುನು ಸ್ೇರಿಸ ಬೇಕು ಅಥವ್ ಸ್ವರ್ಜ್ ಸಕ್ ರವು ದುಡಿಯುವ ವಗಯಾಕೆ್ಕ 

ಈ ಅೆಂಶಗಳನುನು ಒದಗಿಸ್ಕೊಡುವೆಂತಹ ಸ್ಮಥಯಯಾವನುನು ಬಳ್ಸ ಬೇಕು: 

[ ...]

3.  ಕೆೈಗ್ರಿಕ್ ಕ್ಮ ಕರಿಗೆ ಜಿೇವನ ನಿವಯಾಹಣೆಗೆ ಸ್ಕ್ಗುವಷುಟ್ ವೇತನ, 

ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯ ಕೆಲಸ, ಕೆಲಸದ ಸಥಾಳದಲ್ ಆರೊೇಗಯಕರ ಪರಿಸರ 

ಒದಗಿಸುವುದು; ವೃದ್್ಧಪಯ-ಅನ್ರೊೇಗಯ ಮತುತು ನಿರುದೂಯೇಗದಿೆಂದ ಆರ್ಯಾಕ  

ಸೆಂಕಷಟ್ ಒದಗದೆಂತ ರಕ್ಣೆ ಒದಗಿಸುವುದು.

4. ಕ್ಮಯಾಕರನುನು ಜಿೇತ ಪದ್ಧತ್ಯೆಂದ ಅಥವ್ ಜಿೇತ ಪದ್ಧತ್ಯೆಂತಹ ರ್ವುದೇ 

ವಯವಸ್ಥಾಯೆಂದ ಮುಕತುಗೊಳಸುವುದು.

5. ಮಹಿಳ್ ಕ್ಮಯಾ ಕರಿಗೆ ರಕ್ಣೆ ಹ್ಗೂ ಹೆರಿಗೆ ರಜೆ ಒದಗಿಸುವುದು.

6. ಶ್ಲಗೆ ಹೊೇಗುವ ವಯಸ್ಸ್ನ ಮಕ್ಕಳನುನು ಕ್ಖ್ಯಾನಗಳ ದುಡಿಮ್ಯಲ್ 

ತೂಡಗಿಸುವುದನುನು ನಿಷೆೇಧಿಸುವುದು.

7. ಕ್ಮಯಾಕರ ಹಿತರಕ್ಣೆಗ್ಗಿ ಕ್ಮಯಾಕರ ಸೆಂರಟನಗಳ ರಚನಗೆ ಅನುವು 

ಮ್ಡಿಕೊಡುವುದು ಹ್ಗೂ ಕ್ಮಯಾಕರ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಈಡೆೇರಿಕೆಗೆ ಸೂಕತುವ್ದ 

ಆೆಂತರಿಕ ವಯವಸ್ಥಾಯನುನು ರೂಪಸುವುದು.

8. ಭೂಕೆಂದ್ಯ ಮತುತು ಬ್ಡಿಗೆಯನುನು ಕಡಿಮ್ ಮ್ಡುವುದು; ಉತ್್ಪದಕತ 

ಹೆಚುಚಿವವರೆಗೆ ಅನುತ್್ಪದಕ ಸ್ವತ್ತುನ ಮ್ೇಲನ ಬ್ಡಿಗೆಯನುನು ರದು್ ಪಡಿಸುವುದು.

9. ಕೃಷ್ಯಲ್ ನಿಗದಿತ ಆದ್ಯಕಿ್ಕೆಂತ ಹೆಚಿಚಿನ ಗಳಕೆಗೆ ಅನುಕರಿಮಕ  

(ಪೂರಿಗೆರಿಸ್ವ್) ಆದ್ಯತರಿಗೆ ಪದ್ಧತ್ಯನುನು ಅಳವಡಿಸುವುದು.

10.  ಹಲವು ಸತುರದ ಅನುವೆಂಶಕ ತರಿಗೆ ವಧಿಸುವುದು (ಮೃತ ವಯಕಿತುಗೂ ಮತುತು 

ಅನುವೆಂಶಕ ಆಸ್ತುಯನುನು ಪಡೆದ ವಯಕಿತುಗೂ ಇರುವ ಸೆಂಬೆಂಧವನುನು ಅವಲೆಂಬಿಸ್ 

ತರಿಗೆದರ ನಿಧ್ ರವ್ಗುತತುದ. ಹತ್ತುರದ ಸೆಂಬೆಂಧಿಗೆತರಿಗೆ ವನ್ಯತ್ ಅಥವ್ 
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ಅತಯೆಂತ ಕಡಿಮ್ ದರದ ತರಿಗೆ ಹ್ಗೂ ದೂರದ ಸೆಂಬೆಂಧಿಗೆ ಹೆಚಿಚಿನ ದರದ ತರಿಗೆ 

ವಧಿಸಲ್ಗುತತುದ. 

[...]

19. ಪರಿಮುಖ ಕೆೈಗ್ರಿಕೆಗಳು ಮತುತು ಖನಿಜ ಸೆಂಪತತುನುನು ಸಕ್ ರವು 

ನಿಯೆಂತ್ರಿಸುವುದು. 

ಕರ್ಚಿ ನಿಣಯಾಯ ಎೆಂದು ಹೆಸರ್ದ ಈ ಅೆಂಶಗಳು ಭ್ರತದ ಕ್ಮಯಾಕರ ವಗಯಾದ 

ಇತ್ಹ್ಸದಲ್ ಪರಿಧ್ನ ರಟಟ್ವ್ಗಿದ. ಹ್ಗೆಯೆೇ, ಕ್ಮಯಾಕರ ಹಕು್ಕಗಳನುನು ಸದ್ 

ಬೆಂಬಲಸುತ್ತುದ್ ಡ್. ಅೆಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ವೈಸರ್ಯ್  ಕೌನಿಸ್ಲ್ ನಲ್ 

ಕ್ಮಯಾಕರ ಪರಿತ್ನಿಧಿರ್ಗಿಯೂ ಮಹತತುರ ಕೊಡುಗೆ ನಿೇಡಿದ್್ರೆ. 

ಕ್ಖ್ಯಾನಗಳ ಮಸೂದ, ವೇತನ ಪ್ವತ್ ಮಸೂದ, ಕ್ಮಯಾಕರ ಸುರಕ್ತ ಮತುತು 

ಕಲ್ಯಣ ಕ್ಯಯಾಕರಿಮಗಳಗೆ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸ್ದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಚ್ರಗಳನುನು ವೈಸರ್ಯ್ 

ಕೌನಿಸ್ಲನುಲ್ ಪರಿಸ್ತುಪಮ್ಡಿರುವುದಲ್ದ, ಎೆಂಟು ಗೆಂಟಗಳ ಕೆಲಸದ ಅವಧಿ, ಮಹಿಳ್ 

ಕ್ಮ ಕರಿಗೆ ಹೆರಿಗೆರಜೆ, ಮೊದಲ್ದ ಸೌಲಭಯಗಳನುನು ಒದಗಿಸುವುದರಲೂ್ 

ನಿರ್ ಯಕ ಪ್ತರಿ ವಹಿಸ್ದ್್ರೆ. ಕ್ಮಯಾಕರ ಕೆಲಸದ ಅವಧಿಯನುನು 

ನಿದಿ ಷಟ್ ಅವಧಿಗೆ ಗೊತುತುಪಡಿಸ ಬೇಕು ಎೆಂಬ ತತ್ವವನುನು ಪರಿಬಲವ್ಗಿ ಪರಿತ್ಪ್ದಿಸ್ದ 

ಅವರು, ಹ್ಗಿದ್್ಗ ಮ್ತರಿ ದುಡಿಯುವ ಜನರು ಈ ದೇಶದ ಪರಿಜೆಗಳೂ ಆಗುವುದು 

ಸ್ಧಯವ್ಗುತತುದ ಎೆಂದಿದ್ರು. ' ಕ್ಮಯಾಕರಿಗೆ ಕ್ಖ್ಯಾನಯ ದುಡಿತದ ಹೊರತ್ಗಿ 

ಬಿಡುವನ ಸಮಯ ನಿೇಡದಿರುವುದು ಅನ್ಯಯ ಮತುತು ಅವವೇಕದ ಕೆಲಸವ್ಗುತತುದ. 

ಈ ಬಿಡುವನ ಸಮಯವು ಕ್ಮಯಾಕರನುನು ಪರಿಜೆಗಳನ್ನುಗಿ ರೂಪಸಲು ಹ್ಗೂ ಅವರ 

ದೈಹಿಕ ಕ್ಮತಯನುನು ಹೆಚಿಚಿಸಲು ಅತಯೆಂತ ಅಗತಯವ್ಗಿರುತತುದ ಎೆಂದು ಕ್ಮಯಾಕರ 

ಇಲ್ಖ್ಯ ಟ್ಪ್ಪಣಿಯಲ್ ನಮೂದಿಸಲ್ಗಿದ' 34 ಎೆಂದು ಅೆಂಬೇಡ್ಕರ್ ಹೆೇಳದರು.

ಆರ್ಯಾಕ ಹಕು್ಕಗಳ ವಷಯವು ಸೆಂವಧ್ನದ ಮೂಲಭೂತ ಹಕು್ಕಗಳ ಅಧ್ಯಯದಲ್ 

ಪರಿಸ್ತುಪವ್ಗಿದ್ರೂ, ಇದನುನು ಮುಖಯವ್ಗಿ ರ್ಜಯ ನಿದೇಯಾಶಕ ತತ್ವಗಳ (ಡೆೈರೆಕಿಟ್ೇವ್ 

ಪರಿನಿಸ್ಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ೇರ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್) ಅಡಿಯಲ್ ತರಲ್ಗಿದ (ಅನುಚೆಛಾೇದ 36-

51). ಮೂಲಭೂತ ಹಕು್ಕಗಳ ಅಧ್ಯಯದಲ್ ನಿೇಡಲ್ಗಿರುವ ಹಕು್ಕಗಳು 

ಮ್ತರಿ ನ್ಯರ್ಧಿೇಕರಣದ ವ್ಯಪತುಗೆ ಒಳಪಟ್ಟ್ರುತತುವ. ಅೆಂದರೆ, ಈ ಹಕು್ಕಗಳಗೆ 

ಚುಯತ್ ಬೆಂದಲ್ ನ್ಗರಿಕರು ಪರಿಭುತ್ವದ ವರುದ್ಧ ಸವೂೇಯಾಚಚಿ ಅಥವ್ ಉಚಚಿ 

ನ್ಯರ್ಲಯದಲ್ ದ್ವ ಹೂಡ ಬಹುದು. ಆದರೆ, ರ್ಜಯ ನಿದೇ ಶಕ ತತ್ವಗಳು 

ರ್ಜಯಗಳಗೆ ನಿೇಡಿರುವ ನಿದೇಯಾಶನಗಳು ಸ್ವರೂಪದಲ್ ಇದು್, ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ 

ಬರುವ ಸೆಂಗತ್ಗಳ ಉಲ್ೆಂರನ ರ್ದಲ್ ಅದರ ವರುದ್ಧ ನ್ಯರ್ಲಯದ ಮೂಲಕ 
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ನ್ಯಯ ಪರಿಹ್ರ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಆಸ್ಪದ ಇರುವುದಿಲ್. ನಿದೇಯಾಶಕ ತತ್ವಗಳ ಈ 

ಸ್ವರೂಪದಿೆಂದ್ಗಿ ಸ್ಮ್ಜಿಕ ಮತುತು ಆರ್ಯಾಕ ಹಕು್ಕಗಳನುನು ಗಳಸುವುದು ಸವ್ಲನ 

ಕೆಲಸವ್ಗಿದ. 

ಕ್ಮಯಾಕರ ರಕ್ಣೆಗೆ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸ್ದ ಕೆಲವು ಮಹತ್ವದ ಅೆಂಶಗಳನುನು ಮೂಲಭೂತ 

ಹಕು್ಕಗಳಗೆ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸ್ದ ಅನುಚೆಛಾೇದ 23 ರ ಅಡಿಯಲ್ ತರಲ್ಗಿದ. ಇದರಲ್ 

ಜಿೇತವೂ ಸ್ೇರಿದೆಂತ ರ್ವುದೇ ಬಗೆಯ 'ಒತ್ತುಯದ' ದುಡಿಮ್ಯನುನು 

ನಿಷೆೇಧಿಸಲ್ಗಿದ35 'ಒತ್ತುಯದ ದುಡಿಮ್' ಎೆಂದರೆ ಕೆೇವಲ ದೈಹಿಕವ್ಗಿ 

ಒತ್ತುಯ ಮ್ಡುವುದಲ್; ದಮನಕ್ರಿ ಸಮ್ಜವು ರ್ವುದೇ ವಯಕಿತುಯನುನು 

ತಮಮಿ ಹಿತ್ಸಕಿತುಗೆ ವರುದ್ಧವ್ಗಿ ಕೆಲಸ ಮ್ಡುವೆಂತ ಸ್ಮ್ಜಿಕ ಮತುತು ಆರ್ಯಾಕ 

ಒತತುಡಗಳನುನು ಹೆೇರುವುದುಕೂಡ ಒತ್ತುಯದ ಕೆಲಸ ಎನುನುತತುದ ಸವೂೇ ಚಚಿ 

ನ್ಯರ್ಲಯ36 ಸೆಂವಧ್ನದ ಅನುಚೆಛಾೇದ 2437 ಬ್ಲ ಕ್ಮಯಾಕ ಪದ್ಧತ್ಯನುನು, 

14 ವಷಯಾ ವಯಸ್ಸ್ನೂಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳು ದುಡಿಮ್ ಮ್ಡುವುದನುನು ನಿಷೆೇಧಿಸುತತುದ. 

ಅನುಚೆಛಾೇದ19(1)(ಸ್) ಅನುಸ್ರ ಕ್ಮಯಾಕರಿಗೆ ಸೆಂರಟನಯನುನು ಕಟ್ಟ್ಕೊಳು್ಳವ 

ಹ್ಗೂ ಸೆಂರಟ್ತರ್ಗಿ ಹೊೇರ್ಡುವ ಹಕ್ಕನುನು ನಿೇಡುತತುದ.

ಆರ್ಯಾಕ ಸ್್ವತೆಂತರಿ್ಯವನುನು ಕೊಡ ಮ್ಡುವ ಮತುತು ರಕ್ಸುವ ಹಲವ್ರು ಅೆಂಶಗಳು 

ರ್ಜಯ ನಿದೇ ಶಕ ತತ್ವಗಳ ಪಟ್ಟ್ಯಲ್ ಇವ: 

ಅನುಚೆಛಾೇದ 43-ಎ: ಕೆೈಗ್ರಿಕೆಗಳ ಆಡಳತದಲ್ ಕ್ಮಯಾಕರು ಭ್ಗವಹಿಸುವ ಹಕು್ಕ; 

ಅನುಚೆಛಾೇದ 42: ದುಡಿಯುವ ಸಥಾಳದಲ್ ನ್ಯಯಸಮಮಿತವ್ದ ಹ್ಗೂ ಮ್ನವೇಯ 

ಪರಿಸರ ಒದಗಿಸುವುದು; ಅನುಚೆಛಾೇದ 43: ಜಿೇವನ ನಿವಯಾಹಣೆಗೆ ಬೇಕ್ಗುವಷುಟ್ 

ವೇತನ ನಿೇಡುವುದು; ಅನುಚೆಛಾೇದ 47: ದುಡಿಯುವ ಜನರ ಜಿೇವನ ಮಟಟ್ವನುನು 

ಹೆಚಿಚಿಸುವುದು ಹ್ಗೂ ಆರೊೇಗಯವನುನು ಸುಧ್ರಿಸುವುದು; ಅನುಚೆಛಾೇದ 39: ಸಮ್ನ 

ಕೆಲಸಕೆ್ಕ ಸಮ್ನ ವೇತನ ನಿೇಡುವುದು; ಇತ್ಯದಿ. 

ನ್ಯರ್ಧಿೇಕರಣದ ವ್ಯಪತುಗೆ ಒಳಪಡದ ಕೆಲವು ನಿದೇ ಶಕ ತತ್ವಗಳನುನು 

ನ್ಯರ್ಲಯಗಳ್ೇ ಮೂಲಭೂತ ಹಕು್ಕಗಳನ್ನುಗಿ ಮ್ಪಯಾಡಿಸ್ವ. ಆದರೆ, ಭ್ರತದ 

ಬಹುಸೆಂಖ್ಯತ ದುಡಿಯುವ ಜನರ ಹಿತರಕ್ಣೆಗೆ ಇನೂನು ಅನೇಕ ನಿದೇಯಾಶಕ ತತ್ವಗಳನುನು 

ಜ್ವಲೆಂತಗೊಳಸುವ ಕೆಲಸ ಬ್ಕಿ ಇದ. 
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ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ಪೀಠಿಕೆ

3.1 ಪೀಠಿಕೆಯ ಪೂರಥಿಸ�ಚಕಗಳು

ಭ್ರತ ಸೆಂವಧ್ನದ ಪೇಠಿಕೆಯು ಮೊೇತ್ಲ್ಲ್ ನಹರೂ ವರದಿ, ಪೂಣಯಾ ಸ್ವರ್ಜಯದ 

ಗೊತುತುವಳ, ಧಯೇಯೊೇದ್ೇಶ ಗೊತುತುವಳ ಹ್ಗೂ ಅೆಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ರ್ಜಯಗಳು 

ಮತುತು ಅಲ್ಪಸೆಂಖ್ಯತರು (ಸ್ಟ್ೇರ್ಸ್  ಅೆಂಡ್  ಮ್ೈನ್ರಿಟ್ಸ್) ಕೃತ್ಯಲ್ ಪರಿಸ್ತುಪಸಲ್ದ 

ಪೇಠಿಕೆೆ- ಇವುಗಳನೂನುಳಗೊೆಂಡೆಂತ ಭ್ರತ್ೇಯರ ಆಶೂೇತತುರಗಳು ಮತುತು ಕಣೊ್ಣೇಟದ 

ಹಿೆಂದಿನ ಅಭಿವಯಕಿತುಗಳೆಂದ ಪರಿೇರಣೆ ಪಡೆದಿತುತು. 

3.1.1  ಪೂಣ್ಷ ಸ್ವರಾಜಯಾ 

ಭ್ರತ ಸಕ್ ರಕ್ಯದ, 1919ರ38 (Government of India Act, 1919) 

ಕ್ಯಯಾವೈಖರಿಯನುನು ಪುನರ್ ವಮಶ ಸಲು ಮತುತು ಸ್ೆಂವಧ್ನಿಕ ಸುಧ್ರಣೆಗಳನುನು 

ಸೂಚಿಸಲು1927ರಲ್ ಸ್ೈಮನ್ ಆಯೊೇಗವನುನು ನೇಮಸಲ್ಯತು. ಆದರೆ 

ಈ ಆಯೊೇಗದಲ್ ಭ್ರತದ ಪರಿತ್ನಿಧಿಗಳರದ ಕ್ರಣ ಭ್ರತದ ಸ್್ವತೆಂತರಿ್ಯ 

ಚಳವಳಯ ನೇತ್ರರು ಕುಪತರ್ಗಿದ್ರು. ಈ ಬಗೆಗೆ ಬಿರಿಟ್ಷರನುನು ಪರಿಶನುಸ್ದ್ಗ ಅವರು 

ನೂಯನತಯನುನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ನಿರ್ಕರಿಸ್ದರು. ಅಲ್ದ, ಬಿರಿಟ್ಷರ ಪರಿಯತನುಗಳ ಬಗೆಗೆ 

ಬೇಸರ ಇರುವುದ್ದರೆ ತಮಮಿದೇ ಸ್ವೆಂತ ಸೆಂವಧ್ನದ ಕರಡನುನು ರೂಪಸ್ಕೊಳು್ಳವೆಂತ 

ಭ್ರತದ ಮುಖೆಂಡರಿಗೆ ಸವ್ಲಸ್ದರು. ಇದಕೂ್ಕ ಮುನನು ಜನರ ಬೆಂಬಲವನುನು 

ಗಳಸುವ ಸ್ೆಂವಧ್ನಿಕ ಸುಧ್ರಣೆಗಳ ಸಮಗರಿ ಯೊೇಜನಯೊೆಂದನುನು ರೂಪಸಲು 

ಭ್ರತ್ೇಯರು ಅಸಮಥಯಾರು39 ಎೆಂಬ ಮೆಂತರಿವನುನು ಸ್ೈಮನ್ ಆಯೊೇಗದ ರಚನಗೆ 

ಕ್ರಣರ್ಗಿದ್ ಕನಸ್ವೇ ಟ್ವ್ ಪಕ್ದ ನ್ಯಕ ಮತುತು ವದೇಶ್ೆಂಗ ಸಚಿವ ಲ್ಡ್ಯಾ  

ಬಕೆಯಾನ್ ಹೆಡ್  ಆಗ್ಗೆಗೆ ಜಪಸುತತುಲೇ ಇದ್. ಈ ಸವ್ಲುಗಳಗೆ ಉತತುರವ್ಗಿಯೆೇ 

ಮೊೇತ್ಲ್ಲ್ ನಹರು ವರದಿಯನುನು ಹೊರತರಲ್ಗಿದು್, ಆ ವರದಿಯೆೇ ಮುೆಂದ 

ಸ್ಥಾಪನಗೊಳ್ಳಲದ್ ಭ್ರತ ಗಣರ್ಜಯದ ಕರಡು ಸೆಂವಧ್ನವ್ಗಿತುತು. 'ಭ್ರತ್ೇಯ 

ಸೆಂವಧ್ನದ ಬುನ್ದಿಯು ಮೂಲಭೂತ ಹಕು್ಕಗಳ ಘೂೇಷಣೆರ್ಗಿರತಕ್ಕದು್ 

ಹ್ಗೂ ಖಚಿತವ್ದ ಸಮ್ನತಯ ಹಕು್ಕ, ಬದುಕಿನ ಹಕು್ಕ, ವಚ್ರ ಮತುತು 
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ಧ್ಮಯಾಕ ಆಯೆ್ಕಯ ಸ್್ವತೆಂತರಿ್ಯದ ಹಕು್ಕ ಮತುತು ತ್ರತಮಯಗಳ ವರುದ್ಧ ರಕ್ರ್ತಮಿಕ 

ಖ್ತ್ರಿಗಳನುನು ಒಳಗೊೆಂಡಿರಬೇಕು' ಎೆಂದು ಆ ವರದಿಯಲ್ ತ್ಳಸಲ್ಗಿತುತು. ಅಲ್ದ 

ಅದು ಭ್ರತವನುನು ಮತಧಮಯಾ ನಿರಪೇಕ್ರ್ಷಟ್ವೆಂದು ಚಿತ್ರಿಸ್ತುತು. ಆದರೆ ಆ 

ವರದಿಯು ರ್ಜ್ಡಳತದ ಅಡಿಯಲ್ ಸ್ವತೆಂತರಿ ರ್ಜ್ಯಧಿಕ್ರವನುನು (Dominion 
Status) ಆಯೆ್ಕ ಮ್ಡಿಕೊೆಂಡಿತುತು. ಅೆಂದರೆ ಭ್ರತವು ಬಿರಿಟ್ಷ್ ಅರಸ್ೂತ್ತುಗೆಗೆ ನಿಷೆಠೆ 

ತೂೇರಬೇಕಿತುತು. 

ಆದರೆ ರ್ಜ್ಡಳತದ ಅಡಿಯಲ್ ಸ್ವತೆಂತರಿ ರ್ಜ್ಯಧಿಕ್ರ ನಡೆಸುವ ಈ ಕರಿಮದ ಬಗೆಗೆ 

ಅಸೆಂತೂೇಷಗೊೆಂಡ ಜವಹರಲ್ಲ್ ನಹರು, ಹಸರತ್ ಮೊಹಿನು  ಮತುತು ಸುಭ್ಷ್ 

ಬೂೇಸ್ ರೆಂತಹ ನ್ಯಕರು ಪೂಣಯಾ ಸ್ವರ್ಜಯಇಲ್ವೇ ಪೂಣಯಾ ಸ್್ವತೆಂತರಿ್ಯಕ್್ಕಗಿ 

ಆಗರಿಹಿಸ್ದರು. ಈ ದಿಶಯಲ್1929ರ ಡಿಸ್ೆಂಬರ್19ರೆಂದು ಕ್ೆಂಗೆರಿಸ್ ತನನು ಲ್ಹೊೇರ್ 

ಅಧಿವೇಶನದಲ್ ಪೂಣಯಾ ಸ್ವರ್ಜಯದ ಘೂೇಷಣೆಯನುನು ಅೆಂಗಿೇಕರಿಸ್ತು. ಸೆಂಕ್ಪತುವ್ಗಿ 

ಬರೆಯಲ್ಗಿದ್ ನಿಣಯಾಯದ ಆರೆಂಭಿಕ ವ್ಕಯಗಳು ಹಿೇಗಿವ:

ಸ್ವತಂತ್ರರಾಗಲು, ತಮ್ಮ ಶ್ರಮದ ಪ್ರತಿಫಲವನುನು ಸವಿಯಲು ಹಾಗೂ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ 

ಸಂಪೂಣ್ಷ ಅವಕಾಶಗಳನುನು ಗಳಿಸಲು ಬದುಕನ ಅವಶಯಾಕತೆಗಳನುನು 

ಹೂಂದುವುದು, ಬೆೇರಾವುದೇ ಜನಸಮುದಾಯದಂತೆ ಭಾರತಿೇಯರ ಅವಿಚಿಛಿನನು 

ಹಕಾಕುಗಿದ ಎಂದು ನಾವು ನಂಬಿದ್ೇವ. ಅಲಲಿದ ಯಾವುದೇ ಜನತೆಯನುನು 

ಯಾವುದೇ ಸಕಾ ರವು ಈ ಹಕುಕುಗಳಿಂದ ವಂಚಿತರನಾನುಗಿಸಿ ಅವರ ಮೇಲ 

ದಬಾ್ಬಳಿಕ ಮಾಡಿದ್ೇ ಆದಲ್ಲಿ ಆ ಸಕಾ ರವನುನು ಬದಲ್ಸಲು ಅಥವಾ 

ಕೂನೆಗಾಣಿಸಲು ಆ ಜನರಗೆ ಅಧಿಕಾರವಿರುತತುದ ಎಂದೂ ನಾವು ನಂಬಿದ್ೇವ. 

ಬಿ್ರಟಿಷ್ ಸಕಾ ರವು ಭಾರತದ ಜನತೆಯಂದ ಅವರ ಸಾ್ವತಂತ್ರ್ಯವನುನು 

ಕಸಿದುಕೂಂಡಿರುವುದಷ್ೇ ಅಲಲಿ, ಜನರನುನು ಶೂೇರಣೆ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ 

ತನನು ಅಸಿತುತ್ವವನುನು ಸಾಥಾಪಿಸಿಕೂಂಡಿದ ಹಾಗೂ ಭಾರತವನುನು ಆರ್್ಷಕವಾಗಿ, 

ರಾಜಕೇಯವಾಗಿ, ಸಾಂಸಕುಕೃತಿಕವಾಗಿ ಮತುತು ಆಧಾಯಾತಿ್ಮಕವಾಗಿ ನಾಶಮಾಡಿದ. 

ಆದ್ರಂದ ಭಾರತವು ಬಿ್ರಟಿರರೂಂದಿಗಿನ ಸಂಪಕ್ಷವನುನು ಕಡಿದುಹಾಕ ಪೂಣ್ಷ 

ಸ್ವರಾಜಯಾ ಅಥವಾ ಪೂಣ್ಷ ಸಾ್ವತಂತ್ರ್ಯವನುನು ಗಳಿಸತಕಕುದು್.

ಇನುನು ಮುೆಂದ ಜನವರಿ 26ರೆಂದು ಪೂಣಯಾ ಸ್್ವತೆಂತರಿ್ಯದ ದಿನವೆಂದು ಆಚರಿಸ ಬೇಕ್ಗಿ 

ಅಧಿವೇಶನವು  ತ್ೇಮ್ ನಿಸ್ತು. ಅದರೆಂತ 1930ರ ಜನವರಿ 26ರೆಂದು ದೇಶ್ದಯೆಂತ 

ಬೃಹತ್ ಸಮ್ವೇಶಗಳನುನು ಮತುತು ಸಭೆಗಳನುನು ಹಮಮಿಕೊಳ್ಳಲ್ಯತು. ಅಲ್ 
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ಸೆಂಪೂಣಯಾ ಸ್ವರ್ಜಯ ಘೂೇಷಣೆಯನುನು ಸ್ಮೂಹಿಕವ್ಗಿ ಓದಿ, ಹೊೇರ್ಟ ನಡೆಸಲು 

ಪೂಣಯಾ ಸ್ವರ್ಜಯ ಅಥವ್ ಸೆಂಪೂಣಯಾ ಸ್್ವತೆಂತರಿ್ಯವೇ ಏಕೆೈಕ ಗೌರವ್ನಿ್ವತ ಗುರಿ 

ಎೆಂದು ಪರಿಮ್ಣಿೇಕರಿಸಲ್ಯತು. ಭ್ರತದ ಸ್್ವತೆಂತರಿ್ಯ ಚಳವಳಯ ಚರಿತರಿಯಲ್ 

ಇದೂೆಂದು ಮಹತ್ವಪೂಣಯಾ ಸೆಂದಭಯಾವ್ಗಿದ, ಏಕೆೆಂದರೆ ಮೊಟಟ್ಮೊದಲ ಬ್ರಿಗೆ 

ದೇಶದ ಜನತ ಸ್ವತೆಂತರಿ ಭ್ರತದ ತಮಮಿ ಕಣೊ್ಣೇಟವನುನು ಚಿತ್ರಿಸ್ದ್ರಲ್ದೇ ಅದನುನು 

ರೆಂಟ್ಘೂೇಷವ್ಗಿ ಘೂೇಷ್ಸ್ದ್ರು. 

1947ರಲ್ ಅಧಿಕ್ರ ಹಸ್ತುೆಂತರ ಪೂಣಯಾಗೊಳು್ಳವವರೆಗೂ ಕ್ೆಂಗೆರಿಸ್ ಈ ದಿನವನುನು 

ಸೆಂಪೂಣಯಾ ಸ್್ವತೆಂತರಿ್ಯ ದಿನವೆಂದು ಆಚರಿಸುತ್ತುತುತು. ಈ ದಿನದೆಂದು ಪೂಣಯಾ ಸ್ವರ್ಜಯ 

ಘೂೇಷಣೆಯನುನು ಸ್ವಯಾಜನಿಕಗೊಳಸ್ದ ನನಪನಲ್ ಭ್ರತದ ಸೆಂವಧ್ನವನುನು 

1950ರ ಜನವರಿ 26ರೆಂದೇ ಅೆಂಗಿೇಕರಿಸಲ್ಯತು.

3.1.2. ಧಯಾೇಯೇದ್ೇಶ ಗೊತುತುವಳಿ

1946ರ ಡಿಸ್ೆಂಬರ್ 13ರೆಂದು ಸೆಂವಧ್ನರಚನ್ ಸಭೆಯಲ್ ಐತ್ಹ್ಸ್ಕ 

ಧಯೇಯೊೇದ್ೇಶ ಗೊತುತುವಳಯನುನು ಮೆಂಡಿಸ್ದ ಜವಹರಲ್ಲ್ ನಹರು, ಸೆಂವಧ್ನ 

ರಚನ್ ಸಭೆಯು ರ್ವ ಮೌಲಯಗಳನ್ನುಧರಿಸ್ ಭ್ರತದ ಸೆಂವಧ್ನವನುನು ರಚಿಸ 

ಬೇಕಿದ ಎನುನುವುದನುನು ವವರಿಸ್ದರು. ಭ್ರತವು ಸ್ವತೆಂತರಿವ್ದ ಸ್ವಯಾಭೌಮ 

ಗಣರ್ಜಯವ್ಗಲದ ಮತುತು ಈ ಗಣರ್ಜಯದೂಳಗೆ ಬರುವ ಎಲ್್ ಪರಿದೇಶಗಳೂ 

ಸ್್ವಯತತು ರಟಕಗಳ್ಗಿರಲವ ಎೆಂದು ಆ ಗೊತುತುವಳಯಲ್ ತ್ಳಸಲ್ಗಿತುತು. 

ಅದು ಭ್ರತದ ಜನತಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ, ಆರ್ ಕ ಮತುತು ರಾಜಕೇಯ ನಾಯಾಯದ 

ಭರವಸಯನುನು; ಸಾಥಾನಮಾನ, ಅವಕಾಶಗಳು ಮತುತು ಕಾನೂನಿನ ಸಮಾನತೆಯನುನು; 

ಕಾನೂನು ಮತುತು ಸಾವ್ಷಜನಿಕ ನೆೈತಿಕತೆಯ ರರತಿತುಗೆ ಒಳಪಟ್ಂತೆ ವಿಚಾರ, 

ಅಭಿವಯಾಕತು, ನಂಬಿಕ, ಶ್ರದಧೆ ಮತುತು ಪೂಜಿಸುವ ಸಾ್ವತಂತ್ರ್ಯದ ಭರವಸಯನುನು,  

ವೃತಿತು ಆಯ್ಕುಯ, ಸಂಘ ಕಟಿ್ಕೂಂಡು ಕಲಸ ಮಾಡುವ ಸಾ್ವತಂತ್ರ್ಯದ 

ಭರವಸ್ಯನುನು ನಿೇಡಿತು.

ಸೆಂವಧ್ನದ ಪೇಠಿಕೆಯು ನಹರು ಅವರ ಧಯೇಯೊೇದ್ೇಶ ಗೊತುತುವಳಯೆಂದ 

ಪರಿೇರಣೆ ಪಡೆದಿತುತು ಎನುನುವುದು ಗೊತುತುವಳಯನುನು ಒಮ್ಮಿ ಓದಿದರೆ ತ್ಳಯುತತುದ 

ಗೊತುತುವಳಯಲ್ ಹಿೇಗೆ ಹೆೇಳಲ್ಗಿದ:
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(1) ಭಾರತವನುನು ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಾವ್ಷಭೌಮ ಗಣರಾಜಯಾವನಾನುಗಿ ಘೂೇರಣೆ 

ಮಾಡಲು ಮತುತು ಭಾರತದ ಭವಿರಯಾತಿತುನ ಆಡಳಿತಕಾಕುಗಿ ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನವನುನು 

ರಚಿಸಲು ಈ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಭೆಯು ತನನು ಅಚಲವಾದ ದೃಢ ನಿಶ್ಚಯವನುನು 

ಘೂೇಷಿಸುತತುದ;

[...]

(4) ಸಾವ್ಷಭೌಮ ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತವನುನು, ಅದರ ಅಧಿಕಾರವನುನು ಹಾಗೂ 

ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ವಿಭಾಗಗಳು ಮತುತು ಸಕಾ್ಷರದ ಅಂಗಗಳನುನು, ಜನರಂದ 

ಪಡೆಯಲಾಗಿದ ಮತುತು

(5) ಸಾಮಾಜಿಕ, ಆರ್್ಷಕ ಮತುತು ರಾಜಕೇಯ ನಾಯಾಯವನುನು; ಸಾಥಾನಮಾನದ 

ಸಮಾನತೆಯನುನು, ಅವಕಾಶಗಳಲ್ಲಿನ ಸಮಾನತೆ ಯನುನು ಮತುತು ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ 

ಸಮಾನತೆಯನುನು; ಕಾನೂನು ಮತುತು ಸಾವ್ಷಜನಿಕ ನೆೈತಿಕತೆಯ ರರತಿತುಗೆ 

ಒಳಪಟ್ಂತೆ ವಿಚಾರ ಸಾ್ವತಂತ್ರ್ಯವನುನು, ಅಭಿವಯಾಕತು ಸಾ್ವತಂತ್ರ್ಯವನುನು, ನಂಬಿಕ, 

ಶ್ರದಧೆ ಮತುತು ಪೂಜಿಸುವ ಸಾ್ವತಂತ್ರ್ಯವನುನು, ವೃತಿತು ಆಯ್ಕುಯ ಮತುತು ಸಂಘ 

ಕಟಿ್ಕೂಂಡು ಕಲಸ ಮಾಡುವ ಸಾ್ವತಂತ್ರ್ಯವನುನು ಭಾರತದ ಎಲಲಿ ಜನರಗೂ ಖಾತಿ್ರ 

ಪಡಿಸಲಾಗುವುದು ಮತುತು ಭದ್ರಪಡಿಸಲಾಗುವುದು; ಹಾಗೂ

(6) ಅಲ್ಪಸಂಖಾಯಾತರಗೆ, ಹಂದುಳಿದ ಮತುತು ಬುಡಕಟು್ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ 

ದಮನಿತ ಮತಿತುತರ ಹಂದುಳಿದ ವಗ್ಷಗಳಿಗೆ ಸಾಕರು್ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳನುನು 

ಕಲ್್ಪಸಲಾಗುವುದು; ಮತುತು

(7) ನಾಗರಕ ರಾರಟ್ರಗಳ ನಾಯಾಯ ಮತುತು ಕಾನೂನಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವಂತೆ 

ಗಣರಾಜಯಾದ ಪಾ್ರದೇಶಿಕ ಸಮಗ್ರತೆಯನೂನು ಮತುತು ಭೂಪ್ರದೇಶ, ಸಮುದ್ರ 

ಮತುತು ವಾಯು ಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲ ಅದರ ಸಾವ್ಷಭೌಮ ಹಕುಕುಗಳನುನು 

ಕಾಯು್ಕೂಳ್ಳಲಾಗುವುದು; ಹಾಗೂ

(8) ಈ ಪುರಾತನ ಭೂಮಿಯು ವಿಶ್ವದಲಲಿೇ ತನಗೆ ಯೇಗಯಾವಾದ ಮತುತು 

ಗೌರವಯುತವಾದ ಸಾಥಾನವನುನು ಗಳಿಸಿ ವಿಶ್ವ ಶಾಂತಿ ಮತುತು ಮಾನವ ಕುಲದ 

ಕಲಾಯಾಣವನುನು ಉತೆತುೇಜಿಸಲು ಇಚಾಛಿಪೂವ್ಷಕವಾಗಿ ತನನು ಪೂಣ್ಷಕೂಡುಗೆ 

ನಿೇಡುತತುದ.
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3.1.3  ರಾಜಯಾಗಳು ಮತುತು ಅಲ್ಪಸಂಖಾಯಾತರು: ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್. 
ಅಂಬೆೇಡಕುರ್ 

ಅಖಿಲ ಭ್ರತ ಪರಿಶಷಟ್ ಜ್ತ್ಗಳ ಒಕೂ್ಕಟದ ಕ್ಯಯಾಕ್ರಿ ಸಮತ್ಯು ಪರಿಶಷಟ್ 

ಜ್ತ್ಗಳಗೆ ಒದಗಿಸಬೇಕ್ದ ರಕ್ರ್ತಮಿಕ ಕರಿಮಗಳ ಬಗೆಗೆ ಸೆಂವಧ್ನ ರಚನ್ 

ಸಭೆಗೆ ನಿವೇದನ್ ಪತರಿವೂೆಂದನುನು ಸಲ್ಸಬೇಕಿದು್ ಅದನುನು ಬರೆದುಕೊಡುವೆಂತ 

ಡ್. ಬಿ. ಆರ್. ಅೆಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರನುನು ಕೆೇಳಕೊೆಂಡ್ಗ ಅವರು 'ರ್ಜಯಗಳು 

ಮತುತು ಅಲ್ಪಸೆಂಖ್ಯತರು'40 ಕೃತ್ಯನುನು ರಚಿಸ್ದರು. ಈ ಕೃತ್ಯನುನು ಸೆಂವಧ್ನದ 

ಅನುಚೆಛಾೇದಗಳ ರೂಪದಲ್ ಬರೆಯಲ್ಗಿದು್, ಇದು ಬಹುತೇಕ 'ಭ್ರತ ಸೆಂಯುಕತು 

ಸೆಂಸ್ಥಾನಕ್್ಕಗಿ' ರೂಪಸಲ್ದ ಕಿರು-ಸೆಂವಧ್ನದೆಂತ್ತುತು. 

ಈ ನಿವೇದನ್ ಪತರಿವು ಕೆೇವಲ ಅಲ್ಪಸೆಂಖ್ಯತರಿಗೆ ಕಲ್ಪಸ ಬೇಕ್ದ ರಕ್ರ್ತಮಿಕ 

ಕರಿಮಗಳಗೆ ಸ್ೇಮತವ್ಗಿರಲಲ್. ಅದು ಪರಿಜೆಗಳ ಮೂಲಭೂತ ಹಕು್ಕಗಳು ಹ್ಗೂ 

ಮೂಲಭೂತ ಹಕು್ಕಗಳ ಮ್ೇಲನ ದ್ಳಗಳಗೆ (ಅಸಮ್ನವ್ಗಿ ನಡೆಸ್ಕೊಳು್ಳವುದು, 

ತ್ರತಮಯ ಮ್ಡುವುದು, ಆರ್ಯಾಕ ಶೂೇಷಣೆ, ಇತ್ಯದಿ ಸ್ೇರಿದೆಂತ) ಪರಿಹ್ರಗಳನುನು 

ಸೂಚಿಸುವ ಬಗೆಗೆ ವಸತೃತವ್ಗಿ ಗಮನ ಹರಿಸ್ತುತು. ಹ್ಗೂ, ಇತರ ಹಕು್ಕಗಳ್ೂೆಂದಿಗೆ 

ಬದುಕುವ ಹಕು್ಕ, ಮ್ತ್ನ ಸ್್ವತೆಂತರಿ್ಯದ ಹಕು್ಕ ಮತುತು ಸಮ್ನತಯ ಹಕು್ಕಗಳನುನು 

ಕಲ್ಪಸ್ತು. ಭ್ರತ ಸೆಂಯುಕತು ಸೆಂಸ್ಥಾನವು ಈ ಕೆಳಗಿನ ನೂೇಟಗಳನುನು ಹೊೆಂದಿರ ಬೇಕು 

ಎೆಂದು ಅದರಲ್ ಹೆೇಳಲ್ಗಿತುತು:

(i) ಭ್ರತ ಸೆಂಯುಕತು ಸೆಂಸ್ಥಾನದ್ದಯೆಂತ ನಮಗೂ ಮತುತು ನಮಮಿ ಮುೆಂದಿನ 

ತಲಮ್ರುಗಳಗೂ ಸ್ವಯೆಂ-ಆಡಳತ ಮತುತು ಒಳ್್ಳಯ ಸಕ್ಯಾರಗಳ ಅನುಗರಿಹವನುನು 

ಪಡೆಯ ಬೇಕು, 

(ii) ಪರಿತ್ಯೊಬ್ಬ ಪರಿಜೆಯ ಬದುಕಿನ ಹಕು್ಕ, ಸ್್ವತೆಂತರಿ್ಯದ ಹಕು್ಕ, ಸೆಂತೂೇಷದ ಹಕು್ಕ 

ಹ್ಗೂ ಮ್ತ್ನ ಸ್್ವತೆಂತರಿ್ಯ ಮತುತು ಧಮ್ಯಾ ಚರಣೆಯ ಸ್್ವತೆಂತರಿ್ಯದ ಹಕ್ಕನುನು 

ಕ್ಯು್ಕೊಳ್ಳಬೇಕು,

 

(iii) ತುಳತಕೊ್ಕಳಗ್ದ ವಗಯಾಗಳಗೆ ಉತತುಮ ಅವಕ್ಶಗಳನುನು ಒದಗಿಸ್ ಸ್ಮ್ಜಿಕ, 

ರ್ಜಕಿೇಯ ಮತುತು ಆರ್ಯಾಕ ಅಸಮ್ನತಯನುನು ತೂಡೆದುಹ್ಕಬೇಕು, 
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(iv) ಪರಿತ್ಯೊಬ್ಬ ಪರಿಜೆಯೂ ಕೊರತಯೆಂದ, ಭಿೇತ್ಯೆಂದ ವಮುಕತುರ್ಗಲು 

ಸ್ಧಯವ್ಗಬೇಕು;  ಹ್ಗೂ 

(v) ಆೆಂತರಿಕ ಅವಯವಸ್ಥಾಯ ಮತುತು ಬ್ಹಯ ಆಕರಿಮಣದ ವರುದ್ಧ ಕರಿಮ ಕೆೈಗೊಳು್ಳವ 

ಸಲುವ್ಗಿ ಭ್ರತ ಸೆಂಯುಕತು ಸೆಂಸ್ಥಾನಕ್್ಕಗಿ ಈ ಸೆಂವಧ್ನವನುನು ಅನುಷ್ಠೆನಗೊಳಸ 

ಬೇಕು.

3.2 ಭಾರತದ ಜನತೆಯಾದ ನಾರು...

ರ್ರ ಹೆಸರಿನಲ್ ಭ್ರತದ ಸೆಂವಧ್ನವನುನು ಆರೆಂಭಿಸ ಬೇಕು ಎೆಂಬ ಪರಿಶನು 

ಎದುರ್ದ್ಗ ಅದನುನು ಸವ್ ನುಮತದಿೆಂದ ನಿಧಯಾರಿಸಲ್ಗಲಲ್. ಅದರ ಬಗೆಗೆ 

ಸೆಂವಧ್ನ ರಚನ್ ಸಭೆಯಲ್ ತ್ೇವರಿ ವ್ಗ್್ವದಗಳು ನಡೆದವು. 'ಈ ಸೆಂವಧ್ನದ 

ಬೇರುಗಳು, ಅಧಿಕ್ರ, ಸ್ವಯಾಭೌಮತ್ವ ಎಲ್ವೂ ಜನರಿೆಂದಲೇ ಪ್ರಿಪತುವ್ಗಿರುತತುದ 

ಎನುನುವುದು ಪೇಠಿಕೆಯಲ್ಯೆೇ ಸ್ಕ್ರಗೊೆಂಡಿದ ' ಎೆಂದು ಅೆಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು 

ಅದ್ಗಲೇ ಘೂೇಷ್ಸ್ದ್ರು. 'ದೇವರು' ಅಥವ್ 'ಗ್ೆಂಧಿ' ಎೆಂಬ ಪದಗಳನುನು 

ಅಥವ್ ಇವರಡರ ಸೆಂಯೊೇಜನಯನುನು 'ಜನತರ್ದ ನ್ವು' ಎೆಂಬ ಪದಗಳ 

ಬದಲಗೆ ಅಥವ್ ಅವುಗಳ ಮೊದಲು ಹ್ಕಲು ಸೆಂವಧ್ನ ರಚನ್ ಸಭೆಯ ಅನೇಕ 

ಸದಸಯರು ಪರಿಸ್ತುಪಸ್ದ್ಕೆ್ಕ ಪರಿತುಯತತುರವ್ಗಿ ಹಿೇಗೆ ಹೆೇಳಲ್ಗಿತುತು. ಸೆಂವಧ್ನವು ಕೆೇವಲ 

ರ್ಜಕಿೇಯ ಅಥವ್ ಸ್ಮ್ಜಿಕ ದಸ್ತುವೇಜಲ್, ಅದೂೆಂದು ಆಧ್ಯತ್ಮಿಕ ದಸ್ತುವೇಜು 

ಎೆಂಬ ವ್ದವನುನು ಮುೆಂದಿಡಲ್ಗಿತುತು. ಈ ಹಿನನುಲಯಲ್ ಸೆಂವಧ್ನವನುನು ದೇವರ 

ಮತುತು ರ್ಷಟ್ಪತನ ಹೆಸರಿನಲ್ ಬರೆಯುವುದೇ ಸರಿ ಎೆಂಬುದು ಹಲವು ಸದಸಯರ 

ಅಭಿಪ್ರಿಯವ್ಗಿತುತು.

ಆದರೆ, ಸೆಂವಧ್ನ ರಚನ್ ಸಭೆಯ ಇತರ ಸದಸಯರು ಈ ಆಲೂೇಚನಯನುನು 

ತ್ೇವರಿವ್ಗಿ ವರೊೇಧಿಸ್ದರು. ಏಕೆೆಂದರೆ ದೇವರನುನು ಉಲ್ೇಖಿಸ್ದರೆ ಅದು ಸೆಂವಧ್ನ 

ಸಭೆಯ ದೃಷ್ಟ್ಕೊೇನವನುನು ಜನರ ಮ್ೇಲ ಹೆೇರಿದೆಂತ ಆಗುತತುದ, ಹ್ಗೂ ಸೆಂವಧ್ನದ 

ಪೇಠಿಕೆಯು ಭರವಸ್ ನಿೇಡುವ ಸ್್ವತೆಂತರಿ್ಯಗಳ- ವಚ್ರ ಸ್್ವತೆಂತರಿ್ಯ, ಅಭಿವಯಕಿತು 

ಸ್್ವತೆಂತರಿ್ಯ, ನೆಂಬಿಕೆ, ಶರಿದ್ಧ ಮತುತು ಪೂಜೆಯ ಸ್್ವತೆಂತರಿ್ಯಗಳ- ಉಲ್ೆಂರನರ್ಗುತತುದ. 

ಹ್ಗೆಯೆೇ, ಗ್ೆಂಧಿಯ ಹೆಸರನುನು ಸ್ೇರಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸ್ದೆಂತ ಬೆಂದ ಸೂಚನಯ 

ಕುರಿತೂ ಚಚೆ  ನಡೆದು, ನಮಮಿ ಸೆಂವಧ್ನವು ಗ್ೆಂಧಿವ್ದಿ ಸೆಂವಧ್ನವಲ್ದ ಕ್ರಣ 
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ಇಲ್ ಗ್ೆಂಧಿಯ ಹೆಸರನುನು ಸ್ೇರಿಸುವುದು ಸರಿರ್ಗುವುದಿಲ್ವೆಂದು ತ್ೇಮ್ಯಾನಿಸ್ 

ಅದನುನು ಹಿೆಂಪಡೆಯಲ್ಯತು. 

ಅೆಂತ್ಮವ್ಗಿ ಸೆಂವಧ್ನ ರಚನ್ ಸಭೆ ಅೆಂಗಿೇಕರಿಸ್ದ ಪೇಠಿಕೆೆಯನುನು ಗಮನಿಸ್ದರೆ, 

ಈ ಸೆಂವಧ್ನವು 'ಜನತರ್ದ ನ್ವು' 'ಅೆಂಗಿೇಕರಿಸ್, ಜ್ರಿಗೊಳಸ್ ನಮಗೆ ನ್ವೇ 

ಕೊಟುಟ್ಕೊಳು್ಳವ' ಸತ್ಯೆಂಶದ ಮ್ೇಲ ಸ್ಥಾಪನಗೊೆಂಡಿದ ಎೆಂಬುದು ಸುಸ್ಪಷಟ್ವ್ಗಿ 

ತ್ಳಯುತತುದ. ಭ್ರತವೆಂಬ ದೇಶದ ಸೆಂಸ್ಥಾಪನ್ ಕ್ಣದ ಸ್ರವರುವುದು ಈ 

ವ್ಸತುವ್ೆಂಶದಲ್ೇ. ಅದು ಗತಕ್ಲದ ಹಳಹಳಕೆಗಳಗೆ ಜೊೇತು ಬಿೇಳದ, ಈ ದೇಶದ 

ಜನರು ತಮಗೆತ್ವೇ ಈ ಸೆಂವಧ್ನವನುನು ಕೊಟುಟ್ಕೊೆಂಡಿದ್್ರೆ ಎೆಂಬ ವಚ್ರದಲ್ 

ಭದರಿವ್ಗಿ ನಲನಿೆಂತ್ದ. 

ಸೆಂವಧ್ನ ರಚನ್ ಸಭೆಯು, ತಮಗೆ ತ್ವೇ ಒೆಂದು 'ಸ್ವಯಾಭೌಮ, 

ಪರಿಜ್ಪರಿಭುತ್ವವ್ದಿ, ಗಣರ್ಜಯ'ವನುನು ಕೊಟುಟ್ಕೊಳ್ಳಲು ಪರಿತ್ಜ್ಞೆಗೆೈದ 'ಪರಿಜೆಗಳ' 

ಪ್ರಿತ್ನಿಧಿಕ ಸಭೆ ಮ್ತರಿ ಆಗಿತುತು ಎನುನುವುದು ಪೇಠಿಕೆಯ ಪಠಯ ಮತುತು ಧೂೇರಣೆಗಳಲ್ 

ನಮಗೆ ಸ್ಪಷಟ್ವ್ಗಿ ತ್ಳಯುತತುದ. ಅಧಿಕ್ರದ ಮೂಲ ಪರಿಜೆಗಳ್ಗಿರುತ್ತುರೆಯೆೇ ವನ್ 

ರ್ಜನಲ್ ಎೆಂಬ ಗಣರ್ಜಯದ ಚಿೆಂತನಯನುನು ಸೆಂವಧ್ನವು ತನನು ಮೂಲದಲ್ೇ 

ತ್ಳಸುತತುದ. ಆಡಳತ ನಡೆಸುವ ವಚ್ರಗಳನುನು ಮತುತು ನಮಮಿ ಬದುಕನುನು 

ಆವರಿಸ್ಕೊೆಂಡಿರುವ ಆಡಳತ್ತಮಿಕ ಸೆಂಸ್ಥಾಗಳನುನು ದೈವಕ ವಧಿವಧ್ನಗಳು 

ನಿದೇಯಾಶಸ್ಲ್, ಅವುಗಳನುನು 'ಪರಿಜೆಗಳ್ದ ನ್ವು'ಗಳ್ೇ ರೂಪಸ್ಕೊೆಂಡಿದ್ೇವ. 

3.3 ಸಾರಥಿಭೌಮ ಪ್ರಜಾಸತಾತಾತ್ಮಕ ಗಣರಾಜ್ಯ

ಸೆಂವಧ್ನರಚನ್ ಸಭೆಯಲ್ ಧಯೇಯೊೇದ್ೇಶ ಗೊತುತುವಳಯನುನು ಮೆಂಡಿಸ್ದ 

ಜವಹರಲ್ಲ್ ನಹರು ಅವರು, ಈ ಸಭೆಯು 'ಸ್ವತೆಂತರಿ, ಸ್ವಯಾಭೌಮ, ಗಣರ್ಜಯ' 

ವನುನು ನಿಮ ಸಲು ನರವ್ಗ ಬೇಕು ಎೆಂದು ಪರಿಸ್ತುಪಸ್ದರು. ಆದರೆ ಕರಡು 

ರಚನ್ ಸಮತ್ಯು ಅದನುನು ಚಚೆಯಾಗೆೆಂದು ಕೆೈಗೆತ್ತುಕೊೆಂಡ್ಗ ಅದು ಮಹತ್ವದ 

ಬದಲ್ವಣೆಗಳನುನು ಕೆಂಡಿತು. 'ಸ್ವಯಾಭೌಮ' ಮತುತು 'ಸ್ವತೆಂತರಿ' ಎರಡೂ 

ಒೆಂದೇ ಅಥಯಾವನುನು ನಿೇಡುತತುವೆಂದು ಅಭಿಪ್ರಿಯಪಟಟ್ ಸಮತ್ಯು ಅದರ 

ಬದಲಗೆ 'ಸ್ವಯಾಭೌಮ, ಪರಿಜ್ಸತ್ತುತಮಿಕ, ಗಣರ್ಜಯ'ಎೆಂದು ಅೆಂಗಿೇಕರಿಸ್ತು. 

ಇಲ್ ಸ್ವಯಾಭೌಮತಯು ಜನರಿೆಂದ ತನನು ಅಧಿಕ್ರವನುನು ಪಡೆಯುತತುದ. ಇದು 
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ಅರಸ್ೂತ್ತುಗೆಗೆ ಅಸೆಂಗತವ್ದ ವಚ್ರವ್ಗಿದ. ಇದು ಸ್ವಯೆಂ ಆಡಳತ ನಡೆಸುವ 

ಭ್ರತದ ಜನರ ಹಕ್ಕನುನು ಎತ್ತುಹಿಡಿಯುತತುದ. 

ನಹರು ಕಲ್ಪಸ್ಕೊೆಂಡ ಭ್ರತವು ರ್ಜಮನತನದ ಆಳ್ವಕೆಯೆಂದ ದೂರಸರಿದ 

ಗಣರ್ಜಯವ್ಗಿತುತು. 'ಪರಿಜ್ಸತ್ತುತಮಿಕ' ಎೆಂಬ ಪದ ಇಲ್ದಿದ್್ಗ ಅವರು ಹೆೇಳದು್ 

ಹಿೇಗೆ: ...ನ್ವು 'ಪರಿಜ್ಸತ್ತುತಮಿಕ' ಎೆಂಬ ಪದವನುನು ಏಕೆ ಬಳಸ್ಲ್ವೆಂದರೆ 'ಗಣರ್ಜಯ' 

ಎೆಂಬ ಪದದಲ್ೇ ಸ್್ವಭ್ವಕವ್ಗಿ ಆ ಪದವೂ ಇದ ಎೆಂದು ನಮಗನಿನುಸ್ದ್ರಿೆಂದ 

ಅನಗತಯ ಪದಗಳನುನು ಬಳಸುವುದು ನಮಗೆ ಬೇಕಿರಲಲ್ [..] 41 ಎಲ್ ಗಣರ್ಜಯಗಳೂ 

ಅಗತಯವ್ಗಿ ಪರಿಜ್ಸತ್ತುತಮಿಕವ್ಗಿರುವುದಿಲ್. ಹ್ಗ್ಗಿ ಗಣರ್ಜಯ ಎೆಂಬುದರ ಬಗೆಗೆ 

ನಹರು ಅವರದು್ ತಪುಪು ಗರಿಹಿಕೆರ್ಗಿತುತು. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಭ್ರತದ ಪರಿಜ್ಸತ್ತುತಮಿಕ 

ಸೆಂಸ್ಕಕೃತ್ಯ ಬಗೆಗೆ ಅಚಲ ವಶ್್ವಸವತುತು. 'ನ್ವು ಪರಿಜ್ಸತ್ತುತಮಿಕ ಸೆಂಸ್ಥಾಗಳ ಪರವ್ಗಿ 

ನಿಲು್ತತುೇವ ಎೆಂಬುದಕೆ್ಕ ನಮಮಿ ಇಡಿೇ ಗತಕ್ಲವೇ ಸ್ಕ್ರ್ಗಿರುವುದರಿೆಂದ ಪರಿಜ್ 

ಪರಿಭುತ್ವದ ಬಗೆಗೆ ಒತ್ತು ಹೆೇಳುವುದು ಅನಗತಯ' ಎೆಂದು ನಹರು ಹೆೇಳದರು.

ಭ್ರತದ ಪರಿಜ್ಪರಿಭುತ್ವದ ಗುಣಲಕ್ಣಗಳ ಬಗೆಗೆ ನಹರು ಅವರ ದೃಷ್ಟ್ಕೊೇನವು 

ಗಮನ್ಹಯಾವ್ದದು್: ಈ ಹಿೆಂದ ಪರಿಜ್ಪರಿಭುತ್ವವನುನು ಮುಖಯವ್ಗಿ ರ್ಜಕಿೇಯ 

ಪರಿಜ್ಪರಿಭುತ್ವ ಎೆಂದು ಕರೆಯಲ್ಗಿದು್, ಪರಿತ್ಯೊಬ್ಬ ವಯಕಿತುಗೂ ಒೆಂದು ಮತದ 

ಅಹಯಾತ ಇರುವುದೇ ಪರಿಜ್ಪರಿಭುತ್ವದ ಗುರುತ್ಗಿತುತು. ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ನಿಗಯಾತ್ಕ 

ವಯಕಿತುಗೆ, ಹಸ್ವಯೆಂದ ಬಳಲುತ್ತುರುವವರಿಗೆೆ ಒೆಂದು ಮತವು ಹೆಚಿಚಿನದೇನನೂನು 

ದೂರಕಿಸ್ಕೊಡುವುದಿಲ್. ರ್ಜಕಿೇಯ ಪರಿಜ್ಪರಿಭುತ್ವವನುನು ಕರಿಮ್ೇಣವ್ಗಿ ಆರ್ ಕ 

ಪರಿಜ್ಪರಿಭುತ್ವ, ಸಮ್ನತ, ಸಮ್ನವ್ದ ಹೆಂಚಿಕೆ ಹ್ಗೂ ಒಟ್ಟ್ರೆ ಅಸಮ್ನತಗಳ 

ನಿಮೂಲಯಾನಯನುನು ಹೆಂತ ಹೆಂತವ್ಗಿ ಸ್ಧಿಸಲು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳ ಬಹುದೇ ಹೊರತ್ಗಿ 

ರ್ಜಕಿೇಯ ಪರಿಜ್ಪರಿಭುತ್ವವೂೆಂದೇ ಸ್ಕ್ಗುವುದಿಲ್.42 ಹ್ಗ್ಗಿ, ಪೇಠಿಕೆೆಯಲ್ 

ಹೆೇಳರುವೆಂತ, ಆರ್ಯಾಕ ಮತುತು ಸ್ಮ್ಜಿಕ ನ್ಯಯದ ತಳಹದಿಯ ಮ್ೇಲ 

ಸಮ್ಜವನುನು ನಿಮ್ ಣ ಮ್ಡುವುದರಲ್ ಪರಿಜ್ಪರಿಭುತ್ವದ ಮೌಲಯ ಅಡಗಿದಯೆೇ 

ಹೊರತು ಸ್ವಯಾತ್ರಿಕ ವಯಸ್ಕ ಮತದ್ನದ ಪರಿಕಲ್ಪನಯೊೆಂದೇ ಪರಿಜ್ಪಭುತ್ವ 

ಆಗುವುದಿಲ್ ಎನುನುವುದನುನು ಗಮನಿಸಬೇಕು. 

ಪರಿಜ್ಪರಿಭುತ್ವದ ಸ್ೆಂವಧ್ನಿಕ ಕಲ್ಪನಗೆ ಅೆಂಬೇಡ್ಕರ್ ಒೆಂದು ಪರಿಮುಖ 

ಆರ್ಮವನುನು ಸ್ೇರಿಸುತ್ತುರೆ. ಸ್ಮ್ನಯವ್ಗಿ ಪರಿಜ್ಪರಿಭುತ್ವವನುನು 

ಬಹುಸೆಂಖ್ಯತರ ಅಭಿಪ್ರಿಯ ಎೆಂದು ಬಿೆಂಬಿಸಲ್ಗುತತುದ. ಆದರೆ, ಬಹುಸೆಂಖ್ಯತರ 
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ಅಭಿಪ್ರಿಯವನನುಷೆಟ್ೇ ಆಧರಿಸ್ದ ಪರಿಜ್ಪರಿಭುತ್ವದ ಲೂೇಪ-ದೂೇಷಗಳು ಭ್ರತದ 

ಸಮ್ಜದಲ್ ಹ್ಸುಹೊಕ್್ಕಗಿದ. 'ಕೊೇಮುವ್ದಿ ಬಹುಸೆಂಖ್ಯತ'ರೆೆಂದು 

ಅೆಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರಿೆಂದ ಕರೆಯಲ್ಪಟ� ಇವರು ಇೆಂದು ಪ್ರಿಬಲಯ ಹೊೆಂದಿದ್್ರೆ. ಜ್ತ್, 

ಧಮಯಾ, ಪೆಂಗಡಗಳನುನು ಆಧರಿಸ್ ಮತಚಲ್ವಣೆ ಮ್ಡುವ ಪರಿಜ್ಪರಿಭುತ್ವದಲ್ 

ಕೊೇಮುವ್ದಿ ಬಹುಸೆಂಖ್ಯತರೆೇ ಅಧಿಕ್ರದಲ್ ಇರುತ್ತುರೆ. ಇದಕೆ್ಕ ಪರಿತ್ರ್ಗಿ 

ರ್ಜಕಿೇಯ ಕ್ಯಯಾಕರಿಮಗಳನುನು, ಸ್ದ್್ಧೆಂತವನುನು ಆಧರಿಸ್ ಜನರು ಮತಚಲ್ವಣೆ 

ಮ್ಡಿದರೆ ಆಗ ರ್ಜಕಿೇಯ ಬಹುಸೆಂಖ್ಯತರ ಪರಿಜ್ಪರಿಭುತ್ವ ನಿಮ್ ಣ ಗೊಳು್ಳತತುದ. 

ಆಗ ಸ್ದ್್ಧೆಂತ ಮತುತು ಕ್ಯಯಾಕರಿಮಗಳು ಬದಲ್ದೆಂತ ರ್ಜಕಿೇಯ ಆಡಳತವೂ 

ಬದಲ್ಗುತ್ತು ಹೊೇಗುತತುದ. ಇಲ್ದೇ ಹೊೇದಲ್ ಕೊೇಮುವ್ದಿ ಬಹುಸೆಂಖ್ಯತರು 

ಆಡಳತದ ಚುಕ್್ಕಣಿಯನುನು ಶ್ಶ್ವತವ್ಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಳು್ಳತ್ತುರೆ. ಅೆಂತಹ 

ಸಮ್ಜಗಳು ಬಹುಸೆಂಖ್ಯತರ ಪರಿಜ್ಪರಿಭುತ್ವಗಳ್ಗಿಬಿಡುತತುವ; ಆದರೆ ಭ್ರತ 

ಒೆಂದು ಸ್ೆಂವಧ್ನಿಕ ಪರಿಜ್ಪರಿಭುತ್ವ  ಆಗಬೇಕು ಎನುನುವುದು ಅೆಂಬೇಡ್ಕರ್ ರವರ 

ಕಲ್ಪನರ್ಗಿತುತು.

ಮೂಲಭೂತ ಹಕುಕುಗಳ ಅಧಾಯಾಯವು ಭಾರತದ 
ಸಾಂವಿಧಾನಿಕತೆಯ ಬಾನಿನಲ್ಲಿ ಧು್ರವ ತಾರ ಇದ್ಂತೆ. 
ಬಹುಸಂಖಾಯಾತ ಆಳಿ್ವಕಗಳು ಒಂದು ನಿದಿ್ಷರ್ ಸಾಮಾಜಿಕ 
ನೆೈತಿಕತೆಯನುನು ಹೇರಲು ಯತಿನುಸಿದರ, ಈ ಪ್ರಯತನುವನುನು 
ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ನೆೈತಿಕತೆಯು ಹೂಡೆದುರುಳಿಸುತತುದ. 

ಹ್ಗ್ದರೆ ಭ್ರತದಲ್ ಸ್ೆಂವಧ್ನಿಕ ಪರಿಜ್ಪರಿಭುತ್ವವನುನು ಹುಟುಟ್ಹ್ಕುವುದ್ದರೂ 

ಹೆೇಗೆ? 

ಮೊದಲನಯದ್ಗಿ ಭ್ರತದ ಪರಿಜ್ಪರಿಭುತ್ವವು ಮೂಲಭೂತ ಹಕು್ಕಗಳ 

ಅಧ್ಯಯದ ಮೂಲಕ ಬಹುಸೆಂಖ್ಯತರ ಅಧಿಕ್ರಕೆ್ಕ ಕೆಲವು ಮತ್ಗಳನುನು 

ವಧಿಸುತತುದ. 'ತ್ರಸ್ಕಕೃತರ್ದ ಮತುತು ಜನ್ನುರ್ಗಿಗಳಲ್ದ ಅಲ್ಪಸೆಂಖ್ಯತರ ' 

ಮೂಲಭೂತ ಹಕು್ಕಗಳನುನು ಬಹುಸೆಂಖ್ಯತರ ಪೂವ್ಯಾಗರಿಹಕೆ್ಕ ಬಲ ಕೊಡದೆಂತ 

ಖ್ತ್ರಿಪಡಿಸುವುದು ನ್ಯರ್ೆಂಗದ ಕತಯಾವಯವ್ಗಿದ. ಅೆಂತಹ ಅಲ್ಪಸೆಂಖ್ಯತರ ಪೈಕಿ 
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ಲೈೆಂಗಿಕ ಮತುತು ಲೆಂಗತ್ವ ಅಲ್ಪಸೆಂಖ್ಯತರ (LGBTQI) ಸಮುದ್ಯವೂ ಒೆಂದು. 

ಈ ಅಲ್ಪಸೆಂಖ್ಯತ ಸಮುದ್ಯವು ಭ್ರತ್ೇಯದೆಂಡ ಸೆಂಹಿತ 1860ರ ಕಲೆಂ 377 

ಸ್ೆಂವಧ್ನಿಕತಯನುನು ಪರಿಶನುಸ್ ನ್ಯರ್ಲಯದ ಮ್ಟ್ಟ್ಲೇರಿತುತು. ಬಹುಸೆಂಖ್ಯವ್ದದ 

ಆಧ್ರದ ಮ್ೇಲ ಅಲ್ಪಸೆಂಖ್ಯತರ ಹಕು್ಕಗಳನುನು ನಿರ್ಕರಿಸಲು ಸ್ಧಯವಲ್ ಎೆಂಬ 

ತಕಯಾವನುನು ಎತ್ತುಹಿಡಿದ ಸವೂೇಯಾಚಚಿ ನ್ಯರ್ಲಯವು, 'ಪ ರೌಿಢರ ನಡುವನ ಸಮಮಿತ್ಯ 

ಲೈೆಂಗಿಕ ಕಿರಿಯೆಗೆ ಕಲೆಂ 377 ಅನ್ವಯಸುವುದಿಲ್' ಎೆಂದು ಸ್ಪಷಟ್ಪಡಿಸ್ತು.

ವಯಕಿತು ಸ್್ವತೆಂತರಿ್ಯ ಮತುತು ವಯಕಿತು ರನತಯ ವಷಯವನುನು  ಬಹುಸೆಂಖ್ಯತ 

ಸಕ್ಯಾರಗಳ ಹಿಡಿತದ ವ್ಯಪತುಯೆಂದ್ಚೆ ಇರಿಸುವುದೇ ಭ್ರತ 

ಸೆಂವಧ್ನದಲ್ರುವ ಮೂಲಭೂತ ಹಕು್ಕಗಳ ಅಧ್ಯಯದ ಉದ್ೇಶವ್ಗಿದ. 

ಆ ಮೂಲಕ, ಇತರ ಹಕು್ಕಗಳ ಜೊತಗೆ 'ದಿ್ವೇಪದೆಂತ ಪರಿತಯೇಕವ್ಗಿರುವ' 

ಅಲ್ಪಸೆಂಖ್ಯತರ ಹಕು್ಕಗಳನೂನು ಜ್ರಿಗೊಳಸಲು ಸ್ೆಂವಧ್ನಿಕ ನೈತ್ಕತಯನುನು 

ಅನ್ವಯ ಮ್ಡಲು ಸ್ಧಯವ್ಗಿದ. ಈ ನ್ಯರ್ಲಯವು ಪರಿಜೆಗಳ 

ಮೂಲಭೂತ ಹಕು್ಕಗಳ ಸೆಂರಕ್ಕನ್ಗಿರುವುದರಿೆಂದ ಅೆಂತಹದೂ್ೆಂದು 

ಅಲ್ಪಸೆಂಖ್ಯತ ಸಮುದ್ಯವು ಈ ನ್ಯರ್ಲಯದ ಕದತಟ್ಟ್ದ. ಈ 

ಮೂಲಭೂತ ಹಕು್ಕಗಳು ಚುನ್ವರ್ ಫಲತ್ೆಂಶಗಳನುನು ಆಧರಿಸ್ರುವುದಿಲ್. 

ಸ್ಮ್ಜಿಕ ನೈತ್ಕತಗೆ ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟ್ ವಚ್ರಗಳಲ್ ರ್ವುದು 

ಸ್ೆಂಪರಿದ್ಯಕ ಎೆಂದು ನಿಧಯಾರಿಸುವುದನುನು ಬಹುಸೆಂಖ್ಯತ ಸಕ್ಯಾರಗಳ 

ವ್ಯಪತುಗೆ ಬಿಟ್ಟ್ರುವುದಿಲ್. ಭ್ರತದಲ್ ಸೆಂವಧ್ನ ಎೆಂಬ ಬ್ನಿನಲ್ 

ಮೂಲಭೂತ ಹಕು್ಕಗಳ ಅಧ್ಯಯವು ಧುರಿವತ್ರೆ ಇದ್ೆಂತ. ಬಹುಸೆಂಖ್ಯತ 

ಆಳ್ವಕೆಗಳು ಒೆಂದು ನಿದಿ ಷಟ್ ಸ್ಮ್ಜಿಕ ನೈತ್ಕತಯನುನು ಹೆೇರಲು ಯತ್ನುಸ್ದರೆ, 

ಈ ಪರಿಯತನುವನುನು ಸ್ೆಂವಧ್ನಿಕ ನೈತ್ಕತಯು ಹೊಡೆದುರುಳಸುತತುದ. 

ಎರಡನಯದ್ಗಿ, ಪರಿಜ್ಪರಿಭುತ್ವವು ನಿಯತಕ್ಲಕ ಚುನ್ವಣೆಗಳನುನು ಮೇರಿ 

ಒೆಂದು ಜಿೇವನ ಶೈಲರ್ಗ ಬೇಕು. ಅೆಂಬೇಡ್ಕರ್ ಹೆೇಳುವೆಂತ, 'ಪರಿಜ್ಪರಿಭುತ್ವವು 

ಕೆೇವಲ ಸಕ್ಯಾರದ ಒೆಂದು ರಿೇತ್ಯಲ್. ಮೂಲತಃ ಅದೂೆಂದು ಸಹಜಿೇವನದ ಕರಿಮ, 

ಸೆಂಯೊೇಜಿತ ಸೆಂವಹನದ ಅನುಭವ. ಅದು ಅಗತಯವ್ಗಿ ಸಹಜಿೇವಗಳ ಬಗೆಗಿನ 

ಗೌರವದ ಮತುತು ಆದರದ ಧೂೇರಣೆರ್ಗಿದ. '43
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'ಸಹಜಿೇವನ ' ಮತುತು 'ಸೆಂಯೊೇಜಿತ ಸೆಂವಹನದ ಅನುಭವ ' ಎೆಂದರೆ ಅೆಂಬೇಡ್ಕರ್ 

ಏನೆಂದು ಅಥೈ ಸ್ರ ಬಹುದು? ಅೆಂಬೇಡ್ಕರರ ಗರಿಹಿಕೆಯಲ್ ಪರಿಜ್ಪರಿಭುತ್ವ ಎೆಂದರೆ 

ಒಟ್ಟ್ಗೆ ಬದುಕುವುದರಿೆಂದ ಹುಟುಟ್ವ ಸಮ್ನ ಅನುಭವವನುನು ಪೂೇಷ್ಸುವುದ್ಗಿದ. 

ಜ್ತ್ ಮತಗಳೆಂದ ಛಿದರಿವ್ಗಿರುವ ಸಮ್ಜದಲ್ ವ್ಸತುವವ್ಗಿ ಜನರು ಪರಿತಯೇಕ 

ಕೆೇರಿಗಳಲ್ (ಘಟೂಟ್ೇಗಳಲ್) ಬದುಕುತ್ತುದು್, 'ಸಹಜಿೇವನ' ಎನುನುವುದು ಇಲ್ವ್ಗಿದ. 

ಜನರು ಜ್ತ್ಮತಗಳ ಗಡಿಗಳ್ಚೆ ಒಟ್ಟ್ಗೆ ಬದುಕಿ, ಒಟ್ಟ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಮ್ಡಿದ್ಗ ಮ್ತರಿ 

ಸೆಂಯೊೇಜಿತ ಅನುಭವಗಳು ದಕ್ಕಲು ಸ್ಧಯವದ. ಅೆಂತ್ಮವ್ಗಿ ಕೆೇವಲ ರ್ಜಕಿೇಯ 

ಪರಿಜ್ಪರಿಭುತ್ವಕಿ್ಕೆಂತ ಆಳವ್ದ ಬೇರುಗಳುಳ್ಳ ಪರಿಜ್ಪರಿಭುತ್ವವು 'ಸೆಂಯೊೇಜಿತ ಸಹ 

ಜಿೇವನ ' ವನುನು ಅವಲೆಂಬಿಸುತತುದ. ಹ್ಗ್ದ್ಗ ಅದು ಬರಿೇ ಪರಿಭುತ್ವದ ಒೆಂದು 

ಯೊೇಜನಯೆಂತ್ಗದ ಪರಿಜೆಗಳು ಸಹ ತಮಮಿನುನುತ್ವು ತೂಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕ್ದೆಂತಹ 

ವಯವಸ್ಥಾರ್ಗುತತುದ. 

ನಹರು ಮತುತು ಅೆಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ವಚ್ರಧ್ರೆಗಳನುನು ಒಟ್ಟ್ಗೆ ಪರಿಗಣಿಸ್ 

ಹೆೇಳುವುದ್ದರೆ, ಪರಿಜ್ಪರಿಭುತ್ವ ಎನುನುವುದು ನಿದಿಯಾಷಟ್  ಸಮಯಕೆ್ಕ ನಡೆಯುವ 

ಚುನ್ವಣೆಗಳಗಿೆಂತ ಮಹತತುರವ್ದದು್. ಅದನುನು ಬಹುಸೆಂಖ್ಯತ ಅಭಿಮತಕೆ್ಕ 

ಸರಳವ್ಗಿ ಸಮೇಕರಿಸಲೂ ಸ್ಧಯವಲ್; ಪರಿಜ್ಪರಿಭುತ್ವವನುನು ಪೂೇಷ್ಸ್ ಬಳ್ಸುವ 

ಯೊೇಜನಯನುನು ಸೆಂವಧ್ನರಚನ್ಕ್ರರು ನಮಮಿ ಮ್ೇಲ ಹೊರಿಸ್ರುವ 

ಕತಯಾವಯವೆಂದು ನ್ವು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ಅೆಂಬೇಡ್ಕರ್ ಹೆೇಳರುವೆಂತ: 

ಸ್ೆಂವಧ್ನಿಕ ನೈತ್ಕತಯು ಹ್ಗೆ ತನಿನುೆಂದತ್ನ ವಸತುರಣೆಗೊಳು್ಳತತುದ ಎೆಂದು 

ಭ್ವಸಬಹುದೇ? ಸ್ೆಂವಧ್ನಿಕ ನೈತ್ಕತಎನುನುವುದು ಸಹಜ ಭ್ವನಯಲ್. 

ಅದನುನು ಪೂೇಷ್ಸ್ ಬಳ್ಸಬೇಕು. ನಮಮಿ ಜನರು ಅದನಿನುನೂನು ಕಲಯಬೇಕಿದ 

ಎೆಂಬುದನುನು ನ್ವು ಅರಿಯಬೇಕು. ಭ್ರತದಲ್ ಪರಿಜ್ಪರಿಭುತ್ವ ಎೆಂದರೆ 

ಅಪರಿಜ್ಸತ್ತುತಮಿಕವ್ದ ಮಣಿ್ಣನ ಮ್ೇಲ ಮ್ಡಲ್ಗಿರುವ ಸ್ೆಂಗ್ರವಷೆಟ್ೇ.44
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3.4 ಮತಧಮಥಿ ನಿರಪೀಕ್ಷತೆ 

ಮತಧಮಯಾ ನಿರಪೇಕ್ತಯು ಸೆಂವಧ್ನ ಪೇಠಿಕೆೆಯ ಮೂಲ ಪಠಯದ ಭ್ಗವ್ಗಿರಲಲ್, 

ಆದರೆ ನೆಂತರ 1976ರಲ್ ಇೆಂದಿರ್ ಗ್ೆಂಧಿಯವರ ಆಡಳತ ಕ್ಲದಲ್ ಜ್ರಿಗೆ 

ತರಲ್ದ ಕುಖ್ಯತ45 42ನೇ ತ್ದು್ಪಡಿಯ ಮೂಲಕ ಅದನುನು ಸ್ೇರಿಸಲ್ಯತು. 

ಸೆಂವಧ್ನದ ಪೇಠಿಕೆೆಯಲ್ ಮತಧಮಯಾ ನಿರಪೇಕ್ತ ಮತುತು ಸಮ್ಜವ್ದಿ 

ಎೆಂಬ ಪದಗಳನುನು ಸ್ೇರಿಸಲು ಬರಿಜೆೇಶ್ವರ ಪರಿಸ್ದ್ 46 ಮೆಂಡಿಸ್ದ ಸೂಚನಯನುನು 

ಸ್ರ್ಸಗಟ್ಗಿ ತ್ರಸ್ಕರಿಸಲ್ಗಿತುತು. ಸೆಂವಧ್ನದ ಕರಡು ಪರಿತ್ಯ ಅನುಚೆಛಾೇದ 

1 ರಲ್  'ಮತಧಮಯಾ ನಿರಪೇಕ್, ಒಕೂ್ಕಟ, ಸಮ್ಜವ್ದಿ '47 ಎೆಂಬ ಪದಗಳನುನು 

ಸ್ೇಪಯಾಡೆಗೊಳಸಲು ಮತೂತುೆಂದು ತ್ದು್ಪಡಿಯನುನು ಪೂರಿ. ಕೆ. ಟ್. ಶ್ ಮೆಂಡಿಸ್ದರು. 

ಈ ಕುರಿತು ಮ್ತನ್ಡಿದ ಅವರು, ದೇಶ ವಭಜನ ಸೆಂದಭಯಾದ ರಟನಗಳ 

ಹಿನನುಲಯಲ್ “ಕಳ್ದ ವಷಯಾ ಮತುತು ಅದರ ಹಿೆಂದಿನ ವಷಯಾಗಳಲ್ ನಮಗ್ದ 

ಸೆಂಕಟದ ಅನುಭವಗಳು ಹ್ಗೂ ಮತಧಮಯಾದ ಹೆಸರಿನಲ್ ಕೊೇಮುವ್ದ ಅಥವ್ 

ಅೆಂಧ್ಭಿಮ್ನವು ರ್ವ ಅತ್ರೆೇಕಗಳನುನು ತಲುಪಬಹುದು”48 ಎನುನುವುದರ 

ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಸ್ಳ್ದರು. ಅವರು, ಅೆಂಧ್ಭಿಮ್ನದಿೆಂದ ಭವಷಯತ್ತುನಲ್ ಸೆಂಭವಸ 

ಬಹುದ್ದ ಹಿೆಂಸ್ಚ್ರವನುನು ತಡೆಯುವ ಒೆಂದು ರಕ್ರ್ತಮಿಕ ಕರಿಮವ್ಗಿ ಈ 

ಪರಿಕಲ್ಪನಗಳ ಸ್ೇಪಯಾಡೆಯನುನು ನೂೇಡಿದ್ಷೆಟ್ೇ ಅಲ್ದ, ಸೆಂವಧ್ನವು ತನನು ಜನರಿಗೆ 

“[...] ಮನುಷಯ ಮನುಷಯರ ನಡುವನ ಸೆಂಬೆಂಧ, ಪರಿಜೆ ಮತುತು ಪರಿಭುತ್ವದ ಸೆಂಬೆಂಧ, 

ರ್ಜಯಗಳ ನಡುವಣ ಸೆಂಬೆಂಧಗಳು ಅಸಮ್ನತ ಅಥವ್ ಅನ್ಯಯ ಉೆಂಟು 

ಮ್ಡುವ ರ್ವುದೇ ವಷಯಗಳೆಂದಲೂ ಪರಿಭ್ವಗೊಳ್ಳದೆಂತ [...] ”49 ನೇರವ್ದ 

ಮತುತು ಸ್ಪಷಟ್ವ್ದ ಭರವಸ್ ನಿೇಡುವೆಂತ ಈ ಪರಿಕಲ್ಪನಗಳ ಸ್ೇಪಯಾಡೆಯನುನು 

ಕಲ್ಪಸ್ಕೊೆಂಡಿದ್ರು. ಆದರೆ, ಈ ಸೂಚನಯೂ ತ್ರಸ್ಕಕೃತವ್ಯತು.

ಆದರೆ ಇದು ಮತಧಮಯಾ ನಿರಪೇಕ್ತಯ ನಿರ್ಕರಣೆರ್ಗಿರಲಲ್. ಸೆಂವಧ್ನ 

ರಚನ್ ಸಭೆಯ ಚಚೆಯಾಗಳನುನು ಆಳವ್ಗಿ ಅಧಯಯನ ಮ್ಡಿದ್ಲ್, ಭ್ರತದ 

ಸ್ೆಂವಧ್ನಿಕತಯು ಮತಧಮಯಾ ನಿರಪೇಕ್ತಯ ಪರಿಕಲ್ಪನಯನುನು ಹೆೇಗೆ ತನನುಲ್ 

ಅೆಂತಗಯಾತವ್ಗಿಸ್ ಕೊೆಂಡಿದ ಎೆಂಬುದರ ಕುರಿತು ಸದಸಯರು ಆಡಿರುವ ಮ್ತುಗಳಲ್ 

ಸ್ಪಷಟ್ವ್ಗುತತುದ. ಭ್ರತದ ಸೆಂದಭಯಾದಲ್ ಮತಧಮಯಾ ನಿರಪೇಕ್ತಯು ಹೆೇಗಿರ 
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ಬೇಕು ಎನುನುವ ಅೆಂಶದ ಬಗೆಗೆ ಮ್ತರಿ ಸಭೆಯಲ್ ವ್ಗ್್ವದ ನಡೆದಿದು್, ಇದು ಭಿನನು 

ಅಭಿಪ್ರಿಯಗಳಗೆ ಎಡೆ ಮ್ಡಿಕೊಟ್ಟ್ತು ಮತುತು ಎರಡು ಭಿನನು ಪರಿಕಲ್ಪನಗಳು 

ಹುಟ್ಟ್ಕೊೆಂಡವು:

ಮೊದಲನಯದು್, ರ್ಜಯ ಮತುತು ಮತಧಮಯಾದ ನಡುವ ನಿಶಚಿತ ಗಡಿರೆೇಖ್ ಹೊೆಂದಿರುವ 

ಯುರೊೇಪ್ ಮ್ದರಿಯನುನು ಆಧರಿಸ್ದ ಗರಿಹಿಕೆ. ಇದರ ಪರಿಕ್ರ ವಯಕಿತುಗಳು 

ತಮಮಿತಮಮಿ ಮತಧಮಯಾಗಳನುನು ತಮಮಿ ಖ್ಸಗಿ ವ್ಯಪತುಯಲ್ ಆಚರಿಸಲು ಸ್ವತೆಂತರಿರು 

ಆದರೆ ಸ್ವಯಾಜನಿಕ ಜಿೇವನದಲ್ ಮತಧಮಯಾ ಆಚರಣೆಗೆ ಅವಕ್ಶ ಇರುವುದಿಲ್. 

ಈ ಕುರಿತು ಸೆಂವಧ್ನವು ಸ್ಪಷಟ್ವ್ದ ಸೂಚನ ನಿೇಡಬೇಕು ಎೆಂದು ನಿಣಯಾಯ 

ಮೆಂಡಿಸ್ದ ತ್ಜ್ಮುಲ್ ಹುಸ್ೇನ್ ಅವರು, ವಯಕಿತುಗಳು ಖ್ಸಗಿರ್ಗಿ ಮ್ತರಿ ತಮಮಿ 

ಮತಧಮಯಾಗಳನುನು ಆಚರಿಸಲು ಮತುತು ಅವುಗಳ ಕುರಿತು ಶರಿದ್ಧ ಹೊೆಂದಲು ಹಕ್ಕನುನು 

ಪಡೆದಿರುತ್ತುರೆ ಎೆಂದು ಸ್ೇರಿಸಬೇಕೆೆಂದು ಆಗರಿಹಿಸ್ದರು. ಆದರೆ ಅವರ ಸೂಚನ 

ವಫಲವ್ಯತು.50

ಎರಡನಯದು, ಮತಧಮಯಾ ನಿರಪೇಕ್ತ್ವ್ದವನುನು ಸ್ೆಂವಧ್ನಿಕ ಆದಶಯಾವೆಂದು 

ಅಥೈಯಾಸ್ಕೊಳು್ಳವುದು. ಮತಧಮಯಾವನುನು ಸ್ವಯಾಜನಿಕ ಸೆಂಸ್ಥಾರ್ಗಿ ಗುರುತ್ಸುವುದು 

ಮತುತು ಪರಿಭುತ್ವವು ಎಲ್ ಮತಧಮಯಾಗಳಗೂ ಸಮ್ನ ಗೌರವ ಕಲ್ಪಸುವುದು ಇದರ 

ಗರಿಹಿಕೆರ್ಗಿತುತು. 

ಮತಧಮಯಾ ನಿರಪೇಕ್ತ ಕುರಿತು ಕೆ.ಎೆಂ. ಮುನಿಷಿ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಿಯ ಹಿೇಗಿತುತು: 

ಧಮಯಾದಜೊತಗೆ ಆಳವ್ಗಿ ತಳಕು ಹ್ಕಿಕೊೆಂಡಿರುವ ಜನರು ನ್ವು. ಅದರ 

ಜೊತಗೆೇ, ಧ್ಮಯಾಕ ಸಹಿಷು್ಣತಯ ಜಿೇವೆಂತ ಸೆಂಪರಿದ್ಯವನೂನು ಹೊೆಂದಿದ್ೇವ - 

ಎಲ್ ಧಮಯಾಗಳೂ ಒೆಂದೇ ದೇವರೆಡೆಗೆ ಒಯುಯತತುವ ಎೆಂಬ ಹಿೆಂದೂ ಧಮಯಾದ ವಶ್ಲ 

ದೃಷ್ಟ್ಕೊೇನದ ಪರಿರ್ಮವದು...ಈ ಪರಿಸ್ಥಾತ್ಯಲ್ ನಮಮಿ ಪರಿಭುತ್ವವುರ್ವುದೇ 

ಒೆಂದು ಮತಧಮಯಾವನುನು ಪರಿತ್ನಿಧಿಸುವುದ್ಗಲ ಇಲ್ವೇ ಅಮ್ರಿಕದಲ್ರುವೆಂತ 

ರ್ಜಯ ಮತುತು ಚಚಿಯಾನ ನಡುವ ಗಟ್ಟ್ರ್ದ ಅೆಂತರ ರೆೇಖ್ಯನುನು ಎಳ್ಯುವುದ್ಗಲೇ 

ಸ್ಧಯವ್ಗುವುದಿಲ್.51
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ಹಿೇಗ್ಗಿ ಸೆಂವಧ್ನದ ಪೇಠಿಕೆೆಗೆ ಮತಧಮಯಾ ನಿರಪೇಕ್ತಯನುನು ಸ್ೇರಿಸಲು 

ಸೆಂವಧ್ನರಚನ್ ಸಭೆಯು ಒಪ್ಪಲಲ್. ಆದರೆ ಮತಧಮಯಾ ನಿರಪೇಕ್ತಯ 

ತಳಹದಿಯ ಬಗೆಗೆ ಸದಸಯರಲ್ ಭಿನ್ನುಭಿಪ್ರಿಯ ಇರಲಲ್ ಎನುನುವುದು ಒಬ್ಬರ್ದ ನೆಂತರ 

ಒಬ್ಬರು ಆಡಿದ ಮ್ತುಗಳಲ್ ಸ್ಪಷಟ್ವ್ಗಿ ವಯಕತುವ್ಗಿತುತು. ಪರಿತ್ಯೊಬ್ಬ ವಯಕಿತುಗೂ ತಮಮಿ 

ಶರಿದ್್ಧನೆಂಬಿಕೆಗಳನುನು ಆಚರಿಸಲು ಸ್್ವತೆಂತರಿ್ಯವದ ಮತುತು ಪರಿಭುತ್ವವು ಮತಧಮಯಾದ 

ಆಧ್ರದಲ್ ರ್ವುದೇ ವಯಕಿತುಯನೂನು ತ್ರತಮಯಕೆ್ಕ ಒಳಪಡಿಸುವೆಂತ್ಲ್ ಎನುನುವುದೇ 

ಆ ಸವಯಾಸಮಮಿತ ಮೂಲ ತಳಹದಿರ್ಗಿತುತು.

ಆದ್ರಿೆಂದಲೇ ನ್ವು ಧ್ಮಯಾಕ  ಬಣ್ಣ ಹೊೆಂದಿರದ, ಎಲ್್ ಮತಧಮಯಾಗಳನೂನು 

ಸಮ್ನವ್ಗಿ ಗೌರವಸುವ ಭ್ರತ ರ್ಜಯವನುನು (ರ್ಷಟ್) ನಿಮ್ಯಾಣ 

ಮ್ಡಿಕೊೆಂಡಿದ್ೇವ. ಇದನುನು ವಸತುರಿಸ್ ಹೆೇಳುವುದ್ದರೆ, ರ್ವುದೇ ಮತಧಮಯಾಕೂ್ಕ 

ರ್ಜ್ಯಶರಿಯದೂರೆಯುವುದಿಲ್. 

ಮತಧಮಯಾ ನಿರಪೇಕ್ತಯು ಭ್ರತ ಸೆಂವಧ್ನದ ಮೂಲ ರಚನಯ ಭ್ಗವ್ಗಿದ 

ಎೆಂಬ ಅೆಂಶವನುನು ಎಸ್.ಆರ್. ಬೂಮ್ಮಿಯ ವಸಯಾಸ್ ಭ್ರತ ಸಕ್ಯಾರ 52 

ಪರಿಕರಣದಲ್ ಸವೂೇಯಾಚಚಿ ನ್ಯರ್ಲಯವು ಎತ್ತು ತೂೇರಿಸ್ತು. ಹ್ಗೂ, ಭ್ರತದ 

ಸೆಂವಧ್ನದಲ್ ಈಗ್ಗಲೇ ಅಡಕವ್ಗಿದ್ ಅೆಂಶವನುನು ನಲವತತುರಡನೇತ್ದು್ ಪಡಿಯು 

ಮತತು ಪರಿಕಟಗೊಳಸ್ತಷೆಟ್ೇ ಎೆಂದು ಹೆೇಳ, ಈ ಬಗೆಗಿನ ಚಚೆಯಾ ಅೆಂತಯ ಹ್ಡಿತು. 

'ಸಮ್ಜವ್ದ' ಮತುತು 'ಮತಧಮಯಾ ನಿರಪೇಕ್ತ' ಎೆಂಬ ಪದಗಳನುನು  

1976ರಲ್ 42ನೇ ತ್ದು್ಪಡಿಯ ಮೂಲಕ ಸೆಂವಧ್ನದ ಪೇಠಿಕೆೆಯಲ್ 

ಸ್ೇರಿಸಲ್ಯತ್ದರೂ, ಮತಧಮಯಾ ನಿರಪೇಕ್ತಯ ಪರಿಕಲ್ಪನಯು ನಮಮಿ 

ಸ್ೆಂವಧ್ನಿಕ ತತ್ವದಲ್ ಅೆಂತಗಯಾತವ್ಗಿಯೆೇ ಇತುತು. 'ಮತಧಮಯಾ ನಿರಪೇಕ್ತ' 

ಎೆಂಬ ಪದವನುನು ಉದ್ೇಶಪೂವಯಾಕವ್ಗಿಯೆೇ ವ್ಯಖ್ಯನಿಸ್ಲ್. ಏಕೆೆಂದರೆ ಅದು 

ತ್ೇರ್ ವಸ್ತುರಗೊಳು್ಳವ ಅಥಯಾವನುನು ಹೊೆಂದಿದ ಪದವ್ಗಿದು್, ಅದನುನು ಖಚಿತ 

ವ್ಯಖ್ಯನದೂಳಗೆ ಬೆಂಧಿಸುವ ಬದಲು ಹ್ಗೆೇ ವಸ್ತುರವ್ಗಿ ಬಿಟಟ್ರೆ ಒಳ್್ಳಯದು 

ಎನಿಸ್ತುತು. ಹಿೇಗೆ ಅೆಂತಗಯಾತವ್ಗಿದ್ ಸೆಂಗತ್ಯನುನು ಈ ತ್ದು್ಪಡಿಯೆಂದ 

ಪರಿಕಟಗೊಳಸಲ್ಯತು. ವಚ್ರ ಸ್್ವತೆಂತರಿ್ಯ, ಅಭಿವಯಕಿತು ಸ್್ವತೆಂತರಿ್ಯ, ನೆಂಬಿಕೆ, 

ಶರಿದ್ಧ ಮತುತು ಪೂಜಿಸುವ ಸ್್ವತೆಂತರಿ್ಯಗಳ ಬಗೆಗೆ ಪೇಠಿಕೆೆಯೆೇ ಮ್ತನ್ಡಿತು. 

ಈ ಸ್್ವತೆಂತರಿ್ಯಗಳನುನು ಕಲ್ಪಸಬೇಕ್ದರೆ ಪೇಠಿಕೆೆಯು ವಯಕಿತುಗಳ ಸ್ಥಾನಮ್ನ 
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ಮತುತು ಅವಕ್ಶಗಳಲ್ನ ಸಮ್ನತಯನೂನು ಖಚಿತಪಡಿಸ್ತುತು. ಬೆಂಧುತ್ವವನುನು 

ಉತತುೇಜಿಸುವ ಬಗೆಗೆಯೂ ಮ್ತನ್ಡುವ ಪೇಠಿಕೆಯು, ವಯಕಿತು ರನತಯನುನು, 

ರ್ಷಟ್ದ ಐಕಯತ ಮತುತು ಸಮಗರಿತಗಳನೂನು ಖ್ತ್ರಿಪಡಿಸ್ತುತು. ಸೆಂವಧ್ನವು ತನನು 

ಪರಿಜೆಗಳಗೆ ನೆಂಬಿಕೆ, ಶರಿದ್ಧ ಮತುತು ಪೂಜಿಸುವ ಸ್್ವತೆಂತರಿ್ಯವನುನು ಕಲ್ಪಸುವ್ಗಲೇ 

ಮತಧಮಯಾದ ಆಧ್ರದಲ್ ನಡೆಸುವ ತ್ರತಮಯವನುನು ತ್ರಸ್ಕರಿಸ್ತು...53

‘ಸಮಾಜವಾದ’ ಮತುತು ‘ಮತಧಮ್ಷ ನಿರಪೇಕ್ಷ ’ ಎಂಬ 
ಪದಗಳನುನು 1976ರಲ್ಲಿ 42ನೆೇ ತಿದು್ಪಡಿಯ ಮೂಲಕ 
ಸಂವಿಧಾನದ ಪಿೇಠಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಸಲಾಯತಾದರೂ, ಮತಧಮ್ಷ 
ನಿರಪೇಕ್ಷತೆಯ ಪರಕಲ್ಪನೆಯು ನಮ್ಮ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ತತ್ವದಲ್ಲಿ 
ಅಂತಗ್ಷತವಾಗಿಯ್ೇ  ಇತುತು. ಯಾವುದು ಅಂತಗ್ಷತವಾಗಿತೊತುೇ 
ಅದನುನು ಈ ತಿದು್ಪಡಿಯಂದ ಪ್ರಕಟಗೊಳಿಸಲಾಯತು. 

ಆನೆಂತರ ನ್ಯರ್ಲಯವು ಮತಧಮಯಾದ ಆಚರಣೆಗೆ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸ್ದೆಂತ ಇರುವ 

ಮೂಲಭೂತ ಹಕು್ಕಗಳನುನು ಪಟ್ಟ್ಮ್ಡುತ್ತು ಹೊೇಯತು. ಕೊನಗೆ ಹಿೇಗೆ 

ದೃಢ ತ್ೇಮ್ಯಾನಕೆ್ಕ  ಬೆಂದಿತು: 'ಅನುಚೆಛಾೇದ 15, 16 ಮತುತು 25 ರಿೆಂದ 30ರ ವರೆಗಿನ  

ಅನುಚೆಛಾೇದಗಳಲ್ ಪರಿತ್ಷ್ಠೆಪಸಲ್ದ ಈ ಮೂಲಭೂತ ಹಕು್ಕಗಳು ಸೆಂವಧ್ನದ 

ಮೂಲ ಸೆಂರಚನಯ ಭ್ಗವ್ಗಿರುತತುವ ಎೆಂಬುದರಲ್ ರ್ವುದೇ ರಿೇತ್ಯ 

ಅನುಮ್ನವೂ ಇಲ್.'

3.5 ಸಮಾಜವಾದಿ 

'ಸಮ್ಜವ್ದಿ' ಎೆಂಬ ಪದ ಸೆಂವಧ್ನರಚನ್ ಸಭೆ ಅೆಂಗಿೇಕರಿಸ್ದ ಪೇಠಿಕೆೆಯ 

ಮೂಲ ಪಠಯದ ಭ್ಗವ್ಗಿರಲಲ್. ಇದೂ ಕೂಡ 1976ರಲ್ 42ನೇ ತ್ದು್ಪಡಿಯ 

ಮೂಲಕ ಸ್ೇರಿಸಲ್ದ ಮೂರುಪದಗಳ ಪೈಕಿ ಒೆಂದ್ಗಿತುತು.
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'ಮತಧಮಯಾ ನಿರಪೇಕ್, ಒಕೂ್ಕಟ, ಸಮ್ಜವ್ದಿ' ಎೆಂಬ ಪದಗಳನುನು ಸೆಂವಧ್ನದ 

ಪಠಯದಲ್ ಸ್ೇರಿಸುವ ತ್ದು್ಪಡಿಯನುನು ಸೆಂವಧ್ನ ಸಭೆಯಲ್ ಮೆಂಡಿಸ್ದವರು ಪೂರಿ. 

ಕೆ. ಟ್. ಶ್.54 ಡ್. ಅೆಂಬೇಡ್ಕರ್ ಇಡಿರ್ಗಿ ಈ ತ್ದು್ಪಡಿಗೆ ವರೊೇಧ ವಯಕತುಪಡಿಸ್ 

ಅದನುನು ಅನವಶಯಕ ಎೆಂದು ಕರೆದರು. 'ಸಮ್ಜವ್ದಿ' ಎೆಂಬ ಪದವನುನು ಪೇಠಿಕ್ 

ಪಠಯದಲ್ ಸ್ೇರಿಸಲು ಅವರು ಇಚಿಛಾಸ್ರಲಲ್ವೆಂಬುದನುನು ಅವರ ಈ ಪರಿ್ರತ್ಕಿರಿಯೆಯೆೇ 

ವವರಿಸ್ತುತು:

ಪರಿಭುತ್ವದ ನಿೇತ್ ಏನ್ಗಿರಬೇಕು, ಸಮ್ಜದ ಆರ್ಯಾಕ ಮತುತು ಸ್ಮ್ಜಿಕ 

ವಯವಸ್ಥಾ ಹೆೇಗಿರಬೇಕು ಎೆಂಬುದು ಕ್ಲ-ಸೆಂದಭಯಾಗಳಗೆ ತಕ್ಕೆಂತ ಜನರೆೇ 

ನಿಧಯಾರಿಸಬೇಕ್ದ ವಷಯಗಳ್ಗಿವ. ಅವುಗಳನುನು ಸೆಂವಧ್ನದೂಳಗೆೇ 

ವಧಿಸಲು ಸ್ಧಯವಲ್, ಏಕೆೆಂದರೆ ಹ್ಗೆ ಮ್ಡಿದಲ್ ಅದು ಒಟ್ಟ್ರೆ 

ಪರಿಜ್ಪರಿಭುತ್ವವನನುೇ ನ್ಶ ಮ್ಡಿದೆಂತ್ಗುತತುದ. ರ್ಜಯದ ಸ್ಮ್ಜಿಕ 

ವಯವಸ್ಥಾಯು ಒೆಂದು ನಿದಿಯಾಷಟ್  ಸ್ವರೂಪವನುನು ಪಡೆದು ಕೊಳ್ಳಬೇಕೆೆಂದು 

ನಿೇವೇನ್ದರೂ ಸೆಂವಧ್ನದಲ್ೇ ನಮೂದಿಸ್ಬಿಟಟ್ರೆ, ಜನರು ಎೆಂತಹ 

ಸ್ಮ್ಜಿಕ ವಯವಸ್ಥಾಯಲ್ ಬದುಕಲು ಇಚಿಛಾಸುತ್ತುರೆ ಎೆಂದು ನಿಧಯಾರಿಸುವ 

ಅವರ ಸ್್ವತೆಂತರಿ್ಯವನುನು ಕಿತುತುಕೊೆಂಡೆಂತ ಆಗುತತುದ ಎೆಂದು ನನಗನಿನುಸುತತುದ. 

ಬೆಂಡವ್ಳಶ್ಹಿ ವಯವಸ್ಥಾಯ ಸಮ್ಜಕಿ್ಕೆಂತ ಸಮ್ಜವ್ದಿ ಸ್ಮ್ಜಿಕ 

ವಯವಸ್ಥಾಯು ಉತತುಮವ್ದುದೆಂದು ಹೆೇಳಲು ಇೆಂದು ಬಹುಸೆಂಖ್ಯಯ ಜನರಿಗೆ 

ಸ್ಧಯವದ. ಆದರೆ ಇೆಂದಿನ ಅಥವ್ ನ್ಳ್ಯ ಸಮ್ಜವ್ದಿ ವಯವಸ್ಥಾಗಿೆಂತಲೂ 

ಉತತುಮ ಎನಿಸಬಹುದ್ದ ಇನ್ನುವುದೂೇ ಸ್ವರೂಪದ ಸ್ಮ್ಜಿಕ 

ವಯವಸ್ಥಾಯನುನು ಹುಟುಟ್ಹ್ಕಲು ವಚ್ರವೆಂತರಿಗೆ ಸ್ಧಯವರಲೂ ಬಹುದು. 

ಮೂಲಭೂತ ಹಕು್ಕಗಳು ಮತುತು ರ್ಜಯ ನಿದೇಯಾಶಕ ತತ್ವಗಳ ಕೆಲವು ನಿದಿಯಾಷಟ್ 

ಉಪಬೆಂಧಗಳಲ್ ಸಮ್ಜವ್ದವು ಈಗ್ಗಲೇ ಅಡಕವ್ಗಿದ. ಹ್ಗೂ ಈ ಮೂಲಕ, 

ಸೆಂವಧ್ನರಚನ್ ಸಭೆಯು ಭ್ರತದ ರ್ಜಕ್ರಣಕೆ್ಕ ನಿಯಮಗಳನುನು 

ನಿದೇ ಶಸದಯೆೇ ಸಮ್ಜವ್ದಿ ದಿಕ್ಕನುನು ಕೊಡುತತುದ ಎನುನುವುದು ಅವರ 

ಅಭಿಮತವ್ಗಿತುತು.

ಸಮ್ಜವ್ದದ ಕೆಲವು ಅೆಂಶಗಳು ಸೆಂವಧ್ನದ ಮೂಲ ಸೆಂರಚನಯ ಭ್ಗವ್ಗಿದ 

ಎೆಂದು ಕೆೇಶವ್ನೆಂದ ಭ್ರತ್ ವಸಯಾಸ್ ಕೆೇರಳ ರ್ಜಯ55 ಪರಿಕರಣದಲ್ಯೂ 

ಸವೂೇಯಾಚಚಿ ನ್ಯರ್ಲಯವು ಗುರುತ್ಸ್ದ. ಆರ್ಯಾಕವ್ಗಿ ಬಲ್ಢಯರ್ಗಿರುವ 
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ರ್ಜಕಿೇಯ ಬಹುಸೆಂಖ್ಯತರಿೆಂದ ಶೂೇಷಣೆಗೆ ಗುರಿರ್ಗುವವರನುನು ರಕ್ಸುವ 

ಸಲುವ್ಗಿ ಸೆಂವಧ್ನದ ಮೂಲ ಸೆಂರಚನಯಲ್ ಸಮ್ನತ್ವ್ದ ಮತುತು ಕಲ್ಯಣ 

ರ್ಜಯವನುನು ಸ್ೇರಿಸ್ರುವುದನುನು ಕೆೇಶವ್ನೆಂದ ಗುರುತ್ಸುತ್ತುರೆ. 

ನ್ಯಯಮೂತ್ಯಾಗಳ್ದ ಹೆಗೆ್ಡ ಮತುತು ಮುಖಜಿಯಾ ಹಿೇಗೆ ಅಭಿಪ್ರಿಯ ಪಟ್ಟ್ದ್ರು:

ಈ ಪರಿಕರಣದ ಹಲವು ಆರ್ಮಗಳನುನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವ್ಗಿ ಪರಿಶೇಲಸ್ದ್ಗ, 

ಸೆಂವಧ್ನವು ಪರಿಜೆಗಳಗೆ ಖ್ತ್ರಿಗೊಳಸ್ರುವ ವಯಕಿತು ಸ್್ವತೆಂತರಿ್ಯದ ಅವಶಯಕ 

ಅೆಂಶಗಳ್ದ ಭ್ರತದ ಸ್ವಯಾಭೌಮತ, ರ್ಜಕ್ರಣದ ಪರಿಜ್ಸತ್ತುತಮಿಕ 

ಸ್ವರೂಪ, ದೇಶದ ಐಕಯತಯೆಂತಹ ಮೂಲ ಅೆಂಶಗಳನುನು ಅಥವ್ ಮೂಲಭೂತ 

ಚಹರೆಗಳನುನು ರದು್ಗೊಳಸಲು ಇಲ್ವೇ ಸತ್ವಹಿೇನಗೊಳಸಲು ಸೆಂಸತ್ತುಗೆ 

ಅಧಿಕ್ರವಲ್ ಎೆಂಬುದು ನಮಗೆ ಸ್ಪಷಟ್ವ್ಗುತತುದ. ಅಲ್ದೇ ಕಲ್ಯಣರ್ಜಯ 

ಮತುತು ಸಮಸಮ್ಜವನುನು ನಿಮ್ಯಾಣ ಮ್ಡಲು ಇರುವ ಆದೇಶವನುನು 

ಹಿೆಂಪಡೆಯಲು ಸಹ ಸೆಂಸತ್ತುಗೆ ಅಧಿಕ್ರವಲ್.56

3.6 ನಾ್ಯಯಪರತೆ

ಸೆಂವಧ್ನದ ಸೆಂಸ್ಥಾಪಕರು ನ್ಯಯಪರತ, ಸಮ್ನತ, ಸ್್ವತೆಂತರಿ್ಯ ಮತುತು 

ಬೆಂಧುತ್ವಗಳನುನು ಭ್ರತ ಪರಿಜ್ಪರಿಭುತ್ವದ ನ್ಲು್ಕ ಆಧ್ರ ಸತುೆಂಭಗಳ್ೆಂದು 

ಊಹಿಸ್ದ್ರು. 'ಸ್ಮ್ಜಿಕ, ಆರ್ಯಾಕ ಮತುತು ರ್ಜಕಿೇಯ ನ್ಯಯಪರತ ' ಯು 

ಚ್ರಿತ್ರಿಕ ಅಸಮ್ನತಗಳನುನು ಮತುತು ಅನ್ಯಯಗಳನುನು ಕಿತತುಸ್ಯುವ ಸ್ೆಂವಧ್ನಿಕ 

ಬದ್ಧತಯ ಮೂತಯಾರೂಪವ್ಗಿದ. ಈ ನ್ಯಯಪರತಯನುನು ಮೂಲಭೂತ ಹಕು್ಕಗಳು 

ಮತುತು ರ್ಜಯ ನಿದೇ ಶಕ ತತ್ವಗಳ ಮೂಲಕ ಸ್ಧಿಸಬೇಕಿದ. 

ಪೇಠಿಕೆೆಯಲ್ನ 'ನ್ಯಯಪರತ'ಯ ಸ್ವರೂಪದ ಬಗೆಗೆ ಸೆಂವಧ್ನದ ಪರಿಮುಖ 

ರಚನ್ಕ್ರರಲೂ್ಬ್ಬರ್ದ ಅಲ್್ಡಿಕೃಷ್ಣಸ್್ವಮ ಅಯಯರ್ ಹಿೇಗೆ ವ್ಯಖ್ಯನಿಸ್ದ್ರು:

'ಸ್ಮ್ಜಿಕ, ಆರ್ಯಾಕ ಮತುತು ರ್ಜಕಿೇಯ ನ್ಯಯ'ದ ಬಗೆಗಿನ ಉಲ್ೇಖವು 

ತ್ೇರ್ ತಳುವ್ಯತು ಎೆಂಬ ಟ್ೇಕೆಯೊೆಂದಿದ. 'ಸ್ಮ್ಜಿಕ, ಆರ್ಯಾಕ ಮತುತು 

ರ್ಜಕಿೇಯ ನ್ಯಯ' ಎೆಂಬ ಪದಗುಚಛಾದ ಉದ್ೇಶವು, ಈ ದೇಶವನುನು ಮತುತು 
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ಸೆಂವಧ್ನ ಸಭೆಯನುನು ರ್ವುದೇ ನಿಶಚಿತ ಸ್ವರೂಪದ ರ್ಜಕ್ರಣಕೆ್ಕ 

ಒಪ್ಪಸದ, ಪರಿಸಕತು ದಿನಮ್ನದಲ್ ಪರಿತ್ಯೊೆಂದು ಪರಿಜ್ಸತ್ತುತಮಿಕ ರ್ಜಯದ 

ಮೂಲ ಉದ್ೇಶವು ಇದೇ ಆಗಿರಬೇಕು ಎೆಂದು ಒತ್ತು ಹೆೇಳುವುದ್ಗಿದ. 

ಈಗ ರಚಿಸಲ್ಗಿರುವ ಸಂವಿಧಾನವು ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅಗತಯಾವಾದ 

ಅಂಶಗಳನುನು ಮತುತು ಪ್ರಗತಿಪರ ಸಮಾಜದ ನಿಮಾ ಣಕಕು ಅವಶಯಾವಾದ 

ಹೂಂದಾಣಿಕಯನುನು ಒಳಗೊೆಂಡಿದ ಎೆಂಬುದರಲ್ ನನಗೆ ರ್ವುದೇ 

ಸೆಂದೇಹವೂ ಇಲ್.57 (ಸ್ವರಭ್ರವನುನು ಸ್ೇರಿಸಲ್ಗಿದ) 

ಕೆೇಶವ್ನೆಂದ ಭ್ರತ್ ಪರಿಕರಣದಲ್ ಸವೂೇ ಚಚಿ ನ್ಯರ್ಲಯವು58 

ನ್ಯಯಪರತಯನುನು ರ್ಜಯ ನಿದೇಯಾಶಕ ತತ್ವಗಳು ಮತುತು ಮೂಲಭೂತ ಹಕು್ಕಗಳ 

ಬಳಕಿನಲ್ ಹಿೇಗೆ ವ್ಯಖ್ಯನಿಸ್ತು: 

'ಪೇಠಿಕೆಯಲ್ ಪರಿಸ್ತುಪಸಲ್ಗಿರುವ ಮ್ನವ ರನತ, ಸ್ಮ್ಜಿಕ ಮತುತು 

ಆರ್ಯಾಕ ನ್ಯಯ, ಮೊದಲ್ದ ಪರಿಕಲ್ಪನಗಳು ಅಸ್ಪಷಟ್ವ್ಗಿದ ಎನನುಲ್ಗಿದ; 

ಈ ಪರಿಕಲ್ಪನಗಳನುನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಚ್ರಧ್ರೆಯ ಜನರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ 

ರಿೇತ್ಯಲ್ ಗರಿಹಿಸುತ್ತುರೆ. ಅಸ್ಪಷಟ್ತ ಇದ ಎನುನುವುದನುನು ಸೆಂಪೂಣಯಾವ್ಗಿ 

ಒಪ್ಪಕೊಳ್ಳಲು ನಮಗೆ ಸ್ಧಯವ್ಗುತ್ತುಲ್. ಸೆಂವಧ್ನದ ತಳಪ್ಯದೆಂತ್ರುವ 

ಮೂಲಭೂತ ಅೆಂಶಗಳನುನು ಪೇಠಿಕೆಯು ಸಮಥಯಾವ್ಗಿ ಬಿೆಂಬಿಸ ಬೇಕು ಎನುನುವ 

ಉದ್ೇಶದಿೆಂದ ಪೇಠಿಕೆಯನುನು ಸುದಿೇರಯಾ ಚಚೆಯಾಗಳ ನೆಂತರ, ಕೊನಯದ್ಗಿ 

ಅೆಂಗಿೇಕರಿಸಲ್ಯತು. ಸ್ಮ್ಜಿಕ ಮತುತು ಆರ್ಯಾಕ ನ್ಯಯದೆಂತಹ 

ಪರಿಕಲ್ಪನಯ ಬಗೆಗೆ ವಭಿನನು ವಚ್ರಧ್ರೆಗಳು, ಚಿೆಂತನ್ಕರಿಮಗಳು ಇರ 

ಬಹುದು; ಆದರೆ ಸೆಂವಧ್ನರಚನ್ಕ್ರರಿಗೆ ಈ ಪರಿಕಲ್ಪನಗಳ ಅಥಯಾ 

ಸುಸ್ಪಷಟ್ವ್ಗಿತುತು. ಹ್ಗೂ ಈ ಪರಿಕಲ್ಪನಗಳನುನು ಕ್ಯಯಾಗತಗೊಳಸುವ 

ಉದ್ೇಶದಿೆಂದಲೇ ಅವರು ಮೂಲಭೂತ ಹಕು್ಕಗಳನುನು ಕುರಿತ್ದ 

ಅಧ್ಯಯ 3 ಮತುತು ರ್ಜಯ ನಿದೇಯಾಶಕ ತತ್ವಗಳನುನು ಕುರಿತ್ದ ಅಧ್ಯಯ 

4ನುನು ಅಳವಡಿಸ್ದರು. ಈ ಎರಡೂ ಸೆಂವಧ್ನದ ಅವಭ್ಜಯ ಅೆಂಶಗಳು. 

ಮೊದಲನದು ಜನರಿಗೆ ವೈಯಕಿತುಕ ಸ್್ವತೆಂತರಿ್ಯವನುನು ನಿೇಡುತತುದ. ಹ್ಗೂ 

ಎರಡನಯದು ಜನರಿಗೆ ಸ್ಮ್ಜಿಕ ಸುರಕ್ತ ಮತುತು ನ್ಯಯ ಒದಗಿಸುವೆಂತ 

ಹ್ಗೂ ಶೂೇಷಣೆಯೆಂದ ಮುಕಿತು ದೂರಕಿಸುವೆಂತ ರ್ಜಯ ಸಕ್ಯಾರಗಳಗೆ 

ನಿದೇಯಾಶಕ ಸೂಚನಗಳನುನು ನಿೇಡುತತುದ.'
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ಆಸಕಿತುದ್ಯಕ ವಚ್ರವೆಂದರೆ, ಸೆಂವಧ್ನರಚನ್ ಸಮತ್ಯ ಸಭೆಯಲ್ 

ನ್ಯಯಪರತ ಕುರಿತು ನಡೆದ ಚಚೆ ಗಳು ಮತುತು ವ್ದಗಳು ದಿೇರಯಾವ್ಗಿರಲಲ್. 

ಸ್ಮ್ಜಿಕ ನ್ಯಯದ ತ್ೇವರಿ ಪರಿತ್ಪ್ದಕರ್ಗಿದ್ ಅೆಂಬೇಡ್ಕರ್, ಸ್ಮ್ಜಿಕ 

ವೈಕಲಯಗಳನುನು ಅಳಸ್ ಸಮ್ನ ಅವಕ್ಶಗಳನುನು ಪೂೇಷ್ಸುವೆಂತಹ ನ್ಯಯಯುತ 

ಸ್ಮ್ಜಿಕ ವಯವಸ್ಥಾಯನುನು ಸ್ಥಾಪಸಲು ಶರಿಮಸ್ದರು. ಇದರೊೆಂದಿಗೆ 

'ಆರ್ಯಾಕ ಸ್್ವತೆಂತರಿ್ಯ' ಎೆಂಬ ಅಧ್ಯಯದಲ್ ವವರಿಸಲ್ದ ಆರ್ ಕ ನ್ಯಯದ ಕುರಿತ 

ಅವರ ಪರಿಕಲ್ಪನಯೂ ಸ್ೇರಿಕೊೆಂಡು ಸ್್ವತೆಂತರಿ್ಯ ಹೊೇರ್ಟದ ಬಗೆಗಿನ ಅವರ 

ಆಲೂೇಚನಯನುನು ರೂಪಸ್ದ್ವು. ಇದನುನು ಸ್ಧಿಸುವ ಸಲುವ್ಗಿ ಅವರು ಸ್್ವತೆಂತರಿ್ಯ, 

ಸಮ್ನತ ಮತುತು ಬೆಂಧುತ್ವ- ಎೆಂಬ ಪವತರಿ ತ್ರಿಮೂತ್ಯಾಗಳನುನು ಉದಿ್ೇಪನಗೊಳಸ್ದರು. 

ಅವರ ಪರಿಕ್ರ, ಒೆಂದು ವೇಳ್ ಭ್ರತ್ೇಯ ಸಮ್ಜವು ಸ್್ವತೆಂತರಿ್ಯ, ಸಮ್ನತ 

ಮತುತು ಬೆಂಧುತ್ವಗಳ ವಷಯವನುನು ಅೆಂತಗಯಾತಗೊಳಸ್ಕೊೆಂಡಲ�, ಅದರ ಸಹಜ 

ಪರಿರ್ಮವ್ಗಿ ನ್ಯಯಪರತಯೂ ಬರುತತುದ. ಒಟ್ಟ್ರೆ ನ್ಯಯದ ಪರಿಕಲ್ಪನ ಹ್ಗೂ 

ಸ್್ವತೆಂತರಿ್ಯ, ಸಮ್ನತ ಮತುತು ಬೆಂಧುತ್ವಗಳ ಕಲ್ಪನಯ ನಡುವ ಅವರು ರ್ವುದೇ 

ನಿದಿಯಾಷಟ್  ವಯತ್ಯಸವನೂನು ಕ್ಣಲಲ್.59

 

3.7 ಸಾವಾತಂತ್ರ್ಯ

ಸೆಂವಧ್ನ ಪೇಠಿಕೆೆಯು ವಚ್ರ ಸ್್ವತೆಂತರಿ್ಯ, ಅಭಿವಯಕಿತು ಸ್್ವತೆಂತರಿ್ಯ, ನೆಂಬಿಕೆ, 

ಧ್ಮಯಾಕ ಶರಿದ್ಧ ಮತುತು ಪೂಜಿಸುವ ಸ್್ವತೆಂತರಿ್ಯದೆಂತಹ ಕೆಲವು ಪರಿಮುಖ ಪರಿಕಲ್ಪನಗಳ 

ಬಗೆಗೆ ಅಚಲ ಬದ್ಧತಯನುನು ತೂೇರಿಸ್ದ. ಇಲ್ ಸ್್ವತೆಂತರಿ್ಯವು ಒಳಗೊಳು್ಳವ ಗುಣವನುನು 

ನ್ವು ಗಮನಿಸ ಬೇಕು. ಅದು ಕೆೇವಲ ಧ್ಮಯಾಕ ಸ್್ವತೆಂತರಿ್ಯವಲ್; ಅದು ವೈಚ್ರಿಕ 

ಸ್್ವತೆಂತರಿ್ಯ ಮತುತು ಅಭಿವಯಕಿತು ಸ್್ವತೆಂತರಿ್ಯವನೂನು ಸಮ್ನವ್ಗಿ ಒಳಗೊೆಂಡಿದ. ಭ್ರತದ 

ಜನರು ಆಲೂೇಚಿಸುವ, ಅಭಿವಯಕಿತುಸುವ, ಧ್ಮಯಾಕ ಶರಿದ್ಧ ಹೊೆಂದುವ ಹ್ಗೂ 

ಉಪ್ಸನ ಮ್ಡುವ ಸ್್ವತೆಂತರಿ್ಯಗಳನುನು ಹೊೆಂದಿದ್್ರೆ. ಈಗ ಸ್್ವತೆಂತರಿ್ಯದ ಈ ವಶ್ಲ 

ಪರಿಕಲ್ಪನಯು ಒೆಂದು ವಸ್ತುರವ್ದ ಸ್ೆಂಸ್ಕಕೃತ್ಕ, ಸ್ಮ್ಜಿಕ ಮತುತು ಕ್ನೂನ್ತಮಿಕ 

ಪರಿಜ್ಞೆಯ ಭ್ಗವ್ಗಿಬಿಟ್ಟ್ದ. ಅದರ ಅನೇಕ ಆರ್ಮಗಳನುನು ಸೂಚಿಸಲು 

ಸ್್ವತೆಂತರಿ್ಯದ ಈ ಪರಿಕಲ್ಪನಯನುನು ನ್ಯರ್ಲಯಗಳು ಹೆೇಗೆ ಅಥೈಯಾಸ್ವ  ಎೆಂಬುದಕೆ್ಕ 

ಇಲ� ಎರಡೆೇ ಎರಡು ಉದ್ಹರಣೆಗಳನುನು ನಿೇಡುತತುೇವ. 
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3.7.1 ರಾಜದೂ್ರೇಹದ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕತೆ

ಮ್ತ್ನ ಸ್್ವತೆಂತರಿ್ಯ ಮತುತು ಅಭಿವಯಕಿತು ಸ್್ವತೆಂತರಿ್ಯಕೆ್ಕ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸ್ದೆಂತ ಭ್ರತ್ೇಯದೆಂಡ 

ಸೆಂಹಿತಯಲ್ರುವ ವಸ್ಹತುಶ್ಹಿ ಲಕ್ಣದ ಉಪಬೆಂಧ 124ಎ ಕಲೆಂನ ಅಡಿಯಲ್ 

ಮಹ್ತ್ಮಿ ಗ್ೆಂಧಿಯವರ ಮ್ೇಲ ಹೆೇರಲ್ದ ರ್ಜದೂರಿೇಹ ಪರಿಕರಣವನುನು ನ್ವು 

ಮ್ೇಲ ಉಲ್ೇಖಿಸ್ದ್ೇವ. ಕೆೇದ್ನ್ಯಾಥ್ ಸ್ೆಂಗ್ ವಸಯಾಸ್ ಬಿಹ್ರರ್ಜಯ ಸಕ್ಯಾರ 60 

ಪರಿಕರಣದಲ್ ಸವೂೇಯಾಚಚಿ ನ್ಯರ್ಲಯವು ಈ ಉಪಬೆಂಧದ ಸ್ೆಂವಧ್ನಿಕತಯನುನು 

ಎತ್ತುಹಿಡಿದಿದರ್ದರೂ, ಹಿೆಂಸ್ಚ್ರವನುನು ಪರಿಚೊೇದಿಸುವ ಲಕ್ಣವುಳ್ಳ 

ಭ್ಷಣಗಳಗೆ ಮ್ತರಿ ಐಪಸ್ ಕಲೆಂ124ಎ ಬಳಕೆಯನುನು ಸ್ಪಷಟ್ವ್ಗಿ ಸ್ೇಮತಗೊಳಸ್ದ. 

ಸವೂೇಯಾಚಚಿ ನ್ಯರ್ಲಯದ ಸುಫೂಟವ್ದ ಹೆೇಳಕೆ ಹಿೇಗಿದ:

ಸಕ್ಯಾರದ ಕರಿಮಗಳನುನು ಉತತುಮ ಪಡಿಸುವ ಅಥವ್ ತ್ದು್ಪಡಿ ಮ್ಡುವ 

ದೃಷ್ಟ್ಯೆಂದ ಆ ಕರಿಮಗಳ ಬಗೆಗೆ ಬಳಸುವ ಕಟುವ್ದ ಪದಗಳು ಈ 

ಕಲೆಂನೂಳಗೆ ಬರದೇ ಇರುವೆಂತ ನಿಗ್ ವಹಿಸಲ್ಗಿದ. ಅದೇರಿೇತ್, 

ಟ್ೇಕೆಗಳು ಎಷೆಟ್ೇ ಕಟುವ್ಗಿದ್ರೂ, ಕ್ನೂನಿನ ವ್ಯಪತುಯಲ್ ಅಸಮಮಿತ್ ವಯಕತು 

ಪಡಿಸುವ ಹೆೇಳಕೆರ್ಗಿದ್ಲ್ ಅದು ಶಕ್ಹಯಾವ್ಗುವುದಿಲ್; ಹೆೇಳಕೆಗಳು 

ಹಿೆಂಸ್ಚ್ರವನುನು ಪರಿಚೊೇದಿಸದ ಇದ್ರೆ, ಸ್ವಯಾಜನಿಕ ಸುವಯವಸ್ಥಾಗೆ ಧಕೆ್ಕ 

ಉೆಂಟುಮ್ಡದಿದ್ರೆ, ಹ್ಗೂ ಅೆಂತಹ ಉದ್ೇಶಗಳನುನು ಹೊೆಂದಿಲ್ದ ಇದ್ರೆ, ಆ 

ಹೆೇಳಕೆಗಳು ಶಕ್ಹಯಾವ್ಗುವುದಿಲ್. ಇದನನುೇ ಬೇರೆ ರಿೇತ್ಯಲ್ ಹೆೇಳುವುದ್ದರೆ, 

ಜನರ ಸ್ಥಾತ್ಗತ್ಗಳನುನು ಸುಧ್ರಿಸಲು ಅಥವ್ ಸಕ್ ರ ದ ಕರಿಮಗಳು ಮತುತು 

ಕಿರಿಯೆಗಳನುನು ರದು್ಪಡಿಸಲು ಇಲ್ವೇ ಬದಲ್ಯಸಲು ಆಗರಿಹಪೂವಯಾಕವ್ಗಿ 

ಒತ್ತುಯಸುವುದು ಅಥವ್ ಸಕ್ಯಾರದ  ಕರಿಮಗಳು ಮತುತು ಕಿರಿಯೆಗಳನುನು ಅಥವ್ 

ಸಕ್ಯಾರದ ಸೆಂಸ್ಥಾಗಳು ಕಟುವ್ದ ಪದಗಳಲ್ ಟ್ೇಕಿಸುವುದು, ದ್ವೇಷ ಮತುತು 

ವಶ್್ವಸದೂರಿೇಹದ ಭ್ವನಗಳನುನು ಕೆರಳಸದ, ಸ್ವಯಾಜನಿಕ ಸುವಯವಸ್ಥಾಗೆ ಧಕೆ್ಕ 

ಉೆಂಟುಮ್ಡದ ಅಥವ್ ಹಿೆಂಸ್ಯನುನು ಪರಿಯೊೇಗಿಸದ ಟ್ೇಕಿಸುವುದು ಇವು 

ಕ್ನೂನಿನ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಾಪತವ್ದ ಸಕ್ಯಾರಕೆ್ಕ ವಶ್್ವಸ ದೂರಿೇಹ ಎಸಗಿದೆಂತ 

ಆಗುವುದಿಲ್' 61

ಆಡಳತದಲ್ರುವ ಸಕ್ಯಾರ ವನುನು ಕಟುವ್ಗಿ ಟ್ೇಕಿಸ್ದ ಮ್ತರಿಕೆ್ಕ ಅದು ರ್ಜದೂರಿೇಹದ 

ಕೃತಯವ್ಗುವುದಿಲ್. ಸೆಂವಧ್ನವು ಪರಿತ್ಯೊಬ್ಬ ಪರಿಜೆಗೂ ಮ್ತ್ನ ಮತುತು ಅಭಿವಯಕಿತುಯ 

ಸ್್ವತೆಂತರಿ್ಯವನುನು ನಿೇಡಿದ. ಪರಿಜೆಗಳು ಸಕ್ಯಾರದ ನಡೆಗಳು ಮತುತು ತ್ೇಮ್ಯಾನಗಳನುನು 
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ನಿರ್ಕರಿಸುವ, ಟ್ೇಕಿಸುವ ಸ್್ವತೆಂತರಿ್ಯ ಹೊೆಂದಿದ್್ರೆ. ಆದರೆ ಈ ಸ್್ವತೆಂತರಿ್ಯವು 

ಸ್ವಯಾಜನಿಕ ಬದುಕಿನಲ್ ಅವಯವಸ್ಥಾಯನುನು ಮೂಡಿಸಬ್ರದು ಹ್ಗೂ ಹಿೆಂಸ್ಯನುನು 

ಪರಿಚೊೇದಿಸ ಬ್ರದು ಎನುನುವುದನುನು ಕೆೇದ್ರ್ ನ್ಥ್  ಪರಿಕರಣದ ತ್ೇಪಯಾನಲ್ 

ಸವೂೇಯಾಚಚಿ ನ್ಯರ್ಲಯ ಸ್ಪಷಟ್ವ್ಗಿ ಹೆೇಳದ.

ಪ್ರತಿರೂೇಧದ ಹಕಕುನ ವಾಯಾಪಿತುಯನುನು ಅಥ್ಷಮಾಡಿಕೂಂಡು ಎಲಾಲಿ 
ಪ್ರಜೆಗಳು ತಮ್ಮ ಅಸಮಾಧಾನವನುನು ಅಭಿವಯಾಕತು ಪಡಿಸುವ 
ಹಕಕುನ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯನುನು ಖಾತಿ್ರಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಪ್ರಭುತ್ವವನುನು 
ಒತಾತುಯಸುತತುಲೇ ಇರಬೆೇಕಾದುದು ಅತಯಾಂತ ಮುಖಯಾವಾದ ಸಂಗತಿ 

ಬಲವೆಂತ್ ಸ್ೆಂಗ್ ವಸಯಾಸ್ ಭ್ರತ ಸಕ್ಯಾರ 62 ಪರಿಕರಣದಲ್, ಇೆಂದಿರ್ 

ಗ್ೆಂಧಿಯವರ ಕಗೊಗೆಲ ನಡೆದ ದಿನದೆಂದು ಜನಜೆಂಗುಳಯಲ್ 'ಖಲಸ್ತುನ್ 

ಜಿೆಂದ್ಬ್ದ್ ' ಸ್ೇರಿದೆಂತ ಹಲವು ಘೂೇಷಣೆಗಳನುನು ಕೂಗಿದು್ ರ್ಜದೂರಿೇಹ 

ಆಗುವುದೇ ಎೆಂಬ ಪರಿಶನುಗೆ ಸವೂೇ ಚಚಿ ನ್ಯರ್ಲಯವು ನಿೇಡಿದ ತ್ೇಪಯಾನಲ್ 

ಹಿೇಗೆ ಹೆೇಳಲ್ಗಿದ: 'ರ್ವುದೇ ಇತರ ಕಿರಿಯೆಯಲ್ದ ಒೆಂದರಡು ಬ್ರಿ ಅೆಂತಹ 

ಅನುದ್ೇಶತ ಘೂೇಷಣೆಗಳನುನು ಕೂಗುವುದರಿೆಂದ ರ್ಜದೂರಿೇಹದ ಆಪ್ದನಯನುನು 

ಸ್ಬಿೇತುಪಡಿಸುವುದು ನಮಗೆ ಕಷಟ್ವ್ಗುತತುದ.' ಈ ಮೊಕದ್ಮ್ಯನುನು 

ದ್ಖಲಸ್ಕೊೆಂಡ ಪೂಲೇಸರನುನು ತ್ೇವರಿವ್ಗಿ ತರ್ಟಗೆ ತಗೆದುಕೊೆಂಡ ಸವೂೇ ಚಚಿ 

ನ್ಯರ್ಲಯವು, 'ಇಬ್ಬರು ಮನವದ್ರರು ಒೆಂದರಡು ಬ್ರಿಕೂಗಿದ ಅನುದ್ೇಶತ 

ಘೂೇಷಣೆಗಳಗೆ ಪೂಲೇಸರು ಹೆಚುಚಿ ಮಹತ್ವ ನಿೇಡಬೇಕಿತುತು ಎೆಂದು ನಮಗ 

ನಿಸುವುದಿಲ್, ಅಷೆಟ್ೇ ಅಲ್ ಅವುಗಳಲ್ ಇನನುೇನನೂನುೇ ಹುಡುಕುವುದೂ ಬೇಕ್ಗಿರಲಲ್ 

ಎೆಂಬುದು ನಮಮಿ ಅಭಿಪ್ರಿಯವ್ಗಿದ.' ಎೆಂದಿತು. 

ನ್ಯರ್ಲಯವು ತನನು ತ್ೇಪಯಾನ ಅೆಂತಯದಲ್ ಹಿೇಗೆ ಹೆೇಳತು: ಮನವದ್ರರು ಹ್ಕಿದ 

ಘೂೇಷಣೆಯೆಂದ್ಗಿ ರ್ವುದೇ ರಿೇತ್ಯಲೂ್ ಎೆಂತಹ ಗಲಭೆಯೂ ಉೆಂಟ್ಗಲಲ್ 

ಮತುತು ಮನವದ್ರರು ಒೆಂದರಡು ಬ್ರಿ ಘೂೇಷಣೆಗಳನುನು ಕೂಗಿದರೂ 

ಜನಸ್ಮ್ನಯರು ಅದರಿೆಂದ ಬ್ಧಿತರ್ಗದೇ ತಮಮಿ ಸಹಜ ಚಟುವಟ್ಕೆಗಳಲ್ 
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ತೂಡಗಿಕೊೆಂಡಿದ್ರು ಎೆಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿದ್ರರೆೇ ಒಪ್ಪಕೊೆಂಡಿದ್್ರೆ. ಒೆಂದರಡು ಬ್ರಿ 

ಇಬ್ಬರು ವಯಕಿತುಗಳು ಅನುದ್ೇಶತ ಘೂೇಷಣೆಗಳನುನು ಕೂಗಿಬಿಟಟ್ರೆ ಅದನನುೇ ಭ್ರತದಲ್ 

ಕ್ನೂನಿನನ್ವಯ ಸ್ಥಾಪತವ್ದ ಸಕ್ಯಾರದ ವರುದ್ಧ ಅಸಮ್ಧ್ನ ಅಥವ್ ದ್ವೇಷ 

ಕೆರಳಸುವ ಇಲ್ವೇ ಕೆರಳಸಲು ನಡೆಸಲ್ಗುವ ಯತನು ಎನನುಲ್ಗದು. ಈ ಪರಿಕರಣದ 

ಸತ್ಯಸತಯತಗಳನುನು ಮತುತು ಸೆಂದಭಯಾಗಳನುನು ಗಮನಿಸ್ದ್ಗ ಇದಕೆ್ಕ ಐಪಸ್ ಕಲೆಂ 

124ಎ ಅನ್ವಯಸುವುದೇ ಇಲ್.

ಮ್ತು ಅಥವ್ ಮ್ತ್ನ ಸ್್ವತೆಂತರಿ್ಯ ಕುರಿತು ಸವೂೇಯಾಚಚಿ ನ್ಯರ್ಲಯ ಒದಗಿಸ್ರುವ 

ವಶ್ಲ ಅಥಯಾವನುನು ಸತತವ್ಗಿ ಬೆಂದಿರುವ ರ್ವ ಸಕ್ಯಾರವೂ ಪೂಣಯಾವ್ಗಿ 

ಗರಿಹಿಸ್ಲ್ ಅಥವ್ ಅಥೈಯಾಸ್ಕೊೆಂಡಿಲ್ದಿರುವುದು ಖ್ೇದನಿೇಯ. ಈ ಸಕ್ಯಾರಗಳ್ಲ್ವೂ 

ರ್ಜದೂರಿೇಹದ ಕ್ನೂನಿನ ವ್ಯಪತುಯನುನು ಉದ್ೇಶಪೂವಯಾಕವ್ಗಿಯೆೇ ತಪ್್ಪಗಿ 

ಅಥೈಯಾಸ್ವ ಮತುತು ಆರ್ ಸೆಂದಭಯಾಗಳ ಸಕ್ಯಾರವನುನು ಟ್ೇಕಿಸುವ ಕ್ನೂನು 

ಬದ್ಧ ಮ್ತುಗಳನೂನು ಶಕ್ಷೆಗೆ ಗುರಿಪಡಿಸುತತುಲೇ ಬೆಂದಿವ. ಪರಿತ್ರೊೇಧದ ಹಕಿ್ಕನ 

ಅಥಯಾವನುನು ಅದರ ವಶ್ಲ ವ್ಯಪತುಯಲ್ ಗರಿಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಗ್ೆಂಧಿ ಹೆೇಳುವೆಂತ,  

ಪರಿಜೆಗಳು ತಮಮಿ ಅಸಮ್ಧ್ನವನುನು ಅಭಿವಯಕಿತು ಪಡಿಸಲು ಸೆಂಪೂಣಯಾ ಅವಕ್ಶ 

ಇರಬೇಕು. ಎಲ್ಯವರೆಗೆ ಎೆಂದರೆ , ಪರಿಜೆಗಳು ಹಿೆಂಸ್ಚ್ರದ ಬಗೆಗೆ ಯೊೇಚಿಸದ , 

ಅದನುನು ಉತತುೇಜಿಸದ ಇರುವರೊೇ , ಅಲ್ಯವರೆಗೂ ಈ ಹಕ್ಕನುನು ಸೆಂರಕ್ಸುವೆಂತ 

ಪರಿಭುತ್ವವನುನು ಆಗರಿಹಿಸುತತುಲೇ ಇರಬೇಕು.  

3.7.2 ಲ್ಂಗತ್ವ ಅಸಿ್ಮತೆಯನುನು ಅಭಿವಯಾಕತುಗೊಳಿಸುವ ಹಕಕುನೂನು 
ಒಳಗೊಳು್ಳವ ಅಭಿವಯಾಕತು ಸಾ್ವತಂತ್ರ್ಯ

ನ್ಟಕಗಳು, ಸ್ನಿಮ್ಗಳು , ಪುಸತುಕಗಳು ಅಥವ್ ಸ್ಮ್ಜಿಕ ಮ್ಧಯಮದ 

ಪೂೇಸಟ್್ಗಳು, ಇವುಗಳಲ್ ರ್ವುದೇ ಇರಲ, ಅದರ ಮೂಲಕ ಓವಯಾ ವಯಕಿತು ತನನು 

ವಚ್ರಗಳನುನು, ಚಿೆಂತನಗಳನುನು ವಯಕತುಪಡಿಸ್ದರೆ ಅೆಂತಹ ಸ್ಧನವನನುೇ ಸ್ೆಂಪರಿದ್ಯಕ 

ಕ್ನೂನು ಪಠಯಗಳಲ್ ಅಭಿವಯಕಿತು ಸ್್ವತೆಂತರಿ್ಯಎನನುಲ್ಗುತತುದ. ಆದರೆ ರ್ಷ್ಟ್ೇಯ 

ಕ್ನೂನು ಸ್ೇವಗಳ ಪ್ರಿಧಿಕ್ರ (NALSA) ವಸಯಾಸ್ ಭ್ರತ ಸಕ್ಯಾರ ಪರಿಕರಣದಲ್ 

ಸವೂೇಯಾಚಚಿ ನ್ಯರ್ಲಯವು ನಿೇಡಿದ ಪರಿಖ್ಯತ ತ್ೇಪಯಾನಲ್ 'ಅಭಿವಯಕಿತು'ಯ 

ಪರಿಕಲ್ಪನಯನುನು ವಸತುರಿಸ್ ಭ್ರತದ ಸೆಂವಧ್ನದಲ್ರುವ ಎಲ್ ಹಕು್ಕಗಳಗೂ ಲೆಂಗತ್ವ 

ಅಲ್ಪಸೆಂಖ್ಯತರು ಅಹಯಾರ್ಗಿರುತ್ತುರೆ ಎೆಂದು ಮ್ನಯಮ್ಡಿತು.
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ನ್ಯಯಮೂತ್ ಗಳ ಅಭಿಪ್ರಿಯ ಹಿೇಗಿದ:

ಎಲ್ ಪರಿಜೆಗಳೂ ಮ್ತ್ನ ಸ್್ವತೆಂತರಿ್ಯ ಮತುತು ಅಭಿವಯಕಿತು ಸ್್ವತೆಂತರಿ್ಯದ ಹಕ್ಕನುನು 

ಹೊೆಂದಿರುತ್ತುರೆ ಎೆಂದು ಸೆಂವಧ್ನದ ಅನುಚೆಛಾೇದ19(1)(ಎ) ಹೆೇಳುತತುದ. 

ಇದರೆಂತ ರ್ವುದೇ ವಯಕಿತುಯು ಸ್ವಯೆಂ-ಗುರುತ್ಸ್ಕೊೆಂಡ ತನನು ಲೆಂಗತ್ವವನುನು 

ಅಭಿವಯಕಿತುಪಡಿಸುವ ಹಕ್ಕನುನು ಹೊೆಂದಿರುತ್ತುರೆ. ಸ್ವಯೆಂ-ಗುರುತ್ಸ್ಕೊೆಂಡ 

ಲೆಂಗತ್ವವನುನು ಉಡುಗೆತೂಡುಗೆ, ಮ್ತುಗಳು, ಕಿರಿಯೆ ಅಥವ್ ವತಯಾನ ಅಥವ್ 

ಇನ್ನುವುದೇ ರೂಪದಲೂ್ ಅಭಿವಯಕಿತು ಪಡಿಸ ಬಹುದು. ಸೆಂವಧ್ನದ ಅನುಚೆಛಾೇದ 

19(2)ರಲ್ರುವ ನಿಬಯಾೆಂಧಗಳ ಅನುಸ್ರ ರ್ವುದೇ ವಯಕಿತುಯ ಬ್ಹಯ 

ಲಕ್ಣಗಳು ಅಥವ್ ವೇಷಭೂಷಣಗಳ ಆಯೆ್ಕಯ ಮ್ೇಲ ನಿಬಯಾೆಂಧ ಹೆೇರಲು 

ಸ್ಧಯವಲ್.63

'ವೇಷಭೂಷಣ, ಮ್ತುಗಳು, ಕಿರಿಯೆ ಅಥವ್ ವತಯಾನ'ಗಳ ಮೂಲಕ ತಮಮಿ 

ಲೆಂಗತ್ವವನುನು ವಯಕತು ಪಡಿಸುವ ಲೈೆಂಗಿಕ ಮತುತು ಲೆಂಗತ್ವ ಅಲ್ಪಸೆಂಖ್ಯತರ ಹಕ್ಕನುನು ಈ 

ಪರಿಕರಣದಲ್ ಮ್ನಯಮ್ಡುವ ಮೂಲಕ ನ್ಯಯಮೂತ್ಯಾಗಳು ಅಭಿವಯಕಿತು ಸ್್ವತೆಂತರಿ್ಯದ 

ಪರಿಕಲ್ಪನಗೆ ಹೊಸ ಪರಿವಡಿಯನುನು ಒದಗಿಸ್ದರು. ಅಭಿವಯಕಿತು ಸ್್ವತೆಂತರಿ್ಯವನುನು 

ರನತ ಮತುತು ಸಮ್ನತಯ ಪರಿಕಲ್ಪನಗಳಗೆ ಬಸ್ದ ನ್ಯರ್ಧಿೇಶರು ಲೆಂಗತ್ವ 

ಅಲ್ಪಸೆಂಖ್ಯತರನುನು ದೇಶದ ಪೂಣಯಾಪರಿಜೆಗಳನ್ನುಗಿ ಗುರುತ್ಸ್ದರು. ಬದಲ್ಗುತ್ತುರುವ 

ಸಮ್ಜ ಮತುತು ಅದರ ಸಮಕ್ಲೇನ ಅಗತಯಗಳಗೆ ಪೂರಕವ್ಗಿ ಸೆಂವಧ್ನವನುನು 

ಅಥಥೈ ಸುವ ವಧ್ನವನುನು ಈ ತ್ೇಪುಯಾ ಎತ್ತು ತೂೇರಿಸ್ತು.

ಕೆೇಶವ್ನೆಂದ ಭ್ರತ್ ವಸಯಾಸ್ ಕೆೇರಳ ರ್ಜಯ ಸಕ್ಯಾರ ಪರಿಕರಣದಲ್ ನ್ಯಯಮೂತ್ಯಾ 

ಖನ್ನು ಅವರ ಸಮಪಯಾಕ ಹೆೇಳಕೆ ಹಿೇಗಿದ: 

ಪರಿತ್ಯೊೆಂದು ಪೇಳಗೆಯೂ ತನನು ಮುೆಂದ ನಚಿಚಿನಗುರಿಯೊೆಂದನುನು 

ಇರಿಸ್ಕೊಳು್ಳತತುದ. ಅದರ ಮೂಲಕವೇ ಬದುಕಿನ ಸೆಂತಸ ಮತುತು ಸ್್ವತೆಂತರಿ್ಯವನುನು 

ಪಡೆಯಲು ಯತ್ನುಸುತತುದ. ಸ್್ವತೆಂತರಿ್ಯದ ಆದಶಯಾಗಳನುನು ತಲಮ್ರಿನಿೆಂದ 

ತಲಮ್ರಿಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲು ಸ್ಧಯವಲ್; ಅದರ ಪರಿಕಲ್ಪನಯನುನು ಮ್ತರಿ 

ನಿಗದಿ ಪಡಿಸ ಬಹುದು, ಅದೇನೆಂಬುದರ ಚಿತರಿಣವನೂನು ಒದಗಿಸ ಬಹುದು. 

ಆದರೆ, ಬದಲಸಲ್ಗದ ಕ್ನೂನಿನಲ್ ನಿಗದಿಪಡಿಸ್ದ ಸ್್ವತೆಂತರಿ್ಯವು 

ಸ್್ವತೆಂತರಿ್ಯವೇ ಅಲ್.64
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3.8 ಸಮಾನತೆ

ಸೆಂವಧ್ನ ಸಭೆಯನುನು ಉದ್ೇಶಸ್ ಮ್ಡಿದ ತಮಮಿ ಕೊನಯ ಭ್ಷಣದಲ್ ಡ್. 

ಬಿ. ಆರ್. ಅೆಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು, ರ್ಜಕಿೇಯ ಪರಿಜ್ಪರಿಭುತ್ವವನುನು ಉಳಸ್ಕೊಳ್ಳಲು 

ಸ್ಮ್ಜಿಕ ಪರಿಜ್ಪರಿಭುತ್ವವನುನು ಸ್ಥಾಪಸಬೇಕ್ದುದರ ಮಹತ್ವವನುನು ಒತ್ತುಹೆೇಳದರು. 

'ಇದು ಸ್ಧಯವ್ಗ ಬೇಕ್ದರೆ ನ್ವು ಸ್್ವತೆಂತರಿ್ಯ, ಸಮ್ನತ ಹ್ಗು ಬೆಂಧುತ್ವಗಳನುನು 

ಜಿೇವನ ಮೌಲಯಗಳ್ಗಿ ಗುರುತ್ಸ ಬೇಕ್ಗುತತುದ' ಎೆಂದರು. ಆದ್ಗೂಯ ಅವರಿಗೆ 

ಸ್್ವತೆಂತೂರಿ್ಯೇತತುರ ಭ್ರತದ ಬಗೆಗೆ ಅಪ್ರ ಕಳವಳ ಇತುತು. ನ್ವಲ್ ಒೆಂದೇ 

ದೇಶವ್ಸ್ಗಳು ಎೆಂಬ ಭ್ವನಗಿೆಂತಲೂ ಜ್ತ್/ಪೆಂಗಡಗಳ ಭೆೇದಗಳು ಮ್ೇಲುಗೆೈ 

ಸ್ಧಿಸ್ದರೆ ಭ್ರತವು ಶೇರರಿವ್ಗಿ ಅರ್ಜಕತ್ವದಡೆಗೆ ಸ್ಗುತತುದ ಎೆಂದು 

ಚಿೆಂತ್ತರ್ಗಿದ್ರು. ಈ ಬಗೆಗೆ ಅವರು ಹೆೇಳುತ್ತುರೆ: 

ಮೊದಲಗೆ ನ್ವು ಭ್ರತ್ೇಯ ಸಮ್ಜದಲ್ ಇರುವ ಎರಡು ಮಹತ್ವದ 

ಲೂೇಪಗಳನುನು ಒಪ್ಪಕೊೆಂಡು ಮುೆಂದುವರೆಯ ಬೇಕು. ಅವುಗಳಲ್ ಒೆಂದು, 

ಸಮ್ನತ. ಸ್ಮ್ಜಿಕ ಸತುರದಲ್, ಭ್ರತ್ೇಯ ಸಮ್ಜವು ಶರಿೇಣಿೇಕೃತ 

ಅಸಮ್ನತಯ ತತ್ವದ ಮ್ೇಲ ನಿೆಂತ್ದ. ಈ ಸಮ್ಜದಲ್ ಅಸೆಂಖ್ಯತ 

ಕಡುಬಡವರ ನಡುವ ಕೆಲವೇ ಮೆಂದಿ ಅತ್ೇ ಶರಿೇಮೆಂತರಿದ್್ರೆ. 1950ರ 

ಜನವರಿ 26ರೆಂದು ನ್ವು ವೈರುಧಯಗಳೆಂದ ತುೆಂಬಿದ ಜಿೇವನ ರಟಟ್ವನುನು 

ಪರಿವೇಶಸಲದ್ೇವ. ರ್ಜಕಿೇಯವ್ಗಿ ನ್ವು ಎಲ್ರೂ ಸಮ್ನರ್ಗುತತುೇವ 

ಆದರೆ ಸ್ಮ್ಜಿಕವ್ಗಿ ಮತುತು ಆರ್ ಕವ್ಗಿ ಅಸಮ್ನತಯನುನು 

ಹೊೆಂದಿರುತತುೇವ. (..) ಎಲ್ಯ ತನಕ ನ್ವು ಈ ವೈರುಧಯಗಳ ಜಿೇವನವನುನು 

ಮುೆಂದುವರೆಸಬೇಕು? ಎಲ್ಯವರೆಗೆ ನ್ವು ಸ್ಮ್ಜಿಕ ಹ್ಗೂ 

ಆರ್ಯಾಕ ಸಮ್ನತಯ ನಿರ್ಕರಣೆಯನುನು ಮುೆಂದುವರೆಸಬೇಕು? ಈ 

ನಿರ್ಕರಣೆಯನುನು ದಿೇರಯಾಕ್ಲದವರೆಗೆ ಮುೆಂದುವರೆಸ್ದಲ್, ನ್ವು 

ರ್ಜಕಿೇಯ ಪರಿಜ್ಪರಿಭುತ್ವವನುನು ಅಪ್ಯಕೆ್ಕ ದೂಡುತತುೇವ. ಈ ವೈರುಧಯಗಳನುನು 

ನ್ವು ಶೇಘ್ರಿತ್ಶೇರರಿವ್ಗಿ ತೂಡೆಯ ಬೇಕು. ಇಲ್ವ್ದರೆ ಈ ಸಭೆಯು 

ಇಷುಟ್ ಶರಿಮವಹಿಸ್ ಕಟ್ಟ್ದ ಈ ರ್ಜಕಿೇಯ ಪರಿಜ್ಪರಿಭುತ್ವದ ಸೆಂರಚನಯನುನು 

ಅಸಮ್ನತಗಳೆಂದ ತುಳತಕೊ್ಕಳಗ್ದವರು ಸುಟುಟ್ಹ್ಕುತ್ತುರಷೆಟ್ೇ.65

ಸೆಂವಧ್ನರಚನಕ್ರರಿಗೆ, ಅದರಲೂ್ ವಶೇಷವ್ಗಿ ಅೆಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ 

ಸಮ್ನತಯು ಕೆೇವಲ ವಧಿ (ಕ್ನೂನು) ವಹಿತವ್ಗಿರದ ಅದು ವಭಿನನುತ ಮತುತು 
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ವಯತ್ಯಸಗಳನುನು ಗುರುತ್ಸ್, ಎಲ್ರನೂನು ಒಳಗೊೆಂಡ ನೈಜಸಮ್ನತರ್ಗಬೇಕೆೆಂಬ 

ದೃಷ್ಟ್ಕೊೇನ ಇತುತು. ಸಮುದ್ಯಗಳ ನಡುವನ ಭಿನನುತಗಳು ಹ್ಗೂ ಭಿನನುತಗೆ ತಕ್ಕೆಂತ 

ಸಮುದ್ಯಗಳಗೆ ಒದಗಿಸುವ ವಶೇಷ ಸೌಲಭಯಗಳು ಸಮ್ನತಯ ಆಶಯಕೆ್ಕ 

ಧಕೆ್ಕ ತರುವೆಂತಹುದಲ್, ಬದಲಗೆ ಅವು ಸಮ್ನತಯ ತತ್ವದ ಮೂಲ ಅೆಂಶಗಳು 

ಎನುನುವುದು ಅವರುಗಳ ಪರಿಕಲ್ಪನರ್ಗಿತುತು. ಆದ್ರಿೆಂದ, ನಮಮಿ ಸೆಂವಧ್ನವು 

ಎಲ್ರನೂನು ಸಮ್ನವ್ಗಿ ಕ್ಣುವುದರ ಜೊತಗೆ ನಿರೆಂತರ ದಮನಕೊ್ಕಳಗ್ದವರ 

ಶೂೇಷಣೆಯ ಕ್ರಣಗಳನುನು ಗುರುತ್ಸ್ ಅೆಂತಹ ವಯವಸ್ಥಾತ ಅಸಮ್ನತಗಳನುನು 

ನಿವ್ರಿಸಲು ದೃಢನಿಶಚಿಯದಿೆಂದ ಶರಿಮಸುವೆಂತ ಇರಬೇಕು ಎನುನುವುದು 

ಅವರಗುರಿರ್ಗಿತುತು.

ಭ್ರತ ಸೆಂವಧ್ನದ ದೃಷ್ಠೆಕೊೇನದಿೆಂದ ವಿಧಿವಿಹತ ಸಮಾನತೆ (ಫ್ಮಯಾಲ್ 

ಇಕ್್ವಲಟ್) ಮತುತು ನೆೈಜ ಸಮಾನತೆಯ (ಸಬ್ಸ್ಟೆಂಟ್ವ್ ಇಕ್್ವಲಟ್) ನಡುವನ 

ವಯತ್ಯಸಗಳನುನು ಗುರುತ್ಸುವುದು ಬಹು ಮುಖಯವ್ಗುತತುದ. ಫರಿೆಂರ್ ಲೇಖಕ ಅನತೂಲ 

ಫ್ರಿನ್ಸ್ ಹೆೇಳುವೆಂತ, 'ಕೆೇವಲ ವಧಿವಹಿತ ಸಮ್ನತಯನುನು ಒಪುಪುವ ಕ್ನೂನು, 

ಅದರ ಭವಯಕ್ಲ್ಪನಿಕ ಸಮ್ನತಯಲ್, ಬಡವ ಶರಿೇಮೆಂತರಿಬ್ಬರನೂನು ಸ್ೇತುವಯ 

ಕೆಳಗೆ ಮಲಗದೆಂತ, ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡದೆಂತ, ಕಳ್ಳತನ ಮ್ಡದೆಂತ ನಿಯೆಂತ್ರಿಸುತತುದ.' 

ಆದರೆ, ನೈಜಸಮ್ನತಗೆ ಇರುವ ಬದ್ಧತಯು 'ಬಡವರು ಸ್ೇತುವ ಕೆಳಗೆ ಮಲಗದೆಂತ, 

ಹಸ್ವನಿೆಂದ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡದೆಂತ, ಕಳ್ಳತನ ಮ್ಡದೆಂತ ತಡೆಯಲು ರ್ವ ಕರಿಮಗಳನುನು 

ಕೆೈಗೊಳ್ಳ ಬೇಕು ಎನುನುವುದರ ಬಗೆಗೆ ನಮಮಿನುನು ಚಿೆಂತನಗೆ ಹಚುಚಿತತುದ'. 

ನಮಗೆ ತ್ಳದಿರುವೆಂತ, ಭ್ರತ ತ್ೇವರಿ ವೈರುಧಯಗಳೆಂದ ಕೂಡಿದ ದೇಶವ್ಗಿದ. 

ಜ್ತ್, ಕುಲ, ಧಮಯಾ, ಲೆಂಗ, ಪ್ರಿದೇಶಕತಗಳು ವಯಕಿತು-ವಯಕಿತುಗಳ ನಡುವ ತ್ೇವರಿ 

ಅಸಮ್ನತಯನುನು ಮೂಡಿಸ್ವ. ಇೆಂತಹ ಅಸಮ್ನತಗಳೆಂದ ತುೆಂಬಿದ ಸಮ್ಜದಲ್ 

ಎಲ್ರಿಗೂ ಎಟಕುವೆಂತಹ ಸಮ್ನತಯನುನು ಸ್ಧಿಸುವುದು ಹೆೇಗೆ? ನಿೇವು ಔಪಚ್ರಿಕ 

ಸಮ್ನತಗೆ ಬದ್ಧರ್ಗಿದ್ರೆ ಅದು ಅತಯೆಂತ ತಳಸತುರದಲ್ ಇರುವ ಜನರಿಗೆ ಮ್ೇಲನ 

ಸತುರದಲ್ ಇರುವವರೊೆಂದಿಗೆ ಸಮ್ನವ್ಗಿ ಸ್ಪಧಿಯಾಸಲು ಅವಕ್ಶ ನಿೇಡಲು ಸ್ಧಯವೇ? 

ನೈಜಸಮ್ನತಗೆ ಅಚಲ ಬದ್ಧತ ಹೊೆಂದಿರುವ ಭ್ರತ ಸೆಂವಧ್ನವು, ಆ 

ಮೂಲಕ ಇೆಂತಹ ಅನೇಕ ಪರಿಶನುಗಳಗೆ ಉತತುರಿಸಲು ಯತ್ನುಸ್ದ. ಈ ಬದ್ಧತಯೆೇ 

ಅನುಸೂಚಿತಜ್ತ್, ಅನುಸೂಚಿತ ಪೆಂಗಡ ಹ್ಗೂ ಹಿೆಂದುಳದ ವಗಯಾಗಳಗೆ 

ವಶೇಷ ಸ್ಥಾನಮ್ನ ನಿೇಡಿ, ಶಕ್ಣ ಸೆಂಸ್ಥಾಗಳಲ್ ಮತುತು ಸರಕ್ರಿ ಹುದ್ಗಳಲ್ ಸ್ಥಾನ 
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ಮೇಸಲರಿಸುವ ವಯವಸ್ಥಾ ಮ್ಡಲು ರ್ಜಯಗಳಗೆ ನಿದೇ ಶಸುತತುದ. ಈ ಬಗೆಗೆ ಸವೂೇಯಾಚಚಿ 

ನ್ಯರ್ಲಯವು ಕೆೇರಳ ರ್ಜಯ ವಸಯಾಸ್ ಎನ್. ಎಮ್. ಥ್ಮಸ್  66 ಪರಿಕರಣದಲ್ 

ನಿೇಡಿರುವ ಅಭಿಪ್ರಿಯವು ಚಿೆಂತ್ಸಲು ಯೊೇಗಯವ್ಗಿದ. 'ಮೇಸಲ್ತ್'ಯನುನು 

ಸಮ್ನತಯ ತತ್ವಕೆ್ಕ ಅಪವ್ದ ಎೆಂದು ಭ್ವಸಬ್ರದು. ನೈಜ ಸಮ್ನತಯನುನು 

ಸ್ಧಿಸುವ ಮ್ಗಯಾವೆಂದು ತ್ಳಯಬೇಕು. 'ಮೇಸಲ್ತ್'ಯು ಸಮ್ಜದಲ್ ತ್ೇರ್ 

ಕೆಳಸತುರದಲ್ರುವವರಿಗೆ ಶಕ್ಣ ಹ್ಗು ಉದೂಯೇಗದ ಅವಕ್ಶವನುನು ಒದಗಿಸುವ 

ಹ್ಗೂ ಆ ಮೂಲಕ ವಗಯಾ ಮತುತು ಲೆಂಗ ಆಧ್ರಿತ ಸ್ೆಂಸ್ಥಾಕ ಅಸಮ್ನತಗಳನುನು 

ತೂಡೆಯಲು ಇರುವ ಒೆಂದು ಸಲಕರಣೆರ್ಗಿದ. ಆದ್ರಿೆಂದ, ದಮನಿತ ಗುೆಂಪುಗಳಗೆ 

ನಿೇಡುವ ಮೇಸಲ್ತ್ಯು ಒೆಂದು ರಿೇತ್ಯಲ್ ವಯಕಿತು ವಯಕಿತುಗಳ ನಡುವ ಇರುವ 

ಅಸಮ್ನತಗಳನುನು ಗುರುತ್ಸಲು ಹ್ಗೂ ಅದನುನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಇರುವ ಒೆಂದು 

ಮ್ಗಯಾವ್ಗಿದ. ಇದು ನಮಮಿ ಸೆಂವಧ್ನವು ನೈಜಸಮ್ನತಗೆ ಬದ್ಧವ್ಗಿದ 

ಎನುನುವುದನುನು ತೂೇರಿಸುವ ಒೆಂದು ಉದ್ಹರಣೆರ್ಗಿದ. 

ವಧಿವಹಿತ ಸಮ್ನತ ಮತುತು ನೈಜಸಮ್ನತಗಳ ನಡುವನ ವಯತ್ಯಸವನುನು 

ಅಥಯಾಮ್ಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಇನೂನುೆಂದು ಉದ್ಹರಣೆಯನುನು ಗಮನಿಸ ಬಹುದು. ಇತ್ತುೇಚೆಗೆ 

1860ರ ಭ್ರತ್ೇಯ ದೆಂಡ ಸೆಂಹಿತಯ ಕಲೆಂ 377ಕೆ್ಕ67 ತ್ದು್ಪಡಿತರಲ್ಗಿದ. 

ತ್ದು್ಪಡಿಗೆ ಮುನನು ಶಶನು ಮತುತು ಯೊೇನಿ ಸೆಂಭೊೇಗದ ಹೊರತ್ಗಿ ಮ್ಡುವ 

ಎಲ್್ ಲೈೆಂಗಿಕ ಚಟುವಟ್ಕೆಗಳನುನು ಅಪರ್ಧವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಗಿತುತು. ಮತುತು 

ಈ ಅಪರ್ಧಕೆ್ಕ ಘೂೇರ ಶಕ್ಷೆಯನೂನು ಸೂಚಿಸಲ್ಗಿತುತು. ತಪ್ಪಸಗುವ ಎಲ್ರಿಗೂ 

ಒೆಂದೇ ರಿೇತ್ಯಲ್ ಅನ್ವಯವ್ಗುವುದರಿೆಂದ ಮೊದಲ ನೂೇಟಕೆ್ಕಈ ಕ್ನೂನು 

ನ್ಯಯೊೇಚಿತವ್ಗಿದ ಮತುತು ಸರಿರ್ಗಿದ ಎನಿಸುತತುದ. ಆದ್ರಿೆಂದ ವಧಿವಹಿತ 

ಸಮ್ನತಯ ಪರಿೇಕ್ಷೆಯಲ್ ಇದು ಜಯ ಗಳಸುತತುದ. 

ಆದರೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮವ್ಗಿ ಗಮನಿಸ್ದರೆ ಈ ಕ್ನೂನು ಪರಸ್ಪರ ಒಪ್ಪಗೆಯ, ಸಮಮಿತ್ಯ 

ಲೈೆಂಗಿಕ ಚಟುವಟ್ಕೆಗಳನೂನು ಅಪರ್ಧವ್ಗಿ ಪರಿಗಣಿಸ್ರುವುದು ಗೊೇಚರಿಸುತತುದ. 

ಲೈೆಂಗಿಕ ಮತುತು ಲೆಂಗತ್ವ ಅಲ್ಪಸೆಂಖ್ಯತರೆೆಂದು ಗುರುತ್ಸಲ್ಪಟಟ್ ವಭಿನನು ಲೈೆಂಗಿಕ 

ಆಯೆ್ಕಗಳ ವಯಕಿತುಗಳನುನು (ಎಲ್.ಜಿ.ಬಿ.ಟ್.ಕುಯ.ಐ.)* ಇದು ಅಪರ್ಧಿಗಳೆಂತ 

ಕ್ಣುತತುದ. ಈ ಕ್ಯದಯು ರ್ವ ಲೈೆಂಗಿಕ ಕಿರಿಯೆಗಳನುನು ನಿಷೆೇಧಿಸ್ತೂೇ ಅವು 

ಲೈೆಂಗಿಕ ಮತುತು ಲೆಂಗತ್ವ ಅಲ್ಪಸೆಂಖ್ಯತ ಸಮುದ್ಯಕೆ್ಕ ಹೆಚುಚಿ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸ್ದ 

ಕಿರಿಯೆಗಳ್ಗಿದ್ವು ಹ್ಗೂ ಈ ತ್ದು್ಪಡಿಯ ಮೂಲಕ ಅವರ ಲೈೆಂಗಿಕ ಚಟುವಟ್ಕೆಯ 

ಹಕ್ಕನನುೇ ಸ್ರ್ಸಗಟ್ಗಿ ಕಿತುತುಕೊಳ್ಳಲ್ಗಿದ ಎನುನುವುದನುನು ತ್ದು್ಪಡಿ ಕ್ಯದಯು 



56

ಉಪೇಕ್ಸುತತುದ. ಪರಿಭುತ್ವದ ಕರ್ಗೆವಲು ಇಲ್ದ ವೈಯಕಿತುಕ ಆಯೆ್ಕಗಳನುನು 

ಮ್ಡಿಕೊಳು್ಳವ, ಜನರ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕನನುೇ ಈ ಕ್ಯದ ಕಸ್ದುಕೊಳು್ಳತತುದ. 

ಸೆಂವಧ್ನದ 14ನೇ  ಅನುಚೆಛಾೇದವು ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಮ್ನತ ಮತುತು ರಕ್ಣೆಯು 

ಹಕ್ಕನುನು ಕೊಟ್ಟ್ದ್ರೂ ಕೂಡ, ಈ ಪಕ್ಪ್ತ್ ಕ್ಯದಯ ಕ್ರಣದಿೆಂದ್ಗಿ ಲೈೆಂಗಿಕ 

ಅಲ್ಪಸೆಂಖ್ಯತರ ಸಮುದ್ಯವು ಸದ್ ಕ್ಲ ಶಕ್ಷೆಯ ಭಯದ ನರಳನಲ್ ಜಿೇವಸ 

ಬೇಕ್ಗಿ ಬೆಂದಿತು. ಆದ್ರಿೆಂದ, ಮ್ೇಲೂನುೇಟಕೆ್ಕ ಈ ಕ್ಯದಯು ಎಲ್ರಿಗೂ ಒೆಂದೇ 

ರಿೇತ್ಯ ಸಮ್ನತ ನಿೇಡಿದ ಎನುನುವೆಂತ ಕೆಂಡರೂ, ಇದು ನೈಜಸಮ್ನತಯ ತತ್ವವನುನು 

ಉಲ್ೆಂಘಿಸುತತುದ.

ಎಲ್. ಜಿ. ಬಿ. ಟ್. ಕುಯ. ಐ. ನ ಪೂಣಯಾರೂಪ: ಲಸ್್ಬಯನ್, ಗೆೇ, ಬೈಸ್ಕ್ುವಲ್, 

ಟ್ರಿನಸ್್ಜೆಂಡರ್, ಕಿ್ವಯರ್ ಮತುತು ಇೆಂಟಸ್ಯಾಕ್ಸ್. 

1. ಲಸ್್ಬಯನ್ ಎೆಂದರೆ ಓವಯಾ ಮಹಿಳ್ ಮತೂತುಬ್ಬ ಮಹಿಳ್ಯ ಬಗೆಗೆ ಭ್ವನ್ತಮಿಕವ್ಗಿ, 

ಮ್ನಸ್ಕವ್ಗಿ ಮತುತು ಲೈೆಂಗಿಕವ್ಗಿ ಆಕಷ್ಯಾತವ್ಗುವುದು. 

2.  ಗೆೇ ಎೆಂದರೆ ಓವಯಾ ಪುರುಷ ಮತೂತುಬ್ಬ ಪುರುಷನ ಬಗೆಗೆ ಭ್ವನ್ತಮಿಕವ್ಗಿ, 

ಮ್ನಸ್ಕವ್ಗಿ ಮತುತು ಲೈೆಂಗಿಕವ್ಗಿ ಆಕಷ್ಯಾತವ್ಗುವುದು. 

3.  ಬೈಸ್ಕ್ುವಲ್ ಎೆಂದರೆ ಓವಯಾ ವಯಕಿತುಯು ಮಹಿಳ್ ಮತುತು ಪುರುಷರಿಬ್ಬರ ಬಗೆಗೆಯೂ 

ಭ್ವನ್ತಮಿಕವ್ಗಿ, ಮ್ನಸ್ಕವ್ಗಿ ಮತುತು ಲೈೆಂಗಿಕವ್ಗಿ ಆಕಷ್ಯಾತವ್ಗುವುದು. 

4.  ಟ್ರಿನಸ್್ಜೆಂಡರ್ ಎೆಂದರೆ, ವಯಕಿತುಯು ಹುಟ್ಟ್ದ್ಗ ತ್ಳಸಲ್ದ ಲೆಂಗತ್ವಕಿ್ಕೆಂತ 

ಭಿನನುವ್ದ ಲೆಂಗತ್ವದ ಆಳವ್ದ ಭ್ವನಯನುನು ಹೊೆಂದಿರುವುದು. ಇೆಂತಹ ವಯಕಿತುಯು 

ವೈದಯಕಿೇಯವ್ಗಿ, ಶಸತ್ರಚಿಕಿತಸ್ಯ ಮೂಲಕ ಅಥವ್ ಇತರೆ ಮ್ಗಯಾಗಳ ಮೂಲಕ 

ತಮಮಿ ಹುಟ್ಟ್ನ ಲೆಂಗತ್ವದ ದೈಹಿಕ ಲಕ್ಣಗಳನುನು ಬದಲ್ಯಸ್ಕೊೆಂಡಿರಬಹುದು. 

ಅಥವ್ ಹಿೇಗೆ ದೈಹಿಕ ಬದಲ್ವಣೆ ಇಲ್ದಯೂ ತಮಮಿ ಉಡುಪು, ಮ್ತು ಹ್ಗೂ 

ಆೆಂಗಿಕ ಭ್ಷೆಯ ಮೂಲಕ ತಮಮಿ ಆಯೆ್ಕಯ ಲೆಂಗತ್ವವನುನು ವಯಕತುಪಡಿಸಬಹುದು. 

5.  ಕಿ್ವಯರ್ಎೆಂದರೆ ಭಿನನುಲೆಂಗತ್ವದ ಸ್ದ್ಧ ಮ್ದರಿಗಳನುನು ಪರಿಶನುಸುವುದು ಮತುತು ಆ 

ಭಿನನುಲೆಂಗತ್ವದ (ಹೆಣು್ಣ ಮತುತು ಗೆಂಡು ಮ್ತರಿ ಲೈೆಂಗಿಕ ಸೆಂಪಕಯಾ ಮ್ಡಬೇಕು ಎನುನುವ 

ಮ್ದರಿ) ಮ್ದರಿಗೆ ಬದ್ಧರ್ಗದ ಇರುವುದು

6.  ಇೆಂಟಸ್ಯಾಕ್ಸ್ ವಯಕಿತು ಎೆಂದರೆ, ಹೆಣು್ಣ ಅಥವ್ ಗೆಂಡು ಎೆಂದು ಖಚಿತವ್ಗಿ 

ಹೆೇಳುವೆಂತಹ ಲೆಂಗತ್ವದ ಲಕ್ಣಗಳನುನು (ವಣಯಾತೆಂತು, ಗರಿೆಂರ್ಗಳು, 

ಹ್ಮೊೇಯಾನ್ ಗಳು , ಲೈೆಂಗಿಕ ಅೆಂಗಗಳು) ಸ್ಪಷಟ್ವ್ಗಿ ಹೊೆಂದಿಲ್ದ ಇರುವುದು 

ಅಥವ್ ಎರಡೂ ಲೆಂಗತ್ವದ ಅಸ್ಪಷಟ್ ಲಕ್ಣಗಳನುನು ಹೊೆಂದಿರುವುದು
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ಆದ್ರಿೆಂದಲೇ ನಮಮಿ ಸೆಂವಧ್ನದ ಮೂಲಭೂತ ಹಕು್ಕಗಳ ಅಧ್ಯಯವು 

ಹಲವ್ರು ಸ್ವರೂಪದ ಅಸಮ್ನತಗಳನುನು ಗುರುತ್ಸ್ ಅವುಗಳ ಪರಿಹ್ರಕೆ್ಕ ಅನೇಕ 

ನಿಬೆಂಧನಗಳನುನು ಒದಗಿಸ್ದ. ಹ್ಗೂ ಶ್ಸಕ್ೆಂಗವು ಈ ಅಸಮ್ನತಗಳನುನು 

ಗುರುತ್ಸ್, ಸಮ್ಜದ ಕೆಲವು ಗುೆಂಪುಗಳಗೆ ವಶೇಷ ಸೌಲಭಯಗಳನುನು ಕಲ್ಪಸಲು 

ಅನುವುಮ್ಡಿಕೊಟ್ಟ್ದ. ಉದ್ಹರಣೆಗೆ, 14ನೇ ಅನುಚೆಛಾೇದವು ಎಲ್ರಿಗೂ 

ಕ್ನೂನಿನಲ್ ಸಮ್ನ ಮ್ನಯತ ಹ್ಗು ರಕ್ಣೆ ನಿೇಡುತತುದ;15ನೇ ಅನುಚೆಛಾೇದವು 

ತ್ರತಮಯಗಳ ವರುದ್ಧ ರಕ್ಣೆ ನಿೇಡುತತುದ;16ನೇ ಅನುಚೆಛಾೇದವು ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಮ್ನ 

ಅವಕ್ಶ ನಿೇಡುತತುಲೇ, ಕೆಲವೂೆಂದು ವಯಕಿತುಗಳು ಹ್ಗು ಗುೆಂಪುಗಳಗೆ ವಶೇಷ 

ಸೌಲಭಯಕಲ್ಪಸಲು ಅನುವು ಮ್ಡಿಕೊಡುತತುದ; 15(4) ಹ್ಗು 16(4) ಅನುಚೆಛಾೇದಗಳು 

ಹಿೆಂದುಳದ ವಗಯಾಗಳಗೆ ಶಕ್ಣದಲ್ ಹ್ಗು ಸರಕ್ರಿ ಉದೂಯೇಗದಲ್ ಮೇಸಲ್ತ್ 

ನಿೇಡಲು ಅನುಮತ್ ನಿೇಡುತತುದ; 17ನೇ ಅನುಚೆಛಾೇದವು ಅಸ್ಪಕೃಶಯತಯನುನು ರದು್ 

ಪಡಿಸುತತುದ; 23ನೇ ಅನುಚೆಛಾೇದವು ಜಿೇತಗ್ರಿಕೆಯನುನು ನಿಷೆೇಧಿಸುತತುದ; 24ನೇ 

ಅನುಚೆಛಾೇದವು ಮಕ್ಕಳ ದುಡಿಮ್ಯನುನು ಅಸ್ೆಂವಧ್ನಿಕವೆಂದು ಘೂೇಷ್ಸುತತುದ.

ಹಿೆಂದುಳದ ವಗಯಾಗಳಗೆ ಸೆಂವಧ್ನವು ಪರಿಜೆಗಳು ಮತುತು ಪರಿಭುತ್ವದ ನಡುವನ 

ಸೆಂಬೆಂಧಗಳಲ್ ಮಧಯವತ್ಯಾಯೆಂತ ಇದು್, ಪರಿಭುತ್ವದ ವರುದ್ಧ ಜ್ರಿ ಮ್ಡ 

ಬಹುದ್ದೆಂತಹ ಕೆಲವೂೆಂದು ಮೂಲಭೂತ ಹಕು್ಕಗಳನುನು ಜನರಿಗೆ ನಿೇಡುತತುದ. 

ಇದನುನು ಹಕು್ಕಗಳ ಲೆಂಬ್ತಮಿಕ ಅನ್ವಯ ಎನನುಲ್ಗುತತುದ. (ವಟ್ಯಾಕಲ್ ಅಪ್ಕೆೇಷನ್- 

ಶರಿೇಣಿೇಕರಣದಲ್ ಕೆಳಗಿರುವ ಪರಿಜೆಗಳು ಮ್ೇಲರುವ ಪರಿಭುತ್ವವನುನು ಪರಿಶನುಸಲು ಇರುವ 

ಅವಕ್ಶ) ನೈಜಸಮ್ನತಯ ಪರಿಕಲ್ಪನಯೆಂದ ಆಳವ್ಗಿ ಪರಿಭ್ವಸಲ್ಪಟ್ಟ್ರುವ 

ಭ್ರತ ಸೆಂವಧ್ನವು ಇನೂನು ಒೆಂದು ಹೆಜೆಜೆ ಮುೆಂದುವರಿದು, ಮೂಲಭೂತ 

ಹಕು್ಕಗಳ ಅನುಸರಣೆಯನುನು ಖ್ಸಗಿ ಕ್ಷೆೇತರಿಕೂ್ಕ ಅನ್ವಯಸುತತುದ. ಇದು ಮೂಲಭೂತ 

ಹಕು್ಕಗಳನುನು ಸಮತಳವ್ಗಿ ವಸತುರಿಸಲು ಅವಕ್ಶ ಕಲ್ಪಸುತತುದ. (ಹ್ರಿಜ್ೆಂಟಲ್ 

ಅಪ್ಕೆೇಷನ್- ಪರಿಭುತ್ವವನುನು ಹೊರತುಪಡಿಸ್ದರೆ, ಖ್ಸಗಿ ಕ್ಷೆೇತರಿವೂ ಸ್ೇರಿದೆಂತ 

ಎಲ್ ಜನಸಮುದ್ಯಗಳು, ಸೆಂಸ್ಥಾಗಳು ಒೆಂದೇ ನಲಯಲ್, ಸಮತಳದ ಮ್ೇಲ 

ಸ್ಥಾಪತವ್ಗಿರುತತುವ. ಹ್ಗೂ ಈ ಎಲ್ರೂ ಪರಸ್ಪರರ ಹಕು್ಕಗಳನುನು ಮ್ನಯ 

ಮ್ಡುವುದು ಕಡ್್ಡಯವ್ಗಿದ.)

ಉದ್ಹರಣೆಗೆ, ಅನುಚೆಛಾೇದ 15(2)ರಲ್ ಸ್ವಯಾಜನಿಕ ಸೌಲಭಯಗಳ್ದ ಅೆಂಗಡಿ, 

ಹೊಟೇಲ್, ಉಪಹ್ರ ಗೃಹಗಳು, ಮನೂೇರೆಂಜನ್ ಸಥಾಳಗಳು, ಬ್ವ-ಕೆರೆಗಳು, 

ಇತ್ಯದಿಗಳನುನು ಎಲ್ ನ್ಗರಿಕರು ಜ್ತ್, ಧಮಯಾ, ಜನ್ೆಂಗ, ಲೆಂಗ, ಹುಟ್ಟ್ದ ಸಥಾಳ 
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ಮುೆಂತ್ದ ರ್ವುದ ತ್ರತಮಯವಲ್ದ ಅನುಭವಸುವ ಹಕ್ಕನುನು ನಿೇಡಲ್ಗಿದ. 

ಖ್ಸಗಿ ವಯಕಿತುಗಳೂ ಈ ಹಕ್ಕನುನು ಮ್ನಯ ಮ್ಡಬೇಕು. ಒೆಂದು ವೇಳ್ ನಿರ್ಕರಿಸ್ದರೆ 

ಅಥವ್ ಉಲ್ೆಂಘಿಸ್ದರೆ ಹಕು್ಕವೆಂಚಿತರು ಅವರ ವರುದ್ಧ ಕ್ನೂನಿನ ಮೊರೆ ಹೊೇಗ 

ಬಹುದು.

ಸಮ್ನತ ಎನುನುವುದು ಭ್ರತ ಸೆಂವಧ್ನದ ಹೃದಯ ಭ್ಗವದ್ೆಂತ. 

ಸೆಂವಧ್ನದಲ್ ಒತ್ತು ಹೆೇಳರುವ ಸಮ್ನತಯನುನು ಭ್ರತದ ಸ್ಮ್ನಯ ಜನರು 

ತಮಗ್ದ ಅನ್ಯಯಗಳ ವರುದ್ಧದ ಹೊೇರ್ಟಗಳಲ್ ಬಳಸ್ದ್್ರೆ. 'ದಿ ಪೇಪಲ್ಸ್ 

ಕ್ನಿಸ್ಟಟೂಯಷನ್' ಎನುನುವ ತಮಮಿ ಪುಸತುಕದಲ್ ಲೇಖಕ ರೊೇಹಿತ್ ಡೆೇ ಹೆೇಳುವೆಂತ, 

ಸೆಂವಧ್ನವು ಜ್ರಿಗೆ ಬೆಂದನೆಂತರ ಮುಖಯವ್ಹಿನಿ ಸಮ್ಜದಿೆಂದ ಅೆಂಚಿಗೆ 

ತಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟ್ದ್ ಲೈೆಂಗಿಕ ಕ್ಯಯಾಕತಯಾರು, ಮ್ೆಂಸ ವ್ಯಪ್ರಿಗಳು, ಹ್ಗೂ ವ್ಯಪ್ರಸಥಾರು 

ತಮಮಿನುನು ಅಸಮ್ನವ್ಗಿ ಕ್ಣುವ ಕ್ಯದ-ಕ್ನೂನುಗಳನುನು ಪರಿಶನುಸಲು 

ಸೆಂವಧ್ನದ ಭ್ಷೆಯನನುೇ, ಪದಗಳನನುೇ ಬಳಕೆಮ್ಡಿದರು. 

ಸೆಂವಧ್ನದ ಈ ಸಮ್ನತಯ ಆದಶಯಾವನುನು ನ್ವೇಗ ಲೆಂಗತ್ವ ಸಮ್ನತಯ 

ಮಸೂರದಿೆಂದ ನೂೇಡೊೇಣ.

3.8.1 ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿರುವ ಲ್ಂಗತ್ವದ ಸಿದಧೆಮಾದರಗಳನುನು 
ಪ್ರಶಿನುಸುವುದು 

ಮ್ೇಲ ಹೆೇಳದೆಂತ, ಸಮ್ನತಯ ತತ್ವವು ಪರಿಭುತ್ವ ಹ್ಗು ಸಮ್ಜಗಳ್ರಡರಲೂ್ 

ಇರುವ ತ್ರತಮಯಗಳ ವರುದ್ಧ ಸಮ್ನವ್ಗಿ ಅನ್ವಯಸುತತುದ. ಸಮ್ಜದಲ್ 

ಇರುವ ಮಹಿಳ್ಯರ ಕುರಿತ್ದ ಸ್ದ್ಧಮ್ದರಿಗಳು  ಬರಬರುತ್ತು ಕ್ನೂನು ಬದ್ಧ 

ಆಗುವುದರಿೆಂದ ಮಹಿಳ್ಯರು ಲೆಂಗ್ಧ್ರಿತ ತ್ರತಮಯಗಳನುನು ಎದುರಿಸುತ್ತುದ್್ರೆ. 

ಈ ಹಿನನುಲಯಲ್ ಲೆಂಗತ್ವ ಸಮ್ನತಯನುನು ಸವೂೇಯಾಚಚಿ ನ್ಯರ್ಲಯವು ಹೆೇಗೆ 

ನಿವಯಾಚನ ಮ್ಡಿದ ಎನುನುವುದನುನು ಇಲ್ ಗಮನಿಸ್ೂೇಣ.

ಲೆಂಗ್ಧ್ರಿತ ಸ್ದ್ಮ್ದರಿಗಳು ಸಮ್ನತಯ ತತ್ವಗಳನುನು ಹೆೇಗೆ ಉಲ್ೆಂಘಿಸುತತುವ 

ಎನುನುವುದನುನು ಸವೂೇ ಚಚಿ ನ್ಯರ್ಲಯವು ಅನುಜ್ ಗಗ್ಯಾ ವಸಯಾಸ್ ಹೊಟೇಲ್ 

ಅಸ್ೂೇಶಯೆೇಶನ್ ಆಫ್ ಇೆಂಡಿಯ ಪರಿಕರಣದಲ್ ಮೊದಲ ಬ್ರಿಗೆ ಎತ್ತುತೂೇರಿಸ್ತು.68 

ಮ್ದಕ ಪ್ನಿೇಯ ಅಥವ್ ಅಮಲು ಬರುವ ವಸುತುಗಳನುನು ಸ್ೇವಸುವ ರ್ವುದೇ 
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ಅೆಂಗಡಿ/ಸಥಾಳಗಳಲ್25 ವಷಯಾದ ಒಳಗಿನ ಪುರುಷರನುನು ಮತುತು ರ್ವುದೇ ವಯಸ್ಸ್ನ 

ಮಹಿಳ್ಯರನುನು ನೇಮಕ ಮ್ಡಬ್ರದು ಎನುನುವ ಪೆಂಜ್ಬ್ ಅಬಕ್ರಿ ಕ್ಯದಯ 

ಕಲೆಂ 30ರ ಸ್ೆಂವಧ್ನಿಕ ಸ್ೆಂಧುತ್ವವನುನು ಈ ಪರಿಕರಣದಲ್ ಪರಿಶನುಸಲ್ಯತು.

ಮ್ೇಲೂನುೇಟಕೆ್ಕ ಇದು ಮಹಿಳ್ಯರ ಸುರಕ್ತಗ್ಗಿ ಮ್ಡಿರುವ ನಿಯಮದೆಂತ 

ಕೆಂಡುಬೆಂದರೂ, ಇದು ಪುರುಷ ಪರಿಧ್ನ ಸಮ್ಜವು ಮಹಿಳ್ಯ ಬಗೆಗೆ ತೂೇರುವ 

'ರೊೇಮ್ೆಂಚಕ್ರಿ ಪತೃತ್ವ'ವನುನು ಬಿೆಂಬಿಸುತತುದ ಎೆಂದಿತು ಸವೂೇ ಚಚಿ ನ್ಯರ್ಲಯ. 

ತನನು ಅಭಿಪ್ರಿಯವನುನು ದೃಢಿೇಕರಿಸಲು ನ್ಯರ್ಲಯವು ಅಮ್ೇರಿಕದ ಸವೂೇ ಚಚಿ 

ನ್ಯರ್ಲಯದ ತ್ೇಪೂಯಾೆಂದನುನು ಉದ್ಹರಣೆರ್ಗಿ ನಿೇಡಿತು: 

ಮಹಿಳ್ಯರ ವರುದ್ಧದ ತ್ರತಮಯಗಳನುನು ಲ್ಗ್ಯತುನಿೆಂದಲೂ 

'ರೊೇಮ್ೆಂಚಕ್ರಿ ಪತೃತ್ವ' ಧೂೇರಣೆಯ ಹಿನನುಲಯಲ್ ಸಮರ್ ಸಲ್ಗುತತುದ. 

ವ್ಸತುವವ್ಗಿ ಈ ಧೂೇರಣೆಯು ಮಹಿಳ್ಯರನುನು ಎತತುರಕೆ್ಕ ಏರಿಸದ 

ಪೆಂಜರಕೆ್ಕದೂಡುತತುದ. ಇೆಂಥಹ ಆಲೂೇಚನಗಳ ಪರಿಭ್ವದಿೆಂದ ನಮಮಿ ಕ್ನೂನು 

ಪುಸತುಕಗಳು ಕರಿಮ್ೇಣವ್ಗಿ ಲೆಂಗ್ಧ್ರಿತ ವಯತ್ಯಸಗಳನುನು ಪೂೇಷ್ಸುವ 

ಸ್ದ್ಧಮ್ದರಿ ನಿಯಮಗಳೆಂದ ತುೆಂಬಿ ಹೊೇಗುತತುವ.

'ಅನುಜ್ ಗಗ್ಯಾ' ಪರಿಕರಣದಲ್, ನ್ಯರ್ಲಯವು ಆ ನಿಬೆಂಧನಯನುನು 

ರದು್ಪಡಿಸ್ತು. 'ಪರಿಸುತುತಕ್ಯದಯು ಸೆಂರಕ್ಣೆಯ ಹೆಸರಿನಲ್ ವಯಕಿತುಯನುನು 

ಬಲಪಶುವನ್ನುಗಿಸುತತುದ' ಎೆಂದಿತು. 'ಈ ಕ್ಯದಯು ಸ್ದ್ಧಮ್ದರಿಯ ನೈತ್ಕತ 

ಮತುತು ಲೆಂಗ್ಧ್ರಿತ ಪ್ತರಿಗಳನುನು ಪೂೇಷ್ಸುತತುದ. ಗುಣಪಡಿಸಲ್ಗದೆಂತಹ 

ಧೂೇರಣೆಯೆಂದ ಬಳಲುತ್ತುರುವ ಈ ಕ್ಯದಯು ಮಹಿಳ್ಯರ ವರುದ್ಧ 

ತ್ರತಮಯವನುನು ಎಸಗುತತುದ ' ಎೆಂದಿತು.

ಅದೇ ರಿೇತ್ಯಲ್, 'ಜೊೇಸ್ಫ್ ಶೈನ್ ವಸಯಾಸ್ ಭ್ರತ ಸಕ್ಯಾರ '69 ಪರಿಕರಣದಲ್ 

ವವ್ಹೆೇತರ ಸೆಂಬೆಂಧವನುನು ಅಪರ್ಧವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸ್ದ್ ಭ್ರತ್ೇಯ ದೆಂಡ 

ಸೆಂಹಿತಯ ಕಲೆಂ 497ನುನು70 ನ್ಯರ್ಲಯ ರದು್ಪಡಿಸ್ತು. ಈ ನಿಬೆಂಧನಯು, 

ರ್ವುದೇ ಗೆಂಡಸು ಮತೂತುಬ್ಬನ ಹೆೆಂಡತ್ಯೊೆಂದಿಗೆ ಮ್ಡಿದ ವವ್ಹೆೇತರ 

ಸೆಂಬೆಂಧವನುನು ಅಪರ್ಧವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸ್ ಅದರಲ್ ಭ್ಗವಹಿಸ್ದ ಹೆಣ್ಣನುನು 

ಆರೊೇಪದಿೆಂದ ಮುಕತು ಮ್ಡಿತುತು. ಇದು ಗೆಂಡನುನು ಮ್ತರಿ ಅಪರ್ಧಿಯೆೆಂದು 

ಘೂೇಷ್ಸ್ ಹೆಣ್ಣನುನು ಆರೊೇಪ ಮುಕತುಗೊಳಸುವುದರಿೆಂದ ಮ್ೇಲು ನೂೇಟಕೆ್ಕ ಇದು 
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ಹೆಣಿ್ಣನ ರಕ್ಣೆಗ್ಗಿ ಇರುವ ಕ್ಯದ ಎನಿಸುತತುದ. ಆದರೆ 1860ರಷುಟ್ ಹಳ್ಯದ್ದ 

ಈ ಕ್ಯದಯನುನು ರಚನ ಮ್ಡಿದ ಸೆಂದಭಯಾ ಮತುತು ಐತ್ಹ್ಸ್ಕ ಕ್ರಣಗಳನುನು 

ಕೂಲೆಂಕಷವ್ಗಿ ಅಧಯಯನ ಮ್ಡಿದ ನ್ಯಯಮೂತ್ ಗಳು, ಬಿರಿಟ್ಷರು ಮ್ಡಿದ ಈ 

ಕ್ನೂನು ಆ ಕ್ಲದಲ್ ಆ ಸಮ್ಜದಲ್ ಮಹಿಳ್ಯರ ಬಗೆಗೆ ಇದ್ ಅಭಿಪ್ರಿಯವನುನು 

ಸೂಚಿಸುತತುದ. ಮದುವರ್ದ ಹೆಣು್ಣ ಗೆಂಡನ ಆಸ್ತು, ಸ್ವತುತು ಎೆಂಬ ಅಭಿಪ್ರಿಯ ಆಗ 

ಚ್ಲತುಯಲ್ತುತು. ಮದುವರ್ದ ಹೆಣಿ್ಣನೂೆಂದಿಗೆ ಸೆಂಬೆಂಧ ಹೊೆಂದುವುದು ಎೆಂದರೆ 

ಗೆಂಡನ ಆಸ್ತುಯ ಮ್ೇಲ ಅತ್ಕರಿಮ ಮ್ಡಿದೆಂತ ಎೆಂದು ಆಗ ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಗುತ್ತುತುತು. 

ಹ್ಗ್ಗಿ ಸೆಂಬೆಂಧ ಮ್ಡಿದ ವಯಕಿತುಯನುನು ಅಪರ್ಧಿ ಎೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಗಿತುತು. 

ಹೆೆಂಡತ್ಯು ಗೆಂಡನ ಸ್ವತ್ತುದ್ರಿೆಂದ, ಅವಳಗೆ ಲೈೆಂಗಿಕ ಸೆಂಬೆಂಧಗಳ ವಷಯದಲ್ 

ಆಯೆ್ಕಯ ಅವಕ್ಶವೇ ಇರಲಲ್. ಭ್ರತ್ೇಯ ದೆಂಡ ಸೆಂಹಿತಯ ಕಲೆಂ 497ನುನು 

ರದು್ಪಡಿಸ್ದ ನ್ಯರ್ಲಯವು ಹಿೇಗೆ ಹೆೇಳತು:

'ಹೆಣಿ್ಣನ ಪವತರಿತ ಮತುತು ಹೆೆಂಡತ್ಯ ಮ್ೇಲನ ಲೈೆಂಗಿಕ ಹಕು್ಕ ಗೆಂಡನ್ದವನಿಗೆ 

ಮ್ತರಿ ಮೇಸಲ್ಗಿದು್ ಎನುನುವೆಂತಹ ಆಚರಣೆಗಳು19ನ ಶತಮ್ನದ 

ಸ್ಮ್ಜಿಕ ಮತುತು ಲೈೆಂಗಿಕ ಶಷ್ಟ್ಚ್ರವನುನು ಪರಿತ್ಬಿೆಂಬಿಸುತತುವ. ಈಗಿನ ಕ್ಲಕೆ್ಕ 

ಅವು ತಕು್ಕದ್ಗಿಲ್. ದೇಶದ ಕ್ನೂನನುನು ಸ್ೆಂವಧ್ನಿಕ ನೈತ್ಕತ ನಿದೇ ಶಸ 

ಬೇಕಲ್ದೇ, ಪರಿಭುತ್ವದ 'ಸ್ಮ್ನಯ ನೈತ್ಕತ' ಅಲ್. ಸ್ೆಂವಧ್ನಿಕ ನೈತ್ಕತಯು, 

ರ್ವುದೇ ಪರಿಜ್ಪರಿಭುತ್ವದಲ್ ಎಲ್್ ನ್ಗರಿೇಕರೂ ಸ್ವತೆಂತರಿವ್ಗಿ, 

ಸಮ್ನತಯೆಂದ, ರನತಯ ಜಿೇವನ ನಡೆಸಲು ಅತಯಗತಯವ್ಗಿ ಬೇಕ್ದ 

ಕೆಲವೂೆಂದು ನಿದಿಯಾಷಟ್ ಹಕು್ಕಗಳನುನು ಅವಲೆಂಬಿಸ್ರುತತುದ. 

ವವ್ಹೆೇತರ ಸೆಂಬೆಂಧವನುನು ಅಪರ್ಧವನ್ನುಗಿಸುವ ಕಲೆಂ 497, ತನನು 

ಲೈೆಂಗಿಕತಗೆ ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟ್ೆಂತ ಸ್ವತೆಂತರಿವ್ಗಿ ನಿಧ್ಯಾರ ಕೆೈಗೊಳು್ಳವ 

ಅವಕ್ಶದಿೆಂದ ಮಹಿಳ್ಯರನುನು ವೆಂಚಿಸುತತುದ. ವೈವ್ಹಿಕ ಸೆಂಬೆಂಧದಲ್ 

ಹೆೆಂಡತ್ಯು ಮತೂತುಬ್ಬ ವಯಕಿತುಯೊೆಂದಿಗೆ ಲೈೆಂಗಿಕ ಸೆಂಬೆಂಧ ಹೊೆಂದುವ ಬಗೆಗೆ 

ಗೆಂಡನ್ದವನು ಮ್ತರಿ ತ್ೇಮ್ಯಾನ ಕೆೈಗೊಳ್ಳಲು ಸ್ಧಯ ಎನುನುತತುದ. ಹೆಣಿ್ಣನ 

ಲೈೆಂಗಿಕ ಸ್್ವಯತತುತಯನುನು ನಿಲಯಾಕ್ಸುವ ಈ ನಿಬೆಂಧನಯು ಅವಳ ಅಸ್ತುತ್ವಕೆ್ಕ 

ಈ ಷರತುತು ಅಗತಯ ಎೆಂದು ಭ್ವಸುತತುದ. ಸಮ್ನ ನಲಯ ಸೆಂಬೆಂಧದಲ್ 

ಸಮ್ನ ಭ್ಗಿೇದ್ರಳ್ಗಬೇಕ್ದ ಹೆಣ್ಣನುನು ಅವಳ ಸೆಂಗ್ತ್ಯ ಇಷ್ಟ್ನಿಷಟ್ಗಳ 

ನಿಯೆಂತರಿಣಕೆ್ಕ ಒಳಪಡಿಸುತತುದ...ವೈವ್ಹಿಕ ಸೆಂಬೆಂಧದಲ್ ತನನು ಆಯೆ್ಕಗಳನುನು 

ಮ್ಡುವ ಹ್ಗೂ ಆ ಕುರಿತು ತ್ೇಮ್ ನಗಳನುನು ಕೆೈಗೊಳು್ಳವ ಅವಕ್ಶವು 
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ಪರಿತ್ಯೊಬ್ಬ ವಯಕಿತುಗೂ ಇರಬೇಕು. ಇದು ವಯಕಿತು ಸ್್ವತೆಂತರಿ ಮತುತು ರನತಗೆ 

ಸೆಂಬೆಂಧಿಸ್ದ್್ಗಿದು್ ಇದಕೆ್ಕ ಸೆಂವಧ್ನದ ರಕ್ಣೆ ಇರುತತುದ. ಹೆಣಿ್ಣನ ಈ 

ಸ್ಮಥಯಯಾವನುನುಕಡೆಗಣಿಸ್ ಗೆಂಡಿಗೆ ಮ್ತರಿ ಆಯೆ್ಕಯ ಅವಕ್ಶವನುನು 

ಒದಗಿಸುವ ಈ ಕಲೆಂ497, ವೈವ್ಹಿಕ ಸೆಂಬೆಂಧದಲ್ ನೈಜ ಸಮ್ನತಯನುನು 

ಅನ್ವಯಸಲು ವಫಲಗೊೆಂಡಿದ.71

ಅನುಜ್ ಗಗ್ಯಾ ಮತುತು ಜೊೇಸ್ಫ್ ಶೈನ್ ಅವರ ಈ ಎರಡು ಪರಿಕರಣಗಳು, ಸೆಂವಧ್ನ 

ದತತುವ್ದ ನೈಜ ಸಮ್ನತಯ ಪರಿಕಲ್ಪನಯನುನು ಮುೆಂದಕೆ್ಕ ಕೊೆಂಡೊಯುಯವಲ್ 

ನ್ಯರ್ಲಯದ ಪ್ತರಿವನುನು ಸ್ಕ್ರಗೊಳಸ್ವ. ಅದೇರಿೇತ್ ನವತೇಜ್ ಸ್ೆಂಗ್ 

ಜೊಹರ್ ಪರಿಕರಣದಲ್, ಕಲೆಂ377 ಲೈೆಂಗಿಕ ಅಲ್ಪಸೆಂಖ್ಯತರ ವಷಯದಲ್ ಮತತುದೇ 

ಸ್ದ್ಧಮ್ದರಿಗಳನುನು ಮುೆಂದುವರೆಸುತತುದ ಎೆಂದು ಸವೂೇ ಚಚಿ ನ್ಯರ್ಲಯವು 

ಖೆಂಡಿಸ್ದ.72

ಕ್ನೂನಿನ ಕ್ಷೆೇತರಿದಲ್ ಆಗುತ್ತುರುವ ಈ ಎಲ್್ ಬಳವಣಿಗೆಗಳ ಮೂಲವನುನು 

ಸೆಂವಧ್ನದ ಪೇಠಿಕೆಯಲ್ರುವ ಸಮ್ನತಯ ಪರಿಕಲ್ಪನಯಲ್ ಕ್ಣಬಹುದು. 

ಹ್ಗು ಅದಕೂ್ಕ ಮುನನು ನಡೆದ, ರ್ವುದೇ ತ್ರತಮಯಗಳಲ್ದ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸೆಂಪೂಣಯಾ 

ಸಮ್ನತಯನುನು ಗಳಸ್ಕೊಡುವ ಉದ್ೇಶವದ್, ಸ್್ವತೆಂತರಿ್ಯ ಹೊೇರ್ಟದಲ್ಯೂ 

ಇದರ ಬೇರುಗಳನುನು ಕ್ಣಬಹುದು.
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ಬಂಧುತವಾ
ಸೆಂವಧ್ನದ ಪೇಠಿಕೆಯಲ್ರುವ ಬೆಂಧುತ್ವ ಮತುತು ವಯಕಿತುಗೌರವಗಳ ಪರಿಕಲ್ಪನಗಳು 

ಅೆಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಬಹುಮುಖಯ ಕೊಡುಗೆ  ಎನುನುತ್ತುರೆ ಆಕ್ಶ ಸ್ೆಂಗ್ ರ್ಥೂೇರ್, 

ತಮಮಿ 'ಅೆಂಬೇಡ್ಕರ� ಪರಿರ್ೆಂಬಲ್ '73 ಎೆಂಬ ಪುಸತುಕದಲ್. ಈ ಎರಡೂ ಪರಿಕಲ್ಪನಗಳು 

ಪೇಠಿಕೆ ಕುರಿತು ಮೆಂಡಿಸ್ದ ಪ್ರಿರೆಂಭಿಕ ಟ್ಪ್ಪಣಿಗಳ್ದ ಪೂಣಯಾ ಸ್ವರ್ಜಯದ 

ಗೊತುತುವಳ, 1946ರ ಪರಿಣಿತರ ಸಮತ್ಯ ಘೂೇಷಣೆ ಹ್ಗೂ ಧಯೇಯೊೇದ್ೇಶಗಳ 

ಗೊತುತುವಳಗಳಲ್ ಇರಲಲ್ ಎನುನುವುದು ಗಮನ್ಹಯಾವ್ಗಿದ. 

ಅೆಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ  ಬೆಂಧುತ್ವ ರ್ಕೆ ಮುಖಯವ್ಗಿತುತು? ಪ್ರಿಯಶಃ, ಅನ್ದರ, 

ಪರಿತಯೇಕತಗಳ ಕ್ರಣ ಅವರು ಬ್ಲಯದಲ್ ಅನುಭವಸ್ದ ಸ್ಮ್ಜಿಕ ತ್ರತಮಯಗಳು 

ಇದಕೆ್ಕ ಕ್ರಣವರಬಹುದು. 'ವೇಯಟ್ೆಂಗ್ ಫ್ರ್ ವೇಸ '74 ಎೆಂಬ ಕೃತ್ಯಲ್ 

ಅೆಂಬೇಡ್ಕರ್ ತ್ವು ಅನುಭವಸ್ದ ಜ್ತ್ ತ್ರತಮಯಗಳನುನು ವವರಿಸುತ್ತುರೆ. ಅವರು 

ಅಸ್ಪಕೃಶಯರ್ಗಿದ್ ಕ್ರಣ ಶ್ಲಯಲ್ ಇತರ ಮಕ್ಕಳೆಂದ ಪರಿತಯೇಕವ್ಗಿ ತ್ವೇ 

ಮನಯೆಂದ ತೆಂದ ಗೊೇಣಿಚಿೇಲವನುನು ಹ್ಸ್ಕೊೆಂಡು ಕುಳತು ಕೊಳ್ಳಬೇಕಿತುತು. 

ಬ್ರ್ರಿಕೆರ್ದರೆ ಸ್ವತಃ ನಳದಿೆಂದ ನಿೇರು ಬಿಟುಟ್ಕೊೆಂಡು ಕುಡಿಯುವೆಂತ್ರಲಲ್. 

ಶ್ಲಯ ಜವ್ನ ಬೆಂದು ನಿೇರು ಬಿಡಬೇಕಿತುತು. ಕೊೇರೆಗ್ೆಂವ್ಲ್ದ್ ಅವರ ತೆಂದಯನುನು 

ಭೆೇಟ್ ಮ್ಡಲು ಹೊರಟ ಅೆಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮತುತು ಅವರ ಮೂವರು ಸಹೊೇದರರನುನು 

ಕರೆದೂಯಯಲು ಕುದುರೆಗ್ಡಿಯವರು ನಿರ್ಕರಿಸುವ ಪರಿಸೆಂಗವನೂನು ಅವರು 

ವವರಿಸ್ದ್್ರೆ. ನಿೇಚ ಜ್ತ್ಯ ಇವರನುನು ತಮಮಿ ಗ್ಡಿಯಲ್ ಕರೆದೂಯ್ರೆ ತ್ವು 

ಅಶುದ್ಧವ್ಗ ಬಹುದು ಮತುತು ಸಮ್ಜದ ಇತರರ ಕೆೆಂಗಣಿ್ಣಗೆ ಗುರಿರ್ಗ ಬಹುದು 

ಎೆಂದು ಗ್ಡಿಯವರು ಯೊೇಚಿಸುತ್ತುರೆ.75

ಈ ಹಿನನುಲಯಲ್ ಅವರು ಬೆಂಧುತ್ವದ ಪರಿಕಲ್ಪನಯನುನು ಮುೆಂದಿಡುತ್ತುರೆ. ಹಿೆಂದೂ 

ಸಮ್ಜದಲ್ ಅನುಸರಿಸುತ್ತುದ್, ಸ್ವತಃ ತ್ವೂ ಅನುಭವಸ್ದ, ಸ್ಮ್ಜಿಕ ಬಹಿಷ್್ಕರ 

(ವಣಯಾಭೆೇದ) ಪದ್ಧತ್ಗೆ ಪರಿತ್ರ್ಗಿ ಬೆಂಧುತ� ತತ್ವವನುನು ಮುೆಂದಿಡುತ್ತುರೆ. ಈ ಮೂಲಕ 

ಆಳವ್ದ ಪರಿೇತ್, ಅನುಕೆಂಪ, ಸಹ್ನುಭೂತ್, ಪರಸ್ಪರ ಗೌರವ ಹ್ಗೂ ಸ್ಮ್ಜಿಕ 

ಐಕಯಮತವನುನು ಸ್ಧಿಸಬಹುದೆಂಬುದು ಅವರ ಆಶಯವ್ಗಿತುತು. 
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ಅೆಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಸೆಂವಧ್ನ ಸಭೆಯಲ್ ಸ್್ವತೆಂತರಿ್ಯ ಮತುತು ಸಮ್ನತಗಳ 

ನಡುವನ ಸೆಂಬೆಂಧವನುನು ಬೆಂಧುತ್ವದ ಮಸೂರದ ಮೂಲಕ ವಶ್ೇಷ್ಸುತ್ತುರೆ. 

'ಸ್್ವತೆಂತರಿ್ಯ, ಸಮ್ನತ ಮತುತು ಬೆಂಧುತ್ವದ ಈ ತ್ರಿದಳ ಅೆಂಶಗಳನುನು ಪರಿತಯೇಕಿಸ್ 

ಬೇರೆ ಬೇರೆರ್ಗಿ ನೂೇಡಬ್ರದು. ಈ ಮೂರೂ ಅೆಂಶಗಳು ತ್ರಿದಳದಲ್ 

ಏಕಿೇಭವಗೊೆಂಡಿದು್, ಇವುಗಳನುನು ಪರಿತಯೇಕಿಸ್ದರೆ ಪರಿಜ್ಪರಿಭುತ್ವದ ಉದ್ೇಶವೇ 

ವಫಲಗೊಳು್ಳತತುದ. ಸ್್ವತೆಂತರಿ್ಯವನುನು ಸಮ್ನತಯೆಂದ ವಚೆಛಾೇದಿಸಲ್ಗದು, 

ಹ್ಗೆಯೆೇ ಸಮ್ನತಯನುನು ಸ್್ವತೆಂತರಿ್ಯದಿೆಂದ ಬೇಪಯಾಡಿಸಲ್ಗದು. 

ಇವರಡನೂನು ಬೆಂಧುತ್ವದಿೆಂದ ಬೇರೆಮ್ಡಲ್ಗದು. ಸಮ್ನತ ಇಲ್ದ 

ಸ್್ವತೆಂತರಿ್ಯವು ಬಹುಸೆಂಖ್ಯತ ಜನರ ಮ್ೇಲ ಕೆಲವೇ ಜನರ ಅಧಿಕ್ರ ಹೆೇರಿಕೆಗೆ 

ಕ್ರಣವ್ಗುತತುದ. ಸ್್ವತೆಂತರಿ್ಯವಲ್ದ ಸಮ್ನತಯು ವೈಯಕಿತುಕತಯನುನು 

ನ್ಶಮ್ಡುತತುದ. ಬೆಂಧುತ್ವವಲ್ದ ಸ್್ವತೆಂತರಿ್ಯ ಮತುತು ಸಮ್ನತಗಳು 

ಸಹಜ ನಡವಳಕೆರ್ಗಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲು ಸ್ಧಯವಲ್. ಆಗ ಅವುಗಳನುನು 

ಅನುಷ್ಠೆನಗೊಳಸಲು ಒಬ್ಬ ಚೌಕಿೇದ್ರನ ಅವಶಯಕತ ಬಿೇಳುತತುದ.76

ಇಲ್ ಅೆಂಬೇಡ್ಕರರು ಬೆಂಧುತ್ವದ ಬಗೆಗೆ ನಿೇಡುವ ಒಳನೂೇಟ ಬಹಳ ಮುಖಯವ್ದುದು. 

ಅವರ ಪರಿಕ್ರ, ಬೆಂಧುತ್ವವು ಜಿೇವನ ವಧ್ನವ್ಗಿ ಅಳವಡಿಕೆರ್ದ್ಗ ಮ್ತರಿವೇ 

ಸ್್ವತೆಂತರಿ್ಯಮತುತು ಸಮ್ನತಗಳ ಅನುಷ್ಠೆನದಲ್ ಎದುರ್ಗುವ ಸೆಂರಷಯಾಗಳನುನು 

ಪರಿಹರಿಸಲು ಸ್ಧಯ. ಆದರೆ ಮೊದಲೆಂದಲೂ ಬೆಂಧುತ್ವದ ಪರಿಕಲ್ಪನಯು ನಿಲಯಾಕ್್ಯದ 

ಕಹಿಯನನುೇ ಅನುಭವಸುತ್ತು ಬೆಂದಿದ. ಪೇಠಿಕೆಯಲ್ ಬರುವ ವವಧ ಪರಿಕಲ್ಪನಗಳಲ್ 

ಬೆಂಧುತ್ವವು ಅತ್ಕಡಿಮ್ ಚಚೆಯಾಗೆ ಒಳಗ್ದ ವಷಯವೂ ಆಗಿದ. ವ್ಸತುವವ್ಗಿ 

ಸೆಂವಧ್ನ ಸಭೆಯಲ್ ಜವಹರಲ್ಲ್ ನಹರು ಅವರು ಮೆಂಡಿಸ್ದ ಧಯೇಯೊೇದ್ೇಶ 

ಗೊತುತುವಳಯಲ್ಯೂ 'ಬೆಂಧುತ್ವದ' ವಷಯವನುನು ಕೆೈಬಿಡಲ್ಗಿತುತು.77 ಇದು ಮತತು 

ಮುನನುಲಗೆ ಬರಲು ಅೆಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಸತತ ಪರಿಯತನುವ ಕ್ರಣ. ಸೆಂವಧ್ನ ಕರಡು 

ಸಮತ್ಯ ಅಧಯಕ್ರ್ಗಿ ಇದನುನು ಪರಿಮುಖವ್ಗಿ ಪೇಠಿಕೆಯ ಬರಹದಲ್ ಸ್ೇರಿಸ್ದರು. 

ಬೆಂಧುತ್ವವು ರ್ಕೆ ತ್ರಿದಳದ ಬಹುಮುಖಯ ಅೆಂಶವ್ಗುತತುದ ಎೆಂಬುದನುನು ವಶದವ್ಗಿ 

ವವರಿಸ್ದರು:

ಬೆಂಧುತ್ವ ಎೆಂದರೆ ಎಲ್್ ಭ್ರತ್ೇಯರು ಸಹಜವ್ಗಿ ಪರಸ್ಪರ ಒಡನ್ಡುವುದು. 

ಈ ತತ್ವವು ಸ್ಮ್ಜಿಕ ಜಿೇವನಕೆ್ಕ ಒಗಗೆಟಟ್ನೂನು, ಗಟ್ಟ್ತನವನೂನು 

ತೆಂದುಕೊಡುತತುದ. ಇದನುನು ಸ್ಧಿಸುವುದು ಕಷಟ್ದ ಕೆಲಸ...(ರ್ಕೆೆಂದರೆ) 
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ಭ್ರತದಲ್ ಅನೇಕ ಜ್ತ್ಗಳವ. ಈ ಜ್ತ್ಗಳು ದೇಶದೂರಿೇಹಿಗಳು. ಏಕೆೆಂದರೆ, 

ಮೊದಲನಯದ್ಗಿ ಅವು ಸ್ಮ್ಜಿಕ ಜಿೇವನದಲ್ ವಭಜನಯನುನು 

ಉೆಂಟುಮ್ಡುತತುವ. ಎರಡನಯದ್ಗಿ, ಅವು ಜ್ತ್ ಜ್ತ್ಗಳ ನಡುವದ್ವೇಷ 

ಮತುತು ಆಸೂಯೆಯನುನು ಹುಟುಟ್ಹ್ಕುತತುವ. ಆದರೆ ನಿಜವ್ದ ಅಥಯಾದಲ್ ನ್ವು 

ಒೆಂದು ದೇಶವ್ಗ ಬೇಕ್ದರೆ ಈ ಎಲ್್ ಕಷಟ್ಗಳನುನು ಮೇರಲೇ ಬೇಕು. ಒೆಂದು 

ದೇಶವದ್್ಗಲೇ ಬೆಂಧುತ್ವವು ವ್ಸತುವತಗೆ ಬರುವುದು. ಪರಸ್ಪರ ಬೆಂಧುತ್ವದ 

ಭ್ವನ ಇಲ್ದ ಹೊೇದರೆ ಸಮ್ನತ ಮತುತು ಸ್್ವತೆಂತರಿ್ಯ ಎನುನುವುದು ಗೊೇಡೆಗೆ 

ಹಚಿಚಿದ ಮ್ೇಲು ಪದರದ ಬಣ್ಣದೆಂತ ಇರುತತುದಯೆೇ ಹೊರತು, ಜನಮ್ನಸದ 

ಆಳಕೆ್ಕ ಇಳಯುವುದಿಲ್.78

ಬೆಂಧುತ್ವದ ಮೌಲಯವನುನು ಮುನನುಡೆಸುವುದು, ವಸತುರಿಸುವುದು ಹ್ಗೂ 

ಅಳವಡಿಸುವುದು ಹೆೇಗೆ ಎನುನುವುದೇ ಒೆಂದು ದೂಡ್ಡ ಸವ್ಲು. ಬೆಂಧುತ್ವವು ಜಿೇವನ 

ವಧ್ನವ್ಗುವೆಂತಹ ಸೆಂಸ್ಕಕೃತ್ಯನುನು, ಪರಿಸರವನುನು ಕ್ನೂನುಗಳು 

ನಿಮ ಸಲು ಸ್ಧಯವ? ಜ್ತ್ ಜ್ತ್ಗಳ ನಡುವ ಇರುವ ಭೆೇದಭ್ವದ ಭ್ವನಗಳು 

ಕರಗಿಹೊೇಗಿ ಸಹಬ್ಳ್್ವ ನಡೆಸುವೆಂತಹ ಸೆಂಬೆಂಧವನುನು ಬಳ್ಸುವುದು ಹೆೇಗೆ? 

ಬೆಂಧುತ್ವವನುನು ಜಿೇವನ ವಧ್ನವ್ಗಿ, ದೇಶದ ಲಕ್ಣವ್ಗಿ ರೂಪಸಬೇಕೆೆಂದರೆ ನ್ವು 

ಕ್ನೂನಿನ ಆಚೆಗೆ ಆಲೂೇಚಿಸಬೇಕು. ನಮಮಿ ಪರಿಯತನುಗಳು ಕ್ನೂನಿನ ಚೌಕಟ್ಟ್ಗೂ 

ಮಗಿಲ್ಗಿರಬೇಕು.

'ಅಸ್ಪಕೃಶಯರಿಗೆ ಕ್ೆಂಗೆರಿಸ್ ಮತುತು ಗ್ೆಂಧಿ ಮ್ಡಿದ್ೇನು? ' ಎೆಂಬ ಲೇಖನದಲ್ ಡ್. 

ಅೆಂಬೇಡ್ಕರರು ಸ್ಮ್ಜಿಕ ಬದಲ್ವಣೆಯ ಹೊೇರ್ಟವು ಕ್ನೂನಿನ ಹೊರಗೆ 

ಕೆಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕ್ದ ಸ್ಮ್ಜಿಕ ಅವಕ್ಶಗಳ ಕಡೆಗೆ ಬರಳು ಮ್ಡುತ್ತುರೆ. 

'ಅಸ್ಪಕೃಶಯತ ನಿವ್ರಣೆ ಸೆಂಸ್ಥಾ'ಯ ಕತಯಾವಯಗಳ ಕುರಿತು ಗ್ೆಂಧಿ ಅವರು ನಿೇಡಿದ 

ಸೂಚನಗಳನುನು ಪರಿಸ್ತುಪಸುವ ಅೆಂಬೇಡ್ಕರ್, ಸ್ಮ್ಜಿಕ ಒಡನ್ಟದ ಮೂಲಕ 

ಇದನುನು ಸ್ಧಿಸಬೇಕು ಎನುನುತ್ತುರೆ. 

ಈ ಸೆಂಸ್ಥಾಯು ಸ್ಪಕೃಶಯರು ಅಸ್ಪಕೃಶಯರ ಬಗೆಗೆ ಹೊೆಂದಿರುವ ಅಸ್ವಸಥಾ ಭ್ವನಯನುನು 

ತೂಡೆದು ಹ್ಕಲು ಪರಿಯತ್ನುಸ ಬೇಕು. ಅೆಂತಹ ಭ್ವನಯೆಂದ್ಗಿಯೆೇ 

ಎರಡೂ ಸಮುದ್ಯಗಳು ಪರಸ್ಪರ ದೂರವ್ಗಿದು್, ಸೆಂಬೆಂಧವೇ ಇಲ್ದ 

ಪರಿತಯೇಕ ಸಮುದ್ಯಗಳೆಂತ ಬದುಕುತ್ತುವ. ಈ ಎರಡು ಸಮುದ್ಯಗಳ 

ನಡುವ ಸ್ಮೇಪಯವನುನು ತರಬೇಕು. ಆಗ್ಗ ಪರಸ್ಪರ ಒಡನ್ಡುವೆಂತಹ 
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ಸೆಂದಭಯಾಗಳನುನು ಸೃಷ್ಟ್ಸುತ್ತುದ್ರೆ ಮ್ತರಿ ಇವರು ಪರಸ್ಪರರ ಬಗೆಗೆ ಹೊೆಂದಿರುವ 

ಗೊೆಂದಲದ ಭ್ವನಗಳೆಂದ ಮುಕತುರ್ಗಲು ಸ್ಧಯವ್ಗುತತುದ.79

ಸ್ಪಕೃಶಯರು ಮತುತು ಅಸ್ಪಕೃಶಯರನುನು ಒಟ್ಟ್ಗೆ ತರಲು ಕ್ನೂನಿಗೆ ಸ್ಧಯವಲ್ ಎೆಂಬುದು 

ಮನದಟ್ಟ್ಗಿದ್ಕ್ರಣ ಅೆಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಸ್ಮ್ಜಿಕ ಸೆಂಸಗಯಾಕೆ್ಕ ಹೆಚುಚಿ ಒತುತು 

ನಿೇಡುತ್ತುರೆ. ಅದರಲೂ್, 'ಪರಿತಯೇಕ ಮತದ್ನವನುನು ತಗೆದು ಸಹಭ್ಗಿ ಮತದ್ನ 

ಕ್ನೂನು ಮ್ಡಿದರೂ ಸುಧ್ರಣೆ ಸ್ಧಯವಲ್. ಇಬ್ಬರನೂನು ಜೊತಗೂಡಿಸುವ ಶಕಿತು 

ಇರುವುದು ಪರಿೇತ್ಗೆ ಮ್ತರಿ...'80 ಎೆಂದು ಅವರು ನೆಂಬಿದ್ರು. ದಲತರ ನ್ಯಯಯುತ 

ಬೇಡಿಕೆಗಳನುನು ಸ್ಪಕೃಶಯರು ಒಪ್ಪಕೊೆಂಡ್ಗ ಮ್ತರಿ ಈ ಪರಿೇತ್ ಸ್ಧಯ ಎನುನುವುದು ಅವರ 

ನೆಂಬುಗೆರ್ಗಿತುತು.

ಕುಟುೆಂಬದ ಹೊರಗೆ, ನ್ಯಯವೂೆಂದೇ ಪರಿೇತ್ಯದ್ರಿಯನುನು ತರೆಯಲು 

ಸ್ಧಯ ಎನುನುವುದು ನನನು ನೆಂಬಿಕೆ. ಅಸ್ಪಕೃಶಯತ ನಿವ್ರಣೆ ಸೆಂಸ್ಥಾಯು ಅಸ್ಪಕೃಶಯರಿಗೆ 

ನ್ಯಯ ದೂರಕಿಸ್ಕೊಡುವ ಕೆಲಸ ಮ್ಡಬೇಕು. ಇಲ್ವ್ದಲ್ ಈ ಸೆಂಸ್ಥಾಯ 

ಅಸ್ತುತ್ವಕೆ್ಕ ರ್ವ ಸಮಥಯಾನಯೂ ಇರುವುದಿಲ್.81

ಈ ಬದಲ್ವಣೆಯನುನು ಸ್ಧಿಸಲು ಆೆಂತರಿಕ ವಲಯಗಳಲ್ ಇರುವ 

ಪೂವ್ ಗರಿಹಗಳನುನು ಪರಿಶನುಸುವ ಎದಗ್ರಿಕೆಯನುನು ಮೊದಲಗೆ ತೂೇರಿಸ ಬೇಕು ಎನುನುವ 

ಸುಳವುಗಳನುನು  ಅೆಂಬೇಡ್ಕರ್ ರವರ  ಬರಹಗಳಲ್ ಕ್ಣಬಹುದು. 

“ಕೆೇವಲ ವೈಯಕಿತುಕ ಭೆೇಟ್ಗಳೆಂದ್ಗಲ, ಅಥವ್ ಕೆರೆ ಬ್ವಗಳೆಂದ ನಿೇರು 

ತರುವುದರಿೆಂದ್ಗಲ ಅಸ್ಪಕೃಶಯತ ನಿವ್ರಣೆರ್ಗುವುದೆಂಬ ಭರಿಮ್ ಬೇಡ. 

ಅದು ಹೆಚೆಚಿೆಂದರೆ, ಬ್ಹಯದಲ್ ಅಸ್ಪಕೃಶಯತ ಕ್ಣದೆಂತ ಮ್ತರಿ ಮ್ಡ ಬಹುದು 

ಆದರೆ ಆೆಂತಯಯಾದಲ್ ಇರುವ ಭ್ವನಯನುನು ತಗೆಯುವುದಿಲ್. ಆೆಂತಯಯಾದ 

ಬದಲ್ವಣೆ ಆಗಬೇಕೆೆಂದರೆ ಅೆಂತಜ್ಯಾತ್ ವವ್ಹಗಳ ಮ್ೇಲನ ನಿಬಯಾೆಂಧವನುನು 

ತಗೆಯಬೇಕು. ಇದು ಸ್ಧಯವ್ದಲ್, ಮನಯ ಒಳಗಡೆಯೆಂದ ಅಸ್ಪಕೃಶಯತ 

ಮರೆರ್ಗ ಬಲ್ದು.”

ಜ್ತ್ ಭೆೇದತಗೆಯಲು ಅೆಂತಜ್ಯಾತ್ ವವ್ಹವು ಪರಿಹ್ರವ್ಗುವ ಸೆಂಗತ್ಯು ಅವರ 

'ಜ್ತ್ ವನ್ಶ' ಪುಸತುಕದಲ್ ಪರಿಬಲವ್ಗಿ ಮೂಡಿ ಬೆಂದಿದ:
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ಅೆಂತಜ್ಯಾತ್ ವವ್ಹವು ಇದಕೆ್ಕ ಸೂಕತು ಮದ್ೆಂದು ನನಗೆ ಖಚಿತವ್ಗಿದ. ರಕತುದ 

ಕೂಡುವಕೆ ಮ್ತರಿ ಜನರಲ್ ಬೆಂಧುತ್ವದ ಭ್ವನಯನುನು ಮೂಡಿಸ ಬಲ್ದು, 

ಮತುತು ಈ ಭ್ವನ ಜ್ಗೃತವ್ಗದಿದ್ಲ್, ಜ್ತ್ಯೆಂದ ಸೃಷ್ಟ್ರ್ಗಿರುವ ಈ 

ಪರಿತಯೇಕತ್ವ್ದವು- ನ್ವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎೆಂಬ ಭ್ವವು- ಮ್ಯವ್ಗುವುದಿಲ್. 

ಜ್ತ್ಯನುನು ಒಡೆಯುವ ಏಕೆೈಕ ಮದು್ ಅೆಂತಜ್ಯಾತ್ ವವ್ಹವೇ ಆಗಿದ. ಬೇರೆ 

ರ್ವುದೂ ಜ್ತ್ಯನುನು ಕರಗಿಸುವ ದ್ರಿವಕವ್ಗಲು ಸ್ಧಯವಲ್.' 82

ಭ್ರತದ ಪರಿಸುತುತ ಪರಿಸ್ಥಾತ್ಯಲ್ ಅೆಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಬೆಂಧುತ್ವ ಪರಿಕಲ್ಪನಯ 

ವ್ದಕೆ್ಕ ಹೆಚಿಚಿನ ಮಹತ್ವಇದ. ಇದು ಜ್ತ್ ಆಧ್ರಿತ ಶರಿೇಣಿೇಕರಣವನುನು ಮ್ತರಿ 

ಪರಿಶನುಸುವುದಲ್ದ ಈ ಸಮ್ಜದಲ್ರುವ ಇತರೆ ಶರಿೇಣಿೇಕರಣಗಳನೂನು ಪರಿಶನುಸುತತುದ.

ಸೌಹ್ದಯಾತಯೆಂದ ಬದುಕುತ್ತುರುವವರ ಮ್ೇಲ ಹಿೆಂದೂ ಧಮಯಾರಕ್ಕರೆೆಂದು 

ಕರೆದುಕೊಳು್ಳವ ಪುೆಂಡರಿೆಂದ ತ್ೇವರಿವ್ದ ಮತುತು ನಿರೆಂತರವ್ದ ದ್ಳ ನಡೆಯುತ್ತುವ. 

ಇೆಂತಹ ದ್ಳಗಳು ಬೆಂಧುತ್ವದ ಪರಿಕಲ್ಪನಗೆ ಒಡು್ಡತ್ತುರುವ ಸವ್ಲು ಮತುತು 

ಆತೆಂಕದ ಕುರಿತು ನ್ಗರಿಕ ಹಕು್ಕಗಳ ಒಕೂ್ಕಟವು (ಪ.ಯು.ಸ್.ಎಲ್.) ನಡೆಸ್ರುವ 

ಸರಣಿ ಅಧಯಯನವು ದಕ್ಣ ಕನನುಡ ಜಿಲ್ಯಲ್ ಸ್ಮ್ಜಿಕ ಸೆಂಬೆಂಧಗಳು ಮತುತು 

ಪರಿೇತ್ಯ ಸೆಂಬೆಂಧಗಳ ಮ್ೇಲ ನಡೆದಿರುವ ದ್ಳಗಳನುನು ದ್ಖಲಸ್ದ.83 ಇಲ್ ಬಲ 

ಪೆಂರ್ೇಯರು ಹಿೆಂಸ್, ಬದರಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಕೆೇವಲ ಅೆಂತಜ್ಯಾತ್ ಮತುತು ಅೆಂತರ್ 

ಧಮೇಯಾಯ ಪರಿೇಮ ಪರಿಕರಣಗಳನನುಷೆಟ್ೇ ಅಲ್ದ ಎಲ್್ ರಿೇತ್ಯ ಅೆಂತರ್ ಜ್ತ್ ಮತುತು 

ಅೆಂತರ್ ಧಮೇಯಾಯಯ ಸೆಂಬೆಂಧಗಳನುನು ಅೆಂದರೆ, ಮದುವ, ಹಬ್ಬ ಮುೆಂತ್ದ 

ಆಚರಣೆಗಳಲ್ ಭ್ಗವಹಿಸುವುದು, ಒಟ್ಟ್ಗೆೇ ಸ್ಮ್ಜಿೇಕರಿಸುವ ಚಟುವಟ್ಕೆಗಳನುನು 

ನಿಬಯಾೆಂಧಿಸುವ ಕೆಲಸವನುನು ಮ್ಡುತ್ತುದ್್ರೆ.84

ಜ್ತ್ ಧಮಯಾಗಳನುನು ಮೇರಿದ ಈ ಪರಿೇತ್ಯ ಸೆಂಬೆಂಧಗಳನುನು ಹ್ಗು ಸ್ಮ್ಜಿಕ 

ವತಯಾನಗಳನುನು ಅೆಂಬೇಡ್ಕರ್ ದೃಷ್ಟ್ಕೊೇನದಿೆಂದ ನೂೇಡಬೇಕಿದ. ಇವನುನು ವೈಯಕಿತುಕ 

ನಲಯ ಪರಿೇಮ ಹ್ಗು ಜೊತಗೂಡುವ ಹಕ್ಕನ್ನುಗಿ ಮ್ತರಿ ನೂೇಡದ, ನಿಜವ್ದ 

ಸೌಹ್ದಯಾತ, ಸಹಬ್ಳ್್ವ, ಬೆಂಧುತ್ವ ತತ್ವದ ವಸತುರಣೆ ಎೆಂದು ಅಥೈಯಾಸ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದ. 

ಜ್ತ್ ಹ್ಗು ಧಮಯಾದ ಸ್ೇಮತ ಚೌಕಟಟ್ನುನು ಮೇರುವ ಇೆಂತಹ ಪರಿೇಮ ಹ್ಗು ಕೂಡಿ 

ಬ್ಳುವ ಸೆಂಬೆಂಧಗಳು ಸೆಂವಧ್ನದ ಪೇಠಿಕೆಯಲ್ ಹೆೇಳರುವ ಬೆಂಧುತ್ವವನುನು 

ನಿಜ್ಥಯಾದಲ್ ಅನುಷ್ಠೆನಗೊಳಸಲು ಸ್ಮ್ನಯ ಜನರು ಅನುಸರಿಸುತ್ತುರುವ 

ಕರಿಮಗಳು ಎೆಂದು ತ್ಳಯಬೇಕಿದ.
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ಆಧುನಿಕ ಭ್ರತದಲ್ ಬೆಂಧುತ್ವ� ತತ್ವವನುನು ಉತತುೇಜಿಸಲು ಕೆೈಗೊೆಂಡಿರುವ ಒೆಂದು 

ಗಮನಿೇಯ ಶ್ಸಕ್ೆಂಗ ಪರಿಯತನುವೆಂದರೆ 'ವಶೇಷ ವವ್ಹ ಕ್ಯೆ್, 1954.' 

ಇದು ಜ್ತ್ ಹ್ಗು ಧಮಯಾಗಳು ಸಮ್ಜದ ಮ್ೇಲ ಹೊೆಂದಿರುವ ಬಿಗಿರ್ದ 

ಹಿಡಿತವನುನು ಸಡಿಲಗೊಳಸುವ ಯತನು ಮ್ಡುತತುದ. ಆದರೆ, ಜ್ತ್ ಹ್ಗೂ ಧಮಯಾ 

ಆಧ್ರಿತ ಪೂವಯಾಗರಿಹಗಳನುನು ಪರಿಶನುಸುತ್ತುರುವ ಸಮ್ಜದ ಯತನುಗಳಗೆ ಕೆೇವಲ 

ಸಮ್ಜದೂಳಗಿನಿೆಂದ ಮ್ತರಿವಲ್ದ ಪರಿಭುತ್ವದಿೆಂದಲೂ (ಆಡಳತ ವಯವಸ್ಥಾ) ವರೊೇಧ 

ವಯಕತುವ್ಗುತ್ತುದ.

ಜ್ತ್-ಧಮಯಾಗಳ ಎಲ್ ಮೇರಿ ಪರಿೇತ್ಸುವ ಸ್ಹಸ ಮ್ಡುವ ಯುವ ಪರಿೇಮಗಳು 

ಇೆಂದಿಗೂ ಸಹ ಅವರ ಪೂೇಷಕರಿೆಂದಲೇ ಹತಯರ್ಗುತ್ತುರುವುದು ಈ ಜ್ತ್-ಧಮಯಾಗಳ 

ಹಿಡಿತ ಎಷುಟ್ ಪರಿಬಲವ್ಗಿದಯೆನುನುವುದನುನು ತೂೇರಿಸುತತುದ.2015ರಲ್ ಶೆಂಕರ್ 

ಎೆಂಬ ದಲತ ಯುವಕ ಕೌಸಲಯ ಎೆಂಬ ಮ್ೇಲ್ಜೆತ್ಯ ಯುವತ್ಯನುನು ಮದುವ 

ಆಗಿದ್ಕೆ್ಕ, ಶೆಂಕರ್  ಅವರನುನು ಕೊಲ್ಲ್ಯತು. ಕೌಟುೆಂಬಿಕ ವರೊೇಧ ಹ್ಗು 

ನಿರೆಂತರ ಬದರಿಕೆಗಳ ಹೊರತ್ಗಿಯೂ ಇವರು ಪರಿೇತ್ಯೆಂದ ಸೆಂಸ್ರ ನಡೆಸುತ್ತುದ್ರು. 

ಆದರೆ, 2016ರ ಒೆಂದು ದಿನ ಕೊಲಗಡುಕರ ಗುೆಂಪೂೆಂದು ಉದಮಲ್ ಪೇಟಯ 

ಬಸ್ ನಿಲ್್ಣದಲ್ ಈ ಜೊೇಡಿಯ ಮ್ೇಲ ಹ್ಡುಹಗಲಲ್ೇ ಮ್ರರ್ೆಂತ್ಕ ಹಲ್ 

ನಡೆಸ್ತು. ಕೌಸಲಯ ತ್ೇವರಿವ್ಗಿ ಗ್ಯಗೊೆಂಡರು. ಶೆಂಕರ್ ರ ದೇಹದ ಮ್ೇಲ 32 

ಕಡೆಗಳಲ್ ಆಯುಧಗಳೆಂದ ಚುಚಚಿಲ್ಗಿತುತು. ಈ ಗ್ಯಗಳ ಕ್ರಣ ಶೆಂಕರ ಮರಣ 

ಹೊೆಂದಿದರು. ಕೌಸಲಯರ ತೆಂದ ಚಿನನುಸ್ಮ ಹ್ಗು ತ್ಯ ಅನನುಲಕ್ ಈ ಹತಯಯ 

ರೂವ್ರಿಗಳ್ಗಿದ್ರು. ಕೌಸಲಯರ ಅೆಂತರ್ ಜ್ತ್  ಮದುವಯೆಂದ ಕುಟುೆಂಬಕೆ್ಕ 

ಅವಮ್ನ ಆಯತೆಂಬ ಸ್ಟ್ಟ್ನಿೆಂದ ಈ ಕೃತಯ ಮ್ಡಿದ್ರು.

ತ್ರುಪೂ್ಪರಿನ ಜಿಲ್್ ನ್ಯರ್ಲಯವು ಚಿನನುಸ್ಮ ಹ್ಗು ಇನಿನುತರ ಐದು ಜನರಿಗೆ 

ಮರಣದೆಂಡನ ಶಕ್ಷೆ ವಧಿಸ್ತು. ಇನೂನುಬ್ಬರಿಗೆ ಇಮಮಿಡಿ ಜಿೇವ್ವಧಿ ಶಕ್ಷೆಯನೂನು, 

ಮತೂತುಬ್ಬರಿಗೆ ಐದು ವಷಯಾಗಳ ಕಠಿಣಕ್ರ್ಗೃಹ ಶಕ್ಷೆಯನೂನು ವಧಿಸ್ತು. ಆದರೆ ತ್ಯ 

ಅನನುಲಕ್ಷ್ಮಯನುನು ದೂೇಷಮುಕತುಗೊಳಸ್ತುತು. ವಪರ್ ಸವೆಂದರೆ, ಮದ್ರಿಸ್ ಉಚಚಿ 

ನ್ಯರ್ಲಯವು ಜಿಲ್್ ನ್ಯರ್ಲಯದ ತ್ೇಪಯಾನುನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸ್, ತೆಂದ ಹ್ಗು 

ಇನೂನುಬ್ಬರನೂನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮ್ಡಿತು; ಉಳದವರ ಶಕ್ಷೆಯ ತ್ೇವರಿತಯನುನು ಕಡಿಮ್ 

ಮ್ಡಿತು.85
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ಪರಿಕರಣದ ಪರಿಮುಖ ಆರೊೇಪಯನುನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮ್ಡಿದು್ ಹ್ಗೂ ಅದಕೆ್ಕ 

ನ್ಯರ್ಲಯವು ನಿೇಡಿದ ಕ್ರಣಗಳು ಈ ತ್ೇಪ ನ ಗಮನ ಸ್ಳ್ಯುವ ಅೆಂಶಗಳು. 

'ಚಿನನುಸಾಮಿ ಮೇಲ್ನ ಸಂಚಿನ ಆರೂೇಪವನುನು ಸಂಶಯಾತಿೇತವಾಗಿ ಸಾಬಿೇತು 

ಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ತನಿಖಾ ಸಂಸಥಾಯು ವಿಫಲವಾಗಿರುವುದರಂದ' ಅವರನುನು ಬಿಡುಗಡೆ 

ಮ್ಡಲ್ಗಿದ ಎೆಂದಿತು ನ್ಯರ್ಲಯ.

ಜ್ತ್ ಕಟಟ್ಳ್ಗಳನುನು ಮೇರಿ ಮದುವರ್ದ ಏಕೆೈಕ ಕ್ರಣಕೆ್ಕ ಸ್ವತಃ ಆಕೆಯ 

ಕುಟುೆಂಬವೇ ಮಗಳು ಮತುತು ಆಕೆಯ ಗೆಂಡನ ಹತಯ ಮ್ಡಿಸ್ದ ಈ ಪರಿಕರಣದ 

ಗಹನತಯನುನು ನ್ಯರ್ಲಯವು ಸೆಂಪೂಣಯಾವ್ಗಿ ಅಥಯಾ ಮ್ಡಿಕೊಳ್ಳದೇ 

ಹೊೇಗಿದು್ ವಷ್ದನಿೇಯ. ಮದುವರ್ದ ಕೂಡಲ ತನನು ಕುಟುೆಂಬದವರು 

ಹಲ್ ಮ್ಡ ಬಹುದೆಂದು ಹೆದರಿ ರಕ್ಣೆಕೊೇರಿ ಪೂಲೇಸ್ ಠ್ಣೆಯಲ್ ಕೌಸಲಯ 

ಸಲ್ಸ್ದ್ ಮನವಯನುನು ಹ್ಗೂ ಮದುವರ್ದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಬಳಕ ಕೌಸಲಯ 

ಕ್ಣೆರ್ಗಿದ್್ರೆೆಂದು ಹ್ಗೂ ಅವರ ಕುಟುೆಂಬದವರೆೇ ಅಪಹರಿಸ್ರ ಬಹುದೆಂದು 

ಶೆಂಕರ ದ್ಖಲಸ್ದ ದೂರನುನು ತನಿಖ್ಧಿಕ್ರಿಯು ನ್ಯರ್ಲಯದ ಮುೆಂದ 

ಮೆಂಡಿಸ್, ಕೌಸಲಯರ ಕುಟುೆಂಬದ ಹಿೆಂಸ್ತಮಿಕಕೃತಯಕೆ್ಕ ಸ್ೆಂದಭಿ ಕ ಸ್ಕ್ ಒದಗಿಸ್ದ್ರೂ 

ಸಹ ಉಚಚಿ ನ್ಯರ್ಲಯವು ಅದನುನು ಪರಿಗಣಿಸದ, ಪಕ್ಕಕೆ್ಕ ತಳ್ಳಹ್ಕಿತು. 

ಹಿೇಗೆ, ಈ ಪರಿಕರಣದಲ್ ಗ್ಢವ್ಗಿದ್ ಜ್ತ್ಕೊೇನವನುನು ತ್ರಸ್ಕರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಜ್ತ್ 

ವಯವಸ್ಥಾಯು ಸೆಂವಧ್ನದತತುವ್ದ ಸ್್ವತೆಂತರಿ್ಯ, ಸಮ್ನತ ಮತುತು ಬೆಂಧುತ್ವದ ತತ್ವಗಳಗೆ 

ಹೆೇಗೆ ಬದರಿಕೆ ಒಡು್ಡತತುದ ಎೆಂಬುದನುನು ಈ ತ್ೇಪು  ಗಮನಿಸದೇ ಹೊೇಯತು.
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ರನತ ಎೆಂದರೆೇನು?

ಆರ್ಯಾಕ  ಅಗತಯತಗಳ್ೂೆಂದಿಗೆ ರನತಯನುನುತುಲನ ಮ್ಡುವ ಮೂಲಕ ರನತಯ 

ಸ್ರವನುನು ಹಿಡಿದಿಡಲು ಪರಿಯತ್ನುಸ್ದ ಅೆಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ದ್ಸಯದಲ್ರುವ ವಗಯಾದ 

ಬಗೆಗೆ ಮ್ತನ್ಡುತ್ತು ಹಿೇಗೆ ಹೆೇಳದರು : 

ದ್ಸಯದಲ್ರುವ ವಗಯಾವು ತಮಮಿ ಸ್ಮ್ಜಿಕ ಸ್ಥಾನಮ್ನಗಳೆಂದ್ಗಿ ಅವರು 

ಎದುರಿಸುವ ಅವಮ್ನ ಮತುತು ಅಗೌರವದ ಮುೆಂದ, ದಿನನಿತಯದ ಬಡತನ 

ಮತುತು ಆರ್ಯಾಕ ಕೊರತಗಳು ಅವರಿಗೆ ದೂಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯಯೆೇ ಅಲ್. ಮೊದಲಗೆ 

ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಿರುವುದು ಅನನು ಅಲ್, ಗೌರವ.86

ಪೇಠಿಕೆಯ ಕರಡಿನ ಬಗೆಗೆ, ತ್ದು್ಪಡಿಗಳ ಬಗೆಗೆ ನಡೆದ ಚಚೆ ಯಲ್ ಸೆಂವಧ್ನ 

ರಚನ್ ಸಭೆಗೆ ಸ್ೆಂವಧ್ನಿಕ ಸಲಹೆಗ್ರರ್ದ ಬಿ.ಏನ್. ರ್ವ್  ಅವರು, ದೇಶದ 

ಏಕತಗಿೆಂತ ಮೊದಲು ವಯಕಿತುಯ ರನತ ಬರಬೇಕು ಎೆಂದು ಪರಿತ್ಪ್ದಿಸ್ದ್ರ ಹಿೆಂದ 

ನ್ವು ಆಳವ್ದ ಒೆಂದು ತ್ತ್್ವಕ ಅಥಯಾವನುನು ಕ್ಣಬಹುದು (ಈ ವಚ್ರವ್ಗಿ 

ಅೆಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಚಿೆಂತನಯಲೂ್ ಇರುವ ಸ್ಮಯತಯನುನು ಆಗರಿಹಪೂವಯಾಕವ್ಗಿ 

ಗುರುತ್ಸುತ್ತುರೆ ಆಕ್ಶ್ ಸ್ೆಂಗ್ ರ್ಠೂೇಡ್) :

'ಇದು ಕರಡು ಪರಿತ್ಗೆ ಬೆಂದಿರುವ ತ್ದು್ಪಡಿ ಸೂಚನ. ಪೇಠಿಕೆಯಲ್ 'ಬೆಂಧುತ್ವ' 

ಪದದಿೆಂದ ಆರೆಂಭವ್ಗುವ ಸ್ಲನಲ್ ಮೊದಲು 'ದೇಶದ ಏಕತ' ಮತುತು 

ನೆಂತರ 'ವಯಕಿತುಯರನತ'ಯನುನು ಇಡಲು ಈ ತ್ದು್ಪಡಿ ಬಯಸುತತುದ. ಆದರೆ 

'ವಯಕಿತುಯ ರನತ'ಯನುನು ಮೊದಲು ಇಡಲು ಕ್ರಣವೆಂದರೆ, ವಯಕಿತುಗಳ 

ರನತಯನುನು ಖಚಿತಪಡಿಸದ, ದೇಶವನುನು ಒಗೂಗೆಡಿಸಲು ಆಗುವುದಿಲ್. ಐರಿಶ್ 

ದೇಶದ ಸೆಂವಧ್ನದಲ್ 'ವಯಕಿತುಯ ರನತ' ಎನುನುವುದನುನು 'ನಮಮಿ ದೇಶದ 

ಏಕತ' ಪದಗಳಗಿೆಂತ ಮೊದಲು ನಮೂದಿಸಲ್ಗಿದ. ಆದ್ರಿೆಂದ ನ್ವು ಸಹ 

ಈಗಿರುವೆಂತಯೆೇ ಪದ ಸಮುಚಚಿಯಗಳನುನು ಇಟುಟ್ಕೊಳ್ಳ ಬಹುದು.' 87

ಘನತೆ
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'ವಯಕಿತುಗಳು ಗುರಿ ತಲುಪಲು ಇರುವ ಸ್ಧನಗಳಲ್, ಅವರೆೇ ಅೆಂತ್ಮ ಗುರಿ' ಎೆಂಬ 

ಚಿೆಂತನಯನುನು ಅೆಂಬೇಡ್ಕರ್ ಇಲ್ ನಮಮಿ ಮುೆಂದಿಟ್ಟ್ದ್್ರೆ. ಹಕು್ಕಗಳನುನು ಕೊಡ 

ಮ್ಡಬೇಕ್ದ ಮೊದಲ ರಟಕಗಳ್ೇ ವಯಕಿತುಗಳು ಎೆಂದು ಒತ್ತುಹೆೇಳದ್್ರೆ. ಭ್ರತದ 

ಸೆಂವಧ್ನದಲ್ ವಯಕಿತು ಎೆಂಬ ಪದಕೆ್ಕ ನಿೇಡಿರುವ ಆದಯತಯು ಸೆಂವಧ್ನವೂ ವಯಕಿತು 

ಕೆೇೆಂದಿರಿತವ್ಗಿರ ಬೇಕು ಎೆಂಬ ತತ್ವದ ಸೂಚಕವ್ಗಿದ.88 ಇಲ್ 'ದೇಶದ ಏಕತ ಮತುತು 

ಸಮಗರಿತ' ಎೆಂಬ ಪದಗುಚಛಾದ ಸ್ೆಂವಧ್ನಿಕ ಅಥಯಾವನುನು ವಯಕಿತುಯ ಮಸೂರದಿೆಂದ 

ನೂೇಡಬೇಕಿದ. ವಯಕಿತುಯ ರನತಯನುನು (ಅಭಿವಯಕಿತು ಸ್್ವತೆಂತರಿ್ಯ, ಆಯೆ್ಕಯ ಸ್್ವತೆಂತರಿ್ಯ, 

ಅಪಮ್ನಗಳೆಂದ ಮುಕಿತುಯನೂನುಳಗೊೆಂಡೆಂತ) ಪೂಣಯಾವ್ಗಿ ರಕ್ಸ್ದರೆ ಮ್ತರಿ 

ದೇಶದ ಏಕತ ಮತುತು ಸಮಗರಿತ ಸ್ಧಯವ್ಗುತತುದ. ದೇಶದ ಏಕತಯನುನು ವಯಕಿತು 

ಸ್್ವತೆಂತರಿದ ಅಡಿಪ್ಯದ ಮ್ೇಲ ಕಟಟ್ಬೇಕೆೇ ಹೊರತು ವಯಕಿತು ಸ್್ವತೆಂತರಿ್ಯವನುನು ಬಲ 

ಕೊಟುಟ್ ಏಕತಯನುನು ತರಲ್ಗುವುದಿಲ್.

ರನತ ಕುರಿತ್ದ ಈ ನೂೇಟವನುನು ಸವೂೇಯಾಚಚಿ ನ್ಯರ್ಲಯವು ನ್ಯಯಶ್ಸತ್ರ 

ಆಧ್ರದ ಮ್ೇಲ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಪಡಿಸ್ದ. ನ್ಯಯಶ್ಸತ್ರವು ವಯಕಿತು ರನತಯನುನು ಹೆೇಗೆ 

ನಿರೂಪಸುತತು ಬೆಂದಿದ ಎನುನುವುದನುನು ಲೆಂಗತ್ವ ಅಲ್ಪಸೆಂಖ್ಯತರು, ಖ್ೈದಿಗಳು ಹ್ಗು 

ಮುೆಂತ್ದ ದುಬಯಾಲ ವಗಯಾಗಳ ಹಕು್ಕಗಳಗೆ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸ್ದ ಪರಿಕರಣಗಳ ಹ್ಗು 

ಖ್ಸಗಿತನ ಹ್ಗು ರನತಯ ಸೆಂಬೆಂಧ ನಮೂದಿಸುವ ಪರಿಕರಣಗಳ ಮೂಲಕ ಇಲ್ 

ಕೆಳಗೆ ವವರಿಸಲ್ಗಿದ. 

'ಸುನಿಲ್ ಭ್ತರಿ ವಸಯಾಸ್  ದಹಲ ಸಕ್ಯಾರ'89 ಪರಿಕರಣದಲ್ ಸ್ರೆಮನ ಕ್ಯದ, 

1894ರ ನಿಯಮ30ರ ಸ್ೆಂಧುತ್ವವನುನು ರಿರ್ ಅಜಿಯಾ ಮೂಲಕ ಪರಿಶನುಸಲ್ಗಿತುತು. 

ಮರಣ ದೆಂಡನಗೆ ಗುರಿರ್ದ ಖ್ೈದಿಗಳನುನು ಇತರೆ ಖ್ೈದಿಗಳೆಂದ ಬೇಪಯಾಡಿಸ್, ಪರಿತಯೇಕ 

ಕೊೇಣೆಯಲ್ರಿಸುವ ಪದ್ಧತ್ಯನುನು ಇದರಲ್ ಪರಿಶನುಸಲ್ಗಿತುತು. ರಿರ್ ಅಜಿ ಯ 

ವಚ್ರಣೆ ನಡೆಸ್ದ ನ್ಯರ್ಲಯವು 'ಈ ಕ್ಯದಯು ಖ್ೈದಿಗಳನುನು ಏಕ್ೆಂಗಿರ್ಗಿ 

ಇರಿಸಲು ಪೂಲೇಸರಿಗೆ ರ್ವುದೇ ಅಧಿಕ್ರ ನಿೇಡುವುದಿಲ್. ನ್ಗರಿಕ ಸಮ್ಜದಲ್ 

ನಿೇಡುವ ಶಕ್ಷೆಯು ಮ್ನವನ ರನತಯನುನು ಕಡಿಮ್ ಮ್ಡ ಬ್ರದು' ಎೆಂದಿತು.

'ಸೆಂವಧ್ನದ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಯವು ವಯಕಿತುಗಳಗೆ ನಿೇಡುವ ಹಕು್ಕ 

ಮತುತು ರಕ್ಣೆಗಳು ಜೆೈಲನ ಗೆೇಟ್ನ ಹೊರಗೆ ನಿೆಂತು ಹೊೇಗುವುದಿಲ್, ಅವು 

ಜೆೈಲನೂಳಗೂ ಖ್ೈದಿಗಳ ಜೊತಗಿರುತತುವ. ಜೆೈಲನ ಅಧಿಕ್ರಿಗಳು ಖ್ೈದಿಗಳ 
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ಹಕು್ಕಚುಯತ್ ಮ್ಡಿದರೆ, ಹಕು್ಕಗಳನುನು ನಿರ್ಕರಿಸ್ದರೆ, ಗ್ಳಗೆ ತೂರಿದರೆ 

ಅಥವ್ ನಿಲಯಾಕ್ಸ್ದರೆ, ನ್ಯರ್ೆಂಗದ ಕರ್ಗೆವಲು ಖ್ೈದಿಗಳ ಹಕು್ಕಗಳನುನು 

ರಕ್ಸುತತುವ. ಮರಣ ದೆಂಡನಗೆ ಗುರಿರ್ದ ಅಥವ್ ಈಗ್ಗಲೇ ಅಪ್ಯಕ್ರಿ 

ಎೆಂದು ಏಕಪಕ್ೇಯವ್ಗಿ ತ್ೇಮ್ಯಾನಿಸಲ್ಪಟಟ್ ವಚ್ರರ್ಧಿೇನ ಖ್ೈದಿಗಳು 

ಇನೂನು ಹೆಚಿಚಿನ ನೂೇವನುನು ಅನುಭವಸಬೇಕೆ? ಖೆಂಡಿತವ್ಗಿಯೂ ಇಲ್. ಒೆಂದು 

ವೇಳ್ ಹ್ಗ್ದಲ್ ಸ್ಮ್ಜಿಕ ನ್ಯಯ, ವಯಕಿತುಯ ರನತ, ಕ್ನೂನಿನ ಮುೆಂದ 

ಸಮ್ನತ ಮೊದಲ್ಗಿ ನ್ಯಯಶ್ಸತ್ರವು ರೂಪಸ್ರುವ ರಿೇತ್ ನಿೇತ್ಗಳು, 

ಹ್ಗೂ ಸ್್ವತೆಂತರಿ್ಯದ ಏಳು ಜೊಯೇತ್ಗಳು (ಅನುಚೆಛಾೇದ19) ಇವಲ್್ ಕೆೇವಲ 

ಸ್ೆಂವಧ್ನಿಕ ಮುಖಸುತುತ್ಗಳ್ಗಿ ಊಸರವಳ್ಳಯೆಂತ ಬಣ್ಣ ಬದಲ್ಯಸುವ 

ಪದಗಳ್ಗಿ ಬಿಡುತತುವ' ಎೆಂದಿತು ನ್ಯರ್ಲಯ.

ಜೆೈಲನ ಒಳಗೆ ಖ್ೈದಿಗಳನುನು ಸರಪಳಗಳೆಂದ ಕಟಟ್ಬಹುದೇ? ಎೆಂಬ ಪರಿಶನುಗೆ, 

ನ್ಯರ್ಲಯ ಕೊಟಟ್ ಉತತುರ ಹಿೇಗಿದ :

[...] ರ್ವುದೇ ಮನುಷಯರನುನು ನಡೆಸ್ಕೊಳು್ಳವ ರಿೇತ್ಯು 

ಅವಮ್ನಕರವ್ಗಿದು್, ವಯಕಿತುಯ ರನತಗೆ ಹ್ನಿಯುೆಂಟುಮ್ಡುತ್ತುದ್ರೆ, 

ಅನ್ವಶಯಕವ್ಗಿ ಹಿೆಂಸ್ ಮ್ಡುವೆಂತ್ದ್ರೆ ಹ್ಗೂ ಮನುಷಯರನುನು 

ಪ್ರಿಣಿಗಳ ರಿೇತ್ ನಡೆಸ್ಕೊೆಂಡಿದ್್ದರೆ, ನ್ವು ಅೆಂತಹ ವಷಯಗಳ ಬಗೆಗೆ 

ಕಣು್ಣಮುಚಿಚಿಕೊಳ್ಳಲ್ಗದು. ಇೆಂತಹ ನಡವಳಕೆಗಳನುನು ಅನುಚೆಛಾೇದ 14ರ 

ಅಡಿಯಲ್ ಪರಿಶನುಸಬಹುದು. 

ಬೆಂಧನದಲ್ದ್ ಮಹಿಳ್ಯೊಬ್ಬರು ತನನು ಕುಟುೆಂಬದವರನ್ನುಗಲ ಅಥವ್ 

ವಕಿೇಲರನ್ನುಗಲ ಭೆೇಟ್ ಮ್ಡಲು ಅವಕ್ಶ ನಿೇಡುತ್ತುಲ್ ಎೆಂದು ಸಲ್ಸ್ದ್ 

ಹೆಬಿಯಸ್ ಕ್ಪಯಾಸ್ ಅಜಿ ಗೆ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸ್ದ ಫ್ರಿನಿಸ್ಸ್ ಕೊರ್ಲ್ ಮುಲ್ನ್ ವಸಯಾಸ್ 

ದಹಲ ಕೆೇೆಂದ್ರಿಡಳತ ಪರಿದೇಶದ ಆಡಳತ್ಧಿಕ್ರಿ90 ಪರಿಕರಣದಲ್ ಸವೂೇ ಚಚಿ 

ನ್ಯರ್ಲಯವು, 'ವಯಕಿತುಯ ರನತಯು ಬದುಕುವ ಹಕಿ್ಕನ ಅವಭ್ಜಯ ಅೆಂಗವ್ಗಿದ' 

ಎೆಂದು ಹೆೇಳತು. 'ಪರಿಜ್ಪರಿಭುತ್ವದಲ್ ಬದುಕುವ ಹಕಿ್ಕಗೆ ಸೆಂವಧ್ನ್ತಮಿಕವ್ಗಿ 

ಅತುಯನನುತ ಮೌಲಯವನುನು ನಿೇಡಲ್ಗಿದ' ಎೆಂದು ಹೆೇಳದ ನ್ಯರ್ಲಯವು, ವಯಕಿತುಯ 

ರನತಗೆ ಘ್ಸ್ ಮ್ಡುವ ರ್ವುದೇ ಕರಿಮವನುನು ಸೆಂವಧ್ನದ 21ನೇ ಅನುಚೆಛಾೇದವು 

ಬದುಕುವ ಹಕಿ್ಕನ ಉಲ್ೆಂರನ ಎೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತತುದ ಎೆಂದಿತು : 
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ಬದುಕುವ ಹಕು್ಕ ಎೆಂದರೆ ರನತಯೊೆಂದಿಗೆ ಬದುಕುವ ಹಕು್ಕ ಎೆಂದು 

ತ್ಳದಿದ್ೇವ. ರನತಯೆಂದ ಬದುಕುವುದೆಂದರೆ ಬದುಕು ಸ್ಗಿಸಲು ಬೇಕ್ದ 

ಎಲ್್ ಅವಶಯಕತಗಳು- ಪೌಷ್ಟ್ಕ ಆಹ್ರ, ಉಡುಗೆ-ತೂಡುಗೆ, ವ್ಸಸಥಾಳ, ಓದು-

ಬರಹದ ಸೌಲಭಯಗಳು, ವವಧ ರಿೇತ್ಯಲ್ ಅಭಿವಯಕಿತುಸಲು ಅನುಕೂಲಗಳು, 

ಓಡ್ಡಲು ಮುಕತು ಅವಕ್ಶ, ಸುತತುಮುತತು ಇರುವ ಜನರೊೆಂದಿಗೆ ಬರೆಯುವ 

ಮತುತು ಸೆಂವಹಿಸುವ ಅವಕ್ಶ- ಲಭಯವರುವುದು ಎೆಂದು ಅಥಯಾ. [...] 

ರ್ವ ದೃಷ್ಟ್ಯೆಂದ ಪರಿಗಣಿಸ್ದರೂ ಅದು (ಬದುಕುವ ಹಕು್ಕ) ಬದುಕಲು 

ಬೇಕ್ದ ಎಲ್ ಮೂಲಭೂತ ಅವಶಯಕತಗಳನುನು ಹೊೆಂದಿರ ಬೇಕ್ಗುತತುದ. 

ಹ್ಗೂ ಮನುಷಯನ ಅಭಿವಯಕಿತುಗೆ ಪೂರಕವ್ದ ಚಟುವಟ್ಕೆಗಳನುನು ಕೆೈಗೊಳ್ಳಲು 

ಅಗತಯವ್ದ ಸೌಲಭಯಗಳನುನು ಹೊೆಂದಿರ ಬೇಕ್ಗುತತುದ. ಇವನುನು ನಿರ್ಕರಿಸುವ 

ಅಥವ್ ಇವುಗಳಗೆ ಧಕೆ್ಕ ಉೆಂಟುಮ್ಡುವ ರ್ವುದೇ ಕಿರಿಯೆಯನೂನು 

ಬದುಕುವ ಹಕಿ್ಕನ ಉಲ್ೆಂರನ ಎೆಂದೇ ಪರಿಗಣಿಸ ಬೇಕ್ಗುತತುದ. ಹ್ಗೂ  

ಇವುಗಳನುನು ಇನಿನುತರೆ ಮೂಲಭೂತ ಹಕು್ಕಗಳಗೆ ಚುಯತ್ಬ್ರದೆಂತ, ನ್ಯಯ 

ಸಮಮಿತವ್ಗಿ, ಸಮೆಂಜಸವ್ಗಿ ಒದಗಿಸ ಬೇಕ್ಗುತತುದ. ರ್ವುದೇ ರಿೇತ್ಯ 

ಕ ರೌಿಯಯಾ ಮತುತು ಹಿೆಂಸ್ಯು, ಅಮ್ನವೇಯ ಅಥವ್ ಅವಮ್ನಕ್ರಿ 

ನಡತಯು ಮ್ನವನ ರನತಗೆ ತಕು್ಕದ್ಗಿರುವುದಿಲ್. [...]

ರನತಯು ವಯಕಿತುಯ ಸ್್ವಯತತುತ ಹ್ಗು ಆಯೆ್ಕಗಳ ಜೊತಗೆ ಮ್ೇಳ್ೈಸಬೇಕೆೆಂದು  

ಚಿೆಂತನಯನುನು ಮೊದಲ ಬ್ರಿಗೆ ಪುಟಟ್ಸ್್ವಮ ವಸಯಾಸ್ ಭ್ರತ ಒಕೂ್ಕಟ 91 

ಪರಿಕರಣದಲ್ ಪರಿಸ್ತುಪಸಲ್ಯತು. ಇಲ್ ಖ್ಸಗಿತನವು ಒೆಂದು ಮೂಲಭೂತ 

ಹಕು್ಕ ಎೆಂದ ನ್ಯರ್ಲಯವು, ರನತಯು ಖ್ಸಗಿತನದ ಒೆಂದು ಮುಖ ಎೆಂದಿತು. 

ಸಮ್ನತ, ಸ್್ವತೆಂತರಿ್ಯ ಮತುತು ಬೆಂಧುತ್ವಗಳು ಒೆಂದಕೊ್ಕೆಂದು ಪೂರಕವ್ದ ಅೆಂಶಗಳು 

ಎೆಂಬ ಆೆಂಬೇಡ್ಕರರ ವ್ದಕೆ್ಕ ಪುಷ್ಠೆ ನಿೇಡಿತು :

ಜಿೇವನ ಮತುತು ವೈಯಕಿತುಕ ಸ್್ವತೆಂತರಿ್ಯವು ಪರಸ್ಪರ ಬಸ್ದುಕೊೆಂಡ, 

ಬೇಪಯಾಡಿಸಲ್ಗದ ಹಕು್ಕಗಳು. ಮ್ನವನ ರನತಯುಕತು ಅಸ್ತುತ್ವಕೆ್ಕ ಇವರಡೂ 

ಅವಶಯವ್ಗಿ ಇರಲೇಬೇಕು. ವೈಯಕಿತುಕ ರನತ, ಜನರ ನಡುವನ ಸಮ್ನತ 

ಹ್ಗೂ ಸ್್ವತೆಂತರಿ್ಯದ ಅನ್ವೇಷಣೆಗಳು ಭ್ರತ ಸೆಂವಧ್ನದ ಆಧ್ರ 

ಸತುೆಂಭಗಳು. ಜಿೇವನ ಮತುತು ವೈಯಕಿತುಕ ಸ್್ವತೆಂತರಿ್ಯಗಳು ಸೆಂವಧ್ನದ 

ಸೃಷ್ಟ್ಯಲ್. ಸೆಂವಧ್ನವು ಈ ಹಕು್ಕಗಳನುನು ಪರಿತ್ಯೊಬ್ಬ ಮನುಷಯನಲ್ 
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ಅೆಂತಗಯಾತವ್ಗಿರುವ, ಮನುಷಯರಿೆಂದ ಬೇಪಯಾಡಿಸಲ್ಗದ ಮೂಲ್ೆಂಶಗಳ್ೆಂದು 

ಗುರುತ್ಸುತತುದ.

ಮುೆಂದುವರೆದು, ಅದೇ ತ್ೇಪಯಾನಲ್ ಸ್ೆಂವಧ್ನಿಕ ಮೌಲಯವ್ಗಿ ರನತಯ 

ಪ್ತರಿವನುನು ವವರಿಸಲ್ಗಿದ:

'ಬದುಕುವುದು ಎೆಂದರೆ ರನತಯೆಂದ ಬದುಕುವುದು ಎೆಂದಥಯಾ. ಸೆಂವಧ್ನದ 

ಕರಡು ರಚನಕ್ರರು ಒೆಂದು ಸಮ್ಜದ ದಶಯಾನವನುನು ಕೆಂಡಿದ್ರು. ಅಲ್ 

ಸ್್ವತೆಂತರಿ್ಯ, ರನತ ಮತುತು ಇತರೆ ಹಕು್ಕಗಳನುನು ಹೊೆಂದುವ ಮೂಲಕ 

ಸ್ೆಂವಧ್ನಿಕ ಮೌಲಯಗಳು ಸ್ಧಿಸಲ್ಪಡುತತುವ. ರನತಯು ಎಷುಟ್ ಮೂಲಭೂತ 

ಅೆಂಶವ್ಗಿದ ಎೆಂದರೆ, ಅದು ಸೆಂವಧ್ನದ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಯದಲ್ 

ಹೆೇಳರುವ ಬೇರೆಲ್ ಹಕು್ಕಗಳನೂನು ಆವರಿಸ್ಕೊಳು್ಳತತುದ. ಮೂಲಭೂತ 

ಹಕು್ಕಗಳು ಪರಿಧ್ನವ್ಗಿ ಮನುಷಯರ ರನತಯನುನು ಎತ್ತುಹಿಡಿಯುವ, ರನತಯ 

ಅಸ್ತುತ್ವವನುನು ನಿೇಡುವ ಉದ್ೇಶ ಹೊೆಂದಿರುವುದರಿೆಂದ, ರನತಯು ಎಲ್ 

ಮೂಲಭೂತ ಹಕು್ಕಗಳನುನು ಕೂಡಿಸುವ ಕೆೇೆಂದರಿ ಬಿೆಂದುವ್ಗಿದ. ಖ್ಸಗಿತನ 

ಹ್ಗೂ ಅದರೊೆಂದಿಗಿನ ಮೌಲಯಗಳು ವಯಕಿತುಗೆ ರನತಯ ಭರವಸ್ಯನುನು 

ನಿೇಡುತತುವ. ರ್ವ್ಗ ರನತಯೆಂದ ಬದುಕಲು ಸ್ಧಯವ್ಗುತತುದಯೊೇ ಆಗ 

ಮ್ತರಿ ಸ್್ವತೆಂತರಿ್ಯಕೆ್ಕ ಅಥಯಾ ಬರುತತುದ. ಖ್ಸಗಿತನದ ಹಕು್ಕ, ಬದುಕುವ ಹಕು್ಕ 

ಹ್ಗೂ ಸ್್ವತೆಂತರಿ್ಯದ ಹಕು್ಕಗಳು ರನತಯನುನು ಖಚಿತ ಪಡಿಸುತತುವ.' 

ನ್ವು ರನತಯನುನು ಅಪಮ್ನದ ವರುದ್್ಧಥಯಾಕ ತತ್ವವೆಂದು, ಹ್ಗೂ 

ಮ್ನವೇಯತಯ ನಿಜವ್ದ ಅಥಯಾವನುನು ವವರಿಸ ಬಹುದ್ದ ಕೆೇೆಂದರಿ ತತ್ವವೆಂದು 

ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು. ಈ ಪರಿಕಲ್ಪನಯು ಸವೂೇಯಾಚಚಿ ನ್ಯರ್ಲಯದ 

ಅಥೈ ಸುವಕೆಯಲ್ ತನನು ಮೌಲಯವನುನು ಕೆಂಡುಕೊೆಂಡಿದ. ನವತೇಜ್ ಸ್ೆಂಗ್ ಜೊಹರ್ 

ವಸಯಾಸ್ ಭ್ರತ ಒಕೂ್ಕಟ ಪರಿಕರಣದಲ್ ಭ್ರತ್ೇಯದೆಂಡ ಸೆಂಹಿತಯ ಕಲೆಂ 377 

ವಯಕಿತುಯ ಸ್್ವಯತತುತ ಮತುತು ಆಯೆ್ಕಯ ಹಕ್ಕನುನು ನಿರ್ಕರಿಸುವುದರಿೆಂದ, ಅದು 

ವಯಕಿತುಯ ರನತಯ ಹಕ್ಕನುನು ಉಲ್ೆಂಘಿಸುತ್ತುದ ಎೆಂದು ನ್ಯರ್ಲಯ ಹೆೇಳತು :

ಈ ನಿಬೆಂಧನಯು ಲೆಂಗತ್ವ ಅಲ್ಪಸೆಂಖ್ಯತರ ವೈಯಕಿತುಕ ಸ್್ವತೆಂತರಿ್ಯವನುನು, 

ಅೆಂದರೆ ಅವರು ಸ್ವಇಚೆಛಾಯೆಂದ ತಮಗೆ ಇಷಟ್ವ್ದ ಜೊತಗ್ರರೊೆಂದಿಗೆ, 
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ಸುರಕ್ತ ಹ್ಗು ಅನುಕೂಲಕರವ್ದ ಸಥಾಳದಲ್ ಒಪ್ಪತ ಲೈೆಂಗಿಕ ಚಟುವಟ್ಕೆ 

ನಡೆಸುವ ಸ್್ವತೆಂತರಿ್ಯವನುನು ಮೊಟಕುಗೊಳಸ್ದು್ ಇದು ಸೆಂವಧ್ನದ 21ನೇ 

ಅನುಚೆಛಾೇದವನುನು ಉಲ್ೆಂಘಿಸುತತುದ. ಇದು ಜೊತಗ್ರರೊೆಂದಿಗೆ ಸ್ಥಾರವ್ದ 

ಹ್ಗೂ ಅಥಯಾಪೂಣಯಾವ್ದ ಸೆಂಬೆಂಧವನುನು ಹೊೆಂದಲು ಅವರಿಗೆ ಅಡಚಣೆ 

ಉೆಂಟುಮ್ಡುತತುದ. ಹಿೇಗ್ಗಿ ಲೆಂಗತ್ವ ಅಲ್ಪಸೆಂಖ್ಯತರು (LGBTQI) 
ಜಿೇವನಪಯಯಾೆಂತ ಜೊತಗ್ರರಿಲ್ದ ಏಕ್ೆಂಗಿಗಳ್ಗಿ ಅಥವ್ ಬೆಂಧಿತರಲ್ದ 

ಅಪರ್ಧಿಗಳೆಂತ ಮುಚುಚಿಮರೆಯಲ್ ಜಿೇವನ ನಡೆಸಬೇಕ್ಗುತತುದ. 

ವಯಕಿತುಯ ರನತಯನುನು ರಕ್ಣೆ ಮ್ಡುವುದು ಸೆಂವಧ್ನದ ಮೂಲಮೆಂತರಿವ್ಗಿದ. 

ಅದು ಅೆಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಆಲೂೇಚನಯ ಬಿೇಜಮೆಂತರಿವೂ ಆಗಿತುತು. ಮ್ೇಲ 

ವಷದಿೇಕರಿಸ್ದ ಸವೂೇಯಾಚಚಿ ನ್ಯರ್ಲಯದ ವ್ಯಖ್ಯನಗಳು ಈ ಪರಿಕಲ್ಪನಗೆ ಹೊಸ 

ಜಿೇವವನುನು ನಿೇಡಿವ. ಸ್್ವತೆಂತರಿ್ಯ ಮತುತು ಸಮ್ನತಗಳೆಂತ ರನತ ಕೂಡ ಒೆಂದು 

ಚಲನಶೇಲ ಪರಿಕಲ್ಪನರ್ಗಿದ. ಹೊಸ ಸ್ಮ್ಜಿಕ ಚಳವಳಗಳು ವಯಕಿತುಯ ರನತಗೆ 

ಹೊಸ ಅಥಯಾವನುನು ತೆಂದೆಂತಲ್್ ಈ ಸ್ೆಂವಧ್ನಿಕ ನುಡಿಗಟ್ಟ್ನ ಅಥಯಾ ವ್ಯಪತುಯು 

ವಸತುರಿಸುತ್ತು ಹೊೇಗುತತುದ.
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ಕೆ�ನೆಯ ಮಾತು
ಸೆಂವಧ್ನದ ಮೌಲಯಗಳನುನು ಸ್ರಸೆಂಗರಿಹವ್ಗಿ ಬಿೆಂಬಿಸುವ ಪೇಠಿಕೆಯು ಹಲವು 

ಹೊೇರ್ಟಗಳ ಪರಿತ್ಫಲ ಎನುನುವುದನುನು ಎತ್ತುಹಿಡಿಯಲು ಈ ಕಿರುಪುಸತುಕವು 

ಪರಿಯತ್ನುಸ್ದ. ಇತ್ಹ್ಸದ ಮಸೂರವಲ್ದೇ ಪೇಠಿಕೆಯನುನು ಅಥಯಾಮ್ಡಿಕೊಳ್ಳಲು 

ಸ್ಧಯವಲ್. ಆ ನೂೇಟವಲ್ದ ಹೊೇದರೆ ಸೆಂವಧ್ನವು ಶುದ್ಧ ಕ್ನೂನನುನು 

ಬೂೇಧಿಸುವ ವಕಿೇಲರ ದಸ್ತುವೇಜು ಮ್ತರಿ ಆಗಿಬಿಡುತತುದ. ನಹರೂ ಅವರು 

ಹೆೇಳದೆಂತ ಸೆಂವಧ್ನವು ವಕಿೇಲರಿೆಂದ 'ಅಪಹರಿಸಲ್ಪಟುಟ್ ಶುದಿ್ಧೇಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ್ದ'. 

ಸೆಂವಧ್ನವನುನು ಅದರ ನಿಜವ್ದ ಮ್ಲೇಕರ್ದ ಭ್ರತದ ಜನತಗೆ ಪುನರ್ 

ಅಪಯಾಸುವ ಕೆಲಸ ಈಗ ನಡೆಯ ಬೇಕಿದ.

 

ಸಮಕ್ಲೇನ ಹೊೇರ್ಟಗಳ ಮೂಲಕ ಜನರು ಸೆಂವಧ್ನದ ಮ್ೇಲ ತಮಮಿ 

ಒಡೆತನವನುನು ಪರಿತ್ಪ್ದಿಸುತ್ತುರೆ. ಧಮಯಾದ ಆಧ್ರದ ಮ್ೇಲ ತ್ರತಮಯ 

ಮ್ಡುವುದು ತಪುಪು, ಮಹಿಳ್ಯರು ಪುರುಷರಿಗೆ ಸಮ್ನರು ಮತುತು ಲೆಂಗತ್ವ 

ಅಲ್ಪಸೆಂಖ್ಯತರು ರನತ ಮತುತು ಹಕು್ಕಗಳ ವಷಯದಲ್ ಭಿನನುಲೆಂಗಿೇಯ ವಯಕಿತುಗಳಗೆ 

ಸರಿಸಮ್ನರು ಎೆಂದು ಪರಿತ್ಪ್ದಿಸಲು ಪೇಠಿಕೆಯಲ್ರುವ ಸ್ೆಂವಧ್ನಿಕ ಮೌಲಯಗಳು 

ಅನುವು ಮ್ಡಿಕೊಡುತತುವ. ತಮಮಿ ಸ್ೆಂವಧ್ನಿಕ ಹಕು್ಕಗಳಗ್ಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ 

ವಗಯಾಗಳು ಮ್ಡುವ ಆಗರಿಹಗಳು ಸೆಂವಧ್ನವನುನು ಹದಗೊಳಸುತತುದ ಮ್ತರಿವಲ್ದ 

ಸ್ೆಂವಧ್ನಿಕ ಮೌಲಯಗಳನುನು ಜನರ ಮನಸ್ಸ್ನಲ್ ಮತುತು ಹೃದಯದಲ್ ಆಳವ್ಗಿ 

ಬಿತುತುತತುವ. ಈ ಸ್ವರೂಪದ ಸಮಕ್ಲೇನ ಹೊೇರ್ಟಗಳು ಸೆಂವಧ್ನವನುನು ಜಿೇವೆಂತ 

ದಸ್ತುವೇಜನ್ನುಗಿ ಮ್ಡಿದು್, ಸಮಕ್ಲೇನ ಸಮ್ಜದ ಸಮಸ್ಯಗಳ್ೂೆಂದಿಗೆ ನಿರೆಂತರ 

ಸೆಂಭ್ಷಣೆಯಲ್ ತೂಡಗಿರುವೆಂತಯೂ ಮ್ಡಿದ. 

ಪೇಠಿಕೆಯಲ್ರುವ ಸ್ೆಂವಧ್ನಿಕ ಮೌಲಯಗಳ ಪ್ರಿಮುಖಯತಯೆೆಂದರೆ, ಈ 

ಮೌಲಯಗಳನುನು ವವಧ ತಲಮ್ರುಗಳು ತಮಮಿ ಕ್ಲರಟಟ್ದ ನಲಯೆಂದ ಅಥೈಯಾಸ  

ಬಹುದು ಹ್ಗೂ ಸ್್ವತೆಂತರಿ್ಯ, ಸಮ್ನತ, ನ್ಯಯಪರತ ಹ್ಗೂ ಬೆಂಧುತ್ವದ 

ಪರಿಕಲ್ಪನಗಳ ಅಥಯಾಕೆ್ಕ ವಭಿನನು ಆರ್ಮಗಳನುನು ಸ್ೇರಿಸಲೂ ಬಹುದು. ಅಮ್ರಿಕ 

ಸೆಂಯುಕತು ರ್ಷಟ್ದ ಸೆಂವಧ್ನವು ಅಮ್ರಿಕದ ಜನರಿಗೆ ಹೆೇಗೆ ಪರಿಸುತುತವ್ಗುತತುದ 
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ಎನುನುವುದರ ಕುರಿತು ಆ ದೇಶದ ನ್ಯಯಮೂತ್ಯಾ ಕೆನಡಿ ಅವರು ಹೆೇಳರುವುದನುನು 

ಇಲ್ ಉಲ್ೇಖಿಸುವುದು ಅತಯೆಂತ ಸೂಕತುವ್ಗಿದ: 

ಐದನೇ ತ್ದು್ಪಡಿ ಅಥವ್ ಹದಿನ್ಲ್ಕನಯ ತ್ದು್ಪಡಿಯ ಪರಿಕಿರಿರ್ತಮಿಕ 

ನಿಬೆಂಧನಗಳನುನು ರಚಿಸ್ದವರು ಮತುತು ಅೆಂಗಿೇಕರಿಸ್ದವರಿಗೆ ಸ್್ವತೆಂತರಿ್ಯದ 

ಬಹುಮುಖಿ ಆರ್ಮಗಳು ಮೊದಲೇ ತ್ಳದಿದ್ರೆ ಅವರು ಇನನುಷುಟ್ ನಿಖರವ್ಗಿ 

ಅದನುನು ವ್ಯಖ್ಯನಿಸುತ್ತುದ್ರು. ಸ್್ವತೆಂತರಿ್ಯದ ಅಥಯಾವ್ಯಪತುಯನುನು ಚೌಕಟ್ಟ್ನಲ್ 

ಬೆಂಧಿಸದ ವಸ್ತುರವ್ಗಿಯೆೇ ಇರಿಸ್ದರು. ಕ್ಲವು ಕೆಲವು ಸತಯಗಳಗೆ ನಮಮಿನುನು 

ಕುರುಡ್ಗಿಸಬಹುದು ಹ್ಗೂ ಒೆಂದು ಕ್ಲರಟಟ್ದಲ್ ತುೆಂಬ್ ಅಗತಯ ಮತುತು 

ಉಪಯುಕತುವನಿಸುವ ಕ್ನೂನುಗಳು ಮತೂತುೆಂದು ಕ್ಲರಟಟ್ದಲ್ ದಬ್್ಬಳಕೆಯ 

ಅಸತ್ರವ್ಗಬಹುದು ಎನುನುವುದು ಮುೆಂದಿನ ತಲಮ್ರುಗಳಗೆ ಅಥಯಾವ್ಗುತತುದ ಎೆಂದು 

ಅವರು ಭ್ವಸ್ದ್ರು. ಸೆಂವಧ್ನವು ಕ್ಲದಿೆಂದ ಕ್ಲಕೆ್ಕ ಮುೆಂದುವರೆದೆಂತಲ್್, ಪರಿತ್ 

ಪೇಳಗೆಯ ಜನರೂ ಹೆಚಿಚಿನ ಸ್್ವತೆಂತರಿ್ಯದ ಹುಡುಕ್ಟದಲ್ ಸೆಂವಧ್ನದ ತತ್ವಗಳನುನು 

ಮತತು ಮತತು ಮುನನುಲಗೆ ತರುತ್ತುರೆ.92

ಇೆಂದಿನ 'ಪೇಳಗೆಯ' ಜನರು 'ಹೆಚಿಚಿನ ಸ್್ವತೆಂತರಿ್ಯಕ್್ಕಗಿನ ತಮಮಿ ಹುಡುಕ್ಟ'ದಲ್ 

ನಮಮಿ ಸ್ೆಂವಧ್ನಿಕ ಮೌಲಯಗಳನುನು ಮತತು ಮುನನುಲಗೆ ತರಲ ಎೆಂಬ ಆಶಯದಿೆಂದ 

ಈ ಕಿರುಪುಸತುಕವು ಸ್ೆಂವಧ್ನಿಕ ಮೌಲಯಗಳನುನು ಸರಳವ್ಗಿ ವವರಿಸಲು 

ಪರಿಯತ್ನುಸುತತುದ.93 
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ಸ್ಟ್ೇರ್ ಇನ್ ಎಕ್� ಪ ೇರಿಯನಿ� ೆಂಗ್  ಸ್ಟ್ೇರ್, ಪುಟ 308 (ಲ್ಯ್್ಡ ರುಡ್ಲ್ ಫೂ ಮತುತು ಜ್ನ್  ಕರ್ಯಾ  

ಅವರಿೆಂದ ಸೆಂಪ್ದಿತ, 2006) 

12. ಭ್ರತ್ೇಯ ರ್ಷ್ಟ್ೇಯ ಕ್ೆಂಗೆರಿಸ್ ನ ಉಪಸಮತ್ಯು ನೇಮಕ ಮ್ಡಿದ್ ಕಮಷನರ ಅವರ 

ವರದಿ, ಪುಟ 38 

13. ಮೊಹಮದ್ ಸುಕುರ್ ಆಲ ವಸಯಾಸ್ ಸ್ಟ್ೇರ್ ಆಫ್ ಅಸ್ಸ್ೆಂ, https://indiankanoon.

org/doc/1470346/ 
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ತ್ದು್ಪಡಿಯು ಈ ಸೆಂರಚನಯನುನು ಪಲ್ಟಗೊಳಸ್, ಸ್ೆಂವಧ್ನಿಕ ನ್ಯರ್ಲಯಗಳ್ಗಿ 

ಸವೂೇ ಚಚಿ ನ್ಯರ್ಲಯ ಮತುತು ಉಚಚಿ ನ್ಯರ್ಲಯಗಳು ಹೊೆಂದಿದ್ ಅಧಿಕ್ರಗಳನುನು 

ಮೊಟಕುಗೊಳಸ್ತು. ರ್ಜಯದ ಕ್ಯದಯೊೆಂದು ಮೂಲಭೂತ ಹಕು್ಕಗಳ ಉಲ್ೆಂರನ 

ಮ್ಡಿದರೆ ಸವೂೇಯಾಚಚಿ ನ್ಯರ್ಲಯದ ಮೊರೆ ಹೊೇಗಲ್ಗುವುದಿಲ್; ಆದರೆ ಕೆೇೆಂದಿರಿೇಯ 

ಕ್ನೂನೂ ಸಹ ಈ ಹಕು್ಕಗಳನುನು ಉಲ್ೆಂಘಿಸ್ದರೆ ಸವೂೇ ಚಚಿ ನ್ಯರ್ಲಯದ ಮ್ಟ್ಟ್ಲೇರ 

ಬಹುದು (ಅನುಚೆಛಾೇದ 32ಎ ಸ್ೇರಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ) ಎೆಂದು ಅದು ಹೆೇಳತು. ಅದೇರಿೇತ್ 

ರ್ಜಯದ ಕ್ಯದಗಳ ಸ್ೆಂವಧ್ನಿಕ ಸ್ೆಂಧುತ್ವದ ಬಗೆಗೆ ಮ್ತರಿ ವಚ್ರಣೆ ನಡೆಸಲು ಉಚಚಿ 
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ನ್ಯರ್ಲಯಗಳಗೆ ಅನುಮತ್ ನಿೇಡಿ, ಅದನುನು ಕ್ಯಯಾಗತಗೊಳಸಲು ಹೊಸ ಉಪಬೆಂಧವನುನು 

ಸ್ೇರಿಸಲ್ಯತು. (ಅನುಚೆಛಾೇದ 226 ) ಈ ತ್ದು್ಪಡಿಗಳು ನ್ಯರ್ೆಂಗದ ಸ್್ವತೆಂತರಿ್ಯದ ಮ್ೇಲನ 

ನೇರ ದ್ಳರ್ಗಿದು್, ಸ್ೆಂವಧ್ನಿಕ ಯೊೇಜನಗೆ ತೂಡಕು ಉೆಂಟು ಮ್ಡಿದವು. 

4.  ಈ ತ್ದು್ಪಡಿ ಕ್ಯದಯು ಸೆಂವಧ್ನವನುನು ತ್ದು್ಪಡಿ ಮ್ಡಲು ಭ್ರತದ ಸೆಂಸತ್ತುಗೆ ಮುಕತು 
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