ಆಗ

-20, 2021 ‘ ಾ ೕಯ ೈ ಾ ಕ ಮ ೋ ಾವ

ಾಚರ ೆ’ಯನು$ ಯಶ&'(ೊ)&.

+ೋ,- ,ರುದ/ 0ೋ ಾಡಲು ನಮ(ೆ ೈ ಾ ಕ ಮ ೋ ಾವ 3ೇಕು.
4ೊ5ೕ6ಷ5 8ಾಸ:ವನು$ ;<ಣ >ೇತ@ದAB ಉDೆEೕFಸುವ ಸರ+ಾರದ ಕ@ಮಗಳನು$ , ೋHIೋಣ.
ಅKಲ ಾರತ ಜನ , ಾನ 4ಾಲ(ಎ.ಐ.O.ಎ .ಎP.) ಮತುE
‘ಇಂ

ಾರತ ಾನ , ಾನ ಸR6(T.F.,.ಎ .)ಗಳU,

ಾ(ಾಂH ಾ ೕಯ ಮುಕE ,ಶ',Xಾ5ಲಯ’ವY ಸರ+ಾರದ Zೕಷ ೆ[ಂ (ೆ ಈ ವಷ] ಂದ ‘ಎಂ ಎ.- 4ೋ6ಷ5

8ಾಸ:’ +ೋಸ]ನು$ ಆರಂ^ಸಲು ಮುಂXಾ_ರುವ ಆತಂಕ+ಾ` ,ದ5aಾನವನು$ ಗಮ & ೆ. aಾತ@ವಲBXೆ +ೆಲವY ಸ+ಾ]ರದ
ಅನುXಾ ತ ಸಂIೆbಗಳಲೂB ಈ +ೋ ] 4ಾ`ಯABರುವYದನೂ$ ಗಮ & ೆ.
‘ ಾ ೕಯ ;<ಣ ೕ6-2020’ ರAB ;cಾರಸುd aಾಡeಾ_ರುವ ಾರತದ ‘ ಾನ ವ5ವIೆb’ ಎಂಬ ಅಂಶವನು$
ಪಠ5ಕ@ಮದ ಎeಾB ಹಂತಗಳAB, 4ೋ6ಷ5 8ಾಸ: +ೋ ] ಆರಂ^ಸುವ ಮೂಲಕ 4ಾ`(ೊ)ಸeಾಗು6EXೆ ಎಂದು ಆ
ಸಂIೆbಗಳU ತಮj ಕ@ಮವನು$ ಸಮk]&+ೊಳUl6E ೆ. ಾರತವY ಖ(ೋಳ , ಾನ, ಗnತ, eೋಹ , ಾನ, ತತ' ಾನ
oದeಾದ >ೇತ@ಗಳAB pಾ@qೕನ +ಾಲ ಂದಲೂ ;@ೕಮಂತ ಾ_Xೆ. ಆಧು ಕ , ಾನ ೆಂಬ ಮರ+ೆs ^ನ$ ^ನ$
,tಾನಗಳAB ಎಲB pಾ@qೕನ ಮ0ಾP ಾಗ`ೕಕDೆಗಳu ೕ ೆ ೆದು Zೕ & ೆ. ಈ Iಾಮೂvಕ
ಮಹತ'ದ +ೊಡು(ೆಗಳನು$ ಾರತ

ೕwXೆxಂಬುದನು$

ಾನ+ೆs ಅತ5ಂತ

ಾಕ`ಸಲು Iಾಧ5,ಲB.

ಆದ ೆ pಾ@qೕನ ಪY ಾಣ (myth) ಗಳ ಆtಾರದAB,

ಾರತದAB pಾ@qೕನ +ಾಲದABxೕ, ೈaಾ ಕ

0ಾ ಾಟದಂತಹ ೈ ಾ ಕ - Dಾಂ6@ಕ ಸಂ8ೆzೕಧ ೆ ನ{ೆ ತುE ಎನು$ವ ಹ&ಸುಳUlಗಳನು$ ಹರಡುವYದು ಮತುE 4ೋ6ಷ5
8ಾಸ:ದಂತಹ ಆtಾರ ರvತ >ೇತ@ಗ)(ೆ 8ೈ<nಕ ಮಹತ' ೕಡುವYದು ಾರತದ ಜ ಾದ ೈ ಾ ಕ ಇ60ಾಸ+ೆs
aಾಡುವ ಅವaಾನ.
ಈ `ೕ6ಯ ತಪY| ಮತುE ಕಣು} ಕುಕುsವ ಸುಳUl ಪ@~ಾರಗ)(ೆ ನಮj ,Xಾ5k]ಗಳU ವ5•ಸುವ ಒಂXೊಂದು
Rಷವನು$ ಾರತದ ೈಜ ೈ ಾ ಕ ಇ60ಾಸ 6)ಯಲು ಬಳಸ3ೇ+ಾ_Xೆ. ವ5ಂಗ5ದ ,ಷಯ ೆಂದ ೆ, 4ೋ6ಷ5 8ಾಸ:
ಮೂಲತಃ ಾರತದ ಉತ|ನ$ ೇ ಅಲB.
‚@ಸE ಪƒವ] ಾಲs ೇ ಶತaಾನದವ ೆ(ೆ ಅಂದ ೆ, ~ಾA„ಯನ$ರು ಮತುE _@ೕಕರು ಾರತವನು$ ಪ@ ೇ;ಸುವವ ೆ(ೆ,
ಾ;ಚಕ@ ಆtಾ`ತ ಾ_ ಜನj ಕುಂಡA ಅಥ ಾ 4ಾತಕ ರqಸುವYದು ಮತುE ಭ,ಷ5 0ೇಳUವYದು ಾರತದAB
~ಾAEಯABರAಲB. ವ5ವ&bತ ಾದ ೈ ಾ ಕ ಪ`ೕ>ೆಗಳAB ಭ,ಷ5 ಾnಗಳU ‡ಾ ಾಗಲೂ ,ಫಲ ಾ_ ೆ ಎಂಬುದು
ಖqತ ಾ_Xೆ. ‡ಾವYXೇ ಗ@ಹಗಳU ಮನುಷ5ರ Xೇಹದ ‰ೕeೆ ಪ` ಾಮ TೕರುತE ೆ ಎನು$ವYದು ೈ ಾ ಕ ಾ_
IಾTೕDಾ_ಲB. +ೊ ೆ(ೆ ಹುŠ ನ ಗ)(ೆಯನು$ ಆಧ`& ಗ@ಹಗಳ ಪ` ಾಮವY ವ5‚E•ಂದ ವ5‚E•ಂದ ಬದeಾಗುತEXೆ ಎಂಬ
4ೋ6ಷ5ದ ತತ'ವY Iಾaಾನ5 ತಕ]ವನು$ ಸಹ ಉಲBಂ‹ಸುತEXೆ.
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ಸರ+ಾರದ ಸಹ[ೕಗದAB ‘ಇಂ

ಾ(ಾಂH ಾ ೕಯ ಮುಕE ,ಶ',Xಾ5ಲಯ’ವY ಇಂತಹ ಆtಾರರvತ,

ಅDಾ‚]ಕ +ೋ ] ಆರಂ^ಸುವYದು ಸರ+ಾರ ೇ ಮೂಢನಂT+ೆಗಳನು$ Z@ೕDಾdv&ದಂDಾಗುತEXೆ. 4ೊDೆ(ೆ ಇದು
ಸಂ,tಾನದ ಪ`~ೆ•ೕದ 51 ಎ(ಎŽ) ರAB ಸೂqಸುವ, ಮೂಲಭೂತ ಕತ]ವ5 ಾ_ರುವ ಾರತದ ಪ@6[ಬ• ಪ@4ೆಯೂ
ೈ ಾ ಕ ಮ ೋ ಾವ 3ೆ•ೆ&+ೊಳl3ೇಕು ಎನು$ವ ಆಶಯ+ೆs ,ರುದ/ ಾಗುತEXೆ. Xೇಶದ ಪ@6[ಬ• ಪ@4ೆಯ ಸಂ,tಾನ
ಬದ/ ಕತ]ವ5 ಾದ

ೈ ಾ ಕ ಮ ೋ ಾವವನು$ 3ೆಂಬAಸುವ tೋರ ೆ ಎಂದ ೆ ಅದು ಹು& , ಾನ+ೆs ಕುಮjಕುs

+ೊಡುವYದನು$- ಅದರಲೂB ಸರ+ಾರ ೇ ಕುಮjಕುs +ೊಡುವYದನು$ , ೋHಸುವYದು ಸಹ Iೇ`Xೆ. ಸರ+ಾರದ ಇಂತಹ
ಪ@ಯತ$ಗಳನು$ ಾವY , ೋHಸುDೆEೕ ೆ.
+ೇಂದ@ ಮತುE +ೆಲವY ಾಜ5 ಸ+ಾ]ರಗಳU ಉDೆEೕF&, Z@ೕDಾdvಸು6Eರುವ ನಕA ಅಂ‚ ಅಂಶಗಳU , ಹು& , ಾನ,
ಮತುE 3ೇಜ ಾ3ಾ‘` 6ೕaಾ]ನಗಳU, ಒಂದು ಕ{ೆ•ಂದ +ೋ,- Iೋಂ‚ನ 6ೕವ@ ಹರಡು,+ೆ +ಾರಣ ಾಗು6EXೆ,
ಇ ೊ$ಂದು ಕ{ೆ•ಂದ ಅದರ ಯಂತ@ಣ+ೆs [ೕFತ,

ೈ ಾ ಕ ಯಮಗಳನು$ ರೂOಸುವYದಕೂs ಅw„‡ಾಗು6EXೆ.

ಒಂದು ೈ ಾ ಕ ಮ ೋtೋರ ೆ ಇಲBXೆ +ೋ,- ,ರುದ/ದ ಯಶ&' 0ೋ ಾಟ Iಾಧ5,ಲB.
ಾಜ5ಗಳAB eಾಭ+ೋರ ’ಾಸ_ ಆ ೋಗ5 ವ5ವIೆbಯನು$ 3ೆಂಬAಸುವಂತಹ

ಾರತದ ಬಹಳಷು

ೕ6ಗಳU 4ಾ`ಯAB ೆ. ಇದ`ಂXಾ_

Iಾವ]ಜ ಕ ಆ ೋಗ5 ವ5ವIೆbಯು ಲ]<“+ೆs ತುDಾE_Xೆ. +ೋ,- Iೋಂಕನು$ ಪ` ಾಮ+ಾ`‡ಾ_ ಎದು`ಸ3ೇ+ಾದAB
ಈ

ೕ6ಯನು$ ಸಂಪƒ ಾ] ಾ_ ಬದeಾ•ಸ3ೇ‚Xೆ.
+ೋ,- ಯಂತ@ಣ+ೆs ಉqತ ಮತುE Iಾವ]6@ಕ ಲ&+ಾ +ಾಯ]ಕ@ಮದತಂಹ ಾ ೕಯ

ೕ6ಯನು$

ಪ` ಾಮ+ಾ`‡ಾ_ 4ಾ` aಾಡುವ ಬದ/Dೆ 3ೇಕು. ಇದ+ೆs pಾ@aಾnಕ ಅಂ‚ ಅಂಶಗಳ ಸಂಗ@ಹ +ಾಯ] ನ{ೆಯ3ೇಕು.
+ೇಂದ@ ಸರ+ಾರವY ಉqತ ಲ&+ೆಯ 4ಾvೕ ಾ6(ೆ +ೋ”ಾ5ಂತರ ರೂpಾ•ಗಳ ಖಚು] aಾಡು6Eರುವ ಸಂದಭ]ದAB, ತಳ
ಹಂತದAB Iಾಕಷು ಪ@aಾಣದAB ಲ&+ೆ ಲಭ5,ಲB ರುವYದು, ಆ‚dಜP +ೊರDೆ, 0ಾ&(ೆ +ೊರDೆ +ಾಡು6EXೆ. +ೊ ೆ(ೆ
+ೋ,- ಸಂಬಂH ಮೃತ Xೇಹಗಳ ,eೇ ಾ`ಯಲೂB ಸರ+ಾರಗಳU ,ಫಲ ಆ_ ೆ.
aಾಧ5ಮಗಳU +ೆಳಹಂತದ ಾಸEವ ಅಂ‚ ಅಂಶಗಳನು$ ಪ@Iಾರ aಾಡದಂDೆ ಸರ+ಾರಗಳU ತಮj ಪ@ ಾವವನು$
ದುರುಪ[ೕಗಪw&+ೊಂಡು,+ೇವಲ ನಕA Xಾಖeೆಗಳನು$ ಉDೆEೕF& ಾಸE ಾಂಶಗಳನು$ ಮ ೆaಾಚು6E ೆ.
ಅKಲ ಾರತ ಜನ , ಾನ 4ಾಲ(ಎ.ಐ.O.ಎ .ಎP.) ಮತುE ಾರತ ಾನ , ಾನ ಸR6(T.F.,.ಎ .)
ಸದಸ5ರು ಮತುE

ಾಗ`ಕರು 4ೋ6ಷ5 8ಾಸ:, ಭ,ಷ5ಗಳಂತಹ ಅ ೈ ಾ ಕ +ೋ ]ಗಳನು$ ಸರ+ಾ` ಅನುXಾ ತ

ಸಂIೆbಗಳAB ತ<ಣ ೇ ABಸ3ೇ+ೆಂದು ಒDಾE•ಸುDೆEೕ ೆ. ಅದರ ಬದA(ೆ,

ಾರತದ ,.,.ಗಳAB ಖ(ೋಳ , ಾನವನು$

ಪ`ಚ•& ಉDೆEೕFಸುವಂDೆ ಒDಾE•ಸುDೆEೕ ೆ. ಆ ೋಗ5ದ ’ಾಸ_ೕಕರಣವನು$ AB&, ಆ ೋಗ5 Iೇ ೆಯನು$ Iಾವ]6@ಕ
ಹಕುs ಎಂದು –ೂೕ &, ಅತು5ತEಮ ೕ6ಗ•ೆu ಂ (ೆ ಆ ೋಗ5 Iೇ ೆಯನು$ ರೂOಸ3ೇಕು. ಾಸE ಾಂಶಗಳನು$ ಪ@Iಾರ
aಾಡುವ aಾಧ5ಮಗಳ ‰ೕAನ ಎeಾB ,ಧದ tಾ)ಗಳನು$ pಾ@aಾnಕ ಾ_ ABಸ3ೇ+ೆಂದು ಾವY ಒDಾE•ಸುDೆEೕ ೆ.
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ಸaಾಜದAB

ೈ4ಾ— ಕ ಮ ೋ ಾವ ಉDೆEೕFಸ3ೇ+ೆನು$ವ ಸಂ,tಾನದ 51 ಎ(ಎŽ) ,Hಯ ಆಶಯವನು$

(ೌರ,ಸುವ ಮೂಲಕ +ೋ,- Iಾಂ+ಾ@Rಕವನು$ ಸಮಥ] ಾ_

ಯಂ6@ಸಲು ಕ@ಮ +ೈ(ೊಳl3ೇ+ೆಂದು ಅKಲ ಾರತ

ಜನ , ಾನ 4ಾಲ(ಎ.ಐ.O.ಎ .ಎP.) ಮತುE ಾರತ ಾನ , ಾನ ಸR6(T.F.,.ಎ .) ಒDಾE•ಸುತE ೆ. ಈ ŠನAB,
ಎeಾB ಾಗ`ಕರು, ಸಂಘಸಂIೆbಗಳU, ;<ಣ ಸಂIೆbಗಳU ಆಗš 20 ರಂದು ೈ ಾ ಕ ಮ ೋ ಾವ ಾ

ಾಚರ ೆಯನು$

ಆಚ`ಸುವ ಮೂಲಕ ಜನIಾaಾನ5ರ ಮtೆ5 ೈ ಾ ಕ qಂತ ೆಯನು$ ಹರw , +ೋ,- Iಾಂ+ಾ@Rಕವನು$
ೈ ಾ ಕ ಾ_ v‰jŠ ಸ3ೇ+ೆಂದು ಮನ, aಾಡುDೆEೕ ೆ. 0ಾಗೂ {ಾ. ನ ೇಂದ@ Xಾ3ೋಲs›, (ೋ,ಂದ ಪ ಾd ೆ,
{ಾ.ಎಂ.ಎಂ. ಕಲು•_] 0ಾಗೂ (ೌ` ಲಂ+ೇಶ ಮುಂDಾದವರ ಕೂ@ರ ಕ(ೊœeೆಗಳ ,ರುದ/ ದ

ಎತE3ೇ+ೆಂದು ,ನಂ6ಸುDೆEೕ ೆ.

[ ಾಗ`ಕDೆ ಎಂದ ೆ ^ನ$ ಅ^pಾ@ಯಗಳ Zೕಷ ೆ.....ಮ0ಾತj (ಾಂH.]
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