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ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವಯಸ್ಕನಿಗೂ ನಿಶ್ಚಿತ ಮತತು ಖಚಿತವಾದ ಆದಾಯ ಸ್ಥಗಲಿ ಮತತು ಈ ಆದಾಯವು ಸ್ರ್ಾಾರೀ ನೌಕರರತ 

ಪ್ಡೆವ ವೆೀತನರ್ೆಕ ಸ್ಮವಾಗಿರಲಿ 

ವಿಷಯ ಸ್ೂಚಿ 

 ಲೊೀಕವಿದೆಾ ಎಂದರೆೀನ್ನ? 

 ವಿಷಯ ಪರವೆೀಶ್  

 ದೆೀಶ್ದ ಸಮೃದ್ಧೆಗೆ ದಕರ  

 ನಿಯಮಿತ, ಖಚಿತ ಮತನು ಸರ್ಕಾರೀ ರ್ೆಲ್ಸಗಕರರಗೆ ಸಮವಕದ ಆದಕಯದ ಹಕಕನ್ನು ಪರತಿಪಕದ್ಧಸನವುದನ. 

 ಇದನ ಹೆೀಗೆ ಸಕಧ್ಾ? 

 ಈ ಚಳುವಳಿಯ ಮೌಲ್ಾ ಮತನು ಗನರ 

 ಲೊೀಕವಿದಕಾ-ಸಮಕಜವು ತನ್ು ವಿದೆಾಯ ಹಕಕನ್ನು ಹೆೀಗೆ ಪರಸನುತಗೊಳಿಸನತುದೆ 

o ರೆೈತ ಸಮನದಕಯ 

o ಕನಶ್ಲ್ಕಮಿಾಗಳ ಸಮನದಕಯ 

o ಆದ್ಧವಕಸಿ ಸಮನದಕಯ 

o ಸಣಣ ಅಂಗಡಿಗಳ ವಕಾಪಕರಸಥ ಸಮನದಕಯ 

o ಮಹಿಳೆಯರನ 

o ವಿವಿಧ್ ಸಮೂಹಗಳು 

 ಜ್ಞಕನ್ ಪಂಚಕಯತಿ  

 ಪರವತಾನೆಯ ಹೊಸ ದಶ್ಾನ್ 

 ಲೊೀಕವಿದಕಾ ವೆೈಚಕರಕ ಯಕತ್ೆರ 

 ಲೊೀಕವಿದಕಾ ಜನ್ ಆಂದೊೀಲ್ನ್ದ ಮನಲಕುಯ ಸಮೇಳನ್ದ (ಜನ್ವರ 2014) ಘೂೀಷಣೆ 

 ಲೊೀಕವಿದಕಾ ಸಕಹಿತಾ ಸೂಚಿ 

 ಲೊೀಕವಿದಕಾ ಜನ್ ಆಂದೊೀಲ್ನ್ದ ಫೀಟೊಗಳು 

 ಸಕಿರಯ ರ್ಕಯಾಕತಾರ ಸಂಪಕಾ ವಿವರಗಳು 
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ಲೊೀಕವಿದೆಾ ಎಂದರೆೀನತ? 

 ಸಮಕಜದ ಜನ್ರಲ್ಲಲರನವ ಜ್ಞಕನ್ರ್ೆಕ ಲೊೀಕವಿದೆಾ ಎನ್ನುತ್ಕುರೆ. 

 ಲೊೀಕವಿದೆಾ ರ್ಕಲೆೀಜನ ಮತನು ವಿಶ್ವವಿದಕಾಲ್ಯದ ಹೊರಗಡೆ ಸಮಕಜದಲ್ಲಲಯೀ ನೆಲೆಸಿರನತುದೆ. 

 ವಿಶ್ವವಿದಕಾಲ್ಯರ್ೆಕ ಹೊೀಗದ್ಧರನವವರನ ಅಜ್ಞಕನಿಗಳಲ್ಲ, ಅವರನ ಸಮಕಜದ್ಧಂದ ಜ್ಞಕನ್ ಮತನು ವಿದೆಾಯನ್ನು ಪಡೆದನರ್ೊಂಡನ 

ತಮಮ ಜೀವನ್ವನ್ನು ನ್ಡೆಸನತ್ಕುರೆ. ಅವರನ್ನು ಲೊೀಕವಿದಾಾ ಸಾಾಮಿ ಅಥವಕ ಲೊೀಕವಿದಾಾಧರ ಎನ್ನುತ್ಕುರೆ. 

 ರೆೈತರನ, ಎಲ್ಲ ಪರರ್ಕರದ ಕನಶ್ಲ್ಕಮಿಾಗಳು, ಆದ್ಧವಕಸಿ, ದನರಸಿು ಮತನು ಸೆೀವಕ ರ್ಕಯಾ ಮಕಡನವವರನ, ಸಣಣ ಸಣಣ 

ಅಂಗಡಿಯವರನ, ಮಹಿಳೆಯರನ, ಜನ್ಪದ ಕಲೆಗಕರರನ ಇವರೆಲಕಲ ಸಮಕಜದ್ಧಂದ ಜ್ಞಕನ್ವನ್ನು ಪಡೆದನರ್ೊಂಡನ ಇದರ 

ಆಧಕರದ ಮೀಲೆ ತಮಮ ಜೀವನೊೀಪಕಯ ಮತನು ಸಮಕಜವನ್ನು ನ್ಡೆಸನತ್ಕುರೆ. ಎಲಕಲ ಲೊೀಕವಿದಕಾಧ್ರರನ ಸೆೀರ 

ಲೊೀಕವಿದಾಾ ಸ್ಮಾಜವನತಾ ನಿಮಿಾಸನತ್ಕುರೆ. 

 ಜನ್ರ ಯೀಚನಕ ವಿಧಕನ್, ಸಕಮಕಜಕ ಮೌಲ್ಾಗಳು, ತಕಾದ ರೀತಿಗಳು, ಸಂಘಟನೆಯ ವಿಚಕರ, ಪರಸಪರ ಮತನು 

ಪರಕೃತಿಯಂದ್ಧಗೆ ಸಂಬಂಧ್ ಮತನು ಅವರ ತಿಳಿವು, ನೆೈಪುಣಾ ಮತನು ದಶ್ಾನ್ ಎಲ್ಲವೂ ಸೆೀರ ಉಂಟಕಗನವ ಜ್ಞಕನ್ದ 

ಪರಪಂಚವನ್ನು ಲೊೀಕವಿದೆಾ ಎಂದನ ಕರೆಯನತ್ೆುೀವೆ. 

 ಲೊೀಕವಿದೆಾ ಸಮಕಜದಲ್ಲಲ ನೆಲೆಸಿರನತುದೆ. ಇದನ ಯಕವುದೆೀ ಪುಸುಕ, ಜಕತಿ, ಧ್ಮಾ ಗರಂಥಕಲ್ಯ ವಿಶಕವವಿದಕಾಲ್ಯ ಅಥವಕ 

ಗಣಕಯಂತರರ್ೆಕ ಸಿೀಮಿತವಕಗಬಲ್ಲದದಲ್ಲ. ಇದನ ಜನ್ರಲ್ಲಲಯೀ ಜೀವಿಸಿರನತುದೆ; ಅವರಂದಲೆೀ ವಿಕಸಿತವಕಗನತುದೆ. 

 ಲೊೀಕವಿದೆಾಯನ ನಿತಾ, ನ್ವಿೀನ್. ಸಮಕಜದ ಮತನು ಸವಂತ ಅವಶ್ಾಕತ್ೆಗಳಿಗೆ ಅನ್ನಗನಣವಕಗಿ ಜನ್ರನ ತಮಮ ಅನ್ನಭವವನ್ನು 

ಆಧ್ರಸಿ ತಕಾ, ಬನದ್ಧ ೆಮತನು ಪರಯೀಗಗಳ ಮೂಲ್ಕ ಲೊೀಕವಿದೆಾಯನ್ನು ನಿರಂತರವಕಗಿ ಬೆಳೆಸನತುಲೆೀ ಇರನತ್ಕುರೆ. 

 ಜನರ ಶ್ಕ್ತುಯ ಮೂಲ ಲೊೀಕವಿದೆಾಯಲಿಿಯೀ ಇದೆ. ಲೊೀಕವಿದೆಾಯ ಬಲ್ದ್ಧಂದ ಅವರನ ರ್ೆೀವಲ್ ತಮಮ 

ಜೀವನೊೀಪಕಯವನ್ುಲ್ಲದೆ. ಪರಕೃತಿ ಮತನು ಇತರ ಮನ್ನಷಾರೊಡನೆ ಪರಸಪರ ಸಂಬಂಧ್ ಬೆಳೆಸನತ್ಕುರೆ, ತಪುಪ-ಸರಯನ್ನು 

ಗನರನತಿಸನತ್ಕುರೆ, ಅನಕಾಯದ ವಿರನದ ೆಹೊೀರಕಡನತ್ಕುರೆ, ಹಕಗೂ ಮೌಲ್ಾ ಮತನು ತಕಾಗಳ ಮಿಲ್ನ್ದ್ಧಂದ ತಮಮ 

ವಿಶ್ವದೃಷ್ಠಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿರ್ೊಳುುತ್ಕುರೆ.  

 ಲೊೀಕವಿದೆಾಯತ ಶ್ರಮ ಮತತು ಬ್ತದಿಿಗಳನತಾ ಬೆೀರಾಗಿ ನೊೀಡತವುದಿಲಿ. ಲೊೀಕವಿದೆಾಯ ದೃಷ್ಠಿರ್ೊೀಣದಲ್ಲಲ ಯಕವುದೆೀ ರ್ೆಲ್ಸ 

ಶ್ರಮ ಮಕತರವೆಂದನ ಹೆೀಳಲಕಗದೆೀ ಶ್ರಮ ಮತನು ಜ್ಞಕನ್ದ ಸಮಿಮಲ್ನ್ವಕಗಿ ತ್ೊೀರನತುದೆ. ಹಿೀಗಕಗಿ ಶ್ರಮಿಕನ್ನ್ನು ರ್ೆೀವಲ್ 

ರ್ಕಮಿಾಕನೆಂದನ ಪರಗಣಿಸದೆ ಜ್ಞಕನಿ ಎಂದನ ಹೆೀಳಬಹನದಕಗಿದೆ. 

 ಲೊೀಕವಿದೆಾಗೆ ವಿಶ್ಾವಿದಾಾಲಯದ ವಿದೆಾಗೆ ಸ್ಮವಾದ ಸಾಿನ ಮತತು ಮೌಲಾ ಸ್ಥಕ್ತಕದಾಗ ಮಕತರ ಸಮಕಜದಲ್ಲಲ ಹರಡಿರನವ 

ಸಕಮಕಜಕ ಮತನು ಆರ್ಥಾಕ ಅಸಮಕನ್ತ್ೆಯನ್ನು ದೂರ ಮಕಡಬಹನದನ. 

 ಲೊೀಕವಿದಕಾ ಜನ್ ಆಂದೊೀಲ್ನ್ವು ಲೊೀಕವಿದಕಾ ಸಮನದಕಯದ ಜ್ಞಕನ್ ಆಂದೊೀಲ್ನ್ವಕಗಿದನದ ಇದನ ಬೃಹತ್ ಸಮಕಜದಲ್ಲಲ 

ಲೊೀಕವಿದೆಾಗೆ ಮತನು ಲೊೀಕವಿದಕಾ ಸಮನದಕಯರ್ೆಕ ಸಮನಕದ ಸಕಥನ್ವನ್ನು ದೊರಕಿಸಿರ್ೊಡನವ ಗನರಯನ್ನು ಹೊಂದ್ಧದೆ. 
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ವಿಷಯ ಪ್ರವೆೀಶ್ 

ಈ ಸಮಕಜದಲ್ಲಲ ಬಡವರನ ಯಕರೆಂದನ ಗನರನತಿಸಬೆೀರ್ಕದಲ್ಲಲ ನ್ಮಮ ದೃಷ್ಠಿಯನ್ನು ಒಮಮ ಹೊರಳಿಸಿ ನೊೀಡಿದರೆ ಸಕಕನ, ಕ್ಷಣದಲ್ಲಲ 

ತಿಳಿದನಹೊೀಗನತುದೆ, ಅವರನ ರೆೈತರೊೀ, ರ್ಕಮಿಾಕರೊೀ, ಆದ್ಧವಕಸಿಗಳ ೆೀ ಅಥವಕ ಗಕಡಿ/ ಹಳಿುಯ ಅಂಗಡಿ ಮಕಲ್ಲೀಕರೆೀ 

ಆಗಿರಬೆೀಕನ ಎಂದನ. ಕೂಲ್ಲ ರ್ೆಲ್ಸದವನ್ನ ಎಂದ್ಧಗೂ ಬಡವ. ಅತಿ ಸಣಣ ಸರ್ಕಾರ ರ್ಕಮಿಾಕನ್ ಕನಟನಂಬವೂ ಬಡತನ್ದಲ್ಲಲ 

ಬೆೀಯನವಂತ್ೆ ತ್ೊೀರನವುದ್ಧಲ್ಲ. ಈ ಬಡಕನಟನಂಬದವರನ ಹೆಚಕಾಗಿ ಸೂಕಲ್ನ-ರ್ಕಲೆೀಜನ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದ್ಧರನವುದ್ಧಲ್ಲ. ಹಕಗೆಂದ 

ಮಕತರರ್ೆಕ ಇವರನ ಅಜ್ಞಕನಿಗಳೆಂದನ ಅಥಾವಲ್ಲ. ಇವರನ ಲೊೀಕವಿದೆಾಯ ತಿಳಿವು ಉಳುವರನ. ಸರ್ಕಾರವು ಶಿಕ್ಷಿತ ಜನ್ರನ್ನು ಮಕತರ 

ಜ್ಞಕನಿಗಳೆಂದನ ಪರಗಣಿಸನತುವೆ. ಅವರಗೊೀಸಕರವೆೀ ಹೆಚನಾ, ಖಚಿತ ಮತನು ನಿಗದ್ಧತ ಆದಕಯದ ಸನಭದರತ್ೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿ 

ಲೊೀಕವಿದೆಾ ಮತನು ಲೊೀಕವಿದಕಾ ಸಮನದಕಯಗಳನ್ನು ದಕರದರಯದ ಕಡೆಗೆ ತಳುುತಿುವೆ. ಈ ಸಿಥತಿ ಬದಲಕಗಬೆೀಕನ. ಸರ್ಕಾರಗಳು ಈ 

ಪಕ್ಷಪಕತದ ವಾವಹಕರವನ್ನು ನಿಲ್ಲಲಸಿ ಲೊೀಕವಿದೆಾಯನಕುಧ್ರಸಿ ರ್ೆಲ್ಸ ಮಕಡನವವರಗೆ ಭದರ, ನಿಶಿಾತ ಮತನು ಸರ್ಕಾರ 

ಉದೊಾೀಗಿಗೆ ಸಮನಕದ ಆದಕಯ ಒದಗಿಸಿರ್ೊಡನವ ಏಪಕಾಟನ ಮಕಡಬೆೀರ್ಕಗಿದೆ. ಇದೆೀ ವಿಚಕರವನ್ನು ವಿವರಸಿ ತಿಳಿಸನವ 

ಪರಯತುವನ್ನು ಈ ಪುಸುಕದಲ್ಲಲ ಮಕಡಲಕಗಿದೆ. 

ಲೊೀಕವಿದೆಾ ಏನೆಂದನ ಎಲ್ಲರಗೂ ತಿಳಿದ್ಧದದರೂ ಪಕರರಂಭದಲ್ಲಲ ಇದರ ಸಂಕ್ಷಿಪು ಪರಚಯ ರ್ೊಡಲಕಗಿದೆ. ಲೊೀಕವಿದೆಾಯನ ಶೆರೀಷ ಿ

ಜ್ಞಕನ್ವೆೀ, ಆದರೆ ಇದರ ಹಕಕನ್ನು ಪರತಿಪಕದ್ಧಸದ್ಧದದಲ್ಲಲ ಲೊೀಕವಿದಕಾ ಸಮಕಜವನ್ನು ಹಿೀನ್ ಮತನು ಕಠಿಣಸಿಥತಿಯಂದ ಬಿಡನಗಡೆ 

ಪಡೆಯಲ್ನ ಸಕಧ್ಾವಿಲ್ಲ. ಲೊೀಕವಿದಾಾ ಜನ ಆಂದೊೀಲನವು ಲೊೀಕವಿದೆಾಗೆ ಜ್ಞಾನದ ಸಾಿನವನತಾ ದೊರಕ್ತಸ್ಥರ್ೊಡತವುದಲಿದೆ, 

ವಿಶ್ವವಿದಕಾಲ್ಯದ ವಿದೆಾಗೆ ಸಮವಕದ ಗೌರವ ದೊರಕಿಸಿರ್ೊಡನವ ಆಂದೊೀಲ್ನ್ವಕಗಿದೆ. ಅಧಕಾಯ ೩ ಮತನು ೪ರಲ್ಲಲ ಇದರ 

ತಕಾವನ್ನು ವಿವರಸಲಕಗಿದೆ. ಅಧಕಾಯ 6 ಮತನು 7ರಲ್ಲಲ ಲೊೀಕವಿದಕಾ ಸಮಕಜದ ವಿವಿಧ್ ಭಕಗಗಳು ತಮಮ  ಜ್ಞಕನ್ರ್ೆಕ ಹೆೀಗೆ 

ಸಮಕನ್ ಸಕಥನ್ ಸಿಗಬೆೀರ್ೆಂಬ ಹರ್ೊಕತ್ಕುಯ ಮಕಡಬಹನದನ ಎಂದನ ವಿಚಕರ ಮಕಡಲಕಗಿದೆ. 

ರೆೈತ ಅಥವಕ ರ್ಕಮಿಾಕ ಸಮನದಕಯಗಳಿಗೆ ತಮಮದೆೀ ಪಂಚಕಯತಿಗಳಿವೆ. ಆದ್ಧವಕಸಿ ಮತನು ಸಣಣ ವಕಾಪಕರಸಥರಗೂ ಅವರ 

ಸಕಮನದಕಯಕ ಪಂಚಕಯತಿಗಳಿವೆ. ಚಿಕಕ ಮತನು ವಿರ್ೆೀಂದ್ಧರತವಕದ ಈ ಪಂಚಕಯತಿಗಳು ಮತನು ಇವುಗಳ ಮನಖಂಡರನ ತಮಮ 

ಸಮನದಕಯಗಳ ಹಲ್ವಕರನ ಸಮಸೆಾಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಸಿ, ಹೊಸ ವಿಚಕರಗಳನ್ನು ಮನಂದ್ಧಟನಿ, ಅವುಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ಯಕವನ್ನು 

ಇರಸಿರ್ೊಳುಬೆೀಕನ, ಯಕವನ್ನು ಬಿಡಬೆೀಕನ ಎಂಬನದರ ಬಗೆ ೆಚಚಿಾಗಳನ್ನು ಮನಂದನವರಸನತಿುರನತ್ಕುರೆ. ಈ ಪ್ುಸ್ುಕವು ಇಂತಹ 

ಸ್ಮತದಾಯಗಳ ಮತಖಂಡರತ, ವಿಚಾರವಂತರತ ಮತತು ಸ್ಂಘಷಾಗಳ ಮತಂದಾಳುಗಳಿಗೆ ಉದೆದೀಶ್ಚತವಾಗಿದೆ, ಅವರಂದ 

ಲೊೀಕವಿದೆಾಗೆ ಸ್ಮಾಜದಲಿ ಿಸ್ೂಕು ಸಾಿನವನತಾ ಕಲಿಿಸ್ಥರ್ೊಡತವ ರ್ಾಯಾವು ಸ್ಶ್ಕುವಾಗಲೆಂದತ. ಈ ಆಂದೊೀಲ್ನ್ದ ಮೌಲ್ಾ ಮತನು 

ಗನರಯ ಬಗೆ ೆಹಕಗೂ ಸಂಘಟಿತ ರ್ಕಯಾ ನಿವಾಹಣೆಯ ವಿಚಕರಗಳನ್ನು ಅಧಕಾಯ 4, 5ರಲ್ಲಲ ಮನಂದ್ಧಡಲಕಗಿದೆ. ಲೊೀಕವಿದೆಾಯ 

ಸಮಕನ್ತ್ೆಯ ಅಧಿರ್ಕರರ್ೆಕ ಜ್ಞಕನ್ ಪಂಚಕಯತಿಗಳ ಮೂಲ್ಕ ರೂಪವನ್ನು ರ್ೊಡಲ್ನ ಸಮನದಕಯಗಳ ಒಳಗೆ ಮತನು ನ್ಡನವೆ 

ಚಚೆಾಗಳನ್ನು ನ್ಡೆಸಲ್ನ ಸಮನದಕಯಗಳ ಮನಖಂಡರನ ಮನಂದೆ ಬರಬೆೀಕನ ಮತನು ಸಕಿರಯವಕಗಿ ಭಕಗವಹಿಸಬೆೀಕನ, ಏರ್ೆಂದರೆ 

ಇದನ ಅವರದೆದೀ ಜ್ಞಕನ್ ಆಂದೊೀಲ್ನ್ವು. 
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ಲೊೀಕವಿದಕಾ ವಿಚಕರ ಯಕತ್ೆರ ಮತನು ಪರವತಾನೆಯ ಹೊಸ ದಶ್ಾನ್ದ ಅಧಕಾಯಗಳಲ್ಲಲ ಲೊೀಕವಿದಕಾ ವಿಚಕರ ಮತನು 

ರ್ಕಯಾಗಳ ಕರಮವಕದ ಚಚೆಾ ಇದನದ, ಇಂದ್ಧನ್ ದಶ್ಾನ್ಗಳ ಜಕಗತಿಕ ಸಂದಭಾದಲ್ಲಲ ಲೊೀಕವಿದೆಾಯ ಸಕಥನ್ವನ್ನು 

ಪರತಿಪಕದ್ಧಸಲಕಗಿದೆ. 

ದೆೀಶ್ದ ಸ್ಮೃದಿಿಯ ಮಾಗಾ 

ದೆೀಶ್ವು ಸಮೃದ್ಧೆಯ ಮಕಗಾದಲ್ಲಲ ಮನನ್ುಡೆಯಬೆೀರ್ಕದರೆ ಇಂದನ ರ್ೆಳಕಂಡ ಎರಡನ ವಿಚಕರಗಳನ್ನು ಪರಣಕಮರ್ಕರಯಕಗಿ 

ಅನ್ನಷ್ಕಿನ್ಗೊಳಿಸಬೆೀರ್ಕಗಿದೆ.  

• ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವಯಸ್ಕ ಸ್ಥರೀ-ಪ್ುರತಷರಗೆ ಭದರ ಮತತು ನಿಶ್ಚಿತ ಆದಾಯವಿರಬೆೀಕತ. 

• ಶಾಲಾ-ರ್ಾಲೆೀಜತ ಜ್ಞಾನ ಮತತು ಲೊೀಕವಿದೆಾಯ ನಡತವೆ ಭೆೀದ ಭಾವ ಮಾಡಬಾರದತ 

1. ದೆೀಶ್ದ ಪರತಿಯಬಬ ನಕಗರಕನಿಗೆ ಭದರ ಮತನು ನಿಶಿಾತ ಆದಕಯವಿದನದ, ಅದನ ಸರ್ಕಾರೀ ಕಮಾಚಕರಯ ಸಂಬಳರ್ೆಕ 

ಸಮವಿದದಲ್ಲಲ ಬಹಳ ಶಿೀಘರದಲೆಲೀ ಹಳಿು ಮತನು ನ್ಗರದ ಪರತಿ ಮನೆಯೂ ಸಮೃದೆಗೊಳುುತುದೆ ಮತನು ಇಡಿೀ ದೆೀಶ್ದಲ್ಲಲ ಸಮೃದ್ಧ ೆ

ಮತನು ಸಂಪನ್ುತ್ೆಗಳು ರಕರಕಜಸತ್ೊಡಗನತುವೆ. 

2. ರೆೈತನಿಗೆ ಬೆೀಸಕಯದ ಜ್ಞಕನ್ವಿರನತುದೆ. ಕನಶ್ಲ್ಕಮಿಾಗೆ ತನ್ು ರ್ೆಲ್ಸದ ತಿಳಿವಳಿರ್ೆ ಇರನತುದೆ. ಆದ್ಧವಕಸಿಗೆ ರ್ಕಡಿನ್ 

ಜ್ಞಕನ್ವಿರನತುದೆ, ಸಣಣ ವಕಾಪಕರಗೆ ಸಣಣ ಬಂಡವಕಳದ ಉದೊಾೀಗದಲ್ಲಲ ನಿಪುಣತ್ೆ ಸಿದ್ಧೆಸಿರನತುದೆ. ಆದರೆ ಇವರೆಲ್ಲರ ಅರವನ್ನು 

‘ಜ್ಞಕನ್’ ಎಂದನ ಸಿವೀಕರಸಲ್ನ ಸರ್ಕಾರ ಸಿದೆವಿಲ್ಲ. ರ್ೆೀವಲ್ ಶಿಕ್ಷಿತರ ಜ್ಞಕನ್ರ್ೆಕ ಮಕತರವೆೀ ಭದರ ಮತನು ನಿಶಿಾತ ಆದಕಯದ 

ಭರವಸೆ ನಿೀಡಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಶಿಕ್ಷಿತರನ್ನು ಮಕತರವೆೀ ಜ್ಞಕನಿಗಳು ಪರಗಣಿಸನವುದಕದರೆ ಈ ಪರಶೆುಗಳು ಮೂಡನತುವೆ: 

• ಶಕಲಕ-ರ್ಕಲೆೀಜನ ಪರವೆೀಶ್ ಮಕಡದ್ಧರನವವನ್ನ ಅಜ್ಞಕನಿಯೀ? 

• ಅವನ್ನ ನಿಶಿಾತ ಮತನು ಭದರ ಆದಕಯರ್ೆಕ ಹಕನಕದಕರನೆೀಕಲ್ಲ?  

• ಅವನ್ನ ಈ ದೆೀಶ್ದ ನಕಗರೀಕನ್ಲ್ಲವೆೀ? 

3. ಎಲಕಲ ಸರ್ಕಾರಗಳ  ಭದರ ಆದಕಯ ರ್ೊಡನವ ವಿಚಕರದಲ್ಲಲ ಇಲ್ಲಲಯವರೆಗೂ ಇಬಬಗೆಯ ಅಳತ್ೆಗೊೀಲ್ನ್ನು ಬಳಸನತ್ಕು 

ಬಂದ್ಧವೆ. ರ್ೆೀವಲ್ ಶಿಕ್ಷಿತರನೆುೀ ನಿರನದೊಾೀಗಿಗಳೆಂದನ ಗನರನತಿಸನತ್ಕು, ಅವರಗೆ ಮಕತರವೆೀ ನೌಕರ ನಿೀಡನವ ಕನರತನ ವಿಚಕರ 

ಮಕಡನತುದೆ. ಹೊಲ್ದಲ್ಲಲ ರ್ೆಲ್ಸ ಮಕಡನವ ರೆೈತ, ಮನೆಯಲ್ಲಲ ಶ್ರಮಿಸನವ ಸಣಣ ಉದೊಾೀಗಿ, ರ್ಕಡಿನ್ಲ್ಲಲ ವಕಸಿಸನವ ಆದ್ಧವಕಸಿ, 

ಗಕಡಿ ಬನಟಿಿಗಳಲ್ಲಲಟನಿ ಅವಶ್ಾಕ ವಸನುಗಳನ್ನು ಮಕರನವವನ್ನ ಮತನು ಇವರೆಲ್ಲರ ಸಮರ್ೆಕ ದನಡಿಯನವ ಮತನು ಕನಟನಂಬವನ್ನು 

ಸಲ್ಹನವ ಮಹಿಳೆಯರಗೆ ನಿಶಿಾತ ಆದಕಯವಿರಬೆೀಕಲ್ಲವೆೀ? ಆದರೆ ಇದನ ತಮಮ ಹೊಣೆ ಎಂದನ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಒಪುಪವುದ್ಧಲ್ಲ. 

4. ಸರ್ಕಾರಗಳ ಮಲ್ತ್ಕಯ ಧೊೀರಣೆಯನ್ನು ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ೂಲ ರ್ಕಣಬಹನದನ, ಶಕಲಕ ರ್ಕಲೆೀಜನ್ಲ್ಲಲ ಜ್ಞಕನ್ ಪಡೆಯನವವರಗೆ 

ಸರ್ಕಾರ ಎಲಕಲ ಸವಲ್ತನುಗಳನ್ನು ರ್ೊಟನಿ ಬಹಳಷನಿ ಹಣ ವಾಯಸನವುದಲ್ಲದೆ ಅವರನ್ನು ನಿಶಿಾತ ಆದಕಯದ 

ಹಕನಕದಕರರೆಂದೂ ಬಗೆಯನತುದೆ. ಇನೊುಂದೆಡೆ ತಮಮದೆೀ ಸಕಮಥಾಾ ಮತನು ಶ್ರಮಗಳ ಮೂಲ್ಕ ಸಮಕಜದ್ಧಂದ ಜ್ಞಕನ್ 

ಸಂಪಕದ್ಧಸಿರ್ೊಳುುವವರೆೀ ಹೆಚಿಾನ್ ಸಂಖ್ೆಾಯಲ್ಲಲದಕದರೆ. ಇವರಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಯಕವುದೆೀ ಸಹಕಯವೂ ಸಿಗನವುದ್ಧಲ್ಲ, ಅಲ್ಲದೆ 
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ವಾವಸಿಥತ ನೌಕರ ಪಡೆದನರ್ೊಳುುವ ಹಕನಕ ಕೂಡ ಇರನವುದ್ಧಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಲ ನಿಶಿಾತ ಮತನು ಭದರ ಆದಕಯರ್ೆಕ ರ್ಕಲೆೀಜನ 

ಶಿಕ್ಷಣದ ಒರೆಗಲ್ನಲ ಅಪರಮಕಣಿಕವಕಗಿದನದ ಪಕ್ಷಪಕತಪುಣಾವಕಗಿಯೂ ಇದೆ. 

5. ಈ ದೆೀಶ್ದಲ್ಲಲ ಲೊೀಕವಿದೆಾಯ ಆಧಕರದ ಮೀಲೆ ಉತ್ಕಪದ್ಧಸಿದ ವಸನುಗಳು ಪರಮಕಣ ಮತನು ಗನಣಮಟಿದಲ್ಲಲ ರ್ಕಲೆೀಜನ, 

ವಿಶ್ವವಿದಕಾಲ್ಯದ ಆಧಕರದ ಮೀಲೆ ತಯಕರಸಿದ ವಸನುಗಳಿಗಿಂತ ಯಕವುದೆೀ ರೀತಿಯಲ್ೂಲ ರ್ೆಳಮಟಿದಲ್ಲಲಲ್ಲ. ಹಕಗಕದರೆ 

ರೆೈತ ಮತನು ಕೃಷ್ಠಯ ಪಕರಧಕಾಪಕರನ, ನೆೀರ್ಕರ ಮತನು ಟೆಕ್ಸ್ಟೆೈಲ್ ಇಂಜನಿಯರ್, ಮಿೀನ್ನಗಕರ ಮತನು ಜಲ್ವಿಜ್ಞಕನಿ, 

ವನ್ವಕಸಿ ಮತನು ವನ್-ಅಧಿರ್ಕರ, ಸಥಳಿೀಯ ಸಕವಸಥಯ ರ್ೆಲ್ಸಗಕರ ಮತನು ರ್ಕಪೌಂಡರ್, ವಿದನಾತ್ ಯಂತ್ಕರಗಕರದ ಮೀಸಿಿ 

ಮತನು ಲೊೀಕಪಯೀಗಿ ಇಂಜನಿಯರ್, ಸಣಣ ವಕಾಪಕರ ಮತನು ಮಕರನಕಟೆಿ ನಿವಕಾಹಕ ಇವರೆಲ್ಲರ ಆದಕಯದಲ್ಲಲ ಇಷನಿ 

ಅಂತರವೆೀಕಿದೆ? ದೆೀಶ್ ಮತನು ಸಮಕಜರ್ೆಕ ಪರತಿಯಂದನ ರೀತಿಯ ಜ್ಞಕನ್ದ ಅವಶ್ಾಕತ್ೆ ಇದೆ ಮತನು ಎಲಕಲ ಪರರ್ಕರದ 

ಜ್ಞಕನ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಮಕಡನವ ರ್ಕಯಾಗಳಿಗೆ ಯೀಗಾ ಬೆಲೆ ಸಿಗಬೆೀಕನ. ರೆೈತ, ರ್ಾಮಿಾಕ, ಆದಿವಾಸ್ಥ, ಹೆಂಗಸ್ರತ, 

ಕೂಲಿಗಾರರತ, ಸ್ಣಣ ವಾಾಪಾರಗಳು ಮತತು ಯತವಜನರಗೆ ಯಾವ ರ್ೆಲಸ್ದ ತಿಳಿವು ಮತತು ರ್ೌಶ್ಲಾವಿರತತುದೊೀ ಅದರ 

ಆಧಾರದ ಮೀಲೆ ಭದರ ಮತತು ಸ್ಥಿರವಾದ ಆದಾಯ ಸ್ಥಗಬೆೀಕತ. 

6. ಯಾವ ವಾಕ್ತುಯೂ ರ್ೆೀವಲ ಕೂಲಿಗಾರನಾಗಿರತವುದಿಲ,ಿ ಬದಲ್ಲಗೆ ಯಕವುದೆೀ ಒಂದನ ವಿಷಯದಲಕಲದರೂ ಕನಶ್ಲ್ನಕಗಿದನದ, 

ಒಂದನ ರ್ೆಲ್ಸವನಕುದರೂ ಮಕಡಲ್ನ ಖಚಿತವಕಗಿ ಬರನತುದೆ. ಇಂದನ ದ್ಧನ್ಗೂಲ್ಲಗಳಕಗಿ ರ್ೆಲ್ಸ ಮಕಡನತಿುರನವ ಬಹನಪಕಲ್ನ 

ಜನ್ರಗೆ ಕೃಷ್ಠಯೀ, ಕನಶ್ಲ್ಕಮಾವೀ, ಸಣಣ ವಕಾಪಕರವೀ ಅಥವಕ ಬೆೀರೆೀನೊೀ ವಿಷಯದಲ್ಲಲ ಅರವಿರನತುದೆ. ಆದರೆ 

ಅವರನ ಮಕಡಬಲ್ಲ ರ್ೆಲ್ಸರ್ೆಕ ಯೀಗಾ ಸಂಬಳ ರ್ೊಡನವ ಬದಲಕಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ನಿೀತಿಗಳು ಅವರನ್ನು ರ್ೆಳಮಟಿದ 

ಕೂಲ್ಲಗಕರರನಕುಗಿಸಿ ಅಜ್ಞಕನಿಗಳನಕುಗಿಸ ಹೊರಟಿವೆ; ಇದನ ಅವರಗೆ ಮತನು ಅವರ ಲೊೀಕವಿದೆಾಗೆ ಎಸಗನತಿುರನವ ಘೂೀರ 

ಅಪಮಕನ್. 

7. ಸರ್ಕಾರ ಉದೊಾೀಗಸಥರಗೆ ವೆೀತನ್ ಆಯೀಗವನ್ನು ರಚಿಸಿ ಆಗಿಂದಕಗೆಾ ಅವರ ವೆೀತನ್ವನ್ನು ಹೆಚಿಾಸನವ ನಿಣಾಯವನ್ನು 

ಸರ್ಕಾರ ತ್ೆಗೆದನರ್ೊಳುುತುದೆ. ಆದರೆ ಲೊೀಕವಿದೆಾಯ ಆಧಕರದ ಮೀಲೆ ಜೀವಿಸಿರನವವರನ್ನು ಮಕರನಕಟೆಿಯ ತಿೀವರ 

ಆಕರಮಣರ್ಕರ ಹೊಡೆತರ್ೆಕ ಸಿಲ್ನಕಿಸಿ ವರಮಕನ್ ಗಳಿಸನವುದರ್ೆಕ ಅಕ್ಷಮರನಕುಗಿ ಮಕಡನತುದೆ. ಪರಣಕಮವಕಗಿ ಇಬಬರ 

ನ್ಡನವಿನ್ ಆದಕಯದ ಅಂತರ ಹೆಚನಾತುಲೆೀ ಹೊೀಗನತುದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಕಮಾಚಕರಯ ಕನಿಷಿ ಆದಕಯ ಇಂದನ ಸನಮಕರನ 

ತಿಂಗಳಿಗೆ ರೂ. 20, 000 (ಎಲಕಲ ಸವಲ್ತನುಗಳನ್ೂು ಒಳಗೊಂಡನ) ಇದೆ. ಅದೆೀ ಒಬಬ ಸಕಮಕನ್ಾ ರ್ಕಮಿಾಕ ಅಥವಕ ರೆೈತನ್ 

ಮಕಸಿಕ ಆದಕಯ ತಿಂಗಳಿಗೆ ರ್ೆೀವಲ್ 5 ರಂದ 6 ಸಕವಿರ. ಇದನ ಕೂಡ ಎಂದ್ಧಗೂ ಅನಿಶಿಾತ. ಇದನ ಅಸಕಧ್ನ ಮತನು ತಪುಪ 

ನಿೀತಿ. ಇಂದಿನ ತತಟ್ಟ್ಯ ದಿನಗಳಲಿಿ ಯಾರದೆದೀ ಆದಾಯವು ದಿನರ್ೆಕ ಕನಿಷ್ 1000 ರೂ. ಇರಬೆೀಕತ. 

8. ಸಹಸಕರರನ ವಷಾಗಳ ಮಕನ್ವನ್ ಇತಿಹಕಸದ ಬಹನಭಕಗದಲ್ಲಲ ಲೊೀಕವಿದೆಾಯನ್ನು ಜಕಾನ್ವೆಂದೆೀ ಬಗೆಯಲಕಗಿತನು. 

ಸಮಕಜದಲ್ಲಲ ಲೊೀಕವಿದೆಾ ಮತನು ಲೊೀಕವಿದಕಾಧ್ರತ ಸಮನದಕಯಗಳೆರಡೂ ಮಕನ್ಾತ್ೆ ಪಡೆದ್ಧದದವು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಲ 

ಬಹನಪಕಲ್ನ ಸಂಘಟಿತ ವಿದೆಾ ಮತನು ಲೊೀಕವಿದೆಾಯ ನ್ಡನವೆ ಹೊಂದಕಣಿರ್ೆ ಮತನು ಸೊೀದರ ಭಕವವಿತನು. ನ್ಡನ ನ್ಡನವೆ 

ರ್ೆಲ್ವಮಮ ಮಕತರ ಲೊೀಕವಿದೆಾಯನ್ನು ತನಳಿಯನವ ಮತನು ತಿರಸಕರಸನವ ಧೊೀರಣೆಗಳು ಮೀಲೆದನದ ಬರನತಿುದನದ 

ಸಮಯಕಂತರದಲ್ಲಲ ಶ್ಮನ್ವಕಗನತಿುದದವು ಎನ್ನುವುದೂ ಸತಾವೆೀ –ಸಕಮಕನ್ಾವಕಗಿ ಈ ಪರಕಿರಯಗಳು ವಿರ್ೊೀಪದತು 
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ತಿರನಗನತಿುರಲ್ಲಲ್ಲ. ಈ ಹನೆಾಲೆಯನತಾ ಅರತತ ಲೊೀಕವಿದಾಾ ಸ್ಮತದಾಯಗಳು ದೆೀಶ್ದ ಉಜಾಲ ಮತತು ಸ್ಮೃದಿಿಶಾಲಿ 

ಪ್ರಂಪ್ರೆಯ ಅನತವಂಶ್ಚಕ ಉತುರಾಧಿರ್ಾರ ತಮಮದೆೀ ಎಂದತ ಬ್ಗೆದತ ಈ ಮಹತ್ಾಕಯಾವನತಾ ಮತಂದತವರಸ್ಬೆೀರ್ಾಗಿದೆ. 

9. ಕಳೆದ ನ್ೂರನ ವಷಾಗಳಿಂದ ಆಮೂಲಕಗರ ಸಕಮಕಜಕ ಬದಲಕವಣೆ, ವಾವಸೆಥಯ ಪರವತಾನೆ ಮತನು ಆರ್ಥಾಕ 

ಸನರಕ್ಷತ್ೆರಗೊೀಸಕರ ರ್ೆಲ್ಸ ಮಕಡನವವರ ಬೆೀಡಿರ್ೆಗಳು ಹಿೀಗಿವೆ: ಉಳುವವನಿಗೆ ಭೂಮಿ, ಕೂಲ್ಲಗಕರನಿಗೆ ಯೀಗಾ ಮಜೂರ, 

ಗೃಹ ರ್ೆೈಗಕರರ್ೆಯ ವಸನುಗಳಿಗೆ ಮಕರನಕಟೆಿ, ಕೃಷ್ಠ ಉತ್ಕಪದನೆಗೆ ಸೂಕು ಬೆಲೆ, ದಲ್ಲತ, ಆದ್ಧವಕಸಿ ಮತನು ಹಿಂದನಳಿದ 

ಸಮಕಜದವರಗೆ ಮಿೀಸಲ್ನ. ಆರ್ಥಾಕ ಉದಕರೀಕರಣ ಮತನು ಮಕರನಕಟೆಿ ನಿೀತಿ ಈ ಯತಗದಲಿ ಿಎಲಾಿ ಬ್ಡ ವಗಾಗಳ 

ಅತಾಂತ ಸ್ಮಪ್ಾಕ ಮತತು ಪ್ರಬ್ಲ ಬೆೀಡಿರ್ೆ ಏನೆಂದರೆ, ಪ್ರತಿ ಕತಟತಂಬ್ಕೂಕ ಸ್ರ್ಾಾರ ರ್ೆಲಸ್ದಷೆ್ೀ ದೃಢವಾದ ಮತತು ನಿಶ್ಚಿತ 

ಆದಾಯ ದೊರಕಬೆೀರ್ೆಂದತ. 

10. ಆದದರಂದ ಹಳಿು ರ್ೆೀರಗಳಲ್ಲಲ ಉದೊಾೀಗ ರ್ಕಯಕಾಲ್ಯಗಳನ್ನು ತ್ೆರೆಯಬೆೀರ್ಕಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಲ ಆ ಕ್ೆೀತರದ ಪರತಿಯಬಬ ದೃಢ ಮತನು 

ನಿಶಿಾತ ಆದಕಯವನ್ನು ಆಶಿಸನವ ವಾಕಿುಯ ಹೆಸರನ ಮತನು ಜ್ಞಕನಕಹಾತ್ೆಯನ್ನು ನ್ಮೂದ್ಧಸಬೆೀಕನ. ಲೊೀಕವಿದಕಾಧಕರತ ಭದರ 

ಮತನು ನಿಶಿಾತ ಆದಕಯದ ಅನ್ನಷ್ಕಿನ್ವು ಹಳಿು ರ್ೆೀರಗಳಲ್ಲಲ ಒಂದನ ಹೊಸ ಸಕವತಂತರದ ಸಂದೆೀಶ್ವನ್ನು ತರನತುದೆ. ಎಲ್ಲರಗೂ 

ಭದರ ಮತನು ಸರಕಸರ ಸಮನಕದ ಆದಕಯವನ್ನು ರ್ೊಡನವೆವೆಂಬನದರ ಅಥಾವು ಈ ದೆೀಶ್ದ ಪೂಣಾ ಶ್ರಮ ಹಕಗೂ 

ಜ್ಞಕನ್ವನ್ನು ಗೆಯಮಗೆ ತಂದ್ಧದೆದೀವೆಂದನ. ದೆೀಶ್ವನ್ನು ಪರಗತಿಯ ಹಕದ್ಧಗೆ ಒಯನಾವ ದಕರ ಇದಕಿಕಂತ ಬಿರನಸಕದದನ ಬೆೀರೆ ಇಲ್ಲ. 

ಭದರ ಮತತು ಸ್ರ್ಾಾರ ರ್ಾಮಿಾಕರ ಸ್ಮಾನ ಆದಾಯದ ಹಕಕನತಾ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸೊೀಣ 

ಎಲ್ಲರಗೂ ನಿಶಿಾತ, ಸರ್ಕಾರ ರ್ಕಮಿಾಕರಗೆ ಸಮವಕದ ಆದಕಯದ ಹಕಕನ್ನು ಪರತಿಪಕದ್ಧಸನವುದರ್ೊಕೀಸಕರ ರ್ೆಳಗೆ ರ್ೊಟಿಿರನವ 

ಎರಡನ ವಿಚಕರಗಳ ಮೀಲೆ ವಿಶಕವಸ ಬಲ್ಪಡಿಸಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಬಲ್ವಕಗಿ ಮಂಡಿಸಬೆೀಕನ. 

 ಲೊೀಕವಿದಾಾ ಸ್ಮತದಾಯಗಳು ಒಟತ್ಗೂಡಿ ಲೊೀಕವಿದೆಾಯೂ ಜ್ಞಾನವೆಂಬ್ ಹಕಕನತಾ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸ್ಬೆೀಕತ. 

 ಲೊೀಕವಿದೆಾಗೆ ಸ್ರ್ಾಾರ ರ್ಾಮಿಾಕರ ಸ್ಮಾನವಾದ ಗೌರವ ಮತತು ಮೌಲಾವಿರಬೆೀರ್ೆಂದತ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸ್ಬೆೀಕತ. 

ಈ ನಿಟಿಿನ್ಲ್ಲಲ ರ್ೆಳಕಂಡ ಅಂಶ್ಗಳನ್ನು ವಿಶೆಲೀಷ್ಠಸಿ ಈ ವಿಚಕರವನ್ನು ಜನ್ ಮತನು ಸಮಕಜದ ಮನಂದೆ ಮಂಡಿಸಬೆೀಕನ. 

1. ಲೊೀಕವಿದೆಾಗೆ ರ್ಕಲೆೀಜನ್ ವಿದೆಾಗೆ ಸರಸಮವಕದ ಮೌಲ್ಾ, ಗೌರವ ಮತನು ಅನ್ನಕೂಲ್ಗಳು ಸಿಕಕಲ್ಲಲ, ರೆೈತನ್ ಮಕಕಳು 

ಹಳಿುಯನ್ನು ಬಿಟನಿ ಬೆೀರೆಲೊಲೀ ಹೊೀಗನವನೆೀ? ಕನಶ್ಲ್ಕಮಿಾಯ ಮಗ ತನ್ು ಮನೆ, ಸಮನದಕಯ ಮತನು ರ್ೆಲ್ಸವನ್ನು ಬಿಟನಿ 

ಕೂಲ್ಲಗೊೀಸಕರ ಅಲೆದಕಡನವನೆೀ? ಮಹಿಳೆಯರನ ತಮಮ ಘನ್ತ್ೆ ಕನಗನೆವಂತಹ ಇತರರ ಮನೆಯ ಚಕಕರ ಮಕಡನವರೆೀ? 

ಲೊೀಕವಿದೆಾಯ ಆಧಕರದ ಮೀಲೆ ಜೀವಿಸನವ ಹಕನಕ ಮನ್ನಷಾನಿಗೆ ಹನಟಿಿನಿಂದ ಬಂದ ಅಧಿರ್ಕರ, ಇದನ್ನು ಕಸಿದನರ್ೊಳುುವುದನ 

ಭಕರೀ ಹಿಂಸಕತಮಕ ರ್ಕಯಾ. 

2. ಆದರೆ ಈಗ ಆಗನತಿುರನವುದೆೀನೆಂದರೆ, ದೆೀಶ್ದ 3/4 ಭಕಗಕಿಕಂತ ಹೆಚನಾ ಜನ್ ತಮಮ ಜೀವನೊೀಪಕಯದ ಏಪಕಾಟನ್ನು 

ಲೊೀಕವಿದೆಾಯ ಆಧಕರದ ಮೀಲೆ ಮಕಡಿರ್ೊಂಡಿದಕದಗೂಾ ಅವರನ ಅನಿಶಿಾತತ್ೆ, ಬಡತನ್ ಮತನು ಅಸಮಕನ್ತ್ೆಯ 
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ಬಲ್ಲಪಶ್ನಗಳಕಗನತ್ಕುರೆ. ಲೊೀಕವಿದೆಾಯ ಆಧಕರದ ಮೀಲೆ ಜೀವಿಸಿರನವವರನ ಇಂದನ ಬಹನ ದನುಃಸಿಥತಿಯಲ್ಲಲದಕದರೆ. ಇವರನ್ನು 

ಇಷಿ ಬಂದ ಹಕಗೆ ನ್ಡೆಯಸಿರ್ೊಳುಬಹನದನ, ಬೆೀಡದ್ಧದದರೆ ಉಚಕಾಟಿಸಬಹನದನ, ಇವರ ಉತ್ಕಪದನೆಗಳಿಗೆ ಮಕರನಕಟೆಿಯಲ್ಲಲ 

ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲದ ಹಕಗೆ ಮಕಡಬಹನದನ ಮತನು ನಿರಕಳವಕಗಿ ಇವರಂದ ಲಕಭ ಪಡೆಯಬಹನದನ. 

3. ಮಯಕಾದೆಯಂದ ಜೀವಿಸನವುದರ್ೆಕ ಲೊೀಕವಿದೆಾಯ ಸಮಕಜದ ಜನ್ರನ ಹೆಜೆ ೆಹೆಜೆೆಗೂ ಸಂಘಷಾ ಎದನರಸಬೆೀರ್ಕಗನತುದೆ. 

ಸಂಪನ್ೂಮಲ್ಗಳಲ್ಲಲ ವಿದನಾತ್, ನಿೀರನ, ಸಕಲ್, ಕಚಕಾ ವಸನು ಇವನೆುಲಕಲ ಪಡೆಯನವಲ್ಲಲ ಮಕರನಕಟೆಿ, ಪರಶಕಸನ್ ಮತನು 

ಸರ್ಕಾರದ ನಿೀತಿಗಳು ದೊಡಡ ವಿಘುಗಳಕಗಿ ಎದನರನ ಬರನತುವೆ. ಅಲ್ಲದೆೀ ಇವರ ನಕಗರಕ ಅಧಿರ್ಕರಗಳನ್ನು ಅಲ್ಕ್ಷಿಸಿ ವಕಸ 

ಮತನು ರ್ೆಲ್ಸದ ಸಥಳಗಳು, ಸಮನದಕಯಗಳು, ಸಂಪನ್ೂಮಲ್ಗಳು ಮತನು ಪರಸರದ್ಧಂದ ಮನನ್ೂ್ಚನೆಯಲ್ಲದೆ ಹಠಕತುನೆ 

ಉಚಕಾಟಿತಗೊಳಿಸಲಕಗನತುದೆ. ಹಿೀಗೆ ಇವರನ್ನು ಇವರ ತಿಳಿವು ಜ್ಞಕನ್ಗಳ ಚೌಕಟನಿಗಳಿಂದ ಕೂಡ ಪದಚನಾತರನಕುಗಿ 

ಮಕಡಲಕಗನತುದೆ. ವಿರ್ಕಸ, ಹೊಸ ತಂತರಜ್ಞಕನ್ ಮತನು ನ್ಗರೀಕರಣರ್ೆಕ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಾವಸೆಥಗಳು ಇವರನ್ನು ತಮಮ ಸವಂತ 

ಜ್ಞಕನ್ವನ್ನು ಆಧ್ರಸಿದ ಜೀವನ್ದ್ಧಂದ ಬೆೀಪಾಡಿಸಿ ಹೊಸ ವಾವಸೆಥಗಳ ದಕಸರನಕುಗಿ ಮಕಡಲಕಗನತಿುದೆ. ಶಿಕ್ಷಣ, ಸಕವಸಥಯ, ರಸೆು 

ಮತನು ಸವಚಛತ್ೆ ಮನಂತ್ಕದ ಸಕವಾಜನಿಕ ಸವಲ್ತನುಗಳಿಂದ ವಂಚಿತರಕಗನತ್ಕುರೆ. ಇಂತಹ ಉಗರ ಪರಸಿಥಗಳಲ್ಲಲಯೂ ಕೂಡ 

ಲೊೀಕವಿದಕಾ ಸಮಕಜವು ತನ್ು ಅರವಿನ್ ಬಲ್ದ್ಧಂದಲೆೀ ಜೀವಿಸಿದನದ, ನಿಶ್ಾಯವಕಗಿ ಅಸಮಕನ್ತ್ೆ ಮತನು ಭೆೀದಭಕವದ 

ಧೊೀರಣೆಗಳಿಗೆ ಬಲ್ಲಯಕಗಿದೆ. 

4. ಲೊೀಕವಿದಕಾ ಸಮನದಕಯದ ಜನ್ರ ಈ ಹಿೀನ್ ಸಿಥತಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ನಿೀತಿಗಳ ೀೆ ಹೊಣೆಯಕಗಿರನತುವೆ. ಈ ನಿೀತಿಗಳ 

ಪರಣಕಮವಕಗಿ ಇವರ ಉತ್ಕಪದನೆಗಳಿಗೆ ಮಕರನಕಟೆಿಯಲ್ಲಲ ಕಡಿಮ ಬೆಲೆ ಸಿಗನವುದಲ್ಲದೆ ಅವರಗೆ ಅವಶ್ಾಕವಕದ 

ಸಕಮಗಿರಗಳಿಗೆ ಹೆಚಿಾನ್ ಬೆಲೆ ರ್ೊಡಬೆೀರ್ಕಗಿ ಬರನತುದೆ. ಇದರಲ್ಲಲ ರೆೈತ, ಆದ್ಧವಕಸಿಗಳು ಇದಕದರಲ್ಲದೆ ಹತಿು, ಮಣನಣ, ಮರ, 

ಲೊೀಹ, ಗಕಜನ ಪಕಲಸಿಿಕ್ಸ ಮನಂತ್ಕದ ವಿವಿಧ್ ಸಕಮಕನ್ನಗಳನ್ನು ತಯಕರನ ಮಕಡನವ ಕನಶ್ಲ್ಕಮಿಾಗಳು, ಹಲ್ವಕರನ 

ಸೆೀವೆಗಳನ್ನು ನಿೀಡನವ ಹಜಕಮ, ದೊೀಭಿ, ಮಿೀನ್ನಗಕರ, ವೆೈದಾ ಇತ್ಕಾದ್ಧ ನಿಪುಣರನ, ಯಂತರ, ಮೀಟಕರ್, ವಿದನಾತ್, 

ನಿೀರನ, ಮನೆ ನಿಮಕಾಣ ಮಕಡನವ ಮೀಸಿಿಗಳು, ಗಕಡಿಗಳಲ್ಲಲ ವಕಾಪಕರ ಮಕಡನವವರನ, ವಿವಿಧ್ ರೀತಿಯ ರ್ೆಲ್ಸಗಳಲ್ಲಲ 

ತ್ೊಡಗಿರನವ ಕೂಲ್ಲರ್ಕರರನ, ಮನೆಯಲ್ಲಲ ರ್ೆಲ್ಸ ಮಕಡನವ ಮಹಿಳೆಯರನ ಎಲ್ಲರೂ ಇದಕದರೆ. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಲೊೀಕವಿದಕಾಜ್ಞಕನ್ 

ಉಳುವರನ ಮತನು ಲೊೀಕವಿದಕಾ ಸಮಕಜದ ಭಕಗವಕಗಿ ಗನರನತಿಸಲ್ಪಡನತ್ಕುರೆ. ಲೊೀಕವಿದಕಾ ಸಮಕಜವು (ದೆೀಶ್ದ 

ಜನ್ಸಂಖ್ೆಾಯ ಶೆೀ. 80ರಷನಿ ಭಕಗ) ಇಂದನ ಮಕರನಕಟೆಿಯಲ್ಲಲ ಪೆಟನಿ ತಿಂದನ ಸಂಪೂಣಾವಕಗಿ ಮೀಸ ಹೊೀಗನತ್ಕುರೆ.  

5. ದೆೀಶ್ದ ಮನಖಂಡರನ, ಆಡಳಿತವಗಾ ಮತನು ಶಿಕ್ಷಿತರನ “ಎಲ್ಲರೂ ರ್ಕಲೆೀಜನ ವಿದೆಾಯನ್ನು ಗಳಿಸಿ ರ್ೆಲ್ಸವನ್ನು ಸಂಪಕದ್ಧಸಿ, 

ನಿಮಮನ್ನು ಯಕರನ ತಡೆಯನತಿುದಕದರೆ?” ಎಂಬ ತಕಾವನ್ನು ಮನಂದ್ಧಡನತ್ಕುರೆ. ಸಕವತಂತರ ಬಂದನ 65 ವಷಾಗಳಕದರೂ 

ಸರ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಗೂ ಶಿಕ್ಷಣದ ಕನ್ಸನ್ನು ಮಕತರ ತ್ೊೀರಸನತುದೆ. ನೌಕರಯಂತೂ ಕನ್ಸಿನ್ಲ್ಲಲ ಕೂಡ ರ್ಕಣಿಸನತಿುಲ್ಲ. ಇಂದನ 

ಬಂಡವಕಳದ ಸಂಸೆಥಗಳು, ವಿಶ್ವವಿದಕಾಲ್ಯಗಳು ಮತನು ರಕಜಾವಾವಸೆಥಯನ - ಬಹನಪಕಲ್ನ ಜನ್ತ್ೆಯನ ಲೊೀಕವಿದೆಾಯಂತಹ 

ಶೆರೀಷ ಿಜ್ಞಕನ್ವನ್ನು ಹೊಂದ್ಧದನದ, ಲೊೀಕವಿದೆಾಯ ಆಧಕರದ ಮೀಲೆ ದೆೀಶ್ದ ಒಟನಿ ಉತ್ಕಪದನೆಯ ದೊಡಡ ಭಕಗದ ನಿಮಕಾಣ 

ಮಕಡನತಿುದಕದಗೂಾ – ಅವರನ್ನು ಅಜ್ಞಕನಿಗಳೆಂದನ ಘೂೀಷ್ಠಸಿದೆ. ಇದರ್ೆಕ ಸರಯಕದ ಉತುರವನ್ನು ಘಂಟಕಘೂೀಷವಕಗಿ ಈ 
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ಸಮಕಜವು ಎಲ್ಲರಗೂ ಸಕರಬೆೀರ್ಕಗಿದೆ – ಅದೆೀನೆಂದರೆ ಲೊೀಕವಿದೆಾಯನ ಯಕವ ಜ್ಞಕನ್ ವಾವಸೆಥಗೂ ಕಡಿಮ ಇಲ್ಲ ಮತನು ಈ 

ವಿದೆಾಗೆ ವಿಶ್ವವಿದಕಾಲ್ಯದ ಜ್ಞಕನ್ರ್ೆಕ ಸಮನಕದ ಸಕಥನ್ ಸಿಗಲೆೀಬೆೀರ್ೆಂದನ.  

6. ಎಲ್ಲದಕೂಕ ಹೆಚಿಾನ್ ದೌಭಕಾಗಾವೆಂದರೆ ಈ ದೆೀಶ್ದ ಮನಖಂಡರನ, ಆಡಳಿತ ವಗಾದವರನ ಮತನು ಶಿಕ್ಷಿತ ರನ 

ಲೊೀಕವಿದೆಾಯನ್ನು ಒಂದನ ಜ್ಞಕನ್ ವಾವಸೆಥ ಎಂದನ ಒಪುಪವುದೆೀ ಇಲ್ಲ. ಅವರನ ರೆೈತ, ರ್ಕಮಿಾಕ, ಆದ್ಧವಕಸಿಗಳು ಅಥವಕ 

ಸಕಮಕನ್ಾ ಮಹಿಳೆಯರ ರ್ೆಲ್ಸವನ್ನು ರ್ೆೀವಲ್ ಶ್ರಮಿಕರ ರ್ೆಲ್ಸ ಎನ್ನುತ್ಕುರೆ. ಇದರಲ್ಲಲ ರ್ೆೀವಲ್ ಬಲ್ಪರಯೀಗವಿದನದ ಇವರ  

ನಿಪುಣತ್ೆ ರ್ೆೀವಲ್ ಅದೆೀ ರ್ೆಲ್ಸವನ್ನು ಮತ್ೆು ಮತ್ೆು ಮಕಡನವುದರಂದ ಬಂದದನದ  ಎಂದನ ಹೆೀಳುತ್ಕುರೆ, ‘ಅರವು’ ಅಥವಕ ಜ್ಞಕನ್ 

ಎನ್ನುವುದನ ರ್ೆೀವಲ್ ಶಿಕ್ಷಿತ ಜನ್ರಗೆ ಎಂದನ ಅವರನ ತಿಳಿಯನತ್ಕುರೆ. ಲೊೀಕವಿದಕಾಧ್ರರನ ರ್ೆೈಗೊಳುುವ ರ್ೆಲ್ಸಗಳು ಸಿದಕೆಂತ, 

ತಿಳಿವಳಿರ್ೆ, ತಕಾ ಮತನು ಮೌಲ್ಾಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದನದ ಅವು ಜ್ಞಕನ್ಪೂಣಾ ರ್ಕಯಾಗಳಕಗನತುವೆ ಎಂದನ ಒಪಪಲ್ನ ಶಿಕ್ಷಿತ ರನ 

ಸವಾಥಕ ಸಿದೆವಕಗಿಲ್ಲ. ಈ ಸಂದಭಾದಲ್ಲಲ ಲೊೀಕವಿದೆಾಗೆ ‘ಜ್ಞಕನ್’ದ ಮಟಿವನ್ನು ದೊರಕಿಸಿರ್ೊಡಲ್ನ ಸೂಕುವಕಗಿ 

ಬೆೀಡಿರ್ೆಯನ್ನು ಮಂಡಿಸನವುದನ ಬಹಳ ಅವಶ್ಾಕವಕಗಿದೆ, ಹಕಗಕಗದ್ಧದದರೆ ರೆೈತ, ರ್ಕಮಿಾಕ, ಆದ್ಧವಕಸಿಗಳು ತಮಮ 

ಉಳಿವಿಗೊೀಸಕರ ಸಮಕಜದಲ್ಲಲ ಸಮಕನ್ತ್ೆಯ ಹಕನಕ ಮಂಡಿಸನವುದರ್ಕಕಗನವುದ್ಧಲ್ಲ.  

7. ಹಾಗಾದರೆ, ಲೊೀಕವಿದಾಾ ಸ್ಮತದಾಯದ ಮತನಾಡೆಯ ಮಾಗಾ ಯಾವುದತ? ನಮಮ ಅಭಿಪಾರಯವೆೀನೆಂದರೆ ಲೊೀಕವಿದಾಾ 

ಸ್ಮತದಾಯವು ತನಾ ಹೀನ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಹೊರಬ್ರಲತ ತನಾ ಜ್ಞಾನದ ಬ್ಗಿಿನ ಬೆೀಡಿರ್ೆಯನತಾ ಮತಂದಿಡಬೆೀರ್ಾಗಿದೆ. ಇದರ್ೆಕ 

ಮತನಾಾ ಮಾಡಬೆೀರ್ಾದ ಮೊದಲ ರ್ೆಲಸ್ವೆಂದರೆ ಲೊೀಕವಿದಾಾಧರರತ ತ್ಾವು ಸ್ಾತಹ ಜ್ಞಾನಿಗಳೆಂದತ ಬ್ಗೆದತ ತಮಮ ತಿಳಿವಿಗೆ 

ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಸ್ರ್ಾಾರ ನೌಕರನಿಗೆ ಸ್ಮಾನವಾದ ಪ್ರತಿಷೆ,ೆ ಮೌಲಾ ಮತತು ಗೌರವಗಳನತಾ ಪಾರಪ್ುಗೊಲಿಸ್ತವ ಹಕ್ತಕದೆ ಎಂದತ  

ಮಂಡಿಸ್ಬೆೀಕತ. ಇದರಂದ ಇವರ ಆತಮಬ್ಲ ಹೆಚ್ತಿವುದಲಿದೆ. ಈ ದೆೀಶ್ವನತಾ ಸಾಾಭಿಮಾನ, ಸ್ಮೃದಿ ಿಮತತು ಗೌರವದ 

ಮಾಗಾದಲಿ ಿಸಾಿಪ್ತಗೊಳಿಸ್ತತುದೆ.  

ಇದತ ಹೆೀಗೆ ಸಾಧಾ? 

ಮೂರನ ವಷಾಗಳಿಂದ ಲೊೀಕವಿದಕಾ ಜನಕಂದೊೀಲ್ನ್ವು ಈ ಚಳುವಳಿಯನ್ನು ಮನಂದನವರಸನತಿುರನವ ಹಿನೆುಲೆಯಲ್ಲಲ ಪಡೆದ 

ಅನ್ನಭವವೆಂದರೆ, ಸವಾರ ಸಮೃದ್ಧೆ ಮತನು ಸಮಕನ್ ಆದಕಯದ ವಿಚಕರ ಬಂದಕಗ ಸಕಮಕಜಕ ರ್ಕಯಾಕತಾರನ ಮತನು ಇತರೆೀ 

ಸಕಿರಯ ಜನ್ರ ಕಡೆಯಂದ ಹಲ್ವು ಪೃಶೆುಗಳನ್ನು ರ್ೆೀಳಲಕಗನತುದೆ. ಪರಶೆುಗಳನ್ನು ರ್ೆೀಳುವವರದನ ಎರಡನ ವಿಧ್ - ಒಂದನ, ಈ 

ವಿಚಕರವನ್ನು ಸನತ್ಕರಕಂ ಇಷಿಪಡದವರನ, ಹಕಗಕಗಿ ಸಂಪೂಣಾವಕಗಿ ವಿರೊೀಧಿಸನವವರನ, ಹಕಸಾ ಮಕಡನವವರನ ಕೂಡ. 

ಎರಡನ, ನಿಶಿಾತ ಮತನು ಭದರ ಆದಕಯದ ವಿಚಕರ ಬಹಳ ಇಷಿಪಡನವವರನ, ಹಕಗಕಗಿ ಚಳುವಳಿಗೆ ಸಹಯೀಗ ರ್ೊಡನವವರನ.  

ಎರಡನೆೀ ವಿಧ್ದವರ ಮನ್ದಲ್ಲಲರನವ ಪರಶೆು ಎರಡನ ಬಗೆಯದನ. ಒಂದೆೀನೆಂದರೆ, ಮಕರನಕಟೆಿಯಲ್ಲಲ ಪರತಿದ್ಧನ್ ಮನನ್ೂುರನ ರೂ. 

ಗಳಿಸನವವನಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಸಕವಿರ ರೂ. ರ್ೊಡನವ ವಾವಸೆಥ ಹೆೀಗೆ ಮಕಡಿೀತನ, ಮತನು ಇನೊುಂದನ ಪರಶೆು, ಇದರ್ೆಕ ಎಷ್ೊಿಂದನ ದನಡನಡ 

ಬೆೀಕಲ್ಲವೆೀ, ಹಿೀಗಿರನವಕಗ ಸರ್ಕಾರ ಇದರಂದಕಗನವ ವೆಚವವನ್ನು ಎಲ್ಲಲಂದ ತರಬಲ್ಲದನ? ಇದರ್ೆಕ ಉತುರ ಹಿೀಗಿದೆ:  



ಎಲ್ಲರೂ ಸರ್ಕಾರೀ ನೌಕರರಗೆ ಸಮನಕದ ಆದಕಯವನ್ನು ಪಡೆಯಬೆೀಕನ  
 

 

1. ನಕವು ಸರ್ಕಾರರ್ೆಕ ಮದಲ್ನ ಮಕಡದೆೀ ಇರನವುದನ್ನು ಈಗ ಮಕಡನ ಎಂದೆೀನ್ೂ ಹೆೀಳುತಿುಲ್ಲ. ಯಕವುದೆೀ ಸರ್ಕಾರ 

ವಿಭಕಗವನ್ನು ತ್ೆಗೆದನರ್ೊಳಿು, ಪರಶಕಸನ್, ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ, ಸಕವಸಥಯ, ಔದೊಾೀಗಿಕ, ಕೃಷ್ಠ ಘಟಕ, ಇತ್ಕಾದ್ಧ, ಅವುಗಳಲ್ಲಲರನವ  

ಯಕವುದೆೀ ರ್ೆಲ್ಸಗಕರನ್ನ ಖ್ಕಸಗಿ ಕ್ೆೀತರದಲ್ಲಲ ದನಡಿದರೆ ತನ್ು ಸಂಬಳದ ನಕಲ್ಕನೆ ಒಂದನ ಭಕಗ ಗಳಿಸನವುದನ ಕೂಡ ತನಂಬ 

ಕಷಿ. ವಿದನಾತ್ ರ್ೆಲ್ಸಗಕರ, ಬಡಗಿ, ಕಂಪುಾಟರ್ ತಜ್ಞ ಮನಂತ್ಕದವರಗೆ ಸರ್ಕಾರ ದ್ಧನ್ರ್ೆಕ ಸಕವಿರ ರೂ.ಗೂ ಹೆಚಿಾನ್ ವೆೀತನ್ 

ರ್ೊಡನತುದೆ. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಸರ್ಕಾರೀ ವಾವಸೆಥಯಕಚೆಗೆ ಪರತಿದ್ಧನ್ ಸರಕಸರ ರೂ. ಮನನ್ೂುರಕಿಕಂತ ಹೆಚನಾ ಗಳಿಸನವುದನ ಬಹನ 

ಕಷಿ. ಎಲ್ಲ ಕ್ೆೀತರಗಳಿಗೂ ಈ ಮಕತನ ಅನ್ವಯವಕಗನತುದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಸಂಬಳ ಮತನು ಅದರಕಚಿನ್ ಕ್ೆೀತರಗಳಲ್ಲಲನ್ ಗಳಿರ್ೆಯ 

ಅಂತರವನ್ನು ಸರ್ಕಾರವು ಏರ್ೆ ಪುರೆೈಸಬೆೀಕನ ಎಂದನ ಮಕತರ ಹೆೀಳಲಕಗನವುದ್ಧಲ್ಲ. ನ್ೂರೆೈವತನು ವಷಾಗಳಿಂದ ದೆೀಶ್ದ ಎಲಕಲ 

ಸರ್ಕಾರಗಳ  ಈ ಅಂತರವನ್ನು ಸತತವಕಗಿ ಪೂರೆೈಸಿರ್ೊಂಡನ ಹಕಗೆೀ ರ್ಕಪಕಡಿರ್ೊಂಡನ ಹೊೀಗನತಿುವೆ. ನಕವು 

ರ್ೊರನತಿುರನವುದನ ಇಷ್ೆಿೀ: ಸರ್ಕಾರವು ಈ ದೆೀಶ್ದ ಎಲಕಲ ನಕಗರಕರನ್ೂು ಸಮಕನ್ ದೃಷ್ಠಿಯಂದ ನೊೀಡಬೆೀಕನ, ಮಕನ್ವರ 

ನ್ಡನವೆ ಬೆೀಧ್ಭಕವ ಮಕಡಬಕರದನ, ಹಕಗೂ ಒಂದೆೀ ರೀತಿಯ ರ್ೆಲ್ಸ ಮಕಡನವವರಗೆ ಸನಮಕರಕಗಿಯಕದರೂ ಸಮನಕದ 

ಆದಕಯ ರ್ೊಡಬೆೀಕನ ಎಂದನ. ಸರ್ಕಾರ ನೌಕರರನ ಮಕತರ ಮನ್ನಷಾರೆಂದೂ ಇತರ ದನಡಿಮಗಕರರನ ಕಿೀಳು ಎನ್ನುವ 

ವಿಚಕರವು ಅಂತಾಗೊಳುಬೆೀರ್ಕಗಿದೆ.  

2. ಸರ್ಕಾರವು ತನ್ು ನೌಕರರಗೆ, ಬಂಡಕವಳವಕದ್ಧಗಳಿಗೆ, ವಕಾಪಕರಗಳಿಗೆ ಅಥವಕ ಕಂತ್ಕರಟನದಕರರಗೆ ಹಣ ರ್ೊಟಕಿಗ, 

ಸೌಕಯಾಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿದಕಗ, ರಯಕಯತಿಗಳನ್ನು ನಿೀಡಿದಕಗ, ಸೌಲ್ಭಾಗಳನ್ನು, ಅವರ್ಕಶ್ಗಳನ್ನು, ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಹಕಗೂ 

ಇನ್ೂು ಅನೆೀಕ ಅನ್ನಕೂಲ್ಗಳನ್ನು ಮಕಡಿದಕಗ ಅದರ್ೆಕ ಹಣ ಎಲ್ಲಲಂದ ಬಂತನ ಎಂದನ ನಕವು ಪರಶಿುಸನವುದ್ಧಲ್ಲ. ಇದನ ನ್ಮಮ 

ಮೂಖಾತ್ೆಯ ಲ್ಕ್ಷಣ. ಯಕವ ಅಥಾದಲ್ಲಲ ಮೂಖಾತ್ೆ? ಸರ್ಕಾರದ ಈ ವಗಾಗಳಿಗೆ ದ್ಧೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಸಮೃದ್ಧೆಯ ವಾವಸೆಥ 

ಮಕಡಿದೆ ಎಂದನ ನ್ಮಗೆ ತಿಳಿಯನವುದ್ಧಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಲೊೀಕವಿದಕಾ ಸಮನದಕಯರ್ೆಕ ಒಂದನ ತನಂಡನ ಎಸೆಯನವಂತ್ೆ ಸವಲ್ಪವೆೀ 

ಯೀಜನೆಗಳನ್ನು ಬಿಡನಗಡೆ ಮಕಡನತುದೆ. ಲಕಾಪ್’ಟಕಪ್, ನಿರನದೊಾೀಗ ಭತ್ೆಾ, ಶಕಲಕ ಹೆಣನಣ ಮಕಕಳಿಗೆ ಸೆೈಕಲ್, ಮದನವೆಗೆ 

ಸಿಿೀ ಧ್ನ್, ಎರಡನ ರೂ.ಗೆ ರ್ೆ.ಜ ಅಕಿಕ, ಹಸಿರನ, ರ್ೆಂಪು ಮತನು ಬಿಳಿ ರ್ಕರ್ಡಾ’ಗಳ ಮೂಲ್ಕ ಕಡಿಮ ದರದ ಧಕನ್ಾ, ಮನೆಯಲ್ಲಲ 

ಶೌಚಕಲ್ಯ, ಮಧಕಾಹು ಭೊೀಜನ್, ಸವಾಶಿಕ್ಷಣ ಅಭಿಯಕನ್ ಇನ್ೂು ಅನೆೀಕ ರೀತಿಯ ವಾವಸೆಥಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಮಕಡಿದೆ. 

ಜನ್ ಇಂತಹ ಅಲ್ಪಸನಖದಲ್ಲಲಯೀ ತೃಪುರಕಗನವಂತಹ ರ್ೆಟಿ ಸಿಥತಿ ನಿಮಕಾಣ ಮಕಡಿದೆ. ಸ್ರ್ಾಾರ ಪ್ರತಿ ಕತಟತಂಬ್ಕೂಕ ಒಂದತ 

ನಿಶ್ಚಿತ ಮತತು ಭದರ ಆದಾಯದ ವಾವಸೆ ಿಮಾಡಿದರೆ ಈ ಯೊೀಜನೆಗಳ ಅವಶ್ಾಕತ್ೆಯೀ ಇರತವುದಿಲ.ಿ ಇಲ್ಲಲ ಹಣದ 

ಸಮಸೆಾಗಿಂತ ರಕಜಕಿೀಯ ಉದೆದೀಶ್, ನಿೀತಿ ಮತನು ಪರಗಣಿಸನವ ದೃಷ್ಠಿರ್ೊೀನ್ದಕದಗಿರನತುದೆ. ಈ ದೆೀಶ್ದ ಪರತಿಯಂದನ 

ಮನೆಯೂ ಸಮೃದ್ಧಯೆಕಗಿರಬೆೀರ್ೆಂದನ ನಕವು ಬಯಸದ್ಧದದರೆ ಆ ಗನರಯತು ಪುಟಿ ಹೆಜೆಗೆಳನ್ನು ಹಕಕನವುದರ ಬಗೆೆಯೂ ನಕವು 

ಯೀಚಿಸಲಕರೆವು. ಹಕಗೂ ಒಂದನ ವೆೀಳ  ೆಇಂತಹ ವಿಷಯಗಳು ಮನಂದೆ ಬಂದರೆ ನಕವು ಇದನ ಹಿೀಗೆ ಆಗದನ. ಹಿೀಗೆ ಅಲ್ಲ 

ಎನ್ನುವುದರ್ೆಕ ಬೆೀರ್ಕದಷನಿ ರ್ಕರಣಗಳನ್ೂು ಹನಡನಕನತ್ೆುೀವೆ. 

3. ಎಲ್ಲದಕಿಕಂತ ಮನಖಾ ವಿಚಕರವೆಂದರೆ ಲೊೀಕವಿದಕಾ ಸಮನದಕಯವು ಈ ಬೆೀಡಿರ್ೆಯ ಮೂಲ್ ಶ್ಕಿು ಮತನು ಸಿದಕೆಂತವನ್ನು 

ಗನರನತಿಸಬೆೀಕನ ಮತನು ತಮಮ ವಿದೆಾ ಹಕಗೂ ಜ್ಞಕನ್ದಲ್ಲಲ ನ್ಂಬಿರ್ೆಯನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿರ್ೊಳುಬೆೀಕನ. ತಮಮ ತಿಳಿವು ಮತನು 

ಉಳಿವಿಗೊೀಸಕರ ಸಮಕಜದಲ್ಲಲ ಸರಸಮನಕದ ಗೌರವ ಮತನು ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪಡೆದನರ್ೊಳುುವ ಬೆೀಡಿರ್ೆಯನ್ನು ಮಂಡಿಸಬೆೀಕನ.  
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ಎಲಾ ಿಜ್ಞಾನ ವಾವಸೆಗಿಳಿಗೂ ಸ್ಮವಾದ, ನಿಶ್ಚಿತ ಮತತು ಭದರ ಆದಾಯ ಸ್ಥಗಬೆೀಕತ ಎಂಬ್ತದೆೀ ಈ 

ಚ್ಳುವಳಿಯ ಗತರ ಮತತು ಲಕ್ಷ್ಯ. 

ಈ ಚಳುವಳಿಯ ಗನರ ಎಂತಹ ಸಮಕಜವನ್ನು ಕಟನಿವುದರ ಬಗೆೆ ಎಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಲ ಸವಾರೂ ಜ್ಞಕನಿಗಳಕಗಿದನದ, ಎಲ್ಲರಗೂ 

ಸಮೃದ್ಧಯೆದಗಿ, ಪರತಿಯಬಬರಗೂ ಸಮಕಜದಲ್ಲಲ ಸಮನಕದ ಗೌರವ ಮತನು  ಮಯಕಾದೆ ಸಿಗನವಂತಹನದನ. ಈ ಗನರಯನ್ನು 

ಮನಟಿಲ್ನ ನ್ಮಮ ವಿಚಕರ ಹಕಗನ ರ್ಕಯಾಗಳಲ್ಲಲ ರ್ೆಳಗೆ ನ್ಮೂದ್ಧಸಿರನವ ಮೌಲ್ಾಗಳಿಗೆ ಸವೀಾಚಛ ಸಕಥನ್ವನ್ನು ಕಲ್ಲಪಸಿದೆದೀವೆ. 

1. ಸ್ಮಾಜದಲಿ ಿಎಲಿರ ಏಳಿಗೆಯ ಬ್ಗೆಿಯೂ ಯೊೀಚಿಸ್ಥ ಅದರಂತ್ೆಯೀ ರ್ೆಲಸ್ ಮಾಡಬೆೀಕತ. 

2. ಇಬ್ಬಗೆಯ ನಿೀತಿಯನತಾ ಅನತಸ್ರಸ್ಬಾರದತ. 

3. ಜ್ಞಾನದ ಎಲ ಿಧಾರೆಗಳನತಾ ಮತತು ಸ್ಾರೂಪ್ಗಳನತಾ ಸ್ಮಾನವೆಂದತ ಪ್ರಗಣಿಸ್ಬೆೀಕತ. 

4. ಬ್ಡತನ ಮತತು ಅಸ್ಮಾನತ್ೆ ರ್ೊನೆಗೊಳಳಬೆೀಕತ. 

5. ಭೂಮಿತ್ಾಯಿಯೊಡನೆ ಲಯದಿಂದ ಜೀವಿಸ್ತವ ವಿದೆಾಗೆ ಪ್ರತಿಷೆ ೆಸ್ಥಗಬೆೀಕತ. 
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ಲೊೀಕವಿದಾಾ ಸ್ಮಾಜವು ತನಾ ವಿದೆಾಯ ಬೆೀಡಿರ್ೆಯನತಾ ಹೆೀಗೆ ಮಂಡಿಸ್ಬೆೀಕತ? 

ಲೊೀಕವಿದೆಾಯ ಹಕಕನ್ನು ಮಂಡಿಸನವುದರ್ೊಕೀಸಕರ ನಕವು ಅಥಾಮಕಡಿರ್ೊಳುಬೆೀರ್ಕದ ವಿಚಕರವೆಂದರೆ ಯಕರಗೆ 

ಯಕವ ರ್ೆಲ್ಸ ಬರನತುದೆಯೀ ಅದೆೀ ಆಧಕರದ ಮೀಲೆ ಅವರಗೆ ನೌಕರ ಸಿಗಬೆೀಕಲ್ಲದೆೀ ಅದರ ಮೂಲ್ಕ ಸರ್ಕಾರ 

ನೌಕರನ್ಷ್ೆಿೀ ಸಂಬಳ ಮತನು ಮಯಕಾದೆ, ಸೌಲ್ಭಾಗಳು ಸಿಗಬೆೀಕನ. ಇಲ್ಲಲ ನಕವು ಲೊೀಕವಿದಕಾ ಸಮಕಜದ ರ್ೆಲ್ವು 

ದೊಡಡ ದೊಡಡ ಸಮನದಕಯಗಳ ಉದಕಹರಣೆಯ ಮೂಲ್ಕ ಹಕಿಕನ್ ಬೆೀಡಿರ್ೆಯನ್ನು ಹೆೀಗೆ ಮಂಡಿಸಬೆೀಕನ ಎಂದನ 

ವಿವರಸನತ್ೆುೀವೆ. 

1. ರೆೈತ ಸ್ಮಾಜವು ತಮಮ ಹರ್ೊಕತ್ಾುಯವನತಾ ಹೀಗೆ ಮಂಡಿಸ್ಬ್ಹತದತ:  
(i). ರೆೈತನ್ ಜ್ಞಕನ್ ಕೃಷ್ಠ ಅಧಕಾಪಕ ಅಥವಕ ಕೃಷ್ಠ ವಿಜ್ಞಕನಿಗಿಂತ ಕಡಿಮ ಅಲ್ಲ. ಕೃಷಿ ಪಾರಧಾಾಪ್ಕನಿಗೆ ರೂ. 50 ಸಾವಿರದಿಂದ 

1 ಲಕ್ಷ್ ರೂಗಳ ಸ್ಂಬ್ಳ ಸ್ಥಗತತಿುದದರೆ ರೆೈತನಿಗೂ ಕೂಡ ಲೊೀಕವಿದೆಾಯ ಆಧಾರದ ಮೀಲೆ ಅವರಗೆ ಅಂದಾಜನಲಿಿ 

ಸ್ಮನಾದ ಭದರ, ನಿಶ್ಚಿತ ಆದಾಯವಿರಬೆೀಕತ.  

(ii). ಒಬಬ ಕೃಷ್ಠ ವೆೈಜ್ಞಕನಿಕ ಅಥವಕ ಕೃಷ್ಠ ಪಕರಧಕಾಪಕ ಮತನು ಒಬಬ ರೆೈತನಿಗೆ ಯಕವುದೆೀ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಲ ಫಸಲ್ನ ಬೆಳೆಯನವ 

ರ್ೆಲ್ಸ ಒಪಿಪಸಿ ನೊೀಡಿದರೆ ರೆೈತನ್ ಮನಂದೆ ಉಳಿದ್ಧಬಬರನ ಸೊೀಲ್ನತ್ಕುರೆ. ಆದರೆ ಹಿೀಗೆಂದ ಮಕತರರ್ೆಕ ನಕವು ಕೃಷ್ಠ 

ವಿಜ್ಞಕನಿ ಯಕ ಪಕರಧಕಾಪಕರನ್ನು ದಡಡರನ ಎಂದನ ಹೆೀಳಬಹನದೆೀ? ಇಲ್ಲ. ಹಕಗಿದದಲ್ಲಲ ರೆೈತನ್ನ್ನು ಓದನ ಬರಹ ಬರದ 

ಮಕತರರ್ೆಕ ದಡಡ ಅಥವಕ ಅಜ್ಞಕನಿ ಎಂದನ ಹೆೀಗೆ ಕರೆಯನತ್ೆುೀವೆ? ಜೊತ್ೆಗೆ ಅವನ್ನ ಪಕರಧಕಾಪಕರಗಿಂತ ಕಡಿಮ ಆದಕಯ 

ಪಡೆಯಬೆೀರ್ೆಂದನ ಹೆೀಗೆ ಒಪಪಲ್ನ ಆಗನತುದೆ? ಯಕವ ಪಕರದಕಾಪಕರಗೆ ರ್ೆೀವಲ್ ಕೃಷ್ಠಯ ಬಗೆ ೆಓದ್ಧ, ಬರೆದನ 

ಮಕತನಕಡಲ್ನ ಕ್ಷಮತ್ೆಯದೆಯೀ ಅಂತಹವರಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದನ ಲ್ಕ್ಷ ರೂಪಕಯ ವೆೀತನ್ವನ್ನು ರ್ೊಡಲಕಗನತುದೆ. 

ಆದರೆ ವಾವಹಕರಕವಕಗಿ ಬೆಳ  ೆಬೆಳೆದನ ತ್ೊೀರಸನವ ರೆೈತನಿಗೆ ವಷಾ ಪುತಿಾ ದನಡಿದರೂ ಅಷನಿ ಗಳಿಸಲಕಗನವುದ್ಧಲ್ಲ. 

ಹೆೀಳಿರ್ೆಯಿಂದ ಏನೂ ಪ್ರಯೊೀಜನವಿಲ.ಿ ಮಾಡತವುದರಂದ ಇದೆ ಎಂದತ ಮಂಡಿಸ್ಬೆೀರ್ಾಗಿದೆ.  

(iii). ರೆೈತನಿಗೆ ತನ್ು ಕೃಷ್ಠಯ ಬಗೆ ೆಜ್ಞಕನ್ ಪಡೆದನರ್ೊಳುಲ್ನ ವಷಾಗಟಿಲೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯಬೆೀರ್ಕಗನತುದೆ. ಅವನ್ನ ಪರಕೃತಿಯ 

ಬಗೆ,ೆ ಭೂಮಿಯ ಫಲ್ವತುತ್ೆ, ತ್ೆೀವಕಂಶ್, ಅದರಲ್ಲಲ ಜೀವ-ಜಂತನಗಳು, ವಕತ್ಕವರಣದ ಬದಲಕವಣೆ, ಬಿೀಜಗಳ ಪರರ್ಕರ, 

ಬೆಳೆಗಳ ರಕ್ಷಣೆ, ನಿೀರನ್ ವಾವಸೆಥ ಮನಂತ್ಕದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ರ್ೆಲ್ಸ ಮಕಡನತುಲೆೀ ಕಲ್ಲಯನತ್ಕುನೆ. ಈ ಕಲ್ಲರ್ೆಗೆ 

ರ್ಕಲೆೀಜನ್ಲ್ಲಲ ಓದನವಷನಿ ವಷಾಗಳ ಸಮಯವೆೀ ಹಿಡಿಯನತುದೆ. ಪರತಿಯಬಬ ರೆೈತನ್ ಭೂಮಿ ಮತನು ಮನೆ 

ವಿದಕಾಲ್ಯವೆೀ ಆಗಿರನತುದೆ. ಆದರೆ ದೆೀಶ್ದ ನಕಯಕರನ ಮತನು ಶಿಕ್ಷಿತ ಸಮಕಜ ಅವನ್ ರ್ಕಯಾಗಳನ್ನು ರ್ೆೀವಲ್ 

ಕೂಲ್ಲಯ ರೂಪದಲ್ಲಲಯೀ ನೊೀಡನತುದೆಯೀ ಹೊರತನ ಜ್ಞಕನ್ದ ರ್ೆಲ್ಸದ ರೂಪದ್ಧಂದಲ್ಲ. ರೆೈತನತ ತನಾ ಪ್ರತಿ 

ರ್ೆಲಸ್ವನತಾ ಜ್ಞಾನದ ರ್ಾಯಾವೆಂದೂ, ತನಾ ಮನೆ ಹಾಗೂ ಭೂಮಿಯನತಾ ಯಾವುದೆೀ ವಿಶ್ಾವಿದಾಾಲಯರ್ೆಕ ಸ್ಮವೆಂದೂ 

ವಾದಿಸ್ಥ ತನಾ ಹಕಕನತಾ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸ್ಬೆೀರ್ಾಗಿದೆ. 
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(iv). ರೆೈತನಿಗೆ ಬಿೀಜ, ಹವಕಮಕನ್, ಅವಶ್ಾಕತ್ೆ, ಮಕರನಕಟೆಿ ಮತನು ಸರ್ಕಾರದ ಸದಕ ಬದಲಕಗನವ ನಿೀತಿಗಳಿಗೆ 

ಅನ್ನಗನಣವಕಗಿ ದ್ಧನ್ವೂ ಹೊಸ ಹೊಸ ಪರಯೀಗಗಳು, ಶೆ ೀಧ್ನೆ ಮತನು ಆವಿಷ್ಕಕರದ ಕರಮವನ್ನು 

ಅನ್ನಸರಸಬೆೀರ್ಕಗನತುದೆ. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಅವನ್ನ ತನ್ು ಸವಂತ ಜವಕಬನದಕರ ಹೊತನು ಎದನರಸನತ್ಕುನೆ - ಅಂದರೆ 

ಪರಯೀಗಗಳ ಸಫಲ್ತ್ೆ/ಅನ್ನಫಲ್ತ್ೆ, ಲಕಭ/ ನ್ಷಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅವನೆೀ ಭರಸಬೆೀರ್ಕಗನತುದೆ. ಈ ಪರಯೀಗಗಳಿಂದ 

ಅವನ್ ಅರವು ದ್ಧನ್ವೂ ನ್ವಿೀನ್ಗೊಳುುತುದೆ - ಆದಕದಗೂಾ ಅವನ್ ತಿಳಿವನ್ನು ಸಂಪರದಕಯವಕದ್ಧೀ, ಪಕರಚಿೀನ್ ಮತನು 

ಹಿಂದನಳಿದದನದ ಎಂದನ ಹೆೀಳಲಕಗನತುದೆ. ರೆೈತನತ ತನಾ ಜ್ಞಾನವು ಜೀವಂತವಲಿದೆ ನಿತಾವೂ ಸ್ಮರ್ಾಲಿೀನ ಮತತು 

ನವಿೀನಗಿರತವಂತಹ ತಿಳಿವು ಎಂಬ್ ತನಾ ವಾದವನತಾ ಬ್ಲಿಷ್ವಾಗಿ ಮಂಡಿಸ್ಬೆೀರ್ಾಗತತುದೆ. 

(v). ರೆೈತನಿಗೆ ಅರವು ಪರಕೃತಿಯಂದ್ಧಗೆ ಲ್ಯಗೊಂಡನ ಬೆಳೆಯನತುದೆ. ರೆೈತನ್ ವಿದೆಾಯನ ಭೂಮಿ ಮತನು ಪರಕೃತಿಗೆ ತ್ಕಯಯ 

ಸಕಥನ್ ರ್ೊಡನತುದೆ, ಹಕಗೂ ತ್ಕಯಯ ಸೆೀವೆಯ ಮೂಲ್ಕವೆೀ ಜೀವನ್ದಲ್ಲಲ ಏಳಿಗೆಯಕಗನವುದೆಂಬ ನ್ಂಬಿರ್ೆಯದೆ. ಈತ 

ತನ್ು ಪರತಿ ರ್ೆಲ್ಸವನ್ನು ಮಕಡನವ ಮಡಲ್ನ ಅದರ ತಕ್ಷಣದ ಮತನು ಸಮಯಕಂತರದ ಪರಣಕಮಗಳ ಬಗೆ ೆಚೆನಕುಗಿ 

ವಿಚಕರ ಮಕಡಿದ ಬಳಿಕವೆೀ ರ್ಕಯಾಮನಖನಕಗನತ್ಕುನೆ, ಹಕಗೆಯೀ ಪರಕೃತಿಯಂದ್ಧಗೆ ಸಕಮರಸಾ ನಕಶ್ವಕಗದಂತ್ೆ 

ರ್ಕಯಕಾಚರಣೆಯನ್ನು ಮಕಡನತ್ಕುನೆ. ಇದರ್ೆಕ ವಿರನದೆವಕಗಿ ವಿಶ್ವವಿದಕಾಲ್ಯದ ವಿದೆಾಯಲ್ಲಲ ಪರಕೃತಿ ಮತನು ಮನ್ನಷಾನ್ 

ಮೀಲೆ ಆಕರಮಣರ್ಕರ ವಿಧಕನ್ಗಳ ಮೂಲ್ಕ ನಿಯಂತರಣವನ್ನು ಪಡೆಯನವ ಭಕವನೆ ಇರನತುದೆ. ಈ ನಿಯಂತರಣವು 

ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ನಕಾಯಬದೆವೆಂದನ ತ್ೊೀರಸಿರ್ೊಂಡನ ಮನನ್ುಡೆಯನತುದೆ. ಇದರ ಪರಣಕಮವಕಗಿ ವಿಶ್ವವಿದಕಾಲ್ಯದ 

ಜ್ಞಕನ್ದ ಮೂಲ್ಕ ಪರಕೃತಿಯ ಮೀಲೆ ಅಭೂತಪುವಾ ಹಿಂಸಕಚಕರವು ಯಸಗಲ್ಪದನತಿುದೆಯಕದರೂ ಇದನೆುೀ ವಿರ್ಕಸ 

ಎಂದನ ಬಿಂಬಿಸಲಕಗನತಿುದೆ. ಇಂತಹ ಮಹಾನ್ ಸ್ಂಕತಮಯ ಪ್ರಸ್ಥಿತಿಯಲಿ ಿಲೊೀಕವಿದೆಾಯೊಂದೆೀ ಪ್ರಕೃತಿಯ 

ವಿನಾಶ್ವನತಾ ತಡೆಯತವಲಿ ಿಸ್ಮಥಾ ಎಂಬ್ತದನತಾ ಪ್ರತಿತಿಪಾದಿಸ್ಬೆೀಕ್ತದೆ.  

 

(vi). ರೆೈತರ ವಿದೆಾ ಸಕಮಕಜಕವಕಗಿದನದ, ಸಮಕಜದಲ್ಲಲ ಹನಟಿಿ ಸಮಕಜದಲ್ಲಲಯೀ ಬೆಳೆಯನತುದೆ. ಮತನು ಸಮಕಜದ 

ಪರತಿಯಬಬ ವಾಕಿುಗೂ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯನವ, ವೃದ್ಧೆಗೊಳಿಸನವ, ಪರಯೀಗಿಸನವ, ಹರಡನವ ಮತನು ಇದರ ಮೂಲ್ಕ ತಮಮ 

ಜೀವನೊೀಪಕಯವನ್ನು ಪಡೆಯನವ ಹಕನಕ ಇರನತುದೆ. ಇದನ ಯಕವುದೆೀ ಸಂಸೆಥ, ಅಥವಕ ರಕಜಾದ ಖ್ಕಸಗಿ ಸವತುಲ್ಲ, 

ಬದಲ್ಲಗೆ ಇದನ ಜನ್ರ ಸವತ್ಕುಗಿ ಅವರ ಶ್ಕಿುಯ ಮೂಲ್ವಕಗಿರನತುದೆ. ಇದನತಾ ಮಾನವನಿಂದ ಬೆೀಪ್ಾಡಿಸ್ಲತ ಅಥವಾ 

ಕಸ್ಥದತರ್ೊಳಳಲತ ಆಗತವುದಿಲ.ಿ ಆದದರಂದ ಲೊೀಕವಿದೆಾಯ ಆಧಾರದ ಮೀಲೆ ಜೀವಪೀಷಣೆ ಮಾಡತವುದತ ಮನತಷಾನ 

ಜನಮಸ್ಥದ ಿಅಧಿರ್ಾರ. ರ್ೆೀವಲ್ ಜಕಗತಿೀಕರಣ, ಮಕರನಕಟೆಿ, ನ್ಗರೀಕರಣ, ಸಥಳಕಂತರ, ಜೆೈವಿಕ ಬಿೀಜ ಮನಂತ್ಕದ ರೆೈತ 

ವಿರೊೀಧಿ ಸರ್ಕಾರದ ನಿೀತಿಗಳನ್ನು ಎದನರಸನವುದನ ಒಂದೆೀ ಅಲ್ಲದೆ ಜೀವನ್ದ ಮೂಲ್ಭೂತ ಸತಾದ ಜೊಾೀತಿಯನ್ನು 

ಬೆಳಗಿಸನವುದರ್ೊಕೀಸಕರ ಮನ್ನಷಾನ್ ಈ ಜನ್ಮಸಿದ ೆಅಧಿರ್ಕರದ ಹಕಕನ್ನು ರೆೈತ ಪರತಿಪಕದ್ಧಸಬೆೀರ್ಕಗನತುದೆ. ಮತನು 

ಲೊೀಕವಿದೆಾಗೆ ವಿಶ್ವವಿದಕಾಲ್ಯದ ವಿದೆಾಗೆ ಸರಸಮನಕದ ಪರತಿಷ್ೆಯಿನ್ನು ಪಡೆಯಬೆೀಕನ. 
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(vii). 1970 ಮತನು 80ರ ದಶ್ಕದಲ್ಲಲ ಈ ದೆೀಶ್ದಲ್ಲಲ ಒಂದನ ಬಹಳ ದೊಡಡ ರೆೈತ ಆಂದೊೀಲ್ನ್ ನ್ಡೆಯತನ. ಈ 

ಆಂದೊೀಲ್ನ್ವು ಲೊೀಕವಿದೆಾಗೆ ಜ್ಞಕನ್ರ್ೆಕ ಸಮನಕದ ಅಂತಸನು ಇರಬೆೀರ್ೆಂಬ ವಿಚಕರರ್ೆಕ ಅಡಿಪಕಯ ಹಕಕಲಕಯತನ. ಈ 

ಆಂದೊೀಲ್ನ್ದ ಮನಖಾ ಬೆೀಡಿರ್ೆಗಳು ಕೃಷ್ಠ ಉತ್ಕಪದನೆಗೆ ನಕಾಯ ಬೆಲೆ, ವಿದನಾತ್ ಮತನು ಸಕಲ್ದ ಮೀಲೆ 

ರ್ೆೀಂದರವಕಗಿತನು. ಆದರೆ ಆ ಆಂದೊೀಲ್ನ್ದ ಮೂಲ್ ಗನರಗಳು ರೆೈತರ ಜ್ಞಕನ್ ಮತನು ಶ್ರಮರ್ೆಕ ಸೂಕು ಬೆಲೆ ಪಡೆಯನವುದನ 

ಮತನು ಅವರ ಜ್ಞಕನ್ದ ಯೀಗಾ ಬಳರ್ೆಗೆ ಬೆೀರ್ಕದ ಸಂಪನ್ೂಮಲ್ಗಳನ್ನು ರ್ೊೀರನವುದನ ಇವೆೀ. ಈ ಮೂಲ್ಕವೆೀ 

ಲೊೀಕವಿದೆಾಯನ ಜ್ಞಕನ್ದ ಸಮವೆಂಬ ವಕದವನ್ನು ಮಂಡಿಸನವ ಮಕಗಾ ತ್ೆರೆಯತನ. ಇಂದ್ಧನ್ ಸಂದಭಾದಲ್ಲಲ 

ಲೊೀಕವಿದಕಾಧಕರತ ರ್ೆಲ್ಸರ್ೆಕ ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರ ನೌಕರನ ಪಡೆಯನವಂತಹ ಭದರ ಮತನು ನಿಶಿಾತ ಆದಕಯ 

ದೊರಕಬೆೀರ್ೆಂಬ ಒತ್ಕುಯ, ಹಕಗೂ ದೆೀಶ್ದ ಸಂಪನ್ೂಮಲ್ಗಳ ಮೀಲೆ ಅವರಗೂ ಸಮಕನ್ ಹಕಿಕದೆ (ಉದಕ: ವಿದನಾತ್, 

ನಿೀರನ, ಹಣರ್ಕಸನ, ವಿದೆಾ ಮತನು ಆರೊೀಗಾ ಸೆೀವೆಗಳು) ಎಂಬ ಬೆೀಡಿರ್ೆ ಅಂದ್ಧನ್ ರೆೈತ ಆಂದೊೀಲ್ನ್ದ ಮನಂದ್ಧನ್ 

ಹೆಜೆಯೆಕಗಿದೆ. 

(viii). ನ್ಮಮ ದೆೀಶ್ದಲ್ಲಲ ಕೃಷ್ಠಕ ಮತನು ಕೃಷ್ಠಯ ಮೀಲೆ ಅವಲ್ಂಬಿಸನವರ ಸಂಖ್ೆಾ ಎಲ್ಲಕಿಕಂತ ಹೆಚಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಲ ದೊಡಡ ದೊಡಡ 

ಸಮನದಕಯಗಳು ಕೃಷ್ಠಕರಕಗಿರನತ್ಕುರೆ ಅಥವಕ ಕೃಷ್ಠಯ ತಿಳಿವಳಿರ್ೆಯನಳುವರಕಗಿದಕದರೆ - ರ್ೆಲ್ವರನ ಧಕನ್ಾ, ಮತ್ೆು 

ರ್ೆಲ್ವರನ ತರರ್ಕರ, ಇನ್ೂು ರ್ೆಲ್ವರನ ಹಣನಣ, ಹೂವುಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯನತ್ಕುರೆ. ಇವರಲ್ಲಲ ಹಲ್ವಕರನ ಜಕತಿಯ ಮತನು 

ಮತದ ಜನ್ರದಕದರೆ, ಆದ್ಧವಕಸಿಗಳಿದಕದರೆ, ದಲ್ಲತರದಕದರೆ ಮತನು ಕನಶ್ಲ್ಕಮಿಾಗಳಿದಕದರೆ. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೃಷ್ಠಯ 

ಅರವುಳುವರನ. ಈ ತಿಳಿವಿಗೆ ಗೌರವ ಪಡೆಯಬೆೀರ್ೆಂಬ ಮನ್ಸನ್ ಮಕಡಿದರೆ ಬೆೀರೆ ಬೆೀರೆ ಜ್ಞಕನ್ಗಳ ಮಧೆಾ ಇರನವ 

ಮೀಲ್ನ-ಕಿೀಳು ಭಕವನೆ ಹಕಗೂ ಸಮಕಜದಲ್ಲಲ ಹರಡನತಿುರನವ ಅಸಮಕನ್ತ್ೆಗಳು ಕೂಡ ದೂರವಕಗನತುವೆ. 

ಇದರ್ೊಕೀಸಕರ ಲೊೀಕವಿದೆಾಯ ಆಧಕರದ ಮೀಲೆ ಭದರ ಆದಕಯ ಮತನು ಸರ್ಕಾರ ರ್ೆಲ್ಸಗಕರನಿಗೆ ಸಮಕನ್ವಕದ 

ಸಂಬಳದ ಬೆೀಡಿರ್ೆಯನ್ನು ಪರತಿ ರೆೈತ ಕನಟನಂಬ ಮಕಡಬೆೀರ್ಕಗನತುದೆ. 

(ix). ಇದನ ಹಳಿುಯ ಸಕವವಲ್ಂಬನೆಯ ಮಕಗಾ. ಇಂತಹ ಸಕವವಲ್ಂಬನೆಯನ ಪೂತಿಾ ವಿಶ್ವದೊಂದ್ಧಗೆ ಹೊಸ ರೀತಿಯ 

ಸಂಬಂಧ್ ಮತನು ಸಂಪಕಾದ ಮಕಗಾಗಳನ್ನು ತ್ೆರೆಯನತುದೆ. ಇಂದನ ಹಣವಂದೆೀ ಮಹತವದ ಸಂಪನ್ೂಮಲ್ವೆಂದನ 

ಪರಗಣಿಸಲ್ಪಟನಿ ನ್ಮಮ ಹಳಿುಗಳನ್ನು ಸಂಪನ್ೂಮಲ್ಹಿೀನ್ ಸಥಳಗಳನಕುಗಿ ಮಕತರ ಗನರನತಿಸಲಕಗನತುದೆ. ಪರತಿಯಂದನ 

ಕನಟನಂಬದಲ್ಲಲ ಒಂದನ ಭದರ ಆದಕಯದ ನೌಕರ ಹನಟಿಿದಕಗ ಹಳಿುಗಳು ಅದನುತವಕಗಿ ಸಂಪನ್ೂಮಲ್ಗಳಿಂದ 

ಸಮೃದೆಗೊಂಡನ ಭರಷ್ಕಿಚಕರರ್ೆಕ ಆಸಪದವಿಲ್ಲದಂತ್ಕಗನವುವು. 
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2. ಕತಶ್ಳಕಮಿೀಾ ಸ್ಮಾಜವು ತನಾ ಅರವನತಾ ಹೆೀಗೆ ಮಂಡಿಸ್ಬೆೀಕತ? 

(i). ವಿಶ್ಾವಿದಾಾಲಯ ಅಥವಾ ರ್ಾಲೆೀಜನಲಿ ಿಶ್ಚಕ್ಷ್ಣ ಪ್ಡೆದ ಇಂಜನಿಯರ್ ಮತತು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗಿಂತ ಕತಶ್ಲಕಮಿಾಯ ಜ್ಞಾನ 

ಕಡಿಮ ಅಲಿ. ತನ್ು ಅರವು ಮತನು ನಿಪುಣತ್ೆಗಳಿಂದ ಕನಶ್ಲ್ಕಮಿಾಯನ ಕಬಿಬಣ, ಮರ, ಮಣನಣ, ಕಲ್ನಲ, ಗಕಜನ, ಪಕಲಸಿಿಕ್ಸ, 

ಹತಿು, ರ್ಕಗದ, ಲೊೀಹ ಮನಂತ್ಕದ ಜನ್ರ ಅವಶ್ಾಕಗಳನ್ನು ನಿಮಕಾಣ ಮಕಡನತ್ಕುನೆ. ಆಧ್ನನಿಕ ಯಂತರ, ಮೀಟಕರ್, 

ಕಂಪುಾಟರ್, ಮಬೆೈಲ್, ಹೊಸ ತಂತರಜ್ಞಕನ್ ಮತನು ವಾವಸೆಥಗಳ (ವಿದನಾತ್, ನಿೀರನ, ಕಟಿಡ, ಅಂತಜಕಾಲ್) ನಿಮಕಾಣ 

ಮತನು ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಎಲಕಲ ರ್ೆಲ್ಸವನ್ನು ಮಕಡನತ್ಕುನೆ. ಇಂಜನಿಯರ್ ಮತತು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಗತವಷೆ್ೀ ವೆೀತನ 

ಕತಶ್ಲಕಮಿಾಗಳಿಗೆ ಲೊೀಕವಿದೆಾಯ ಆಧಾರದ ಮೀಲೆ ಸ್ಥಗಬೆೀಕತ. 

(ii). ನಕವು ಯಕವುದೆೀ ಹಳಿು, ಪಕರಂತಾ ಅಥವಕ ದೊಡಡ ನ್ಗರಗಳಲ್ಲಲ ನೊೀಡಿದರೂ ವಿಭಿನ್ು ರೀತಿಯ ವಸನುಗಳ ನಿಮಕಾಣ 

ಮಕಡನವ, ವಿವಿಧ್ ರ್ಕಯಾವಾವಸೆಥಗಳನ್ನು ನಿವಾಹಿಸನವ ಮತನು ಅನೆೀಕ ಪರರ್ಕರದ ಸೆೀವೆಗಳನ್ನು ನಿೀಡನವ 

ಕನಶ್ಲ್ಕಮಿಾಗಳು ಮತನು ಅವರ ಸಮನದಕಯಗಳನ್ನು ರ್ಕಣನತ್ೆುೀವೆ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ತಮಮ ತಮಮ ರ್ಕಯಾಗಳಲ್ಲಲ 

ತಜ್ಞರಕಗಿದನದ ಈ ದೆೀಶ್ದ ಜನ್ಸಂಖ್ೆಾಯ ದೊಡಡ ಭಕಗವಕಗಿದಕದರೆ. ರೆೈತ ಸಮಕಜದಂತ್ೆ ಇವರನ 

ಸಮಕಜದಲ್ಲಲದನದಗೊಂಡನ ವಷಾಗಟಿಲೆ ಕಷಿಪಟನಿ ತಮಮ ತಿಳಿವನ್ನು ಪಡೆದನರ್ೊಂಡಿದಕದರೆ. ಪದಕಥಾಗಳ ಗನಣಗಳು 

ಮತನು ಬಗೆಗಳು, ಇತರೆ ವಸನುಗಳ ೆಂದ್ಧಗೆ ಸಂಬಂಧ್, ಉಪಯೀಗ, ಅವು ದೊರೆಯನವ ಸಥಳ, ಅವುಗಳ ಪರಭಕವ ಮತನು 

ಲೆರ್ಕಕಚಕರ, ಮಕರನಕಟೆಿ ಮನಂತ್ಕದ ವಿಷಯಗಳ ಬಗೆ ೆವಿಸೃತ ತಿಳಿವಳಿರ್ೆಯನ್ನು ಹೊಂದ್ಧರನತ್ಕುರೆ. ನೆೀರ್ಕರ ಅಥವಕ 

ವಿದನಾತ್ ರ್ೆಲ್ಸಗಕರ, ಮಿೀನ್ನಗಕರ ಅಥವಕ ಮೀಟಕರ್ ಮರ್ಕಾನಿಕ್ಸ, ಅಗಸ ಅಥವಕ ಮಬೆೈಲ್ ರ್ೆಲ್ಸಗಕರ, ಬಡಗಿ 

ಯಕ ಕಟಿಡ ರ್ೆಲ್ಸಗಕರ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಜ್ಞಕನಿಗಳು, ಹಕಗೂ ಇವರ ರ್ಾಯಾರಂಗ ಮತತು ಮನೆಗಳು ವಾಸ್ುವವಾಗಿ 

ವಿದಾಾಲಯ ಮತತು ಪ್ರಯೊೀಗಶಾಲೆಯೀ ಆಗಿರತತುದೆ. ಹೊಸ ಹೊಸ ಸವಕಲ್ನಗಳನ್ನು ಎದನರಸನತ್ಕು, ತಮಮ ಜ್ಞಕನ್ವನ್ನು 

ನ್ವಿೀಕರಸಿರ್ೊಳುುತಿುರನತ್ಕುರೆ. ಇವರ ಲೊೀಕವಿದೆಾಗೆ ಜ್ಞಕನ್ದೊಂದ್ಧಗೆ ಸಮಕನ್ತ್ೆ ರ್ೊಡಲ್ನ ಸಿದೆರಲ್ಲದ ದೊಡಡ 

ಉದೊಾೀಗದವರನ ಮತನು ವಿಶ್ವವಿದಕಾಲ್ಯದ ವಿದಕವಂಸರನ ಕೂಡ ಎಷ್ೊಿೀ ವೆೀಳ  ೆ ಇವರ ಸಲ್ಹೆ ತ್ೆಗೆದನರ್ೊಳುಲ್ನ 

ಬರನತ್ಕುರೆ. ಈ ಸಂದಭಾದಲ್ಲಲ ಕನಶ್ಲ್ರ್ಕಮಿಾಕ ಸಮಕಜವು ತನ್ು ತಿಳಿವಿನ್ ಹಕಿಕಗಕಗಿ ಹೊೀರಕಡಲೆೀಬೆೀರ್ಕಗಿದೆ. 

(iii). ಕಲ್ನಷ್ಠತ ಗಕಳಿ ನಿೀರನಗಳು, ಪರಸರ ಮಕಲ್ಲನ್ಾ, ನಿೀರನ್ ಮಿತಿಯಲ್ಲದ ಬಳರ್ೆ, ತಿೀವರ ವೆೀಗದ ರ್ಕಡಿನ್ ನಕಶ್ ಇದೆಲ್ಲವೂ 

ಸೆೀರ ಕಳೆದ 200 ವಷಾಗಳಿಂದ ಪರಕೃತಿಯ ನಕಶ್ರ್ೆಕ ದೊಡಡ ಉದೊಾೀಗಗಳ ವಿರ್ಕಸವೆೀ ರ್ಕರಣ. ಈ ಸಮಸೆಾಗಳನ್ನು 

ಬಗೆಹರಸನವುದರಲ್ಲಲ ಕನಶ್ಲ್ಕಮಿೀಾ ಸಮನದಕಯದ ಪಕತರ ಪರಧಕನ್ವಕಗಿರಬಲ್ಲದನ. ಕನಶ್ಲ್ಕಮಿೀಾ ಸಮಕಜದ ಜ್ಞಕನ್ರ್ೆಕ 

ಯೀಗಾ ಬೆಲೆ ಸಿಗನವಂತ್ಕಗಿ ಜೀವನ್ ನಿವಾಹಣೆ ಸನಲ್ಭವಕದಕಗ. ವಿಜ್ಞಕನಿಗಳು ಮತನು ಇಂಜನಿಯರನಗಳ ಜೊತ್ೆ 

ಅವರನ ಸಮಕನ್ರಕಗಿ ನಿಂತ್ಕಗ, ತಮಮ ಜ್ಞಕನ್, ಮೌಲ್ಾಗಳು ಮತನು ತಕಾಗಳಿಂದ ಹೊಸ ವಿಚಕರಗಳಿಂದ ಸಮಕಜದ 

ಸಮತ್ೊೀಲ್ನ್ವನ್ನು ಪುನ್ರರಚಿಸನವರನ ಎನ್ನುವುದನ ಅವಿವಕದ. 

(iv). ಕನಶ್ಲ್ಕಮಿೀಾ ಸಮನದಕಯದಲ್ಲಲಯೂ ಕೂಡ ಅನೆೀಕ ಜಕತಿಮತಗಳ ಜನ್ರದಕದರೆ. ಆದ್ಧವಕಸಿ ಮತನು ದಲ್ಲತರದಕದರೆ. 

ಅಂಬಿಗ, ನೆೀರ್ಕರ, ಧೊೀಬಿ, ಬಣಣ ಹೊಡೆಯನವವನ್ನ, ಕ್ೌರಕ, ಕನಂಬಕರ, ಮೀಟಕರ್ ಸೆೈಕಲ್ ತಯಕರಸನವವನ್ನ, 
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ಕಂಪುಾಟರ್ ಮತನು ಮಬೆೈಲ್ ರ್ೆಲ್ಸಗಕರ, ಕಟಿಡ ರ್ೆಲ್ಸಗಕರ, ವಿದನಾತ್ ಮತನು ನಿೀರನ್ ರ್ೆಲ್ಸಗಕರ, 

ಮನಂತ್ಕದವರೆಲ್ಲರೂ ತಮಮ ಅರವಿನ್ ಬಗೆ ೆಆತಮವಿಶಕವಸವನ್ನು ಧ್ೃಡಗೊಳಿಸಿ ಅವರ ತಿಳಿವು ವಿಶ್ವವಿದಕಾಲ್ಯದ ಅರವಿಗೆ 

ಸಮಕನ್ ಎಂಬ ಹಕಕನ್ನು ಒತ್ಕುಯಸನವ ಚಳುವಳಿಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಬೆೀಕನ, ಆಗ ಮಕತರ ಒಂದನ ಸಮಕನ್ ಸಮಕಜದ 

ನಿಮಕಾಣದ ಕಡೆಗೆ ನಕವು ಹೆಜೆೆ ಹಕಕಬಹನದನ. 
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3. ಆದಿವಾಸ್ಥ ಸ್ಮಾಜಯತ ತನಾ ಅರವಿನ ಹಕಕನತಾ ಹೀಗೆ ಮಂಡಿಸ್ಬೆೀಕತ: 
(i). ಪರಪಂಚದಲ್ಲಲ ಎಲೆಲಡೆ ಆದ್ಧವಕಸಿಗಳ ಅಪಕರ ಸಂಖ್ೆಾ ಇದೆ. ಆಧ್ನನಿಕ ವಿಶ್ವವು ಅವರನ್ನು ರ್ಕಡನ ಮನ್ನಷಾರೆಂದನ 

ಬಗೆಯನತುದೆ. ಆದಕದಗೂಾ ವಿಶ್ವದ ಬಹನ ದೊಡಡ ಭಕಗ ತನ್ು ನೆೈಸಗಿಾಕ ಶ್ಕಿುಯನ್ನು ಸಜನೆಗೊಳಿಸಿ ಉಳಿಸಿರ್ೊಂಡಿರನವುದನ 

ಆದ್ಧವಕಸಿಗಳ ಜ್ಞಕನ್ದ ಆಧಕರದ ಮೀಲೆಯೀ. ಹಿೀಗಿರನವಕಗ ಆದ್ಧವಕಸಿ ಸಮಕಜದ ಯೀಗಕ್ೆೀಮ, ಸಕಿರಯತ್ೆ, ಬಲ್, 

ಉಸನುವಕರ ಮತನು ಸಕಮಥಾಾವನ್ನು ಹೆಚನಾಗೊಳಿಸನವ ವಾವಸೆಥಯ ನಿಮಕಾಣವು ಸಕಧ್ಾವಕಗನವುದನ ಆದ್ಧವಕಸಿಗಳ 

ಜ್ಞಕನ್ದ (ಲೊೀಕವಿದೆಾಯ) ಆಧಕರದ್ಧಂದ ಮಕತರ ಸಕಧ್ಾ. 

(ii). ದೊಡಡ ದೊಡಡ ಭೂಕ್ೆೀತರಗಳಲ್ಲಲ ರ್ಕಡನ, ನಿೀರನ, ಜೀವ ಮತನು ಭೂಮಿಗಳ ಅತಾಧಿಕ ಜ್ಞಕನ್ ಆದ್ಧವಕಸಿಗಳಿಗಿದೆ. ಅವರ ಈ 

ಜ್ಞಕನ್ ಶಿಕ್ಷಿತ ಜನ್ರ ಜ್ಞಕನ್ಕಿಕಂತ ಯಕವುದೆೀ ಅಥಾದಲ್ಲಲ ಕಡಿಮಯಲ್ಲ. ಹಕಗೂ ಸಮಕಜ ಮತನು ಪರಕೃತಿಗೆ 

ಅನ್ನಗನಣವಕಗಿಯೀ ಇದೆ. ವಿಶ್ವವಿದಕಾಲ್ಯ ಇವರ ವಿದೆಾಯನ್ನು ಜ್ಞಕನ್ ಎಂದನ ಒಪುಪವುದ್ಧಲ್ಲ. ಆದ್ಧವಕಸಿ ಸಮಕಜರ್ೆಕ 

ತಮಮ ಜ್ಞಕನ್ದ ಹಕಕನ್ನು ಮಂಡಿಸನವ ಸಮಯ ಬಂದ್ಧದೆ. 

(iii). ಮಿೀಸಲಕತಿಯ ಮೂಲ್ಕ ಆದ್ಧವಕಸಿಗಳ ಒಂದನ ಸಣಣ ಭಕಗ ನೌಕರಗಳಲ್ಲಲ ತ್ೊಡಗಿದದರೂ ಬಹನಭಕಗ ಆದ್ಧವಕಸಿಗಳು 

ಕೃಷ್ಠ ಮತನು ಕೂಲ್ಲ ರ್ೆಲ್ಸದ ಆಧಕರದ ಮೀಲೆಯೀ ತಮಮ ಜೀವನ್ ನ್ಡೆಸನತ್ಕುರೆ. ಈ ರೀತಿ ಇವರನ ರೆೈತ ಮತನು 

ಕನಶ್ಲ್ಕಮಿಾ ಸಮಕಜಗಳ ಸಹೊೀದರರಕಗಿರನವುದಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲರೂ ತಿಳಿದಂತ್ೆ ಇವರ ಜ್ಞಕನ್ವು ಭೂಮಿಯಂದ್ಧಗೆ 

ಲ್ಯದ್ಧಂದಲೆೀ ಹನಟಿಿ ಬೆಳೆಯನತುದೆ. ಎಂದತ ಪ್ರತಿಷಿತೆ ಜ್ಞಾನರ್ೆಕ ಸ್ಮನಾಗಿ ಇವರ ಜ್ಞಾನರ್ೆಕ ಬೆಲೆ, ಗೌರವಗಳು 

ದೊರಕತತುವೀ ಅಂದಿನಿಂದ ಮೈತಿರಪ್ೂಣಾ ಹಾಗೂ ಅಹಂಸಾತಮಕ ಪ್ುನರರಚ್ನೆಯ ಮಾಗಾಗಳನತಾ ಈ ವಿಶ್ಾವು 

ರ್ಾಣಬ್ಹತದೆೀನೊೀ. ಆದ್ಧವಕಸಿ ಸಮಕಜವು ಸಮಕನ್ತ್ೆಯ ಹಕಕನ್ನು ಪಡೆಯಬೆೀರ್ಕದರೆ ತನ್ು ಲೊೀಕವಿದೆಾಯ ಆಧಕರದ 

ಮೀಲೆ ಭದರ ಮತನು ಸರ್ಕಾರ ನೌಕರನಿಗೆ ಸಮನಕದ ವೆೀತನ್ ಬೆೀರ್ೆಂದನ ಚಳುವಳಿಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಬೆೀರ್ಕಗಿದೆ.  

(iv). ನ್ಮಮ ದೆೀಶ್ದಲ್ಲಲ ಸಕಮಕರಜಾವಕದ್ಧೀ ಆಂಗಲರ ಅನಕಾಯಪೂಣಾ ಆಳಿವರ್ೆಯ ವಿರನದೆದ ಹೊೀರಕಟ ಆದ್ಧವಕಸಿಗಳ 

ಸಂಘಷಾದ್ಧಂದಲೆೀ ಸನರನವಕದದನದ ಹಕಗೂ ಅವರ ವಿದೆಾಯ ಆಧಕರದ ಮೀಲೆಯೀ ಅವರನ ಅನಕಾಯವನ್ನು ವಿರೊೀಧಿಸಿ 

ಹೊೀರಕಡಿದರನ ಎಂಬನದನ ಗಮನಕಹಾ. ಇಂದತ ಪ್ರಪ್ಂಚ್ದ ಹಲವಾರತ ದೆೀಶ್ಗಳಲಿ ಿ ಆದಿವಾಸ್ಥ ಸ್ಮತದಾಯಗಳು 

ತಮಮ ವಿದೆಾಯ ಸಾಮಥಾಾವನತಾ ಗತರತತಿಸ್ತತಿುವೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಕೃತಿಯ ವಿನಾಶ್ ಮಾಡತತಿುರತವ ‘ಅಭಿವೃದಿಿಯ ವಿದೆಾ’ಗೆ 

ಸ್ವಾಲತ ಹಾಕತತಿುದೆ. ಈ ಪರಕಿರಯಯನ್ನು ಬಲ್ಗೊಳಿಸನವ ಅವಶ್ಾಕತ್ೆ ಇದೆ. ಬೆೀರೆ ಬೆೀರೆ ಸಥಳಗಳಲ್ಲಲ ಆದ್ಧವಕಸಿಗಳು 

ಜ್ಞಕನ್-ಪಂಚಕಯತಿಗಳನ್ನು ನ್ಡೆಸಿ ತಮಮ ಜ್ಞಕನ್ದ ಹಕಕನ್ನು ಮಂಡಿಸಬೆೀರ್ಕಗಿದೆ. 
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4. ಸ್ಣಣ ಅಂಗಡಿಯವರತ ತಮಮ ಜ್ಞಾನದ ಹಕಕನತಾ ಹೀಗೆ ಮಂಡಿಸ್ಬೆೀಕತ. 
(i). ತಳುುವ ಗಕಡಿಯವರನ, ಅಲೆದಕಡನವ, ಹಕದ್ಧ ಬಿೀದ್ಧಯಲ್ಲಲ ವಕಾಪಕರ ಮಕಡನವವರನ, ಇವರೆಲರಿೂ ಕಡಿಮ ಬ್ಂಡವಾಳ 

ಮತತು ಅಲಿ ಸ್ಂಪ್ನೂಮಲಗಳಿಂದ ಉನಾತ ಮಟ್ದ ವಾವಹಾರ ಜ್ಞಾನವನತಾ ಪ್ಡೆದಿರತತ್ಾುರೆ. ಇವರ ಜ್ಞಾನ ಯಾವುದೆೀ 

ಮಾಾನೆೀಜೆಮಂಟ್ ಡಿಗಿರಧಾರಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮ ಅಲಿ. 

(ii). ಈ ಅಂಗಡಿಗಳವರನ ಚಿಲ್ಲರೆ ವಕಾಪಕರ ಕ್ೆೀತರದಲ್ಲಲ ವಿರ್ೆೀಂದ್ಧರೀಕೃತವಕಗಿ ಜನ್ರಗೆ ವಿವಿಧ್ ವಸನುಗಳನ್ನು ತಲ್ನಪಿಸನವ ದಕರ 

ಕಂಡನರ್ೊಂಡಿದಕದರೆ. ಆಡಳಿತವಗಾ, ಶಿಕ್ಷಿತ ರನ ಮತನು ಸರ್ಕಾರದ ನಿರಂತರ ತಿರ್ಕಕಟ ಮತನು ತಿರಸಕಕರವನ್ನು 

ಸಹಿಸಿರ್ೊಡನ ಅತಾಂತ ಕಷಿದ ಪರಸಿಥತಿಗಳಲ್ೂಲ ಇವರನ ರ್ೌಶ್ಲ್ಾದ್ಧಂದ ಜನ್ರಗೆ ಜೀವನಕವಶ್ಾಕ ಸಕಮಗಿರಯನ್ನು 

ತಲ್ನಪಿಸನವಲ್ಲಲ ಸದಕ ತತಪರರಕಗಿರನತ್ಕುರೆ. 

(iii). ಚಿಲ್ಲರೆ ವಕಾಪಕರಗಳಲ್ಲಲ ಪರತಿಯಂದನ ಜಕತಿಯ ಮತನು ಧ್ಮಾದ ಜನ್ರದಕದರೆ. ಇವರಲ್ಲಲ ಒಂದನ ಭಕಗ ಕೃಷ್ಠ ಮತನು 

ರ್ೌಶ್ಲ್ಾದ ಕಸನಬನಗಳು ನಿನಕಾಮವಕದ ನ್ಂತರ ಪೆೀಟೆಗಳನ್ನು ತಲ್ನಪಿದ ರೆೈತರನ ಮತನು ಕನಶ್ಲ್ಕಮಿಾಗಳು; ಇವರನ 

ನಿವಕಾಹವಿಲ್ಲದೆ  ತಳುುಗಕಡಿ ಮತನು ರಸೆು ಬದ್ಧಯ ವಕಾಪಕರಗಳಕಗಿ ಜೀವನ್ ನ್ಡೆಸಲ್ನ ವಿವಶ್ರಕಗಿದಕದರೆ. 

(iv). ಸರ್ಕಾರದ ನಿೀತಿಗಳು ಎಡೆಬಿಡದೆ ಇವರನ್ನು ದಮನ್ ಮಕಡಿ, ಜೀವನ್ವನ್ನು ಹಕಳುಗೆಡವಿ ಬಡವರನಕುಗಿಸನವುದೆೀ 

ಆದಲ್ಲಲ ಇವರನ ತಮಮ ಅರವು ಮತನು ಪರತಿಭೆಯ ಬಲ್ದ್ಧಂದ ವಿಶ್ವದ ಎಲಕಲ ಬಹನರಕಷ್ಠರೀಯ ಕಂಪನಿಗಳು ಮತನು ದೊಡಡ 

ಮತುದ ಸಂಬಳ ತ್ೆಗೆದನರ್ೊಳುುವ ನಿವಕಾಹಕರನ್ನು ಮಟಿಿ ಹಕಕಬಹನದನ. ಸರ್ಕಾರಗಳು ಇಲ್ಲಲಯವರೆಗೆ ದೊಡಡ 

ಬಂಡವಕಳಗಕರರ ಪರವಕಗಿಯೀ ಮಕರನಕಟೆಿಯ ನಿೀತಿಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸನತಿುವೆಯಲ್ಲದೆ ಚಿಲ್ಲರೆ ವಕಾಪಕರದ ಮೀಲೆಯೂ 

ಅವರ ಹಿಡಿತವನ್ನು ವಿಸುರಸನವ ಪರಯತು ಮಕಡನತಿುವೆ. ಅಂಗಡಿ ವಾಾಪಾರಸ್ರಿತ ಆಥಾವಾವಸೆಯಿನತಾ ನಾಾಯಪ್ುಣಾ 

ತಳಹದಿಯ ಮೀಲೆ ತರತವ ಚ್ಳುವಳಿಗೆಂದತ ಸ್ಂಘಟ್ಟತರಾದರೆ ಮಾತರ ಇದನತಾ ಎದತರಸ್ಬ್ಹತದತ. ತನೂಮಲಕ 

ಲೊೀಕವಿದಾಾ ಸ್ಮಾಜವನತಾ ಲೂಟ್ಟ ಮಾಡತವ ಮಾರತಕಟ್ೆ್ಯ ಬ್ದಲಿಗೆ ಮನೆಮನೆಯ ಯೊೀಗಕ್ೆೀಮ ನೊೀಡಿರ್ೊಳುಳವ 

ಮಾರತಕಟ್ೆ್ಯ ನಿಮಾಾಣರ್ೆಕ ಭೂಮಿರ್ೆಯನತಾ ಸ್ಥದಿಮಾಡಲತ ಸಾಧಾವಾಗತತುದೆ.  

(v). ಇಂದನ ಮಕರನಕಟೆಿ ಎರಡೆೀ ರೀತಿಯದಕದಗಿದೆ. ಒಂದನ ಜನ್ರನ್ನು ಲ್ೂಟಿ ಮಕಡಲ್ಲರ್ೆಕ ನಿಮಿಾತವಕದದನದ, ಮತ್ೊುಂದನ 

ಸಕಮಕನ್ಾ ಜನ್ರ ಸೌಕಯಾರ್ೆಕ ರಚಿಸಲ್ಪಟಿದನದ, ಎರಡನೆಯ ಮಕರನಕಟೆಿಯಲ್ಲಲ ಲೊೀಕವಿದಕಾಧ್ರರೆೀ ಮಕರನವ ಮತನು 

ರ್ೊಳುುವ ರ್ೆಲ್ಸ ಮಕಡನತ್ಕುರೆ. ಇದನ್ನು ನಕವು ಲೊೀಕವಿದಕಾ ಮಕರನಕಟೆಿ ಎಂದನ ಕರೆಯಬಹನದನ. ಲೊೀಕವಿದಾಾ 

ಮಾರತಕಟ್ೆ್ಯತ ಎಲಿರಗೂ ಸ್ಮೃದಿಿ ತರತವ ಪ್ರಭಾವಿೀ ಮತತು ಪ್ರಧಾನ ಮಾಧಾಮವಾಗಿರತತುದೆ. 

(vi). ಜಕಗತಿಕ ಶೆ ೀಷಣೆಯ ವಾವಸೆಥಯನ್ನು ಎದನರಸನವುದರಲ್ಲಲ ಲೊೀಕವಿದಕಾ ಮಕರನಕಟೆಿಯ ಪಕತರವು ಬಹಳ ದೊಡಡದ್ಧದೆ. 

ಇಂದ್ಧನ್ ಮಕರನಕಟೆಿಗಿಂತ ಇದರ ಜ್ಞಕನ್ದ ಆಧಕರವು ಬೆೀರೆಯಕಗಿದನದ, ಲೊೀಕವಿದಕಾ ಮಕರನಕಟೆಿಯಲ್ಲಲ ರೆೈತ ಮತನು 

ಕನಶ್ಲ್ಕಮಿಾಗಳ ಸಿಥತಿಯನ ಇತರರಗೆ ಸಮಕನ್ವಕಗನವ ಅಂತಸ್ತವ ಇದೆ. ಇದರ ತ್ಾಕತಿುನ ಸ್ಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಮತತು ಏಳಿಗೆಯತ 

ಮಾರತಕಟ್ೆ್ಯ ಎಲಿ ರ್ೆಲಸ್ಗಾರರಗೂ ನಿಶ್ಚಿತ ಮಾಸ್ಥಕ ವೆೀತನ  (ಸ್ರ್ಾಾರ ನೌಕರನ ಆದಾಯರ್ೆಕ ಸ್ಮಾನವಾದ) 

ದೊರಕತವುದರಲಿಿ ಅಡಗಿದೆ. 
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(vii). ಲೊೀಕವಿದಕಾ ಮಕರನಕಟೆಿಯನ ಲೊೀಕವಿದಕಾ ಸಮಕಜವು ಸೆೀರನವ ಸಥಳ ಕೂಡ ಆಗಿದನದ, ಇಲ್ಲಲ ರೆೈತ, ಕನಶ್ಲ್ಕಮಿಾ, 

ಆದ್ಧವಕಸಿ, ಮಹಿಳೆಯರನ, ಕಲೆಗಕರರನ, ಸೆೀವಕಕಮಿಾಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದನ ಹೊೀಗನತ್ಕುರೆ. ಹಕಗೆೀ ತಮಮ ಜ್ಞಕನ್ ಮತನು 

ಉತ್ಕಪದನೆಯನ್ನು ಪರಸಪರರಲ್ಲಲ ವಿನಿಮಯಸಿರ್ೊಳುುತ್ಕುರೆ. ಲೊೀಕವಿದಕಾ ಮಕರನಕಟೆಿಯನ ಲೊೀಕವಿದಕಾ ಸಮಕಜದ 

ಒಕೂಕಟದ ಸಕಥನ್ವೆಂಬ ವಿಚಕರವನ್ನು ಹಕಿಕನ್ ರೂಪದಲ್ಲಲ ಮಂಡಿಸನವುದರಲ್ಲಲ ಅಂಗಡಿಗಳವರ ಪಕತರ 

ಮಹತವಪೂಣಾವಕದದನದ. 
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5. ಸ್ಥರೀಯರತ ತಮಮ ಜ್ಞಾನವನತಾ ಹೆೀಗೆ ಮಂಡಿಸ್ಬೆೀಕತ? 

(i). ಸಮಸು ಸಿಿೀಯರನ ಲೊೀಕವಿದೆಾಯ ಸಕಟಿಯಲ್ಲದ ಒಡತಿಯರನ. ಸರಸನಮಕರನ ಎಲ್ಲ ಸಿಿೀಯರಲ್ೂಲ ಮಕಕಳ ಪಕಲ್ನೆ-

ಪೀಷಣೆ, ರಕ್ಷಣೆ ಮತನು ಮೂಲ್ ಸಂವೆೀದನೆಗಳನ್ನು ಹೆಚಿಾಸನವ ಜ್ಞಕನ್, ಸಕಮಥಾಾ ಹಕಗೂ ತಿಳಿವಳಿರ್ೆ ಇರನತುದೆ. 

ಸಿಿೀಯರ ಈ ಜ್ಞಕನ್ವನ್ನು ಇದನವರೆಗೂ ಯಕವ ಸಭಾತ್ೆಯೂ ಅಲ್ಲಗಳೆದ್ಧಲ್ಲ, ಮಕತರವಲ್ಲದೆ ಅದನ್ನು ಶೆರೀಷ ಿಎಂದನ ಕೂಡ 

ಒಪಿಪದೆ. ಆದರೆ ಆಧ್ನನಿಕ ಯನಗವು ಇವರ ಜ್ಞಕನ್ವು ಕಳಪೆ ಮತನು ಮಹತವಹಿೀನ್ ಎಂದನ ತ್ೊೀರಸನವ ಸವಾಪರಯತು 

ಮಕಡನತಿುದೆ. ಮಿತವಕದ ಸಂಖ್ೆಾಯಲ್ಲಲ ಮಹಿಳೆಯರನ ವೆೈದೆಾ, ಪರಫೆಸರ್, ಇಂಜನಿಯರ್, ವಿಜ್ಞಕನಿ, ಆಡಳಿತದ 

ಮೀಲಕಧಿರ್ಕರಗಳಕಗನವ ಪರಕಿರಯಯನ್ನು ಬಹನ ಪರಚಕರದಲ್ಲಲ ಸಿಗಿಸಿ ಹೆಚಿಾನ್ ಸಂಖ್ೆಾಯ ಮಹಿಳೆಯರ ತಿಳಿವು 

ತಿರಸೃತವಕಗನವ ಸಂದಭಾವು ಒದಗಿ ಬಂದ್ಧದೆ. ತಮಮ ಜ್ಞಕನ್ದ ಹಕಕನ್ನು ಮಂಡಿಸನವುದರ ಮೂಲ್ಕ ಮಹಿಳೆಯರನ 

ಇದರ್ೆಕ ಉತುರ ರ್ೊಡಬೆೀರ್ಕಗಿದೆ. 

(ii). ರೆೈತ, ಆದ್ಧವಕಸಿ ಮತನು ಕನಶ್ಲ್ಕಮಿಾ ಸಮಕಜದ ಸಿಿೀಯರನ ಹೆಂಗಸರದೆೀ ಎಂದನ ಗನರನತಿಸಲ್ಪಡನವ ಹಲ್ವಕರನ 

ಉದಾಮಗಳಲ್ಲಲ ತ್ೊಡಗಿಸಿರ್ೊಳುುತ್ಕುರೆ. ಹಕಗೂ ಅವರನ ತಮಮ ಸಮನದಕಯಗಳ ಜ್ಞಕನ್ವನ್ನು ಸಜನೆಗೊಳಿಸನವ, 

ಉಜವಲ್ಗೊಳಿಸನವ ಮತನು ಮನಂದ್ಧನ್ ಪಿೀಳಿಗೆಗೆ ತಲ್ನಪಿಸನವ ರ್ಕಯಾ ಮಕಡನತಿುದಕದರೆ. ಸರ್ಕಾರದ ನಿೀತಿಯಂದ ಕೃಷ್ಠ 

ಮತನು ಕನಶ್ಲ್ಕಮಿಾಗಳ ಅಸಂಖಾ ಉದಾಮಗಳನ್ನು ರ್ೊನೆಗೊಂಡಿವೆ, ಹಕಗಕಗಿ ಸಿಿೀಯರ ಜ್ಞಕನ್, ಲೊೀಕವಿದೆಾ ಮತನು 

ಪರತಿಭೆ ಸಂಕನಚಿತಗೊಂಡಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯರೂ ಮಕನ್ವರನ, ವಾಕಿುತವ ಉಳುವರನ, ಎಂದನ ಗನರನತಿಸಿರ್ೊಳುಲ್ನ ತಮಮ 

ಜ್ಞಕನ್ದ, ಲೊೀಕವಿದೆಾಯ ಹಕಕನ್ನು ಮಂಡಿಸಬೆೀರ್ಕಗಿದೆ. ಸಮಕಜರ್ೆಕ ಸಕಮಕನ್ಾ ಮಹಿಳೆಯರ ಜ್ಞಕನ್ ಮತನು ರ್ೊಡನಗೆಯ 

ವಿಸಕುರ ಮತನು ಶೆರೀಷಿತ್ೆಯನ್ನು ಪರಚಯಸಬೆೀರ್ಕಗಿದೆ. 

(iii). ಸಕಮಕನ್ಾ ಮಹಿಳೆಯರನ ಕನಟನಂಬದ ಜವಕಬಕದರಯ ಜೊತ್ೆಗೆ ಪಕರಥಮಿಕ ಆರೊೀಗಾ, ತಿಂಡಿ ತಿನಿಸನ ಮತನು ವಸಿ 

ನಿಮಕಾಣದ ಎಲಕಲ ವಿಚಕರಗಳ ಜ್ಞಕನ್ ಮತನು ರ್ೌಶ್ಲ್ಾವನ್ನು ಹೊಂದ್ಧರನತ್ಕುರೆ. ಪರತಿ ಮನೆಯ ಅಡಿಗೆ ಮನೆ ಹಕಗೂ 

ಅಂಗಳ ಈ ಕ್ೆೀತರಗಳಲ್ಲಲ ಜ್ಞಕನ್ ಗಳಿಸನವ ವಿದಕಾಲ್ಯ ಹಕಗೂ ಶೆ ೀಧ್ನೆಯ ಪರಯೀಗಶಕಲೆಗಳಕಗಿರನತುದೆ. 

ಇಷ್ಕಿದಕಗೂಾ ಈಗಿನ್ ಸರ್ಕಾರ ಪಕರಥಮಿಕ ಆರೊೀಗಾ, ಖ್ಕದಾ ಮತನು ವಸಿದ ನಿಮಕಾಣವನ್ನು ದೊಡಡ ದೊಡಡ 

ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಒಪಿಪಸನತಿುದೆ. ಸಿಿೀಯರ ತಿಳಿವಿನ್ ಆಧಕರದ ಮೀಲ್ಲರನವ ರ್ಕಯಾಕ್ೆೀತರಗಳನ್ನು ಅವರ ರ್ೆೈಯಂದ 

ಕಸಿದನರ್ೊಂಡನ ಬಹನರಕಷ್ಠರೀಯ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ರ್ೊಡಲಕಗನತಿುದೆ. ಈ ಕ್ೆೀತರಗಳು ಸ್ಥರೀಯರಗೆ ಮಿೀಸ್ಲಾಗಿರಬೆೀಕತ ಮತತು 

ಈ ವಸ್ತುಗಳ ನಿಮಾಾಣ ಸೆೀವೆಗಳಿಗೆ ತಕಕ ಭದರ ಆದಾಯ ಮತತು ಸ್ರ್ಾಾರ ನೌಕರರಷೆ್ೀ ಸ್ಮಾನ ಆದಾಯ 

ಸ್ಥಗತವಂತ್ಾಗಬೆೀಕತ. 

(iv). ಎಲ್ಲಲಯವರೆಗೂ ಸಮಕಜದಲ್ಲಲ ಸಿಿೀಯರಗೆ  ಸಮಕನ್ವಕದ ಮೌಲ್ಾ ಮತನು ವಕತ್ಕವರಣ ನಿಮಕಾಣವಕಗನವುದ್ಧಲ್ಲವೀ 

ಅಲ್ಲಲಯವರೆಗೂ ಸಿಿೀಯರ ಸಕಮಕಜಕ ಮತನು ಆರ್ಥಾಕ ಸನರಕ್ಷತ್ೆಯನ ಅವರ ಜ್ಞಕನ್ದ ಮೀಲೆ ಅವಲ್ಂಬಿಸದನ.  

  



ಎಲ್ಲರೂ ಸರ್ಕಾರೀ ನೌಕರರಗೆ ಸಮನಕದ ಆದಕಯವನ್ನು ಪಡೆಯಬೆೀಕನ  
 

 

6. ಲೊೀಕವಿದಾಾ ಸ್ಮಾಜದ ಬೆೀರೆ ಸ್ಮೂಹಗಳು ತಮಮ ಜ್ಞಾನದ ಹಕಕನತಾ ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸ್ಬೆೀಕತ 
(i). ನ್ಮಮ ದೆೀಶ್ದಲ್ಲಲ ಕೂಲ್ಲಯವರ ಸಂಖ್ೆಾ ದೊಡಡದ್ಧದೆ. ದ್ಧನ್ಗೂಲ್ಲ ರ್ೆಲ್ಸ ಮಕಡನವವರನ ಹಳಿು ಮತನು ನ್ಗರಗಲ್ಲ್ಲಲ ಎಲೆಲಡೆ 

ಇದಕದರೆ. ಕೂಲ್ಲ ಎಂಬ ಬಗೆ ರ್ೆೈಗಕರರ್ಕ ಯನಗದ ರ್ೊಡನಗೆ ಎಂಬನದನ ಗಮನಕಹಾ. ಈ ಯನಗದಲ್ಲಲ ಕೃಷ್ಠ ಮತನು 

ಕನಶ್ಲ್ಕಮಾಗಳನ್ನು ವಿನಕಶ್ಗೊಳಿಸಿ ಕೂಲ್ಲವಗಾವನ್ನು ನಿಮಿಾಸನವ ವಾವಸಿಥತ ಕರಮ ನ್ಡೆಸಲಕಯತನ. ಜನ್ರನ್ನು ಅವರ 

ಜ್ಞಕನ್ದ್ಧಂದ ದೂರಗೊಳಿಸಿ ಒತುಡದ್ಧಂದ ಕೂಲ್ಲಗಳನಕುಗಿ ಮಕಡಿ ಅಜ್ಞಕನಿಗಳೆಂದನ ಹೆಸರಸಲಕಯತನ. ಬಂಡವಕಳವಕದ್ಧ 

ಆರ್ಥಾಕ ವಾವಸೆಥಗಳ ಪರಭನತವದ್ಧಂದ ಉದೊಾೀಗಗಳಲ್ಲಲ, ದಂಧೆಗಳಲ್ಲಲಯೂ ಕೂಲ್ಲಯವರ ಆಧಕರದ ಮೀಲೆ ಉತ್ಕಪದನೆಯ 

ವಾವಸೆಥ ಆರ್ಕರ ಪಡೆಯತನ. ಇಂದ್ಧಗೂ ಕೃಷ್ಠ ಅಥವಕ ರ್ೆೈಗಕರರ್ೆಗಳಲ್ಲಲ (ವಂಶ್ಪಕರಂಪಯಾ ಮತನು ಆಧ್ನನಿಕ) 

ತ್ೊಡಗಿರನವ ಎಲಕಲ ರ್ೆಲ್ಸಗಕರರನ ವಕಸುವದಲ್ಲಲ ಕೃಷ್ಠ ಹಕಗೂ ಕನಶ್ಲ್ಕಮಿೀಾ ವಿದೆಾಯನ್ನು ಬಲ್ಲವರೆೀ ಆಗಿದಕದರೆ. 

ರ್ಾಮಿಾಕ ಕೂಲಿ ಸ್ಂಘಟನೆಗಳು ಸ್ಾಂತ ತಮಮನತಾ ಕೂಲಿಗಳೆದತ ಹೆೀಳಿರ್ೊಳಳಬಾರದತ ಮತತು ತಮಮನತಾ ಜ್ಞಾನಿ 

ಸ್ಮಾಜದೊಡನೆ ಗತರತತಿಸ್ಥರ್ೊಳಳಬೆೀಕತ. ಅವರಗೆ ತಮಮ ಜ್ಞಾನದ ಆಧಾರದ ಮೀಲೆ ಜೀವನೊೀಪಾಯದ ಅಧಿರ್ಾರ 

ಮತತು ಸ್ರ್ಾಾರ ಕಮಾಚಾರಯಷೆ್ೀ ಸ್ಮಾನವಾದ ಆದಾಯದ ಹಕಕನತಾ ಮಂಡಿಸ್ಬೆೀಕತ. 

(ii). ಇಂದನ ಬಹಳಷನಿ ನ್ವಯನವಕರನ, ಯನವತಿಯರನ ಬೆೀರೆ ದಕರಯಲ್ಲದೆ ತಮಮ ಜಕತಿ ಅಥವಕ ಕನಟನಂಬದ 

ಉದೊಾೀಗವನ್ನು ಮಕಡನತಿುಲ್ಲ. ಅಸಹಕಯಕತ್ೆಯಂದ ಇಂಥಹ ರ್ೆಲ್ಸ ಮಕಡನತಿುರನವ ನ್ವಯನವಕರನ 

ಜೀವನೊೀಪಕಯರ್ಕಕಗಿ ಮಕಡನವ ರ್ೆಲ್ಸ ಅಥವಕ ಅವರಗೆ ಗೊತಿುರನವ ರ್ೆಲ್ಸ – ಯಕವುದೆೀ ಒಂದರ್ೆಕ ಅಂಟಿರ್ೊಂಡನ 

ತಮಗೆ ಸಿಗಬೆೀರ್ಕದ ನಿಶಿಾತ, ಭದರ ಮತನು ಸರ್ಕಾರ ನೌಕರನಿಗೆ ಸಮನಕದ ಆದಕಯದ ಹಕಕನ್ನು ಮಂಡಿಸಬೆೀಕನ. 

ಅವರತ ಯಾವ ವಿದೆಾಯಲಿ ಿಜ್ಞಾನ ಸ್ಂಪಾದಿಸ್ಥದಾದರೆಯೊೀ ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೀಲೆ ಜೀವನೊೀಪಾಯದ ಅಧಿರ್ಾರ ಮತತು 

ಸ್ರ್ಾಾರ ಕಮಾಚಾರಗೆ ಸ್ಮನಾದ ಆದಾಯದ ಹಕಕನತಾ ಮಂಡಿಬೆೀಕತ. ಸ್ರ್ಾಾರ ಪ್ಕ್ಷ್ಪಾತವಿಲಿದೆ ಅವರ ರ್ೆಲಸ್ದ ಬೆಲೆ 

ರ್ೊಡಬೆೀಕತ. 

(iii). ದೂರದ ಹಳಿುಗಳಲ್ಲಲ ಮತನು ರ್ಕಡನಗಳಲ್ಲಲಯೀ ಅಲ್ಲದೆ ನ್ಗರಗಳ ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಲ ಕೂಡ ಔಷಧಿಯನ್ನು ರ್ೊಟನಿ ಸಕವಸಥಯವನ್ನು 

ರಕ್ಷಿಸನವ ಅನೆೀಕ ದೆೀಸಿೀಯ ವೆೈದಾರನ ಇದಕದರೆ. ಈ ಸಥಳಗಳಲ್ಲಲ ಆರೊೀಗಾದ ಅನ್ನಕೂಲ್ಗಳು ತಲ್ನಪಿಲ್ಲ. ಒಂದನ ವೆೀಳ  ೆ

ತಲ್ನಪಿದದರೂ, ನಿಷ್ಠಕಿಯವಕಗಿವೆ. ಖ್ಕಸಗಿ ಚಿಕಿತ್ಕ್ ಸೆೀವೆಯಲ್ಲಲ ವೆಚಾದ ಹೆಚಾಳ  ಮತನು ಮೀಸ ಹೆಚಕಾಗನತಿುದೆ. ಹಿೀಗಕಗಿ 

ಹೆಚಿಾನ್ ಸಂಖ್ೆಾಯ ಜನ್ ಇಂದ್ಧಗೂ ಸಮಕಜದೊಳಗಿದನದ ಅದರಂದಲೆೀ ಜ್ಞಕನ್ ಪಡೆದವರಲ್ಲಲ (ಆರೊೀಗಾ ರ್ಕಯಾಕತಾರ) 

ಭರವಸೆ ಇಟಿಿದಕದರೆಯೀ ಹೊರತನ ರ್ಕಲೆೀಜನ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದವರ ಮೀಲ್ಲ್ಲ. ಇವರಲ್ಲಲ ನೆೈಸಗಿಾಕ, ಆಯನವೆೀಾದ, ಯನನಕನಿ 

ಮನಂತ್ಕದ ಔಷಧ್ಗಳ ಬಗೆ ೆತಿಳಿದವರೂ ಇದಕದರೆ ಮತನು ಸಮಕಜದಲ್ಲಲ ಇವರ ಜ್ಞಕನ್ ಮತನು ಗನಣಗಳಿಗೆ ಗೌರವ ಇದೆ, 

ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರದ ನಿೀತಿಗಳು ಇವರನ್ನು ಬೂಟಕಟಿರ್ೆ ಮತನು ಅಳಲೆರ್ಕಯ ಪಂಡಿತರೆಂದನ ಪರಗಣಿಸಿ ಇವರ 

ರ್ಕಯಾಗಳಲ್ಲಲ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಪರತಿಬಂಧ್ಗಳನ್ೂು ಮಕಡನತಿುವೆ. ಸರ್ಕಾರ ಇವರ ಸೆೀವೆಗಳಿಗೆ ತದೆಮಕಡದೆ 

ಮನಂದನವರೆಯಲ್ನ ಸಹಕಯ ಮಕಡಬೆೀಕನ ಸಮಕಜರ್ೆಕ ಇವರ ಅವಶ್ಾಕತ್ೆ ಇದೆ. ಇವರ ಜೀವನೊೀಪಕಯದ ಆಧಕರ 

ಇವರ ಜ್ಞಕನ್ವೆೀ ಆಗಿದೆ ಮತನು ಇದನೆುೀ ಇವರ ಭದರ ಮತನು ನಿಶಿಾತ ಆದಕಯದ ಆಧಕರವೆಂದನ ಒಪಿಪರ್ೊಳುಬೆೀಕನ. 
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(iv). ಕಲಕವಿದರನ ಸಮಕಜದ ಅತಾಂತ ಸಂವೆೀದನ್ಶಿೀಲ್ ಮತನು ಸಕಿರಯ ವಾಕಿುಗಳಕಗಿರನತ್ಕುರೆ. ಸಮಕಜದಲ್ಲಲ ವಿವಿಧ್ ರೀತಿಯ 

ಕಲೆಗಳಲ್ಲಲ ನಿಪುಣತ್ೆಯರನವ ಸಮನದಕಯಗಳು ಮತನು ಜನ್ರದಕದರೆ. ಇವರನ ಚಿಕಕ ಚಿಕಕ ಗನಂಪುಗಳಲ್ಲಲ ವಿಭಿನ್ು 

ಸಂದಭಾಗಳಲ್ಲಲ, ಉತ್ವಗಳಲ್ಲಲ ಜನ್ತ್ೆಗೆ ತಮಮ ಕಲೆಯ ಮೂಲ್ಕ ಜೀವನ್ ದಶ್ಾನ್ ಮತನು ಮೌಲ್ಾಗಳನ್ನು ಪರಚಯಸಿ 

ನ್ವಿೀನ್ಗೊಳಿಸನವ ರ್ಕಯಾ ಮಕಡನತಿುರನತ್ಕುರೆ. ಅವರನ ಸಮಕಜದಲ್ಲಲ ಹರಡಿರನವ ಬೂಟಕಟಿರ್ೆಯನ್ನು ಗೆೀಲ್ಲಮಕಡಿ 

ಸಮಕಜದ ಮಕನ್ವಿೀಯ ಚೆೀತನ್ವನ್ನು ಜೀವಂತವಕಗಿ ಇಡನತ್ಕುರೆ. ಗಕಯಕ, ವಕದಕ, ಕಥೆಗಕರ, ನ್ತಾಕ, 

ನಕಟಕರ್ಕರ, ನ್ಟ, ಚಿತರಗಕರ, ಸಿನಿಮಕ, ಕಲಕವಿದ ಮನಂತ್ಕದವರದನದ ತಮಮದೆೀ ಸಮನದಕಯಗಳು ಇರನತುದೆ. ತಮಮ 

ತಮಮ ಕಲೆಗಳಲ್ಲಲ ನಿಪುಣರಕದ ಇವರನ ಸಂಸೃತಿ ಮತನು ಸಭಾತ್ೆಯ ನಿಮಕಾಣದಲ್ಲಲ ತ್ೊಡಗಿರನವ ಪರಧಕನ್ 

ಘಟಕಗಳಕಗಿದಕದರೆ. ಇವರಲ್ಲಲಯೂ ಲೊೀಕವಿದೆಾಯ ಮೀಲೆ ಆಧಕರಸಿರನವ ಕಲಕವಿದರ ಸಂಖ್ೆಾ ದೊಡಡದ್ಧದೆ. ಇವರನ್ನು 

ಇಂದ್ಧನ್ ಮಕರನಕಟೆಿಯಲ್ಲಲ ಲ್ೂಟಿ ಮಕಡಲಕಗನತಿುದೆ. ಲೊೀಕಕಲೆಯನ್ನು ತನಂಬಕ ಇಷಿಪಡಲಕಗನತುದೆ. ಆದರೆ 

ಲೊೀಕಕಲಕವಿದರ ಸಕಮಕಜಕ ಮತನು ಆರ್ಥಾಕ  ಸಿಥತಿಯನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಲಕಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಇದರ ಬಗೆ ೆ ತನ್ು 

ಜವಕಬಕದರಯನ್ನು ಅಥಾ ಮಕಡಿರ್ೊಂಡಿಲ್ಲ. ಇವರೆಲಿರೂ ತಮಮ ಜ್ಞಾನದ ಹಕಕನತಾ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸ್ಬೆೀಕತ ಮತತು ಒಂದತ 

ಭದರ, ನಿಶ್ಚಿತ ಮತತು ಸ್ರ್ಾಾರ ನೌಕರನಷೆ್ೀ ಸ್ಂಬ್ಳದ ಹಕಕನತಾ ಮಂಡಿಬೆೀಕತ. 

ಜ್ಞಾನ ಪ್ಂಚಾಯತಿ 

ಇಂದನ ಲೊೀಕವಿದಕಾ ಸಮಕಜದ ಜ್ಞಕನ್ದ ಬಗೆೆಯ ಚಚೆಾಗೆ ಯಕವುದೆೀ ಅವರ್ಕಶ್ವಿಲ್ಲ, ಈ ಸಿಥತಿಯಲ್ಲಲ ಲೊೀಕವಿದೆಾಯ 

ಹಕನಕ ಪರತಿಪಕದ್ಧಸನವುದನ ಹೆೀಗೆ ಸಕಧ್ಾ? ಇಂದ್ಧನ್ ಸಂದಭಾದಲ್ಲಲ ರೆೈತ, ರ್ಕಮಿಾಕ, ಸಣಣ ವಕಾಪಕರ, ಮಹಿಳೆಯರನ ಮತನು 

ಆದ್ಧವಕಸಿಗಳು ನಿಸ್ಂರ್ೊೀಚದ್ಧಂದ ತಮಮ ಜ್ಞಕನ್ದ ಬಗೆೆ ಮತನು ಪರವಕಗಿ ಪರತಿಪಕದ್ಧಸನವಂತಹ ಒಂದನ ತ್ೆರಪು ಬೆೀರ್ಕಗಿದೆ. 

ಜ್ಞಕನ್ ಪಂಚಕಯತಿಯನ ಅಂತಹ ಒಂದನ ಸಥಳ: ಎಲ್ಲಲ ಲೊೀಕವಿದಕಾಧ್ರರನ್ನು ಜ್ಞಕನಿ ಎಂದನ ಪರಗಣಿಸಲಕಗನತುದೆಯೀ ಮತನು 

ಇವರ ತಿಳಿವು ಮತನು ಪಕರಧಕಾಪಕರ ಜ್ಞಕನ್ ಒಂದೆೀ ಎಂದನ ಸಿವೀಕರಸಲಕಗನತುದೆಯೀ ಅಂತಹ ವೆೀದ್ಧರ್ೆ. 

ಜ್ಞಕನ್ ಪಂಚಕಯತಿಯನ ಲೊೀಕವಿದಕಾ ಜನ್ ಆಂದೊೀಲ್ನ್ದ ಬಹನ ಮನಖಾ ರ್ೊಂಡಿ. ಜ್ಞಕನ್ ಪಂಚಕಯತಿ ಜ್ಞಕನ್ದ ಚಚೆಾಯ 

ಹಕಗೂ ಜ್ಞಕನ್ದ ವಿಚಕರದಲ್ಲಲ ಸವಕಲ್ನಗಳಿಗೆ ಸಮಕಜದ ಅಭಿಪಕರಯ ಸಿದೆವಕಗನವ ಜಕಗ. ಪರಸನುತ, ಜ್ಞಕನ್ ಪಂಚಕಯತಿಯ 

ಪರತಿೀಕವಕಗಿ ಒಂದನ ಐದನ ಸುಂಭದ ಕನಟಿೀರವನ್ನು ಬಳಸಲಕಗನತಿುದೆ. ಈ ಕಂಭಗಳು ಲೊೀಕವಿದಕಾ ಸಮಕಜದ ಐದನ ಮನಖಾ 

ಭಕಗಗಳನ್ನು ಪರತಿನಿಧಿಸನತುವೆ: ರೆೈತ, ಕೂಲ್ಲಗಕರ, ಆದ್ಧವಕಸಿ, ಚಿಲ್ಲರೆ ವಕಾಪಕರ ಮತನು ಮಹಿಳೆಯರನ. ಜ್ಞಕನ್ ಪಂಚಕಯತಿಯನ 

ಲೊೀಕವಿದಕಾ ಸಮಕಜದ ಐಕಾಯ ಬಿಂದನ ಹಕಗೂ ಅವರ ಜ್ಞಕನ್ದ ಜೀವ ನಕಡಿ.  

ಈ ಜ್ಞಕನ್ ಪಂಚಕಯತಿಗಳಲ್ಲಲ ಲೊೀಕವಿದೆಾಯನ ವಿಶ್ವವಿದಕಾಲ್ಯದ ವಿದೆಾಗೆ ಸರಸಮಮಕನ್ವೆಂಬ ಹಕಿಕನ್ ಒತ್ಕುಯ 

ಮಕಡಲಕಗನತುದೆ. ರೆೈತ, ರ್ಕಮಿಾಕ, ಆದ್ಧವಕಸಿ, ಚಿಲ್ಲರೆ ವಕಾಪಕರ, ಸಿಿೀಯರನ, ಯನವಜನ್ರನ, ಕಲಕವಿದರನ ಹಕಗೂ ಸಕಮಕಜಕ 

ರ್ಕಯಾಕತಾರನ ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಲ ಸೆೀರ ತಮಮ ಜ್ಞಕನ್ದ ಬಗೆೆ ಚಚೆಾ ಮಕಡನತ್ಕುರೆ ಮತನು ಅವು ಹೆೀಗೆ ವಿಶ್ವವಿದಕಾಲ್ಯದ ವಿದೆಾಗೆ 
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ಸರಸಮ ಎಂಬ ಹಕಕನ್ನು ಮಂಡಿಸನತ್ಕುರೆ. ಕಳೆದ ಹಲ್ವು ವಷಾಗಳಲ್ಲಲ ಹಳಿು, ಗಕರಮ ಮತನು ನ್ಗರಗಳಲ್ಲಲ ಇಂತಹ ಹಲ್ವಕರನ 

ಜ್ಞಕನ್ ಪಂಚಕಯತಿಗಳನ್ನು ಆಯೀಜಸಲಕಗಿದೆ. ರ್ೆಲ್ವು ದೊಡಡ ದೊಡಡ ಜ್ಞಕನ್ ಪಂಚಕಯತಿಗಳು ವಕರಕಣಸಿ, ದರಭಂಗ, 

ಸಿಂಗರೌಲ್ಲ, ಇಂದೂರ್, ಮನಲಕುಯ, ನಕಗಪುರ, ಹೆೈದರಕಬಕದ್ ಇಲಕಖ್ೆಗಳಲ್ಲಲ ಆಯೀಜಸಲಕಗಿದೆ. ಇದರ ರ್ೆಲ್ವು 

ಫೀಟೊೀಗಳನ್ನು ಈ ಪುಸುಕದಲ್ಲಲ ರ್ೊಡಲಕಗಿದೆ. 

ಹಳಿು-ಹಳಿುಗಳಲ್ಲಲ, ರ್ೆೀರ-ರ್ೆೀರಗಳಲ್ಲಲ ಮತನು ಬಡಕವಣೆಗಳಲ್ಲಲ  ಜ್ಞಕನ್ ಪಂಚಕಯತಿ ರಚಿಸಿ ಈ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಎತುರಸಬೆೀಕನ.  

 ಲೊೀಕವಿದೆಾಯ ಆಧಾರದ ಮೀಲೆ ಜೀವನೊೀಪಾಯ ಗಳಿಸ್ತವುದತ ಮನತಷಾನ ಜನಮಸ್ಥದ ಿ ಅಧಿರ್ಾರ. ಈ ಅಧಿರ್ಾರವನತಾ 

ಅಭಿವೃದಿಿಯ ಹೆಸ್ರನಲಿ ಿಕ್ತತತುರ್ೊಳುಳವ ಸ್ರ್ಾಾರೀ ನಿೀತಿಗಳು ಹಂದೆ ಸ್ರಯಬೆೀಕತ. 

 ಯಾರಗೆ ಯಾವ ರ್ೆಲಸ್ ತಿಳಿದಿದೆಯೊೀ ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೀಲೆ ಅವರಗೆ ಭದರ, ನಿಶ್ಚಿತ ಮತು ಸ್ರ್ಾಾರ ನೌಕರನಷೆ್ೀ 

ಆದಾಯದ ವಾವಸೆ ಿಆಗಬೆೀಕತ. 
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ಬ್ದಲಾವಣೆಯ ಹೊಸ್ ದಶ್ಾನ 

ಲೊೀಕವಿದಾಾ ಸ್ಮಾಜದ ಉದಾಿರದ ಮಾಗಾರ್ೆಕ ಒಂದತ ದೊಡಡ ತಿರತವು ಬೆೀರ್ಾದಲಿಿ ಅದತ ಸ್ಥಗತವುದತ ರ್ೆೀವಲ ಲೊೀಕವಿದೆಾ 

ಮತತು ವಿಶ್ಾವಿದಾಾಲಯದ ವಿದೆಾಗಳ ನಡತವಿನ ಸ್ಮಾನತ್ೆಯ ಮತತು ಮೈತಿರಯ ಸ್ಂಬ್ಂಧಗಳಿಂದ ಮಾತರ. ಇಂದನ 

ವಿಶ್ವವಿದಕಾಲ್ಯ ಲೊೀಕವಿದೆಾಯನ್ನು ನೊೀಡನವ ದೃಷ್ಠಿಯಂದಲೆೀ ಸರ್ಕಾರವು ಸಹಕ ಲೊೀಕವಿದಕಾ ಸಮಕಜವನ್ನು ನೊೀಡನತುದೆ. 

ಇದನ ತಿರಸಕಕರದ ದೃಷ್ಠಿ. ಲೊೀಕವಿದಕಾ ಸಮನದಕಯರ್ೆಕ ತನ್ು ಜ್ಞಕನ್ದ ದಶ್ಾನ್ ಮತನು ತನ್ು ಸಕಮಕಜಕ ಶ್ಕಿುಯ ಆಧಕರದ 

ಮೀಲೆ ಈ ಸಿಥತಿಯನ್ನು ಬದಲಕಯಸಬೆೀರ್ಕಗನತುದೆ. ಬದಲಕವಣೆಯ ಹೊಸ ದಶ್ಾನ್ರ್ೆಕ ಇದೆೀ ಸರಯಕದ ಸಂದಭಾ. 

ಎಲಕಲ ರ್ೆಲ್ಸಗಕರರನ, ರೆೈತ ಮತನು ಆದ್ಧವಕಸಿ ಸಮಕಜದ ಮನಖಂಡರ ಮಕತನಗಳನ್ನು ಅವರ ಸಮಕಜದವರನ 

ರ್ೆೀಳುತ್ಕುರೆ, ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಅವರ ಮಕತನಗಳನ್ನು ರ್ೆೀಳುವುದ್ಧಲ್ಲ ಮತನು ಯಕವುದೆೀ ಆಧ್ನನಿಕ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸೆಥಯೂ ಅವರ 

ಮಕತನಗಳನ್ನು ರ್ೆೀಳುವುದ್ಧಲ್ಲ. ಈ ಸಮನದಕಯಗಳು ತನ್ು ಸಕಮಕಜಕ ಪಂಚಕಯತಿಗಳ ಮೂಲ್ಕ ಸಮಸೆಾಗಳನ್ನು 

ಬಿಡಿಸಿರ್ೊಳುುತ್ಕುವೆ. ಆದರೆ ಯಕವುದೆೀ ಸರ್ಕಾರ ಸಂಸೆಥಯೂ ತನ್ು ನಿೀತಿ ಮತನು ರ್ಕಯಾವನ್ನು ನಿಶ್ಾಯ ಮಕಡನವಕಗ ಇವರನ್ನು 

ಸಮಕಲೊೀಚಿಸನವುದೂ ಇಲ್ಲ, ಇವರ ಸಲ್ಹೆಗಳನ್ೂು ಪರಗಣಿಸನವುದ್ಧಲ್ಲ. ಲೊೀಕವಿದಾಾ ದಶ್ಾನವು ಈ ಬ್ಗೆ ಿ ಹೆೀಳುವುದತ 

ಏನೆಂದರೆ ಸ್ಮಾಜದ ಯಾವುದೆೀ ಸ್ಮಸೆಾಗಳನತಾ ಖತದಾದಗಿ ತ್ಾನೆೀ ಪ್ರಹಾರ ಮಾಡತವ ಎಲಿ ಕ್ಷ್ಮತ್ೆಯನೂಾ ಸ್ಮಾಜವೆೀ 

ಹೊಂದಿರತತುದೆ. ಸ್ಮಸೆಾಗಳ ಪ್ರಹಾರರ್ೆಕ ಬೆೀರ್ಾದತದ ಇಷೆ್ೀ: ಜನರ ಜ್ಞಾನವನತಾ ಪ್ರತಿಷಿೆತ ಜ್ಞಾನರ್ೆಕ ಸ್ರಸ್ಮಾನವೆಂದತ 

ಪ್ರಗಣಿಸ್ಬೆೀಕತ ಮತತು ಅವರಗೆ ಅವಶ್ಾಕ ಸ್ಂಪ್ನೂಮಲಗಳನೂಾ ಒದಗಿಸ್ಥರ್ೊಡಬೆೀಕತ. ಬಹನಶ್ುಃ ಯಕವುದೆೀ ಸಕಮಕಜಕ 

ಸಮಸೆಾಗೂ ವಿಶ್ವವಿದಕಾಲ್ಯದ ತಜ್ಞರ ಅಥವಕ ವೃಥಕ ಹೆಚನಾ ಹಣ ವಾಯಸನವ ಅವಶ್ಾಕತ್ೆ ಇರಲಕರದನ. 

ಪ್ರವತಾನೆಯ ಹೊಸ್ ವಿಚಾರಗಳು ಪ್ರಪ್ಂಚ್ದಲಿ ಿಉದಯಿಸ್ತತಿುವೆ 

ಇಪಪತನು ವಷಾಗಳಿಗಿಂತ ಹಿಂದೆ ಜಗತಿುನ್ ರ್ೆಲ್ವು ಬಲ್ಲಷ ಿರಕಷರಗಳ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಸೆೀರ ವಿಶ್ವ ವಕಾಪಕರ ಸಂಘಟನೆಯಂಬ 

ಸಂಸೆಥಯನ್ನು ಹನಟನಿಹಕಕಿ, ಜಗತಿುನ್ ಪರತಿಯಂದನ ದೆೀಶ್ವೂ ಖ್ಕಸಗಿೀಕರಣ, ಉದಕರೀಕರಣ ಮತನು ಜಕಗತಿೀಕರಣದ 

ನಿೀತಿಗಳನ್ನು ಅಂಗಿೀಕರಸನವಂತ್ೆ ಸತತವಕಗಿ ಒತ್ಕುಯಸಿದೆ.  ಪರಣಕಮವಕಗಿ ಈ ಎಲ್ಲ ದೆೀಶ್ಗಳಲ್ಲಲಯೂ ಲೊೀಕವಿದಕಾ 

ಸಮನದಕಯಗಳು ಹೊಸ ರೀತಿಯ ಯಕತನೆ ಮತನು ಶೆ ೀಷಣೆಗಳಿಗೆ ತನತ್ಕುಗಿದಕದರೆ. ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ ರೆೈತ, ಆದ್ಧವಕಸಿ, 

ರ್ಕಮಿಾಕ, ಚಿಕಕ ಅಂಗಡಿಯವರನ, ಹೆಂಗಸರನ ಮತನು ಹಲ್ವು ರೀತಿಯ ಸಮಕಜ-ಸೆೀವಕರನ ಇವರೆಲ್ಲರನ್ೂು ಮತೂು ಹೆಚನಾ 

ಲ್ೂಟಿಮಕಡನವ ಮಕರನಕಟೆಿಯಳಗೆ ದೂಡಿದಕದರೆ. ಪರಚಲ್ಲತ ಪರವತಾನೆಯ ದಶ್ಾನ್ವು ಈ ಹೊಸ ಸಿಥತಿಗಳನ್ನು ವಿರೊೀಧಿಸನವಲ್ಲಲ 

ಸಂಪೂಣಾ ಅಸಫಲ್ತ್ೆ ಹೊಂದ್ಧದದಲ್ಲದೆೀ ಅಧಿರ್ಕರ ಮತನು ಹಣದ ಎದನರಗೆ ಸಕಮಕನ್ಾ ಜನ್ ಅಸಹಯಕರಕಗಿರನವರನ. 

ಲೊೀಕವಿದಕಾ ಸಮಕಜದ ಜನ್ರನ ತಮಮ ರಕ್ಷಣೆಗೊಸಕರ ಸಕಕಷನಿ ಸಂಘಷಾ ಹೂಡಿದಕದರೆ, ಆದರೆ ಸಮಕಜದಲ್ಲಲ ವಿಶಕವಸ 

ಮೂಡನವ ಮತನು ಸಂಘಷಾದ ಮೂಲ್ಕ ಬೃಹತ್ ಐಕಾತ್ೆಯನ್ನುಂಟನಮಕಡನವ ಯಕವುದೆೀ ಪರವತಾನೆಯ ದಶ್ಾನ್ವೂ ಅಸಿುತವರ್ೆಕ 

ಬರಲ್ಲಲ್ಲ. ಲೊೀಕವಿದಾಾ ದಶ್ಾನವು ಈ ರ್ೊರತ್ೆಯನತಾ ಪ್ೂಣಾಗೊಳಿಸ್ತವ ಪ್ರಯತಾವಾಗಿದೆ. 
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ಸದಾದಲ್ಲಲ ಪರಪಂಚದ ಹಲ್ವು ದೆೀಶ್ಗಳಲ್ಲಲ ಆಯಕ ಪರದೆೀಶ್ದ ಸಂಸೃತಿ ಮತನು ಅವಶ್ಾಕತ್ೆಗಳಿಗೆ ಅನ್ನಗನಣವಕಗಿ 

ಪರವತಾನೆಯ ಹೊಸ ದಶ್ಾನ್ಗಳು ಮನಂದೆ ಬಂದ್ಧದೆ. ಇವುಗಳ ಬಗೆೆ ನಕವು ತಿಳಿಯಬೆೀರ್ಕಗಿರನವ ಹೊಸ ವಿಚಕರಗಳು ಹಿೀಗಿವೆ: 

(i). ದೊಡಡ ಸಂಖ್ೆಾಯಲ್ಲಲರನವ ಬೊಲ್ಲವಿಯಕ ಮತನು ಈರ್ೆವಡಕರ್ ದೆೀಶ್ಗಳ ಆದ್ಧವಕಸಿಗಳು (ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೀರರ್ಕ ಖಂಡದಲ್ಲಲ) 

“ಭೂಮಿಯೀ ನ್ಮಮ ತ್ಕಯ” ಎಂಬ ದಶ್ಾನ್ವನ್ನು ತಮಮ ರಕಷರಗಳ ಪುನ್ನಿಾಮಕಾಣದ ಆಧಕರವನಕುಗಿ ಮಕಡಿವೆ. ಈ 

ಆಧಕರದ ಮೀಲೆ ಅವರನ ತಮಮ ಹೊಸ ಸಂವಿಧಕನ್ವನ್ನು ರಚಿಸಿ ಇಂದ್ಧನ್ ಹೊಸ ಸಕಮಕರಜಾವಕದವನ್ನು 

ವಿರೊೀಧಿಸನತಿುದಕದರೆ. ಪರಕೃತಿ ಮತನು ಭೂಮಿಯ ಅಧಿರ್ಕರದ ಬಗೆೆ ಅವರ ನಿಲ್ನವು ನಕವು ಹಿಂದೆ ಹೆೀಳಿರನವ 

ಪಂಚತತವಗಳ ದಶ್ಾನ್ದ ಮಕದರಯಲೆಲೀ ಇದೆಯಂಬನದನ ಗಮನಕಹಾ. ಇದನತಾ ಭೂಮಿ, ನಿೀರತ, ಗಾಳಿ, ಅಗಿಾ ಮತತು 

ಆರ್ಾಶ್ದ ದಾಶ್ಾನಿಕ ಸಾವಾಭೌಮತಾದ ಸ್ಮರ್ಾಲಿೀನ ಅಭಿವಾಕ್ತು ಎಂದತ ತಿಳಿಯಬ್ಹತದತ. 

(ii). ವಾಯಾ ಕಂಪೆೀಸ್ಥನಾ ಹೆಸರನ್ ಒಂದನ ರೆೈತ ಮತನು ಕೃಷ್ಠ ರ್ಕಮಿಾಕರ ಅಂತರಕರಷ್ಠರೀಯ ಸಂಘಟನೆ ಮತನು 

ಆಂದೊೀಲ್ನ್ ಇದೆ. ಇದನ ಅನ್ು ಸಕವಾಭೌಮತವವೆಂಬ ಹೊಸ ತತವವನ್ನು ರ್ೊಟಿಿದೆ. ಅನ್ುದ ಸನರಕ್ಷತ್ೆಯ ಹೆಸರನ್ಲ್ಲಲ 

ಪರಪಂಚದ ಎಲಕಲ ಸರ್ಕಾರಗಳನ್ೂು ಒಪಿಪಸಿ ಬಂಡವಕಳಶಕಹಿ ಕಂಟಕರಕ್ಸಿದಕರರಂದ  ಬಡ ಜನ್ರಗೆ ತಲ್ನಪುವ 

ಭೊೀಜನ್ದ ವಾವಸೆಥಯನ್ನು ಆಯೀಜಸನವಂತ್ೆ ಮಕಡಿದೆ. ಆದರೆ ಊಟದ ಪ್ೂರೆೈರ್ೆ ಹೆೀಗೆ ಆಗಬೆೀರ್ೆಂಬ್ ನಿೀತಿ ಮತತು 

ರ್ೆಲಸ್ಗಳ ಪ್ುಣಾ ಜವಾಬಾದರ ಗಾರಮಿೀಣ ಸ್ಮಾಜರ್ೆಕ ದಕಕಬೆೀಕತ ಅಲಿದೆ ಇದರ ಅನತಷಾಿನರ್ೆಕ ಸ್ಿಳಿೀಯ ಸ್ಂಪ್ನೂಮಲದ 

ಮೀಲೆ ಅವರ ಸ್ಂಪ್ೂಣಾ ಹತ್ೊೀಟ್ಟ ಇರಬೆೀಕತ. ಇದತವೆೀ ಅನಾ ಸಾವಾಭೌಮತಾ. 

(iii). ಕಳೆದ ರ್ೆಲ್ವು ವಷಾಗಳಿಂದ ಯನರೊೀಪ್, ಅಮರರ್ಕ ಮತನು ರ್ೆನ್ಡಕದ ರ್ಕಲೆೀಜನಗಳಲ್ಲಲ ವಿದಕಾರ್ಥಾ ಶಿಕ್ಷಣದ ಕ್ೆೀತರದಲ್ಲಲ 

ಬಹನರಕಷ್ಠರೀಯ ನಿಗಮಗಳ ಹಿಡಿತದ ವಿರೊೀಧ್ವಕಗಿ ಆಂದೊೀಲ್ನ್ ಮಕಡನತಿುದಕದರೆ. ಅವರನ ಜ್ಞಕನ್ವನ್ನು 

ವಿಶ್ವವಿದಕಾಲ್ಯದ್ಧಂದ ವಿಮೀಚನೆಪಡಿಸಲ್ನ ಇಚಿಛಸನತ್ಕುರೆ. ಅವರ ವಕದವೆಂದರೆ ಜೀವಂತ ಜ್ಞಕನ್ದ ವಿಡಂಬನೆಯಕದ 

ನಿಜೀಾವ ಜ್ಞಕನ್ವನ್ನು ವಿಶ್ವವಿದಕಾಲ್ಯದಲ್ಲಲ ಕಲ್ಲಸಲಕಗನತಿುದೆ. 

(iv). ಭಕರತದ ಕೃಷ್ಠ ಆಂದೊೀಲ್ನ್ ಮತನು ನಿೀರನ-ರ್ಕಡನ--ನೆಲ್ದ ಜನಕಂದೊೀಲ್ನ್ ಲೊೀಕವಿದಕಾದಶ್ಾನ್ದ ಮೂಲ್ಕ 

ಲೊೀಕವಿದಕಾ ಜನ್ ಆಂದೊೀಲ್ನ್ದಲ್ಲಲ ತಮಮ ಮನಂದ್ಧನ್ ರ್ೊಂಡಿ ಬೆಸೆಯನವಲ್ಲಲ ಪರಯತು ನಿರತವಕಗಿದೆ. 

ಲೊೀಕವಿದಕಾ ಸಮಕಜವು ಕಬಿೀರ್ ಮತನು ಗಕಂಧಿೀಯವರನ್ನು ಜೊತ್ೆಗಿಟನಿರ್ೊಂಡನ ಮನಂದೆ ಸಕಗಬೆೀರ್ಕಗಿದೆ. ಉಚಾಶಿಕ್ಷಣ 

ಒಂದನ ಹೊಸ ಉಚಾ-ನಿೀಚ ಜಕತಿವಕದವನ್ನು ಹನಟನಿಹಕಕಿದೆ. ಇದನ ಕೂಡ ವಂಶ್ಪಕರಂಪಯಾವಕಗಿದನದ ಲೊೀಕವಿದಕಾ ಸಮಕಜದ 

ಮಕಕಳು ಉಚಾ ಶಿಕ್ಷಣದ ಸಂಸೆಥಗಳಲ್ಲಲ ಪರವೆೀಶ್ ಪಡೆಯಲಕಗನವುದ್ಧಲ್ಲ, ಅಲ್ಲದೆೀ ಆಧ್ನನಿಕ ಜ್ಞಕನ್ದ ವಾವಸಿಥತ ಶಿಕ್ಷಣದ್ಧಂದ 

ವಂಚಿಸಲ್ಪಡನತ್ಕುರೆ. ಜ್ಞಕನ್ವು ಅಧಿರ್ಕರದೊಂದ್ಧಗೆ ಗಕಢ ಸಂಬಂಧ್ ಹೊಂದ್ಧದನದ ಸಮಕಜದ ಒಂದನ ಚಿಕಕ ಸಮೂಹ ಮಕತರ ಅದನ್ನು 

ಪಡೆಯನತಿುದದರೆ ಮೀಲಕಗಿ ಹನಟಿಿನ್ ಆಧಕರದ ಮೀಲೆ, ಅದೆೀ ಉಚಾ-ನಿೀಚ-ಜಕತಿ ವಗಾ. ಈ ವಗಾವು ತನ್ು ಜ್ಞಕನ್ದ ತ್ೊೀರರ್ೆ 

ಮಕಡನತುದೆ, ಹಕಗೂ ಈ ವಗಾದವರನ ತ್ಕವು ಸಕಮಕನ್ಾ ಜನ್ರಗಿಂತ ವಿಶೆೀಷ ಮತನು ಪರತ್ೆಾೀಕ ಎಂದನ ಭಕವಿಸನವುದಲ್ಲದೆೀ 

ಅನ್ಾರ ಜ್ಞಕನ್ವನ್ನು ತನಚಾವಕಗಿ ನೊೀಡನತ್ಕುರೆ. ಈಗಿನ್ ದ್ಧನ್ಗಳಲ್ಲಲ ಶಿಕ್ಷಿತ ಸಮನದಕಯವು ತನ್ು ಊಟ ಮತನು ವಿವಕಹ 

ಸಂಬಂಧ್ವನ್ನು ಅನ್ಾರೊಡನೆ ಮಕಡನವುದ್ಧಲ್ಲ ಎಂದರೆ ತಪಕಪಗನವುದ್ಧಲ್ಲ. ಮಕರನಕಟೆಿಯಲ್ಲಲ ಅವರಗೆ ಊಟದ, ಇಳಿದನರ್ೊಳುುವ 
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(ವಕಸದ) ಮತನು ಮನೊೀರಂಜನೆಯ ಸಕಥನ್ ಬೆೀರೆಯದೆದೀ ಇದೆ. ಲೊೀಕವಿದೆಾಯನ್ನು ದಮನ್ ಮಕಡನವುದರಲ್ಲಲ ಈ ಹೊಸ ಮತನು 

ಹಳೆಯ ಉಚಾ-ನಿೀಚ-ಜಕತಿವಕದದ ಮಧೆಾ ವಿಸೃತ ಮತನು ಬಲಕಢಾ ಹೊಂದಕಣಿರ್ೆ ಇದೆ. ಉಚಾ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮನಂದಕಳುಗಳು, 

ರಕಜರನ ಹಕಗನ ಪರಭನತವಗಳ ನ್ಡನವೆ ಉತುಮ ಮೈತಿರಯನ್ನು ನೊೀಡಬಹನದಕಗಿದೆ. ಇವರ ಸಕಮಕಜಕ ಮೌಲ್ಾಗಳಲ್ಲಲ ಬಹಳ 

ದೊಡಡ ಅಂತರ ಈಗ ಇಲ್ಲ. ಲೊೀಕವಿದಕಾಧ್ರತ ಪರವತಾನೆಯ ದಶ್ಾನ್ರ್ೆಕ ಇವರ ಒಗೂೆಡಿದ ಶ್ಕಿುಯನ್ನು ಎದನರಸಬೆೀರ್ಕದ 

ವೆೈಚಕರಕ ತಳಹದ್ಧಯನ್ನು ರೂಪಿಸರ್ೊಳುಬೆೀರ್ಕಗಿದೆ. ಲೊೀಕವಿದಕಾ ದಶ್ಾನ್ ಇದನೆುೀ ಮಕಡನತುದೆ. ಕಬಿೀರ್ ಮತನು ಗಕಂಧಿೀ 

ಇಬಬರನ್ನು ಜೊತ್ೆಯಕಗಿಸನವ ಉದೆದೀಶ್ವೆೀನೆಂದರೆ ಹಳೆಯ ಮತನು ಹೊಸ ಉಚಾ-ನಿೀಚ-ಜಕತಿವಕದದ ಜೊತ್ೆ ಒಂದಕಗಿ 

ಹೊೀರಕಡಬೆೀರ್ಕಗಿರನವ ಇಂದ್ಧನ್ ಸಂದಭಾ. 
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ಲೊೀಕವಿದಾಾ ವಿಚಾರಧಾರೆ ಬೆಳೆದತ ಬ್ಂದ ರೀತಿ 

ಲೊೀಕವಿದೆಾಯ ಹೆಸರನ್ಲ್ಲಲ ವಿಚಕರ ಮತನು ಚಟನವಟಿರ್ೆಗಳು 1995 ರಂದ ಆರಂಭವಕದನವು. ಲೊೀಕವಿದೆಾಯನೆುೀ 

ರ್ೆೀಂದರವಕಗಿಟನಿರ್ೊಂಡ ಮದಲ್ ದೊಡಡ ಸಕವಾಜನಿಕ ರ್ಕಯಾಕರಮವೆಂದರೆ “ಲೊೀಕವಿದಾಾ ಮಹಾಧಿವೆೀಶ್ನ”, ಅದನ ನ್ವೆಂಬರ್ 

1998ರಲ್ಲಲ ವಕರಕಣಸಿಯಲ್ಲಲ ಜರನಗಿತನ. ಲೊೀಕವಿದೆಾಯ ಹೆಗೆಳಿರ್ೆಯನ್ನು ಪರಚಯಸನವ ಉದೆದೀಶ್ದ್ಧಂದ ಆಯೀಜಸಲಕದ ಈ 

ಮಹಕಧಿವೆೀಶ್ನ್ದಲ್ಲಲ ಲೊೀಕವಿದೆಾ ಮತನು ಸಮಕಜರ್ೆಕ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳ ಬಗೆೆ ಚಚೆಾ ವಿಮಶೆಾಗಳನ್ನು ಎಸಗಲ್ನ ದೆೀಶ್ದ 

ಎಲೆಲಡೆಯಂದ ಸರಸನಮಕರನ 1500 ಜನ್ರನ 5 ದ್ಧನ್ಗಳ ರ್ಕಲ್ದ ರ್ಕಯಾಕರಮಗಳಲ್ಲಲ ಭಕಗವಹಿಸಿದದರನ. ಅಧಿವೆೀಶ್ನ್ದಲ್ಲಲ ರೆೈತ, 

ರ್ಕಮಿಾಕ ಮತನು ಮಹಿಳೆಯರ ಸಮೇಳನ್ಗಳ ಮೂಲ್ಕ ಆಯಕ ಸಮನದಕಯಗಳು ತಮಮ ಜ್ಞಕನ್ದ ಹಕಕನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದಕದರೆ. 

ನ್ಂತರದ ವಷಾಗಳಲ್ಲಲ ‘ಲೊೀಕವಿದಕಾ ಸಂವಕದ’ದ ಪರರ್ಕಶ್ನ್ದ ಸನತುಲ್ೂ ಲೊೀಕವಿದೆಾಯ ಚಳುವಳಿಯನ ಸತತವಕಗಿ 

ಮನಂದನವರೆಯನತಿುದೆ. 2005ರಲ್ಲಲ ವಕರಕಣಸಿಯಲ್ಲಲ ವಿದಕಾ ಆಶ್ರಮವನ್ನು ಸಕಥಪಿಸಲಕಯತನ. ಈ ಆಶ್ರಮದ ಮೂಲ್ ಸದಸಾರನ 

1980ರಂದ ರೆೈತ ಆಂದೊೀಲ್ನ್ದಲ್ಲಲ ಸಕಿರಯವಕಗಿದನದ ಸಂಘಟನೆಯ ಮೂಲ್ಕ ಕನಶ್ಲ್ಕಮಿಾಗಳು, ಆದ್ಧವಕಸಿ, ಸಣಣ 

ವಕಾಪಕರಗಳು ಹಕಗೂ ಮಹಿಳೆಯರ ಸಂಘಷಾ ಮತನು ಸಂಘಟನೆಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲ್ಲಸಿ ಬೆಳೆದನ ಬಂದ್ಧದಕದರೆ. 

ವಿದಾಾ ಆಶ್ರಮದ ಸಕಥಪನೆಯ ಉದೆದೀಶ್ ಹಿೀಗಿದೆ: ಕಳೆದ ಶ್ತಮಕನ್ದ ಅಂತಾ ಭಕಗದಲ್ಲಲ ಸನರನವಕಗಿ ರ್ೆೀವಲ್ ೧೦-೧೫ 

ವಷಾಗಳಲ್ಲಲ ಮಕಹಿತಿ ತಂತರಜ್ಞಕನ್ ಮತನು ಅಂತಜಕಾಲ್ಗಳು ವಿಶ್ವವನ್ನು ಹಠಕತ್ಕುಗಿ ಅಲಕಪವಧಿಯಲೆಲೀ ಆಕರಮಿಸಿರ್ೊಂಡನ, 

ಸಂಘಟಿತ ಜ್ಞಕನ್ದ ನಿರಂಕನಶ್ ಪರಭನವಕದ “ವಿಜ್ಞಕನ್”ವನ್ನು ಪದಚನಾತಿ ಮಕಡಿಬಿಟಿಿದೆ. ಇದರ ಒಂದನ ಪರಣಕಮವೆಂದರೆ ಎಲಕಲ 

ಹೊಸ ಜ್ಞಕನ್ಗಳನ್ೂು ವಿಜ್ಞಕನ್ದ ಒರೆಗೆ ಹಚಿಾ (೧೯೯೦ರ ಮನನ್ು ಇದದಂತ್ೆ) ಅದನ ಜ್ಞಕನ್ವೀ ಅಲ್ಲವೀ ಎಂದನ ತಿೀಮಕಾನಿಸನವ 

ಅಧಿರ್ಕರ ಕಳೆದನ ಹೊೀಯತನ. ಈ ಸಿಥತಿಯಲ್ಲಲ ಲೊೀಕವಿದಕಾ ಸಮನದಕಯಗಳು ಲೊೀಕವಿದೆಾಯೂ ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಕನ್ಗಳಿಗೆ 

ಸಮಕನ್ವಕದದನದ ಎಂಬ ಹಕಕನ್ನು ಪರತಿಪಕದ್ಧಸಲ್ನ ಮತನು ಅದರ್ೆಕ ಯೀಗಾ ಸಕಥನ್ವನ್ನು ಪಕರಪಿುಗೊಳಿಸಿರ್ೊಳುುವುದರ್ೆಕ ಚಕರತಿರಕ 

ಅವರ್ಕಶ್ ಬಂದೊದಗಿದೆ ಎಂದನ ಹೆೀಳಬಹನದನ. ವಿದಕಾ ಆಶ್ರಮವು ಪಕರರಂಭದ್ಧಂದಲೆೀ ಸಮಕಜದ ಜ್ಞಕನ್ದ ಬಗೆ ೆಸಂವಕದ ನ್ಡೆಸಿ 

ಪರರ್ಕಶ್ನ್ಗಳ ಮೂಲ್ಕ ಮತನು ಲೊೀಕವಿದಕಾಧ್ರ ಸಮಕಜದ ಸಂಘಷಾಗಳ ೆಂದ್ಧಗೆ ಸೆೀರ ಲೊೀಕವಿದೆಾಯ ಹಕಕನ್ನು ಮಂಡಿಸನವ 

ರ್ೆಲ್ಸಗಳ ಮೂಲ್ಕ ತನ್ು ಚಟನವಟಿರ್ೆಗಳನ್ನು ಮನಂದನವರೆಸಿರ್ೊಂಡನ ಬಂದ್ಧದೆ. ಈ ನ್ಡನವೆ ಅಗರಯಕ (ಲೊೀಹದ) ವಿದೆಾ, 

ಮಹಿಳಕ ವಿದೆಾ, ಸಥಳಿೀಯ ಮಕರನಕಟೆಿ ಚಳುವಳಿ, ಭಕರತೃತವ ವಿದಕಾಲ್ಯ, ಕನಶ್ಲ್ಕಮಿೀಾ ಸಮಕಜ, ರೆೈತ ಪಿೀಠ, ಜ್ಞಕನ್ ಮನಕಿು 

ವೆೀದ್ಧರ್ೆ, ಲೊೀಕವಿದಕಾ ಪಂಚಕಯತಿ, ಜ್ಞಕನ್ ಪಂಚಕಯತಿಯಂತಹ ಚಟನವಟಿರ್ೆಗಳ ಮೂಲ್ಕ ಈ ಚಳುವಳಿಯನ ಲೊೀಕವಿದಕಾ ಜನ್ 

ಆಂದೊೀಲ್ನ್ರ್ೆಕ ತಲ್ನಪಿದೆ. 

ಲೊೀಕವಿದಾಾ ಜನ ಆಂದೊೀಲನದ ಮೊದಲ ಅಂತರಾರಷಿರೀಯ ಅಧಿವೆೀಶ್ನ ವಕರಕಣಸಿಯಲ್ಲಲ ವಿದಕಾ ಆಶ್ರಮದ 

ಪರಸರದಲ್ಲಲ 12-14 ನ್ವೆಂಬರ್ 2011 ರವರೆಗೆ ನ್ಡೆಯತನ. ಇದರ ನ್ಂತರ ಬಿಹಕರದ ದರಭಂಗಕ, (ಮಕರ್ಚಾ-ಏಪಿರಲ್ 2012) 

ಆಂಧ್ರಪರದೆೀಶ್ ವಿಜಯವಕಡ (ಮೀ 2012) ಮಧ್ಾ ಪರದೆೀಶ್ದ ಸಿಂಗರೌಲ್ಲ (ಸೆಪೆಿಂಬರ್ 2012) ಮತನು ಇಂದೂರ್ (ಜನ್ವರ 

2013) ನ್ಲ್ಲಲ ಕ್ೆೀತಿರೀಯ ಸಮೇಳನ್ ಆಯತನ. ಸೆೀವಕಗಕರಮದಲ್ಲಲ ಮಕರ್ಚಾ 2012 ಮತನು ಮನಂಬಯಯಲ್ಲಲ ಫೆಬರವರ 2013ರ 
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ಆಂದೊೀಲ್ನ್ದಲ್ಲಲ ಸಕಿರಯ ರ್ಕಯಾಕತಾರ ದೊಡಡ ದೊಡಡ ಸಭೆ ನ್ಡೆಯತನ. ಈ ನ್ಡನವೆ ಜ್ಞಕನ್ದ ಆಂದೊೀಲ್ನ್ದ ಅಧಿೀನ್ದಲ್ಲಲ 

ಲೊೀಕವಿದಕಾ ಸಮನ್ವಯ ಸಮೂಹ, ಲೊೀಕವಿದಕಾ ಸತ್ಂಗ, ಲೊೀಕವಿದೆಾಯ ಹಕಸನ-ಹೊಕನಕ, ಲೊೀಕವಿದೆಾಯ ಬಂಧ್ನತವ 

ವಿದಕಾಲ್ಯ, ಲೊೀಕವಿದಕಾ ಪರಪಂಚ, ಲೊೀಕವಿದಕಾ ಅಧಿರ್ಕರ ಸಂಘಟನೆ, ಲೊೀಕವಿದಕಾ ಆಶ್ರಮ ಮತನು ಲೊೀಕವಿದಕಾ ವಿಕಿ 

ಎಂಬಿತ್ಕಾದ್ಧ ತಲೆಬರಹಗಳಡಿ ಹಲ್ವಕರನ ರ್ಕಯಾಕರಮಗಳನ್ೂು ರ್ೆೈಗೊಳುಲಕಗಿದೆ. 

ಜನ್ವರ 2014ರಲ್ಲಲ ಮನಲಕುಯ, ಮಧ್ಾಪರದೆೀಶ್ದಲ್ಲಲ ನ್ಡೆದ ಲೊೀಕವಿದಕಾ ಜನ್ ಆಂದೊೀಲ್ನ್ದ ಅಧಿವೆೀಶ್ನ್ವು ಜನ್ 

ಸಂಘಷಾಗಳನ್ನು ಜ್ಞಕನ್ ಸಂಘಷಾಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಲ ನೊೀಡಬೆೀರ್ೆಂಬ ವಿಚಕರವನ್ನು ಮನಂದನವರೆಸನತ್ಕು ಲೊೀಕವಿದಕಾ ಸಮಕಜ 

ಮತನು ಜನ್ಸಂಘಷಾಗಳ ನ್ಡನವಿನ್ ಐಕಾವನ್ನು ಜ್ಞಕನ್ದ ಪರಭಕಷ್ೆಯಲ್ಲಲ, ಅಂದರೆ ಲೊೀಕವಿದೆಾಯಲ್ಲಲ, ರ್ಕಣಬೆೀರ್ೆಂಬ 

ಮನ್ವಿಯನ್ನು ಮನಂದ್ಧಟಿಿತನ. ಇಡಿೀ ದೆೀಶ್ದ್ಧಂದ ಅಧಿವೆೀಶ್ನ್ದಲ್ಲಲ ಭಕಗಹಿಸಲ್ನ ಬಂದ ಸಕಮಕಜಕ ರ್ಕಯಾಕತಾರೆಲ್ಲರೂ ಸೆೀರ 

ಒರ್ೊಕರಲ್ಲನಿಂದ ಮನಲಕುಯ ಘೂೀಷಣೆಗಳೆಂದನ ಹೆಸರಸಿ ಎಲ್ಲ ಬೆೀಡಿರ್ೆಗಳನ್ೂು ಅಂಗಿೀಕರಸಿದರನ. ಈ ಘೂೀಷಣೆಗಳು ಪುಸುಕ 

ರೂಪದಲ್ಲಲ ಪರರ್ಕಶಿತವಕಗಿವೆ. ಹಳಿುಗಳು, ಗಕರಮಗಳು ಮತನು ನ್ಗರಗಳಲ್ಲಲ ಲೊೀಕವಿದಕಾ ಯಕತ್ೆರಗಳು ಮತನು ಸಭೆಗಳ ಮೂಲ್ಕ 

ಈ ಘೂೀಷಣಕ ಪತರದ ವಿಚಕರಗಳ ಪರಸಕರ ಆಯತನ. ಈ ಘೂೀಷಣಕ ಪತರದ ಆಧಕರದ ಮೀಲೆ ಮಕರ್ಚಾ-ಏಪಿರಲ್ 2014 ರಲ್ಲಲ 

ವಕರಕಣಸಿ ಮತನು ಅಕಕಪಕಕದ ಜಲೆಲಗಳಲ್ಲಲ ರೆೈತ-ರ್ಕಮಿಾಕರ ಪಂಚಕಯತಿಗಳು ಆಯೀಜತವಕಯತನ ಮತನು ಮಕಳಕವ ಎಂಬಲ್ಲಲ 

ಜ್ಞಕನ್ ಪಂಚಕಯತಿಗಳನ್ನು ಮಕಡಲಕಯತನ. ಸದಾದಲ್ಲಲ ನಕಗಪುರದಲ್ಲಲ 28-29 ಜೂನ್ 2014 ರಲ್ಲಲ 2 ದ್ಧನ್ಗಳ ಸಮೇಳನ್ದಲ್ಲಲ 

ರೆೈತ, ಕನಶ್ಲ್ಕಮಿೀಾ, ದಲ್ಲತ ಸಂಘಟನೆಗಳು, ಲೊೀಕವಿದಕಾ ಜನ್ ಆಂದೊೀಲ್ನ್ ಮತನು ಸನಮಕರನ ನ್ೂರನ ಜನ್ ಸಕಮಕಜಕ 

ರ್ಕಯಾಕತಾರ ಉಪಸಿಥತಿಯಲ್ಲಲ ಮನಲಕುಯ ಘೂೀಷಣಕ ಪತರದ ನಿಣಾಯಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲ್ಲಸನವುದಲ್ಲದೆ ಜೊತ್ೆಗೆ ನಿಶಿಾತ ಮತನು 

ಸರ್ಕಾರೀ ನೌಕರನಿಗೆ ಸಮನಕದ ಆದಕಯದ ವಿಚಕರದ ಬಗೆ ೆಆಂದೊೀಲ್ನ್ ಮಕಡನವ ನಿಣಾಯ ತ್ೆಗೆದನರ್ೊಳುಲಕಯತನ. 
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ಲೊೀಕವಿದಾಾ ಜನ ಆಂದೊೀಲನ 

ಮತಲಾುಯಿ (ಮಧಾ ಪ್ರದೆೀಶ್) ಸ್ಮೇಳನದ ಘೂೀಷಣೆ 

ಜನವರ-2014 

ಲೊೀಕವಿದಕಾ ಜನ್ ಆಂದೊೀಲ್ನ್ ತಮಮ ಜ್ಞಕನ್ದ್ಧಂದ ಜೀವನ್ವನ್ನು ಮತನು ಸಮಕಜವನ್ನು ನ್ಡೆಸನವವರ 

ಆಂದೊೀಲ್ನ್ವಕಗಿರನತುದೆ. ರೆೈತ, ಆದ್ಧವಕಸಿ, ಕನಶ್ಲ್ಕಮಿಾ, ವಿವಿಧ್ ರೀತಿಯ ಸೆೀವೆ ಒದಗಿಸನವವರನ ಮತನು ದನರಸಿು 

ರ್ೆಲ್ಸಗಕರರನ, ಮಿೀನ್ನಗಕರರನ, ನಿಮಕಾಣ ಮಕಡನವವರನ, ಹೆಂಗಸರನ, ಚಿಲ್ಲರೆ ವಕಾಪಕರಗಳು, ಗಕಡಿ ಬಿೀದ್ಧಗಳಲ್ಲಲ ಸಕಮಕನ್ನ 

ಮಕರನವವರನ ಈ ಎಲಕಲ ಜನ್ರದಕದರೆ. ಇವರನ ಶಕಲೆಗೆ ಹೊೀಗಿಲ್ಲ ಅಥವಕ 10-12 ರ್ಕಲಸನ್ ವಿದಕಾಭಕಾಸದ ನ್ಂತರ ಬೆೀರೆ 

ದಕರಯಲ್ಲದೆೀ ಶಕಲೆ ಬಿಟಿಿರನವವರನ, ತಮಮಲ್ಲಲರನವ ಜ್ಞಕನ್ಸಂಪತುನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಲ, ಸಮಕಜದಲ್ಲಲ, ರ್ೆಲ್ಸ ಮಕಡನವ ಸಥಳಗಳಲ್ಲಲ 

ಮತನು ಅವರ ಅನ್ನಭವ, ಪರಯೀಗ ಮತನು ತಕಾದ ಮೂಲ್ಕ ಪಡೆದನರ್ೊಂಡಿರನತ್ಕುರೆ. ಇವರ ಜ್ಞಕನ್ವನೆುೀ ಲೊೀಕವಿದೆಾ ಎಂದನ 

ಹೆೀಳುತ್ಕುರೆ. ಹಕಗೂ ಈ ಜನ್ರೆಲ್ಲರೂ ಸೆೀರದಕಗ ಹನಟನಿವುದೆೀ ಲೊೀಕವಿದಕಾಧ್ರ ಸಮಕಜ. ಈ ದೆೀಶ್ದ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಮತನು 

ಎಲ್ಲ ವಾವಸೆಥಗಳು ರ್ೆೀವಲ್ ಶಿಕ್ಷಿತ ಜನ್ರ ಪಕಲ್ನೆಗೆ ಮಕತರ ಇವೆ. ಲೊೀಕವಿದಕಾಧ್ರರ ಸಮಕಜರ್ೆಕ ಸರ್ಕಾರ ಏನ್ನ ಒಳಿತನ್ೂು 

ಮಕಡನವುದ್ಧಲ್ಲ, ಬದಲಕಗಿ ದೊಡಡ ದೊಡಡ ಬಂಡವಕಳದಕರರನ ಮತನು ಕಂಪನಿಗಳ ಜೊತ್ೆ ಸೆೀರರ್ೊಂಡನ ಇವರ ಶೆ ೀಷಣೆ ಮತನು 

ಉಚಕಾಟನೆಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಹಕಯ ಮಕಡನತಿುದೆ. ಎಲ್ಲಲ ನೊೀಡಿದರೂ ಲೊೀಕವಿದಕಾಧ್ರರನ ತಮಮ ಜೀವನ್ ಮತನು 

ಸಂಪನ್ೂಮಲ್ಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿರ್ೊಳುಲ್ನ ಸಂಘಷಾ ಮಕಡನತಿುದಕದರೆ ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಪೀಲ್ಲೀಸ್ ಹಕಗೂ ಆಡಳಿತದ ಸಹಕಯದ್ಧಂದ 

ಇವರನ್ನು ದಮನ್ ಮಕಡನತಿುದೆ. 

ಲೊೀಕವಿದಕಾ ಜನ್ ಆಂದೊೀಲ್ನ್ದ ಈ ಮನಲಕುಯ ಸಮೇಳನ್ವು ಸಂಘಷಾ ನ್ಡೆಸನತಿುರನವ ಜನ್ತ್ೆ ಮತನು ಸಂಘಟನೆಗಳ 

ನ್ಡನವೆ ಸಮನ್ವಯ ಹಕಗೂ ಐಕಾದ ಮಕಗಾ ಹನಡನಕನವುದರ್ೊಕೀಸಕರ ನ್ಡೆಯನತಿುದೆ. 

ಮನಲಕುಯ ರೆೈತ ಸಂಘಷಾದಲ್ಲಲ (12 ಜನ್ವರ 1998) ಅಮರರಕದ ರೆೈತರ ನೆನ್ಪಿನ್ ಸಂದಭಾದಲ್ಲಲ ರೆೈತರ ಯಕವ 

ಮೂಲ್ಶ್ಕಿುಯನ್ನು ಉಪಯೀಗಿಸಿ ಲೊೀಕವಿದಕಾಧ್ರ ಸಮಕಜದ ಮನಂದೆ ಒಂದನ ಬಲ್ವತ್ಕುದ ಐಕಾದ ಸಂದೆೀಶ್ವನ್ನು 

ತ್ೆಗೆದನರ್ೊಂಡನ ಹೊೀಗಬಹನದನ ಎಂಬ ವಿಚಕರದ ಬಗೆ ೆ ಚಚೆಾ ನ್ಡೆಯತನ. ವಕಸುವದಲ್ಲಲ ಇದನ ಅವರ ಜ್ಞಕನ್ದ ಶ್ಕಿು. ಇದನ್ನು 

ಸರ್ಕಾರ, ಆಡಳಿತ, ಬಂಡವಕಳವಕದ್ಧಗಳು ಮತನು ಶಿಕ್ಷಿತ ವಗಾದವರನ ಸೆೀರ ಒಂದಕಗಿ ಹತಿುಕನಕತಿುದಕದರೆ. ಎಲ್ಲರೂ 

ವಿಶ್ವವಿದಕಾಲ್ಯದ ಜ್ಞಕನ್ದ್ಧಂದ ಹನಟಿಿದ ವಿರ್ಕಸದ ಮಕತನಗಳನಕುಡನತ್ಕುರೆ ಹಿೀಗಕಗಿ ಇದನ ಲೊೀಕವಿದೆಾಯ ಎಲಕಲ ತಿಳಿವಳಿರ್ೆ 
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ಇರನವವರಲ್ಲಲ ಹಕಹಕರ್ಕರ ಉಂಟನ ಮಕಡಿದೆ. ನಾವು ನಮಮ ಜ್ಞಾನದ ಹಕಕನತಾ ಎಲಿಿಯವರೆಗೂ ಮಂಡಿಸ್ತವುದಿಲವಿೀ 

ಅಲಿಿಯವರೆಗೂ ನಮಮ ಸ್ಮೃದಿಯಿ ಮಾಗಾ ತ್ೆರೆಯತವುದಿಲ.ಿ ನಮಮ ಜ್ಞಾನದಲಿಿಯೀ ನಮಮ ಐಕಾ ಮತತು ಸ್ಮೃದಿಿಯ ಸ್ೂತರ 

ಅಡಗಿದೆ. 

ಲೊೀಕವಿದಾಾ ಜನ ಆಂದೊೀಲನದ ಘೂೀಷಣೆ 

1. ಲೊೀಕವಿದೆಾಯ ಆಧಾರದ ಮೀಲೆ ಬ್ದತಕತವುದತ ಮನತಷಾನ ಜನಮಸ್ಥದ ಿ ಅಧಿರ್ಾರ. ಇದರ್ೊಕೀಸಕರ ಒಕಕಲೆಬಿಬಸನವುದನ 

ನಿಲ್ಲಬೆೀಕನ ಮತನು ರೆೈತ, ಕನಶ್ಲ್ಕಮಿಾ ಮತನು ಆದ್ಧವಕಸಿಗಳ ಉತಪನ್ುರ್ೆಕ ಯೀಗಾ ಬೆಲೆ ಸಿಗಬೆೀಕನ. 

2. ಜ್ಞಾನದ ಕ್ೆೀತರದಲಿ ಿ ಮೀಲತ-ಕ್ತೀಳು ಸ್ವಾಥಾ ಸಾಧತವಲ.ಿ ಲೊೀಕವಿದೆಾಗೆ ವಿಶ್ವವಿದಕಾಲ್ಯದ ಜ್ಞಕನ್ದ ಸಮಕನ್ ಎಣಿರ್ೆ 

ಸಿಗಬೆೀಕನ. ಇದರ್ೆಕ ಮದಲ್ ಹೆಜೆೆ ಎಂದರೆ ಲೊೀಕವಿದೆಾಯ ಆಧಕರದ ಮೀಲೆ ರ್ೆಲ್ಸಮಕಡನವವರ ಆದಕಯ ನಿಶಿಾತ ಮತನು 

ಭದರ ಮಕಡಬೆೀಕನ ಮತನು ಅದನ ಸರ್ಕಾರೀ ನೌಕರನಿಗೆ ಸಮನಕಗಿರಬೆೀಕನ. 

3. ರಾಷಿರೀಯ ಸ್ಂಪ್ನೂಮಲಗಳ ಸ್ಮಾನ ಹಂಚ್ತವಿರ್ೆಯಾಗಬೆೀಕತ. ವಿದನಾತ್, ಜಲ್, ಶಿಕ್ಷಣ, ಚಿಕಿತ್ೆ್, ಹಣರ್ಕಸನ ಇವೆಲ್ಲದರ 

ವಾವಸೆಥ ಎಲ್ಲರಗೂ ಸಮಕನ್ವಕಗಿರಬೆೀಕನ. 

4. ಸಥಳಿೀಯ ವಾವಸೆಿಗಳ ಮೀಲೆ ಸ್ಿಳಿೀಯ ಸ್ಮಾಜದ ನಿಯಂತರಣವಿರಬೆೀಕತ. ಇದರ್ೆಕ ಪರಕೃತಿಯ ಸಂಪನ್ೂಮಲ್ಗಳ ಮೀಲೆ 

ಸಥಳಿೀಯ ನಿಯಂತರಣ ಇರಬೆೀಕನ ಮತನು ಸಥಳಿೀಯ ಉದೊಾೀಗಗಳು ಮತನು ಮಕರಕಟೆಿಯಲ್ಲಲ ದೊಡಡ ಬಂಡವಕಳಗಕರರ 

ನ್ನಗನೆವಿರ್ೆಯನ್ನು ತಡೆಯಬೆೀಕನ.  

5. ಹಳಿಳ-ಹಳಿಳಗಳಲಿ ಿಮಾಧಾಮದ ಶಾಲೆಗಳಿರಬೆೀಕತ. ಈ ಶಕಲೆಗಳಲ್ಲಲ ಗಕರಮಿೀಣ ಯನವಜನ್ರಗೆ ತಮಮ ವಿಚಕರಗಳನ್ನು ಪರಸಪರ 

ಮತನು ಇತರರೊಂದ್ಧಗೆ ವಿನಿಮಯ ಮಕಡನವ ರೀತಿಗಳ ೀೆನ್ನ, ತಮಮ ವಕದಗಳನ್ನು ಪರಸನುತ ಪಡಿಸನವ ಬಗೆಗಳ ೀೆನ್ನ, ಈ 

ಎಲಕಲ ವಿಚಕರಗಳು ಹೆೀಗೆ ಹಕಸನ ಹೊರ್ಕಕಗಿವೆ ಮತನು ಬದಲಕಗನತಿುರನವ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಲ ಸಮಕನ್ತ್ೆ ಮತನು ಸಮೃದ್ಧೆಯ ಜೀವನ್ದ 

ಬನನಕದ್ಧಯನ್ನು ನಿಮಿಾಸಿರ್ೊಳುಲ್ನ ಈ ಹಕಸನಹೊಕಕನ್ನು ಹೆೀಗೆ ಉಪಯೀಗಿಸಬೆೀಕನ ಎಂಬನದನ್ನು ಕಲ್ಲಸಿರ್ೊಡಲಕಗನತುದೆ.  
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ಲೊೀಕವಿದಾಾ ಸಾಹತಾ ಸ್ೂಚಿ: 1998-2014 

ಲೊೀಕವಿದಕಾ ವಿಚಕರವನ್ನು ಹಲ್ವಕರನ ಪರರ್ಕಶ್ನ್ಗಳ ಮೂಲ್ಕ ಪರಸನುತಗೊಳಿಸಲಕಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಲಯವರಗಿನ್ ಪರರ್ಕಶ್ನ್ಗಳ 

ಸೂಚಿ ರ್ೆಳಗೆ ರ್ೊಡಲಕಗಿದೆ. ವಿದಕಾ ಆಶ್ರಮದ್ಧಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆದನರ್ೊಳುಬಹನದನ. 

ಹಂದಿ 

• ಲೊೀಕವಿದಾಾ ವಿಚಾರ (ಪುಸುಕ) 

• ರಾಮ್ ಅಧಾರ್ ಗಿರ : ಲೊೀಕಹತದ ರ್ಾವಲತ ಸ್ಥಪಾಯಿ (ಪುಸುಕ) 

• ಲೊೀಕವಿದಾಾ ಸ್ಂವಾದ : (ಪತಿರರ್ೆ) ಒಟನಿ 16 ಅಂಕ, ವಿಶೆೀಷ ಅಂಕ- ರ್ಕಮಿಾಕ, ರೆೈತ, ಸಿಿೀ, ಸಥಳಿೀಯ ಮಕರನಕಟೆಿ, 
ಸೂಚನಕ ಯನಗದಲ್ಲಲ, ಸಮಕಜದ ಅರವಿನ್ ಚಚೆಾ, ಸಕಹಿತಾ ವಿದಕಾ. 

• ಲೊೀಕವಿದೆಾ ಪ್ಂಚಾಯಿತಿ : (ಪತಿರರ್ೆ) ಒಟನಿ 17 ಅಂಕ 

• ಕತಶ್ಳಕಮಿೀಾ ನೊೀಟ : (ವೃತು ಪತಿರರ್ೆ) 
• ಲೊೀಕವಿದಾಾ ಪ್ರಪ್ಂಚ್ಮತ (ತ್ೆಲ್ನಗನ ವೃತು ಪತಿರರ್ೆ) 
• ಜ್ಞಾನದ ರಾಜರ್ಾರಣ ಪ್ುಸ್ುಕ ಮಾಲೆ : ಒಟತ್ 5 ಪ್ುಸ್ುಕಗಳು – “ಬೌದ್ಧೆಕ ಸತ್ಕಾಗರಹ”, “ಲೊೀಕಹಿತದ ರಕಜರ್ಕರಣ 

ಮತನು ಜ್ಞಕನ್ದ ಸವಕಲ್ನ”, “ಜ್ಞಕನ್ಮನಕಿು ಆವಕಹನೆ”, “ಯನವಕರಗೆ ಜ್ಞಕನ್ ಶಿಬಿರ” ಮತನು ಲೊೀಕವಿದೆಾ. 
• ಲೊೀಕವಿದಾಾ ಆಂದೊೀಲನದ ಪ್ುಸ್ುಕಮಾಲೆ : ಒಟನಿ 9 ಪುಸುಕಗಳು: “ಒಕಕಲೆಬಿಬಸನವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಲಸಿ”, “ಮಕರನಕಟೆಿಯನ್ನು 

ಬದಲಕಯಸಿ - ಲೊೀಕವಿದಕಾ ಮಕರನಕಟೆಿಯನ್ನು ನಿಮಕಾಣ ಮಕಡಿ”, ಸಮರಣಸಂಚಿರ್ೆ : “ಲೊೀಕವಿದೆಾ ಸತ್ಂಗ”, 
“ಲೊೀಕವಿದೆಾ ಜನ್ ಆಂದೊೀಲ್ನ್ದ ಬಿಹಕರ ಸಮಕಗಮ 2012”, “ಲೊೀಕವಿದಕಾ ಜನ್ ಆಂದೊೀಲ್ನ್ದ ಮಧ್ಾಪರದೆೀಶ್ 

ಪಕರಂತಿೀಯ ಅಧಿವೆೀಶ್ನ್ 2012”. “ಲೊೀಕವಿದಕಾ ಆಂದೊೀಲ್ನ್: ಮಕಲ್ವಕ ಮತನು ನಿಮಕಡುಲ್ಲಲ ಇಟಿಿರನವ ಹೆಜೆ”ೆ, “ಜನ್ 

ಸಂಘಷಾ ಮತನು ಲೊೀಕವಿದಕಾಧ್ರ ಸಮಕಜದ ಐಕಾ”, “ಎಲ್ಲರಗೂ ಭದರ ಮತನು ನಿಶಿಾತ ಆದಕಯ ಮತನು ಸರ್ಕಾರೀ 
ನೌಕರರಗೆ ಸಮಕನ್ವಕದ ಆದಕಯ.” 

ಆಂಗ ಿ

 Gandhi’s Challenge to Modern Science (Book) 

 Lokavidya, Internet and the Future of the University (Book, forthcoming) 

 Monographs: Dialogues on Knowledge Society: Knowledge in Society, Virtuality and 

Knowledge in Society, Knowledge Satyagraha, Radical politics & the Knoweldge Question 

 

ವಿದಕಾ ಆಶ್ರಮದ ವೆಬ್’ಸೆೈಟ್ www.vidyaashram.org ನ್ಲ್ಲಲ ಆಶ್ರಮದ ಸದಸಾರ ಎಷ್ೊಿೀ ಮಹತವಪುಣಾ ಲೆೀಖನ್ಗಳು 

ಸಿಗನತುವೆ. ಮೀಲೆ ರ್ೊಟಿಿರನವ ಎಲಕಲ ಪರರ್ಕಶ್ನ್ಗಳು ವೆಬ್’ಸೆೈಟ್’ನ್ಲ್ಲಲ ಕೂಡ ಲ್ಭಾವಿದೆ. ಲೊೀಕವಿದಕಾ ಜನ್ ಆಂದೊೀಲ್ನ್ದ ಬಕಲರ್ಗ 

www.lokavidyajanandolan.blogspot.com ನ್ಲ್ಲಲ ನಿಯತರ್ಕಲ್ರ್ೆಕ ಗತಿವಿಧಿಗಳ ಬಗೆ ೆ ತಿಳಿದನರ್ೊಳುಬಹನದಕಗಿದೆ. 

ಲೊೀಕವಿದಕಾ ವಿಕಿ www.lokavidyawiki ಯಲ್ಲಲ ಲೊೀಕವಿದಕಾ ವಿಚಕರಗಳು ಮತನು ಶ್ಬಕೆವಳಿಯ ವಿಭಿನ್ು ಅಥಾವನ್ನು 

ಸಂಕ್ೆೀಪವಕಗಿ ರ್ೊಡಲಕಗಿದೆ. 

http://www.vidyaashram.org/
http://www.lokavidyajanandolan.blogspot.com/
http://www.lokavidyawiki/
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ಹೆೈದರಕಬಕದ್ಧನ್ಲ್ಲಲ 2011ರ ಫೆಬರವರಯಲ್ಲಲ 
ಜರನಗಿದ ಲೊೀಕವಿದಕಾ ಜನ್ 

ಆಂದೊೀಲ್ನ್ದ ಮದಲ್ನೆೀ 
ಅಧಿವೆೀಶ್ನ್ದಲ್ಲಲ ಮಕತನಕಡನತಿುರನವ ಜೆ.ರ್ೆ. 
ಸನರೆೀಶ್. 

 
 
 
 
 
 

 

ಸೆಪೆಿಂಬರ್ ೨೦೧೧: ದ್ಧಲ್ಲೀಪ್ ಕನಮಕರ್ ‘ದ್ಧಲ್ಲ’ 

ಲೊೀಕವಿದಕಾ ಜನ್ ಆಂದೊೀಲ್ನ್ದ ಉದಕಾಟನೆಯನ್ನು 
ನಿವಾಹಿಸನತಿುರನವವರನ, ವೆೀದ್ಧರ್ೆ ಮೀಲೆ ಎಡದ್ಧಂದ 

ಮೀಹನ್ ರಕವ್, ಅವಧೆೀಶ್ ಕನಮಕರ್, ಜೆ.ರ್ೆ. ಸನರೆೀಶ್, 

ಬಕಬನಲಕಲ್ ಮಕನ್ವ್, ರಕಜಪಕಲ್ ಶ್ಮಕಾ ಮತನು 
ಬಿ.ಕೃಷಣರಕಜನಲ್ನ. ಹಿಂದೆ ಸಂಜೀವ್ ದಕಜ ಮತನು 
ವಿಜಯಕನಮಕರ್. 

 
 
 
 

 
 

 

 

ವಕಧಕಾ ಸೆೀವಕಶ್ರಮದಲ್ಲಲ ಲೊೀಕವಿದಕಾ ಜನ್ 

ಆಂದೊೀಲ್ನ್ದ ಸಂಯೀಜನ್ ಸಮಿತಿಯ ಸಭೆ 

ಮಕರ್ಚಾ 2012. 
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ಮಕರ್ಚಾ 2012 ರಲ್ಲಲ ದರಭಂಗಕದಲ್ಲಲ ನ್ಡೆದ 

ಲೊೀಕವಿದೆಾ ಜನ್ ಆಂದೊೀಲ್ನ್ದ ಬಿಹಕರ 

ಸಮಕಗಮದ ಸಕಿರಯ ಜೊತ್ೆಗಕರ ವಿಜಯಕನಮಕರ್, 

ಚಂದರವಿೀರ್ ನಕರಕಯಣ್ ಮತನು ಅನ್ಾರನ. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ಲೊೀಕವಿದಕಾ ಜನ್ ಆಂದೊೀಲ್ನ್ ಕ್ೆೀತಿರಯ ಸಮೇಳನ್ 

ಸಿಂಗರೌಲ್ಲ ಸೆಪೆಿಂಬರ್ 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 

ಸಂಜೀವ್ ದಕಜ ರ್ಘಟಕಬಿಲೊಲೀದ್, ಜಲೆಲ 
ಇಂದೂರ್, ಮಧ್ಾಪರದೆೀಶ್ದಲ್ಲಲ ನ್ಡೆದ ಭದರ ಮತನು 
ನಿಶಿಾತ ಆದಕಯದ ಜ್ಞಕನ್ಪಂಚಕಯತಿಯಲ್ಲಲ 
ಮಕತನಕಡನತಿುರನವವರನ ಸೆಪೆಿಂಬರ್ 2012. 
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ಲೊೀಕವಿದಕಾ ಜನ್ ಆಂದೊೀಲ್ನ್ದ ಸಭೆ ಮನಂಬಯ 

ಫೆಬರವರ 2013 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ಹೆೈದರಕಬಕದ್ಧನ್ ನಕರಕಯಣರಕವ್ ಅವರನ 
ಮಕತನಕಡನತಿುರನವುದನ, ಜನ್ವರ 2014ರ ಲೊೀಕ 

ವಿದಕಾ ಜನ್ ಆಂದೊೀಲ್ನ್ದ ಮನಲಕುಯ 

ಸಮೇಳನ್ದಲ್ಲಲ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ವಿಲಕಸ್ ಭೊೀಂಗಕಡೆ ಲೊೀಕವಿದಕಾ ಜನ್ 

ಆಂದೊೀಲ್ನ್ದ ನಕಗಪುರ ಸಭೆಯನ್ನು ಸಂಚಕಲ್ನೆ 
ಮಕಡನತಿುರನವವರನ ಜೂನ್ 2014 ರ ಹತಿುರ 

ಇರನವವರನ ಗಿರೀಶ್ ಸಹಪರಬನದೆ.ೆ 
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ಲೊೀಕ ವಿದಾಾ ಜನ ಆಂದೊೀಲನ ಸ್ಂಪ್ಕಾ ವಿವರಗಳು: 
ವಿಭಿನಾ ಸ್ಿಳಗಳಲಿ ಿಸ್ಕ್ತರಯ ರ್ಾಯಾಕತಾರತ 

 

ವಾರಾಣಸ್ಥ: ಪೆರೀಮಲ್ತ್ಕ ಸಿಂರ್ಗ (93691 24998), ದ್ಧಲ್ಲೀಪ್ ಕನಮಕರ್ ‘ದ್ಧಲ್ಲ’ (94528 24380), ಲ್ಕ್ಷಮಣ ಪರಸಕದ್, 

ಶಿವಮೂರತ್ ರಕಜಭರ್, ಎಹಸಕನ್ ಅಲ್ಲ, ಕೃಷಣಕನಮಕರ್, ಸನನಿೀಲ್ ಸಹಪರಬನದೆ,ೆ ಬಬೂಲ್ೂ ಕನಮಕರ್. 

ಇಂದೂರ್ : ಸಂಜೀವ್ ದಕಜ (99264 26858) , ಮಗನ್ ಸಿಂರ್ಗ ಬಘೀಲ್, ಮೀಹನ್ ಸಿಂರ್ಗ ಸೊೀಲ್ಂಕಿ, ಮಂಗಳಕ 

ಹಕಡಿಾಯಕ, ಸನಷ್ಕಮ ಯಕದವ, ಸನಮೀರ್ ಸಿಂರ್ಗ ರಕಥೊೀಡ, ಶೆೀರ್ ಸಿಂರ್ಗ ಜಕಧ್ವ, ರಕಜೆೀಶ್ ಸಿಸೊೀದ್ಧಯಕ, ರ್ೆೈಲಕಶ್ 

ಸೂಯಾವಂಶಿ, ಇಂದರ್ ಸಿಂರ್ಗ ರಕಥೊೀಡ, ದಬೂಬ ಪರಜಕಪತಿ 

ನಾಗಪ್ುರ : ಗಿರೀಶ್ ಸಹಸರಬನದೆ ೆ(94225 59348), ವಿಲಕಸ್ ಭೊಂಗಕಡೆ (98903 36873) 

ವಕಧಕಾ: ವಿಜಯ ಜವಕಂಧಿಯಕ (94217 27998) 

ವಿದಭಾ : ಪರಹಕಲದ್ ಗಕವಂಡೆ (ಯವತಮಕಲ್) ಗೊೀಪಕಲ್ ರಕಯಪುರೆ, (ಚಂದಕರಪುರ) ಸಮಿೀಕ್ಕ ಮತನು ವಕಸಂಕಿ ಸರದಕರ್ 

(ಭಂಡಕರ)  

ಪ್ುಣೆ : ರ್ೆ.ರ್ೆ. ಸನರೆೀಂದರನ್ (k.k.surendran@gmail.com), ಸಕವತಿ ಕಿೀತಾನೆೀ, ತ್ೆೀಜಶಿರೀ 
ಮತಂಬ್ಯಿ : ವಿೀಣಕ ದೆೀವಸಥಲ್ಲ (98209 24812), ನಿೀರಜಕ (98920 17273) 
ರ್ೊಲಾಾಪ್ುರ : ಅಶೆ ಕ್ಸ ಜಕಧ್ವ್ 

ಹೆೈದರಾಬಾದ್ : ಬಿ.ಕೃಷಣ ರಕಜನಲ್ನ (98661 39091), ನಕರಕಯಣರಕವ್ (98493 89550), ಲ್ಲ್ಲತ್ ಕನಮಕರ್ ರ್ೌಲ್, 

ರಕಮರಕವ್, ಅಪಕಪರಕವ್, ಅಭಿಜತ್ ಮಿತರ, ನ್ರೆೀಶ್ ಕನಮಕರ್ ಶ್ಮಕಾ 
ಚಿರಾಲ : ಮೀಹನ್ ರಕವ್ (94410 41266), ವಿೀರ ನಕಗೆೀಶ್ವರ್ ರಕವ್ 

ಬೆಂಗಳೂರತ : ಜೆ.ರ್ೆ. ಸನರೆೀಶ್ (98450 68404), ಜ. ಶಿವರಕಮಕೃಷಣನ್ 

ದಿಲಿ ಿ : ಅವಿನಕಶ್ ಝಕ (99111 45045), ಜಗನಕರಕಯಣ್ ಮಹತ್ೊ, ಅಶೆ ೀಕ್ಸ ರಸೊುೀಗಿ, ಮೀಹಿನಿ ಮಲ್ಲಕ್ಸ, ವಿಜಯ್ 

ಜೊೀಶಿ 

ಸ್ಥಂಗರೆೀಲಿ : ಅವಧೆೀಶ್ ಕನಮಕರ (94250 13524), ರವಿಶೆೀಖರ್ (82259 35420), ಏಕತ್ಕ, ಲ್ಕ್ಷಿಮೀಚಂದರ ದನಬೆ, 
ಮಂಜನಸಿಂರ್ಗ 

ದಭಾಂಗಾ : ವಿಜಯಕನಮಕರ್ (94310 68555), ಚಂದರವಿೀರ್ ನಕರಕಯಣ 

ರ್ೊಲಕತ್ಾು : ಜತ್ೆೀನ್ ನ್ಂದ್ಧ (033 2491 3666), ಶ್ಮಿಕ್ಸ ಸರ್ಕಾರ, ಅಶೆ ೀಕ್ಸ  ಚಟೊಿೀಪಕಧಕಾಯ, ಪಕಥಾಸಕರರ್ಥ ರಕಯ್. 

ಅಮರರ್ಾ : ಅಮಿತ್ ಬಸೊೀಲೆ (abasole@gmail.com), ಶಿಲ್ಲಪ ಸನನೆೀಜಕ, ಬೊೀಸಿನ್ 

ಯತರೊೀಪ್: ಜಗಿ ರೊೀಜರೊ (conricerca@hotmail.com), ಇಟಲ್ಲ, ಲ್ಲೀನಕ ದೊೀಕನಜೊವಿಕ 
(aniliname@yahoo.com), ಆಸಿರಯಕ/ ರ್ೊರಯಶಿಯಕ, ಹಕನಕ ವಕನ್ಾರ್ (hanna_werner@gmx.de), ಜಮಾನಿ 

 

ಪ್ರಮತಖ ರ್ಾಯಾಾಲಯ : ವಿದಕಾ ಆಶ್ರಮ, ವಕರಕಣಸಿ 

ಸ್ಂಯೊೀಜಕ್ತ : ಚಿತ್ಕರ ಸಹಸರಬನದೆೆ. 
  

mailto:abasole@gmail.com
mailto:conricerca@hotmail.com
mailto:aniliname@yahoo.com
mailto:hanna_werner@gmx.de
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ರ್ೆೀರಯೊಂದರಲಿ ಜ್ಞಾನದೆೀಗತಲ ಉಂಟತ ನೂರತ ಎಂದತ ಸಾರತವ ಬ್ನಿಾ | 
ಜ್ಞಾನವದಾವುದತ, ಎಲಿಿದೆ, ತಿಳಿವಿಗನಾರತ ಎಂಬ್ತದ ನಿಶ್ಿಯಿಸ್ತವ ಬ್ನಿಾ || 

 

ಓ ಲೊೀಕವಿದೆಾಯ ಒಡೆಯನೆೀ ಮಕತನಕಡನ, ದನಿಯತಿು | 
ತಿಳಿವದಕವುದನ, ನಿನ್ುರಮಯದೆೀನ್ನ ಎಂಬನದ ಹಿಡಿದೆತಿು || 

ಜ್ಞಕನ್ವದನ ಈ ಜಗದ ಸಕರವದೆಂದನ ತಿಳಿ ನಿೀ ಬಲ್ನ ಬೆಲೆಯದರ್ೆಂದನ | 
ಹಳಿದನ ಜರೆಯದ್ಧರನ, ಬಗೆಯದ್ಧರನ ನಿನ್ು ನಿೀ ಹಳಿುಯ ಗಮಕರನೆಂದನ || 
ನಿನ್ು ಕಲ್ಲರ್ೆಗದನ ಸರಸಕಟಿ ಇಲ್ಲವೆನ್ನವ ಕಡನ ಸತಾವ ಅರತನ ಮನ್ನಜ | 
ಲೊೀಕವಿದೆಾಯದನ ಎಣೆಯಲ್ಲವದರ ಹಿರಮಗೆಂದನ ತಿಳಿಹೆೀಳು ಕನಲ್ಜ || 

 

ಲೊೀಕವಿದೆಾಯ ಹಕಕನತಾ ಒತಿು ಸಾರತ ಅನವರತ 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ಲೊೀಕವಿದಾಾ ಜನ ಆಂದೊೀಲನ 

ವಿದಾಾ ಆಶ್ರಮ, ಸಾರನಾಥ, ವಾರಾಣಸ್ಥ – ೨೨೧೦೦೭ 
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