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ಮರೆಯಲಾಗದ ಮಹಾಸಾಧಕರು 

ಲೋಹಿಯಾ-ಜೆಪಿ 
ಡಾ. ಮಾದಯ್ಯ  ಮಾಕನಹಳಿ್ಳ  

ಕನನ ಡ ಸಹ ಪ್ರಾ ಧ್ಯಯ ಪಕರು ಮತ್ತು  ಮುಖ್ಯ ಸಥ ರು 

ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾ ಥಮ ದರ್ಜಾ ರ್ಕಲೇಜು 

ಕೆ.ಆರ್. ನಗರ 

 

1. ಅಪಪ ಟ ದೇಶಪ್ಾ ೇಮಿ ಲೇಹಿಯಾ 

 

 ಭಾರತ ಕಂಡ ಚಿಂತನಾಶೇಲ, ವಿಚಾರವಂತ ಅಗಾ ಮಾನಯ  ನಾಯ್ಕರುಗಳಲಿ್ಲ  ಡಾ. 

ರಾಮಮನೇಹರ ಲೇಹಿಯಾ ಅವರದಿಂದು ಅವಿಸಮ ರಣೇಯ್ವಾದ ಹೆಸರು. ಮೂಲತಃ 

ಸವ ಲಪ  ಸಿಡುಕು ಸಥ ಭಾವದವರಾಗಿದದ  ಅವರು ತಮಮ  ಸೂಕ್ಷ್ಮ  ದೃಷಿ್ಟ ಯ್ ಹರಿತ ಚಿಂತನೆಗಳ 

ಮೂಲಕ ಭಾರತೇಯ್ ಸಮಾಜಕ್ಕ ಿಂದು ಹೊಸ ದಿಕಕ ನ್ನನ  ತೇರಿಸಿದವರು. 

 ಭಾರತೇಯ್ ಸಮಾಜದಲಿ್ಲ  ತಮಮ  ವಿವೇಕಪೂರ್ಾ ಚಿಂತನೆಗಳ ಮೂಲಕ ವಿಶಷಿ್  

ಛಾಪನ್ನನ  ಮೂಡಿಸಿದ ಡಾ. ರಾಮಮನೇಹರ ಲೇಹಿಯಾ ಅವರ ವಿಚಾರ ಚಿಂತನೆಗಳ್ಳಗೆ 

ಇಿಂದಿಗೂ ಸಹ ಒಿಂದು ಮೌಲ್ಲಕವಾದ ಸ್ಥಥ ನವಿದೆ. ಅವರೊಬ್ಬ  ಅಪಪ ಟ ಸಮಾಜವಾದಿೇ 

ಚಿಂತಕ. 

 ಉತು ರ ಪಾ ದೇಶ ರಾಜಯ ದ ಫೈಜಪುರ ಜಿಲಿ್ಲಯ್ಲಿ್ಲ  ‘ಅಕಬ ರ್ಪುರ' ಎಿಂಬುದು ಒಿಂದು ಹಳಿ್ಳ . 

ಈ ಊರಿನಲಿ್ಲ  ತಮಮ  ಹಿರಿಯ್ ತಲ್ಲಮಾರಿನವರು ಮಾಡುತು ದದ , ಕಬ್ಬಬ ರ್ದ ವಾಯ ಪ್ರರವನ್ನನ  

ಮುಿಂದುವರಿಸಿಕ್ಿಂಡು ಜಿೇವನವನ್ನನ  ಸ್ಥಗಿಸಿಸುತು ದದ  ಹಿೇರಲಾಲ್ ಮತ್ತು  ಚಂದಿಾ  ಎಿಂಬ್ 

ದಂಪತಗಳ ಕುಟಿಂಬ್ವು ವಾಸವಾಗಿದಿದ ತ್ತ. ಇವರಿಗೆ ಮಾರ್ಚಾ, 23, 1910ರಂದು ಒಿಂದು 

ಗಂಡು ಮಗು ಜನಿಸಿತ್ತ. ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಈ ದಂಪತಗಳು ಪ್ಾ ೇತಯಿಂದ ಇಟಿ  ಹೆಸರೆ 

ಲೇಹಿಯಾ1 ಎಿಂದು. ಈ ಮಗು ಸವ ಲಪ  ಬೆಳೆದು ಎರಡು ವಷ್ಾಗಳು ತ್ತಿಂವ ಹೊತು ಗಾಗಲೇ 

ತನನ  ತಾಯಯ್ನ್ನನ  ಕಳೆದುಕ್ಿಂಡಿತ್ತ. ಮುಿಂದೆ ಲೇಹಿಯಾ ಅವರು ತಾಯ್ು ನದ 

ಪ್ಾ ೇತಯ್ನ್ನನ , ತಂದೆಯಾದ ಹಿೇರಲಾಲ್ ಅವರಲಿ್ಲ  ರ್ಕಣುತು , ವಿದ್ಯಯ ಭಾಯ ಸವನ್ನನ  

ಮಾಡಿದರಷಿ್ ೇ ಅಲಿದೆ, ಭಾರತದ ಇತಹಾಸದಲಿ್ಲ  ಉನನ ತವಾದುದನ್ನನ  ಸ್ಥಧಿಸಿಯೂ ಸಹ 

ತೇರಿಸಿದರು. 

 ಡಾ.ರಾಮಮನೇಹರ ಲೇಹಿಯಾ ಅವರು ಚಕಕ ಿಂದಿನಲಿ್ಲಯೇ, ಅಿಂದು 

ಗಾ0ಧಿೇಜಿಯ್ವರು ಪಾ ತಪ್ರದಿಸುತು ದದ  ಆದಶಾ ವಿಧ್ಯನಗಳ್ಳಗೆ, ತೇವಾ  ಚಿಂತನೆಗಳ್ಳಗೆ 

ಒಳಗಾದವರು. ಹರಿತ ಮನಸಿಿ ನ ಸಂವೇದನಾಶೇಲ ವಯ ಕ್ತು ತವ ದವರಾಗಿದದ  ಅವರು 
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ಸಮಾಜವಾದಿ ಚಿಂತಕರಾಗಿ ತಮಮ  ಮನದ್ಯಳದಲಿ್ಲ  ಅಿಂತಗಾತವಾಗಿದದ  ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನನ  

ಅಭಿವಯ ಕ್ತು ಸುತು ದದ ರು. ಬ್ಬಾ ಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರವು, ಭಾರತವನ್ನನ  ಅಧಿೇನದಲಿ್ಲಟಿಕ್ಿಂಡು ಆಳ್ಳವ ಕೆ 

ನಡೆಸುತು ದದ  ಆ ಪಾ ತಕೂಲ ಪರಿಸಿಥ ತಯ್ಲಿ್ಲ , ಉನನ ತ ಶಕ್ಷ್ರ್ವನ್ನನ  ಮಾಡಬೇಕೆಿಂಬ್ 

ಮಹದ್ಯಸೆಯ್ನ್ನನ  ಲೇಹಿಯಾ ಹೊಿಂದಿದದ ರು. ಇದು ಶಕ್ಷ್ರ್ದ ಮಹತವ ದ ಬ್ಗೆೆ  ಲೇಹಿಯಾ 

ಅವರಿಗೆ ಎಷಿ್ ಿಂದು ಅರಿವಿದಿದ ತ್ತ ಎಿಂಬ್ ಅಿಂಶವನ್ನನ  ತೇರಿಸುತು ದೆ. ಆ ರ್ಕರರ್ರ್ಕಕ ಗಿ 

ಅವರು, ಕಲಕ ತಾು  ನಗರದ ವಿದ್ಯಯ ಸ್ಥಗರ ರ್ಕಲೇಜನ್ನನ  ಸೇರಿ 1929ರಲಿ್ಲ  ಬ್ಬ.ಎ. ಪದವಿ 

ಪಡೆಯುವುದು ಅಷಿ್ಟ  ಸುಲಭದ ಮಾತಾಗಿರಲ್ಲಲಿ . ಇಷಿ್ ಕೆಕ  ಮಾತಾ  ತೃಪು ರಾಗದೆ ಇನ್ನನ  

ಉನನ ತ ವಿದ್ಯಯ ಭಾಯ ಸವನ್ನನ  ಮಾಡಲೇಬೇಕೆಿಂಬ್ ಛಲದಿಿಂದ ಪದವಿ ಪಡೆದ ವಷ್ಾವೆ 

ಲೇಹಿಯಾ ಅವರು ಇಿಂಗಿೆ ಿಂಡಿಗೆ ತೆರಳ್ಳದರು. ಅವರಿಗೆ ಅಲಿ್ಲ  ಪಾ ತಕೂಲ ಪರಿಸಿಥ ತ ರ್ಕದಿತ್ತು . 

ಈ ನಡುವೆ ಭಾರತದಲಿ್ಲ  ಸ್ಥವ ತಂತಾ ಯ  ಚಳವಳ್ಳಯ್ ರ್ಕವು ವಾಯ ಪಕವಾಗಿ ಹರಡುತು ತ್ತು . 

ಭಾರತೇಯ್ರಲಿ್ಲ  ಅಲಿಲಿ್ಲ  ರಾಷಿ್ ರ ಪ್ಾ ೇಮದ ಅರಿವು ಚಗುರುತು ತ್ತು  ಆದರೆ ಅಿಂದಿನ 

ಸಮಯ್ದಲಿ್ಲ  ಇಿಂಗಿೆ ಿಂಡಿನಲಿ್ಲ  ಎದುರಾದ ಅನಾನ್ನಕೂಲದ ಪರಿಸಿಥ ತಯ್ನ್ನನ  ಎದುರಿಸಿದ 

ಲೇಹಿಯಾ ಅವರು, ಜಮಾನಿ ದೇಶಕೆಕ  ಹೊೇಗಿ ಅಲಿ್ಲಯ್ ಬ್ಲ್ಲಾನ್ ವಿಶವ ವಿದ್ಯಯ ನಿಲಯ್ವನ್ನನ  

ಸೇರಿದರು. ಆ ವಿಶವ ವಿದ್ಯಯ ನಿಲಯ್ದಲಿ್ಲ  ಪ್ಎರ್ಚ.ಡಿ. ಪದವಿಗಾಗಿ “ಉಪುಪ  ಸತಾಯ ಗಾ ಹ” ಎಿಂಬ್ 

ವಿಷ್ಯ್ದ ಮೇಲ್ಲ ಸಂಶೇಧನೆಯ್ನ್ನನ  ಕೈಗಿಂಡು ಅಧಯ ಯ್ನ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ 

ಅಥಾಶಾಸು ರದಲಿ್ಲ  “ಡಾಕಿರೇಟ್” ಪದವಿಯ್ನ್ನನ  ಪಡೆದರು. ಅವರ ಈ ಸಂಶೇಧನಾ 

ವಿಷ್ಯ್ದ ಆಯ್ಕಕಯೇ ಅವರಲಿ್ಲದದ  ಚಿಂತನೆ ಹಾಗೂ ಅಭಿರುಚಯ್ನ್ನನ  ತೇರಿಸುತು ದೆ. 

ರಾಮಮನೇಹರ ಲೇಹಿಯಾ ಅವರು ಉನನ ತ ಶಕ್ಷ್ರ್ವನ್ನನ  ಮುಗಿಸಿಕ್ಿಂಡು 1933ರಲಿ್ಲ  

ಭಾರತಕೆಕ  ಬಂದ್ಯಗ ಲೇಹಿಯಾ ಅವರ ತಂದೆಯ್ವರಾದ ಹಿೇರಲಾಲ್ ಅವರು, ಸ್ಥವ ತಂತಾ ಯ  

ಚಳವಳ್ಳಯ್ ಹಿನೆನ ಲ್ಲಯ್ಲಿ್ಲ  ರ್ಕರಾಗೃಹವಾಸವನ್ನನ  ಸೇರಿದದ ರು. ಈ ಬ್ಗೆಯ್ ಎಲಿಾ  

ಹೊಯಾಯ ಟಗಳು, ಚಳವಳ್ಳಗಳು ಲೇಹಿಯಾ ಅವರ ಚಿಂತನೆಯ್ ಸವ ರೂಪವನ್ನನ  

ಬ್ದಲ್ಲಸಿದವು ಎಿಂಬುವಂಥದುದ  ಸತಯ  ಸಂಗತಯಾಗಿದೆ. 

 ದಟಿ  ಮನ್ನಷ್ಯ  ಪ್ಾ ೇತಯ್ ಅಪಪ ಟ ಸ್ಥಮಾಜಿಕ ಚಿಂತಕರಾಗಿದದ  ಲೇಹಿಯಾ ಅವರು 

ಜಮಾನಿಯ್ಲಿ್ಲ  ಸಂಶೇಧನೆ ಮಾಡುತು ದ್ಯದ ಗ ರ್ಕಲ್ಾ ಮಾಕ್ರ್ರಾ ಾ ಿ ನ ‘ಸಮಾಜವಾದಿ' 

ವಿಚಾರಧ್ಯರೆಗಳ್ಳಿಂದ ಸ್ಥಕಷಿ್ಟ  ಪಾ ಭಾವಗಿಂಡಿದದ ರು. ಭಾರತಕೆಕ  ಅವರು ಮರಳ್ಳದ ನಂತರ 

ಬ್ಬಾ ಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರದ ರ್ಕನ್ನನ್ನ ಬಾಹಿರ ನಿೇತನಿಯ್ಮಗಳು ರಿೇತನಿೇತಗಳು ಲೇಹಿಯಾ 

ಅವರು ತಮಮ  ಜಿೇವನದಲಿ್ಲ  ಜನಪರವಾಗಿ ಹೊೇರಾಟ ಮಾಡಲು ಪ್ಾ ೇರಣೆ ಆದವು. ಉನನ ತ 

ಶಕ್ಷ್ರ್ವನ್ನನ  ಪಡೆದಿದದ  ಲೇಹಿಯಾ ಅವರು ಭಾರತದ ರಾಷಿ್ಟ ರೇಯ್ ರ್ಕಿಂಗೆಾ ಸಿಿ ನ ಬ್ಗೆೆ  ಅಪ್ರರ 



 

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS) 
Available online at: http://euroasiapub.org 
Vol. 11 Issue 04, April- 2021 
ISSN: 2249-7382 | Impact Factor: 8.018|   

 (An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.) 
 

 

 
International Journal of Research in Economics & Social Sciences 

      Email:- editorijrim@gmail.com, http://www.euroasiapub.org 
  (An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.) 

120 

ನಂಬ್ಬಕೆಯ್ನಿನ ಟಿ ಕ್ಿಂಡು ಒಬ್ಬ  ಸ್ಥಮಾನಯ  ರ್ಕಯ್ಾಕತಾನಾಗಿ ದುಡಿಯುತಾು ರೆ; ಅಪ್ರರ 

ಜಿೇವನಾನ್ನಭವಗಳನ್ನನ  ಮೈಗೂಡಿಸಿಕ್ಿಂಡಿದದ ರು ಹಾಗೂ ಅವರು ಮಾತ್ತ ಮಾತಗೂ 

ಇಿಂಗಿಿಷ್ರು ಭಾರತ ಬ್ಬಟಿ  ಹೊೇಗಬೇಕೆಿಂದು ಪಾ ತಪ್ರದಿಸಿದರು. ಗಾಿಂಧಿೇಜಿಯ್ವರಿಗೆ ಅತ 

ನಿಕಟವತಾಯಾಗಿದದ  ಅವರು ಕೆಲವಿಂದು ಸಲ ಅವರ ತತವ  ಸಿದ್ಯಧ ಿಂತಗಳನ್ನನ  

ಒಪ್ಪ ಕ್ಿಂಡಿದ್ಯದ ಗೂಯ  ಸಹ, ಗಾಿಂಧಿೇಜಿಯ್ವರ ಆದಶಾಗಳ್ಳಗೆ ಎಷಿ್ಟ  ಮಹತವ ದ ನಾಯ ಯ್ 

ಸಿಗುತು ದೆ ಎಿಂಬ್ ಅನ್ನಮಾನವನ್ನನ  ವಯ ಕು ಪಡಿಸುತು ದದ ರು. ಹಾಗೆಯೇ ಗಾಿಂಧಿೇಜಿಯ್ವರ 

ಪಾ ಭಾವಿಸಬ್ಲಿ  ಸೂಕ್ಷ್ಮ  ಶಕ್ತು ಯ್ನ್ನನ  ಹೊಿಂದಿದವರಾಗಿದದ ರು ಎಿಂಬುವುದು ತ್ತಿಂಬ್ ಮಹತವ ದ 

ಸಂಗತ ಆಗಿದೆ. ನಿಷ್ಟು ರ ವಯ ಕ್ತು ಯಾಗಿದದ  ಲೇಹಿಯಾ ಅವರು ರ್ಕಿಂಗೆಾ ಸ್ ಪಕ್ಷ್ದ ಕೆಲವು 

ನಿೇತನಿಯ್ಮಗಳನ್ನನ  ನೇರವಾಗಿಯ್ ಖಂಡಿಸುತು ದದ ರು. ಅಿಂತಹ ಸಂದಭಾದಲಿ್ಲ  

ಗಾಿಂಧಿೇಜಿಯ್ವರು ಲೇಹಿಯಾ ಅವರ ಮನೇಸಿಥ ತಯ್ನ್ನನ  ಹೇಗೆ ಬ್ದಲಾಯಸುತು ದದ ರು 

ಎಿಂಬುದಕೆಕ  ನಿದಶಾನವಾಗಿ “ಗಾಿಂಧಿೇಜಿಯ್ವರು ಲೇಹಿಯಾ ಅವರನ್ನನ  ಮಗನಂತೆ, 

ಮಿತಾ ನಂತೆ, ಶಷ್ಯ ನಂತೆ ಕಂಡು, ಅವರ ಮನಸಿಿ ಗೆ ನೇವಾಗದ ರಿೇತಯ್ಲಿ್ಲ  ತದುದ ತು ದದ ರು. 

ಯಾರು ಯಾರನ್ನನ  ಹೇಗೆ ತದದ ಬೇಕು, ಯಾರಿಗೆ ಯಾವ ಅಸು ರ ಸರಿ ಎಿಂಬುದನ್ನನ  ಕೇವಲ 

ಒಳದನಿಯಿಂದಲೇ ಅರಿಯುತು ದದ  ಮಹಾಮನೇಶಾಸು ರಜಞ  ಗಾಿಂಧಿೇಜಿ; ನಿಮಮ  ತಂದೆ ನನನ  

ಅಿಂಧ ಅನ್ನಯಾಯಯಾಗಿದದ ರು. ನಿೇನ್ನ ಜಗಳಗಂಟಿಯಾದದುದ  ಹೇಗೆ”2 ಎನ್ನನ ತು ದದ ರಂತೆ. 

 ಭಾರತದ ಪಗತಯ್ ಬ್ಗೆೆ  ಉಜವ ಲ ಮಹಾಕನಸನೆನ  ಕಟಿಕ್ಿಂಡಿದದ  ಅನೇಕ 

ಮಹನಿೇಯ್ರುಗಳಲಿ್ಲ  ಲೇಹಿಯಾ ಅವರು ಒಬ್ಬ ರು. ಬ್ಬಾ ಟಿಷ್ರನ್ನನ  ಭಾರತದಿಿಂದ ಓಡಿಸಿದ 

ಮೇಲ್ಲ, ನಮಗೆ ನಿಜವಾದ ನಾಯ ಯ್ ದರಕುತು ದೆ ಎಿಂಬ್ ಆಶಾವಾದವನ್ನನ  ಅವರು 

ಹೊಿಂದಿದದ ವರಾಗಿದದ ರು. 1942ರ ಸ್ಥವ ತಂತಾ ಯ  ಚಳವಳ್ಳಯ್ಲಿ್ಲ  ಭಾಗವಹಿಸಿದ 

ರಾಷಿ್ ರಪ್ಾ ೇಮಿಗಳನ್ನನ  ತಮಮ  ಚಿಂತನೆ ಭಾಷ್ರ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಹುರಿದುಿಂಬ್ಬಸಿ, ಬ್ಬಾ ಟಿಷ್ 

ಸರ್ಕಾರಕೆಕ  ತಲ್ಲನೇವಾಗಿದದ ರು. ಅಲಿದೆ ಪೊಲ್ಲೇಸ್ ಪಡೆ ಲೇಹಿಯಾ ಅವರನ್ನನ  ಹಿಡಿಯ್ಲು 

ಯ್ತನ ಸುತು ದದ  ಸಂದಭಾದಲಿ್ಲ  ಅವರಿಗೆ ಚಳಿೆ  ಹಣುು  ತನಿನ ಸಲು ತಲ್ಲ ಮರೆಸಿಕ್ಿಂಡು 

ಸುಮಾರು ಎರಡು ವಷ್ಾಗಳ ತನಕವೂ ಭೂಗತ ದರೆಯಂತೆ ನೆರೆಹೊರೆಯ್ ನೇಪ್ರಳ, 

ಅಸಿ್ಥ ಿಂ ಪಾ ದೇಶಗಳಲಿ್ಲ  ಇರುತು ದದ ರು. ಈ ರಿೇತಯ್ ನಾಟಕ್ತೇಯ್ ಛಲಗಾರಿಕೆಯ್ ಹೊೇರಾಟ 

ಒಬ್ಬ  ರಾಷಿ್ ರಯೇಧ, ಸ್ಥಮಾಜಿಕ ಚಿಂತಕನಿಗಲಿದೆ, ಬೂಟಾಟಿಕೆಯ್ ವಯ ಕ್ತು ಗಳ್ಳಿಂದ 

ಸ್ಥಧಯ ವಿಲಿ  ಎಿಂಬುದನ್ನನ  ಸ್ಥಬ್ಬೇತ್ತ ಪಡಿಸಿದರು. ಈ ಹೊತು ಗಾಗಲೇ ಭಾರತೇಯ್ ರಾಜಕ್ತೇಯ್ 

ಮತ್ತು  ಸ್ಥಿಂಸಕ ೃತಕ ಕೆಷ ೇತಾ ಗಳಲಿ್ಲ  ಬ್ಹಳಷಿ್ಟ  ಬ್ದಲಾವಣೆಗಳು ಕಂಡುಬ್ರುತು ದದ ವು. ಜೊತೆಗೆ 

ಭಾರತದ ರಾಷಿ್ಟ ರೇಯ್ ರ್ಕಿಂಗೆಾ ಸಿಿ ನಲಿ್ಲ  ಆಗಾಗೆೆ  ಒಳಜಗಳಗಳು ಸಂಭವಿಸುತು ದದ ವು. ಈ ಎಲಿಾ  
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ಬೆಳವಣಗೆಯ್ ಹಿನೆನ ಲ್ಲಯ್ಲಿ್ಲ  ಅಖಂಡ ಭಾರತ ಒಡೆದು ಎರಡು ಹೊೇಳಾಗಿ 

ರೂಪುಗಿಂಡಿತು ಷಿ್  ಅಲಿದೆ; ಹಿಿಂದೂ, ಮುಸಿಿಿಂ ಬಾಿಂಧವರ ನಡುವೆ ಕ್ೇಮುಗಲಭೆ 

ನಡೆದದುದ  ಅತಯ ಿಂತ ಅಮಾನವಿೇಯ್ವಾದ ಸಂಗತ ಎನನ ಬ್ಹುದು. ಈ ಸಂದಭಾದಲಿ್ಲ  

ಸಮಾಜವಾದವನ್ನನ  ಪಾ ತಪ್ರದಿಸುತು ಲ್ಲ ಮೇಲೇರುತು ದದ , ಡಾ. ರಾಮಮನೇಹರ 

ಲೇಹಿಯಾ ಅವರು ಜನಪರವಾಗಿ ಹೊೇರಾಟ ಮಾಡುತು ದುದ ದು ಅವರಲಿ್ಲ  ಸ್ಥಮಾಜಿಕ 

ಕಳಕಳ್ಳಯ್ನ್ನನ  ಎತು  ತೇರಿಸುತು ದೆ. ಅವರ ಈ ದೂರದೃಷಿ್ಟ ತವ ದ ಚಿಂತನೆಗಳ್ಳಗೆ ತೇವಾ  

ಸಂವೇದನೆಯ್ನ್ನನ  ಅಭಿವಯ ಕ್ತು ಸುತು ದದ ವರು ಗಾಿಂಧಿೇಜಿ. ಇವರನ್ನನ  ಆತಮ ೇಯ್ತೆಯಿಂದ 

ನೇಡುತು ಲ್ಲ ಮಾತನಾಡುತು ಲ್ಲ ದೇವರನ್ನನ  ರ್ಕಣುತು ದದ  ಲೇಹಿಯಾ ಅವರು, ಆ ದೇವರು 

(ಗಾಿಂಧಿೇಜಿ) ಇಹಲೇಕವನ್ನನ  ತಯ ಜಿಸಿದ್ಯಗ ಗಾಿಂಧಿೇಜಿಯ್ವರ ಸುಟಿ  ಭಸಮ  ಹಿಡಿದುಕ್ಿಂಡು 

ದೂರದಲಿ್ಲದದ  ಒಬ್ಬ  ರೈತನನ್ನನ  ನೇಡುತಾು ರೆ. ಆಗ ಲೇಹಿಯಾ ಅವರು “ಈ ದಿನ ಅವನ್ನ 

ಅನಾಥನಾದ. ಈ ನಾಡು ತಬ್ಬ ಲ್ಲಯಾಯತ್ತ” ಎಿಂದಿರುವ ಲೇಹಿಯಾ ಬ್ಡವರ ರೈತರ 

ದಿೇನದಲ್ಲತರ ಬ್ಗೆೆ  ಎಷಿ್ ಿಂದು ಗಾಢ ಸವ ರೂಪದ ಅನ್ನಕಂಪ ಮಾನವಿೇಯ್ ರ್ಕಳಜಿ 

ಇದಿದ ತೆು ಿಂಬುದನ್ನನ  ತಳ್ಳಯ್ಲು ಸ್ಥಧಯ ವಾಗುತು ದೆ. 

 ಗಾಿಂಧಿೇಜಿಯ್ವರು ಸ್ಥಯುವ ತನಕವೂ, ಲೇಹಿಯಾ ಅವರು ರ್ಕಿಂಗೆಾ ಸ್ ಪಕ್ಷ್ದ ತತವ , 

ಸಿದ್ಯಧ ಿಂತಗಳ್ಳಗೆ ಕಟಬ್ದಧ ರಾಗಿದದ ರು. ಆದರೆ ಆ ಪಕ್ಷ್ದ ಮೂಲ ಸಿದ್ಯಧ ಿಂತಗಳೆಲಿವನ್ನನ  ಸಹ 

ಗಾಳ್ಳಗೆ ತೂರಿ ಸ್ಥವ ಥಾ ಅಧಿರ್ಕರಲಾಲಸೆ ಮುಖ್ಯ ವೆಿಂದು ಭಾವಿಸಿದದ , ಕೆಲವು ರ್ಕಿಂಗೆಸ್ 

ನಾಯ್ಕರುಗಳ ಆಿಂತರಿಕ ಕಚಾಾ ಟಗಳ್ಳಿಂದ ಅವರು ರ್ಕಿಂಗೆಾ ಸ್ ಪಕ್ಷ್ವನ್ನನ  ತಯ ಜಿಸಿದರು. ಈ 

ನಿಧ್ಯಾರ ಲೇಹಿಯಾ ಅವರಲಿ್ಲದದ  ನಿಷ್ಟು ರ ವಯ ಕ್ತು ತವ  ಮತ್ತು  ನಿಸ್ಥವ ಥಾತೆಯ್ನ್ನನ  

ತೇರಿಸುತು ದೆ. ಲೇಹಿಯಾ ಅವರು 1952ರಲಿ್ಲ  ಪಾ ಜಾ ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷ್ವನ್ನನ  ಸ್ಥಥ ಪ್ಸಿ, ಆ 

ಪಕ್ಷ್ದ ಪಾ ಧ್ಯನ ರ್ಕಯ್ಾದಶಾಯಾಗಿ 1953ರಲಿ್ಲ  ನೇಮಕಗಿಂಡರು. ಈ ಹೊತು ಗಾಗಲ್ಲ ಬ್ಹಳ 

ಪಾ ಬ್ಲವಾಗಿ ಸಂಘಟಿತರಾಗಿದದ  ಸಮಾಜವಾದಿ ನಾಯ್ಕರುಗಳು 1956ರಲಿ್ಲ  

ಹೈದರಾಬಾದಿನಲಿ್ಲ  ಸಮಾಜವಾದಿ ಸಮ್ಮ ೇಳನವನ್ನನ  ನಡೆಸಿದರು. ಅನಂತರ ‘ಸಮಾಜವಾದಿ 

ಪಕ್ಷ್' ಎಿಂಬುದನ್ನನ  ಹುಟಿಹಾಕ್ತದರು. ಡಾ. ರಾಮಮನೇಹರ ಲೇಹಿಯಾ ಅವರು 

ಅಧಯ ಕ್ಷ್ರಾದ ಮೇಲ್ಲ ‘ಸಪು  ವಾಷ್ಟಾಕ ಯೇಜನೆ'ಯ್ನ್ನನ  ಜಾರಿಗೆ ತಂದರು. ಆದರೆ ಈ 

ಸಂದಭಾದಲಿ್ಲ  ಸಮಾಜವಾದ ಮತ್ತು  ಪಾ ಜಾ ಸಮಾಜವಾದ ಎಿಂಬ್ ಎರಡು ಪಕ್ಷ್ವನ್ನನ  

ಜಯ್ಪಾ ರ್ಕಶ ನಾರಾಯ್ರ್ ಅವರ ನೇತೃತವ ದಲಿ್ಲ  ವಿಲ್ಲೇನಗಳ್ಳಸುವ ಪಾ ಯ್ತನ ದಲಿ್ಲ  

ವಿಫಲವಾದರೂ ಸಹ ಮುಿಂದೆ ಅವು ಒಿಂದೆ ಪಕ್ಷ್ವಾಗಿ ರೂಪುಗಿಂಡವು. 
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 ಬ್ಹುಮುಖ್ ವಯ ಕ್ತು ತವ ದ ಡಾ. ರಾಮಮನೇಹರ ಲೇಹಿಯಾ ಅವರು ತ್ತಿಂಬು ಆತಮ ೇಯ್ 

ಚೇತನವಾಗಿದದ ರು. ಅವರು ಹರ್ ಹಾಗೂ ವಯ್ಕ್ತು ಕ ಬ್ದುಕ್ತನಿಿಂದ ಬ್ಹು ದೂರವಿದದ ವರು. 

ಅಪ್ರರವಾದ ಜಿೇವನಾನ್ನಭವವನ್ನನ  ಪಡೆದುಕ್ಿಂಡ ನಂತರ, ಯಾವುದೇ ವಿಷ್ಯ್ವನ್ನನ  

ಚಚಾಸುವ, ಒಳಹೊಕ್ತಕ  ನೇಡಿ ವಿಶಿ್ೇಷ್ಟಸುವ ಮೂಲಕ ಒಿಂದು ಸಪ ಷಿ್  ತೇಮಾಾನಕೆಕ  

ಬ್ರುತು ದದ ರು. ಇವರು ನೆಹರು ಕುಟಿಂಬ್ವನ್ನನ  ತಾತವ ಕವಾಗಿ ದೆವ ೇಷ್ಟಸಿದಷಿ್ಟ  ಬೇರೆ ಯಾರೂ 

ಸಹ ದೆವ ೇಷ್ಟಸಲ್ಲಲಿವೆಿಂದೆ ಹೇಳಬೇಕು. ಆ ಹಿನೆನ ಲ್ಲಯ್ಲಿ್ಲ  ದೂರದೃಷಿ್ಟ ಯ್ ರಾಜಕ್ತೇಯ್ 

ಚಿಂತಕರಾಗಿದದ  ಲೇಹಿಯಾ ಅವರು 1962ರಲಿ್ಲ  ನಡೆದ ಭಾರತದ ಸ್ಥವಾತಾ ಕ 

ಮಹಾಚುನಾವಣೆಯ್ಲಿ್ಲ  ‘ಪೂಲ್ಪುರ' ಎಿಂಬ್ ಲೇಕಸಭಾ ಕೆಷ ೇತಾ ದಿಿಂದ ಅಿಂದಿನ ಪಾ ಧ್ಯನಿ 

ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅವರ ವಿರುದಧ  ಸಪ ಧಿಾಸಿ ಸೇತರು. ಆದರೂ ಸಹ ಈ ಸಪ ರ್ಧಾ 

ಲೇಹಿಯಾರ ವಿಶಷಿ್  ವಯ ಕ್ತು ತವ ಕೆಕ  ಹಿಡಿದ ಕನನ ಡಿ ಎನನ ಬ್ಹುದು. ಆದರೆ 1963ರಲಿ್ಲ  ನಡೆದ 

ಉಪಚುನಾವಣೆಯ್ಲಿ್ಲ  ‘ಫರೂರ್ಕಬಾದ್' ಎಿಂಬ್ ಕೆಷ ೇತಾ ದಿಿಂದ ಸಪ ಧಿಾಸಿ ರ್ಕಿಂಗೆಾ ಸ್ ಪಕ್ಷ್ದ ಡಾ. 

ಕೇಸಕ ರ್ ಎಿಂಬುವರನ್ನನ  ಅಧಾ ಲಕ್ಷ್ಕೂಕ  ಹೆಚಾ ನ ಮತಗಳ್ಳಿಂದ ಸೇಲ್ಲಸಿ ಲೇಕಸಭೆಗೆ 

ಆಯ್ಕಕಯಾದರು. ಡಾ. ಲೇಹಿಯಾ ಅವರ ಈ ಗೆಲುವು ಚಾರಿತಾ ಕವಾಗಿ ಮಹತವ ವನ್ನನ  

ಪಡೆದುಕ್ಿಂಡಿದೆ. ಅಷಿ್ ರಲಿ್ಲ  ಲೇಕಸಭೆಗೆ ಆಯ್ಕಕಯಾದ ಅವರನ್ನನ  ಕೆಲವು ಹಿತೈಹಿಗಳು 

ಮ್ಚಾ ದರು. ಆದರೆ ಕೆಲವು ರಾಜರ್ಕರಣಗಳ್ಳಗಂತೂ ಲೇಹಿಯಾ ಅವರ ಆಯ್ಕಕ  

ನ್ನಿಂಗಲಾರದ ತ್ತತಾು ಗಿ, ಲೇಕಸಭೆಯ್ಲಿ್ಲ  ಲೇಹಿಯಾ ಅವರು ಗದದ ಲ ಎಬ್ಬಬ ಸುತಾು ರೆಿಂದು, 

ಅಪಪಾ ಚಾರ ಮಾಡಿದರು. ಆ ಬ್ಗೆಯ್ ಪಾ ತರೊೇಧದ ಮಾತ್ತಗಳನ್ನನ  ಗಮನಿಸಿದ ಲೇಹಿಯಾ 

ಅವರು “ನಾನ್ನ ನನನ  ಬ್ದುಕ್ತನಲಿ್ಲ  ಯಾವುದೆ ಗಿಂದಲ ಮತ್ತು  ಅಸು ವಯ ಸು ತೆಗಳನ್ನನ  

ಉಿಂಟಮಾಡಿಲಿವೆಿಂದು ನಿಮಗೆ ಖಾತರಿ ನಿೇಡಬ್ಲಿ್ಲ . ಅಿಂದ ಮೇಲ್ಲ ಲೇಕಸಭೆಯ್ಲಿ್ಲ  ಹಾಗೆ 

ಮಾಡುವ ಉದೆದ ೇಶ ನನಗೆ ಖಂಡಿತಾ ಇಲಿ . ಆದರೆ ಜನತೆಯ್ ದುುಃಖ್ ದುಮಾಮ ನಗಳ್ಳಗೆ 

ಆಶೇತು ರಗಳ್ಳಗೆ ದನಿಗೂಡುವ ನನನ  ಹಕ್ತಕ ಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಅಡಿಿ  ಮಾಡಿದರೆ ಆಗ ಆ ಕಥೆಯೇ 

ಬೇರೆ”3 ಎಿಂದಿದ್ಯದ ರೆ. ಲೇಹಿಯಾ ಅವರ ತೇವಾ  ಚಿಂತನೆಗಳ ಹಿನೆನ ಲ್ಲಯ್ಲಿ್ಲ  

ರ್ಕಲ್ಾಮಾಕ್ರ್ರಾ ಿ ನ ವಿಚಾರಗಳ ದಟಿ ಪಾ ಭಾವ ಇರುವುದನ್ನನ  ಗಮನಿಸಬ್ಹುದ್ಯಗಿದೆ. 

ಲೇಹಿಯಾ ಅವರು ಮಾಡುತು ದದ  ಹೊೇರಾಟಗಳೆಲಿವು ಜನಪರವಾಗಿದದ ವು. ಅವರೆಿಂದೂ 

ಸಂಕುಚತ ರಾಜರ್ಕರಣಯಾಗಿರಲ್ಲಲಿ . ಅಿಂತಹ ಉತು ಮ ಚಾರಿತಾ ಯ ದ ಸಂಸದಿೇಯ್ 

ಪಟವಾಗಿದದ  ಡಾ. ಲೇಹಿಯಾ ಅವರು ತಮಮ  ಮುತಿ್ತದಿಧ ತನವನ್ನನ  ಲೇಕಸಭೆಯ್ಲಿ್ಲ  ಹೇಗೆ 

ಪಾ ದಶಾಸುತು ದದ ರೆಿಂಬುದನ್ನನ  ಹಿೇಗೆ ಉಲಿ್ಲೇಖ್ಸಲಾಗಿದೆ. “ಸ್ಥಮಾನಯ  ಜನತೆಯ್ ಆಶ್ 

ಆರ್ಕಿಂಕೆಷ ಗಳ್ಳಗೆ ನಾಲಗೆಯಾಗಿ, ಅವರ ನೇವು ನರಳುಗಳನ್ನನ  ಯ್ಥಾವತಾು ಗಿ ಸಂಸತು ನಲಿ್ಲ  
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ಪಾ ತನಿಧಿಸುತು ದದ  ಜನತಾ ಜನಾಧಾನರೆಿಂದರೆ ಲೇಹಿಯಾ ಒಬ್ಬ ರೆ. ಅಿಂಕ್ತ ಸಂಖ್ಯಯ ಗಳ್ಳಲಿದೆ 

ಸ್ಥಕ್ತಷ  ಪುರಾವೆಗಳ್ಳಲಿದೆ ಅವರೆಿಂದೂ ಮಾತಾಡಿದವರಲಿ ”4 ಎನನ ಲಾಗಿದೆ. 

 ಡಾ. ರಾಮಮನೇಹರ ಲೇಹಿಯಾ ಅವರು ನಮಮ  ಮನಸಿಿ ನಲಿ್ಲ  ಉಳ್ಳದಿರುವುದು 

ರಾಜರ್ಕರಣಯಾಗಿ ಅಷಿ್ ೇ ಅಲಿ ; ಅದಕ್ತಕ ಿಂತಲೂ ಬ್ಹುಮುಖ್ಯ ವಾಗಿ ಅವರು 

ಕಂಡುಬ್ರುವುದು ಸಮಾಜವಾದಿ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನನ  ಪಾ ತಪ್ರದಿಸಿದ ನೇತಾರರಾಗಿ ಎಿಂಬುದು 

ಒಪಪ ತಕಕ  ಸಂಗತಯ್ಕ ಆಗಿದೆ. ಅವರು ಬಂಡವಾಳವಾದ ಮತ್ತು  ಕಮುಯ ನಿಸಂ ಎರಡು 

ಸಿದ್ಯಧ ಿಂತಗಳನ್ನನ , ನಿದ್ಯಾಕ್ತಷ ರ್ಯ ವಾಗಿಯ್ಕ ತರಸಕ ರಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಈ ಎರಡು ಸಿದ್ಯಧ ಿಂತಗಳಲಿ್ಲ  

“ಆರ್ಥಾಕ ಗುರಿಯುಳಿ  ಸಮುದ್ಯಯ್”ದ ಕಲಪ ನೆಯು ಪಾ ಧ್ಯನವಾದದುದ  ಎಿಂದು ಅರ್ಥಾಸಿದರು. 

ವಗಾ ವಯ ವಸೆಥಯಂತೆಯ್ಕ ಜಾತ ವಯ ವಸೆಥಯೂ ಶೇಷ್ಣೆಗೆ ಹಲವು ಅವರ್ಕಶಗಳನ್ನನ  

ಸೃಷಿ್ಟ ಸಿದೆ ಎಿಂಬ್ ಅಿಂಶವನ್ನನ  ಲೇಹಿಯಾ ಅವರು ಮನದಟಿ  ಮಾಡಿಕ್ಿಂಡರು. 

 ಡಾ. ರಾಮಮನೇಹರ ಲೇಹಿಯಾ ಅವರ ಪಾ ರ್ಕರ, ಸಮಾಜವಾದವೆಿಂದರೆ 

ಪಾ ಜಾಪಾ ಭುತವ ದಲಿ್ಲ  ಹಾಗೂ ವಯ ಕ್ತು  ಸ್ಥವ ತಂತಾ ಯ ದಲಿ್ಲ  ವಿಶಾವ ಸ, ಸವಾಾಧಿರ್ಕರದ ನಿರಾಕರಣೆ, 

ಸವಾಸಮಾನತೆ, ಸಿದ್ಯಧ ಿಂತೇಕರರ್ಕ್ತಕ ಿಂತ ಪಾ ಯೇಗಶೇಲತೆ, ಸರಳ ಜಿೇವನ ಮತ್ತು  ಅಲಪ  

ಪಾ ಮಾರ್ದ ಯಾಿಂತಾ ೇಕರರ್, ವಿಕೇಿಂದಿಾ ೇಕರರ್, ಸಹರ್ಕರ ಜಿೇವನ, ಗಾಾ ಮ ಸವ ರಾಜಯ  ಉತಪ ನನ  

ಸ್ಥಧನಗಳ ರಾಷಿ್ಟ ೇಕರರ್ ಎಿಂದು ವಿಶಿ್ೇಷ್ಟಸಿದ್ಯದ ರೆ. ಜಾತ ವಿನಾಶ ಚಳವಳ್ಳಯ್ನ್ನನ  

ಹುಟಿಹಾಕ್ತದ ಡಾ. ರಾಮಮನೇಹರ ಲೇಹಿಯಾ ಅವರು ವಿಶವ ದ, ವಿಶವ ಮನಸಿು  ಎಿಂಬ್ 

ಎರಡು ದೂರದೃಷಿ್ಟ ತವ ದ ಪರಿಕಲಪ ನೆಯ್ನ್ನನ  ಆಶಸಿದರು. ಸಹಪಂಕ್ತು ಭೇಜನ ಹಾಗೂ 

ಅಿಂತಜಾಾತ ವಿವಾಹಕೆಕ  ಹೆಚಾ ನ ಪೊಾ ೇತಿಾ ಹ ನಿೇಡಿದರು. ತಮಮ  ಕ್ನೆಯ್ 

ಉಸಿರಿರುವತನಕವೂ ಸಹ ಸರಳ ಜಿೇವನ ಮಾಡಿ ಬ್ಡವರ ಪರವಾಗಿ ಧವ ನಿ ಎತ್ತು ತು ಲೇ 

ಹೊೇರಾಡಿದರು. ಅಿಂತಹ ವಿಶಷಿ್  ವಯ ಕ್ತು ತವ ದ ಲೇಹಿಯಾ ಅವರ ಬ್ಗೆೆ  ಅವರ 

ನಿಕಟವತಾಗಳಲಿ್ಲ  ಒಬ್ಬ ರಾದ ಮಧುಲ್ಲಮಯ್ಕ ಅವರು “ಡಾ. ರಾಮಮನೇಹರ ಲೇಹಿಯಾ 

ಅವರು ಒಬ್ಬ  ಅಪಪ ಟ ಚಿಂತಕ. ಅಸದೃಶ ನೇತಾರ. ಹಾಗೆಯೇ ಒಬ್ಬ  ಬಂಡಾಯ್ಗಾರ. 

ಆಧುನಿಕ ಭಾರತದ ನಿಮಾಾರ್ದಲಿ್ಲ  ಅವರು ವಹಿಸಿದ ಪ್ರತಾ  ಅತ ಮಹತವ ದುದ . ಕೇವಲ ದಂತ 

ಗೇಪುರದ ತತವ ಜಾಞ ನಿ ಅವರಾಗಿರಲ್ಲಲಿ ” ಎಿಂದಿರುವ ಅವರ ಈ ಅಭಿಪ್ರಾ ಯ್ 

ಅಥಾಪೂರ್ಾವಾದುದ್ಯಗಿದೆ.  

 ಸ್ಥಮಾಜಿಕ ಸಮಾನತೆಯ್ ಹರಿರ್ಕರರಾದ ಡಾ. ರಾಮಮನೇಹರ ಲೇಹಿಯಾ ಅವರು 

ನಮಮ  ಜನಮನದಲಿ್ಲ  ನೆಲ್ಲಸಿ, ಶಾಶವ ತವಾಗುಳ್ಳದಿರುವುದು ಅವರು ಪಾ ತಪ್ರದಿಸಿದ ವಿಚಾರ 

ಚಿಂತನೆಗಳ್ಳಿಂದ ಬ್ಬಟಿಹೊೇದ ಸ್ಥಮಾಜಿಕ ಮೌಲಯ ಗಳ್ಳಿಂದ. ಪಾ ತ ಗಳ್ಳಗೆಯ್ಲಿ್ಲಯೂ ಸಹ 
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ಸಮಾಜದ ಹಿತಚಿಂತಕನಾಗಿ ಆಲೇಚಸುತು ದದ  ಡಾ. ಲೇಹಿಯಾ ಅವರು ತಮಮ  

ದೇಹದಲಿಾಗಿದದ  ‘ಪ್ರಾ ಸಿೆ ೇಟ್' ಗಾ ಿಂರ್ಥಯ್ ಚಕ್ತತಿೆ ಗೆಿಂದು ದೆಹಲ್ಲಯ್ ವಿಲಿ್ಲಿಂಗ್ಡನ್ ಆಸಪ ತೆಾ ಗೆ  

ಸೆಪಿ್ ಿಂಬ್ರ್ - 30, 1967 ರಲಿ್ಲ  ಸೇರಿದರು. ಆದರೆ ಆ ಆಸಪ ತೆಾ ಯ್ಲಿ್ಲ  ಡಾ. ಲೇಹಿಯಾ ಅವರಿಗೆ 

ಶಸು ರ ಚಕ್ತತಿೆಯ್ನ್ನನ  ಮಾಡುವ ಅನಿವಾಯ್ಾತೆ ಬಂದದಗಿತ್ತ. ಆದರೆ ಆ ಶಸು ರ ಚಕ್ತತಿೆ  

ಯ್ಶಸಿವ ಯಾಗದೆ ಡಾ. ರಾಮಮನೇಹರ ಲೇಹಿಯಾ ಅವರು ಅಕ್ಬ ೇಬ್ರ್ 12, 

1967ರಂದು ಕ್ನೆಯುಸಿರೆಳೆದರು. ಆಗ ಡಾ. ರಾಮಮನೇಹರ ರೊೇಹಿಯಾರಿಗೆ ಐವತೆು ೇಳರ 

ಹರೆಯ್. 2. ಭಾರತದ ಪಾ ಗತಯ್ ಕನಸುಗಾರ ರ್ಜಪ್ ಭಾರತದ ರಾಜಕ್ತೇಯ್ ಕೆಷ ೇತಾ ದಲಿ್ಲ  ‘ರ್ಜಪ್’ 

ಎಿಂದೇ ಹೆಸರಾಗಿರುವ ಜಯ್ಪಾ ರ್ಕಶನಾರಾಯ್ರ್ ಅವರು ಬ್ಬಹಾರ ರಾಜಯ ದ ಉತು ರಖ್ಲ್ಲಯಾ 

ಜಿಲಿ್ಲ ಗೆ ಸೇರಿರುವ 'ಸಿತಾಬ್ಬಧಯಾರವ' ಎಿಂಬ್ ಕುಗಾಾ ಮದವರು. ಅವರು ಈ ಪುಟಿ  ಗಾಾ ಮದಲಿ್ಲ  

ವಾಸವಾಗಿದದ  ಶರಸೂಬಾಬು ಹಾಗೂ ಪೂಲನ್ರಾಣದೇವಿ ಎಿಂಬ್ ದಂಪತಗಳ್ಳಗೆ ಹುಟಿಿ ದ 

ಐದು ಮಕಕ ಳಲಿ್ಲ  ನಾಲಕ ನೆಯ್ವರಾಗಿ ಅಕಿ್ ೇಬ್ರ್ 21, 1902ರಂದು ಜನಿಸಿದರು. ಬಾಲಯ ದಲಿ್ಲ  

ಚುರುಕುತನವನ್ನನ  ಮೈಗೂಡಿಸಿಕ್ಿಂಡಿದದ  ಜಯ್ಪಾ ರ್ಕಶನಾರಾಯ್ರ್ರು ಪಾ ಕೃತಯ್, ಬ್ಗೆೆ  

ಅಪ್ರರ ಪ್ಾ ೇತಯ್ನಿನ ಟಿ ಕ್ಿಂಡಿದದ ವರಾಗಿದದ ರು. ಅಲಿದೆ ಓದುವುದರಲಿ್ಲ  ತೇವಾ  

ಆಸಕು ರಾಗಿದದ  ಅವರು ಉನನ ತ ಶಕ್ಷ್ರ್ವನ್ನನ  ಪಡೆಯ್ಬೇಕೆಿಂಬ್ ಮಹತಾವ ರ್ಕಿಂಕೆಷ ಯ್ನ್ನನ  

ಹೊಿಂದಿದವರಾಗಿದದ ರು. ಅದರ್ಕಕ ಗಿ, ತಮಗೆ ಎಷಿ್ ೇ ಅಡೆ-ತಡೆಗಳು ಎದುರಾದರೂ ಸಹ 

ಅಧೈಯ್ಾ ಪಡದೆ ವಿದ್ಯಯ ಭಾಯ ಸವನ್ನನ  ಮಾಡಬೇಕೆಿಂದು ನಿಧಾರಿಸಿದರು. 

ಜಯ್ಪಾ ರ್ಕಶನಾರಾಯ್ರ್ರು ತಮಮ  ವಿಚಾರ ಚಿಂತನೆ ಬ್ಹುಮುಖ್ ಪಾ ತಭೆಗೆ ಸೂಕು  ಅಕ್ಷ್ರ 

ವಿವೇಕವೆ ವೇದಿಕೆಯಾಗಬ್ಹುದೆಿಂಬ್ ಹಂಬ್ಲದಿಿಂದ ತಮಮ  ಹೆಿಂಡತಯಾದ ಪಾ ಭಾವತದೇವಿ 

ಹಾಗೂ ತಂದೆತಾಯಗಳನ್ನನ  ಬ್ಬಟಿ  ಅಕಿ್ ೇಬ್ರ್ 22, 1922ರಂದು ಅಮ್ರಿರ್ಕ ದೇಶಕೆಕ  

ಉನನ ತ ವಿದ್ಯಯ ಭಾಯ ಸರ್ಕಕ ಗಿ ತೆರಳ್ಳದರು.  

 ಸುಮಾರು ಏಳು ವಷ್ಾಗಳ ರ್ಕಲ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅಧಯ ಯ್ನ ಮಾಡಿದರು. ಆ 

ಹೊತು ಗಾಗಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ವಿಷ್ಯ್ದ ಬ್ಗೆೆ  ಗಂಭಿೇರವಾಗಿ ಚಿಂತಸುವ ಗಾ ಹಿಸುವ ವಿಶಿ್ೇಷ್ಟಸುವ 

ವಯ ಕ್ತು ಯಾಗಿದದ  ಅವರು ರ್ಕಲ್ಾಮಾಕ್ರ್ರಾ ಿ , ಲ್ಲನಿನ್, ಎಿಂ.ಎನ್. ರಾಯ್ ಅವರುಗಳು 

ಪಾ ತಪ್ರದಿಸುತು ದದ  ‘ಸೌಮಯ ವಾದ'ದಿಿಂದ ಪಾ ಭಾವಗಿಂಡರು ಹಾಗೂ ಹೆಚಾ ಸಿಕ್ಿಂಡರು. 

ಅμÉ್ ಟಿೇ ಅಲಿದೆ ತಮಮ  ಜಿೇವನದಲಿಿಂದು ಹೊಸ ದಿಕಕ ನ್ನನ  ಕಂಡುಕ್ಿಂಡದುದ  

ಜಯ್ಪಾ ರ್ಕಶನಾರಾಯ್ರ್ ಅವರಲಿ್ಲದದ  ಒಿಂದು ವಿಶಷಿ್  ಪಾ ತಭೆಯ್ನ್ನನ  ಅರ್ಥಾಸುತು ದೆ. 

ಅವರು ಬ್ಬ.ಎ. ಮತ್ತು  ಎಿಂ.ಎ ಪದವಿಯ್ನ್ನನ  ಕಾ ಮವಾಗಿ 1928 ಮತ್ತು  1929 ರಲಿ್ಲ  ಪಡೆದರು. 

ಈ ಮಹತು ರವಾದ ಶೈಕ್ಷ್ಣಕ ಬೆಳವಣಗೆ ಉತಿಾಹಿ ತರುರ್ರಾದ ಜಯ್ಪಾ ರ್ಕಶನಾರಾಯ್ರ್ 
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ಅವರ ಮೇಲ್ಲ ತೇವಾ  ಸವ ರೂಪದ ಆಲೇಚನೆ ಬೆಳೆಯ್ಲು ರ್ಕರರ್ವಾಯತ್ತ. ವಿದೇಶದಿಿಂದ 

ಉನನ ತ ಶಕ್ಷ್ರ್ ಪದವಿ ಪಡೆದು ಪ್ರಶಾಾ ತಯ  ವಿಚಾರಧ್ಯರೆಗಳ್ಳಿಂದ ಪಾ ಭಾವಗಿಂಡು 1929ರಲಿ್ಲ  

ಭಾರತಕೆಕ  ಮರಳ್ಳದ ಜಯ್ಪಾ ರ್ಕಶನಾರಾಯ್ರ್ ಅವರಿಗೆ ಗಾಿಂಧಿೇಜಿಯ್ವರ ಆದಶಾ ತತವ ಗಳು 

ಸಹಜವಾಗಿಯ್ಕ ಆಕಷ್ಟಾಸಿದುದ  ಆಶಾ ಯ್ಾದ ಸಂಗತಯೇನ್ನ ಆಗಿರಲ್ಲಲಿ . ‘ರ್ಜಪ್' ಅವರು 

ವಿದೇಶದಿಿಂದ ಉನನ ತ ಶಕ್ಷ್ರ್ವನ್ನನ  ಮುಗಿಸಿ 1930ರಲಿ್ಲ  ಭಾರತಕೆಕ  ವಾಪಸಿ್ಥದ ವೇಳೆಗಾಗಲ್ಲ 

ಕಮುಯ ನಿಸಿ ರ ತೇವಾ  ಸವ ರೂಪದ ರ್ಕಾ ಿಂತರ್ಕರಿ ಚಿಂತನೆಗಳ್ಳಿಂದ ಭಾರತೇಯ್ರು ನಿಜವಾದ 

ಸ್ಥಮಾಜಿಕ ನಾಯ ಯ್ವನ್ನನ  ಪಡೆಯ್ಬ್ಹುದೆಿಂದು ಭಾವಿಸಿದದ ರು. ಆದರೆ ಅವರು ಭಾರತಕೆಕ  

ಬಂದ ನಂತರ ಕಮುಯ ನಿಸಿ್  ರ್ಕಾ ಿಂತಗಿಿಂತ ಮಹಾತಮ  ಗಾಿಂಧಿೇಯ್ವರ ವಿಶಷಿ್  ವಯ ಕ್ತು ತವ ಕೆಕ  

ಮಾರುಹೊೇಗಿ 1930 ರಲಿ್ಲ  ರಾಜಕ್ತೇಯ್ ಕೆಷ ೇತಾ ಕೆಕ  ಪಾ ವೇಶಸಿದರು. ಗಾಿಂಧಿೇಜಿಯ್ವರು 

ಪಾ ತಪ್ರದಿಸುತು ದದ , ತಮಗೆ ಕೆಲವು ಒಗೆದ ನಿಲುವುಗಳನ್ನನ  ಜಯ್ಪಾ ರ್ಕಶನಾರಾಯ್ರ್ರು 

ಸರಾಗವಾಗಿ ಟಿೇಕ್ತಸುತು ದದ ರು. ಆ ಸಂದಭಾದಲಿ್ಲ  ‘ರ್ಜಪ್' ಅವರ ಪಾ ಖ್ರ ಪ್ರಿಂಡಿತಯ , 

ಬುದಿಧ ವಂತಕೆಯ್ ಬ್ಗೆೆ  ಅಪ್ರರವಾದ ನಂಬ್ಬಕೆಯ್ನಿನ ರಿಸಿಕ್ಿಂಡಿದದ  ಗಾಿಂಧಿೇಜಿಯ್ವರು, 

“ಜಯ್ಪಾ ರ್ಕಶನಾರಾಯ್ರ್ ಅವರು ಧಿೇರರು, ಸಮಥಾರು, ನಾಡಿಗೆ ನಾನಾ 

ಕಿೆೇಶಗಳನನ ನ್ನಭವಿಸಿದರು. ಅವರು ನನನ  ಸಂಗಾತಗಳಾಗಿರುವುದೇ ಒಿಂದು ಭಾಗಯ . ನನನ  

ದೃಷಿ್ಟ ಗನ್ನಗುರ್ವಾಗಿ ಅವರನನ ೇಲ್ಲಸಿಕ್ಳಿಬೇಕೆಿಂಬುದೇ ನನನ  ಆಸೆ”5 ಎಿಂದಿದ್ಯದ ರೆ. 

ಮಹಾತಮ ಗಾಿಂಧಿೇಜಿಯ್ವರ ಈ ಅಭಿಪ್ರಾ ಯ್ ಜಯ್ಪಾ ರ್ಕಶನಾರಾಯ್ರ್ ಅವರ ಒಟಿ  

ಮುಖ್ವನ್ನನ  ಪರಿಚಯಸುತು ದೆ. ಜಯ್ಪಾ ರ್ಕಶನಾರಾಯ್ರ್ ಅವರು ಮಾನವಿೇಯ್ 

ಹೃದಯ್ವುಳಿ  ವಯ ಕ್ತು . ತಮಮ  ದ್ಯಿಂಪತಯ  ಬ್ದುಕ್ತನಲಿ್ಲ  ಅನಯ ೇನಯ ವಾಗಿಯ್ಕ ಬಾಳ್ಳದವರು. 

ಇವರ ಎಲಿ  ಬ್ಗೆಯ್ ಸ್ಥಧನೆಯ್ ಹಿಿಂದೆ ಅವರ ಧಮಾಪತನ ಯಾದ ಪಾ ಭಾವತ ದೇವಿಯ್ವರು 

ತೇರಿದ ಪ್ಾ ೇತ ಸಹಾಯ್ ಮಹತವ ದುದ . ಮುಿಂದೆ ‘ರ್ಜಪ್’ ದಂಪತಗಳು ರಾಮಕೃಷ್ು  

ಪರಮಹಂಸ ಮತ್ತು  ಶಾರದ್ಯ ದೇವಿಯ್ವರ ದಟಿ  ಪಾ ಭಾವಕೆಕ  ಒಳಗಾದರಷಿ್ ೇ ಅಲಿದೆ; 

ಸ್ಥಿಂಸ್ಥರಿಕ ಬ್ದುಕ್ತನಿಿಂದಲೂ ದೂರವಾಗಿ ಬ್ಾ ಹಮ ಚಯ್ಾದ ದಿೇಕೆಷ  ಸಿವ ೇಕರಿಸಿದರು. 

ಆದದ ರಿಿಂದಲೇ ‘ರ್ಜಪ್' ಅವರದಿಂದು ಕೇವಲ ಆದಶಾ ಬ್ದುಕಲಿ . ಆದಶಾವನ್ನನ  

ಕಣೆು ದರಿಗಿಟಿಕ್ಿಂಡು ಬ್ದುಕ್ತಗೆ ಮಾದರಿಯಾದ ಸಂಬಂಧ ಎನನ ಬ್ಹುದು.  

 ಜಯ್ಪಾ ರ್ಕಶನಾರಾಯ್ರ್ ಅವರ ಹೆಸರು ನಮಮ  ಮನದ್ಯಳದಲಿ್ಲ  ಮಹತವ  

ಪಡೆಯುವುದು ಅವರೊಬ್ಬ  ಸಮಾಜವಾದಿ ಎಿಂಬ್ ರ್ಕರರ್ದಿಿಂದ್ಯಗಿ. ಆರಂಭದಲಿ್ಲ  ರ್ಕಿಂಗೆಾ ಸ್ 

ಪಕ್ಷ್ದಲಿ್ಲ  ಸಕ್ತಾ ಯ್ ರ್ಕಯ್ಾಕತಾರಾಗಿ ದುಡಿಯುತು ದದ ರು. “ದಸು ಗಿರಿ” ಆಗಿ ಅಪಾ ತಮ 

ಮಾತ್ತಗಾರರು ವಿಚಾರವಂತರು ಆಗಿದದ  ರ್ಕರರ್ರ್ಕಕ ಗಿ ಅನೇಕ ಸಲ ‘ನಾಸಿಕ'ದ ಜೈಲು 
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ಸೇರಿದದ ರು. ಇಲಿ್ಲಿಂದಲ್ಲ ಅಶೇಕ ಮ್ಹಾು  ಮತ್ತು  ಲೇಹಿಯಾ ಅವರೊಡಗೂಡಿ 

ಸಮಾಜವಾದದ ಬ್ಗೆೆ  ಚಚಾಸಿ 1934ರಲಿ್ಲ  ‘ಆಚಾಯ್ಾನರೇಿಂದಾ ದೇವರ' ನೇತೃತವ ದಲಿ್ಲ  

ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷ್ ಸ್ಥಥ ಪ್ಸಿದರು. 1939ರಲಿ್ಲ  ಎರಡನೆಯ್ ಮಹಾಯುದಧ  ನಡೆಯುವ 

ಸೂಚನೆಯ್ನ್ನನ  ಮನಗಂಡು ಆ ಸಂದಭಾದಲಿ್ಲ  ಹಿಟಿರ್ನ ನಾಜಿ ತತವ  ಸಿದ್ಯಧ ಿಂತವನ್ನನ  

ಜಯ್ಪಾ ರ್ಕಶ ನಾರಾಯ್ರ್ರು ಕಟವಾಗಿ ಟಿೇಕ್ತಸಿದರು. ಆಗಸಿ್  1942 ರ ಕ್ತವ ಟ್ ಇಿಂಡಿಯಾ 

ಸ್ಥವ ತಂತಾ ಯ  ಚಳವಳ್ಳಯ್ಲಿ್ಲ  ಎಷಿ್ಟ  ಕಠಿರ್ ಸಮಸೆಯ ಗಳನ್ನನ  ಎದುರಿಸಿದರು ಎಿಂಬುದಕೆಕ  

ನಿದಶಾನವಾಗಿ ‘ಹಜಾರಿಬಾಗ್’ ಜೈಲ್ಲನಿಿಂದ ತಪ್ಪ ಸಿಕ್ಿಂಡು ದೇಶದ ಅಭಿಮಾನ ಮ್ರೆದ ಈ 

ಯೇಧನ ಸ್ಥವ ತಂತಾ ಯ  ಹೊೇರಾಟ ಭಾರತೇಯ್ ಇತಹಾಸದಲಿ್ಲ  ಒಿಂದು ಪಾ ಮುಖ್ 

ಅಧ್ಯಯ ಯ್ವೆನಿಸಿದೆ. 

 ಜಯ್ಪಾ ರ್ಕಶನಾರಾಯ್ರ್ ಅವರಲಿ್ಲ  ಸ್ಥಮಾಜಿಕ ನಾಯ ಯ್ಪರ ಹೊೇರಾಟದ 

ಮನೇಭಾವನೆ ಇಲಿದೆ ರಾಜಕ್ತೇಯ್ ಉನನ ತ ಹುದೆದ ಯ್ನ್ನನ  ಪಡೆಯ್ಬೇಕೆಿಂಬ್ ಹಂಬ್ಲ 

ಇದಿದ ದದ ರೆ ಅವರ ಹೆಸರು ಇಿಂದು ಚಾರಿತಾ ಕವಾಗಿ ಮಹತವ  ಪಡೆಯುತು ರಲ್ಲಲಿ . ಆದರೆ 

ಜಯ್ಪಾ ರ್ಕಶನಾರಾಯ್ರ್ ಅವರು ಎಿಂದೂ ರಾಜಕ್ತೇಯ್ ಅಧಿರ್ಕರರ್ಕಕ ಗಿ ಆಶಸಿದವರಲಿ . 

ಅವರ ಮನಸಿಿ ನಲಿ್ಲದುದ ದೆಿಂದರೆ ಬ್ಬಾ ಟಿೇಷ್ರ ಆಳ್ಳವ ಕೆಯಿಂದ ಭಾರತವನ್ನನ  

ಮುಕು ಗಳ್ಳಸಬೇಕೆಿಂಬುದೆ ಆಗಿತ್ತು . ಅದರ್ಕಕ ಗಿ ಸ್ಥವ ತಂತಾ ಯ , ಸಮಾನತೆ, ಸೇದರತವ , ಶಾಿಂತ 

ಮೊದಲಾದ ಈ ತತವ ಗಳು, ‘ಲೇಕನಿೇತಯಿಂದ್ಯಗಿ’ ರೂಪುಗಳಿಬೇಕೆಿಂದು ‘ರ್ಜ.ಪ್.’ 

ಬ್ಯ್ಸಿದದ ರು. ಅಿಂತಹ ದೂರದೃಷಿ್ಟ ತವ ದ ಚಿಂತನೆಯ್ ಹರಿರ್ಕರರಾಗಿದದ  

ಜಯ್ಪಾ ರ್ಕಶನಾರಾಯ್ರ್ ಅವರು ಭೂದ್ಯನ ಚಳವಳ್ಳಯ್ ನೇತಾರರಾದ ‘ವಿನೇಬಾ’ರ 

ಹೊೇರಾಟಕೆಕ  ಪೂರಕವಾಗಿ ‘ಜಿೇವದ್ಯನವನ್ನನ ’ ಘೇಷ್ಟಸಿದರು. ಅವರ ಈ ಪಾ ಯ್ತನ  

ಸುು ತಾಯ ಹಾವಾದುದ್ಯಗಿದೆ. ಜಯ್ಪಾ ರ್ಕಶನಾರಾಯ್ರ್ ಅವರು ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ  ರಾಜಕ್ತೇಯ್ 

ಹೊೇರಾಟಗಾರರಷಿ್ ೇ ಅಲಿ . ಅಪಪ ಟ ದೇಶಾಭಿಮಾನಿಯೂ ಕೂಡ ಹೌದು. ಈ ಹೇಳ್ಳಕೆಗೆ 

ಪೂರಕವಾಗಿ ಯಾವುದ್ಯದರೊಿಂದು ದೇಶ ಭಾರತದ ಮೇಲ್ಲ ಆಕಾ ಮರ್ ಮಾಡುತು ದದ ರೆ 

ಅಿಂತಹ ಅನಿೇತಯ್ನ್ನನ  ಪಾ ತಭಟಿಸುತು ದದ ವರಲಿ್ಲ  ಜಯ್ಪಾ ರ್ಕಶನಾರಾಯ್ರ್ 

ಮೊದಲ್ಲಗರಾಗುತು ದದ ರು ಎಿಂಬುದು ಅಥಾಪೂರ್ಾವಾದ ಸಂಗತ. 

 ಜಯ್ಪಾ ರ್ಕಶನಾರಾಯ್ರ್ ಅವರು ಎಷಿ್ ೇ ಸಂದಭಾಗಳಲಿ್ಲ  ವಂಶಪ್ರರಂಪಯ್ಾ 

ಆಡಳ್ಳತವನ್ನನ  ಕಟವಾಗಿ ಟಿೇಕ್ತಸುತು ದದ ರು. ಅವರು, ಅಿಂದಿನ ಪಾ ಧ್ಯನಿಗಳಾಗಿದದ  ಹಾಗೂ 

ಶಾ ೇಮತ ಇಿಂದಿರಾಗಾಿಂಧಿ ಅವರ ಆಡಳ್ಳತದ ವಿರುದಧ  ತರುಗಿ ಬ್ಬದಿದ ದದ ರು. ‘ಏವೆರಿ ಮನಿ್ ’ 

ಪತಾ ಕೆಗೆ ಲೇಖ್ನಗಳನ್ನನ  ಬ್ರೆಯುವ ಮೂಲಕ ನಾಯ ಯಾಲಯ್ಗಳ ಸ್ಥವ ತಂತಾ ಯ  ಮತ್ತು  
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ರಾಜಕ್ತೇಯ್ ಭಾ ಷಿ್ಟಚಾರವನ್ನನ  ಕುರಿತಂತೆ ವಿಶಿ್ೇಷ್ಟಸಿದರು, ಆ ಹಿನೆನ ಲ್ಲಯ್ಲಿ್ಲ  

'ಜಯ್ಪಾ ರ್ಕಶನಾರಾಯ್ರ್'  ಅವರ ನೇತೃತವ ದಲಿ್ಲ  ಫೆಬ್ಾ ವರಿ 1974ರ ಗುಜರಾತನಲಿ್ಲ  

ಶಾಸನಸಭೆಯ್ನ್ನನ  ರದುದ ಗಳ್ಳಸುವಂತೆ ಸ್ಥವಾಜನಿಕವಾಗಿ ಮುಷ್ಕ ರ ಚಳವಳ್ಳ ನಡೆದವು. 

ಇದರಲಿ್ಲ  ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಾಗಳ ಪ್ರತಾ  ಮಹತವ ದುದ . ಅಲಿ್ಲಯ್ವರೆಗೆ ಶಾ ೇಮತ ಇಿಂದಿರಾಗಾಿಂಧಿಯ್ವರ 

ಆಡಳ್ಳತದ ವಿರುದಧ  ಧವ ನಿ ಎತು ದವರೆ ವಿರಳ. ಆಗ ಜಯ್ಪಾ ರ್ಕಶನಾರಾಯ್ರ್ ಅವರು 

ಆಡಿರುವ ಮಾತ್ತಗಳು “ಇಿಂದಿರಾ ನನಗೆ ಪುತಾ  ಸಮಾನ ವಯ್ಕ್ತು ಕವಾಗಿ ಆಕೆಯ್ ಮೇಲ್ಲ ನನಗೆ 

ಕ್ೇಪವಿಲಿ . ಅವಳು ರ್ಕಾ ಿಂತಯ್ನ್ನನ  ತಡೆಗಟಿ ವುದ್ಯದರೆ, ಜಾಗ ಬ್ಬಡಬೇರ್ಕಗುತು ದೆ”6 

ಎಿಂದಿರುವ ಜಯ್ಪಾ ರ್ಕಶ ನಾರಾಯ್ಣ್ ಅವರಲಿ್ಲ  ಎಿಂತಹ ಪರಿಸಿಥ ತಯ್ಲಿ್ಲಯೂ 

ವಯ ವಸೆಥ ಯ್ನ್ನನ  ಎದುರು ಹಾಕ್ತಕ್ಳಿು ವಲಿ್ಲ  ಕೆಚಾ ದೆ ಎಷಿ್ಟ ತೆು ಿಂಬುದು ಸಪ ಷಿ್ ವಾಗುತು ದೆ. ಭಾ ಷಿ್  

ಸರ್ಕಾರವನ್ನನ  ವಜಾಗಳ್ಳಸಿ, “ಪಾ ಜಾಪಾ ಭುತು ” ಸ್ಥಥ ಪ್ಸುವುದೇ ಮುಖ್ಯ  ಉದೆದ ೇಶವೆಿಂದು 

ಪ್ರಟಾನ  ನಗರದಲಿ್ಲ , ಏಪ್ಾ ಲ್ 12, 1973ರಲಿ್ಲ  ‘ರ್ಜಪ್'ಯ್ವರು ಆಡಿದ ಮಾತ್ತಗಳು 

ಅಥಾಪೂರ್ಾವಾದುವುಗಳೇ ಆಗಿವೆ. 

 ದಿೇನದಲ್ಲತರು ಶೇಷ್ಟತರ ಬ್ಗೆೆ  ಅಪ್ರರ ರ್ಕಳಜಿ, ಅನ್ನಕಂಪವನ್ನನ  ಇಟಿಕ್ಿಂಡು 

ಚಿಂತಸುತು ದದ  ಜಯ್ಪಾ ರ್ಕಶನಾರಾಯ್ರ್ ಅವರು, ತಾವು ಮೊದಲು ಮೈಗೂಡಿಸಿಕ್ಿಂಡಿದದ  

ಕಮುಯ ನಿಸಂ ತತವ ಸಿದ್ಯಧ ಿಂತಗಳ್ಳಿಂದ ದೂರವಾಗಿ, ಸ್ಥವ ವಲಂಬ್ನೆ, ಸವ ರಾಜಯ  ಸತಾಯ ಗಾ ಹ ಎಿಂಬ್ 

ಸವೇಾದಯ್ದ ಶಕ್ತು ಗೆ ಎಷಿ್ ಿಂದು ಮಹತವ ವಿದೆ ಎಿಂಬುದನ್ನನ  ತೇರಿಸಿದರು. ಆ 

ರ್ಕರರ್ರ್ಕಕ ಗಿ ತಮಮ  ಕ್ನೆಯ್ ದಿವಸಗಳಲಿ್ಲ  ಸವೇಾದಯ್ದ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿದ 

ಜಯ್ಪಾ ರ್ಕಶನಾರಾಯ್ರ್ ಅವರ ವಯ ಕ್ತು ತವ ದಲಿ್ಲ  ಮಹಾತಮ ಗಾಿಂಧಿೇಜಿಯ್ವರ ಗಾಢಪಾ ಭಾವ 

ಇರುವುದನ್ನನ  ರ್ಕರ್ಬ್ಹುದ್ಯಗಿದೆ. ಮೊದಮೊದಲು ತಮಮ  ವಿಚಾರ, ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನನ  

ವಿಸು ರಿಸಿಕ್ಿಂಡಿದುದ  ರ್ಕಲ್ಾಮಾಕ್ರ್ರಾ ಿ , ಲ್ಲನಿನ್ ಪಾ ತಪ್ರದಿಸಿದ ಚಿಂತನೆಗಳ್ಳಿಂದ್ಯದರೂ ಸಹ, 

ಕ್ನೆಗೆ ಸವೇಾದಯ್ದ ಕಡೆಗೆ ಹೊಸ ದಿಕಕ ನ್ನನ  ಬ್ದಲ್ಲಸಿಕ್ಿಂಡು ‘ರ್ಜ.ಪ್'ಯ್ವರು ಆ 

ಮೂಲಕವೆ ಗಾಾ ಮೊೇದ್ಯಧ ರದ ಅಭುಯ ದಯ್ವನ್ನನ  ನಿರಿೇಕ್ತಷ ಸಿದರು. ಆನಂತರ, ಯುವಪ್ೇಳ್ಳಗೆಗೆ 

ಉತು ಮ ಶಕ್ಷ್ರ್ವನ್ನನ  ನಿೇಡಿ ಅವರನ್ನನ  ಪಾ ಜಾಞ ವಂತರನಾನ ಗಿಸುವುದು, ‘ರ್ಜಪ್’ ಅವರು 

ಕಂಡುಕ್ಿಂಡಂತಹ ಪಾ ಮುಖ್ ವಿಷ್ಯ್ವಾಗಿತ್ತು . 

 ಹತಾು ರು ವಷ್ಾಗಳ್ಳಿಂದ ರಾಜಯ ಭಾರವನ್ನನ  ಮಾಡಿಕ್ಿಂಡು ಬ್ರುತು ದದ  ರ್ಕಿಂಗೆಾ ಸ್ ಪಕ್ಷ್ದ 

ವಿರುದಧ  ಜನಾಿಂದೇಲನವನ್ನನ  ಜೂನ್ 29, 1975 ರಿಿಂದ ಜಯ್ಪಾ ರ್ಕಶ ನಾರಾಯ್ರ್ ಅವರು 

ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಜನಸಂಘ, ಸವ ತಂತಾ  ಪಕ್ಷ್ ಆರ್.ಎಸ್.ಎಸ್. ಹಾಗೂ 

ಕಮುಯ ನಿಸಿ್  ಮುಿಂತಾದ ರಾಜಕ್ತೇಯ್ ಪಕ್ಷ್ಗಳನ್ನನ  ಒಿಂದುಗೂಡಿಸಿದರು. ನೈತಕ ಮೌಲಯ ಗಳ 
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ಪುನರುತಾಥ ನರ್ಕಕ ಗಿ ಜನತಾ ಸರ್ಕಾರದ ಪಾ ತಷ್ಟು ಪನೆಗಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಅಹಿಿಂಸ್ಥತಮ ಕ 

ಆಿಂದೇಲನ, ಭಾರತದ ರಾಜಕ್ತೇಯ್ ಚರಿತೆಾ ಯ್ಲಿ್ಲ  ಮೌಲ್ಲಕವಾದ ಸ್ಥಥ ನವನ್ನನ  ಪಡೆದಿದೆ. ಈ 

ಎಲಿ  ರಾಜಕ್ತೇಯ್ ಬೆಳವಣಗೆಯಿಂದ ‘ರ್ಜಪ್' ಅವರ ನೇತೃತವ ದಲಿ್ಲ  ಮೇ 1, 1977ರಂದು 

ರ್ಕಿಂಗೆಾ ಸ್ ಪಕ್ಷ್ದ, ಪಯಾಾಯ್ ಪಕ್ಷ್ವಾಗಿ ‘ಜನತಾ ಪಕ್ಷ್' ಉದಯ್ವಾಯತ್ತ. ಈ ಬೆಳವಣಗೆ 

ಭಾರತೇಯ್ ರಾಜರ್ಕರರ್ದಲಿ್ಲ  ಐತಹಾಸಿಕವಾಗಿ ಮಹತವ ವನ್ನನ  ಪಡೆದುಕ್ಿಂಡಿದೆ. ಆ 

ಹಿನೆನ ಲ್ಲಯ್ಲಿ್ಲ  ಜಯ್ಪಾ ರ್ಕಶ ನಾರಾಯ್ರ್ರು “ಸ್ಥವ ತಂತಾ ಯ  ಅಥವಾ ದ್ಯಸಯ  ಪಾ ಜಾಪಾ ಭುತವ  

ಅಥವಾ ಅನ್ನವಂಶಕ ಸವಾಾಧಿರ್ಕರ, ಇವುಗಳಲಿ್ಲ  ಯಾವುದು ಬೇಕ್, ಅದನ್ನನ  ಆರಿಸಿಕ್ಳಿ್ಳ . 

ಇಿಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಗಳ ಗುರಿಯ್ಕ ಇದು” ಎಿಂದಿದ್ಯದ ರೆ. ಜಯ್ಪಾ ರ್ಕಶ ನಾರಾಯ್ರ್ರ ಈ 

ಅಭಿಪ್ರಾ ಯ್ ಅವರಲಿ್ಲದದ  ಸೂಕ್ಷ್ಮ  ಚಿಂತನೆಯ್, ಪಾ ಗತಪರ ಮನಸಿಿ ನ ಹಾಗೂ ದೂರದೃಷಿ್ಟ ತು ಕೆಕ  

ಹಿಡಿದ ಕನನ ಡಿ ಎನನ ಬ್ಹುದು. ಅಿಂತಹ ಮಹನಿೇಯ್ರಾದ ರ್ಜಪ್ಯ್ವರು ಮಾಚಾ 23, 1979 

ರಂದು ಮರರ್ಹೊಿಂದಿದರು. ಆದರೆ ರ್ಜಪ್ ಅವರು ತೇರಿಕ್ಿಂಡು ಸುಮಾರು 3 

ದಶಕಗಳ್ಳಗಿಿಂತಲೂ ಹೆಚಾ ನ ವಷ್ಾಗಳನ್ನನ  ಕಳೆದಿರಬ್ಹುದು. ಆದರೆ, ಅವರು ಪಾ ತಪ್ರದಿಸಿದ 

ಸ್ಥಮಾಜಿಕ ಮೌಲಯ ಗಳು, ಇಿಂದಿಗೂ ಸಹ ಮಹತವ ವನ್ನನ  ಪಡೆದಿವೆ. ‘ರ್ಜಪ್'ಯ್ವರು ಸ್ಥಥ ಪ್ಸಿದ 

'ಜನತಾಪಕ್ಷ್'ದ ನೆರಳ್ಳನಲಿ್ಲ  ಅನೇಕ ಜನರು ಇಿಂದಿಗೂ ಸಹ ರಾಜಕ್ತೇಯ್ ಸ್ಥಥ ನಮಾನಗಳನ್ನನ  

ಪಡೆದು ಉನನ ತ ಹುದೆದ ಯ್ನ್ನನ  ಪಡೆದಿರುವುದು ರ್ಜಪ್ಯ್ವರ ವಿಚಾರಚಿಂತನೆಗಳನ್ನನ  

ನೆನಪ್ಸುತು ವೆ. 
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