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ಪತ್ರಿಕಾ ಪಿಕಟಣೆ
ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ಾಾತಂತ್ಯದ ಹಕಕು ರಕ್ಷಣೆ ಸಕಗ್್ೀವಾಜ್ಞೆ – 2022: ಪಿ.ಯಕ.ಸಿ.ಎಲ್ ತೀವ್್ ಖಂಡನೆ.
ತಾರೀಕಕ 17.05.2022 ರಂದಕ ಕನಾಿಟಕ ಸರ್ಾಿರವ್ು ಒಂದಕ ಅಸ್ಾಧಾರಣ ಕ್ಮದ ಮೂಲಕ “ಕನಾ೯ಟಕ
ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ಾಾತಂತ್ದ ಹಕಕು ರಕ್ಷಣೆ -2022” ಎಂಬ ಸಕಗ್್ೀವಾಜ್ಞೆ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಈ ಸಕಗ್್ೀವಾಜ್ಞೆ
ಹೊರಡಿಸಬೆೀರ್ಾದ ಸನ್ನಿವೆೀಶವಾಗಲೀ , ತಕತಾಿಗಲೀ ಇರಲಲಲ. ಇದಕ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನರ್ೆು ಮಾಡಿದ ಘೂೀರ
ಅಪಚಾರ. ಇದಕ ಸಂವಿಧಾನದಲಲ ಶಾಸರ್ಾಂಗ, ರ್ಾರಾಿಂಗ ಮತಕು ನಾಾರಾಂಗಗಳಿಗೆ ವಿಧಿಸಿರಕವ್ ಅಧಿರ್ಾರ
ವಿಭಜನೆಯ ತತಾಗಳ ಅಣಕವಾಗ್ದೆ. ಶಾಸರ್ಾಂಗರ್ೆು ಮಾತ್ ಶಾಸನ ಮಾಡಕವ್ ಅಧಿರ್ಾರವ್ನಕಿ ಸಂವಿಧಾನ
ನ್ನೀಡಿದೆ. ರ್ಾರಾಿಂಗರ್ೆು ಈ ಅಧಿರ್ಾರ ಇಲಲ.
ಈ ತದಕುಪಡಿ ಎಲ್ಾಲ ಭಾರತೀಯರಗೆ ಸಂವಿಧಾನ ಖಾತ್ ಪಡಿಸಿರಕವ್ ಸಂವಿಧಾನ್ನಕ ಸಾತಂತ್ಗಳ ಮೀಲನ
ದಾಳಿರಾಗ್ದೆ. ಇದರಂದಾಗ್ ಈವ್ರೆಗೂ ವಿವಿಧ ಧಮಿಗಳು ,ನಂಬಿರ್ೆಗಳ ನಡಕವೆ ಇದು ಶ್್ೀಮಂತವಾದ
ಸ್ಾಂಸೃತಕ ಸಂಬಂಧಗಳು ಮತಕು ಜಾತಾತೀತ ತತಾಗಳಿಗೆ ಮತಕು ಸ್ೌಹಾದಿತೆಗೆ ಮಸಿ ಬಳೆದಂತೆ ಆಗ್ದೆ.
ಬಸವ್ರಾಜ ಬೊಮಾಾಯಿ ಅವ್ರಕ ಮಕಖಾಮಂತ್ರಾಗ್ ಅಧಿರ್ಾರ ವ್ಹಿಸಿರ್ೊಂಡಾಗ್ನ್ನಂದ ಅಲಪಸಂಖಾಾತ
ಸಮಕದಾಯಗಳು ಭಯ ಮತಕು ಅಭದ್ತೆಗಳಿಂದ ನರಳುತುವೆ. ಚಚಕಿಗಳನಕಿ ಒಡೆಯಕವ್ ಬೆದರರ್ೆಯನಕಿ ಹಿಂದಕತಾ
ಸಂಘಟನೆಗಳು ನೆೀರವಾಗ್ ಹಾಕಕತುವೆ. ಮತೀಯ ಪೊಲೀಸ್ ಗ್ರ ಹೆಸರನಲಲ ಅಲಪಸಂಖಾಾತರ ಚಲನವ್ಲನಗಳ
ಮೀಲ್ೆ ಹದ್ದುನ ಕಣಕು ಇರಸಲ್ಾಗ್ದೆ. ಅಜಾನ್ ಮೀಲನ ನ್ನಭಿಂದ ,ಮಕಸಿಲ೦ ವಾಾಪಾರಗಳಿಗೆ ಬಹಿಷ್ಾುರ, ಹಿಜಾಬ್
ವಿರಕದಧ ನ್ನಭಿಂದ, ಇತಾಾದ್ದ ಕ್ಮಗಳ ಮೂಲಕ ಮಕಸಿಲ೦ ಸಮಕದಾಯ ಭಯ ಮತಕು ಅಭದ್ತೆಯಿ೦ದ
ನರಳುವ್ಂತಾಗ್ದೆ. ಸಮಾನತೆ, ಬಂಧಕತಾ, ಘನತೆಯನಕಿ ಎತುಹಿಡಿಯಕವ್, ಭೆೀದ-ಭಾವ್ವ್ನಕಿ ಒಪಪದ್ದರಕವ್
ಸ್ಾಂವಿಧಾನ್ನಕ ಶೆ್ೀಷ್ಟ ಪರಕಲಪನೆಗಳ ಮೀಲ್ೆ ದಾಳಿ ಎಸಕಗಕತುರಕವ್ ಹಿಂದೂತಾ ಗಕಂಪುಗಳ ಚಟಕವ್ಟಿರ್ೆಯನಕಿ
ಗಮನ್ನಸಿ, ನ್ನಗ್ಹಿಸಕವ್ ಕ್ಮ ತೆಗೆದಕರ್ೊಳುುವ್ಲಲ ಸರ್ಾಿರವ್ು ವಿಫಲವಾಗ್ದೆ. ಈ ಪರಸಿಧಯತಯಲಲ ರಾಜಾಪಲರಕ
ಹೊೀರಡಿಸಿರಕವ್ ಸಕಗ್್ವಾಜ್ಞೆ ಮತಕು ಸಂಪುಟದ ನ್ನಧಾ೯ರವ್ು ಈ ಪುಂಡರ ಗಕಂಪುಗಳಿಗೆ ಸರರ್ಾರದ ಬೆಂಬಲ ಇದೆ
ಎನಕಿವ್ುದನಕಿ ಸಪಪಟವಾಗ್ಸಿದೆ. ಸಂವಿಧಾನದ ಅನಪಯ ಕನಾ೯ಟಕದ ಮಕಖಸಸಧರಾಗ್ರಕವ್ ರಾಜಾಪಾಲರಕ ಮೀಲಕ
ನೊೀಟರ್ೆುೀ ಅಸಂವಿಧಾನ್ನಕ ಎಂದಕ ರ್ಾಣಕವ್ (ಮತಕು ಮಕಂದ್ದನ ದ್ದವ್ಸಗಳಲಲ ರ್ಾನೂನಕ ಆಗ್ಬಿಡಕವ್) ಈ
ಸಕಗ್್ವಾಜ್ಞೆಯನಕಿ ಹೊರಡಿಸಿರಕವ್ುದಕ ಸಂವಿಧನರ್ೆು ಎಸಗ್ದ ಅಪಚಾರವಾಗ್ದೆ. ಇದಕ ಸಂವಿಧಾನವಿರೊೀಧಿ
ನಡೆರಾಗ್ದೆ.
ಈ ಸಕಗ್್ವಾಜ್ಞೆಯನಕಿ ಹೊರಡಿಸಕವ್ ಮಕನಿ ರಾಜಾಪಾಲರಕ , ಅಲಪಸಂಖಾಾತರಕ ಮೀಲ್ೆ ನಡೆದ ಈ ಎಲ್ಾಲ ಹಲ್ೆಲ ,
ದಾಳಿಗಳನಕಿ ಗಮನರ್ೆು ತೆಗೆದಕರ್ೊಳುುವ್ುದಲಲ ಸಂಪೂಣ೯ ವಿಫಲರಾಗ್ದಾುರೆ. ಇದಕ ಕಳವ್ಳರ್ಾರರಾದ ಸಂಗತ.

ಪಿ.ಯಕ.ಸಿ.ಎಲ್ ತನಿ ಇತುಚಿನ ವ್ರದ್ದಯಲಲ (CRIMINALISING THE PRACTICE OF FAITH) ರ್ೆೈಸು ರ ವಿರಕದಧ
ನಡೆದ ಈ ರೀತಯ 62 ನ್ನದ್ದಷ್ಟ ಪ್ಕರಣಗಳನಕಿ ದಾಖಲಸಿದೆ. ಮತಾಂತರ ಎಂಬ ಭಯ ಸೃಷ್ಠಿಸಿ, ಅದನಕಿ ಮಕಂದಕ
ಮಾಡಿ, ಕಕಕೃತಾ ನಡೆಸಿರಕವ್ುದನಕಿ ಈ ವ್ರದ್ದ ಅನಾವ್ರಣಗೂಳಿಸಿದೆ. ಈ ಸಕಗ್್ವಾಜ್ಞೆ ಹಿಂದೂತಾಪಡೆಗಳ ರ್ಾನೂನಕ
ಬಾಹಿರ ಮತಕು ಬಲವ್ಂತದ ಬೆದರರ್ೆಗಳಿಗೆ ರ್ಾನೂನ್ನನ ಮಾನಾತೆ ದೂರಕಿಸಿರ್ೊಡಕತುದೆ. ಈ ಸಕಗ್್ವಾಜ್ಞೆಯಿಂದಾಗ್,
ಅಲಪಸಂಖಾಾತರ ಮೀಲನ ಹಲ್ೆಲ ದಾಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿದಂತೆ ಕನಾ೯ಟಕ ಅಪಾಯರ್ಾರರಾದ ಹೊಸ ಹಂತ
ತಲಕಪಿದಂತಾಗ್ದೆ.
ಆರ್ಮಷ್

ಒಡಿಿ

ಮತಾ೦ತರ

ಮಾಡಕವ್ುದನಕಿ

ಮತಕು

ಮದಕವೆ

ಆಸ್ೆ,

ಭರವ್ಸ್ೆ

ತೊೀರ

ಮತಾ೦ತರಗೊಳಿಸಕವ್ುದನಕಿ ಅಪರಾದ್ದೀಕರಣಗೊಳಿಸಿರಕವ್ುದಕ ಮತಕು ಮತಾ೦ತರದ ಸಕತು ಇರಕವ್ ನ್ನಯಮನ್ನಬ೯೦ಧಗಳು ಈ ಸಕಗ್್ವಾಜ್ಞೆಯ ಹೃದಯಭಾಗ(ತರಕಳು)ವಾಗ್ದೆ. “ರ್ೊಡೂಗೆಗಳು, ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನಕಿ ನಗದಕ
ರೂಪದಲಲ ನ್ನೀಡಕವ್ುದಕ ಅಥವಾ ಸ್ೆೀವೆಗಳ ರೂಪದಲಲ ನ್ನೀಡಕವ್ುದನೂಿ, ಉದೊಾೀಗ ಹಾಗೂ ಉಚಿತ ಶ್ಕ್ಷಣವ್ನಕಿ”
ಆರ್ಮಷ್ಗಳ

ಪಟಿಟಗೆ ಸ್ೆೀರಸಲ್ಾಗ್ದೆ. ಇದರಂದಾಗ್, ಧಮಾಿತೀತವಾಗ್ ಶಾಲ್ೆಗಳನಕಿ ಮತಕು ಉದೊಾೀಗ

ರ್ೆೀ೦ದ್ಗಳನಕಿ ನಡೆಸಕವ್ುದನಕಿ ಈಗ ಸಕಲಭವಾಗ್ ಮತಾ೦ತರದ ಉದೆುೀಶರ್ಾಗ್
ಆರೊೀಪಿಸಲಕ ಸ್ಾಧಾವಿದೆ.

ನಡೆಸಲ್ಾಗಕತುದೆ ಎ೦ದಕ

ಇದರಂದ ರ್ೆೈಸು ಸಂಸ್ೆುಗಳು ನಡೆಸಕವ್ ಎಲಲ ಧಮ೯ಥ೯ದ ಚಟಕವ್ತಟಿರ್ೆಗಳು

ಅಪರಾಧವಾಗಕತುದೆ. ಇದಕ ನಮಾ ಭಾ್ತೃತಾದ ಪರಕಲಪನೆಯ ಮೀಲ್ೆ, ಅದರ ವಾಾಪಿುಯ ಮೀಲ್ೆ ಆಳವಾದ
ಪರವಾಮ ಬಿೀರಕತದೆ.
ಪೆ್ೀಮ ವಿವಾಹಗಳನಕಿ ಅದರಲಲಯೂ ವಿಶೆೀಷ್ವಾಗ್, ಅಂತರ ಧರ್ಮೀಿಯ ವಿವಾಹಗಳನಕಿ ಮದಕವೆಯ
ಭರವ್ಸ್ೆಯಂದ್ದಗ್ನ ಮತಾಂತರ ಎಂಬಕದರ ರ್ೆಳಗೆ ಅಪರಾಧ ಎಂದಕ ಪರಗಣಿಸಬಹಕದಾಗ್ದೆ. ಇದಕ ನಮಗೆ
ಬೆೀರ್ಾದವ್ರನಕಿ

ವಿವಾಹವಾಗಕವ್

ಮತಕು

ನಮಗೆ

ಬೆೀರ್ಾದ

ಧಮ೯ವ್ನಕಿ ಆಯ್ಕು

ಮಾಡಿ ರ್ೊಳುುವ್

ಸಂವಿಧಾನದತು ಹಕುನಕಿ ನ್ನರಾಕರಸಕತುದೆ. ಇದಕ ಸಂವಿಧಾನದ ತರಕಳಿನಂತಹ ಪರಕಲಪನೆರಾಗ್ದೆ.
ಈ ಸಕಗ್್ೀವಾಜ್ಞೆಯಕ ರ್ಾನೂನಕ ಬಾಹಿರ ಮತಾಂತರದ ವಿರಕದುವಿದೆ ಎಂಬ ಮೊಗವಾಡವ್ನೂಿ ಇದಕ ಕಳಚಿಟಿಟದೆ.
ಈಗ ಮತಾಂತರ ಆಗಬೆೀರ್ಾದರೆ ಆಡಳಿತಶಾಹಿ ಪೊೀಲಸ್ ನ್ನಭಿಂಧಗಳ ವಾಾಪಿುಯಲಲ ಆಗಬೆೀರ್ಾಗಕತುದೆ. ಈ
ಸಕಗ್್ವಾಜ್ಞೆಯ ೮ನೆಯ ನ್ನಯಮದ ಪ್ರ್ಾರ ಮತಾಂತರಗೊಳುುವ್ ವ್ಾಕಿು ಮತಕು ಮತಾಂತರ ಪ್ಕಿ್ಯ್ಕ ನಡೆಸಕವ್
ವ್ಾಕಿುಯಕ ೩೦ ದ್ದವ್ಸ ಮೊದಲಕ ಜಿಲ್ಾಲ ಮಾಾಜಿಸ್ೆರೀಟರಗೆ ಅಜಿ೯ ನ್ನೀಡಿ ಮಾಹಿತ ರ್ೊಡಬೆೀಕಕ.
೩೦ ದ್ದನಗಳ

ಮೊದಲ್ೆೀ

ನೊೀಟಿೀಸ್

ರ್ೊಡಬೆೀಕಕ

ಎಂಬ ಈ ನ್ನಯಮ

ಹಾಗಕ

ಇದರ ವಿವ್ರಗಳನಕಿ

ಸ್ಾವ್೯ಜನ್ನಕವಾಗ್ ಪ್ದಶ್೯ಸಕವ್ುದಕ ಸಂವಿಧಾನ ನ್ನೀಡಿರಕವ್ ಖಾಸಗ್ೀತನದ ಹಕಿುನ ಉಲಲಂಘನೆರಾಗ್ದೆ.

ಪುಟಟಸ್ಾಾರ್ಮ Vs. ಭಾರತ ಸರರ್ಾರ ಮೊಕದುಮಯಲಲ ಸಕಪಿ್ೀಂರ್ೊೀಟಕಿ ಇದನಕಿ ಸಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ಧಮಾಿಥ೯ ದಾನಗಳು, ಅಂತರಧರ್ಮ೯ಯ ಪೆ್ೀಮ ಮತಕು ವಿವಾಹ,

ಧಾರ್ಮ೯ಕ ಹಕಕು - ಇದಕ ಈ

ಸಕಗ್್ೀವಾಜ್ಞೆಯ ಅನಾಯ ಅಪರಾಧಗಳು. ಇದನಕಿ ಸಂವಿಧಾನವ್ನಕಿ ನಂಬಕವ್ವ್ರೆಲಲರೂ ಪ್ತಭಟಿಸಬೆೀಕಕ.

ಇಂದಕ, ಸಂವಿಧಾನವ್ನಕಿ ನಂಬಕವ್ವ್ರಕ, ನಮಾ

ಬದುತೆಯನಕಿ

ಗಟಿಟಗೊಳಿಸಿರ್ೊಳುಬೆೀಕಕ. ಮೂಲ

ಭೂತ

ಹಕಕುಗಳಿಗಾಗ್ ಮತಕು ಸ್ಾಾತಂತ್ಯರ್ೆು ಹೊೀರಾಡಕವ್ ನಮಾ ನ್ನಧಾ೯ರವ್ನಕಿ ಬಲಪಡಿಸಿರ್ೊಳುಬೆೀಕಕ. ತಾರೀಕಕ
೨೬. ೧. ೧೯೫೦ ರಂದಕ ನಮಗೆ ನಾವೆೀ ಅಪಿ೯ಸಿರ್ೊಂಡ ʼಭಾರತೀಯದ ನಾವ್ು…ʼ ಪರಕಲಪನೆಯ ಸಂವಿಧಾನದ
ಹಕಕು ಗಳಿಗೆ

ಹೊೀರಾಡಕವ್ುದಕ ಇಂದ್ದನ ಅನ್ನವಾಯಿತೆ ಮತಕು ಇದನಕಿ ಹೊರತಕಪಡಿಸಿ ನಮಗೆ ಬೆೀರಾವ್

ದಾರಯಿಲಲ.
ನಾಾಯವಾದ್ದ ಅರವಿಂದ ನಾರಾಯಣ |
ಅಧಾಕ್ಷರಕ
ಪಿಯಕಸಿಎಲ್ - ಕನಾಿಟಕ

ನಾಾಯವಾದ್ದ ರಾಬಿನ್ ಕಿ್ಷ್ೊಟೀಫರ |
ಪ್ಧಾನ ರ್ಾಯಿದಶ್ಿ
ಪಿಯಕಸಿಎಲ್ - ಕನಾಿಟಕ

ಶಕಜಾಯತಕಲ್ಾಲಹ್
ಅಧಾಕ್ಷರಕ
ಪಿಯಕಸಿಎಲ್ - ಬೆಂಗಳೂರಕ

