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ಗ್ರಾ ಮೀಣ  ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಗೆ  ಗ್ರಾಂಧೀಜಿಯಾವರ  

ಅಭಿಪ್ರಾ ಯ 

 
Vijaya Kumar NC 
 

ಇದು ಗ್ರಾ ಮೀಣ ಪ್ಾ ದೇಶಗಳಲಿ್ಲ , ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದುರ್ಬಲ ವಗಬಗಳಿಗೆ 

ಸಮುದಾಯದ ಗರಿಷಠ  ಉದ್ಯ ೀಗ ಸಾಧ್ಯ ತೆಗಳ ಉತ್ಪಾ ದನೆಗೆ ಮಹತ್ವ ವನ್ನು  

ನೀಡುತ್ತ ದೆ. ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, ವಿದುಯ ತ್, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉತ್ಪಾ ದಕ 

ಉದೇೇ ಶಕ್ಕಾ ಗಿ, ಮಾರುಕಟೆ್ಟ  ಕೇಂದಾ ಗಳಿಗೆ ಗ್ರಾ ಮಗಳನ್ನು  ಸಂಪ್ರ್ಕಬಸುವ 

ಲ್ಲೇಂಕ್ ರಸ್ತತ ಗಳು ಮತ್ತತ  ಆರೀಗಯ  ಮತ್ತತ  ಿಕ್ಷಣಣ ಾ್  ಸಂಂಧಿಸಿದದ 

ಸೌಲಭ್ಯ ಗಳಂತ್ಹ ್ಲವು ಮೂಲ ಸೌಲಭ್ಯ ಗಳನ್ನು  ಒದಗಿಸುವುದು. ಗ್ರಾ ಮೀಣ 

ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಯ ಯೀಜನೆಯಲಿ್ಲ  ಪ್ಾ ಮುಖವಾಗಿ ಗುರುತಿಿದ. ಸೈದಿಾ ೇಂತಿಕವಾಗಿ, 

ಗ್ರಾ ಮೀಣ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಯ ಗ್ರೇಂಿಸೀಜಿಯ ವಿಧಾನವನ್ನು  'ಆದಶಬವಾದ್ಧ' 

ಎೇಂದು ಗುರುತಿಸರ್ಹುದು. ಇದು ನೈತಿಕ ಮೌಲಯ ಗಳಿಗೆ ಅತ್ತಯ ನು ತ್ 

ಪ್ರಾ ಮುಖಯ ತೆಯನ್ನು  ಅೇಂಟಿಸುತ್ತ ದೆ ಮತ್ತತ  ವಸುತ  ಪ್ರಿಿಿದ ತಿಗಳ ಮೇಲೆ ನೈತಿಕ 

ಮೌಲಯ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾ ಮುಖಯ ತೆಯನ್ನು  ನೀಡುತ್ತ ದೆ. ನೈತಿಕ ಮೌಲಯ ಗಳ ಮೂಲವು 

ಸಾಮಾನಯ ವಾಗಿ ಧಾಮಬಕ ಮತ್ತತ  ಉಪ್ನಷತ್ ಮತ್ತತ  ಗಿೀತ್ಪ ಮುೇಂತ್ಪದ 

ಹೇಂದೂ ಗ್ರಾ ಥಗಳಲಿ್ಲ  ನೆಲೆಗೇಂಡಿದೆ ಎೇಂದು ಗ್ರೇಂಿಸಯವರು ನಂಬಿದಾೇ ರೆ. 

'ರಾಮ ರಾಜಯ ' ಎೇಂರ್ ಪ್ರಿಕಲಾ ನೆಯು ಗ್ರೇಂಿಸೀಜಿಯವರ ಆದಶಬ ಸಾಮಾಜಿಕ 

ಕಾ ಮದ ಆಧಾರವಾಗಿದೆ. ಗ್ರೇಂಿಸಯವರು ರಾಮಾ ರಾಜಯ ವನ್ನು  "ನೈತಿಕ 

ಅಿಸಕ್ಕರವನ್ನು  ಆಧ್ರಿಿದದ ಜನರ ಸಾವಬಭೌಮತ್ವ " ಎೇಂದು 

ವಾಯ ಖ್ಯಯ ನಿದದಾೇ ರೆ. ರಾಮನನ್ನು  ರಾಜನಂತೆ ಅವನ್ನ ವಿೀರಿ್ಕ ಸಲ್ಲಲಿ , ಮತ್ತತ  

ಜನರು ಅವನ ಪ್ಾ ಜೆಗಳಾಗಿದೇ ರು. ಗ್ರೇಂಿಸಯನ್ ಯೀಜನೆಯಲಿ್ಲ , 'ರಾಮ' 

ದೇವರಿಗೆ ಅಥವಾ ಒರ್ಬ ರ ಸಂವ ತ್ ಆೇಂತ್ರಿಕ ಧ್ವ ನಯನ್ನು  ಹೇಂದ್ಧದೇ ರು. 

ಗ್ರೇಂಿಸಯವರು ಪ್ಾ ಜಾಪ್ಾ ಭುತ್ವ ದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾ ಮದಲಿ್ಲ  ನಂಬಿ್ 

ಹೇಂದ್ಧದೇ ರು. ಆದಾಗ್ಯಯ  ಅವರ ಅಿಸಕ್ಕರವು ಸಂಪೂಣಬವಾಗುವುದ್ಧಲಿ . 

ಇದು ನೈತಿಕ ಮೌಲಯ ಗಳಿಗೆ ಒಳಪ್ಟೆಿ ರುತ್ತ ದೆ. 

 

ಆದರ್ಶ ಗ್ರಾ ಮ 

ಈ ಗ್ರಾ ಮವು ಗ್ರಾಂಧಿಯನ್ ಆದರ್ಶ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾ ಮದ ಮೂಲ 

ಘಟಕವಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಂಧಿಯವರು ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿದರು: "ಗ್ರಾ ಮವು 

ನಾರ್ವಾಗುತಿಿದದ ರೆ ಭಾರತ ಕೂಡ ನಾರ್ವಾಗಲಿದೆ .... ವಿದೇಶಿ ಪ್ರಾ ಬಲಯ ದ 

ಸೃಷೆ್ಟ ಯಾಗಿರುವ ನಗರಗಳ ಭಾರತ್ ಮತ್ತತ  ತ್ನು ದೇ ಆದ ಪ್ರಾ ಚೀನ ಹಳಿಿಯ 

ಭಾರತ್ದ ನಡುವಿನ ಆಯ್ಕಾ ಯೇಂದನ್ನು  ನಾವು ಮಾಡಬೇಕ್ಕಗಿದೆ ". 

ಗ್ರೇಂಿಸಯವರ ಆದಶಬ ಗ್ರಾ ಮವು ಬಿಾ ಟಿಷ್-ಪೂವಬ ಕ್ಕಲ ಾ್  ಸೇರಿದೆ, 
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ಭಾರತಿೀಯ ಗ್ರಾ ಮಗಳು ಸವ -ಆಡಳಿತ್ದ ಸಾವ ಯತ್ತ  

ಗಣರಾಜಯ ಗಳ ಒಕ್ಕಾ ಟವನ್ನು  ಸಿಾ ಪಿಸಬೇಕ್ಕಗಿತ್ತತ . 

ಗ್ರೇಂಿಸೀಜಿಯವರ ಪ್ಾ ಕ್ಕರ, ಈ ಒಕ್ಕಾ ಟವನ್ನು  

ದಬ್ಬಬ ಳಿ್ಯೇಂದ ಅಥವಾ ಕಡ್ಡಾ ಯವಾಗಿ 

ಮಾಡಲಾಗುವುದ್ಧಲಿ  ಆದರೆ ಅೇಂತ್ಹ ಒೇಂದು 

ಫೆಡರೇಶನೆೆ  ಸೇರಲು ಪ್ಾ ತಿ ಹಳಿಿಯ ಗಣರಾಜಯ ದ 

ಸವ ಯಂಪ್ರಾ ರಿತ್ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು  ನೀಡಲಾಗುತ್ತ ದೆ. 

ಕೇಂದಾ  ಪ್ರಾ ಿಸಕ್ಕರದ ್ಲಸವು ವಿಭಿನು  ಗ್ರಾ ಮೀಣ 

ಗಣರಾಜಯ ಗಳ ಕ್ಕಯಬಗಳನ್ನು  ಸಂಘಟಿಸಲು 

ಮತ್ತತ  ಸಾಮಾನಯ  ಆಸರ್ಕತ ಯ ವಿಷಯಗಳನ್ನು  

ಮೇಲ್ಲವ ಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತತ  ನವಬಹಸಲು, 

ಿಕ್ಷಣಣ, ಮೂಲ ಕೈಗ್ರರಿ್ಗಳು, ಆರೀಗಯ , ಕರೆನಿ , 

ಬ್ಬಯ ೇಂರ್ಕೇಂಗ್ ಇತ್ಪಯ ದ್ಧ. 

ನೈತಿಕ ಒತ್ತ ಡ ಅಥವಾ ಪ್ರಾ ರಿತ್ ಶರ್ಕತ  

ಹರತ್ತಪ್ಡಿಿದ ಗ್ರಾ ಮೀಣ ಗಣರಾಜಯ ಗಳ ಮೇಲೆ 

ತ್ನು  ನಧಾಬರಗಳನ್ನು  ಜಾರಿಗಳಿಸಲು ಕೇಂದಾ  

ಅಿಸಕ್ಕರ ಾ್  ಯಾವುದೇ ಅಿಸಕ್ಕರವಿಲಿ . 

ಬಿಾ ಟಿಷರಿೇಂದ ಪ್ರಿಚಯಸಲಾ ಟೆ  ಆರ್ಥಬಕ ವಯ ವಸಿ್ತ  

ಮತ್ತತ  ಸಾರಿಗೆ ವಯ ವಸಿ್ತ  ಗ್ರಾ ಮೀಣಗಳ "ರಿಪ್ಬಿಿ ಕನ್" 

ಪ್ರತ್ಾ ವನ್ನು  ನಾಶಪ್ಡಿಿದದೆ. 

ಆದಾಗ್ಯಯ , ಹಳೆಯ ಕ್ಕಲದಲಿ್ಲ  ದಬ್ಬಬ ಳಿ್ ಮತ್ತತ  

ದಬ್ಬಬ ಳಿ್ಯನ್ನು  ಊಳಿಗಮಾನಯ  ನಾಯಕರು 

ಅಭ್ಯ ಿದಸುತಿತ ದಾೇ ರೆ ಎೇಂದು ಗ್ರೇಂಿಸಯವರು 

ಒಪಿಾ ಕೊೇಂಡರು. ಆದರೆ, "ಆಡಿ್ಸ  ಕ್ಕಡ್ಡ". ಇೇಂದು 

ಆಡಿ್ಸ  ಭಾರಿ. ಇದು ಅತ್ಯಯ ತ್ 

ಧೈಯಬವನ್ನು ೇಂಟುಮಾಡುತ್ತ ದೆ. "ಈ ರಿೀತಿಯಾಗಿ 

ಗ್ರೇಂಿಸೀಜಿಯ ಪುರಾತ್ನ 'ಗಣರಾಜಯ ' ದಲಿ್ಲ , 

ದಬ್ಬಬ ಳಿ್ ಮತ್ತತ  ಶೀಷಣೆಯಲಿದೆ ಭಾರತಿೀಯ 

ಗ್ರಾ ಮವು ಒೇಂದು ಮಾದರಿ ಘಟಕವಾಗಿ 

ಕ್ಕಯಬನವಬಹಸುತ್ತ ದೆ. 
 

ವಿಕೇಂದ್ಾ ೀಕರಣ 

ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತತ  ರಾಜರ್ಕೀಯ ಶರ್ಕತ ಯ 

ವಿಕೇಂದ್ಧಾ ೀಕರಣದ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ಾ  ಗ್ರಾ ಮ 

ಗಣರಾಜಯ ಗಳನ್ನು  ನಮಬಸರ್ಹುದೆೇಂದು 

ಗ್ರೇಂಿಸಯವರು ನಂಬಿದಾೇ ರೆ. ಅೇಂತ್ಹ 

ವಯ ವಸಿ್ತ ಯಲಿ್ಲ  ನಧಾಬರ ತೆಗೆದುಕೊಳಿು ವ 

ಅಿಸಕ್ಕರವನ್ನು  ರಾಜಯ  ಮತ್ತತ  ರಾಷೆ್ಟ ಾ ೀಯ 

ರಾಜಧಾನಗಿೇಂತ್ ಹೆಚಾಾ ಗಿ ಗ್ರಾ ಮ ಪಂಚಾಯತ್ು ಲಿ್ಲ  

ನಯೀಜಿಸಲಾಗುವುದು. ಪ್ಾ ತಿನಿಸಗಳು ಎಲಿಾ  

ವಯಸಾ ರಲಿ್ಲ  ಐದು ವಷಬಗಳ ಕ್ಕಲ ಅವಿಸಗೆ 

ಚುನಾಯತ್ರಾಗುತ್ಪತ ರೆ. ಚುನಾಯತ್ ಪ್ಾ ತಿನಿಸಗಳು 

ಪಂಚಾಯತ್ ಎೇಂರ್ ಕೌನಿ ಲ್ ಅನ್ನು  ರಚಸುತ್ಪತ ರೆ. 

ಪಂಚಾಯತ್ ಶಾಸಕ್ಕೇಂಗ, ಕ್ಕಯಬಕ್ಕರಿ ಮತ್ತತ  

ನಾಯ ಯಾೇಂಗ ಕ್ಕಯಬಗಳನ್ನು  ನವಬಹಸುತ್ತ ದೆ. 

ಇದು ಗ್ರಾ ಮದ ಿಕ್ಷಣಣ, ಆರೀಗಯ  ಮತ್ತತ  

ನೈಮಬಲಯ ವನ್ನು  ನೀಡಿಕೊಳಿು ತ್ತ ದೆ. 'ಅಸೃಾ ಶಯ ರು' 

ಮತ್ತತ  ಇತ್ರ ರ್ಡ ಜನರನ್ನು  ರರಿ್ಕ ಸಲು ಮತ್ತತ  

ಏರಿಸುವ ಪಂಚಾಯತ್ ಜವಾಬ್ಬೇ ರಿ ಇದು. 

ಗ್ರಾ ಮೀಣ ವಯ ವಹಾರಗಳನ್ನು  ನವಬಹಸಲು 

ಗ್ರೇಂಿಸಯವರ ಅಪ್ಾ ೀಚ್ ಸಂಪ್ನ್ಮೂ ಲಗಳು 

ಹಳಿಿ ಗಳಿೇಂದ ಬೆಳೆಸಲಾ ಡುತ್ತ ವೆ. 

ಎಲಿಾ  ಘಷಬಣೆಗಳು ಮತ್ತತ  ವಿವಾದಗಳನ್ನು  

ಗ್ರಾ ಮದ್ಳಗೆ ಪ್ರಿಹರಿಸಲಾಗುವುದು. ಮತ್ತತ  

ಗ್ರಾ ಮದ ಹರಗಿನ ನಾಯ ಯಾಲಯಗಳಿಗೆ 

ಸಾಧ್ಯ ವಾದಷೆ್ಟ  ಒೇಂದೇ ಪ್ಾ ಕರಣವನ್ನು  

ಉಲ್ಲಿ ಖಿಸಬ್ಬರದು. ಗ್ರಾ ಮೀಣ 

ಪುನನಬಮಾಬಣವನ್ನು  ತ್ರಲು ಗ್ರಾ ಮೀಣ 

ಜನರಲಿ್ಲ  ನೈತಿಕ ಮತ್ತತ  ಆಧಾಯ ತಿೂ ಕ ಮೌಲಯ ಗಳ 

ಪ್ರಾ ಮುಖಯ ತೆಯನ್ನು  ಪ್ಾ ಚಾರ ಮಾಡುವಲಿ್ಲ  

ಪಂಚಾಯತ್ ತ್ನು  ಪ್ರತ್ಾ ವನ್ನು  ವಹಸುತ್ತ ದೆ. 

ತ್ನು ದೇ ಆದ ವಯ ವಹಾರಗಳನ್ನು  ನವಬಹಸುವುದರ 

ಹರತ್ಪಗಿಯೂ, ಯಾವುದೇ ಆಕಾ ಮಣದ್ಧೇಂದಲೂ 

ಸವ ತಃ ಹಳಿಿಯು ತ್ನು ನ್ನು  ರರಿ್ಕ ಿದಕೊಳಿು ವ 

ಸಾಮಥಯ ಬವನ್ನು  ಹೇಂದ್ಧರುತ್ತ ದೆ. 

ಸವ ಯಂಸೇವಕರ ಅಹೇಂಸಾತ್ೂ ಕ ಶಾೇಂತಿ ಬಿಾ ಗೇಡ್ಸ 

ಗ್ರಾ ಮವನ್ನು  ರರಿ್ಕ ಸಲು ಆಯೀಜಿಸಲಾಗುವುದು. 

ಈ ಕ್ಕರಿ್ಪ್ಬ ಸಾಮಾನಯ  ಮಲ್ಲಟರಿ ರಚನೆಯೇಂದ 

ವಿಭಿನು ವಾಗಿರುತ್ತ ದೆ. ಅವರು ಅಹೇಂಸ್ತ ಮತ್ತತ  

ದೇವರಲಿ್ಲ  ಅತ್ಯಯ ತ್ ನಂಬಿ್ಯನ್ನು  

ಉೇಂಟುಮಾಡುತ್ಪತ ರೆ. 
 

ಸ್ವ ಯಂಪೂಣಶತೆ 

ಇೇಂತ್ಹ ವಿಕೇಂದ್ಧಾ ೀಕೃತ್ ಪ್ದಿ ತಿಯು ವಿಕೇಂದ್ಧಾ ೀಕೃತ್ 

ಆರ್ಥಬಕತೆಯನ್ನು  ಸೂಚಸುತ್ತ ದೆ. ಗ್ರಾ ಮ 

ಮಟೆ ದಲಿ್ಲ  ಸವ ಯಂಪೂಣಬತೆಯನ್ನು  ಮಾತ್ಾ  

ಪ್ಡೆಯರ್ಹುದು. ಆಹಾರ, ರ್ಟೆ್ಟ , ಮತ್ತತ  ಇತ್ರ 

ಅಗತ್ಯ ತೆಗಳು - ಗ್ರಾ ಮವು ಅದರ ಮೂಲಭೂತ್ 

ಅವಶಯ ಕತೆಗಳಷ್ಟೆ  ಸಾವ ವಲಂಬಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ಈ 

ಗ್ರಾ ಮವು ಗ್ರಾ ಮದಲಿ್ಲ  ಉತ್ಾ ತಿತ ಯಾಗದ ್ಲವು 

ವಿಷಯಗಳನ್ನು  ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳಿಬೇಕು. 

"ನಾವು ಏನ್ನ ಮಾಡರ್ಹುದೆೇಂಬುದನ್ನು  ನಾವು 

ಉತ್ಪಾ ದ್ಧಸಬೇಕ್ಕಗಿದೆ, ಇದರಿೇಂದಾಗಿ 

ವಿನಮಯಕ್ಕಾ ಗಿ, ನಾವು ಉತ್ಪಾ ದ್ಧಸಲು 

ಸಾಧ್ಯ ವಾಗುತಿತ ಲಿ ". 

ಗ್ರಾ ಮವು ಅದರ ಅವಶಯ ಕತೆಗಳನ್ನು  ಪೂರೈಸಲು 

ಆಹಾರ-ಬೆಳೆಗಳನ್ನು  ಮತ್ತತ  ಹತಿತ ವನ್ನು  ಉತ್ಾ ತಿತ  

ಮಾಡಬೇಕು. ್ಲವು ಭೂಮಯನ್ನು  ಸಹ 

ಜಾನ್ನವಾರು ಮತ್ತತ  ವಯಸಾ ರಿಗೆ ಮತ್ತತ  

ಮಕಾ ಳಿಗ್ರಗಿ ಆಟದ ಮೈದಾನಕ್ಕಾ ಗಿ 

ಮೀಸಲ್ಲಡಬೇಕು. ್ಲವು ಭೂಮ ಇನ್ಮು  

ಲಭ್ಯ ವಿದೇ ರೆ, ತ್ಯಬ್ಬಕು, ಅಫೀಮು ಮುೇಂತ್ಪದ 

ಉಪ್ಯುಕತ  ನಗದು ಬೆಳೆಗಳನ್ನು  ಬೆಳೆಯಲು 

ಅದನ್ನು  ಗ್ರಾ ಮವನ್ನು  ಉತ್ಪಾ ದ್ಧಸದ ವಸುತ ಗಳನ್ನು  



 

~ 12 ~ 

International Journal of Kannada Research 

ವಿನಮಯ ಮಾಡಲು ರ್ಳಿದಕೊಳಿಬೇಕು. ಗ್ರಾ ಮದ 

ಎಲಿಾ  ವಯಸಾ ರಿಗೆ ಸಂಪೂಣಬ 

ಉದ್ಯ ೀಗ್ರವಕ್ಕಶ ನೀಡುವ ದೃಷೆ್ಟ ಯೇಂದ ಗ್ರಾ ಮ 

ಆರ್ಥಬಕತೆಯನ್ನು  ಯೀಜಿಸಬೇಕು. ಗ್ರಾ ಮದಲಿ್ಲ  

ತ್ನು  ಮೂಲಭೂತ್ ಅವಶಯ ಕತೆಗಳನ್ನು  

ಪೂರೈಸುವಲಿ್ಲ  ಪ್ಾ ತಿಯರ್ಬ  ವಯ ರ್ಕತ ಯೂ 

ಉದ್ಯ ೀಗದ ಭ್ರವಸ್ತ ನೀಡಬೇಕು, ಆದೇ ರಿೇಂದ 

ಅವರು ಪ್ಟೆ ಣಗಳಿಗೆ ವಲಸ್ತ ಹೀಗಲು 

ರ್ಲವಂತ್ವಾಗಿಲಿ . ಅೇಂತಿಮ ವಿಶೇಿ ಷಣೆಯಲಿ್ಲ  

ಸಂಪೂಣಬ ಉದ್ಯ ೀಗವನ್ನು  ಸಮಾನತೆಯೇಂದ್ಧಗೆ 

ಸಂಪ್ರ್ಕಬಸಬೇಕು. ಸವ ಯಂಪೂಣಬ ಗ್ರಾ ಮದ 

ಗ್ರೇಂಿಸೀಜಿಯ ಪ್ರಿಕಲಾ ನೆಯಲಿ್ಲ  ಭೌತಿಕ 

ಕ್ಕಮಬಕರ ಕೇಂದಾ  ಸಿಾ ನವಿದೆ. ಈ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ  

ಅವರು ರುಸ್-ರ್ಕನ್ ಮತ್ತತ  ಟಾಲಿಾ ೆ ಯಾ ೇಂದ 

ಪ್ಾ ಭಾವಿತ್ರಾದರು. ಗ್ರೇಂಿಸಯವರ ಪ್ಾ ಕ್ಕರ, ಪ್ಾ ತಿ 

ಮನ್ನಷಯ ನ್ನ ತ್ನು  ಬೆಾ ಡ್ಸ ಗಳಿಸಲು ದೈಹಕ 

ಶಾ ಮವಹಸಬೇಕು. ನೈತಿಕ ಿಕಸುತ  ಮತ್ತತ  ಮನಿಿದ ನ 

ಧ್ವ ನ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಗ್ರಗಿ ಶಾರಿೀರಿಕ ಕ್ಕಮಬಕ ಅಗತ್ಯ . 

ಬೌದಿ್ಧ ಕ ಶಾ ಮವು ಒರ್ಬ ರ ತೃಪಿತ ಗ್ರಗಿ ಮಾತ್ಾ ವಲಿ  

ಮತ್ತತ  ಅದ ಾ್  ಹಣ ಪ್ರವತಿಸಬ್ಬರದು. ದೇಹದ 

ಅಗತ್ಯ ಗಳನ್ನು  ದೇಹದ್ಧೇಂದ ಪೂರೈಸಬೇಕು. 

ಗ್ರೇಂಿಸಯವರು, "ತ್ಮೂ  ಆಹಾರಕ್ಕಾ ಗಿ ಎಲಿಾ  

ಶಾ ಮಿದದರೆ ಸಾಕಷೆ್ಟ  ಆಹಾರ ಮತ್ತತ  ಸಾಕಷೆ್ಟ  

ವಿರಾಮ ಇರುತ್ತ ದೆ" ಎೇಂದು ಗ್ರೇಂಿಸಯವರು 

ಹೇಳಿದರು. "ಗ್ರೇಂಿಸೀಜಿಯವರು ಶಪಿಸಬ್ಬರದೆೇಂದು 

ಶಾ ಮಿದದರು ಆದರೆ ಜಿೀವನದ ಸಂತೀಷದಾಯಕ 

ವಯ ವಹಾರವು ಮಾಡಲು ಶರ್ಕತ ಯದೆ ಮನ್ನಷಯ  

ಆರೀಗಯ ಕರ, ಮೆರಿಯರ್, ಫಟೆ ರ್ ಮತ್ತತ  ದಯ್ಕ ". 

ಕೈಗ್ರರಿರ್ಕೀಕರಣ: ಕೈಗ್ರರಿರ್ಕೀಕರಣವು ಕವಲ 

್ಲವನ್ನು  ಮಾತ್ಾ  ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತ ದೆ ಮತ್ತತ  

ಆರ್ಥಬಕ ಶರ್ಕತ  ಏಕ್ಕಗಾ ತೆಗೆ ಕ್ಕರಣವಾಗಲ್ಲದೆ ಎೇಂದು 

ಗ್ರೇಂಿಸೀಜಿ ಸಮರ್ಥಬಿದಕೊೇಂಡರು. ಕೈಗ್ರರಿೀಕರಣವು 

ಗ್ರಾ ಮಗಳ ನಷ್ಟಾ ಾ ಯ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾ ಯ ಶೀಷಣೆಗೆ 

ಕ್ಕರಣವಾಗುತ್ತ ದೆ. ಇದು ಸಾ ರ್ಧಬಯನ್ನು  

ಪ್ಾ ೀತಿ್ಪ ಹಸುತ್ತ ದೆ. ದ್ಡಾ  ಪ್ಾ ಮಾಣದ 

ಉತ್ಪಾ ದನೆಗೆ ಮಾರುಕಟೆ್ಟ  ಅಗತ್ಯ ವಿರುತ್ತ ದೆ. 

ವಾಯ ಪ್ರರೀದಯ ಮವು ಶೀಷಣೆ ಮಾಡುವ 

ಯಾೇಂತಿಾ ಕ ವಯ ವಸಿ್ತ ಯ ಮೂಲಕ ಲಾಭ್ 

ಪ್ಡೆಯಲು ರ್ಯಸುತ್ತ ದೆ. ಇದಲಿದೆ, 

ಕೈಗ್ರರಿೀಕರಣವು ಮಾನವಶರ್ಕತ ಯನ್ನು  

ರ್ದಲಾಯಸುತ್ತ ದೆ ಮತ್ತತ  ಆದೇ ರಿೇಂದ ಇದು 

ನರುದ್ಯ ೀಗ ಾ್  ಸೇರಿಸುತ್ತ ದೆ. ಹಳಿಿ ಗಳಲಿ್ಲನ 

ಲಕಿ್ಕ ೇಂತ್ರ ಕ್ಕಮಬಕರು ವಷಬವೇಂದರಲಿ್ಲ  ಆರು 

ತಿೇಂಗಳವರೆಗೆ ್ಲಸ ಮಾಡುವುದ್ಧಲಿವಾದೇ ರಿೇಂದ, 

ಭಾರತ್ ರಿೀತಿಯ ದೇಶದಲಿ್ಲ , ಕೈಗ್ರರಿರ್ಕೀಕರಣವು 

ನರುದ್ಯ ೀಗವನ್ನು  ಹೆಚಾ ಸುವುದ್ಧಲಿ  ಆದರೆ ರ್ಲದ 

ಕ್ಕಮಬಕರನ್ನು  ನಗರ ಪ್ಾ ದೇಶಗಳಿಗೆ ವಲಸ್ತ 

ಹೀಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತ ದೆ. ಇದು ಹಳಿಿ ಗಳನ್ನು  

ಹಾಳುಮಾಡುತ್ತ ದೆ. ಇೇಂತ್ಹ ದುರಂತ್ವನ್ನು  

ತ್ಪಿಾ ಸಲು, ಗ್ರಾ ಮ ಮತ್ತತ  ಕ್ಕಟೇಜ್ 

ಉದಯ ಮಗಳನ್ನು  ಪುನಶೇಾ ತ್ನಗಳಿಸಬೇಕು. 

ಗ್ರಾ ಮಸಿ ರ ಅಗತ್ಯ ಗಳನ್ನು  ಪೂರೈಸಲು ಅವರು 

ಉದ್ಯ ೀಗವನ್ನು  ಒದಗಿಸುತ್ಪತ ರೆ ಮತ್ತತ  ಗ್ರಾ ಮದ 

ಸವ ಯಂಪೂಣಬತೆಗೆ ಅನ್ನಕ್ಕಲ ಕಲ್ಲಾ ಸುತ್ಪತ ರೆ. 

ಇದು ಎರಡು ಗುರಿಗಳನ್ನು  ಪೂರೈಿದದರೆ 

ಗ್ರೇಂಿಸಯವರು ಯಂತ್ಾ ದ 

ವಿರುದಿ ವಾಗಿರುವುದ್ಧಲಿ : ಸವ ಯಂಪೂಣಬತೆ ಮತ್ತತ  

ಪೂಣಬ ಉದ್ಯ ೀಗ. ಗ್ರೇಂಿಸ ಪ್ಾ ಕ್ಕರ, ಹಳಿಿ ಗರಿಗೆ 

ಆಧುನಕ ಯಂತ್ಾ ಗಳು ಮತ್ತತ  ಉಪ್ಕರಣಗಳನ್ನು  

ರ್ಳಿದಕೊಳಿು ವಲಿ್ಲ  ಯಾವುದೇ ಆಕಿ ಪ್ಗಳಿಲಿ . 

ಇತ್ರರ ಶೀಷಣೆಯ ಸಾಧ್ನವಾಗಿ ಮಾತ್ಾ  

ಅವುಗಳನ್ನು  ರ್ಳಸಬ್ಬರದು. 

 

ಟ್ಾ ಸಿ್ಟ ಶಿಪ್ 

ಗ್ರೇಂಿಸೀಜಿಯವರು ಖ್ಯಸಗಿ ಆಿದತ ಯ ಸಂಸಿ್ತ ಗಳ 

ವಿರುದಿ ವಾಗಿರಲ್ಲಲಿ . ಆದರೆ ಗೌರವಾನವ ತ್ 

ಜಿೀವನೀಪ್ರಯ ಾ್  ಅಗತ್ಯ ವಾದವುಗಳಿಗೆ ಖ್ಯಸಗಿ 

ಆಿದತ ಯ ಹಕಾ ನ್ನು  ನರ್ಬೇಂಿಸಸಲು ಅವರು 

ರ್ಯಿದದೇ ರು. ಹೆಚಾ ನದನ್ನು  ಅವರು ಟಾ ಿೆದ ಿಕಪ್ು  

ತ್ತ್ತ ವ ವನ್ನು  ಸೂಚಿದದಾೇ ರೆ. 

ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತತ  ಆರ್ಥಬಕ ವಯ ವಹಾರಗಳಲಿ್ಲ  

ಟಾ ಿೆದ ಿಕಪ್ು  ತ್ತ್ವ ವನ್ನು  ಗ್ರೇಂಿಸೀಜಿ ಒತಿತ ಹೇಳಿದರು. 

ಎಲಿಾ  ಸಾಮಾಜಿಕ ಆಿದತ ಯನ್ನು  

ವಿಶಾವ ಸದಲಿ್ಲಟೆು ಕೊಳಿಬೇ್ೇಂದು ಅವರು 

ದೃಢವಾಗಿ ನಂಬಿದೇ ರು. ಂಧಡವಾಳಶಾಹಗಳು 

ತ್ಮೂ ನ್ನು  ಮಾತ್ಾ ವಲಿದೆ ಇತ್ರರಲಿೂ  ಸಹ 

ಕ್ಕಳಜಿಯನ್ನು  ತೆಗೆದುಕೊಳಿು ತ್ಪತ ರೆ. ಸಮಾಜದ 

ಉಳಿದ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಅವರ ಹೆಚುಾ ವರಿ ಸಂಪ್ತ್ತ ನ್ನು  

ರ್ಳಸಲಾಗುವುದು. 

ರ್ಡ ಕ್ಕಮಬಕರು, ಟಾ ಿೆದ ಿಕರ್ಪ್ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ , 

ಂಧಡವಾಳದಾರರನ್ನು  ತ್ಮೂ  ಅನ್ನಕ್ಕಲಕರವಾಗಿ 

ಪ್ರಿಗಣಿಸುತ್ಪತ ರೆ; ಮತ್ತತ  ತ್ಮೂ  ಉದಾತ್ತ  

ಉದೇೇ ಶಗಳಲಿ್ಲ  ನಂಬಿ್ಯನ್ನು  ವಿಶಾಾ ೇಂತಿ 

ಮಾಡುತಿತ ದೇ ರು. ಅೇಂತ್ಹ ಟಾ ಿೆದ ಿಕರ್ಪ್ 

ಸಿಾ ಪ್ನೆಯಾಗಿದೇ ರೆ, ಕ್ಕಮಬಕರ ಕಲಾಯ ಣ 

ಹೆಚಾಾ ಗುತ್ತ ದೆ ಮತ್ತತ  ಕ್ಕಮಬಕರ ಮತ್ತತ  

ಉದ್ಯ ೀಗದಾತ್ರ ನಡುವಿನ ಘಷಬಣೆಯನ್ನು  

ತ್ಡೆಯಲಾಗುವುದು ಎೇಂದು ಗ್ರೇಂಿಸೀಜಿ 

ಅಭಿಪ್ರಾ ಯಪ್ಟೆ ರು. "ಭೂಮಯ ಮೇಲ್ಲನ 

ಸಮಾನತೆಯ ಿಿದ ತಿಯನ್ನು  ಅರಿತ್ತಕೊಳಿು ವಲಿ್ಲ " 

ಟಾ ಿೆದ ಿಕರ್ಪ್ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತ ದೆ. 

ಯಾವುದೇ ವಯ ರ್ಕತ ಯೇಂದ ಭೂಮ 

ಸಾವ ಿಸೀನಪ್ಡಿಿದಕೊಳಿಬ್ಬರದು ಎೇಂದು ಗ್ರೇಂಿಸೀಜಿ 

ದೃಢವಾಗಿ ನಂಬಿದೇ ರು. ಭೂಮಯು ದೇವರಿಗೆ 



 

~ 13 ~ 

International Journal of Kannada Research 

ಸೇರಿದೆ. ಆದೇ ರಿೇಂದ, ಭೂಮಗೆ ಪ್ಾ ತ್ಯಯ ಕ 

ಮಾಲ್ಲೀಕತ್ವ ವನ್ನು  ದೂರವಿಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾ ಗಿ 

ಭೂಮಾಲ್ಲೀಕನ್ನ ತ್ನು  ಭೂಮಗೆ ಟಾ ಿೆದ ೀ ಆಗಲು 

ಮನವಲ್ಲಸಬೇಕು. ಅವರು ಹೇಂದ್ಧದೇ  ಭೂಮ 

ಅವನಗೆ ಸೇರಿರುವುದ್ಧಲಿ  ಎೇಂದು ಅವರು 

ಮನವರಿ್ ಮಾಡಬೇಕ್ಕಗಿದೆ. ಭೂಮ 

ಸಮುದಾಯ ಾ್  ಸೇರಿದುೇ  ಸಮುದಾಯದ 

ಕಲಾಯ ಣಕ್ಕಾ ಗಿ ರ್ಳಸಬೇಕು. ಅವರು ಕವಲ 

ಧ್ಮಬದಿಕಬಗಳಾಗಿದಾೇ ರೆ. ಮನವಲ್ಲಸುವ 

ಮೂಲಕ ಭೂಮಾಲ್ಲೀಕರ ಹೃದಯವನ್ನು  

ರ್ದಲಾಯಸಬೇಕು ಮತ್ತತ  ತ್ಮೂ  ಭೂಮಯನ್ನು  

ಸವ ಯಂಪ್ರಾ ರಣೆಯೇಂದ ದಾನ ಮಾಡಲು 

ಪ್ರಾ ರೇಪಿಸಬೇಕು. ಭೂ ಮಾಲ್ಲೀಕರು ಕಳಪೆ 

್ಲಸಗ್ರರರನ್ನು  ದುರ್ಬಳ್ ಮಾಡುವುದ್ಧಲಿ  

ಮತ್ತತ  ಮುೇಂದುವರಿದರೆ, ನಂತ್ರದವರು 

ಅವರಿಗಿರುವ ಅಹೇಂಸಾತ್ೂ ಕ, ಅಸಹಕ್ಕರ, 

ಅಸಹಕ್ಕರ ಹೀರಾಟಗಳನ್ನು  ಸಂಘಟಿಸಬೇಕು. 

ಗ್ರೇಂಿಸೀಜಿ ಅವರು "ಯಾವುದೇ ವಯ ರ್ಕತ ಯು 

ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ವಿಲಿದೆ ಸಂಪ್ತ್ತ ನ್ನು  

ಒಟೆು ಗ್ಯಡಿಸರ್ಹುದು, ಇಷೆ ಪ್ಡುವ ಅಥವಾ 

ರ್ಲವಂತ್ವಾಗಿ, ಸಂಂಧಧ್ಪ್ಟೆ  ಜನರ" ಎೇಂದು 

ಅಭಿಪ್ರಾ ಯಪ್ಟೆಿ ದಾೇ ರೆ. ಈ ಜಾಾ ನವು ರ್ಡವರ 

ನಡುವೆ ಭೇದ್ಧಸುವುದ ಾ್  ಮತ್ತತ  ಹರಡಿಕೊೇಂಡರೆ, 

ಅವರು ಪ್ಾ ರ್ಲರಾಗುತ್ಪತ ರೆ ಮತ್ತತ  ಹೀನಾಯದ 

ಅಸಮಾನತೆಯೇಂದ ತ್ಮೂ ನ್ನು  ಹೇಗೆ 

ಮುಕತ ಗಳಿಸರ್ಹುದೆೇಂದು ತಿಳಿಯಲು ಹಿದವಿನ 

ಅೇಂಚನಲಿ್ಲದೆ. ಆದರೆ ತ್ತಳಿತ್ಕೊಾ ಳಗ್ರದವರು 

ಹೇಂಸಾತ್ೂ ಕ ವಿಧಾನಗಳಿಗೆ ಅವಲಂರ್ನೆಯನ್ನು  

ತೆಗೆದುಕೊಳಿಬ್ಬರದು. ವಿಷಯಗಳ ಗ್ರೇಂಿಸೀಜಿಯ 

ಯೀಜನೆಯಲಿ್ಲ , ಸಹಕ್ಕರ ತ್ತ್ವ , ಪಿಾ ೀತಿ ಮತ್ತತ  

ಸೇವೆಯು ರ್ಹಳ ಮುಖಯ ವಾಗಿದೆ ಮತ್ತತ  ಹೇಂಸ್ತಗೆ 

ಅದರಲಿ್ಲ  ಯಾವುದೇ ಸಿಾ ನವಿಲಿ . ಹೇಂಸಾಚಾರವು 

"ನೈತಿಕ ಮೌಲಯ ಗಳು" ವಿರುದಿ ವಾಗಿದೆ ಮತ್ತತ  

ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜವು ನೈತಿಕ ಮೌಲಯ ಗಳ 

ಅನ್ನಪ್ಿಿದ ತಿಯಲಿ್ಲ  ಅಚೇಂತ್ಯ ವಾಗಿದೆ. 

ಗ್ರೇಂಿಸೀಜಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಪ್ರಿಕಲಾ ನೆಯು 

ಸಾಮಾನಯ  ಮನ್ನಷಯ ನ ಉನು ತಿಗೆ ಆಧಾರಿತ್ವಾಗಿದೆ. 

ಅವರು ಸಾಮಾನಯ  ಮನ್ನಷಯ ನ 

ಯೀಗಕಿ ಮಕ್ಕಾ ಗಿ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊೇಂಡ 

ತ್ಯತ್ಾ ಜಾಾ ನ ಾ್  ಗ್ರಾ ಮದ ಆವಾಸಸಿಾ ನಗಳನ್ನು  

ಮೆಗ್ರಲೀಪ್ೀಲ್ಲಸಸ್ ಮತ್ತತ  ಸವ ದೇಿಕ ಕ್ಕಾ ಫೆೆ ೆ  

ಆದಯ ತೆ ನೀಡಿದರು. ಬೃಹತ್ ಕೈಗ್ರರಿ್ಗಳ ರ್ದಲ್ಲಗೆ 

ಕುಟಿೀರದ ಕೈಗ್ರರಿ್ಗಳ ಅಗತ್ಯ ವನ್ನು  ಅವರು ಒತ್ತತ  

ನೀಡಿದರು ಮತ್ತತ  ಕೇಂದ್ಧಾ ೀಕೃತ್ವಾದ ಒೇಂದು 

ರ್ದಲು ವಿಕೇಂದ್ಧಾ ೀಕೃತ್ ಆರ್ಥಬಕತೆಗೆ ಸಲಹೆ 

ನೀಡಿದರು. 

 

ಇೇಂಟಿಗೇಾ ಟ್ಟಡ್ಸ ಗ್ರಾ ಮೀಣ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಯ 

ಅಗತ್ಯ ವನ್ನು  ಅವರು ಅರಿತ್ತಕೊೇಂಡರು ಮತ್ತತ  

ಿಕ್ಷಣಣ, ಆರೀಗಯ  ಮತ್ತತ  ಉದ್ಯ ೀಗಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ 

ಏರ್ಕೀಕರಣಗಳಿಬೇಕು ಎೇಂದು ನಂಬಿದೇ ರು. 

ಅವರು ಗ್ರಾ ಮೀಣ ಪುನನಬಮಾಬಣಕ್ಕಾ ಗಿ 

'ನಟಲ್ಲಮ್' (ಹಸ ತ್ರಬೇತಿ) ಎೇಂದು 

ಕರೆಯಲಾಗುವ ಿಕ್ಷಣಣ ಮತ್ತತ  ತ್ರಬೇತಿಯ 

ಅಗತ್ಯ ವನ್ನು  ಒತಿತ  ಹೇಳಿದರು. 

ಗ್ರಾ ಮೀಣಾಭಿವೃದಿ್ಧ ಗೆ ಗ್ರೇಂಿಸೀಜಿಯವರ ವಿಧಾನವು 

ಗ್ರಾ ಮೀಣ ಗಣರಾಜಯ ಗಳನ್ನು  ಪುನನಬಮಬಸಲು 

ಪ್ಾ ಯತಿು ಸುತ್ತ ದೆ, ಅದು ಅಹೇಂಸಾತ್ೂ ಕ, ಸವ -ಆಡಳಿತ್ 

ಮತ್ತತ  ಸಾವ ವಲಂಬಿಯಾಗಿದುೇ , ಗ್ರಾ ಮೀಣರ 

ಮೂಲಭೂತ್ ಅವಶಯ ಕತೆಗಳಿಗೆ ಸಂಂಧಿಸಿದರುತ್ತ ದೆ. 

ಹಸ ಸಾಮಾಜಿಕ ಆರ್ಥಬಕ ವಯ ವಸಿ್ತ ಯನ್ನು  

ರಚಸುವುದರ ಹರತ್ಪಗಿ, ಮನ್ನಷಯ ನನ್ನು  

ರೂಪ್ರೇಂತ್ರ ಮಾಡಲು ಎೇಂಡಿೀವರ್ ಇಲಿ್ಲದೆ; 

ಇಲಿದ್ಧದೇ ರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ-ಆರ್ಥಬಕ ವಯ ವಸಿ್ತ ಯಲಿ್ಲ  

ರ್ದಲಾವಣೆಯು ಅಲಾ ಕ್ಕಲ್ಲಕವಾಗಿರುತ್ತ ದೆ  
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