Republic Day Speech In Kannada
ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಪಾರಾಂಶುಪಾಲರು, ಪ್ರೀತಿಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತುು ನನನ ಆತಿೀಯ ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿಗಳು- ಎಲಲರಿಗೂ ಶುಭಾಶಯಗಳು!

ಭಾರತದ ಗಣರಾಜ ೂಾೀತಸವದ ವಿಶ ೀಷ ಸಾಂದರ್ಿದಲ್ಲಲ ನಾವು ಇಲ್ಲಲ ಒಟ್ುುಗೂಡಿದ್ ದೀವ ಎಾಂದು ನ್ವಮಗ ಲಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದ್ . ಈ
ಶಾಲ ಯ ಉಪ ಪಾರಾಂಶುಪಾಲರಾಗಿರುವ ನಾನು ಗಣರಾಜ ೂಾೀತಸವದಾಂದು ಸ್ಾಿಗತ ಭಾಷಣ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶವನುನ
ಪಡ ದುಕ ೂಳುುತ ುೀನ .

ನಾವು ಈ ದಿನವನುನ ಆಡಾಂಬರ ಮತುು ಪರದಶಿನದ್ ೂಾಂದಿಗ ಏಕ ಆಚರಿಸುತ ುೀವ ಎಾಂದು ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿಗಳಾದ ನ್ವೀವು ಆಶಚಯಿ
ಪಡಬಹುದು. ಆಗಸ್ಟು 15, 1947 ರಾಂದು ಭಾರತವು ಬ್ರರಟಿಷರಿಾಂದ ಸ್ಾಿತಾಂತರಯ ಪಡ ದಾಂತ ಇದನುನ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ . ಈ
ದಿನವನುನ ಸ್ಾಿತಾಂತರಯ ದಿನವ ಾಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತುದ್ , ಆದರ ನಮಮ ದ್ ೀಶದ ಸಾಂವಿಧಾನವನುನ 26 ಜನವರಿ 1950 ರಾಂದು
ಜಾರಿಗ ತರಲಾಯಿತು, ಇದನುನ ನಾವ ಲಲರೂ ಪರತಿವಷಿ ಗಣರಾಜ ೂಾೀತಸವವಾಗಿ ಆಚರಿಸುತ ುೀವ . ನಮಮ ದ್ ೀಶದ
ಸಾಂವಿಧಾನವು ಪರತಿ ವಿಷಯದಲೂಲ ಸರ್ೀಿಚಚವ ಾಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಪಟ್ು ಒಾಂದು ದ್ಾಖಲ ಯಾಗಿದ್ . ಪರತಿಯಾಂದು ಲ ೀಖನವನುನ
ನಮಮ ದ್ ೀಶದ ಘಟ್ಕ ಸಭ ಯು ಚ ನಾನಗಿ ರಚಿಸಿದ್ .

ರಿಪಬ್ರಲಕ್ ಎಾಂಬ ಪದದ ಅರ್ಿ ದ್ ೀಶದಲ್ಲಲ ವಾಸಿಸುವ ಜನರ ಸರ್ೀಿಚಚ ಶಕ್ತು ಮತುು ದ್ ೀಶವನುನ ಪರಗತಿಪರವಾಗಿ ಮುನನಡ ಸಲು
ಸ್ಾವಿಜನ್ವಕ ನಾಯಕರು ಮಾತರ ತಮಮ ಪರತಿನ್ವಧಿಗಳನುನ ರಾಜಕ್ತೀಯ ನಾಯಕರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಹಕೆನುನ ಹ ೂಾಂದಿದ್ಾದರ .
ಆದದರಿಾಂದ, ಭಾರತವು "ಗಣರಾಜಾ" ವಾಗಿದುದ, ಜನರು ಅದರ ನಾಯಕರನುನ ಅಧ್ಾಕ್ಷರು, ಪರಧಾನ ಮಾಂತಿರಗಳು ಎಾಂದು ಆಯ್ಕೆ
ಮಾಡುತಾುರ . ನಮಮ ಮಹಾನ್ ಭಾರತಿೀಯ ಸ್ಾಿತಾಂತರಯ ಹ ೂೀರಾಟ್ಗಾರರು ಭಾರತದಲ್ಲಲನ "ಪೂಣಿ ಸಿರಾಜ್" ಗಾಗಿ
ಸ್ಾಕಷುು ಕಷುಪಟಿುದ್ಾದರ .ರ್ವಿಷಾದ ಪ್ೀಳಿಗ ಗಳು ಹ ೂೀರಾಟ್ವಿಲಲದ್ ಬದುಕಲು ಮತುು ಅಭಿವೃದಿಿ ಮತುು ಬ ಳವಣಿಗ ಯ
ಹಾದಿಯಲ್ಲಲ ದ್ ೀಶವನುನ ಮುಾಂದ್ ಕ ೂಾಂಡ ೂಯಾಲು ಅವರು ಇದನುನ ಮಾಡಿದರು.

ನಮಮ ದ್ ೀಶದ ಮಹಾನ್ ಸ್ಾಿತಾಂತರಯ ಹ ೂೀರಾಟ್ಗಾರರು ಭಾರತವನುನ ಮುಕು ದ್ ೀಶವನಾನಗಿ ಮಾಡಲು ಬ್ರರಟಿಷ್ ಆಡಳಿತದ
ವಿರುದಿ ನ್ವರಾಂತರವಾಗಿ ಹ ೂೀರಾಡಿದರು. ನ್ವೀವ ಲಲರೂ ನಮಮ ದ್ ೀಶದ ಬಗ ಗಿನ ಅವರ ತಾಾಗವನುನ ನ ನಪ್ಟ್ುುಕ ೂಳುಬ ೀಕು ಮತುು
ಗೌರವ ಮತುು ಗೌರವ ಸಲ್ಲಲಸಬ ೀಕು. ಅಾಂತಹ ಮಹಾನ್ ಸಾಂದರ್ಿಗಳಲ್ಲಲ ನಾವು ಅವರನುನ ನ ನಪ್ಸಿಕ ೂಳುಬ ೀಕು ಮತುು
ಅವರಿಗ ನಮಸೆರಿಸಬ ೀಕು. ನಮಮ ರಾಷರದಲ್ಲಲ ಯಾವುದ್ ೀ ಬಲವಾಂತದ ಆಡಳಿತವಿಲಲದ್ ಈಗ ನಾವು ಯೀಚಿಸಬಹುದು ಮತುು
ಮುಕುವಾಗಿ ಬದುಕಬಹುದು ಎಾಂಬ ಕಾರಣದಿಾಂದ್ಾಗಿ ಇವುಗಳ ಲಲವೂ ಸ್ಾಧ್ಾವಾಗಿದ್ .

ನಮಮ ದ್ ೀಶದ ಮೊದಲ ಅಧ್ಾಕ್ಷ ಡಾ. ರಾಜ ೀಾಂದರ ಪರಸ್ಾದ್ ಅವರು "ಈ ಇಡಿೀ ದ್ ೀಶವನುನ ಒಾಂದು ಸಾಂವಿಧಾನ ಮತುು ಒಾಂದು
ಒಕೂೆಟ್ದ ವಾಾಪ್ುಗ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ , ಅದು ವಾಸಿಸುವ ಲಕ್ಾಾಂತರ ಜನರ ಕಲಾಾಣದ ಜವಾಬಾದರಿಯನುನ
ತ ಗ ದುಕ ೂಳುುತುದ್ " ಎಾಂದು ಹ ೀಳಿದ್ಾದರ . ನಾವು ಇನೂನ ಅಪರಾಧ್, ರ್ರಷ್ಾುಚಾರ ಮತುು ಹಾಂಸ್ಾಚಾರದ್ ೂಾಂದಿಗ
ಹ ೂೀರಾಡುತಿುರುವಾಗ ಅದು ನಮಮ ದ್ ೀಶ ಮತುು ನಾಯಕರಿಗ ನಾಚಿಕ ಗ ೀಡು ತರುತುದ್ . ನಮಮ ದ್ ೀಶವನುನ ಅಾಂತಹ
ಗುಲಾಮಗಿರಿಯಿಾಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ಒಟ್ಾುಗಿ ಸ್ ೀರಿಕ ೂಳುುವುದು ಸಮಯದ ಅವಶಾಕತ ಯಾಗಿದ್ , ಏಕ ಾಂದರ ಇದು ನಮಮ
ರಾಷರವನುನ ಮುಖಾ ಸಿರೀಮ್ ಅಭಿವೃದಿಿ ಮತುು ಪರಗತಿಯತು ಸ್ಾಗದಾಂತ ಹಾಂದಕ ೆ ಎಳ ಯುತಿುದ್ . ನಮಮ ದ್ ೀಶದಲ್ಲಲ ಬಡತನ,
ನ್ವರುದ್ ೂಾೀಗ ಮುಾಂತಾದ ಸ್ಾಮಾಜಿಕ ಸಮಸ್ ಾಗಳ ಬಗ ೆ ನಾವ ಲಲರೂ ತಿಳಿದಿರಬ ೀಕು.

ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ನಾವು ನ್ವಮಮ ಜಿೀವನದಲ್ಲಲ ಬಹಳ ಮುಖಾವಾದ ಪಾತರವನುನ ವಹಸುತ ುೀವ ಮತುು ನಮಮ ದ್ ೀಶದ ರ್ರಷ್ಾುಚಾರವನುನ
ಮುಕುಗ ೂಳಿಸಲು ನಾವು ಬಯಸಿದರ , ನಾವ ಲಲರೂ ಕ ೈಜ ೂೀಡಿಸಿ ನಮಮ ರಾಷರವನುನ ಮುಾಂದ್ ಕ ೂಾಂಡ ೂಯಾಲು ಸಾಂರ್ವನ್ವೀಯ
ಪರಯತನಗಳನುನ ಕ ೈಗ ೂಳುಬ ೀಕು. ಸಣಣ ಹಾಂತಗಳು ಭಾರಿ ವಾತಾಾಸಗಳಿಗ ಕಾರಣವಾಗುತುವ . ಪರತಿಯಬಬ ವಾಕ್ತುಯು
ಪರಯತನವನುನ ಮಾಡಬ ೀಕು ಮತುು ನಾಂತರ ನಮಮ ದ್ ೀಶವು ವಿಭಿನನ ಸಥಳವಾಗಿದ್ . ಇಾಂದು ಈ ಶುರ್ ಸಾಂದರ್ಿದಲ್ಲಲ ನಾವ ಲಲರೂ
ನಮಮ ದ್ ೀಶವನುನ ವಿಶಿದ ಅತುಾತುಮ ದ್ ೀಶವನಾನಗಿ ಮಾಡಲು ಸಮಾಜದಲ್ಲಲನ ಇಾಂತಹ ಸಮಸ್ ಾಗಳನುನ ಪರಿಹರಿಸುವ
ಪರತಿಜ್ಞ ಯನುನ ತ ಗ ದುಕ ೂಳುಬ ೀಕಾಗಿದ್ .

ಧ್ನಾವಾದ!

Republic Day 26 January Kannada Speech Lines

ಎಲಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಾೆರ - ನಮಮ ಕಚ ೀರಿ ಸಭಾಾಂಗಣದಲ್ಲಲ ಗಣರಾಜ ೂಾೀತಸವ ಆಚರಣ ಗ ಸ್ಾಿಗತ!

ನಾನು, ಎಬ್ರಸಿ ಗೂರಪ್ನ ಸ್ ೂೀನಾಕ್ಷಿ ಕಲಾರ, ಇಾಂತಹ ಶುರ್ ದಿನದಾಂದು ಈ ಕಾಯಿಕರಮವನುನ ಆಯೀಜಿಸಲು ತುಾಂಬಾ
ಸಾಂತ ೂೀಷಪಡುತ ುೀನ . ಈ ದಿನದಾಂದು ನಮ್ಮಮಲಲರಿಗೂ ಇದು ಬಹಳ ಮುಖಾವಾದ ದಿನಾಾಂಕ ಎಾಂದು ಹ ೀಳಬ ೀಕಾಗಿಲಲ, ಅಾಂದರ
1950 ರ ಜನವರಿ 26 ರಾಂದು ಭಾರತದ ಸಾಂವಿಧಾನವನುನ ಅಾಂಗಿೀಕರಿಸಲಾಯಿತು. ಪರತಿ ರಾಷರಕೂೆ, ಕ ಾಂಪು ಅಕ್ಷರಗಳ
ದಿನಗಳು ಎಾಂದು ಗುರುತಿಸಲಾದ ಕ ಲವು ನ್ವದಿಿಷು ದಿನಗಳಿವ . ಭಾರತಿೀಯರಾದ ನಮಗ , ಗಣರಾಜ ೂಾೀತಸವವನುನ ಅಾಂತಹ

ಒಾಂದು ದಿನವ ಾಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದ್ , ಇದನುನ ರಾಷರವಾಾಪ್ ಬಹಳ ಉತಾಸಹದಿಾಂದ ಆಚರಿಸಲಾಗುತುದ್ . ಈ ದಿನ ಏಕ
ಮುಖಾವಾಗಿದ್ ಏಕ ಾಂದರ ಈ ದಿನದ್ ೂಾಂದಿಗ ನಮಮ ದ್ ೀಶವು ಗಣರಾಜಾ ರಾಷರವಾಯಿತು. ಆದದರಿಾಂದ, ಈ ದಿನವು
ಭಾರತಿೀಯರಾಗಿ ನಮಮ ಜಿೀವನದಲ್ಲಲ ಸ್ಾಕಷುು ಪಾರಮುಖಾತ ಯನುನ ಹ ೂಾಂದಿದ್ ಮತುು ನಾವು ಪರತಿವಷಿ ಏಕ ಅದನುನ ಎದುರು
ನ ೂೀಡುತ ುೀವ .

ಗಣರಾಜ ೂಾೀತಸವದ ಮೂಲವನುನ ಕಾಂಡುಹಡಿಯೀಣ! ಇದು 1929 ರ ಸಿತಾಂತರ-ಪೂವಿದ ಕಾಲಕ ೆ ಹ ೂೀಗುತುದ್ , ಈ
ಸಮಯದಲ್ಲಲ ಲಾಹ ೂೀರ್ನಲ್ಲಲ ನಡ ದ ಭಾರತಿೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಾಂಗ ರಸ್ಟ ಪಕ್ಷವು ಪಾಂ.ನ ಆಶರಯದಲ್ಲಲ ನ್ವಣಿಯವನುನ
ಅಾಂಗಿೀಕರಿಸಿತು. ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನ ಹರು - ಆಗ ಭಾರತಿೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಾಂಗ ರಸ್ಟ ಅಧ್ಾಕ್ಷ. ಈ ನ್ವಣಿಯವು ‘ಸಾಂಪೂಣಿ
ಸ್ಾಿತಾಂತರಯ’ ಘೂೀಷ್ಟ್ಸಿ ಈ ದಿನವನುನ ದ್ ೀಶಾದಾಾಂತ ಸ್ಾಿತಾಂತರಯ ದಿನವನಾನಗಿ ಆಚರಿಸಿತು.

ಆದ್ಾಗೂಾ, ನಾಂತರ 1950 ರ ಜನವರಿ 26 ರಾಂದು ಭಾರತದ ಸಾಂವಿಧಾನ ಜಾರಿಗ ಬಾಂದ್ಾಗ, ಭಾರತವನುನ ಸ್ಾವಿಭೌಮ,
ಗಣರಾಜಾ ಮತುು ಪರಜಾಪರರ್ುತಿ ರಾಷರವ ಾಂದು ಘೂೀಷ್ಟ್ಸಲಾಯಿತು. ಅಾಂದಿನ್ವಾಂದ, ಈ ದಿನವನುನ ನಮಮ ದ್ ೀಶದ
ಗಣರಾಜ ೂಾೀತಸವ ಎಾಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕಗ ೂಳಿಸಲಾಗಿದ್ .

ಸಮಾರಾಂರ್ದ ಕ್ತಕ್ ಬ ಳಿಗ ೆಯಿಾಂದಲ ೀ ಪಾರರಾಂರ್ವಾಗುತುದ್ , ಅಲ್ಲಲ ಅಮರ ಜವಾನ್ ಜ ೂಾೀತಿ ಯಲ್ಲಲ ಪರಧಾನ್ವ ಭಾರತ ಗ ೀಟ್ನಲ್ಲಲ
ಮಾಲಾಪಿಣ ಮಾಡುತಾುರ . ಇದು ನಮಮ ಹುತಾತಮರಿಗ ಅರ್ವಾ ತಮಮ ಮಾತೃರ್ೂಮಿಗಾಗಿ ಪಾರಣ ತಾಾಗ ಮಾಡಿದ ಮಹಾನ್
ಸ್ಾಿತಾಂತರಯ ಹ ೂೀರಾಟ್ಗಾರರಿಗ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಲಸುವ ಒಾಂದು ಮಾಗಿವಾಗಿದ್ . ಬ ಳಿಗ ೆ 8 ಗಾಂಟ್ ಗ , ನಮಮ ಅಧ್ಾಕ್ಷರು ಮುಖಾ
ಅತಿರ್ಥಯಾಂದಿಗ ರಾಜ್್ಪಾತ್ಗ ಆಗಮಿಸುತಾುರ . ಅವರಿಗ ರಕ್ಷಣಾ ಮಾಂತಿರ ಸ್ ೀರಿದಾಂತ ನಮಮ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಪರಧಾನ್ವ
ಆತಿೀಯ ಸ್ಾಿಗತ ನ್ವೀಡುತಾುರ .

ವಿಶ ೀಷವಾಗಿ ವಿನಾಾಸಗ ೂಳಿಸಲಾದ ವ ೀದಿಕ ಗ ಬಾಂದ ನಾಂತರ, ನಮಮ ಅಧ್ಾಕ್ಷರು ರಾಷರಧ್ವಜವನುನ ಹಾರಿಸುತಾುರ . ಇದ್ಾದ
ನಾಂತರ, ಗಣರಾಜ ೂಾೀತಸವದ ಮ್ಮರವಣಿಗ ಪಾರರಾಂರ್ವಾಗುತುದ್ , ನಾವ ಲಲರೂ ಕುತೂಹಲದಿಾಂದ ಕಾಯುತಿುದ್ ದೀವ ಎಾಂದು ನನಗ
ಖಾತಿರಯಿದ್ . ಈ ಮ್ಮರವಣಿಗ ಯನುನ ನಮಗ ಲಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವಾಂತ , ಯುದಿ ವಿೀರರು, ಸಶಸರ ಪಡ ಗಳು, ಶೌಯಿ ಪರಶಸಿುಯನುನ
ನ್ವೀಡಿ ಗೌರವಿಸುತಾುರ . ನಾಂತರ ಅವರನುನ ಆ ವಷಿದಲ್ಲಲ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶೌಯಿ ಪರಶಸಿುಯನುನ ಪಡ ದ ಯುವತಿಯರು ಮತುು
ಹುಡುಗರು ಅನುಸರಿಸುತಾುರ .

ಸೂಯಿ ಮುಳುಗುತಿುದಾಂ
ದ ತ , ರಾಷರಪತಿ ರ್ವನ ಇರುವ ರ ೈಸಿನಾ ಬ ಟ್ುವನುನ ದಿೀಪಗಳಿಾಂದ ಅಲಾಂಕರಿಸಲಾಗಿದುದ, ಆ ಮೂಲಕ
ಅದುುತ ಹ ೂಳ ಯುವ ನ ೂೀಟ್ವನುನ ನ್ವೀಡುತುದ್ . ಈ ಆಚರಣ ಯು 3 ದಿನಗಳವರ ಗ ಇರುತುದ್ ಮತುು ಜನವರಿ 28 ರ ಸಾಂಜ

‘ಬ್ರೀಟಿಾಂಗ್ ದಿ ರಿಟಿರೀಟ್ ಸಮಾರಾಂರ್’ ಎಾಂಬ ಸಮಾರಾಂರ್ದ್ ೂಾಂದಿಗ ಮುಕಾುಯಗ ೂಳುಲಾಗುತುದ್ . ಈ ಸಮಾರಾಂರ್ವು ನಮಮ
ಸಶಸರ ಪಡ ಗಳಿಾಂದ ಆಯೀಜಿಸಲಪಟಿುರುವುದರಿಾಂದ ನ್ವಜಕೂೆ ಬಹಳ ಪರಭಾವಶಾಲ್ಲಯಾಗಿದ್ . ಇದಲಲದ್ ,
ಗಣರಾಜ ೂಾೀತಸವವನುನ ಜಿಲಾಲ ಕ ೀಾಂದರಗಳು, ರಾಜಾ ರಾಜಧಾನ್ವಗಳು, ಪಾಂಚಾಯತ್ಗಳು ಮತುು ಸಥಳಿೀಯ ಸ್ಾವಿಜನ್ವಕರು
ಭಾಗವಹಸುವ ಬಾಲಕ್್ಗಳಲ್ಲಲ ರ್ವಾವಾಗಿ ಆಯೀಜಿಸಲಾಗಿದ್ .

ಒಟ್ಾುರ ಯಾಗಿ ಹ ೀಳುವುದ್ಾದರ , ಗಣರಾಜ ೂಾೀತಸವವನುನ ಒಾಂದು ದ್ ೂಡಡ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಿನವ ಾಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತುದ್ ,
ಅದರ ಮಹತಿವನುನ ಯಾವುದ್ ೀ ರಿೀತಿಯಲ್ಲಲ ದುಬಿಲಗ ೂಳಿಸಲಾಗುವುದಿಲಲ. ಆದದರಿಾಂದ ನಾವು ಒಗೂೆಡಿ ಈ ದಿನವನುನ
ಸಾಂತ ೂೀಷಪಡಿಸ್ ೂೀಣ; ಯಾಿಪಚರ ಮತುು ಉತಾಸಹದಿಾಂದ ತುಾಂಬ್ರದ್ .

ಧ್ನಾವಾದ!

Republic Day Kannada Speech
ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಪಾರಾಂಶುಪಾಲರು, ಉಪ ಪಾರಾಂಶುಪಾಲರು, ಪಾರಧಾಾಪಕರು ಮತುು ನನನ ಆತಿೀಯ ಗ ಳ ಯರು - ಎಲಲರಿಗೂ
ಶುಭ ೂೀದಯ!

ನಾನು, ಬ್ರ.ಕಾಾಂ (ಎಚ್) ಕಾಯಿಕರಮದಿಾಂದ ಸ್ಾಕ್ಷಿ ಕಲಾರ, ನಮಮ ಕಾಲ ೀಜಿನ ಗಣರಾಜ ೂಾೀತಸವ ಕಾಯಿಕ ೆ ನ್ವಮ್ಮಮಲಲರನುನ
ಸ್ಾಿಗತಿಸುತ ುೀವ . ಇದು ನಮ್ಮಮಲಲರಿಗೂ ಬಹಳ ವಿಶ ೀಷವಾದ ಸಾಂದರ್ಿವಾಗಿದ್ , ಈ ದಿನದಾಂದು ನಮಮ ದ್ ೀಶದ
ಸಾಂವಿಧಾನವನುನ 1950 ರಲ್ಲಲ ಅಾಂಗಿೀಕರಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ದಿನದಾಂದು, ಭಾರತ ಸಕಾಿರದ ಕಾಯ್ಕದ, 1935 ಅನುನ ಭಾರತದ
ಸಾಂವಿಧಾನದಿಾಂದ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಯಿತು.

ಜನವರಿ 26 ರಾಂದು ನಮಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನವನುನ ನಾವು ಹ ೂಾಂದಿದ್ ದೀವ ಾಂದು ಹ ೀಳಬ ೀಕಾಗಿಲಲ, ಅಲ್ಲಲ ಪರತಿಯಬಬ
ಭಾರತಿೀಯನು ಸಾಂಪೂಣಿ ಸ್ಾಿತಾಂತರಯದ ದಿನವನುನ ಪಡ ಯುತಾುನ . ಭಾರತದ ಸಾಂವಿಧಾನವನುನ 1950 ರ ಜನವರಿ 26
ರಾಂದು ಭಾರತದ ಸಾಂವಿಧಾನ ಸಭ ಯು ಅಾಂಗಿೀಕರಿಸಿತು. ಜನವರಿ 26 ರ ದಿನಾಾಂಕವನುನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಏಕ ಾಂದರ
1930 ರಲ್ಲಲ ಭಾರತಿೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಾಂಗ ರಸ್ಟ ಜನವರಿ 26 ರಾಂದು “ಪೂಣಿ ಸಿರಾಜ್” ಎಾಂದು ಘೂೀಷ್ಟ್ಸಿತು.

ಭಾರತದ 70 ನ ೀ ಗಣರಾಜ ೂಾೀತಸವದಾಂದು ಮುಖಾ ಅತಿರ್ಥಯಾಗಿ ಯಾರು ಭಾಗವಹಸುತಾುರ ಎಾಂಬುದರ ಕುರಿತು ನ್ವಮಮಲ್ಲಲ
ಎಷುು ಜನರಿಗ ತಿಳಿದಿದ್ . ಸರಿ, ನ್ವಮಮಲ್ಲಲ ತಿಳಿದಿಲಲದವರು, ಅದು ಮಾತಮ್ಮಲಾ ಸಿರಿಲ್ ರಾಮಾಫೀಸ್ಾ ಆಗಲ್ಲದ್ . ಅವರು
ಐದನ ೀ ಮತುು ಪರಸುುತ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರರಕಾದ ಅಧ್ಾಕ್ಷರಾಗಿದ್ಾದರ . ನವ ಾಂಬರ-ಡಿಸ್ ಾಂಬರ 2018 ರಲ್ಲಲ ಅಜ ಿಾಂಟಿೀನಾ
ರಾಜಧಾನ್ವಯಾದ ಬೂಾನಸ್ಟ ಐರಿಸನಲ್ಲಲ ನಡ ಸಲಾದ ಜಿ 20 ಶೃಾಂಗಸಭ ಯ ಸಮಯದಲ್ಲಲ ಸಿರಿಲ್ ರಾಮಾಫೀಸ್ಾ ಅವರನುನ
ನಮಮ ಪರಧಾನ್ವ ಶಿರೀ ನರ ೀಾಂದರ ಮೊೀದಿ ಜಿ ಆಹಾಿನ್ವಸಿದ್ಾದರ .

ಈ ಮಹತಿದ ದಿನಕ ೆ ಅವರನುನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಕಾರಣವ ೀನ ಾಂದರ , ನಮಮ ದ್ ೀಶವು ಬಾಪುವಿನ 150 ನ ೀ
ಜನಮದಿನಾಚರಣ ಯನುನ ಆಚರಿಸುತಿುದ್ , ಅಾಂದರ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರರಕಾದ ಸಥಳಿೀಯರ ೂಾಂದಿಗ ಬಹಳ ನ್ವಕಟ್ ಸಾಂಪಕಿ ಹ ೂಾಂದಿದದ
ಮಹಾತಮ ಗಾಾಂಧಿ. ಇದಲಲದ್ , ಪರಧಾನ್ವ ನರ ೀಾಂದರ ಮೊೀದಿ ಅವರ ಪರಕಾರ, ನಮಮ ದ್ ೀಶಕ ೆ ಅವರ ಭ ೀಟಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರರಕಾದ್ ೂಾಂದಿಗ
ಬಲವಾದ ಸಾಂಪಕಿವನುನ ಸ್ಾಥಪ್ಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತುದ್ .

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ ೈರ್ವವನುನ ಆಚರಿಸುವುದರ ಹ ೂರತಾಗಿ ಮತುು ನಮಮ ತಾಯಿನಾಡಿನ ಸ್ಾಧ್ನ ಗಳಲ್ಲಲ
ಸಾಂತ ೂೀಷವನುನಾಂಟ್ುಮಾಡುವುದರ ಹ ೂರತಾಗಿ, ನಮಮ ದ್ ೀಶದ ಪರಗತಿಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಲ ಅಡಿಡಯಾಗುತಿುರುವ ನಮಮ
ಸಮಾಜದಿಾಂದ ಸ್ಾಮಾಜಿಕ ದುಷೃತಾಗಳನುನ ಬ ೀರುಸಹತ ಕ್ತತುುಹಾಕುವ ಪರತಿಜ್ಞ ಯನುನ ಸಹ ನಾವು ತ ಗ ದುಕ ೂಳುಬ ೀಕು.
ರ್ರಷ್ಾುಚಾರ, ಬಡತನ, ನ್ವರುದ್ ೂಾೀಗ, ಅನಕ್ಷರತ ಇತಾಾದಿಗಳು ನಮಮ ದ್ ೀಶವು ಒಟ್ಾುರ ಅಭಿವೃದಿಿಯನುನ ಸ್ಾಧಿಸಲು ಬ್ರಡದ
ಸ್ಾಮಾಜಿಕ ದುಷೃತಾಗಳಾಗಿವ . ಎಲಾಲ ನಾಂತರ, ಒಾಂದು ರಾಷರವು ತನನ ಜನಸಾಂಖ ಾಯ ಬಹುಪಾಲು ಜನರು ನ್ವರುದ್ ೂಾೀಗ,
ಬಡತನ ಮತುು ಅವಕಾಶಗಳ ಕ ೂರತ ಯಿಾಂದ ಬಳಲುತಿುರುವಾಗ ಹ ೀಗ ಅಭಿವೃದಿಿ ಹ ೂಾಂದುತುದ್ ?

ಪರತಿವಷಿ ನಾವು ದ್ ೀಶರ್ಕ್ತು, ಸಹ ೂೀದರತಿ, ಐಕಾತ ಮತುು ಸಮಗರತ ಯ ಸಾಂದ್ ೀಶಗಳನುನ ಕ ೀಳುತ ೀು ವ , ಆದರ ನಮಮ ಜಾತಿ,
ವಗಿ, ಜನಾಾಂಗ ಮತುು ಧಾಮಿಿಕ ಭಿನನತ ಗಳನುನ ಲ ಕ್ತೆಸದ್ ನಮಮ ದ್ ೀಶವನುನ ಒಾಂದುಗೂಡಿಸಲು ನಮಮಲ್ಲಲ ಎಷುು ಮಾಂದಿ
ನ್ವಜವಾಗಿಯೂ ತಲ ಕ ಡಿಸಿಕ ೂಳುುತ ುೀವ ? ನಮಮ ಸ್ಾಿರ್ಥಿ ಹತಾಸಕ್ತುಗಳನುನ ಅನುಸರಿಸುವ ಕಾಯಿದಲ್ಲಲ, ತಾಯಿನಾಡುಗಾಗಿ
ಪಾರಣ ತಾಾಗ ಮಾಡಿದ ನಮಮ ಮಹಾನ್ ಸ್ಾಿತಾಂತರಯ ಹ ೂೀರಾಟ್ಗಾರರ ಮತುು ನಮಮನುನ ಮತುು ನಮಮ ದ್ ೀಶವನುನ ಯಾವುದ್ ೀ
ರಿೀತಿಯ ರ್ಯೀತಾಪದಕ ದ್ಾಳಿಯಿಾಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ಗಡಿಗಳಲ್ಲಲ ಹ ೂೀರಾಡುವ ನಮಮ ಸ್ ೈನ್ವಕರ ತಾಾಗವನುನ ನಾವು ಎಾಂದಿಗೂ
ಮರ ಯಬಾರದು.

ಆದದರಿಾಂದ ನಮಮ ದ್ ೀಶದ ವ ೈರ್ವ ಮತುು ಅದರ ಸ್ಾಧ್ನ ಗಳಲ್ಲಲ ಸಾಂತ ೂೀಷಪಡುವಾಗ, ನಮಮ ಆಲ ೂೀಚನ ಗಳಲ್ಲಲ ಶುದಿತ ,
ನಮಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಲ ಪ್ರೀತಿ ಮತುು ಉಷಣತ ಮತುು ಇತರರ ಬಗ ೆ ಸಾಂವ ೀದನ ಯನುನ ತರುವ ಮೂಲಕ ನಮಮಲ್ಲಲ ಸಕಾರಾತಮಕ
ಬದಲಾವಣ ಯನುನ ತರಲು ಪರಯತಿನಸಬ ೀಕು. ಆಗ ಮಾತರ ನಾವು ಉತುಮ ರಾಷರ ಮತುು ವಾಸಿಸಲು ಉತುಮ
ಸಥಳವಾಗುತ ುೀವ .

ಅದರ ನಾಂತರದ ಆಚರಣ ಯು ನ್ವಜವಾದ ಆಚರಣ ಯಾಗಲ್ಲದ್ ಮತುು ನಮಮ ಸ್ಾಿತಾಂತರಯ ಹ ೂೀರಾಟ್ಗಾರರಿಗ ನ್ವಜವಾದ
ಗೌರವ ಸಲ್ಲಲಸುವ ಏಕ ೈಕ ಮಾಗಿವಾಗಿದ್ .

ಜ ೈ ಹಾಂದ್!

