
ಭಾನುವಾರ, 8 ನವೆಂಬರ್ 2020

ಪಾತಾಳ ಲೋಕದ ಪ್ರವಾದಿ  
ದಸ್ತಯೋವ್ಸ್ಕಿ

ಅಂತರಿಕ್ಷದ
‘ಗೃಹ ಪ್ರವೋಶ’ಕ್್ಕಿ 20ರ ಸಂಭ್ರಮ

12 13
10

ಅ 

‘ಮತಾಂತರಕ್ಕಾಗಿ ಮದುವೆ’ ಕುರಿತ ಚರ್ಚೆಯೀಗ ಮತ್ತೆ ಸದುದು ಮಾಡುತ್ತೆದೆ. ಮತಾಂತರ ಉದೆದುೀಶದ ಮದುವೆಗಳನ್ನು ನಿರಚೆಾಂಧಿಸಲು ಕ್ನೂನ್ ರೂಪಿಸುವುದಾಗಿ ಕರ್ಚೆಟಕ ಸೀರಿದಾಂತ್ ಬಿಜೆಪಿ ಆಡಳಿತದ ಕೆಲವು ರಾಜ್ಯಗಳು 
ಹೀಳಿಕಾಂಡಿವೆ. ‘ಲವ್ ಜಿಹಾದ್’ ಪದ ಉಗ್ರ ರಹುಸಾಂಖ್್ಯತವಾದದ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದುದು, ಹಾಂದೂ ಧಾರ್ಚೆಕ ಅತ್ರೀಕಗಳಿಾಂದ ಪ್ರೀರಿತವಾಗಿದೆ ಎಾಂರ ವಾದ ಕೂಡ ಅಷಟಿೀ ರಲವಾಗಿ ಕೆೀಳಿರರುತ್ತೆದೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಆಡಳಿತದ ಸಕ್ಚೆರಗಳ 

ನಡೆಯನ್ನು ಸ್ವಾತಾಂತ್ರ್ಯ, ಮುಕತೆತ್, ಘನತ್, ಸ್ವಾಯತತೆತ್ ಮೀಲಿನ ‘ಕ್ನೂನ್ ದಾಳಿ’ ಎಾಂದೂ ಅರ್ಚೆಸಲಾಗುತ್ತೆದೆ. ನಿಜಕೂಕಾ ‘ಮತಾಂತರಕ್ಕಾಗಿ ಮದುವೆ’ಯ ಮಜಕೂರು ಏನ್? ಎರಡು ಭಿನನು ವಾ್ಯಖ್್ಯನಗಳು ಇಲಿಲಿ ಮುಖ್ಮುಖಿಯಾಗಿವೆ...

ದು 1998ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 6ನಟೋ ತಾರಟೋಖು. 
ಅಫ್ಗಾನಿಸ್ತಾನದ ಕಾಬೂಲ್ನಿಿಂದ ಸುಮಾರು 
130 ಕಿಲೊಮಟೋಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಆರನಟೋ 
ಶತಮಾನಕ್ಕೆ ಸಟೋರದ ಮತ್ತಾ ಗಿಂಧಾರ ಕಲಾ 
ಸಿಂಸಕೆಕೃತಿಯ ಪ್ರತಿಟೋಕವಾಗಿದ್ದ ‘ಬಮಯನ್ 
ಬುದ್ಧ’ರನ್ನು ತಾಲ್ಬಾನಿಟೋಯರು ಸ್ಟೋಟಿಸುವುದಕಿಕೆಿಂತ ಕರಾರುವಾಕಾಕೆಗಿ 
ಎರಡು ವರ್ಷ, ಐದು ತಿಿಂಗಳ ಮೊದಲು. ಆ ದಿನ, ಗುಜರಾತ್ ರಾಜ್ಯದ 
ಪೊಲ್ಟೋಸ್ ಮಹಾನಿರಟೋ್ಷಶಕ ಸಿ.ಪಿ. ಸಿಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು ನಾನ್ ಸಿಂದಶ್ಷನ 
ಮಾಡಿರ್ದ. ಅಪಹರಣ ಕೃತ್ಯ ಮತ್ತಾ ಬಲ ಪ್ರಯಟೋಗದ ಮೂಲಕ 
ಅಿಂತರಧಮಟೋ್ಷಯ ಮದುವೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣರಾಗುತಿತಾದ್್ದರೆ ಎಿಂದು ಆರಟೋಪಿಸಿ 
ಕ್ರಟೋಧಟೋನ್ಮತತಾರಾಗಿದ್ದ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರರತ್ ಮತ್ತಾ ಬಜರಿಂಗದಳದ 
ಕಾಯ್ಷಕತ್ಷರು ಅಲ್ಪಸಿಂಖ್್ಯತರ ಮಟೋಲೆ ಸರಣಿ ದ್ಳಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದ 
ದಿನಗಳು ಅವು.

 ‘ಬಲವಿಂತದ ಅಿಂತರಧಮಟೋ್ಷಯ ವಿವಾಹಗಳು ಮತ್ತಾ ಮತಾಿಂತರದ 
ಕುರತ ಆರಟೋಪಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಿಂದರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಂಪೂಣ್ಷವಾಗಿ 
ಆಧಾರರಹತ’ ಎಿಂದು ಡಿಜಿಪಿಯವರು ನನಗೆ ನಿಟೋಡಿದ ಸಿಂದಶ್ಷನದಲ್ಲಿ 
(Communalism Combat, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1998) ಯಾವುರಟೋ 
ಸಿಂಶಯಕ್ಕೆ ಎಡೆ ಇಲಲಿದಿಂತೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಯುವತಿಯರು ಸ್ವತಿಂತ್ರವಾಗಿ 
ನಿಧಾ್ಷರ ತೆಗೆದುಕಿಂಡು, ತಮಗೆ ಇರ್ವಾದ ಸಿಂಗತಿಗಳಿಂದಿಗೆ ಸ್ವ–
ಇಚ್ಛೆಯಿಂದಲೆಟೋ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್್ದರೆ ಎಿಂದೂ ಅವರು ಮಾಹತಿ ನಿಟೋಡಿದ್ದರು. 
ಡಿಜಿಪಿ ಅಷ್ಿಂದು ಸ್ಪರ್ ಮಾಹತಿಯನ್ನು ಹಿಂದಿದ್ದರೂ ಮಿಂರ (1998–
2000) ಗುಜರಾತ್ ಪೊಲ್ಟೋಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಅಿಂತರಧಮಟೋ್ಷಯ 
ವಿವಾಹಗಳ ‘ತನಿಖೆ’ಗಗಿ ವಿಶಟೋರ ಘಟಕವನನುಟೋ ತೆರೆಯಲಾಯತ್. 
ಸಮಾನತೆಯ ಹಕುಕೆ (ವಿಧಿ 14), ಘನತೆಯಿಂದ ಜಿಟೋವಿಸುವ ಹಕುಕೆ (ವಿಧಿ 21) 
ಮತ್ತಾ ಧಾಮ್ಷಕ ಸ್್ವತಿಂತ್ರ್ಯದ ಹಕುಕೆ (ವಿಧಿ 25) ಸಟೋರದಿಂತೆ ಸಿಂವಿಧಾನ 
ನಿಟೋಡಿದ ಮೂಲಭೂತ ಹಕುಕೆಗಳ ಸ್ಪರ್ ಉಲಲಿಿಂಘನಯಾಗಿತ್ತಾ ಪೊಲ್ಟೋಸ್ 
ಇಲಾಖೆಯ ಆ ಹೆಜ್ಜೆ.

ಮಿಂರ, ಬರಟೋಬ್ಬರ ಎರಡು ವರ್ಷ, 124 ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ, 
ಅಿಂದರೆ 2001ರ ಮಾರ್್ಷ 2ರಿಂದು, ತಾಲ್ಬಾನ್ ಸಕಾ್ಷರವು ಪ್್ರಚ್ಟೋನ 
‘ಬಮಯನ್ ಬುದ್ಧ’ರನ್ನು ಕ್ಟೋವಲ ‘ವಿಗ್ರಹ’ಗಳು ಎಿಂದು ಘಟೋಷಿಸಿತ್. 
ಆಗ ಮಲಾಲಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಒಮರ್ ಅವುಗಳ ಧ್ವಿಂಸಕ್ಕೆ ಹರಡಿಸಿದ 
ಆರಟೋಶದ ಪರಣಾಮ ‘ಜಿಹಾದ್’ ಎಿಂಬ ಪದವು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ‘ಹಿಂಸ್ತ್ಮಕ 
ಆಯುಧ’ ಎಿಂಬರ್ಷವನ್ನು ಪಡೆದುಕಿಂಡಿತ್. ಇಸ್ಲಿಿಂ ಹೆಸರನಲ್ಲಿ ಹಿಂಸಯ 
ಪ್ರಚಟೋದಕರು ಹಾಗೂ ರಾಜಕಿಟೋಯ ಪಟ್ರದ್ರರು ನಿಟೋಡಿದ ಈ ‘ಕಡುಗೆ’ 
ಹೆಟೋಗಿತೆತಾಿಂದರೆ ‘ಜಿಹಾದ್’ ಎಿಂಬ ಆ ಅರೆಟೋಬಿಕ್ ಪದದ ಬಗೆಗಾ ಎಷ್್ 
ದಿಟೋಘ್ಷವಾದ ಹಾಗೂ ವಿದ್ವತ್ಪೂಣ್ಷ ವಿವರಣೆಗಳನ್ನು ನಿಟೋಡಿದರೂ ಅದಕ್ಕೆ 
ಅಿಂಟಿದ ಹಸ ಅರ್ಷವನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಲು, ಹುಸಿ ನಿಂಬಿಕ್ಯನ್ನು 
ಹಟೋಗಲಾಡಿಸಲು ಸ್ಧ್ಯವಾಗಲೆಟೋ ಇಲಲಿ.

ವಿಶಟೋರ ಮದುವೆ ಕಾಯ್್ದ–1954ರ ಅಡಿ ನಿಟೋಡಲಾದ ಅವಕಾಶವನ್ನು 
ಬಳಸಿಕಿಂಡು, ಜಾತಿ, ಧಮ್ಷಗಳ ಎಲೆಲಿಯನ್ನು ಮಟೋರ ಮದುವೆಯಾದ 
ಜಟೋಡಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ, ‘ಹಿಂದೂ ರಾರ್್ರದ ಮಾದರ ರಾಜ್ಯ’ ಗುಜರಾತ್ನಲ್ಲಿ, 
ಪೊಲ್ಟೋಸ್ ವ್ಯವಸಥೆಯನ್ನು ಕಟೋರ್್ಷಗಳನ್ನು ಎಗಿಗಾಲಲಿರ ಬಳಸಲಾಯತ್. 
ತಿಿಂಗಳುಗಳು ಉರುಳಿದಿಂತೆ, ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದಿಂತೆ ಈ ಪ್ರವೃತಿತಾ 
ಹೆಚ್ಚಿತಾತಾ ಹಟೋಯತ್. 2002ರಲ್ಲಿ ನರಟೋಡಾ ಪಟಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ 
ಪೂವ್ಷನಿಯಟೋಜಿತ ಹತಾ್ಯಕಾಿಂಡಕ್ಕೆ ಕಾರಣನಾದ ಬಾಬು ಬಜರಿಂಗಿ 
ಇದಿಟೋಗ ಶಿಕ್ಷೆ ಅನ್ರವಿಸುತಿತಾರುವ ಅಪರಾಧಿ. ಆತ ‘ನವಚ್ಟೋತನ ಟ್ರಸ್್’ 
ಎಿಂಬ ಸಿಂಸಥೆಯನ್ನು ನಡೆಸುತಿತಾದ್ದ. ಮನಬಿಟ್್ ಓಡಿಬಿಂದು, ತಮ್ಮದಲಲಿದ 
ಹರ ಸಮದ್ಯದವರ ಜತೆ ಮದುವೆಯಾದ 700 ಯುವತಿಯರನ್ನು 
ರಕ್ಷಿಸಿರುವುದ್ಗಿ ಆತ ಹೆಟೋಳಿಕಿಂಡಿದ್ದ. ಹಾಗೆ ಆ ಸಿಂಸಥೆ ‘ರಕ್ಷಣೆ’ ಮಾಡಿದವರಲ್ಲಿ 
ಹೆಚ್ಚಿಗಿ ಇದು್ದದು ಪಟಟೋಲ್ ಸಮದ್ಯದ ಹುಡುಗಿಯರು. ಅವರು 
ಹಿಂದೂ ಧಮ್ಷಕ್ಕೆಟೋ ಸಟೋರದ ಬಟೋರೆ ಸಮದ್ಯಗಳ ಹುಡುಗರಿಂದಿಗೆ 
ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದರು.

ಜಾತಿಯ ಪೂವ್ಷಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಹಟೋಗಲಾಡಿಸಲು, ಅಸ್ಪಕೃಶ್ಯತೆಯನ್ನು 
ನಿಮೂ್ಷಲನ ಮಾಡಲು ಮತ್ತಾ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸ್್ವತಿಂತ್ರ್ಯ, ಸಮಾನತೆ, 
ಭ್್ರತೃತ್ವದ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಬಿತತಾಲು, ಆ ಮೂಲಕ ಜಾತ್ಯತಿಟೋತ ಸಮಾಜ 
ಕಟ್ಲು ಶ್ರಮಸಿದ ಬಾಬಾಸ್ಹೆಟೋಬ್ ಅಿಂಬಟೋಡಕೆರ್ ಅವರು ಈಗಿನ, ಇಿಂತಹ 
ಸನಿನುವೆಟೋಶದ ಕುರತ್ ಏನ್ ಹೆಟೋಳುತಿತಾದ್ದರಟೋ? ಬಾಬು ಬಜರಿಂಗಿ ಸ್ಥೆಪಿಸಿದ 
ಸಿಂಸಥೆಯು ಜಾತಿಯ ಹರಗಿನ ಮದುವೆಗಳನ್ನು ಮರಯಲು ಹಿಂಸ್ತ್ಮಕ 
ಕೃತ್ಯಗಳಿಗೆ ಇಳಿದು ಬಲಪ್ರಯಟೋಗವನ್ನು ಮಾಡಿದ ಕುರತ್ ‘ಫ್ರಿಂರ್ಲೆೈನ್’ 
ಪತಿ್ರಕ್ಯು ವಿವರವಾಗಿ ವರದಿ ಮಾಡಿತ್ತಾ. ಜಾತಿ ಚೌಕಟ್್ ಮಟೋರ ಮದುವೆ 
ಮಾಡಿಕಿಂಡ ಜಟೋಡಿಗಳನ್ನು ಅಪಹರಣ ಕೂಡ ಮಾಡಲಾಗುತಿತಾತ್ತಾ. 
ಸಿಂವಿಧಾನಬದ್ಧ ಹಕುಕೆಗಳ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಂಪೂಣ್ಷವಾಗಿ ಸಟೋತ ಪೊಲ್ಟೋಸ್ 
ವ್ಯವಸಥೆ, ಈ ರಟೋತಿಯ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ನಿಷಿಕೆ್ರಯವಾಗಿ ಉಳಿದು, ಕುಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು 
ಪರಟೋಕ್ಷವಾಗಿ ಬಿಂಬಲ್ಸಿತ್.

‘ಲವ್ ಜಿಹಾದ್’ ಎಿಂಬ ಪದ ಸ್ವ್ಷಜನಿಕ ಭೂಮಕ್ಗೆ ಪ್ರವೆಟೋಶ 
ಪಡೆದಿದು್ದ ಇರಟೋ ಹಿಂತದಲ್ಲಿ. ಅಿಂತರಧಮಟೋ್ಷಯ ಮದುವೆಗಳನ್ನು 
ಹೆೈಕಟೋರ್್ಷ, ಸುಪಿ್ರಟೋಿಂ ಕಟೋರ್್ಷ ನಟೋಡುತಿತಾರುವ ದೃಷಿ್ಕಟೋನಗಳು ಈಗ 
ಹೆಟೋಗಿವೆ ಎನ್ನುವುದು ನಮ್ಮಲಲಿರಗೆ ತಿಳಿರಟೋ ಇರ. ‘ಲವ್ ಜಿಹಾದ್’ ಪದ 
ಉಗ್ರ ಬಹುಸಿಂಖ್್ಯತವಾದದ ಸೃಷಿ್ಯಾಗಿದು್ದ, ಸಿಂಪೂಣ್ಷವಾಗಿ ಹಿಂದೂ 
ಧಾಮ್ಷಕ ಅತಿರೆಟೋಕಗಳಿಿಂದ ಪ್ರಟೋರತವಾಗಿರ. ‘ಇಸ್ಲಿಮೊಟೋಫಟೋಬಿಯಾ’ 
ಹಾಗೂ ಕಟೋಮ ರ್ವಟೋರದಿಿಂದ ಇಲಲಿದ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೆಣೆಯಲಾಗಿರ. ಅದು, 
ಈಗ ಭ್ರತಿಟೋಯ ಕಟೋರ್್ಷ ರೂಮ್ಗಳವರೆಗೂ ನ್ಸುಳಿರ.

ಧಾಮ್ಷಕ ಮೂಲಭೂತವಾದಿ ಸಿಂಸಥೆಗಳು ಪಿ್ರಟೋತಿಯ ಹೆಸರನಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ 
ಧಮ್ಷದ ಹುಡುಗಿಯರನ್ನು ಇಸ್ಲಿಿಂ ಧಮ್ಷಕ್ಕೆ ಮತಾಿಂತರ ಮಾಡಿಸುತಿತಾವೆ 
ಎಿಂದು ಕ್ಟೋರಳದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಕ್ಲವು ಪ್ರಕರಣಗಳು (ಸಹನ್ ಶಾ ಎ. ವಿರುದ್ಧ 
ಕ್ಟೋರಳ ಸಕಾ್ಷರ, 2009, ಮೊದಲನಯದು) ದ್ಖಲಾದವು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ 
2017ರಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಹಾದಿಯಾ ಅಲ್ಯಾಸ್ ಅಖಿಲಾ ಪ್ರಕರಣವು 
ತ್ಿಂಬಾ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದುದು. ಕುಟ್ಿಂಬದ ಇಚ್ಛೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಇಸ್ಲಿಿಂ 
ಧಮ್ಷಕ್ಕೆ ಮತಾಿಂತರ ಹಿಂದಿದ್ದ ಆಕ್, ಶಫಟೋನ್ ಜಹಾನ್ ಎಿಂಬುವವರನ್ನು 
ವಿವಾಹವಾದರು. ಹಾದಿಯಾ ಪ್ರಕರಣ ರಟೋಶದ್ದ್ಯಿಂತ ಸದು್ದ ಮಾಡಿತ್. 
ಅಿಂತರಧಮಟೋ್ಷಯ ಮದುವೆ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ಸಿಂಬಿಂಧಿಸಿದ ತಿಟೋರ್್ಷಗಳಲ್ಲಿ 
ಮಹಳೆಯ ಸ್್ವತಿಂತ್ರ್ಯ ಮತ್ತಾ ಅವಳ ಆಯ್ಕೆಗಳ ಕುರತಿಂತೆ ಸಿಂಘರ್ಷಗಳು 
ಹಾಗೂ ವೆೈರುಧ್ಯಗಳೆಟೋ ತ್ಿಂಬಿಹಟೋಗಿವೆ. ಮಹಳೆಯನ್ನು ಸದ್ ಕುಟ್ಿಂಬದ 
ಸ್ವತಾತಾಗಿ ಪರಗಣಿಸುತಾತಾ ಬರಲಾಗಿದು್ದ, ಸಮದ್ಯದ ಮಯಾ್ಷರಯ 
ಸಿಂಕ್ಟೋತದಿಂತೆ ಬಿಿಂಬಿಸಲಾಗುತಿತಾರ.

ಅಲಹಾಬಾದ್ ಹೆೈಕಟೋರ್್ಷ ಇತಿತಾಟೋಚ್ಗೆ, ಅಿಂದರೆ 2020ರ 
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 8ರಿಂದು, ನಿಟೋಡಿದ ಆರಟೋಶವು (ಪೂಜಾ ಅಲ್ಯಾಸ್ 
ಜಟೋಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಉತತಾರ ಪ್ರರಟೋಶ ಸಕಾ್ಷರ ಮತ್ತಾ ಇತರರು) ಮತೆತಾ 
ಕಿಡಿಯನ್ನು ಹತಿತಾಸಿರ. ಈ ಆರಟೋಶವು ತ್ಿಂಬಾ ಚ್ಟ್ಕಾಗಿದು್ದ, ನಟೋರವಾಗಿ 
ವಿರಯವನ್ನು ಕ್ಟೋಿಂದಿ್ರಟೋಕರಸಿರ. ಗುಜರಾತ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಹಲವು ಪ್ರಕರಣಗಳ 
ಚಚ್್ಷಗೆ ವ್ಯತಿರಕತಾವಾಗಿ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಕಟೋರ್್ಷ, ಏಳು ಪ್ರಶನುಗಳನ್ನು 
ದೂರುದ್ರಳಾದ ಮಹಳೆಗೆ ಕ್ಟೋಳಿತ್. ಆಕ್ (ಪೂಜಾ ಅಲ್ಯಾಸ್ ಜಟೋಯಾ, 
19 ವರ್ಷ) ವಯಸಕೆಳು ಎನ್ನುವುದು ಅದರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಿಂದಮಟೋಲೆ, ಆಕ್ಯ 

ಇಚ್ಛೆಯಿಂತೆ ಅವಳ ಗಿಂಡ ಶಾವೆಟೋಜ್ ಜತೆ ಬಾಳಲು ಅನ್ವು ಮಾಡಿಕಟಿ್ತ್. 
ವಯಸಕೆಳಾದ ಆಕ್, ತಾನ್ ಬಯಸಿದ ಸಥೆಳದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಲು ಮಕತಾಳು ಎಿಂದು 
ಆರಟೋಶಿಸಿದ ಕಟೋರ್್ಷ, ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಖುಲಾಸಗೊಳಿಸಿತ್.

ಹಟೋಗಿದೂ್ದ ಕಟೋರ್್ಷ ಇನನುಿಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೆಟೋಳಿರ. ‘ಸಿಂವಿಧಾನದ 
ಪ್ರಕಾರ, ಯಾವುರಟೋ ಪ್ರಜ್ ಅವನ/ಅವಳ ಆಯ್ಕೆಯ ಧಮ್ಷದ ಪ್ರಕಾರ 
ನಡೆಯಲು ಅರವಾ ಅದರ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಪ್ರಚ್ರ ಮಾಡಲು ಹಕುಕೆ 
ಹಿಂದಿರುವುರಟೋನಟೋ ನಿಜ. ಆದರೆ, ಕ್ಟೋವಲ ಮದುವೆಯ ಕಾರಣಕಾಕೆಗಿ 
ಯಾವುರಟೋ ಪ್ರಜ್ ಮತಾಿಂತರ ಹಿಂದುವುದನ್ನು ಒಪ್ಪಲಾಗದು’ ಎಿಂದು 
ಅದು ಅಭಿಪ್್ರಯಪಟಿ್ರ. ಮದುವೆ ಮತ್ತಾ ಧಮ್ಷದ ನಡುವಿನ ವ್ಯತಾ್ಯಸವನ್ನು 
ಎತಿತಾತೊಟೋರದ ಏಕಸದಸ್ಯ ನಾ್ಯಯಪಿಟೋಠ, ‘ಮದುವೆಯ್ಟೋ ಬಟೋರೆ, ಧಮ್ಷವೆಟೋ 
ಬಟೋರೆ. ಭಿನನು ಮತಗಳಿಗೆ ಸಟೋರದ ಇಬ್ಬರು ಭ್ರತಿಟೋಯ ಪ್ರಜ್ಗಳು ಮದುವೆ 
ಮಾಡಿಕಳ್ಳಲು ಬಯಸಿದಲ್ಲಿ ವಿಶಟೋರ ಮದುವೆ ಕಾಯ್್ದ–1954ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 
ಅವರು ವಿವಾಹವಾಗಲು ಮಕತಾರು. ಈ ಅವಕಾಶವು ಏಕರೂಪ ನಾಗರಕ 
ಸಿಂಹತೆಯತತಾ ಸ್ಗುವ ಆರಿಂಭಿಕ ಮಟಿ್ಲು’ ಎಿಂದೂ ಹೆಟೋಳಿರ.

ಕಟೋರ್್ಷನ ಈ ಅಭಿಪ್್ರಯದಿಿಂದ ಪ್ರಟೋರತರಾದ ಉತತಾರ ಪ್ರರಟೋಶ 
ಮತ್ತಾ ಹರಯಾಣ ರಾಜ್ಯಗಳ ಮಖ್ಯಮಿಂತಿ್ರಗಳು ‘ಲವ್ ಜಿಹಾದ್’ ತಡೆಗೆ 
ಕಾನ್ನ್ ರೂಪಿಸುವುದ್ಗಿ ಹೆಟೋಳಿದ್್ದರೆ. ಈ ಇಬ್ಬರೂ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು 

ಅಲ್ಪಸಿಂಖ್್ಯತರ ಹಕುಕೆಗಳನನುಟೋ ಹಿಂಸ್ತ್ಮಕ ಗುರ ಮಾಡಿಕಿಂಡ, ತಮ್ಮ 
ಮತಧಮ್ಷವೆಟೋ ಎಲಲಿಕಿಕೆಿಂತ ಶ್ರಟೋರ್ಠ ಎಿಂಬ ವಾ್ಯಧಿ ಅಿಂಟಿಸಿಕಿಂಡ ರಾಜಕಿಟೋಯ 
ಕೃಪ್ಪೊಟೋಷಿತ ವ್ಯವಸಥೆಯ ಸಿಂಕ್ಟೋತಗಳಾಗಿ ಧ್ವನಿಸಿದ್್ದರೆ (ಕನಾ್ಷಟಕದ 
ಮಖ್ಯಮಿಂತಿ್ರಯೂ ಇರಟೋ ಧಾಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಲು ಆರಿಂಭಿಸಿದ್್ದರೆ).

ನಮ್ಮ ಸಿಂವಿಧಾನದ ಕಡುಗೆಗಳಾದ ಸ್್ವತಿಂತ್ರ್ಯ, ಮಕತಾತೆ, ಘನತೆ, 
ಸ್್ವಯತತಾತೆ ಮೊದಲಾದ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಮಟೋಲೆ ಈಗ ಮತೊತಾಿಂದು ‘ಕಾನ್ನ್ 
ದ್ಳಿ’ ಎದುರಾಗಿರುವುದು ಸುಸ್ಪರ್. ಈ ದ್ಳಿಯನ್ನು ಹೆಟೋಗೆ ಎದುರಸಬಟೋಕು 
ಎಿಂಬ ವಿರಯವಾಗಿ ನಾವು, ಉಳಿದ ಭ್ರತಿಟೋಯರೆಲಲಿ, 
ಗಿಂಭಿಟೋರವಾಗಿ ಆಲೊಟೋಚ್ಸಬಟೋಕಿರ.

ಟಾಟಾ–ಟೈಟನ್ ಕಾಪೊ್ಷರೆಟೋರ್ನ ತಾನಿಷ್ಕೆ 
ಜ್್ಯವೆಲಲಿರ ವತಿಯಿಂದ ಇತಿತಾಟೋಚ್ಗೆ ರೂಪಿಸಿದ್ದ 
ಜಾಹಟೋರಾತಿನ ಉದ್ಹರಣೆಯನನುಟೋ ತೆಗೆದುಕಳಿ್ಳ. 
ಅಿಂತರಧಮಟೋ್ಷಯ ವಿವಾಹದ ಕಲಾತ್ಮಕವಾದ 
ಆ ಸಬಗನ್ನು ಆಸ್್ವದಿಸುವುದು ದೂರದ 
ಮಾತಾಯತ್. ಸಿಂಘ ಪರವಾರ ಸಮರ ಸ್ರತ್. 
ತಕ್ಷಣ ತನಿಷ್ಕೆ ಜ್್ಯವೆಲಲಿರ ಆ ಜಾಹಟೋರಾತನ್ನು 
ಹಿಂಪಡೆಯತ್.

ಜಾತಿಯ ಪೂವ್ಷಗ್ರಹಗಳಿಿಂದ ಮಕತಾವಾದ, ಅಸ್ಪಕೃಶ್ಯತೆ 
ಆಚರಸದ, ಸ್್ವತಿಂತ್ರ್ಯ, ಸಮಾನತೆ, ಭ್್ರತೃತ್ವದಿಿಂದ ಕೂಡಿದ 
ಜಾತ್ಯತಿಟೋತ ಸಮಾಜದ ಕನಸುಕಿಂಡಿದ್ದ ಅಿಂಬಟೋಡಕೆರ್ ಅವರ 
ವಿಚ್ರಧಾರೆಯನ್ನು ಭ್ರತಿಟೋಯರೆಲಲಿರೂ ಅರತ್ಕಳ್ಳಲು ಇದು 
ಸಕಾಲ. ಮಣಿರತನುಿಂ ಅವರ ‘ಬಾಿಂಬ’ ಸಿನಿಮಾವು ಅಿಂತರಧಮಟೋ್ಷಯ 
ವಿವಾಹವು ಹೆಟೋಗೆ ರಕತಾಪ್ತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿ ಕನಗೆ ಎರಡೂ ಮತದವರನ್ನು 
ಒಿಂದುಗೂಡಿಸಿತ್ ಎಿಂಬುದನ್ನು ತೊಟೋರಸುತತಾರ. ಆದರೆ, ಈ ಕಲ್ಪನ ಕ್ಟೋವಲ 
ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸಿಟೋಮತ. ಭ್ರತದ ಇಿಂದಿನ ಸಿಂದರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸ್್ವತಿಂತ್ರ್ಯ ಮತ್ತಾ 
ಸ್್ವಯತತಾತೆ ಕುರತ್ ಯಟೋಚ್ಸುವಾಗ ಕೂಡ ಸ್ವ್ಷಜನಿಕರ ಮನಸಿಸಿನಲ್ಲಿ 
ಬುಖ್್ಷ ಹಾಗೂ ಘಿಂಘರ್ಗಳೆಟೋ ಸುಳಿದ್ಡುತತಾವೆ.

ಲೀಖಕಿ: ಸ್ಮಾಜಿಕ ಹೀರಾಟಗಾತ್ಚೆ, ಪತ್ರಕತ್ಚೆ,     ಕನನುಡಕೆಕಾ: ಪಿರ್ಕ

ಸ್ಮಾಜಿಕ ಸೌಖ್ಯವನ್ನು ಕೆಡಿಸುವ ಪಿಡುಗುಹಾಂಸ್ತ್ಮಕ ರೂಪಕವಾಗಿ ‘ಲವ್  ಜಿಹಾದ್ ’

ಮುಸ್ಲಿಮೇತರ ಹೆಣ್ಣುಮಕಕೆಳು ಮಸಿಲಿಿಂ ಸಿಂಗತಿಯನ್ನು 
ಮದುವೆಯಾಗಲು ಬಲವಿಂತವಾಗಿ ನಡೆಯುತಿತಾರುವ 
ಮತಾಿಂತರದ ಪ್ರಕಿ್ರಯ್ಯು ಈಗ ಭ್ರತಿಟೋಯ 
ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಪಿಡುಗಗಿ ಕಾಡುತಿತಾರ. ಈ ಪಿಡುಗು 
ಎಿಂತಹದು್ದ ಎಿಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಇದುವರೆಗೆ 
ಕಾಪ್ಡಿಕಿಂಡು ಬಿಂದ ಸೌಖ್ಯವನನುಟೋ ಅದು ಅಳಿಸಿ ಹಾಕುವಿಂರದು್ದ. ಲ್ಿಂಗ 
ಸಮಾನತೆಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದುವರೆಗೆ ಸ್ಧಿಸಿದ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು, 
ಶತಮಾನಗಳಷ್್ ಹಳೆಯದ್ದ ಭ್ರತಿಟೋಯ ನಾಗರಕತೆಯ ಬಹುತ್ವದ 
ಸಮತೊಟೋಲನವನ್ನು ಆಪೊಟೋಶನ ತೆಗೆದುಕಳು್ಳವಿಂರದು್ದ. ಸಮಾಜದ ಇಿಂತಹ 
ನಟೋಯ್ಗಾಯನ್ನು ಮತೆತಾ ಸರಪಡಿಸಲು ಆಗದಿಂತೆ ಹರದುಹಾಕುವಿಂರದು್ದ ಕೂಡ.

ಮಹಳೆಯರ –ಬಹುತೆಟೋಕ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ತರುಣಿಯರು ಹಾಗೂ  
ಒಿಂದಷ್್ ಸಲ ಬಾಲಕಿಯರು– ಧಾಮ್ಷಕ ನಿಂಬಿಕ್ಯನ್ನು ಬಲವಿಂತವಾಗಿ 
ಪರವತಿ್ಷಸುವ ಈ ಪಿಡುಗು, ಮಟೋಲೊನುಟೋಟಕ್ಕೆ ‘ಅಿಂತರಧಮಟೋ್ಷಯ ಮದುವೆ’  
ಎಿಂಬ ವೆಟೋರ ಧರಸಿದರೂ ಅದರ ಪರಣಾಮಗಳು ನಾವು  
ಅಿಂದುಕಿಂಡಿದ್ದಕಿಕೆಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿ ಆಳ.

‘ಲವ್ ಜಿಹಾದ್’ ಎಿಂದು ವ್ಯಿಂಗ್ಯದ ಧಾಟಿಯಲ್ಲಿ ಕರೆಯಲಾಗುವ ಈ 
ಮದುವೆ ಪ್ರಕಿ್ರಯ್ಯನ್ನು, ಒಬ್ಬರ ಧಾಮ್ಷಕ ನಿಂಬಿಕ್ಯನ್ನು ಇನನುಬ್ಬರ 
ಮಟೋಲೆ ಹೆಟೋರುವ ಅರವಾ ಒಿಂದು ಧಾಮ್ಷಕ ನಿಂಬಿಕ್ಯನ್ನು ಅನ್ಸರಸುವವರ 
ಸಿಂಖೆ್ಯಯನ್ನು ರಟೋಶದ್ದ್ಯಿಂತ ವಿಸತಾರಸುವ ಪಿತೂರ ಎಿಂದಷ್ಟೋ ವಾ್ಯಖ್್ಯನಿಸಿ 
ಸುಮ್ಮನಾಗುವಿಂತಿಲಲಿ. ಮಸಿಲಿಮಟೋತರ ಯುವತಿಯರು ಮತಾಿಂತರಗೊಿಂಡು 
ಮಸಿಲಿಿಂ ಕುಟ್ಿಂಬಗಳ ಜತೆ ಮದುವೆ ಸಿಂಬಿಂಧ ಹಿಂದುವ ಈ ವಿದ್ಯಮಾನ, 
ಸ್ಮಾಜಿಕ ಸೌಖ್ಯ ಹಾಗೂ ಲ್ಿಂಗ ಸಮಾನತೆಗೆ ಹೆಟೋಗೆ ಕಿಂಟಕವಾಗಿರ 

ಎಿಂಬುದನ್ನು ತ್ಿಂಬಾ ಗಿಂಭಿಟೋರವಾಗಿ ಆಲೊಟೋಚ್ಸಬಟೋಕು.
ಮಸಿಲಿಮಟೋತರ ಯುವತಿಯರನ್ನು ಬಲವಿಂತವಾಗಿ 

ಮತಾಿಂತರಸುವ ಹಾಗೂ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸುವ 
ಪ್ರಕರಣಗಳು ಪ್ಕಿಸ್ತಾನದಲಲಿಿಂತೂ ದಿನನಿತ್ಯದ 
ಬಳವಣಿಗೆಗಳು. ಇತಿತಾಟೋಚ್ಗೆ ವರದಿಯಾದ ಅಲ್ಲಿನ 
ಘಟನಯನನುಟೋ ಉದ್ಹರಸುವುದ್ದರೆ, ಆರ್್ಷ 

ರಾಜಾ ಎಿಂಬ 13 ವರ್ಷದ ಕಿ್ರಶಿಚಿಯನ್ ಬಾಲಕಿಯನ್ನು 
ಅಪಹರಸಿ, ಬಲವಿಂತವಾಗಿ ಮತಾಿಂತರಸಿ 

44 ವರ್ಷ ವಯಸಿಸಿನ ಅಝ಼ರ್ ಅಲ್ಗೆ ಮದುವೆ 
ಮಾಡಿಕಡಲಾಯತ್. ದುರದೃರ್ವಶಾತ್, ಭ್ರತದಲ್ಲಿ 

ಸಹ ಈ ತೆರನಾದ ಘಟನಗಳು ವರದಿಯಾಗುತಿತಾವೆ. ಅದರಲೂಲಿ 
ಕ್ಟೋರಳ, ಉತತಾರ ಪ್ರರಟೋಶ, ಪಶಿಚಿಮ ಬಿಂಗಳ, ಹರಯಾಣ 

ಹಾಗೂ ಹಮಾಚಲ ಪ್ರರಟೋಶ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇಿಂರ ಪ್ರಕರಣಗಳು 
ಹೆಚ್ಚಿಗಿ ನಡೆಯುತಿತಾವೆ. ಈ ಸ್ಮಾಜಿಕ ಪಿಡುಗು ಎಷ್ಿಂದು ಅತಿರೆಟೋಕಕ್ಕೆ 

ಹಟೋಗಿರಯ್ಿಂದರೆ, ಕ್ಟೋರಳ ಹಾಗೂ ಅಲಹಾಬಾದ್ ಹೆೈಕಟೋರ್್ಷಗಳ 
ಗಮನವನ್ನು ಅದು ಸಳೆದಿರ.

ಮದುವೆಯಾಗಿ, ಮಕಕೆಳನ್ನು ಹಿಂದಿರುವ ರ್ರುರರು ಪತಿನು- 
ಮಕಕೆಳಿಗೆ ಜಿಟೋವನಾಿಂಶ ಕಡರಟೋ, ಆ ಸಿಂಬಿಂಧದ ಹಣೆಗಳಿಗೆ 
ಉತತಾರದ್ಯತ್ವದಿಿಂದಲೂ ನ್ಣ್ಚ್ಕಿಂಡು ಮತೊತಾಿಂದು ಮದುವೆಯಾಗುವ 
ಉರ್ದಟೋಶದಿಿಂದ ಇಸ್ಲಿಿಂಗೆ ಮತಾಿಂತರವಾದ ಹಲವು ಉದ್ಹರಣೆಗಳಿವೆ. 
ಮೂಲ ಧಮ್ಷದಲೆಲಿಟೋ ಇದ್ದರೆ ಕಾನ್ನ್ಪ್ರಕಾರ ಕುಟ್ಿಂಬದ ನಿವ್ಷಹಣೆಯ 

ಹಣೆ ಹರಬಟೋಕಾಗುತತಾರ. ಮತಾಿಂತರದ ಮೂಲಕ ಅಿಂತಹ ಹಣೆಗಳಿಿಂದ 
ತಪಿ್ಪಸಿಕಳ್ಳಲಾಗುತತಾರ.

ಹಾಗೆಿಂದು, ಎಲಲಿ ಅಿಂತರಧಮಟೋ್ಷಯ ಮದುವೆಗಳನ್ನು 
ವಿರಟೋಧಿಸಬಟೋಕ್ಿಂರಟೋನಲಲಿ.

ಅಿಂತರ್ಧಮಟೋ್ಷಯ ಮದುವೆಗಳಿಗೆ ಕಾನ್ನಿನ ಮನನುಣೆ ಗಳಿಸಿಕಡುವ 
ಸಲುವಾಗಿಯ್ಟೋ ಭ್ರತಿಟೋಯ ಸಿಂಸತ್ತಾ ‘ವಿಶಟೋರ ವಿವಾಹ ಕಾಯ್್ದ- 1954’ ಅನ್ನು 
ಜಾರಗೆ ತಿಂದಿರ. ಭ್ರತಿಟೋಯ ಕಾನ್ನ್ಗಳು ಪ್ರತಿಪ್ದಿಸುವ ಮದುವೆಯ 
ಹಕಿಕೆನಲ್ಲಿ ವ್ಯಕಿತಾಯಬ್ಬ ಯಾರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಬಟೋಕು ಎಿಂಬುದರ 
ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಅವನಿಗೆಟೋ/ಅವಳಿಗೆಟೋ ಬಿಡಲಾಗಿರ. ಅಿಂದರೆ ವಯಸಕೆ ಪ್ರಜ್ಗಳ 
ಅಿಂತರಧಮ್ಷಯ ವಿವಾಹಗಳಿಗೆ ಯಾವ ವಿರಟೋಧವೂ ಇಲಲಿ.

 ಹಾಗಿದ್ದರೂ ರಟೋಶದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತಿತಾರುವ ಬಳವಣಿಗೆಗಳು ಬಟೋರೆಯ್ಟೋ 
ಆಗಿವೆ. ಮದುವೆಯ ಆಮರವೊಡಿ್ಡ ಮಹಳೆಯರನ್ನು ಮತಾಿಂತರಗೊಳು್ಳವಿಂತೆ 
ಉದಿ್ದಟೋಪಿಸುವುದು, ಬಳಿಕ ಯಾವುರಟೋ (ಕಾನ್ನ್) ರಕ್ಷಣೆ ಇಲಲಿರ ಅವರನ್ನು 
ಪರತ್ಯಜಿಸುವುದು – ರಟೋಶದ ಹಲವೆಡೆ ಇಿಂತಹ ಘಟನಗಳು ಹೆಚ್ಚಿಗಿ 
ನಡೆಯುತಿತಾರುವುದು ವರದಿಯಾಗಿರ. ಇಿಂತಹ ಘಟನಗಳನ್ನು ಗಿಂಭಿಟೋರವಾಗಿ 
ಪರಗಣಿಸಿರುವ ಹರಯಾಣ, ಉತತಾರ ಪ್ರರಟೋಶ, ಹಮಾಚಲ ಪ್ರರಟೋಶ ಹಾಗೂ 
ಕನಾ್ಷಟಕದ ಸಕಾ್ಷರಗಳು, ಮಸಿಲಿಿಂ ರ್ರುರರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುವ 
ಮಸಿಲಿಮಟೋತರ ಯುವತಿಯರ ಹಕುಕೆಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಕಾನ್ನ್ಗಳನ್ನು 
ರೂಪಿಸಲು ಮಿಂದ್ಗಿವೆ. ಈ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಕಾನ್ನಿನ ಉರ್ದಟೋಶ ಮಹಳೆಯರ 
ಹತಾಸಕಿತಾಯನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವುರಟೋ ಹರತ್ ಅಿಂತರಧಮಟೋ್ಷಯ 
ಮದುವೆಗಳನ್ನು ವಿರಟೋಧಿಸುವುದಲಲಿ.
ಕಾನೂನು ಏನೇನು?: ಈಗಗಲೆಟೋ ಹೆಟೋಳಿದಿಂತೆ, ಮದುವೆಯ ವಯಸುಸಿ ತಲುಪಿದ 
ಇಬ್ಬರು ವಯಸಕೆ ಪ್ರಜ್ಗಳು ‘ವಿಶಟೋರ ವಿವಾಹ ಕಾಯ್್ದ’ ಅನ್ಸ್ರ, ಸಕಲ 
ಕಾನ್ನ್ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಪೂರೆೈಸಿ ಮದುವೆಯನ್ನು ಆಗಬಹುದು. ಹಾಗೆ 
ಮದುವೆ ನಟೋಿಂದಣಿ ಮಾಡಿಸುವ 30 ದಿನಗಳ ಪೂವ್ಷದಲ್ಲಿ ಸ್ವ್ಷಜನಿಕ 
ನಟೋಟಿಸ್ ಹರಡಿಸಬಟೋಕು. ಸಕಾ್ಷರ ನಿಟೋಡಿರುವ ಯಾವುರಟೋ ಅಧಿಕೃತ 
ಗುರುತಿನ ಚ್ಟೋಟಿ, ಫಟೋಟೊ ಸಟೋರದಿಂತೆ ಅಗತ್ಯ ದ್ಖಲೆಗಳನ್ನು ಮದುವೆಯ 
ನಟೋಿಂದಣಿಗಗಿ ಒದಗಿಸಬಟೋಕು. ಸಕಾ್ಷರ ನಟೋಮಕಮಾಡಿದ ಅಧಿಕಾರಗಳು 
ಮಾತ್ರ ಇಿಂತಹ ಮದುವೆಯನ್ನು ನಟೋಿಂದಣಿ ಮಾಡಿಕಳು್ಳವರು. ಈ 
ವಿವರಗಳನನುಲಲಿ ನಟೋಡಿದ್ಗ ಮದುವೆಗೆಿಂದು ಒಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಧಾಮ್ಷಕ 
ನಿಂಬಿಕ್ಯನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಇನನುಬ್ಬರ ಧಮ್ಷವನ್ನು ಒಪಿ್ಪಕಳು್ಳವ ಪ್ರಮಟೋಯವೆಟೋ 
ಬರುವುದಿಲಲಿ ಎಿಂಬುದು ಮಟೋಲೊನುಟೋಟಕ್ಕೆಟೋ ಸ್ಪರ್ವಾಗುತತಾರ.

ಅಲಹಾಬಾದ್ ಹೆೈಕಟೋರ್್ಷನ ತಿಟೋಕ್ಷಷ್ಣ ಅವಲೊಟೋಕನದಲ್ಲಿ ಈ ಅಿಂಶ ಇನ್ನು 
ಹೆಚ್ಚಿ ಸ್ಪರ್ವಾಗುತತಾರ. ಕ್ಟೋವಲ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕಳು್ಳವ ಉರ್ದಟೋಶದಿಿಂದ 
ಮತಾಿಂತರವನ್ನು ಒಪ್ಪಲಾಗದು ಎಿಂದು ಅದು ಹೆಟೋಳಿರ. ಪಿ್ರಯಾಿಂಶಿ @ ಕ್.ಎಿಂ.
ಶಮ್ರಟೋನ್ ವಿರುದ್ಧ ಉತತಾರ ಪ್ರರಟೋಶ ಸಕಾ್ಷರ; ನ್ರ್ ಜಹಾನ್ ಬಟೋಗಿಂ @ 
ಅಿಂಜಲ್ ಮಶಾ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಉತತಾರ ಪ್ರರಟೋಶ ಸಕಾ್ಷರ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಕಟೋರ್್ಷ 
ಅದನ್ನು ತ್ಿಂಬಾ ಸ್ಪರ್ವಾಗಿ ಹೆಟೋಳಿರ.

ಮಸಿಲಿಿಂ ಸಿಂಗತಿಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಲು ಹಿಂದೂ, ಸಿಖ್ ಹಾಗೂ 
ಕಿ್ರಶಿಚಿಯನ್ ಧಮ್ಷದ ಯುವತಿಯರು ಬಲವಿಂತವಾಗಿ ಇಸ್ಲಿಿಂ ಧಮ್ಷಕ್ಕೆ 
ಮತಾಿಂತರವಾಗುವ ಸ್ಕಷ್್ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ನಾವು ನಟೋಡಿರ್ದಟೋವೆ. ಇದು 
ಹಲವು ಮಜಲುಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಂಕರ್ ತಿಂದೊಡು್ಡತತಾರ. ಮೊತತಾಮೊದಲ್ಗೆ, ಹಿಂದೂ 
ಕಾನ್ನ್ಗಳ ಮದುವೆಯ ಪರಕಲ್ಪನಯು ಮಸಿಲಿಿಂ ವೆೈಯಕಿತಾಕ ಕಾಯ್್ದಯ 
ಮದುವೆಯ ಪರಕಲ್ಪನಗೆ ಸಿಂಪೂಣ್ಷ ವಿಭಿನನುವಾಗಿರ. ಮಸಿಲಿಿಂ ವೆೈಯಕಿತಾಕ 
ಕಾಯ್್ದಯು ‘ನಿಖ್’ವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಂದವೆಿಂಬಿಂತೆ ನಟೋಡಿದರೆ, ಹಿಂದೂ ಕಾಯ್್ದಯು 
ಮದುವೆಯನ್ನು ಪವಿತ್ರ ಸಿಂಸ್ಕೆರ ಎಿಂದು ಪರಗಣಿಸುತತಾರ.

ಮಸಿಲಿಿಂ ಕಾನ್ನ್ ಇಬ್ಬರು ಮಸಿಲಿಮರ ಮಧ್್ಯ ನಡೆಯುವ ಮದುವೆಯನ್ನು 
ಮಾತ್ರ ಅನ್ಮೊಟೋದಿಸುತತಾರ. ಹಟೋಗಗಿ ಮಸಿಲಿಿಂ ವ್ಯಕಿತಾಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುವ 
ಇನನುಬ್ಬ ವ್ಯಕಿತಾ ಮಸಿಲಿಿಂ ಆಗಿ ಮತಾಿಂತರಗೊಳು್ಳವುದು ಕಡಾ್ಡಯವಾಗಿರ. 
ಆದರೆ, ಮಸಿಲಿಿಂ ವ್ಯಕಿತಾಯು ಹಿಂದೂ ಧಮ್ಷದ ವ್ಯಕಿತಾಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಲು 
ಬಯಸಿದರೆ ಈ ಕಡಾ್ಡಯ ಇಲಲಿ.

ಕಾನ್ನಿನ ವಿಶಲಿಟೋರಣೆ ಮಾಡುವುದ್ದರೆ, ಮಸಿಲಿಿಂ ವೆೈಯಕಿತಾಕ ಕಾನ್ನ್ 
ಅಿಂತರಧಮಟೋ್ಷಯ ಮದುವೆಯನ್ನು ಕ್ರಮಬದ್ಧ ಎಿಂದು ಪರಗಣಿಸುವುದಿಲಲಿ. 
ಇನ್ನು ಮತಾಿಂತರಗೊಿಂಡ ವಧುವಿಗೆ ಅದುವರೆಗೆ ಹಿಂದೂ ಅರವಾ ಕಿ್ರಶಿಚಿಯನ್ 
ಧಮ್ಷದ ಕಾಯ್್ದಗಳಿಿಂದ ಸಿಗುತಿತಾದ್ದ ರಕ್ಷಣೆಯೂ ಇಲಲಿವಾಗುತತಾರ. ಮಿಂರ 
ಜನಿಸುವ ಮಕಕೆಳು ಸಹ ಪಿತಾ್ರಜಿ್ಷತ/ ಆನ್ವಿಂಶಿಕ ಹಕುಕೆಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕಳು್ಳವ 
ಸ್ಧ್ಯತೆ ಇರುತತಾರ.

ಅಿಂತರಧಮಟೋ್ಷಯ ವಿವಾಹ ಕುರತಿಂತೆ ಸಿಂವಿಧಾನಬದ್ಧವಾಗಿ ನಿಟೋಡಲಾದ 
ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಎತಿತಾಹಡಿಯುವುದು ಹಾಗೂ ಲ್ಿಂಗ ಸಮಾನತೆಯ ನಾ್ಯಯವನ್ನು 
ರ್ರಸಕೆರಸುವುದು ಈಗ ಅಗತ್ಯವಾಗಿರ. ಆ ಕುರತ ಕಾನ್ನಿನಲ್ಲಿ ಏನಲಲಿ 
ಇರಬಟೋಕು ಎಿಂಬ ಕ್ಲವು ಸಲಹೆಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ:
1.  ವ್ಯಕಿತಾಯಬ್ಬನ ವಯಸುಸಿ 18 ವರ್ಷ ಆಗುವವರೆಗೂ ಮತಾಿಂತರಕ್ಕೆ 

ಸಿಂಪೂಣ್ಷ ನಿಷಟೋಧ ವಿಧಿಸುವುದು
2.  ‘ವಿಶಟೋರ ವಿವಾಹ ಕಾಯ್್ದ’ಯ ಮಾದರಯಲೆಲಿಟೋ ಮತಾಿಂತರವಾಗಲು ಸ್ಪರ್ 

ಪ್ರಕಿ್ರಯ್ ರೂಪಿಸುವುದು. ಅಿಂದರೆ, ಯಾವ ಉರ್ದಟೋಶಕಾಕೆಗಿ ಈ ಮತಾಿಂತರ 
ಎಿಂಬುದನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿ 30 ದಿನಗಳ ಅವಧಿಯ ಸ್ವ್ಷಜನಿಕ ಕಾಲಾವಕಾಶ 
ಕಡುವುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಮತದಲ್ಲಿರುವ, 25 ವರ್ಷ ವಯಸಿಸಿಗೂ 
ಮಟೋಲ್ಪಟ್ ಇಬ್ಬರು ಸ್ಕ್ಷಿದ್ರರು ಇರಬಟೋಕು. ಈ ಘಟೋರಣೆಯನ್ನು ಆ 
ವ್ಯಕಿತಾಯ ಪೂಣ್ಷ ಹೆಸರು, ಸಿ್ವಟೋಕರಸುವ ಧಮ್ಷದ ಹಸ ಹೆಸರು, ಪ್ಲಕರ 
ಹೆಸರು, ಅಧಿಕೃತ ಗುರುತಿನ ಚ್ಟೋಟಿ ಸಿಂಖೆ್ಯ ಸಮಟೋತ ಸಥೆಳಿಟೋಯ ಹಾಗೂ 
ರಾಷಿ್್ರಟೋಯ ಮಟ್ದ ಪತಿ್ರಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಹಟೋರಾತ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಬಟೋಕು.

3.  ವಿಶಟೋರ ವಿವಾಹ ಕಾಯ್್ದಯನ್ನು ಹರತ್ಪಡಿಸಿ ಯಾವುರಟೋ 
ವೆೈಯಕಿತಾಕ ಕಾಯ್್ದಗಳ ಅಡಿಯಲೂಲಿ ಅಿಂತರಧಮಟೋ್ಷಯ ವಿವಾಹಗಳು 
ನಟೋಿಂದಣಿಗೊಳ್ಳಬಾರದು.

4.  ಮತಾಿಂತರಗೊಿಂಡ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕವಷ್ಟೋ ವಿವಾಹಕ್ಕೆ 
ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕಡಬಟೋಕು. ಇದರಿಂದ ಮತಾಿಂತರದ ಉರ್ದಟೋಶಗಳಿಗೆ 
ಮದುವೆಯಾಗಿ ವಿಂಚ್ಸುವ ಪರಪ್ಟ ತರ್್ಪವುದು.

5.  ಅಿಂತರಧಮಟೋ್ಷಯ ಮದುವೆಯನ್ನು ಕಡಾ್ಡಯವಾಗಿ ವಿಶಟೋರ ವಿವಾಹ 
ಕಾಯ್್ದಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಟೋಿಂದ್ಯಸಬಟೋಕು. ಇದು ನಡೆಯದ 
ಮದುವೆಯನ್ನು ಅನ್ಜಿ್ಷತ ಎಿಂರಟೋ ಪರಗಣಿಸಬಟೋಕು.

6.  ಅಿಂತರಧಮಟೋ್ಷಯ ಮದುವೆಗಳು ಮತ್ತಾ ಕುಟ್ಿಂಬಗಳು ‘ಭ್ರತಿಟೋಯ 
ಉತತಾರಾಧಿಕಾರ ಕಾಯ್್ದ’ ಅನ್ಸ್ರ ನಿಗವಣೆಗೆ ಒಳಪಡಬಟೋಕ್ಟೋ ಹರತ್ 
ಯಾವುರಟೋ ಧಮ್ಷದ ವೆೈಯಕಿತಾಕ ಕಾಯ್್ದಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಅಲಲಿ ಎಿಂಬ 
ಅಿಂಶವನ್ನು ಕಡಾ್ಡಯಗೊಳಿಸಬಟೋಕು.
ಈ ತೆರನಾದ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಮತಾಿಂತರಗೊಿಂಡ ವ್ಯಕಿತಾಯು 

ವಿಶಟೋರ ವಿವಾಹ ಕಾಯ್್ದ ಅನ್ಸ್ರ ಪ್ರಯಟೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸ್ಧ್ಯವಿರ.
ಏಕರೂಪ ನಾಗರಕ ಸಿಂಹತೆ ಜಾರಗಗಿ ನಾವಿನ್ನು ಕಾಯುತಿತಾದು್ದ, 

ವಿವಾಹಕಾಕೆಗಿಯ್ಟೋ ಇಸ್ಲಿಮಗೆ ಮತಾಿಂತರಗೊಿಂಡು ಅದರ ಪರಣಾಮ 
ಎದುರಸುತಿತಾರುವ ಯುವತಿಯರ ಹತಾಸಕಿತಾಯನ್ನು ಜವಾಬಾ್ದರಯುತ 
ಸಕಾ್ಷರಗಳು ಈ ಮಾಗ್ಷದಿಿಂದಲಾದರೂ ರಕ್ಷಿಸಬಟೋಕಿರ. ಈ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು 
ಯಾರಾದರೂ ವಿರಟೋಧಿಸುತಿತಾದ್್ದರೆ ಎಿಂದರೆ, ಅವರಗೆ ನಮ್ಮ ಯುವತಿಯರ 
ಹತಾಸಕಿತಾ ರಕ್ಷಿಸುವ ಉರ್ದಟೋಶ ಇಲಲಿವೆಿಂರಟೋ ಅರ್ಷ. 

ಲೀಖಕ: ಬಾಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ೀತ್ರದ  ಸಾಂಸದ,  
ಬಿಜೆಪಿ ಯುವಮೀರ್ಚೆ ರಾಷ್ಟಿೀ್ಯ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ

ಪ್ರೇಮಲರೇಕದ ‘ಧಮ್ಮ’ಸಂಕಟ

ತೀಸ್ತಾ ಸೆಟಲ್ವಾಡ್ ತೀಜಸ್ವಾ ಸೂರ್ಯ

‘ಬಾಂಬ’ ಸಿನಿಮಾವು 
ಅಾಂತರಧರ್ೀಚೆಯ ವಿವಾಹವು 
ಹೀಗೆ ರಕತೆಪಾತಕೆಕಾ ಕ್ರಣವಾಗಿ 

ಕನೆಗೆ ಎರಡೂ ಮತದವರನ್ನು 
ಒಾಂದುಗೂಡಿಸಿತು ಎಾಂಬುದನ್ನು 

ತೀರಿಸುತತೆದೆ. ಆದರ, ಈ 
ಕಲ್ಪನೆ ಸಿನಿಮಾಗೆ 

ಸಿೀರ್ತ.

ಕಲೆ: ಶಿವು ಹಾದಿಮನಿ

ಅಪ್ರತಿಮ 
ಕನ್ನಡತಿ


