ಬಾಳಪಯಣ
ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದರಾಮಯಯ, ಸನ್ಾಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರರಗಳು
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಶ್ಿೀ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಜೀವನಗಾಥೆಯಂದ್ರೆ ಕೆೀವಲ ಸ್ವಂತ ಪರಿಶ್ಿಮದಂದ್ ಯ್ಶ್ಸಿಿನ
ಎತತರಕೆೆ ಏರಿದ್ ಈ ನಾಡಿನ ಸಾಮಾನಯ ಮನುಷ್ಯರ ಬದ್ುಕಿನ ಕತೆ.
ಶ್ಿೀ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಹುಟ್ಟಿದ್ುದ ಈ ನಾಡಿನ ಸಾವಿರಾರು ಹಳ್ಳಿಗಳಲೆ್ಲಂದಾದ್ ಕುಗಾಿಮದ್ಲ್ಲಲ.
ಹೆತತವರೆೀನು ಪಿಭಾವಿಗಳಲಲ, ಅವರದ್ುದ ಸಾಮಾನಯ ರೆೈತ ಕುಟುಂಬ. ಹಳ್ಳಿಗಾಡಿನ ಬದ್ುಕಿನ ಎಲಲ
ಅಡೆತಡೆಗಳನುು ಸ್ವಾಲಾಗಿ ಸಿವೀಕರಿಸಿ ಮೆಟ್ಟಿನಂತು ಸಾಧನೆಯ್ ಶ್ಖ್ರ ಏರಿದ್ ಶ್ಿೀ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ
ಬಾಳದಾರಿ ಇಂತಹದೆದೀ ಹಿನೆುಲೆಯಂದ್ ಬಂದ್ವರಿಗೆ ಮಾಗಗದ್ಶ್ಗನ ಮಾತಿವಲಲ ಸ್್ೂತ್ರಗಯ್್ ಹೌದ್ು.
ಶ್ಿೀ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಹುಟ್ಿರು ಮೆೈಸ್್ರು ಜಲೆಲ ವರುಣಾ ಹೆ್ೀಬಳ್ಳಯ್ ಸಿದ್ದರಾಮನ ಹುಂಡಿ
ಗಾಿಮ,
ಜನನ 1948ರ ಆಗಸ್ಟಿ 12. ಇವರದ್ುದ ಕೃಷಿ ಪಿಧಾನ ಕುಟುಂಬ. ಅಂದನ ಕಾಲದ್ಲ್ಲಲ ಎಸ್ಟ.ಎಸ್ಟ.ಎಲ್.ಸಿ
ಪಾಸ್ು ಮಾಡುವುದೆೀ ಕಠಿಣವಾಗಿತುತ.
ಅಂತಹ ಪರಿಸಿಿತ್ರಯ್ಲ್ಲಲ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ತಮಮ ಕುಟುಂಬದ್ಲ್ಲಲ ಪದ್ವಿ ಪಡೆದ್ ಮೊದ್ಲ್ಲಗರಾದ್ರು.
ಭಾಷ್ಣ ಮಾಡುವುದ್ರಲ್ಲಲ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರದ್ುದ ಎತ್ರತದ್ ಕೆೈ. ಶಾಲಾ-ಕಾಲೆೀಜು ದನಗಳಲ್ಲಲ ಉತತಮ
ಭಾಷ್ಣಕಾರರಾಗಿ ಹೆ್ರಹೆ್ಮುಮವ ಮ್ಲಕ
ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಎಲಲರ ಮೆಚ್ುುಗೆಗೆ ಪಾತಿರಾಗಿದ್ದರು.

ಬಾಲ್ಯ ಮತ್ುು ವಿಧ್ಾಯಭ್ಾಯಸ
ಶ್ಿೀ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಬಾಲಯದ್ ದನಗಳನುು ಕಳೆದ್ದ್ುದ ಸ್ವಗಾಿಮ ಸಿದ್ದರಾಮನ ಹುಂಡಿಯ್ಲೆಲೀ,
ಆರಂಭದ್ ದನಗಳಲ್ಲಲ ವಿದಾಯಭಾಯಸ್ವನುು ಅಧಗದ್ಲ್ಲಲಯೀ ನಲ್ಲಲಸ್ಬೆೀಕಾದ್ ಪರಿಸಿಿತ್ರ ಬಂದತುತ. ಶಾಲೆ ಬಿಟುಿ
ದ್ನ ಮೆೀಯಸ್ುವ ಕಾಯ್ಕಕೆೆ ಮುಂದಾಗಬೆೀಕಾಯತು. ಆದ್ರೆ ಬಾಲಕ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರಲ್ಲಲನ
ಪಿತ್ರಭೆಯ್ನುು ಗಮನಸಿದ್ ಗಾಿಮದ್ ಶಾಲೆಯ್ ಶ್ಕ್ಷಕರು ಶಾಲೆಗೆ ಕರೆತಂದ್ು ನೆೀರವಾಗಿ 4ನೆೀ ತರಗತ್ರಗೆ
ಪಿವೆೀಶ್ ಕೆ್ಟಿರು. ಬಾಲಕ ಆಗಿದಾದಗ ತಾವು ದ್ನ ಮೆೀಯಸ್ಲು ಹೆ್ೀಗುತ್ರತದ್ದ ಸ್ಂದ್ಭಗವನುು
ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಆಗಾಗ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೆ್ಳಳಿವುದ್ುಂಟು.
ಪಾಿಥಮಿಕ ಶ್ಕ್ಷಣದ್ ಬಳ್ಳಕ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಮುಖ್ ಮಾಡಿದ್ುದ, ಮೆೈಸ್್ರು ಕಡೆಗೆ. ಕಾಲೆೀಜು
ಶ್ಕ್ಷಣಕಾೆಗಿ ಯ್ುವರಾಜ ಕಾಲೆೀಜಗೆ ಪಿವೆೀಶ್ ಪಡೆದ್ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಅಲ್ಲಲಯೀ ಬಿ.ಎಸಿಿ ಪದ್ವಿ
ಪಡೆದ್ರು.‘ನನುನುು ಡಾಕಿರ್ ಮಾಡಬೆೀಕೆಂದ್ು ಅಪೂನ ಯೀಚ್ನೆಯಾಗಿತುತ’ ಎಂದ್ು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು
ಹಳೆಯ್ ನೆನಪನುು ಮೆಲುಕುಹಾಕುತಾತರೆ. ಅಪೂನ ಬಯ್ಕೆಯ್ ಹೆ್ರತಾಗಿಯ್್ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು
ಕಾನ್ನು ವಾಯಸ್ಂಗಕೆೆ ಮುಂದಾದ್ರು. ಕಾನ್ನು ಪದ್ವಿಗಾಗಿ ಶಾರದಾ ವಿಲಾಸ್ ಕಾಲೆೀಜಗೆ
ಸೆೀಪಗಡೆಯಾದ್ರು. ಅದ್ರ ನಂತರ ಕೆಲಕಾಲ ವಿದಾಯವಧಗಕ ಕಾನ್ನು ಕಾಲೆೀಜನಲ್ಲಲ ಅತ್ರಥಿ
ಉಪನಾಯಸ್ಕರಾಗಿಯ್್ ಸೆೀವೆ ಸ್ಲ್ಲಲಸಿದ್ರು. ಇದಾದ್ ನಂತರ ವಕಿೀಲ ವೃತ್ರತಯ್ನುು ಆರಂಭಿಸಿದ್ರು.

ಹ ೀರಾಟದ್ ಬದ್ುಕು
ನಾಯಯ್ವಾದಯಾಗಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಮನಸ್ುಿ ನಾಯಯಾಲಯ್ದ್ಲೆಲೀ ಕಳೆದ್ು ಹೆ್ೀಗಲ್ಲಲಲ. ಶೆ ೀಷಿತ
ವಗಗಗಳ ಪರ ಅವರ ಮನ ಸ್ದಾ ಮಿಡಿಯ್ುತ್ರತತುತ. ಹಿೀಗಾಗಿ ಶ್ಿೀ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಸ್ಮಾಜವಾದ
ಚಂತಕ ಡಾ. ರಾಮ ಮನೆ್ೀಹರ ಲೆ್ೀಹಿಯಾ ಅವರ ಪಿಭಾವಕೆೆ ಒಳಗಾದ್ರು.
ವಿದಾಯಥಿಗ ಆಗಿದಾದಗ ಮೆೈಸ್್ರಿನ ಸ್ುಬಬರಾಯ್ನ ಕೆರೆ ಬಳ್ಳ ಇರುವ ಕಟಿಡದ್ಲ್ಲಲ ರ್ಂ ಒಂದ್ನುು ಬಾಡಿಗೆಗೆ
ಪಡೆದ್ುಕೆ್ಂಡಿದ್ದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಕಷ್ಿದ್ ದನಗಳನುು ಎದ್ುರಿಸಿದ್ ಕಾಲವದ್ು. ಅಂದನ ಆ

ಅನುಭವವೆೀ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಬಡವರ ಪರವಾದ್ ಹಲವಾರು ಯೀಜನೆಗಳನುು ಇಂದ್ು ಜಾರಿಗೆ
ತರಲು ಸ್ಹಕಾರಿ ಆಯತು. ‘’ಬಡವರ ಕಷ್ಿ ಏನು ಎಂಬುದ್ು ನನಗೆ ಗೆ್ತುತ, ಅದ್ನುು ಸ್ವಂತ
ಅನುಭವಿಸಿದ್ವನು ನಾನು. ಆದ್ದರಿಂದ್ಲೆೀ ಅನುಭಾಗಯ, ಕ್ಷೀರಭಾಗಯ, ವಿದಾಯಸಿರಿ, ಮತ್ರತತರ
ಯೀಜನೆಗಳನುು ಜಾರಿಗೆ ತರುವ ನಧಾಗರ ಕೆೈಗೆ್ಂಡಿದೆದೀನೆ’’ ಎಂದ್ು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು
ಹೆಮೆಮಯಂದ್ ಹೆೀಳ್ಳಕೆ್ಳಳಿತಾತರೆ.
ಪ್ರಿ.ಪಿ.ಎಂ ಚಕೆಬೆ್ೀರಯ್ಯ ಎಂಬುವರ ಬಳ್ಳ ವಕಿೀಲ ವೃತ್ರತಯ್ನುು ಅಭಾಯಸ್ ಮಾಡುತ್ರತದ್ದ ಶ್ಿೀ
ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಕಿಮೆೀಣ ಸಾವಗಜನಕ ಜೀವನಕೆೆ ತೆರೆದ್ುಕೆ್ಂಡರು. ನಾಯ್ಕತವದ್
ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನುು ಮೆೈಗ್ಡಿಸಿಕೆ್ಳಿತೆ್ಡಗಿದ್ರು.

ರಾಜಕಾರಣದ್ ಆರಂಭ
ಶೆ ೀಷಿತ ವಗಗಗಳ ಕಷ್ಿಕಾಪಗಣಯಗಳ್ಳಗಾಗಿ ಸ್ದಾ ಮಿಡಿಯ್ುತ್ರತದ್ದ ಶ್ಿೀ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರಲ್ಲಲ ಸಾಮಾಜಕ
ನಾಯಯ್ದ್ ಆಶ್ಯ್ ಸೆೈದಾದಂತ್ರಕವಾಗಿ ಸ್ೂಷ್ಿಗೆ್ಳಿಲು ಕಾರಣವಾದ್ುದ್ು ಡಾ,ರಾಮಮನೆ್ೀಹರ
ಲೆ್ೀಹಿಯಾ ಚಂತನೆ. ಇದ್ಕಾೆಗಿ ಅವರು ವಕಿೀಲ ವೃತ್ರತಯ್ನುು ಬಿಟುಿ ರಾಜಕಾರಣಕೆೆ ಧುಮುಕಿದ್ರು.
ಹಿೀಗೆ ವಕಿೀಲ ವೃತ್ರತಯ್ನುು ಬಿಟುಿ ಬಂದ್ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ರಾಜಕಿೀಯ್ದ್ಲ್ಲಲ ಒಂದೆ್ಂದೆೀ ಹೆಜೆೆ
ಇಡುತಾತ ಮುಂದೆ ಸಾಗಿದ್ರು. 1978ರಲ್ಲಲ ರಾಜಕಾರಣದ್ಲ್ಲಲ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪಿವೆೀಶ್ಮಾಡಿದ್
ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ತಾಲ್ಲಕು ಅಭಿವೃದಿ ಮಂಡಳ್ಳಯ್ ಸ್ದ್ಸ್ಯರಾದ್ರು. ಜೆ್ತೆ ಜೆ್ತೆಗೆ ರೆೈತ
ಚ್ಳವಳ್ಳಯ್ತತ ಆಕಷಿಗತರಾದ್ರು. ಹಿೀಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಿ.ಎಂ.ಡಿ ನಂಜುಂಡ ಸಾವಮಿ ಅವರ ಒಡನಾಟ
ಲಭಿಸಿತು.
1980ರಲ್ಲಲ ಶ್ಿೀ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಮೊದ್ಲಬಾರಿ ಮೆೈಸ್್ರು ಲೆ್ೀಕಸ್ಭೆ ಕ್ೆೀತಿದಂದ್ ಚ್ುನಾವಣಾ
ಅಖಾಡಕೆೆ ಇಳ್ಳದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಗೆಲುವು ಸಾಧಯವಾಗಲ್ಲಲಲ. ಆದ್ರೆ ಹುಟುಿ ಛಲಗಾರ ಆ ಸೆ್ೀಲ್ಲನಂದ್
ಹಿಮೆಮಟಿಲ್ಲಲಲ. ಮೊದ್ಲ ಸೆ್ೀಲನೆುೀ ಗೆಲುವಿನ ಸೆ್ೀಪಾನ ಮಾಡಿಕೆ್ಂಡ ಶ್ಿೀ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು

1983ರ ವಿಧಾನಸ್ಭೆ ಚ್ುನಾವಣೆಯ್ಲ್ಲಲ ಲೆ್ೀಕದ್ಳದ್ ಅಭಯಥಿಗಯಾಗಿ ಚಾಮುಂಡೆೀಶ್ವರಿ ವಿಧಾನಸ್ಭೆ
ಕ್ೆೀತಿದಂದ್ ಸ್ೂಧಿಗಸಿದ್ರು. ತಕೆಡಿ ಗುರುತ್ರನೆ್ಂದಗೆ ಕಣಕಿೆಳ್ಳದದ್ದ ಶ್ಿೀ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಇಂದರಾ
ಕಾಂಗೆಿಸ್ಟನ ಡಿ ಜಯ್ದೆೀವರಾಜ ಅರಸ್ು ಅವರನುು ಸೆ್ೀಲ್ಲಸಿ ಮೊದ್ಲ ಬಾರಿ ವಿಧಾನಸ್ಭೆ
ಪಿವೆೀಶ್ಸಿದ್ರು.. ಇದ್ರಲ್ಲಲ ಮೆೈಸ್್ರು ತಾಲ್ಲಕಿನ ಮುಖ್ಂಡರಾಗಿದ್ದ ಕೆಂಪವಿೀರಯ್ಯ ಎಂಬುವರ ಪಾತಿ
ಪಿಮುಖ್ವಾಗಿತುತ.
ಶ್ಿೀ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ವಿಧಾನಸ್ಭೆಗೆ ಪಿವೆೀಶ್ ಪಡೆದಾಗ ಶ್ಿೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೆಗಡೆ ಅವರ ನೆೀತೃತವದ್
ಸ್ಕಾಗರ ಇತುತ. ಸ್ಕಾಗರ ರಚ್ನೆಗೆ ಹೆಗಡೆ ಅವರು ಪಕ್ೆೀತರರು ಹಾಗ್ ಬಿಜೆಪಿ ಸ್ದ್ಸ್ಯ ಬೆಂಬಲ
ಪಡೆದದ್ದರು. ಶ್ಿೀ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ್ ಸ್ಹ ಸ್ಕಾಗರಕೆೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದ್ದರು. ಹಿೀಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಕನುಡ
ಕಾವಲು ಸ್ಮಿತ್ರಯ್ ಅಧಯಕ್ಷ ಸಾಿನ ನೀಡಲಾಯತು. ಬಳ್ಳಕ ರೆೀಷ್ೆಮ ಸ್ಚವರಾದ್ರು.
1985ರಲ್ಲಲ ವಿಧಾನಸ್ಭೆಗೆ ಮಧಯಂತರ ಚ್ುನಾವಣೆ ನಡೆದಾಗ ಶ್ಿೀ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಜನತಾಪಕ್ಷದಂದ್
ಸ್ೂಧಿಗಸಿ ಎರಡನೆೀ ಬಾರಿ ಚ್ುನಾಯತರಾದ್ರು. ಬಳ್ಳಕ ಪಶ್ು ಸ್ಂಗೆ್ೀಪನೆ, ರೆೀಷ್ೆಮ ಸ್ಚವರಾದ್ರು.
ಎಸ್ಟ.ಆರ್ ಬೆ್ಮಾಮಯ ಅವರ ಮಂತ್ರಿಮಂಡಲದ್ಲ್ಲಲ ಸಾರಿಗೆ ಸ್ಚವರಾಗಿಯ್್ ಕಾಯ್ಗನವಗಹಿಸಿದ್ರು.
1989ರಲ್ಲಲ ಜನತಾಪಕ್ಷ ಇಬಾಾಗವಾಗಿ ಜನತಾದ್ಳ ಮತುತ ಸ್ಮಾಜವಾದ ಜನತಾಪಕ್ಷ ಅಸಿತತವಕೆೆ ಬಂತು.
ಶ್ಿೀ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಆಗ ಜನರಾದ್ಳದೆ್ಂದಗೆ ಗುರುತ್ರಸಿಕೆ್ಂಡರು. ಆದ್ರೆ ಆ ಪಕ್ಷದ್
ಅಭಯಥಿಗಯಾಗಿ ವಿಧಾನಸ್ಭೆ ಚ್ುನಾವಣೆಯ್ಲ್ಲಲ ಪರಾಭವ ಹೆ್ಂದದ್ರು. 1991ರಲ್ಲಲ ಕೆ್ಪೂಳ ಲೆ್ೀಕಸ್ಭಾ
ಕ್ೆೀತಿದಂದ್ ಸ್ೂಧಿಗಸಿ ಸೆ್ೀಲು ಕಂಡರು. ಅದ್ು ಶ್ಿೀ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ರಾಜಕಿೀಯ್ ಜೀವನದ್ಲ್ಲಲ ತುಸ್ು
ಹಿನುಡೆಯ್ ಕಾಲ.
ಎದೆಗುಂದ್ದ್ ಶ್ಿೀ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು 1994ರ ವಿಧಾನಸ್ಭೆ ಚ್ುನಾವಣೆಯ್ಲ್ಲಲ ಜನತಾದ್ಳ
ಉಮೆೀದ್ುದಾರರಾಗಿ ಸ್ವಧಿಗಸಿ ಮ್ರನೆ ಬಾರಿ ವಿಧಾನಸ್ಭೆ ಪಿವೆೀಶ್ಸಿದ್ರು. ಶ್ಿೀ ಹೆಚ್.ಡಿ ದೆೀವೆೀಗೌಡರ
ಸ್ಚವ ಸ್ಂಪುಟದ್ಲ್ಲಲ ಹಣಕಾಸ್ು ಮಂತ್ರಿಗಳಾದ್ರು. ಅವರು ಮೊಟಿ ಮೊದ್ಲ ಬಾರಿಗೆ ಮುಂಗಡ ಪತಿ
ಮಂಡಿಸ್ಲು ಸಿದ್ಿತೆ ನಡೆಸ್ುತ್ರತದಾದಗ ‘’ಕುರಿ ಕಾಯ್ವವನಗೆೀನು ಗೆ್ತುತ ಲೆಕೆ? ಎಂದ್ು ಹಿೀಯಾಳ್ಳಸಿದ್ುದಂಟು.
ಈ ಅಪಮಾನದಂದ್ ಅವರು ಕುಗಗಲ್ಲಲಲ, ಬದ್ಲ್ಲಗೆ ಈ ಸ್ವಾಲನುು ಸಿವೀಕರಿಸಿದ್ರು. ಅದ್ರ ಫಲವಾಗಿಯೀ
ಮುಂದನ ಒಂಭತುತ ಮುಂಗಡಪತಿಗಳನುು ಮಂಡಿಸಿ ಆಥಿಗಕತಜ್ಞರಿಂದ್ಲ್ ಸೆೈ ಎನಸಿಕೆ್ಂಡರು. ಶ್ಿೀ

ದೆೀವೆೀಗೌಡರು 1996ರಲ್ಲಲ ಪಿಧಾನಯಾದಾಗ ಜೆ.ಹೆಚ್ ಪಟೆೀಲರ ಮಂತ್ರಿಮಂಡಲದ್ಲ್ಲಲ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ
ಅವರು ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದ್ರು.
1999ರಲ್ಲಲ ಜನತಾದ್ಳ ಮತೆತ ಹೆ್ೀಳಾಯತು. ಆಗ ಶ್ಿೀ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಜಾತಯತ್ರೀತ
ಜನತಾದ್ಳದೆ್ಂದಗೆ ಗುರುತ್ರಸಿಕೆ್ಂಡರು. ಆದ್ರೆ ಆ ಪಕ್ಷದ್ ಅಭಯಥಿಗಯಾಗಿ ವಿಧಾನಸ್ಭೆ
ಚ್ುನಾವಣೆಯ್ಲ್ಲಲ ಶ್ಿೀ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಪರಾಭವ ಹೆ್ಂದದ್ರು. 2004ರ ಚ್ುನಾವಣೆಯ್ಲ್ಲಲ ಮತೆತ
ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ ಶ್ಿೀ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಕಾಂಗೆಿಸ್ಟ - ಜೆಡಿಎಸ್ಟ ಮೆೈತ್ರಿ ಸ್ಕಾಗರದ್ಲ್ಲಲ ಉಪ
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದ್ರು.
ಬದ್ಲಾದ್ ರಾಜಕಿೀಯ್ ಸ್ಂದ್ಭಗದ್ಲ್ಲಲ ಅನವಾಯ್ಗವಾಗಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಜೆಡಿಎಸ್ಟ ಪಕ್ಷದಂದ್
ದ್್ರವಾಗಬೆೀಕಾಯತು. ಎರಡು ಬಾರಿ ಮನೆಹೆ್ಸಿತಲ್ಲನ ವರೆಗೆ ಬಂದದ್ದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಾಿನ ಕಾಣದ್
ಕೆೈಗಳ ಆಟದಂದಾಗಿ ತಪಿೂಹೆ್ೀದಾಗ ಶ್ಿೀ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಜೆಡಿಎಸ್ಟ ಪಕ್ಷವನೆುೀ ತೆ್ರೆಯ್ಬೆೀಕಾದ್
ಪರಿಸಿಿತ್ರ ನಮಾಗಣವಾಯತು. 2006ರಲ್ಲಲ ಶಾಸ್ಕ ಸಾಿನಕೆೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ್ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು
ಜೆಡಿಎಸ್ಟ ನಂದ್ ಹೆ್ರ ಬಂದ್ರು.

ರಾಜಕೀಯ ತ್ರರುವು
ಜೆ.ಡಿ.ಎಸ್ಟ ನಂದ್ ಹೆ್ರಬಂದ್ ಶ್ಿೀ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಅರಮನೆ ಮೆೈದಾನದ್ಲ್ಲಲ ನಡೆದ್
ಬೃಹತ್ ಸ್ಮಾವೆೀಶ್ದ್ಲ್ಲಲ 2006ರ ಜುಲೆೈ 22ರಂದ್ು ಎ.ಐ.ಸಿ.ಸಿ ಅಧಯಕ್ೆ ಸೆ್ೀನಯಾಗಾಂಧಿ ಅವರ
ಸ್ಮುಮಖ್ದ್ಲ್ಲಲ ಕಾಂಗೆಿಸ್ಟ ಪಕ್ಷ ಸೆೀರಿದ್ರು. ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಶ್ಿೀ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ರಾಜಕಿೀಯ್ ಜೀವನಕೆೆ
ಮತೆ್ತಂದ್ು ತ್ರರುವು ನೀಡಿತು. ಬಳ್ಳಕ ಚಾಮುಂಡೆೀಶ್ವರಿ ವಿಧಾನಸ್ಭಾ ಕ್ೆೀತಿಕೆೆ ನಡೆದ್
ಮರುಚ್ುನಾವಣೆಯ್ಲ್ಲಲ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಕಾಂಗೆಿಸ್ಟ ಅಭಯಥಿಗಯಾಗಿ ಸ್ೂಧಿಗಸಿ ರೆ್ೀಚ್ಕ ಗೆಲುವು
ಸಾಧಿಸಿದ್ರು.

2008ರಲ್ಲಲ ವಿಧಾನಸ್ಭೆ ಕ್ೆೀತಿಗಳ ಮರುವಿಂಗಡಣೆ ಆಯತು. ಆಗ ವರುಣಾ ಕ್ೆೀತಿ ಹೆ್ಸ್ದಾಗಿ ರಚ್ನೆ
ಆಯತು. ಆ ಕ್ೆೀತಿದಂದ್ ಶ್ಿೀ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ವಿಧಾನಸ್ಭೆ ಪಿವೆೀಶ್ಸಿದ್ರು. ಬಳ್ಳಕ ಅವರು
ವಿಧಾನಸ್ಭೆ ಪಿತ್ರಪಕ್ಷ ನಾಯ್ಕರಾದ್ರು. ಈ ಸ್ಂದ್ಭಗದ್ಲ್ಲಲ ಶ್ಿೀ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಬಳಾಿರಿಯ್
ಗಣಿಧಣಿಗಳ ವಿರುದ್ಿ ರಣಕಹಳೆ ಮೊಳಗಿಸಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಂದ್ ಬಳಾಿರಿಯ್ವರೆಗೆ ಪಾದ್ಯಾತೆಿ ನಡೆಸಿ
ರಾಜಯ ರಾಜಕಿೀಯ್ದ್ಲ್ಲಲ ಹೆ್ಸ್ಸ್ಂಚ್ಲವನೆುೀ ಉಂಟುಮಾಡಿದ್ರು.

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರರ ಗಾದಿಯತ್ು
2013ರ ವಿಧಾನಸ್ಭೆ ಚ್ುನಾವಣೆಯ್ಲ್ಲಲ ತಮಮ ಗೆಲುವಿಗೆ ಮಾತಿ ಶ್ಿಮಿಸ್ದೆ ಇಡಿೀ ರಾಜಯಸ್ುತ್ರತ ಕಾಂಗೆಿಸ್ಟ
ಪರ ಪಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಪಕ್ಷದ್ ಭಾರಿೀ ಗೆಲುವಿಗೆ ಕಾರಣರಾದ್ರು.
ಮೊದ್ಲ್ ಆದ ೀಶ
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಪಿಮಾಣ ವಚ್ನ ಸಿವೀಕರಿಸಿದ್ ಶ್ಿೀ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಆಗಲೆೀ
ನುಡಿದ್ಂತೆ’ನಡೆಯ್ಬೆೀಕು’’ ಎಂಬ ಸ್ಂಕಲೂವನುು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಚ್ುನಾವಣಾ ಕಾಲದ್ಲ್ಲಲ ಪಕ್ಷ
ಪಿಕಟ್ಟಸ್ುವ ಪಿಣಾಳ್ಳಕೆ ಕೆೀವಲ ಕಾಗದ್ಗಳ ಕಂತೆಯಾಗಿ ಕಳೆದ್ುಹೆ್ೀಗಲು ಬಿಡಬಾರದ್ು, ಅದ್ು ಅಧಿಕಾರದ್
ದನಗಳಲ್ಲಲ ಸ್ಕಾಗರಕೆೆ ಮಾಗಗದ್ಶ್ಗಯಾಗಬೆೀಕು ಎಂದ್ು ಅವರು ನಧಗರಿಸಿದ್ದರು. ಅದ್ರ ಫಲವಾಗಿಯೀ
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಪಿಮಾಣವಚ್ನ ಸಿವೀಕರಿಸಿದ್ ಮರುಗಳ್ಳಗೆಯ್ಲ್ಲಲಯೀ ಅನುಭಾಗಯ, ಕ್ಷೀರಭಾಗಯ ಮತುತ
ದ್ಲ್ಲತ,ಹಿಂದ್ುಳ್ಳದ್ ಮತುತ ಅಲೂಸ್ಂಖಾಯತರ ಸಾಲ ಮನಾು, ಕಾಯ್ಗಕಿಮಗಳನುು ಘ್ೀಷಿಸಿದ್ರು.
ಇಷ್ೆಿೀ ಅಲಲ ಪಕ್ಷದ್ ಪಿಣಾಳ್ಳಕೆಯ್ಲ್ಲಲ ನೀಡಿದ್ದ 165 ಭರವಸೆಗಳಲ್ಲಲ 60ನುು ತಮಮ ಮೊದ್ಲ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಲಯೀ
ಈಡೆೀರಿಸಿದ್ರು. ಎರಡನೆೀ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಲ ಪಿಣಾಳ್ಳಕೆಯ್ಲ್ಲಲನ ಇನ್ು 30 ಭರವಸೆಗಳನುು ಈಡೆೀರಿಸಿದ್ರು.
ಇದ್ು ಶ್ಿೀ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಜನಪರ ಧೆ್ೀರಣೆ, ಬಡವರ ಕಲಾಯಣದ್ ಬಗೆಗ ಬದ್ದತೆ ಮತುತ ಪಾಿಮಾಣಿಕ
ನಡವಳ್ಳಕೆಗೆ ಸಾಕ್ಷ. ದ್ಕ್ಷತೆ ಮತುತ ಪಾಿಮಾಣಿಕತೆ ಶ್ಿೀ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ವಯಕಿತತವದ್ ಹೆಗುಗರುತುಗಳಳ.
ಇಂತಹ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಆಡಳ್ಳತದ್ಲ್ಲಲ ಕನಾಗಟಕ ಸ್ುರಕ್ಷತ ಹಸ್ತದ್ಲ್ಲಲದೆ ಎಂದ್ು ತ್ರಳ್ಳದ್ುಕೆ್ಂಡು ನಾಡಿನ
ಜನತೆ ನೆಮಮದಯಾಗಿರಬಹುದ್ು.

ಕುಟುಂಬ....
ಶ್ಿೀ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಪತ್ರು ಪಾವಗತ್ರ, ಗೃಹಿಣಿ. ಹಿರಿಯ್ ಪುತಿ ರಾಕೆೀಶ್, ರಾಜಕಿೀಯ್ದ್ಲ್ಲಲ
ಸ್ಕಿಿಯ್ರಾಗಿದಾದರೆ. ಕಿರಿಯ್ ಪುತಿ ಡಾ. ಎಸ್ಟ ಯ್ತ್ರೀಂದ್ಿ ವೆೈದ್ಯರಾಗಿದಾದರೆ.
ಶ್ಿೀ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ವೆೀದಕೆಯ್ಲ್ಲಲ ಮಾತ್ರಗೆ ನಂತರೆ ಅಪೂಟ ಮೆೈಸ್್ರು ಸಿೀಮೆಯ್ ಗಾಿಮ ಭಾಷ್ೆ
ಹೆ್ರಹೆ್ಮುಮತತದೆ. ಆ ಶೆೈಲ್ಲಯ್ಲ್ಲಲಯೀ ಭಾಷ್ಣ ಮಾಡಿ ಸ್ಭಿಕರನುು ಸ್್ಜಗಲ್ಲಲನಂತೆ ಸೆಳೆಯ್ುವ ಶ್ಕಿತ ಶ್ಿೀ
ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಇದೆ. ಅವರ ಮಾತು ಒರಟು, ಆದ್ರೆ ಮನಸ್ುಿ ಮಾತಿ ಮೃದ್ು. ಈ
ಕಾರಣಕಾೆಗಿಯೀ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ನವರಿಗೆ ದೆ್ಡಡ ಅಭಿಮಾನ ಬಳಗವೆೀ ಇದೆ.

ಆಸಕು....
ರಾಜಯದ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಾಿನಕೆೆೀರಿದ್ರ್ ಶ್ಿೀ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಆಂತಯ್ಗದ್ಲ್ಲಲ ಅದೆೀ
ಸಿದ್ದರಾಮನಹುಂಡಿಯ್ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರೆೀ ಆಗಿದಾದರೆ. ವಿೀರಗಾಸೆ ಕುಣಿತ ಎಂದ್ರೆ ಈಗಲ್
ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಬಲು ಇಷ್ಿ, ಗಾಿಮದ್ಲ್ಲಲ ನಡೆಯ್ುವ ಉತಿವಕೆೆ ಪಿತ್ರವಷ್ಗ ಭೆೀಟ್ಟ ನೀಡುವ ಶ್ಿೀ
ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಗಾಿಮಸ್ಿರೆ್ಂದಗೆ ಸೆೀರಿ ಹೆಜೆೆ ಹಾಕುತಾತರೆ. ಇನುು ಬೆ್ೀಂಡಾ ಸಾಂಬಾರ್ ಎಂದ್ರೆ
ಶ್ಿೀ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಬಲು ಇಷ್ಿ. ರಾಗಿ ಮುದೆದ, ನಾಟ್ಟ ಕೆ್ೀಳ್ಳ ಸಾರು ಪಿಿಯ್ವಾದ್ ಆಹಾರ, ಬೆಳಗಿನ
ಉಪಹಾರಕೆೆ ದೆ್ಸೆ, ರಾಗಿ ದೆ್ಸೆ, ಮಸಾಲೆ ದೆ್ಸೆ, ಇಡಿಲ, ನಾಟ್ಟ ಕೆ್ೀಳ್ಳ ಸಾರು ಬಯ್ಸ್ುತಾತರೆ.
ರಾಜಕಿೀಯ್ ಮಾತಿವಲಲ, ಶ್ಿೀ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಮೊದ್ಲ್ಲನಂದ್ಲ್ ಸಾಹಿತ್ರಗಳ ಒಡನಾಟ ಹೆಚ್ುು.
ಆದ್ದರಿಂದ್ಲೆೀ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಪಿಮಾಣವಚ್ನ ಸಿವೀಕರಿಸಿದ್ ನಂತರ ಅವರು ಯಾವುದೆೀ ಮಠಮಂದರಗಳ್ಳಗೆ ಹೆ್ೀಗಲ್ಲಲಲ, ಅವರು ಭೆೀಟ್ಟ ನೀಡಿದ್ುದ ಸಾಹಿತ್ರಗಳಾದ್ ಯ್ು.ಆರ್.ಅನಂತಮ್ತ್ರಗ,
ಜ.ಎಸ್ಟ.ಶ್ವರುದ್ಿಪೂ, ದೆೀವನ್ರ ಮಹಾದೆೀವ ಅವರ ಮನೆಗಳ್ಳಗೆ...

