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 ಮುತಿ್ತನಂತಹ ಕಣ್ಣ ೀರು ಹನಿಗಳು  ಅವರ ಕಪೀಲಗಳಿಂದ ಕೆಳಗುರುಳ ನಾನು 
ಬರೆದ ಕಾಗದವನುು  ತೀಯಿಸಿದವು. ಒಿಂದು ಕ್ಷಣ ಮಾತರ  ಅವರು ತಮ್ಮ  ಕಣ್ಣಣ ಗಳನುು  

ಮುಚಿ್ಚಕಿಂಡು ಏನನ್ನು  ಯೀಚ್ಚಸುವಂತೆ ಕಂಡು ಬಂದರು. ಅನಂತರ ಅವರು ಆ 

ಕಾಗದವನುು  ಹರಿದು ಬಿಟ್ಟ ರು. ಆ ಕಾಗದವನುು  ಓದಬೇಕೆಿಂದು ಹಾಸಿಗೆಯಲಿ್ಲ  ಎದುು  

ಕುಳತುದು ವರು ಮ್ತಿಮ್ಮಮ  ಮ್ಲಗಿದು ರು. ನಾನು ಅತಿೆ . ಆ ಪ್ರ ೀಮ್ಪೂರಿತ ಹನಿಗಳು ನನು  

ಹೃದಯವನುು  ನಿಮ್ಮಲಗೊಳಸಿದವು 
         ಎಿಂ.ಕೆ.ಗಿಂಧಿ 

 ಮ್ಹಾತಮ ಗಿಂಧಿೀಜಿಯವರ ಅಹಿಂಸಾ ತತವ ಕೆೆ  ಈ ಘಟ್ನೆ ಅಡಿಪಾಯವಾಯಿತು. 

ಅಹಿಂಸೆಯ ನಿಜಸ್ವ ರೂಪವನುು  ತಂದೆ ಮ್ಗನ ಸ್ಮಾಗಮ್ದಲಿ್ಲ  ಕಂಡುಕಿಂಡರು. 

ಚ್ಚಕೆವರಿದ್ದು ಗ ಜಿೀವನದಲಿ್ಲ  ನಡೆದ ಒಿಂದ ಅಚಾತುಯಮ ಘಟ್ನೆಯಿಿಂದ್ದಗಿ 
ನಿಂದುಕಿಂಡು. ಅದನುು  ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಗೆ ನೇರವಾಗಿ ತ್ತಳಸ್ದೆ, ಪತರ ದ ಮುಖಿಂತರ 

ತ್ತಳಸುತಿಾರೆ. ಆ ಸ್ನಿು ವೇಶದಲಿ್ಲ  ಕಾಬಾ ಗಿಂಧಿೀಜಿಯವರು ಮಾಡಿದ ರಿೀತ್ತ ಮುಿಂದಿನ 

ಮ್ಗ ಮೀಹನದ್ದಸ್ ಅವರ ಬದುಕಿಗೆ ಆಧಾರವಾಯಿತು. ರಾಜ ಮಾಗಮವಾಯಿತು. ತಮ್ಮ  

ಹೀರಾಟ್ದ ಬದುಕಿನಲಿ್ಲ  ಅನುಸ್ರಿಸಿದು  ಮಾಗಮ ಹೀರಾಟ್ವಿಂದರೆ ಹಿಂಸೆ ಎಿಂದರು. 

 'ದಯವಿಲಿದ ಧಮ್ಮವಾವುದಯ್ಯಾ  ದಯಬೇಕು ಸ್ಕಲ ಪಾರ ಣ್ಗಳಲಿ್ಲ  ದಯವೇ 

ಧಮ್ಮದ ಮೂಲವಯ್ಯಾ  - ಎಿಂಬ ಬಸ್ವಣಣ ನವರ ಮಾತ್ತಗೆ ನಿದಶಮನವಾಗಿದು ರು. 

ಅವರು ಅವರ ಅಹಿಂಸೆ ಕೇವಲ ಮಾನವ ಕುಲಕೆೆ  ಮಾತರ  ಸಿೀಮಿತವಾಗಿರಲ್ಲಲಿ . 

ಜಿೀವವಿರುವ ಪಶು, ಪಾರ ಣ್, ಪಕಿಿ  ಮದಲಾದ ಸಂಕುಲದಲಿ್ಲಯೂ ಅದು ಎದುು  

ಕಾಣ್ಣತಿ್ತದೆ. ಮಾನವ ಶ್ರ ೀಷ್ಟ  ಜಿೀವಿ ಎಿಂಬುದನುು  ಒಪಿ್ಪ ಕಿಂಡರೂ, ಕಿೀಳು ವಗಮದ 

ಪಾರ ಣ್ಲೀಕವನುು  ಅವರು ತ್ತರಸೆ್ ರಿಸ್ಲ್ಲಲಿ . 'ನನಗಿರುವಂತೆ ಆ ಮೂಕ ಪಶು ಪಾರ ಣ್ಗಳೂ 

ಆತಮ ವಿಂದನುು  ಪಡೆದಿವ ಎಿಂಬುದು ನನಗೆ ಖಚ್ಚತವಾಗಿ ಗೊತಿು  ಎಿಂದು ಯ್ಯವಾಗಲು 

ಹೇಳುತಿ್ತದು ರು. ಆಕಳನುು  ಗಿಂಧಿೀಜಿಯವರು ಕರುಣೆಯ ಸಾಕಿಾತೆಾ ರ' - ವಿಂದು 
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ಕರೆಯುತಿ್ತದು ರು. ಆಕಳಿಂದಿಗೆ ಇಡಿೀ ಪಾರ ಣ್ ಪರ ಪಂಚವನುು  ಅಷ್ಟಟ  ಪ್ಪರ ೀತ್ತಯಿಿಂದ 

ಕಾಣ್ಣತಿ್ತದು ರು. 

 ಆಕಳಗೆ ಹಿಂಸೆಮಾಡುವುದನುು  ಅವರು ಎಳಳ ಷ್ಟಟ  ಸ್ಹಸುತಿ್ತರಲ್ಲಲಿ . ಹಾಲನುು  

ಕರೆಯುವಾಗ ಆಕಳಗೆ ಹಿಂಸೆಯ್ಯಗುತಿದೆ. ಎಿಂಬ ಕಾರಣದಿಿಂದ ಹಸುವಿನ ಹಾಲು 

ಕುಡಿಯುವುದನೆು  ಬಿಟ್ಟ ರು. ಗಿಂಧಿೀಜಿಯವರು ಹೇಳುವಂತೆ ಅಹಿಂಸೆ ಕಾಯಮದ 

ಪರಾಕಾಷ್ಟ ವಾಗಿದೆ. ಪರ ಜಾಸ್ತಿಾತಮ ಕ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ. ದುಬಮಲದವರು ಹೇಡಿಗಳೂ, 

ದುಬಮಲ ಮ್ನಸಿಿ ನವರು ಇದನುು  ಅನುಸ್ರಿಸಿಕಿಂಡು ಬರಲು ಸಾಧಾ ವಿಲಿವಿಂಬುದು 
ಅವರ ಮ್ಹಾನ್ ವಿಚಾರವಾಗಿತಿು . 

 ಭಾರತದೇಶದ ಸಾವ ತಂತರ ಾ ಕೆೆ  ವಿಶಿಷ್ಟ ವಾದ ಅರ್ಮವಿದೆ. ಅದು ಅಹಿಂಸಾ ರೂಪದ 

ಸಾವ ತಂತರ ಾ  ಸ್ತಾ  ಮಾಗಮದ ಸಾವ ತಂತರ ಾ , ಇದಕೆೆ  ಮುಖಾ  ಕಾರಣ ಗಿಂಧಿೀಜಿಯವರ ವಿಚಾರ 

ಪರ ಣಾಳಕೆ. ಸ್ತಾ  ಮ್ತಿು  ಅಹಿಂಸೆಯನುು  ಹದಿದ ಸಾವ ತಂತರ ಾ  ಎಿಂಬುದು ಅವರ 

ವಿಚಾರವಾಗಿತಿು . ಗಿಂಧಿೀಜಿಯವರಲಿ್ಲ  ಸ್ತಾ  ಮ್ತಿು  ಅಹಿಂಸೆ ಒಿಂದಕೆಿಂದು 

ಪೂರಕವಾಗಿರುವ, ಬೇಪಮಡಿಸ್ಲು ಅಸಾಧಾ ವಾಗಿರುವ ಮಾಗಮದೊಳು ಹರಟ್ವನೆ 

ಪರ್ವನುು  ಹಡಿದವನೆ ಸ್ತಾ ವಾಗಿ ವತರ್ಿ ಸುವನು, ಸ್ತಾ ದ ಮಾಗಮದೊಳು ಹರಟ್ವನೆ 

ಅಹಿಂಸಾ ಭಾವನೆಯುಳಳ ವನಾಗಿರುವನೆಿಂಬುದು ಅವರ ವಾದವಾಗಿತಿು . ಮಾನವ 

ಜಿೀವನದ ಮೂಲಭೂತ ತತವ ಗಳವು. ಮ್ತಿು  ಅವುಗಳ ಅನುಸಂಧಾನವೇ ಜಿೀವನದ 

ಪರಮ್ ಧ್ಾ ೀಯವಿಂದು ಹೇಳುತಿ್ತದು ರು. 

 ಗಿಂಧಿೀಜಿಯವರ ಅಹಿಂಸಾ ತತವ ದೊಳಗೆ ಅವರಿಟ್ಟ  ವಿಶವ ಪ್ರ ೀಮ್ವನೆು  ನಾವು 
ಗುರುತ್ತಸ್ಬಹುದು. ಬಿರ ಟಿಷ್ರು ಭಾರತದಲಿ್ಲ  ಎಿಂತಹ ಕ್ರರ ರ ಕೆಲಸ್ ಮಾಡಿದು ರೂ ಎಷ್ಟ ೀ 

ಹಿಂಸೆ ಮಾಡಿದು ರೂ ಗಿಂಧಿೀಜಿಯವರ ಮ್ನಸಿು  ವಿಮುಖಗೊಳಲ್ಲಲಿ . ಸೇಡಿಗೆ ಪರ ತ್ತಸೇಡು 

ಮಾಡದೆ ಹಿಂಸೆಗೆ ಅಹಿಂಸೆಯ ಮಾಗಮವನುು  ಕಲಿ್ಲ ಸಿಕಿಂಡಿರುವರು. 

 ಅಹಿಂಸೆಯು ಗಿಂಧಿೀಜಿಯವರ ದೃಷ್ಟಟ ಯಲಿ್ಲ  ಪರ ಜಾಸ್ತಿಾತಮ ಕ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ. 

ಕಾಯಕ ದಲ್ಲತರ ಮೇಲೆ ತುಿಂಬಾ ಪ್ಪರ ೀತ್ತಯನಿು ಟ್ಟಟ ಕಿಂಡವರು. ವಿಶವ ದಲಿ್ಲನ ಬಹುತೇಕ 

ಜನರು ಬಡತನವನುು  ಅನುಭವಿಸುವದು ಅನಿವಾಯಮವಿಂಬ ವಾದವನುು  ಅವರ 
ಅಚಲ ನಿಶಿ ಯವಾಗಿತಿು . ಅಿಂತೆಯೇ ಅನಾಾ ಯ, ಅಸ್ಮಾನತೆ, ಅನಿಷ್ಟ  ಪದು ತ್ತಗಳನುು  

ತಡೆದು ಹಾಕಲು ಪರ ಯತ್ತು ಸಿದರು. ಬಂಡವಾಳಶಾಹ ಮ್ತಿು  ಸಾಮಾರ ಜಾ ಶಾಹಯ 

ವಿರುದು  ಕನೆಯವರೆಗೂ ಹೀರಾಡಿದರು. 

 ಹೀರಾಟ್ವಿಂದರೆ ಹಿಂಸಾಮಾಗಮವಲಿವಿಂಬುದು ಅವರ ವಾದ. ಅಸ್ಹಿಂಸೆಯ 

ಮಾಗಮದಿಿಂದಲೇ ತಮ್ಮ  ಗುರಿಯನುು  ಸಾಧಿಸ್ಲು ಉತಿು ಕರಾದರು. ಮ್ತಿು  
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ಜಯಶಾಲ್ಲಗಳಾದರು. ಬಂಡವಾಳಶಾಹಯನುು  ಹಡೆಯದಿರಿ ಬಡೆಯದಿರಿ. 

ಬಂಡವಾಳಶಾಹಯನುು  ಹಡೆದೊೀಡಿಸಿ, ಬಂಡವಾಳಗರರು ಮ್ನುಷ್ಾ ರೆ. ಬಡವರನುು  

ಹಿಂಸಿಸ್ದಿರಿ ಅವರ ಮ್ನಸಿುನುು  ಪರಿವತರ್ಿ ಸ್ಬೇಕು ಎಿಂದ. 

 ಗಿಂಧಿೀಜಿಯವರು ಕಲಿ್ಲ ಸಿಕಿಂಡು ಜಗತಿು . ರಾಷ್ಟ ರ ಸ್ಮಾಜ ಅವು ಅಹಿಂಸಾತೃಕ 

ತಳಹದಿಯ ಮೇಲೆ ರಚ್ಚತಗೊಿಂಡವುಗಳು. ನಮ್ಮ  ಪರ ಪಂಚ ಅಹಿಂಸಾ ತತವ ವನುು  

ಅಳವಡಿಸಿಕಿಂಡು ಬಡತನ, ದ್ದರಿದರ ಾ  ರೀಗರುಜಿನಗಳನುು  ಹಡೆದೊೀಡಿಸ್ಬೇಕು. 

ಸ್ಮಾಜದಲಿ್ಲ  ಬದಲಾವಣೆ ಅಗತಾ ವಾಗಿದು ರೆ ಅದು ಅಹಿಂಸೆ ಮುಖಿಂತರವೇ 
ನಡೆಯಬೇಕು. ಒಿಂದು ಜಗತಿನುು  ಅಹಿಂಸಾತಮ ಕ ತಳಹದಿಯ ಮೇಲೆ ಮಾತರ  

ಕಟ್ಟ ಬಹುದು. ರಾಜಾ ಗಳು, ವಗಮಗಳು ಮ್ತಿು  ವಾ ಕಿಿಗಳು ಅಹಿಂಸಾಮಾಗಮವನುು  

ಅನುಸ್ರಿಸ್ಬೇಕು. 

 ಧಮ್ಮವಿರುವುದು ನಮ್ಮ  ನಡತೆಯಲಿ್ಲ  ನುಡಿಯಲಿ್ಲ  ಇದು  ಮಾತರ ಕೆೆ  ಧಮ್ಮ 

ಧಮ್ಮವಾಗುವುದಿಲಿ . ಧಮ್ಮವು ಇರುವದು ತಾನು ಒಳ್ಳಳ ಯದ್ದಗಿ ಬದುಕಿ, ಇನು ಬಬ ರೂ 

ಒಳ್ಳಳ ಯವರಾಗಿ ಬದುಕಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕಡುವುದಕೆೆ . ಪರ ತ್ತಯಬಬ  ಹಿಂದೂ 

ಉತಿಮ್ ಹಿಂದೂವಾಗಬೇಕು. ಪರ ತ್ತಯಬಬ  ಕಿರ ಶಿಿನಾ ಬಬ  ಉತಿಮ್ ಕಿರ ಶಿಿ ಯನ್ ಆಗಬೇಕು. 

ಪರ ತ್ತಯಬಬ  ಮುಸಿಿಿಂ ಉತಿಮ್ನಾಗಬೇಕು. ಬಾಪೂಜಿಯವರ ದೃಷ್ಟಟ ಯಲಿ್ಲ  ಧಮ್ಮಗಳು 

ಸಾಕಿಾತೆಾ ರ ಪಡೆಯಲು ಇರುವ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಗಮಗಳು ಮಾತರ  ಎಲಿಾ  ಧಮ್ಮಗಳ 

ಆತಮ ವಿಂದೇ ಎಿಂಬುದು ಅವರ ವಾದ. 

 ಗಿಂಧಿೀಜಿಯವರ ಬದುಕಿನ ಮ್ಮ್ಮವಾಗಿದು  ಈ ಅಹಿಂಸಾ ಇಿಂದು ಭಾರತದೇಶದ 
ಬದುಕಿಗೆ ಆಧಾರವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮಮ ಲಿರ ಅಚಲ ನಡೆಯು ಇದ್ದಗಬೇಕಿದೆ. ಎಲಿ್ಲ  ನೀಡಿದಲಿ್ಲ  

ಅನಾಾ ಯ, ಅತಾಾ ಚಾರ, ಕಲೆ ಸುಲ್ಲಗೆ - ಮುಿಂತಾದ ಹೇಯ ನಡತೆಗಳು ತುಿಂಬಿ 

ದೇಶವನುು ವದು ರಣರಂಗವಾಗಿದೆ. ಇತಿೆೀಚೆಗೆ ಮ್ತಿೆ  ಬಡವ ಶಿರ ೀಮಂತ, ಹೆಣ್ಣಣ  

ಗಂಡುಗಳ್ಳಿಂಬ ಮೇಲು-ಕಿೀಳು ಎಿಂಬ ಭಾವನೆಗಳು ಹೆಚಿಾ ಗಿವ. ಗಿಂಧಿೀಜಿಯವರು 

ಕಲ್ಲಸಿಕಟ್ಟ  ಕರುಣೆ, ಪ್ರ ೀಮ್, ಸ್ತಾ , ತಾಾ ಗ, ಅಹಿಂಸೆ - ಮದಲಾದ ಮೌಲಾ ಗಳು 

ನಮ್ಮ ವವಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. 
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