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On 15th June 2007, the General Assembly of 

the United Nations, which is the world govern-

ment, adopted Mahatma Gandhi's birthday, 

2nd October, as ``International Day of Non-

Violence'' by a majority resolution. That is, the 

fact that Mohandas Karamchandra Gandhi is 

regarded by the top political leaders, philoso-

phers, and fighters of different countries of the 

world as the source of their mighty power, is 

proof of his commitment to life, purity of con-

duct, and the truth of his words. Therefore, 

Gandhiji was respected by the world then, to-

day and even in the future. 
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ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟ ದಲಿ್ಲ  ಉತ್ಕ ೃಷ್ಟ ಸ್ಥಾ ನಗಳಿಸಿದ ಮಹಾತ್ಮ  

ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು. 

ಧರಣೇಶ ಎಸ್ ಟಿ. 

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾ ಧ್ಯಾ ಪಕರು, ರಾಜ್ಾ ಶಾಸ್ ರ ವಿಭಾಗ 

ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾ ಥಮ ದರ್ಜಾ ರ್ಕಲೇಜು, ಬೆಳ್ಳಾ ವಿ 

ತುಮಕೂರು-ತಾಲ್ಲೂ ಕು ಮತ್ು  ಜಿಲ್ಲೂ  

ದೂ: 9980010005 

ಪ್ರ ಸ್ಥಾ ವನೆ 

 ಜಾಗತೀಕ ಸರ್ಕಾರ ಎಂದೆನಿಸಿಕಂಡ ವಿಶ್ವ ಸಂಸೆ್ಥಯ ಸಾಮಾನ್ಾ  ಸಭೆಯಲ್ಲೂ  15 ನೇ 

ಜೂನ್ 2007 ರಂದು ಮಹಾತ್ಮ  ಗಂಧಿಯವರ ಜ್ನ್ಮ ದಿನ್ವಾದ 2ನೇ ಅಕಟ ೀಬರ್ ಅನ್ನು  

ʼಅಂತ್ರಾಷ್ಟಟ ರೀಯ ಅಹಂಸಾ ದಿನ್ʼ ವನ್ನು ಗಿ ಬಹುಮತ್ದ ನಿರ್ಾಯದ ಮೂಲಕ 

ಅಂಗಿೀಕರಿಸಿದೆ. ಅಂದರೆ ಮೀಹನ್ದಾಸ ಕರಮಚಂದಾ  ಗಂಧಿಯವರನ್ನು  

ಭಾರತೀಯರಿಗಿಂತ್ ಹೆಚಿ್ಚ ನ್ವಿಶ್ವ ದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಷ್ಟಟ ರಗಳ ಅಗಾ ಮಾನ್ಾ  ರಾಜ್ಕೀಯ 

ನ್ನಯಕರು, ದಾಶ್ಾನಿಕರು, ಹೀರಾಟಗರರು ತ್ಮಮ  ದಿೀಮಂತ್ ಶ್ಕ್ಯ ಚ್ಚಲುಮೆಯನ್ನು ಗಿ 

ಗಂದಿೀಜಿಯವರನ್ನು  ಪರಿಗಣಿಸಿರುವುದು, ಬದುಕನ್ ಬದಧ ತೆ, ನ್ಡತೆಯ ಶುದಧ ತೆ, ನ್ನಡಿಯ 

ನೈಜ್ತೆಗೆ ಸಾಕಷ ೀಭೂತ್ವಾಗಿದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಗಂಧಿೀಜಿಯವರನ್ನು  ಅಂದು, ಇಂದು ಮತ್ು  

ಮಂದೆಯೂ ಜ್ಗತ್ು  ಗೌರವಪೂವಾಕವಾಗಿ ಗುರುತಸಿದೆ.  

ಕೀವರ್ಡ್: ಅಂತ್ರಾಷ್ಟಟ ರೀಯ, ರಾಷ್ಟಟ ರಪಿತ್, ಜಾಗತೀಕ, ದಿೀಮಂತ್. 

ಪೀಠಿಕೆ 

 ಮಹಾತ್ಮ ಗಂಧಿೀಜಿಯವರ ಹೆಸರನ್ನು  ತಳಿಯದ ಭಾರತೀಯ ಇರಲು ಸಾಧ್ಾ ವಿಲೂ  

ಎನ್ನು ವುದು ಎಷ್ಟಟ  ಸಾಮಾನ್ಾ ವೊ, ಹಾಗೆಯೇ ಅಂತ್ರರಾಷ್ಟಟ ರೀಯ ಮಟಟ ದಲ್ಲೂ  

ಗಂಧಿೀಜಿಯವರ ಹೆಸರನ್ನು  ತಳಿಯದ ದೇಶ್ ಮತ್ು  ಆಡಳಿತ್ಗರ ಇರಲಾರರು, ಬಾರತ್ವನ್ನು  

ಬಲೂ ವರು ಗಂಧಿೀಜಿಯವರನ್ನು  ಭಾರತ್ಕೆ್ಕ  ಅನ್ವ ಥಾವಾಗಿ ತಳಿದಿರುತ್ಾರೆ. ರ್ಕರರ್ ಗಂಧಿೀಜಿ 

ಎಂದರೆ ಭಾರತ್ದ ಪಾ ಭಾವಳಿ ಮತ್ು  ಅಃತ್ಸತ್ವ . ಅಷ್ಟ ೀಅಲೂ  ಭಾರತ್ರೆ್ಕ ಗಿ ಅವರ ತಾಾ ಗ,  

ಸೇವೆ, ರಾಷ್ಟಟ ರಪ್ಾ ೀಮ, ಶಾಂತ ಮತ್ು  ಅಹಂಸ್ಥ, ಸತಾಾ ಗಾ ಹದ ಪರಿಕಲಪ ನೆ, ಸಾಹತ್ಾ , ಧ್ಮಾ 

ಹಾಗೂ ಎಲೂ ಕೆಂತ್ಲ್ಲ ಹೆಚಿ್ಚ ನ್ದಾಗಿ ಭಾರತ್ವನ್ನು  ಬ್ರಾ ಟಿಷ್ಟರಿಂದ ಸವ ತಂತ್ಾ ವಾಗಿಸಲು 

ಅವರಿಗಿದದ  ಉತೆ್ಟೇಚಿ್ಚ  ಭಾರತೀಯರ ಮಾತ್ಾ ವಲೂ ದೆ ವಿದೇಶಿಯರು ಗಂಧಿೀಜಿಯವರನ್ನು  

ಗೌರವದಿಂದ ಆದರಿಸುತ್ಾರೆ. 

ಭಾರತ್ ಸರ್ಕಾರದ ಮತ್ು  ಪಾ ರ್ಜಗಳು ಗಂಧಿೀಜಿಯವರ ಆದಶ್ಾಗಳನ್ನು  ಪ್ರಲ್ಲಸುವತ್್  

ಅಡಿಯಿಟ್ಟಟ  ಹಲವು ಯೀಜ್ನೆ, ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು  ನಿರಂತ್ರವಾಗಿ ಶ್ಾ ದೆಧ  ಮತ್ು  ಗೌರವದಿಂದ 

ಆಚರಿಸುತ್ದಾದ ರೆ. ಗಂಧಿೀಜಿಯವರ ಹುಟಿಟ ದ ದಿನ್ವಾದರೂ ಅಕಟ ೀಬರ್ 12 ನ್ನು  

ಭಾರತೀಯರಾದ ನ್ನವು ರಾಷ್ಟಟ ರೀಯ ಹಬಬ ವಾಗಿ ಆಚರಿಸಿದರೆ, ಜಾಗತಕ ರಾಜ್ಾ  ರಾಷ್ಟಟ ರ 
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ಸಮದಾಯ ಗಂಧಿೀಜಿಯವರ ಸಮ ರಣಾಥಾವಾಗಿ ಅಂತ್ರರಾಷ್ಟಟ ರೀಯ ಅಹಂಸಾ 

ದಿನ್ವನ್ನು ಗಿ, ವಿಶ್ವ ಸಂಸೆ್ಥಯ ಸಾಮಾನ್ಾ  ಸಭೆಯ ನಿರ್ಾಯದ ಮೂಲಕ ಅಂಗಿೀಕರಿಸಿ ಜಾಗತಕ 

ಮಟಟ ದಲ್ಲೂ  ನ್ಮಮ  ರಾಷ್ಟಟ ರಪಿತ್ ಗಂಧಿೀಜಿಯವರನ್ನು  ಸಮ ರಿಸಲಾಗುತ್ದೆ. ಭಾರತ್ದ ನೆಲದಲ್ಲೂ  

ನಿೀಡುವ ಗೌರವಕೆ್ಕ  ಸಮನ್ನಗಿ ದಕಷ ರ್ ಆಫ್ರಾ ರ್ಕ ದೇಶ್ದ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ು  ಪಾ ರ್ಜಗಳು 

ಗಂಧಿೀಜಿಯವರನ್ನು  ಮತ್ು  ಅವರ ತ್ತ್ವ  ಆದಶ್ಾಗಳನ್ನು  ಪಿಾ ೀತಸಿ ಆರಾಧಿಸುತ್ಾರೆ.  ರ್ಕರರ್ 

ಭಾರತ್ದ ನೆಲದಲ್ಲೂ  ಅವರ ಸಾವಾಜ್ನಿಕ ಬದುಕು ಪ್ರಾ ರಂಭವಾಗುವುದಕೆ್ಕ  ಪೂವಾದಲ್ಲೂ  

ದಕಷ ರ್ ಆಫ್ರಾ ರ್ಕ ವಿಮೀಚನ್ನ ಚಳುವಳಿಯಲ್ಲೂ  ಕೇವಲ ಅನ್ನಾ ಯದ ವಿರುದಧ , ಮಾನ್ವಿೀಯ 

ಮೌಲಾ ಗಳನ್ನು  ರಕಷ ಸುವಸಲುವಾಗಿ ಸಕಾ ಯವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕಂಡಿದದ ರು. ನಂತ್ರ ಅಲ್ಲೂ ನ್ 

ಹೀರಾಟಗರರಿಗೆ ಸ್ಫೂ ತಾ ಮತ್ು  ಆದಶ್ಾವಾಗಿ ಶಾಶ್ವ ತ್ವಾಗಿ ಉಳಿದುಕಂಡಿದಾದ ರೆ.  

ದಕಷ ರ್ ಆಫ್ರಾ ರ್ಕದಿಂದ ಭಾರತ್ಕೆ್ಕ  ವಾಪಸಾಾ ದ ಜ್ನ್ವರಿ - 9 ಅನ್ನು  ಭಾರತೀಯ ಅನಿವಾಸಿ 

ದಿನ್ವಾಗಿ ಭಾರತ್ ಸರ್ಕಾರ ಆಚರಿಸುತ್ದುದ , ಗಂಧಿೀಜಿಯವರ ತ್ತ್ವ ಗಳನ್ನು  ಪ್ರಲ್ಲಸುತ್ರುವ 

ರಾಷ್ಟಟ ರ ಪಾ ಮಖರನ್ನು  ಕರೆದು ಆದರಿಸಿ ಗೌರವಿಸುತ್ರುವುದು ಜ್ಗತ್ನ್ ಕ್ಕಲವು ರಾಷ್ಟಟ ರಗಳನ್ನು  

ಆಕಷ್ಟಾಸಿದೆ. ಗಂಧಿೀಜಿಯವರನ್ನು  ಹತೆಾ ಮಾಡಲಾದ ಜ್ನ್ವರಿ - 30 ನ್ನು  ಭಾರತ್ ದೇಶ್ 

ಹುತಾತ್ಮ ರ ಮತ್ು  ಶಾಂತಯ ದಿನ್ವಾಗಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಇಂಗೊ ಂಡಿನ್ ಸರ್ಕಾರ 

‘ಗಂಧಿೀಜಿಯವರ ಸಮ ರಣಾಥಾ ದಿನ್ವಾಗಿ’ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ದೆ. ನ್ಮಮ  ಅದೆಷ್ಟ ೀ 

ಯೀಜ್ನೆ ಮತ್ು  ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳಿಗೆ ಗಂಧಿೀಜಿಯವರ ಹೆಸರನಿು ಡಲಾಗಿದೆ, ಅದಲೂ ದೆ ಗಂಧಿೀ ರಸ್್ಥ  

ಮತ್ು  ಸಾಮ ರಕ ಹಾಗೂ ಪಾ ತಮೆಗಳಿಲೂ ದ ನ್ಗರವನ್ನು  ಗುರುತಸಲ್ಲ ಸಾಧ್ಾ ವಿಲೂ  

ಅಷ್ಟಟ ರಮಟಿಟ ಗೆ ಗಂಧಿೀಮಯವಾಗಿರುವುದನ್ನು  ರ್ಕರ್ಬಹುದು. ಆಶಿ್ಯಾವೆಂದರೆ 

ಇಂಗೊ ಂಡಿನ್ ಸಂಸತ್ನ್ ಮಂದೆ, ಅಮೆರಿರ್ಕದ ಎಂಬರ್ ಕ್ಕಡೆರೊ ಬಳಿ ಮತ್ು  ಆಫ್ರಾ ರ್ಕದ 

ಹಲವುಕಡೆಗಳಲ್ಲೂ  ಗಂಧಿಜಿಯವರ ಪಾ ತಮೆಗಳನ್ನು  ಸೆಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೇಡಂ ಟ್ಟಸಾಾ ಡ್ಸಾ  

ಮೇರ್ದ ಪಾ ತಮೆಗಳ ಸಂಗಾ ಹದಲ್ಲೂ  ಗಂಧಿೀಜಿಯವರ ಮೇರ್ದ ಪಾ ತಮೆಗೆ ಅತ್ಾ ಂತ್ 

ಮಹತ್್ರವಾದ ಸೆಾನ್ವನ್ನು  ನಿೀಡಲಾಗಿದೆ. ಪಾ ಸ್ುತ್ 70 ದೇಶ್ಗಳಲ್ಲೂ    ಗಂಧಿಜಿಯವರ 

ಪಾ ತಮೆಗಳನ್ನು  ಸೆಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿಶ್ವ ದ ನೂರಕೊ  ಹೆಚಿ್ಚ ನ್ ರಾಷ್ಟಟ ರಗಳಲ್ಲೂ  ಗಂಧಿೀಜಿಯ 

ಹೆಸರಿನ್ ರಸ್್ಥಗಳನ್ನು , ನೆದಲಾಾ ಾಂಡ್ಸ, ಅಮೆರಿಕ, ಟಕಾ, ಸ್ಥಪ ೀನ್, ದಕಷ ರ್ ಆಫ್ರಾ ರ್ಕ, 

ಪಿಲ್ಲಫೈನ್,ಮಂಗೀಲ್ಲಯಾ, ಮೆಕಾ ಕೀ, ಫ್ರಾ ನ್ಾ , ಇಟಲ್ಲ, ಇಸ್ಥಾ ೀಲ್, ಇರಾನ್, ಜ್ಮಾನಿ, 

ಹಂಗೇರಿ, ಕ್ಕನ್ಡಾ, ಬೆಲಿ್ಲಯಮ್ ಹಾಗೂ ಇನೂು  ನೂರಾರು ದೇಶ್ಗಳಲ್ಲೂ  ರ್ಕರ್ಬಹುದು. 

ಗಂಧಿೀಜಿಯವರ ಚ್ಚತ್ಾ ವಿರುವ ಅಂಚ್ಚ ಚ್ಚೀಟಿಗಳನ್ನು  ಭಾರತ್ದಲ್ಲೂ  ನ್ನವು ನೀಡಿದೆದ ೀವೆ,  

ಆದರೆ ವಿಶ್ವ ದ ಸುಮಾರು 150 ಕೊ  ಹೆಚಿ್ಚ  ದೇಶ್ಗಳಲ್ಲೂ  ಗಂಧಿೀಜಿಯವರ ಹಲವು ಸರಣಿಯ, 

ವಿವಿಧ್ ಮೌಲಾ ದ ಸಾವಿರಾರು ಅಂಚ್ಚಚ್ಚೀಟಿಗಳನ್ನು  ಪಾ ಕಟಿಸಿರುವುದು ನಿಜ್ಕೊ  

ಪರಮಾದುಬ ತ್. ಪಾ ಸ್ುತ್ ಯಾವ ದೇಶ್ದ, ಯಾವ ಸಾಧ್ಕರಿಗೂ ಕುರಿತಾದ ಇಷ್ಟ ಂದು 

ಪಾ ಮಾರ್ದಲ್ಲೂ  ಅಂಚ್ಚ ಚ್ಚೀಟಿಗಳನ್ನು  ಪಾ ಕಟಿಸಿರುವುದನ್ನು  ರ್ಕರ್ಲು ಅಸಾಧ್ಾ ,  ಅದು 

ಸಾಧ್ಾ ವಾಗಿರುವುದು ಗಂಧಿೀಜಿಯವರಿಗೆ ಮಾತ್ಾ . 

ರಾಜ್ಘಾಟ್ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಮಾತ್ಾ  ಪವಿತ್ಾ  ಯಾತ್ಾ ಸೆ ಳವಾಗಿರುವುದು ಮಾತ್ಾ ವಲೂ , ಭಾರತ್ಕೆ್ಕ  

ಬರುವ ಪಾ ತಯಬಬ  ರಾಜ್ತಾಂತಾ ಕ, ರಾಷ್ಟಟ ರ ಪಾ ಮಖರೂ ಗಂಧಿೀಜಿಯವರ ಸಮಾಧಿಯಾದ 

ರಾಜ್ಘಾಟ್ ಪುರ್ಾ ಭೂಮಿಗೆ ಬೇಟಿ ನಿೀಡಿ ಗೌರವವಂದನೆ ಸಲ್ಲೂ ಸದೆ ಭಾರತ್ದ ಪಾ ವಾಸವೇ 
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ಪೂರ್ಾವಾಗುವುದಿಲೂ . ಇನ್ನು ಳಿದಂತೆ ದೆಹಲ್ಲಗೆ ಭೇಟಿ ನಿೀಡುವ ಬಹುಪ್ರಲು ವಿದೇಶಿ 

ಪಾ ವಾಸಿಗರು ಕಡಾಾ ಯವಾಗಿ ಭೇಟಿನಿೀಡುವ ಸೆ ಳವಾಗಿದೆ. 

ಗಂಧಿೀಜಿಯವರು 1930 ರಲ್ಲೂ  ಆರಂಭಿಸಿದ ದಂಡಿ ಉಪಿಪ ನ್ ಸತಾಾ ಗಾ ಹ ಅವರ ಆಶ್ಾ ಮ 

ಸಬರಮತಯಿಂದ ಸಮದಾ ತೀರ ದಂಡಿಯವರೆಗಿನ್ ರ್ಕಲು ಡಿಗೆಯ ಮಾಗಾವನ್ನು  ರಾಷ್ಟಟ ರೀಯ 

ಪ್ರರಂಪರಿಕ ಮಾಗಾವಾಗಿ ಘೀಷ್ಟಸಲಾಗಿದೆ,  ಪಾ ಸ್ುತ್ ಆ ಮಾಗಾ ಜಾಗತಕ 

ಪಾ ವಾಸಿತಾರ್ವಾಗಿ ಮತ್ು  ಹೀರಾಟಗರರ ಪ್ಾ ೀರಣೆಯ ಜಾಗವಾಗಿ ವಿದೇಶಿ 

ಹೀರಾಟಗರರಿಗೆ ಸ್ಫೂ ತಾಯಾಗಿ ಜ್ಗಮನ್ು ಣೆಗಳಿಸಿದೆ. 

1930 ರಲ್ಲೂ  ಪಾ ತಷಿ್ಟ ತ್ ಅಂತ್ರರಾಷ್ಟಟ ರೀಯ ನಿಯತ್ರ್ಕಲ್ಲಕ್ಕಯಾದ ದ ಟೈಮ್ 

ಗಂಧಿೀಜಿಯವರನ್ನು  ವಷ್ಟಾದ ವಾ ಕ್  ಎಂದು ಬಣಿಿ ಸುವ ಮೂಲಕ ಜಾಗತಕ ಮಟಟ ದಲ್ಲೂ  

ಗುರುತಸಿತ್ು . ಮಂದುವರಿದು ಪಾ ಖ್ಯಾ ತ್ ಸುಧ್ಯರಣಾವಾದಿಗಳ್ಳದ ದಲೈಲಾಮ, ಲ್ಲಕ್ 

ವಾಲೇಸಾ, ಮಾಟಿಾನ್ ಲ್ಲಥರ್ ಕಂಗ್, ಆನ್ ಸಾನ್ ಸ್ಫಕ, ಬೆನೈನ ಅಕವ ನ, ಡೆಸಮ ಡ್ಸ 

ಟ್ಟಟ್ಟರವರುಗಳನ್ನು  ಗಂಧಿೀಜಿಯವರ ಅಹಂಸಾ ಮಾಗಾ ಮತ್ು  ಆಧ್ಯಾ ತಮ ಕ 

ಉತ್್ರಾಧಿರ್ಕರಿಗಳು ಎಂದು ಟೈಮ್ ನಿಯತ್ರ್ಕಲ್ಲಕ್ಕ ಹೆಸರಿಸಿದೆ. ಅಷ್ಟಟ ರಮಟಿಟ ಗೆ ವಿಶ್ವ ದ 

ಬಹುತೇಕ ಸವ ತಂತ್ಾ ಹರಾಟದ ನ್ನಯಕರಿಗೆ ಮಾದರಿ ಮತ್ು  ಸ್ಫಪ ತಾಯಾಗಿದದ ರು. 2007 

ರಲ್ಲೂ  ಕೇನ್ಾ  ಲಯನ್ಾ  ಅಂತ್ರರಾಷ್ಟಟ ರೀಯ ಜಾಹೀರಾತು ಉತ್ಾ ವದಲ್ಲೂ  ಅಂದಿನ್ ಅಮೆರಿರ್ಕ 

ಉಪ್ರಧ್ಯಾ ಕ್ಷರಾಗಿದದ  ‘ಆಲ್ ಗೀರ್’ ರವರು ತ್ನ್ು  ಆದಶ್ಾ ವಾ ಕ್  ಗಂಧಿೀಜಿ ಎಂದರೆ, 

ಅಂದಿನ್ ಸ್ಥನೆಟರ್ ಮತ್ು  ಇಂದಿನ್ ಅಮೇರಿಕ ಅಧ್ಾ ಕ್ಷರಾಗಿರುವ ‘ಬರಾಕ್ ಒಬಮರವರು’ 

“ನ್ನ್ು  ಜಿೀವನ್ದಾದಾ ಂತ್ ನ್ನನ್ನ ಯಾವಾಗಲ್ಲ ಮಹಾತ್ಮ  ಗಂಧಿೀಜಿಯವರನ್ನು  

ಸ್ಫಪ ತಾಯಂತೆ ಕಂಡಿದೆದ ೀನೆ,  ಏಕ್ಕಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಾ  ಜ್ನ್ರು ಒಗೂೂ ಡಿ ಅಸಮಾನ್ಾ  

ಕ್ಕಲಸಗಳನ್ನು  ಮಾಡಿದಾಗ ಕಂಡುಬರುವ ಒಂದು ರಿೀತಯ ಪರಿವತ್ಾನೆಯನ್ನು  

ತ್ರಿಸುವಂತ್ಹ ಪ್ಾ ೀರಕ ಶ್ಕ್ಯು ಅವರಲ್ಲೂ  ಮೈಗೂಡಿಕಂಡಿದೆ. ಆದದ ರಿಂದಲೇ ನಿಜ್ವಾದ 

ಫಲ್ಲತಾಂಶ್ಗಳು ಕೇವಲ ವಾಷ್ಟಂಗಟ ನಿು ಂದ ಮಾತ್ಾ ವೇ ಬರುವುದಿಲೂ ,  ಜ್ನ್ರಿಂದ ಬಂದಿರುತ್್ವೆ 

ಎಂಬುದನ್ನು  ನ್ನನ್ನ ನೆನ್ಪಿನ್ಲ್ಲೂ  ಇಟ್ಟಟ ಕಂಡಿರುವುದಕೆ ಸೆ ರವೇ ನ್ನನ್ನ ನ್ನ್ು  ಸ್ಥನೆಟ್ 

ಕಛೇರಿಯಲ್ಲೂ  ಅವರ ಭಾವಚ್ಚತ್ಾ ವನ್ನು  ನೇತುಹಾಕಕಡಿರುವೆ ಎಂದಿದಾದ ರೆ (ಇತ್ೀಚ್ಚಗೆ 

ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಾ ಕ್ಷರ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲೂ /ಮನೆಯಲ್ಲೂ  ಗಂಧಿೀಜಿ ಫೀಟೀ ಇರುವುದು 

ಮಾಧ್ಾ ಮದಲ್ಲೂ  ಪಾ ಕಟವಾಗಿದದ ನ್ನು  ನೆನೆಯಬಹುದು). 

ಜ್ಗತ್ನ್ ಪಾ ಖ್ಯಾ ತ್ ವಿಜಾಾ ನಿಯಾದ ಆಲಬ ಟ್ಾ ಐನೆಾ ಟ ೈನ್ ರವರು ತ್ಮಮ  ಬರಹದಲ್ಲೂ  

"ಗಂಧಿೀಜಿಯವರು ಮಂದಿನ್ ಪಿೀಳಿಗೆಯ ಒವಾ ಮಾದರಿ ವಾ ಕ್  ಎಂದು ಬಣಿಿ ಸಿದಾದ ರೆ" 

ಮಂದುವರಿದು “ಮಂದಿನ್ ಪಿೀಳಿಗೆಯವರು ಗಂಧಿೀಜಿಯವರ ವಾ ಕ್ತ್ವ ದ ವಾ ಕ್  ರಕ್  

ಮಾಂಸಗಳನ್ನು  ತುಂಬ್ರಕಂಡು ಜಿೀವಿಸಿದದ ರು ಎನ್ನು ವುದನ್ನು  ಆಶಿ್ಯಾಚ್ಚಕತ್ರಾಗಿ 

ನಡುವಂತಾಗುತ್್ದೆ ಎಂದಿದಾದ ರೆ”.  1999 ರಲ್ಲೂ  ‘ಶ್ತ್ಮಾನ್ದ ಮನ್ನಷ್ಟಾ ’ ಆಯೆ್ಕ  

ಕುರಿತಾದ ನ್ಡೆದ ಜಾಗತಕ ಸಮಿೀಕ್ಕಷ ಯಲ್ಲೂ  ಆಲಬ ಟ್ಾ ಐನೆಾ ಟ ೈನ್ ರವರನಂತ್ರ ಎರಡನೇ 

ಸೆಾನ್ವನ್ನು  ಪಡೆದುಕಳುಾ ವ ಮೂಲಕ ಜಿೀವಿತ್ವಾದ 50 ವಷ್ಟಾಗಳನಂತ್ರ ವಿಶ್ವ ದ 

ಜ್ನ್ಮಾನ್ಸದಲ್ಲೂ  ಅವರು ಅಚಿ ಳಿಯದೆ ಉಳಿದಿರುವುದನ್ನು  ಪಾ ಕಟಿಸುತ್್ದೆ. 
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ವಿಶ್ವ ವಿಖ್ಯಾ ತ್ ನಬೆಲ್ ಶಾಂತ ಪಾ ಶ್ಸ್ಿಗೆ 1937 ರಿಂದ 5 ಬಾರಿ ನ್ನಮನಿದೇಾಶ್ನ್ಗಂಡಿದದ  

ಗಂಧಿೀಜಿಯವರಿಗೆ 1948 ರಲ್ಲೂ  ನಬೆಲ್ ಶಾಂತ ಪಾ ಶ್ಸ್ಿಯ ಆಯೆ್ಕ  ಸಮಿತ 

ಗಂಧಿೀಜಿಯವರನ್ನು  ಅಹಾರೆಂದು ಆಯೆ್ಕಮಾಡಿ ಪಾ ಕಟಿಸಿತು. ಆದರೆ ಪಾ ಶ್ಸ್ಿಯನ್ನು  

ಸಿವ ೀಕರಿಸುವ ಪೂವಾದಲ್ಲೂ  ಗಂಧಿೀಜಿಯವರ ಹತೆಾ ಯಾದದ ರಿಂದ, ಪಾ ಸಕ್  ವಷ್ಟಾದಲ್ಲೂ  

ಜಿೀವಂತ್ ಅಭಾ ರ್ಥಾ ಇಲೂ  ಎಂಬ ರ್ಕರರ್ಕೆ್ಕ  ಯಾರೊಬಬ ರಿಗೂ ನಿೀಡಲಾಗಲ್ಲಲೂ . ನಂತ್ರ 1989 

ರಲ್ಲೂ  ಟಿಬೆಟ್ ಮಖಂಡ ದಲೈಲಾಮರವರಿಗೆ ನಬೆಲ್ ಶಾಂತ ಪಾ ಶ್ಸ್ಿಯನ್ನು  ನಿೀಡಿದ 

ಸಂದಭಾದಲ್ಲೂ  ಸಮಿತಯ ಅಧ್ಾ ಕ್ಷರು ಇದು ಮಹಾತ್ಮ  ಗಂಧಿೀಜಿಯವರ ಸಮ ರಣಾಥಾ 

ಉಡುಗರೆಯ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಗಂಧಿೀಜಿಯವರಿಗೆ ನಿೀಡಲಾಗದಿದದ  ನಬೆಲ್ ಶಾಂತ 

ಪಾ ಶ್ಸ್ಿಯು ಅಥಾಹೀನ್ವಾಗಿತ್ು . ಇದಿೀಗ ದಲೈಲಾಮರಿಗೆ ನಿೀಡುವ ಮೂಲಕ 

ಗಂಧಿೀಜಿಯವರಿಗೆ ನಿೀಡಿದ ಧ್ನ್ಾ ತಾಭಾವ ನ್ಮಗೆ ಮೂಡಿದೆ ಎಂದಿದದ ರು. 

ಸಮಾರೀಪ್ 

 ಬೆಾ ಜಿಲ್ ನ್ ಪಾ ಖ್ಯಾ ತ್ ಚ್ಚಂತ್ಕರಾದ ಮರಿಯಾ ಲಾಸ್ಥಡ್ಸಾ ಡಿ ಮೌರಾ ರವರು 

ಗಂಧಿೀಜಿಯವರ ಶಾಂತ ಧೀರಣೆ ಮತ್ು  ತ್ತ್ವ ಗಳನ್ನು  ಕುರಿತು ಪಾ ಚಾರಮಾಡಲು 1924 

ರಲ್ಲೂ  ‘ಮಹಾತ್ಮ  ಗಂಧಿ’ ಎಂಬ ಪುಸ್ಕವನ್ನು  ಬರೆದರೆ, ಯುರೊೀಪಿನ್ ಡೆಲ್ ವಾಸ್ಟಟ  ರವರು 

ಗಂಧಿೀಜಿಯವರೊಂದಿಗೆ ಇರುವ ಇಚಿ್ಚಯಿಂದ 1936 ರಲ್ಲೂ  ಭಾರತ್ಕೆ್ಕ  ಬಂದಿದುದ  ನಂತ್ರ 

ಹಂತರುಗಿ ಗಂಧಿೀಜಿಯವರ ತ್ತ್ವ ಗಳನ್ನು  ಬೀಧಿಸಲು ಮತ್ು  ಪಾ ಚಾರ ಮಾಡಲು 1948 

ರಲ್ಲೂ  ‘ಆಕ್ಾ ಸಮದಾಯವನ್ನು ’ ಸೆಾಪಿಸಿದರು. ಬ್ರಾ ಟಿಷ್ ಮಹಳೆಯಾದ ಮಿೀರಾಬೆನ್ 

ಎಂದೇ ಪಾ ಖ್ಯಾ ತ್ರಾಗಿದದ  ‘ಮೆಡಲ್ಲನ್ ಸ್ಥೂ ೀಡ್ಸ’ ರವರು ತ್ಮಮ  ಬದುಕನ್ ಬಹುಪ್ರಲು 

ಅವಧಿಯನ್ನು  ಗಂಧಿೀಜಿಯವರ ಅನ್ನಯಾಯಿಯಾಗಿಯೇ ಕಳೆದರು. 
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