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ಬದುಕಿನುದ್ದ ಕ್ಕೂ  ಹಲಬಗೆಯ ಸತ್ಾ ಶೋಧನೆಯ ಪಾ ಯೋಗ್ಗ್ಳಿಗೆ ತ್ನ್ನ ನುನ  ಒಡಿ್ಡಕಂಡ ಗಂಧಿ  

ಇಂದಿಗೂ ನಿಗೂಢ ವಾ ಕಿು ಯಾಗಿ ಉಳಿಬಿಟಿ್ಟ ದ್ರದ ರೆ. ಸತ್ಾ ದ್ ಹಾದಿಯಲೆ್ಲ  ಪ್ರರದ್ರ್ಾಕವಾಗಿ ಬದುಕಿ ಜ್ಗ್ದ್ 

ಉದ್ರದ ರರ್ಕೂ ಗಿ ರ್ಾ ಮಿಸಿದ್ ಗಂಧಿಯ ಸಾವು ಇಡ್ಡೋ ದೇರ್ಕ್ೂ ೋ ದೊಡಿ  ಆತಂಕವನುನ , ನಿರಾಶೆಯನುನ  ಕವಿಸಿದ್ 

ಅನುಭವವಾಗಿದೆ. ಅಹಂಸೆಯನುನ  ನಿಷೆ್ಠಯಂದ್ ಪ್ರಲ್ಲಸುತ್ತು , ಪಾ ತಿಪ್ರದಿಸುತ್ತು  ಬಂದ್ ಗಂಧಿ 

ಮತಿೋಯವಾದಿಯಬಬ ನ್ ಗಂಡ್ಡಗೆ ಬಲ್ಲಯಾಗ್ಬೇರ್ಕಗಿ ಬಂದ್ದುದ  ದುರಂತ್ವೇ ಸರಿ. ಹಂಸೆಯನುನ , 

ಕೇಡನುನ  ಅಹಂಸೆಯಂದ್, ಪ್ಾ ೋತಿಯಂದ್ ಗೆಲೆ್ಲವ ದೊಡಿ  ಮಹತ್ತಾ ರ್ಕಂಕೆ್ಯನುನ  ಹಂದಿದ್ದ  ಗಂಧಿ 

ತ್ಮಮ  ಜಿೋವಿತ್ತವಧಿಯಲೆ್ಲ  ಹಲವು ಪಾ ಯೋಗ್ಗ್ಳನುನ  ನ್ಡೆಸಿ ಯರ್ಸಸ ನ್ಯನ  ಕಂಡ್ಡದ್ದ ರು. ಭಾರತ್ ಪ್ರಕಿಸಾಾ ನ್ 

ಇಬ್ಭಾ ಗ್ವಾದ್ ಸಂದ್ಭಾದ್ಲೆ್ಲ  ಉಂಟಾದ್ ಕೋಮುಹಂಸೆಯನುನ  ತ್ಡೆಯುವ ಪಾ ಯತ್ನ ದ್ಲೆ್ಲ  ಗಂಧಿೋ 

ಅನುಸರಿಸಿದುದ  ಇದೇ ಮಾಗ್ಾವನುನ . ಇಂಥ ಅಹಂಸಾವಾದಿಗೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಹಂಸೆಯ ಉತ್ು ರವನುನ  ಈ 

ದೇರ್ ನಿೋಡ್ಡತ್ತ. ಗಂಧಿಯನುನ  ಆದ್ರ್ಾವಾಗಿ, ದೈವವಾಗಿ, ಮಹಾತ್ಮ ನ್ನ್ನನ ಗಿ ನೋಡುತ್ತು  ಅನುಸರಿಸುತಿು ದ್ದ  

ಈ ದೇರ್ದ್ ಜ್ನ್ತೆಗೆ ಗಂಧಿ ಸಾವು ಅನಿರಿೋಕೆಿತ್ ಆಘಾತ್ವನುನ  ಉಂಟುಮಾಡ್ಡತ್ತ. ಅವರ ಸಾವನುನ  ನಂಬುವ 

ಸಿಾ ತಿಯಲೆ್ಲ  ಈ ದೇರ್ದ್ ಜ್ನ್ತೆಯರಲ್ಲಲೆ .  ಗಂಧಿಯ ಅನಿರಿೋಕೆಿತ್ ಸಾವು ಈ ದೇರ್ದ್ ನ್ನನ್ನ ಮನ್ಸುಸ ಗ್ಳಲೆ್ಲ  

ಹುಟಿುಹಾಕಿದ್ ಆತಂಕ, ಆಘಾತ್ಗ್ಳು ದಿಕ್ೂ ಟಿ್  ಅನ್ನಥತೆಯ ಅನುಭವಗ್ಳಾಗಿದ್ದ ವು. ಈ ನಿಟಿ್ಟ ನ್ಲೆ್ಲ  ಕನ್ನ ಡ 

ರ್ಕವಾ  ಗಂಧಿ ಸಾವನುನ  ಅನುಭವಕ್ೂ  ತಂದುಕಂಡ, ಪಾ ತಿಕಿಾ ಯಸಿದ್ ರಿೋತಿ ಯಾವ ಬಗೆಯದು ಎಂಬುದು 

ಕುತೂಹಲರ್ಕರಿಯಾದ್ ಸಂಗ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಕನ್ನ ಡ ರ್ಕವಾ  ಗಂಧಿ ಸಾವನುನ  ಗಢ ನಿರಾಶೆಯ ಅನುಭವವಾಗಿ 

ರ್ಕಣುವುದ್ರ ಜೊತೆಗೇ ಅನ್ನಥತೆಯ ನೋವನ್ಯನ  ಅನುಭವಿಸಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಹಂಸೆಗೆ, ಮತಿೋಯವಾದ್ಕ್ೂ , 

ಕೇಡ್ಡನ್ ವಿಜಂಭಣೆಗೆ ತ್ನ್ನ ದೇ ಆದ್ ಪಾ ತಿರೋಧವನುನ  ಒಡಿುವ ಕ್ಲಸವನ್ಯನ  ಮಾಡ್ಡದೆ. ಅದೊಂದು 

ವಾ ಕಿು ಯ ಕಲ್ಲಯಲೆ  ಮಾನ್ವಿೋಯ, ನೈತಿಕ ಮೌಲಾ ಗ್ಳ ಕಲ್ಲ ಎಂದು ಕ್ಲವು ಕವಿತೆಗ್ಳು ಆಕಾ ೋರ್ವನುನ  

ವಾ ಕು ಪಡ್ಡಸಿದ್ರೆ, ಗಂಧಿಯನುನ  ಕಲೆಲ್ಲ ಸಾಧಾ ವಿಲೆ  ಅದು ಹಂಸೆ ಮತ್ತು  ಅಹಂಸೆಯ ನ್ಡುವಿನ್ 

ಸಂಘರ್ಾ. ಈ ಸಂಘರ್ಾದ್ಲೆ್ಲ  ಹಂಸೆ ಅಹಂಸೆಯನುನ  ಕಂದಿದೆ ಎಂದು ಮೇಲ್ನ ೋಟ್ಕ್ೂ  ಭಾಸವಾದ್ರೂ 

ಅಲೆ್ಲ  ಅಹಂಸೆಯೇ ಗೆದಿದ ದೆ. ಅಹಂಸೆ ಹಂಸೆಯ ಮುಂದೆ ಎದೆಯಡಿ್ಡ  ಹೆದ್ರದೆಯೇ ನಿಂತಿತ್ತ. ಕನೆಗೆ 

ಹಂಸೆಯೇ ಮಣಿದಿದೆ, ಸೋತಿದೆ ಎನುನ ತ್ತು ರೆ. ಇತಿು ೋಚಿನ್ ಕ್ಲವು ಕವಿತೆಗ್ಳು ಸಮರ್ಕಲ್ಲೋನ್ ರಾಜ್ರ್ಕರಣ ಮತ್ತು  

ಮನುರ್ಾ ರ ಸಾ ಭಾವಗ್ಳನುನ  ವಿಡಂಬಿಸಲ್ಲ ಗಂಧಿ ಸಾವನುನ  ಬಳಸಿಕಂಡ್ಡವೆ. ಗಂಧಿಯನುನ  ಗೋಡೆಸ  

ಕಂದ್ದುದ  ಒಂದು ಬ್ಭರಿಯಾದ್ರೆ ಇಂದು ಪಾ ತಿದಿನ್ ನ್ನವು ಅವನ್ನುನ  ಕಲೆ್ಲತಿು ದೆದ ೋವೆ ಎಂಬ 
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ಆತಂಕವನುನ  ವಾ ಕು ಪಡ್ಡಸುತಿು ವೆ.  ಪು.ತಿ.ನ್. ಬೇಂದೆಾ , ಗೋವಿಂದ್ ಪೈ, ಡ್ಡ.ಎಸ್.ಕಕಿಾ, ಆರ್.ಜಿ.ಹಳಿಿ  

ನ್ನಗ್ರಾಜ್, ಮುಂತ್ತದ್ವರ ಗಂಧಿ ಸಾವನುನ  ಕುರಿತ್ ಕವಿತೆಗ್ಳು ಈ ಬಗೆಯ ಆತಂಕಗ್ಳನುನ  ಅಭಿವಾ ಕಿು ಸಿವೆ. 

ಪು.ತಿ.ನ್. ರ ‘ಗಂಧಿೋಸು ವ’ ಕವಿತೆ ಗಂಧಿಯನುನ  ಅವತ್ತರಪುರುರ್ನೆಂದು ಕರೆದು ಅವರ ವಾ ಕಿು ತ್ಾ ಕ್ೂ   

ಅಲೌಕಿಕತೆಯನುನ  ಕಲಿ್ಲ ಸುತ್ು ದೆ. ಗಂಧಿಯನುನ  ಕೇಡ್ಡನ್ ವಿರುದ್ಧ  ಬಳಕ್ಯಾದ್ ಒಳಿತಿನ್ ಅಸು ರವಾಗಿ 

ಕಂಡ್ಡದ್ರದ ರೆ. ಕೇಡು ವಿಜಂಭಿಸುತಿು ರುವ ಸಂದ್ಭಾದ್ಲೆ್ಲ  ಅದ್ನುನ  ನಿಯಂತ್ಾ ಣದ್ಲೆ್ಲಡಲ್ಲ ಆ ದೈವ 

ಕಳುಹಸಿದ್ ರ್ಕರಣಿಕ ಪುರುರ್ ಗಂಧಿ ಎನುನ ತ್ತು ರೆ. ಈ ಕವಿತೆ  ನ್ರಲ್ೋಕದ್ಲೆ್ಲ  ಅಸುರರ ಅಟಿ್ ಹಾಸವೇ 

ಮೇಲ್ಲಗೈ ಸಾಧಿಸಿರುವಾಗ್ ಅದ್ನುನ  ಸರಿದೂಗಿಸಲ್ಲ ಸಾಧಾ ವಾಗ್ದೆ ದುಬಾಲನ್ನದ್ ಶಿವ ಸದ್ಬ ಲನ್ನದ್  

ಗಂಧಿಯನುನ  ಇಲೆ್ಲ  ಅವತ್ರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತು ನೆ. ಇದ್ರಿಂದ್ರಗಿ ’ಶಿವ- ಅಶಿವದ್ ಸಮತ್ತಲನೆ’ ಈ 

ಲ್ೋಕದ್ಲೆ್ಲ  ಆಗಿದ್ರದ ಗ್ಲೇ ಆ ವಿಧಿ ಈತ್ನ್ನುನ  ಇಲೆ್ಲಂದ್ ಒಯದ ನು ಏನಿದು ವಿರ್ಮ ವಿಲಾಸ? ಎಂದು ಗಂಧಿ 

ಸಾವಿನ್ ಬಗೆಗೆ ನೋವಿನ್ ಉದ್ರಗ ರ ತೆಗೆಯುತ್ು ದೆ. 

ಹದ್ಗೆಡುವೊಲ್ಲ ನ್ರಲ್ೋಕದೊಳಾಸುರರ್ಕಿು ಯ ತ್ತಂಬಿ 

ಅದ್ ತೂಗ್ಲ್ಲ ದುಬಾಲ ಶಿವ ಸದ್ಬ ಲನಬಬ ನ್ ತಂದು 

ಒದ್ಗತಿು ರಲ್ಲೋ ತೂಕಕ್ೂ  ಶಿವ-ಅಶಿವದ್ ಸಮತ್ತಲನೆ 

ವಿಧಿಯೋತ್ನ್ನಯದ ನ್ಲಾ ಏನಿೋ ವಿರ್ಮವಿಲಾಸ 

ಲ್ೋಕದ್ಲೆ್ಲ  ಅಸುರರ್ಕಿು  ಬ್ಭಳನುನ  ಹದ್ಗೆಡ್ಡಸುತಿು ರಲ್ಲ ಅದ್ನುನ  ಸರಿಪಡ್ಡಸುವಂತೆ ದೈವ 

ನಿದೇಾರ್ನ್ದಂತೆ ಬಂದ್ವನು ಎಂದು ಗಂಧಿಯನುನ  ಅಲೌಕಿಕ ನೆಲ್ಲಯಲೆ್ಲ  ಗ್ಾ ಹಸುವ ಈ ಕವಿತೆ ಅದೆಲೆಾ  

ಸರಿಯಾಗತಿು ದೆ ಎನುನ ವಾಗ್ಲೇ ಆ ದೈವ ಅವನ್ನುನ  ಕರೆದೊಯದ ದೆ ಎಂದು ಆತಂಕ ವಾ ಕು ಪಡ್ಡಸುತ್ತು ರೆ. ಇಲೆ್ಲ  

ಗಂಧಿಯದು ಹತೆಾ  ಎಂಬುದ್ನುನ  ಒಪಿಲೂ, ನಂಬಲೂ ಸಾಧಾ ವಾಗ್ದ್ ಮನ್ಸಿಾ ತಿ ಪಾ ಕಟ್ವಾಗವುದ್ನುನ  

ಗ್ಮನಿಸಬೇಕು. ದೈವ ನಿಯತಿಯಂತೆ ಧರೆಗೆ ಬಂದ್ವನ್ ಹತೆಾ  ಸಾಧಾ ವೇ? ಎಂಬ ನಿಲ್ಲವಿನ್ ಹಂದೆ ಗಂಧಿ 

ಹತೆಾ ಯನುನ  ಒಪಿ್ ಕಳಿಲಾಗ್ದ್ ಪ್ಾ ೋತಿಯದೆ. ಗಂಧಿಗೆ ಸಾವಿಲೆ , ಸಾವು ಯಾರಿಂದ್ಲೂ 

ಸಾಧಾ ವಾಗವಂತ್ದ್ಲೆ  ಎಂಬ ನಿಲ್ಲವು ಈ ಕವಿತೆಯಲೆ್ಲ  ವಾ ಕು ವಾಗತಿು ದೆ.  

ಗೋವಿಂದ್ ಪೈ ಅವರ ಇನಿನ ನಿಸು ‘ಮಹಾತ್ಮ  ನಿೋ ಬದುಕಬೇಕಿತ್ತು ’ ಕವಿತೆ ಗಂಧಿ ಸಾವು ಮೂಡ್ಡಸಿದ್ 

ಅನ್ನಥತೆ ಮತ್ತು  ಅತಂತ್ಾ ತೆಯ ಅನುಭವವನುನ  ಕಟಿ್ಟ ಕಡುತ್ು ದೆ. ದೇರ್ಕ್ೂ  ಒದ್ಗಿರುವ ದುಸಿಾ ತಿಯನುನ , 

ಜ್ನ್ರ ದುರಿ್  ವತ್ಾನೆಗ್ಳನುನ  ಟ್ಟೋಕಿಸುತ್ು ಲೇ ಇಂಥ ಸಂದ್ಭಾದ್ಲೆ್ಲ  ನ್ಮಮ ನುನ  ಉದ್ಧ ರಿಸುವವರು ಯಾರು 

ಎಂಬ ಆತಂಕವನುನ  ವಾ ಕು ಪಡ್ಡಸುತಿು ದೆ.  

ಇನಿನ ನಿಸು ನಿೋ ಮಹಾತ್ತಮ  ಬದುಕಬೇಕಿತ್ತು ! 

ಈಗ್ ಭಾರತ್ಕತ್ಾ ಗ್ತ್ಾ ವಿದೆ ನಿನ್ನ ; 

ಬಿರುಗಳಿಗಲ್ಲವ ಹಡಗಂತಿಹುದ್ರಸತ್ತು , 

ನಿನ್ನ  ಹರತ್ತರಯ್ಯಾ  ರೇವಿನಳದ್ನ್ನ ? 

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

ಸಾಾ ಥಾಪರರಾಗಿಹೆವು, ದೇವರಿಲೆ್ಲಮಗಿಂದು 

ಸೋದ್ರತೆ ಇಲೆ , ಮುಂದಿನ್ದಿಲೆ  ಗಡವೆ; 

ಧಮಾಬ್ಭಹರರೆಮಮ ನೆತ್ು ಲ್ಲನ್ನನ ರೆಂದು 

ತೋಚದೆ ಮಹಾತ್ತಮ  ನಿನ್ಗಿಂತ್ತ ಮೊರೆಯಡುವೆ... 
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ಗಂಧಿಯಲೆದೆ ಈ ದೇರ್ ಬಿರುಗಳಿಗೆ ಸಿಕೂ  ಹಡಗಿನಂತ್ತಗಿದೆ. ದೇರ್ದ್ಲೆ್ಲ  ನ್ನಯಕನಿಲೆದ್ ಅತಂತ್ಾ ತೆ 

ಸೃಷೆ್ಠಯಾಗಿದೆ. ಗಂಧಿಯಲೆದೆ ಮತ್ತಾ ರು ತ್ಮಮ ನುನ  ರ್ಕಪ್ರಡುತ್ತು ರೆ ಎಂಬ ಆತಂಕ ಈ ಕವಿತೆಯಲೆ್ಲ  

ವಾ ಕು ವಾಗತಿು ದೆ. ಈ ಬಗೆಯ ಆತಂಕಗ್ಳು ಭಾರತ್ದ್ ಜ್ನ್ಮಾನ್ಸದ್ ಮೇಲ್ಲ ಬಿೋರಿದ್ದ  ಗಂಧಿ ವಾ ಕಿು ತ್ಾ ದ್  

ಪಾ ಭಾವವನುನ  ಧಾ ನಿಸುತ್ು ವೆ. 

ಗಂಧಿ ಹತೆಾ ಯನುನ  ಹಂಸೆ ಮತ್ತು  ಅಹಂಸೆ ನ್ಡುವಿನ್ ಸಂಘರ್ಾವಾಗಿ ಗ್ಾ ಹಸಲಾಗಿದೆ. ಈ 

ಸಂಘರ್ಾದ್ಲೆ್ಲ  ಮೇಲ್ನ ೋಟ್ಕ್ೂ  ಹಂಸೆ ಗೆದ್ದ  ಹಾಗೆ ಕಂಡರೂ ಅದು ಅದ್ರ ಜ್ಯವಲೆ . ಅಹಂಸೆಯನುನ  

ಕಲೆಲ್ಲ ಸಾಧಾ ವಿಲೆ  ಎಂಬ ನಿಲ್ಲವನುನ  ವಾ ಕು ಪಡ್ಡಸಲಾಗಿದೆ. ಬೇಂದೆಾ ಯವರ ‘ರ್ಾ ದ್ರಧ ಂಜ್ಲ್ಲ’, ‘ಮರಣ’ 

ಕವಿತೆಗ್ಳು ಈ ಬಗೆಯವು. ಕೋಮುಹಂಸೆ ಮತಿೋಯವಾದ್ಗ್ಳಂಥ ಹೇಯ ಕೃತ್ಾ ಗ್ಳಿಗೆ ತಿೋವಾ ವಾದ್ 

ಪಾ ತಿಕಿಾ ಯಗ್ಳಾಗಿ ಈ ಕವಿತೆಗ್ಳು ಕಂಡುಬರುತ್ು ವೆ. 

ಹಂಸೆ ಕನೆಗ್ಹಂಸೆಯನುನ  ಗಂಡುಹಾಕಿ ಕಂದಿತೋ? 

ತ್ನ್ನ  ಕಲ್ಲಯ ಕನೆಗಣಿಸಿ ಇವಗೆ ರ್ರಣು ಬಂದಿತೋ? 

‘ಅಯಾ  ಇವನು ಅಮರ, ನ್ನನೆ ತ್ತನೆ ಸತೆು ’ ಎಂದಿತೋ?  

ಗಂಧಿಯ ಅಹಂಸಾ ತ್ತ್ಾ  ಹಂಸೆಗೆ ಹೆದ್ರಿ ಓಡುವುದ್ಲೆ . ಹಂಸೆಗೆ ಧೈಯಾದಿಂದ್ ಎದೆಯಡಿ್ಡ  ಅದ್ನುನ  

ಮಣಿಸುವುದು. ಅದು ಸಾವನುನ  ಕಂಡು ಹೆದ್ರದ್ ದಿಟಿ್ ತ್ನ್. ಅಹಂಸಾ ವಾ ತಿ ಹಂಸೆಯನುನ  ಪರಿವತಿಾಸಲ್ಲ 

ಸಾಯಲ್ಲ ಸಿದ್ಧ ವಿರಬೇಕು. ಸಾಯಲ್ಲ ಹೆದ್ರುವವರು ಅಹಂಸಾವಾ ತಿಗ್ಳಲೆ  ಎಂದು ಗಂಧಿ ಹೇಳುತಿು ದ್ದ ರು. ಆ  

ರ್ಕಿು  ಗಂಧಿಗೆ ಮಾತ್ಾ  ಇತ್ತು . ಹಾಗಗಿಯೇ ಹಂಸೆಗೆ ಗಂಧಿಯನುನ  ಗೆಲೆಲ್ಲ ಸಾಧಾ ವಾಗಿಲೆ . ಕನೆಗೆ ಹಂಸೆಯೇ 

ಅಹಂಸೆಯ ರ್ಕಲಬಳಿ ರ್ರಣು ಬಿೋಳುತ್ು ದೆ. ಅಹಂಸೆಗೆ ಗೆಲವು ಇದೆದ ೋ ಇರುತ್ು ದೆ. ಗಂಧಿಯ ದೇಹವನುನ  

ಮಾತ್ಾ  ಕಲೆಬಹುದು ಆದ್ರೆ ಆ ವಾ ಕಿು ತ್ಾ  ಎಂದೆಂದೂ ಅಮರ. 

ಗಂಧಿ ದೇಹ ಸುಟಿ್  ಬೆಳಕು ಜ್ಗ್ದ್ ತ್ಮವ ಕಳೆದಿದೆ, 

ಗಂಧಿ ಹೋದ್ರೆಂಬ ಸುದಿಧ  ಬ್ಭನ್ ತ್ತಂಬಿ ಉಳಿದಿದೆ, 

ಗಂಧಿಗಂಧ ದಿಗ್-ದಿಗಂತ್ ಕಿೋತಿಾರೂಪ ತ್ಳೆದಿದೆ   

. . . . . . . . . . . . . . .    .      . . . .  

ಬತಿು  ಸುಟಿು  ಹೋದ್ರೇನು ಬೆಳಕು ನಂದಿತೆಂಬರೆ? 

ಹಾಕಿ ಬತಿು  ದಿೋಪವೆತಿು  ಇರುವ ಜೊಾ ೋತಿ ರ್ಕಂಬರೆ! 

ಎಣೆೆ  ತಿೋರಿತೆನ್ನ ಬೇಡ್ಡ ಭೇರೆ ನೇಹ ತ್ತಂಬರೆ..  

ಹಂಸೆಯ ನಿರಥಾಕ ಕೃತ್ಾ ಗ್ಳನುನ , ಅದ್ರ ಗೆಲ್ಲವೆಂಬ ಭಾ ಮೆಗ್ಳನುನ  ತಿೋವಾ ವಾಗಿ ವಿರೋಧಿಸುವ ಈ ಕವಿತೆ 

ಗಂಧಿಯನುನ  ಕಂದ್ ಹಂಸೆಗೆ ಸಾವೇ ಹರತ್ತ ಗಂಧಿಗೆ ಸಾವಿಲೆ  ಎಂಬ ನಿಲ್ಲವಿಗೆ ಬರುತ್ು ದೆ. ಗಂಧಿಯ 

ಹತೆಾ ಯನ್ಯನ , ಗಂಧಿ ಇನಿನ ಲೆಾ  ಎಂಬುದ್ನುನ  ನಂಬದ್ ಈ ಕವಿತೆ ಆ ಕುರಿತ್ ಆತಂಕ- ದು:ಖಗ್ಳನುನ  

ನಿರಾಕರಿಸುತ್ು ದೆ. ಆತಂಕ, ದು:ಖ, ಪಶ್ಚಾ ತ್ತು ಪಗ್ಳೇನಿದ್ದ ರೂ ಹಂಸೆಗೇ ಹರತ್ತ ಅಹಂಸೆಗ್ಲೆ . ಆತ್ನ್ ದೇಹ 

ಸುಟಿು  ಜ್ಗ್ದ್ ಕತ್ು ಲನುನ  ತಡೆದಿದೆ, ಆತ್ನ್ ಸಾವಿನ್ ಸುದಿಧಯೂ, ಕಿೋತಿಾಯೂ ಆರ್ಕರ್- ದಿಗಂತ್ಗ್ಳನುನ  

ಆವರಿಸಿಕಂಡ್ಡವೆ. ಆದ್ರೆ ಗಂಧಿಯನುನ  ಕಂದ್ ಕೈ ಮಾತ್ಾ  ತ್ನ್ನ  ಕೃತ್ಾ ಕ್ೂ  ನ್ರಳಬೇರ್ಕಗಿದೆ. ಈ ಕವಿತೆ 

ಗಂಧಿ ಸಾವಿನ್ ಬಗೆಗೆ ನಿರಾಶೆ, ಆತಂಕವನುನ  ವಾ ಕು ಪಡ್ಡಸುತಿು ಲೆ . ಏಕ್ಂದ್ರೆ ಈ ದೇರ್ದ್ ಜ್ನ್ಮಾನ್ಸದ್ಲೆ್ಲ , 
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ಆರ್ಕರ್- ದಿಗಂತ್ಗ್ಳಲೆ್ಲ  ಗಂಧಿ ಆವರಿಸಿಕಂಡ್ಡರುವಾಗ್ ಗಂಧಿ ಸತ್ು ನೆಲೆ್ಲ ? ಎಂದು ಪಾ ಶಿನ ಸುತ್ು ದೆ. ‘ಎಣೆೆ  

ತಿೋರಿತೆನ್ನ ಬೇಡ್ಡ ಬೇರೆ ನೇಹ ತ್ತಂಬರೆ’ ಎಂಬ ಸಾಲ್ಲ ಗಂಧಿ ವಾ ಕಿು ತ್ಾ ದ್ ಅಮರತ್ಾ ವನ್ಯನ , ಅದ್ನುನ  

ಪ್ಾ ೋತಿಯಂದ್ ರ್ಕಪ್ಟಿುಕಳಿಬೇರ್ಕದ್ ನ್ಮಮ  ಹಣೆಗರಿಕ್ಗ್ಳನ್ಯನ  ಧಾ ನಿಸುತಿು ದೆ. ಇರಿ್ ಕ್ಕೂ  ಗಂಧಿ 

ಹಂಸೆಗೆ ಹೆದ್ರಿದ್ನೇ? ನ್ರಳಿದ್ನೇ? ಸಾವಿಗೆ ಅಂಜಿ ಬದುಕಲ್ಲ ಹಂಬಲ್ಲಸಿದ್ನೇ? ಆತ್ನ್ ಮುಖದ್ಲೆ್ಲ  ಆತಂಕ, 

ದು:ಖಗ್ಳು ಇನಿತ್ತದ್ರೂ ಇಣುಕುತಿು ದ್ದ ವೇ? ಇಲೆ . ಹೋಗಿರುವಾಗ್ ಗಂಧಿ ಸೋತ್ನೆಂತ್ತ? ಹಂಸೆ 

ಗೆದಿದ ದ್ರದ್ರೂ ಹೇಗೆ? ಇದು ನಿಜ್ವಾಗಿಯೂ ಹಂಸೆಯ ಸೋಲೇ ಸರಿ. ಬೇಂದೆಾ  ತ್ಮಮ  ‘ಮರಣ’ ಕವಿತೆಯಲೆ್ಲ  

ಗಂಧಿಯ ಮರಣವನುನ  ‘ಅದುಾ ತ್ ಘಟ್ನೆ’ ಎಂದು ಆರ್ಾ ಯಾ ವಾ ಕು ಪಡ್ಡಸುತ್ತು ರೆ. 

ಅದುಾ ತ್ವು ಅದುಾ ತ್ವು ವಿರ್ಾ ಕದುಾ ತ್ವು 

ಸತ್ಾ  ರ್ರಣನ್ ಸಂದ್ಮರಣದ್ದುಾ ತ್ವು 

ಮಣಿಹ ಸಂದಿತ್ತ; ದೇಹ ಕ್ಳಗೆ ಇಟಿ್ ; 

ಧ್ಾ ೋಯವನೆ ನ್ಕ್ಷತ್ಾ  ಮಾಡ್ಡ ಬಿಟಿ್  

ಎಂಥ ನ್ಗ! ಎಂಥ ಮಗ! ಎಂಥ ಮನುಜ್! 

ನ್ಮಮ ಂತೆ ಕಂಡರೂ ದೇವತ್ನುಜ್. 

ಈ ಕವಿತೆ ಗಂಧಿ ಹತೆಾ ಯನುನ , ಹಂಸೆಯ ಗೆಲ್ಲವನುನ  ನಿರಾಕರಿಸುತಿು ರುವುದ್ಕ್ೂ  ಸೂಕು  

ಸಮಥಾನೆಯನುನ  ನಿೋಡುತಿು ದೆ. ಗಂಧಿ ಮುಖದ್ಲೆ್ಲ  ಸಾವಿನ್-ನೋವಿನ್ ಯಾವ ಭಾವವೂ, ಹತೆಾ ಗರನ್ ಬಗೆಗೆ 

ಯಾವ ಸಿಟಿ್ಟ  ಗೋಚರಿಸದ್ ರ್ಕರಣ ಅದು ಹತೆಾ ಯಲೆ . ಹಂಸೆಯ ಗೆಲ್ಲವೂ ಅಲೆ . ದೇಹವನುನ  ಭೂಮಿಗೆ 

ಬಿಟಿು  ಧ್ಾ ೋಯವನುನ  ನ್ಕ್ಷತ್ಾ  ಮಾಡ್ಡ ನ್ಗತ್ು ಲೇ ಮಗವಿನಂತೆ ಸಾಗಿದ್ ಅವನು ಮನುರ್ಾ ನ್ ಹಾಗೆ ಕಂಡರೂ 

ಆತ್ನ್ ಅದುಾ ತ್ ಸಾವಿನಿಂದ್ರಗಿ ದೇವತ್ನುಜ್ನ್ನಗಿದ್ರದ ನೆ ಎಂಬ ಆರ್ಾ ಯಾ ಈ ಕವಿತೆಯಲೆ್ಲ  ವಾ ಕು ವಾಗಿದೆ. 

ಗಂಧಿ ಎಂಥ ಕಠಿಣ ಅಹಂಸಾವಾ ತಿ ಎಂಬುದ್ನುನ  ಅವರ ಸಾವು ಸಾಬಿೋತ್ತಪಡ್ಡಸುತ್ು ದೆ. ಸತ್ಾ , ಪ್ಾ ೋಮ, 

ತ್ತಾ ಗ್, ಕ್ಷಮೆ, ದ್ಯ್ಯಗ್ಳು ಗಂಧಿ ಅಹಂಸಾ ತ್ತ್ಾ ದ್ಲೆ್ಲ  ಅಂತ್ಗ್ಾತ್ವಾಗಿದ್ದ ವು. ಇವು ಗಂಧಿ ಬದುಕಿನ್ಲೆ್ಲ  

ನಿರಂತ್ರವಾಗಿ ಪಾ ಯೋಗ್ಗಳಿು ತಿು ದ್ದ  ಆದ್ರ್ಾ ಮೌಲಾ ಗ್ಳಾಗಿದ್ದ ವು. ಕೇವಲ ಪಾ ಚಾರದ್, ತೋರಿಕ್ಯ 

ಸಾಧನ್ಗ್ಳಾಗಿರದೆ ಉಸಿರಿನಂದಿಗೆ ಬೆರೆತ್ತಹೋಗಿದ್ದ  ಜಿೋವನ್ ಕಾ ಮಗ್ಳಾಗಿದ್ದ ವು. ಹಾಗಗಿಯೇ ಗಂಧಿ ತ್ಮಮ  

ಹತೆಾ ಯ ಸಂದ್ಭಾದ್ಲೊ  ಸಾವಿಗಗಿ ಅಂಜಿಕ್ಯನ್ನನ ಗ್ಲ್ಲೋ, ಹತೆಾ ಗರನ್ ಬಗೆಗ  ಕೋಪವನ್ನನ ಗ್ಲ್ಲೋ 

ವಾ ಕು ಪಡ್ಡಸಲ್ಲಲೆ . 

ಎಸೆದ್ ಗಂಡ್ಡಗ ಕುಸಿದ್ ದೇಹದ್ಲ್ಲ ವಿಮಲ ರಕು  ಚೆಲೆ್ಲ  

ಮಿೋಯಸಿತ್ತು  ಈ ಜ್ಗ್ದ್ ಮನ್ವನೇ ಶೋಕ ಜ್ಲಧಿಯಲೆ್ಲ  

ಮುಗಿದ್ ಕೈಯು ಮುಗಿದಂತೆಯತ್ತು ; ನೆಲ್ಲಸಿತ್ತು  

ಕ್ಷಮೆಯು ಮೊಗ್ದಿ 

ಎದೆಯಳೆಂಥ ತಿಳಿ ಭಾವವಿತ್ತು ! ಅದ್ನ್ನವ ಬಲೆ  ಜ್ಗ್ದಿ? 

ಹೋದ್ ಹೋದ್ನ್ವ ತ್ತಾ ಗ್ಜಿೋವನ್ದ್ ತ್ತತ್ು ತ್ತದಿಯನೇರಿ. 

ಗಂಧಿ ಸಾವಿನ್ಲೊ  ತ್ತಾ ಗ್, ಕ್ಷಮೆ, ಪ್ಾ ೋತಿಗ್ಳನೆನ ೋ ಸಾರಿದ್ ಎಂಬುದೇ ಆತ್ ಹಂಸೆಯನುನ  ಗೆದುದ ನಿಂತ್ 

ಎಂಬುದ್ನುನ  ಧಾ ನಿಸುತ್ು ದೆ. 

 ಗಂಧಿ ಹತೆಾ ಯನುನ  ಹೋಗೆ ಹಂಸೆ ಮತ್ತು  ಅಹಂಸೆಯಂದಿಗೆ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿಸಿ 

ನೋಡ್ಡದಂತೆಯೇ ಸಮರ್ಕಲ್ಲೋನ್ ಬದುಕಿನ್ ಬಿಕೂ ಟಿು ಗ್ಳು ಮತ್ತು  ಮನುರ್ಾ ನ್ ಸಣೆ ತ್ನ್ಗ್ಳ ಜೊತೆಗೆ 

ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿಸುವ ಪಾ ಯತ್ನ ವನುನ  ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸಮರ್ಕಲ್ಲೋನ್ ವಾತ್ತವರಣದ್ಲೆ್ಲ  
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ಮಾನ್ವಿೋಯತೆ, ನೈತಿಕತೆಗ್ಳು ಅಧ:ಪತ್ನ್ಗಂಡ್ಡರುವ ಪರಿಸಿಾ ತಿಯಲೆ್ಲ  ಹತ್ತಶೆಗಂಡ ಮನ್ಸುಸ ಗ್ಳು 

ಗಂಧಿಯನುನ  ಗೋಡೆಸ  ಕಂದ್ದೆದ ೋ ಒಳಿೆಯದ್ರಯತ್ತ, ಇಲೆದಿದ್ದ ರೆ ಕನಿರೆ್  ಮಾನ್ವಿೋಯತೆಯೂ ಇಲೆದ್ 

ಜ್ನ್ರನುನ  ಕಂಡು ಗಂಧಿ ನಿಜ್ವಾಗಿ ಸಾಯುತಿು ದ್ದ  ಎಂಬ ಆತಂಕವನುನ  ವಾ ಕು ಪಡ್ಡಸುತ್ು ವೆ. ಗೋಡೆಸ  

ಗಂಧಿಯನುನ  ಹತೆಾ ಗೈದು ಅಮರನ್ನ್ನನ ಗಿಸಿದ್. ಅವನು ಕಂದ್ದುದ  ಗಂಧಿ ದೇಹವನುನ . ಆದ್ರೆ ನ್ನವು 

ಇಂದು ಕಲೆ್ಲತಿು ರುವುದು ನಿಜ್ವಾದ್ ಗಂಧಿಯನುನ . ಹಾಗಗಿ ಗಂಧಿಯನುನ  ಕಂದ್ ಗೋಡೆಸ ಯೇ ಇಲೆ್ಲ  

ಮಹಾತ್ಮ ನ್ನಗಿ ಕಂಡ್ಡದ್ರದ ನೆ. ಆದ್ರೆ ಇಂದು ಅವನಿಗೆ ಹಂಸೆಯಾಗವ ಹಾಗೆ ಬದುಕುವ ಮೂಲಕ ಅವನ್ನುನ  

ನಿಜ್ವಾಗಿಯೂ ಮುಗಿಸಲಾಗತಿು ದೆ ಎಂಬ ಆತಂಕ ಹಲವು ಕವಿತೆಗ್ಳಲೆ್ಲ  ವಾ ಕು ವಾಗತಿು ದೆ. ಗೋಡೆಸ ಗೂ ತ್ತನು 

ನಿಜ್ವಾದ್ ಗಂಧಿಯನುನ  ಕಲೆಲ್ಲ ಸಾಧಾ ವಿಲೆ , ತ್ತನು ಕಂದ್ ಗಂಧಿಯಳಗೆ ಕಲಲಾಗ್ದ್ 

ಗಂಧಿಯಬಬ ನಿದ್ರದ ನೆ ಎಂಬುದು ಗತಿು ತ್ತು . ಆದ್ರೆ ಗಂಧಿ ಅನುಯಾಯಗ್ಳೆಂದು ಹೇಳಿಕಂಡು ಅವನಿಗೆ 

ಅಪಚಾರ ಎಸಗತಿು ರುವವರು ನಿತ್ಾ ವೂ ಅವನ್ನುನ  ಭಿೋಕರವಾಗಿ ಕಲೆ್ಲತಿು ದ್ರದ ರೆ. ಇದು ನಿಜ್ವಾಗಿ ಗಂಧಿಯ 

ಕಲ್ಲಯಾಗಿ ರ್ಕಣಿಸುತಿು ದೆ. 

ಮೂಳೆ ಚಕೂ ಳದೊಳಗೆ ತ್ತನು ಕಲೆಲಾರದ್ 

ಆತ್ಮ ವೊಂದಿತೆು ಂದು  ಕನಿರೆ್  ಆ 

ಗೋಡೆಸ  ಮಹಾತ್ಮ ನಿಗದ್ರು ತಿಳಿದಿತ್ತು  

ಆ ದೇರ್ಭಕು  ಸೂಮ ನಿನ್ನ  

ಕೆು ದ್ಾ  ಆತ್ಮ ಕ್ೂ  ಗಂಡ್ಡಕಿೂ ರಲ್ಲಲೆ  ನಿನ್ನ  

ಬಿೋಜಾಮಕುರರೆಂದು ಬಿೋಗವ 

ನ್ನವೆಲೆ  ಗೋಡೆಸ ಮಹಾತ್ಮ  ಕಲೆದೇ 

ಬಿಟಿ್ಟ ದ್ದ  ನಿನ್ನ  ಆತ್ಮ ವನುನ  ಎಗ್ರಿಸಿ 

ಧನ್ಾ ರಾಗಿಬಿಟಿ್ಟ ವು ! 

 ಗಂಧಿಯನುನ  ನಿತ್ಾ  ಕಲೆ್ಲತಿು ರುವ ಸಮರ್ಕಲ್ಲೋನ್ ರಾಜ್ರ್ಕರಣಗ್ಳು ಮತ್ತು  ಮನುರ್ಾ ನ್ 

ಸಣೆ ತ್ನ್ಗ್ಳ ವಿಡಂಬನೆಯನುನ  ಈ ಕವಿತೆ ಸಮಥಾವಾಗಿ ಮಾಡುತಿು ದೆ. ‘ಮೂಳೆ ಚಕೂ ಳದೊಳಗೆ ತ್ತನು 

ಕಲೆಲಾರದ್ ಆತ್ಮ ವೊಂದಿತ್ತು ’ ಎಂಬ ಸಾಲ್ಲ ಗೋಡೆಸ ಗೆ ಗಂಧಿಯನುನ  ಕಲೆಲ್ಲ ಸಾಧಾ ವಾಗ್ಲ್ಲಲೆ  

ಎಂಬುದ್ನುನ   ಧಾ ನಿಸಿದ್ರೆ, ‘ನ್ನವೆಲೆ  ಗೋಡೆಸ  ಮಹಾತ್ಮ  ಕಲೆದೇಬಿಟಿ್ಟ ದ್ದ  ನಿನ್ನ  ಆತ್ಮ ವನುನ   ಎಗ್ರಿಸಿ 

ಧನ್ಾ ರಾಗಿಬಿಟಿ್ಟ ವು!’ ಎಂಬ ಸಾಲ್ಲಗ್ಳು ಆತ್ ಮಾಡದುದ್ನುನ  ಆತ್ನ್ ಅನುಯಾಯಗ್ಳೆಂದು 

ಕರೆದುಕಳಿು ವವರು ಮಾಡ್ಡ ಮುಗಿಸಿರುವುದ್ನುನ  ಧಾ ನಿಸುತಿು ದೆ. ಇಲೆ್ಲ  ಗಂಧಿಯನುನ  

ವಿರೋಧಿಸಿದ್ದ ವರಿಗಿಂತ್ ಆತ್ನ್ ಅನುಯಾಯಗ್ಳೆಂದು ಹೇಳಿಕಳಿು ತಿು ರುವವರಿಂದ್ಲೇ ಗಂಧಿಯ 

ನಿಜ್ವಾದ್ ಕಲ್ಲ ನ್ಡೆದಿದೆ ಎಂಬ ಆತಂಕಗ್ಳು ಇಲೆ್ಲ  ವಾ ಕು ವಾಗತಿು ವೆ. 

ಹೋಗೆ ಕನ್ನ ಡ ರ್ಕವಾ  ಗಂಧಿ ಹತೆಾ ಯ ಘಟ್ನೆಯನುನ  ಎದುರಾಗತ್ು ಲೇ ಅದು ಈ ದೇರ್ದ್ 

ಜ್ನ್ಸಮೂದ್ರಯಕ್ೂ  ಉಂಟು ಮಾಡ್ಡದ್ ದೊಡಿ  ಆಘಾತ್ದ್ ಅನುಭವಗ್ಳನುನ  ಕಟಿ್ಟ ಕಟಿ್ಟ ದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ 

ದೇರ್ದ್ ಮತಿೋಯವಾದ್ದ್ ಕ್ರಾ ಯಾವನುನ  ಹಡ್ಡದಿಡುತ್ು ಲೇ ಅದ್ಕ್ೂ  ತಿೋಕೆ್ಷ ವಾಗಿ ಪಾ ತಿಕಿಾ ಯಸಿದೆ. ಹಂಸೆಯ 

ನಿರಥಾಕತೆಯನ್ಯನ , ಅಹಂಸಾ ತ್ತ್ಾ ದ್ ಶೆಾ ೋರೆ್ ತೆಯನುನ  ಎತಿು ಹಡ್ಡಯುವ ಪ್ರಾ ಮಾಣಿಕತೆಯನುನ  ಮೆರೆದಿದೆ. 

ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಗಂಧಿಯ ಮರಣವನುನ  ಕಲ್ಲ ಎಂದ್ರಗ್ಲ್ಲೋ, ಗಂಧಿ ಸಾವನ್ನ ಪಿ್ ದ್ರದ ರೆ ಎಂಬುದ್ನ್ನನ ಗ್ಲ್ಲೋ 

ಒಪಿು ವ ಮನ್ಸಿಾ ತಿಯನುನ  ಪಾ ಕಟ್ಟಸದೆ ಆ ದಿವಾ  ವಾ ಕಿು ತ್ಾ ಕ್ೂ  ಸಾವೆಲೆ್ಲ ? ಎಂಬ ಪಾ ಶೆನ ಯನೆನ ೋ ಮುಂದಿಡುವ 

ಪಾ ಯತ್ನ ಮಾಡ್ಡವೆ. ಮುದುವರಿದು ನಿಜ್ವಾದ್ ಗಂಧಿಯ ಕಲ್ಲ ನ್ಡೆಯುತಿು ರುವುದು ಸಮರ್ಕಲ್ಲೋನ್ 

ರಾಜ್ರ್ಕರಣದ್ ಸಂದ್ಭಾದ್ಲೆ್ಲ  ಎಂಬ  ಸತ್ಾ  ಸಂಗ್ತಿಯನುನ  ಶೋಧಿಸಿಕಡುವ ಕ್ಲಸವನುನ  ಮಾಡ್ಡವೆ. 

http://www.tumbe.org/

