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ગ ધંીી : ીવન પરિચય ( મોહનદ સ કિમચદં ગ ધંી ) 

ઇ્ટિનેટ પિથી સકંલન : પિુણ ગંડલલય  –  

 ભારતના ્વાતન્ ય સનરામના મહાનાયક મોહનદ સ કિમચદં ગ ધંી, વવવ માનવ હતાે મહ ્મ  ગ ધંી 
નામે વવવભરમાન ાણીતા થયેલા ભારતની બઝાદીની ચળવળના નેતા અને 
રા્રવિતા હતાે તેમણે રીટીશ રાજમાનથી બઝાદી મેળવવાની ભારતની ચળવળને 
ુ વનયાના ન્શા િર કૂીે તેમના બદશો ભારતમાન અને અ્ય દેશોમાન િણ 
શાનવતમય િરરવતતનની ચળવળ માટે રેરણાદાયક રયાછેે 

મોહનદ સ કિમચદં ગ ધંી (વકટોબર ૨, ૧૮૬૯ – ા્ બુરી ૩૦, ૧૯૪૮) , 

મહ ્મ  તરીકે ાણીતા છેે તેવ અ્યનત રવતભાસનિન નેતા હતાે તેમણે ંરેજ સરકાર િાસેથી ુ વનયા 
દનહ રહી ાય તે રીતે ભારત દેશને બઝાદી અિાવીે તેમની અરહંસક ચળવળની રિલ િૂીએ રા્રીય 
અને ંતર-રા્રીય ્તરે શાનવતપણૂત તબદીલી યિર બૂ ંડો રભાવ િાડયોે તેમના શ્દોમાન બ 
ચળવળ એ એક સ્યારહ હતો; અને બસરે તેમણે સિળતા મેળવી એ સાબબત કરી બતાવ ુને  

અરહંસક સવવનય કા નૂભનહનો  ્યાલ તેમણે બલયો ટો્સટોય અને હરેી ડેવવડ થોરો િાસેથી મેળવયો 
હતો, તેના યિયોહ વારા તેમણે બરટીશ રા્યની હકાલિટી કરી ભારતને ્વતનર બનાવ ુને  બમાનથી 
રેરણા લભ ઘણાન રદેશના લોકોએ િોતાના દેશની ્વતનરતા માટે બરટીશરો સામે લડાભ બદરી અને 
રમશઃ બરટીશ સારા્યનો વવ્તાર ઘટીને િ્ત તેમના િોતાના દેશ બરટન (અને ્કોટલે્ડ) ધુી 
સીવમત થભ હયોે બમ હાનધીીની રેરણાદાયી લડતને કારણે િ્ત ભારત િર બરટીશ શાસન જ નહં 
િણ નાન રા્યમાન કદી રૂજ બથમતો નહોતો તેવી બરટીશ સ્તનત દુ બથમી હભ અને 
કોમનવે્થ દેશો ુન અ્્ત્વ ઊ ુન થ ુને  હાનધીના સ્યારહનો બદશત માટીન ્ થૂર રકંહ જુવનયર વા 
લોકશાહીના રસર રહમાયતી અનેક ંદોલનકારીવ માટે નવો ર્તો ઊભો કયોે માટીન ઘણી વસત 
કહતેા કે હાનધીીના બદશો સરળ હતા તેમજ તે િારનિરીક રીતે રહ્ ુ  સ ન્ ૃવત સાથે સનકળાયેલી સ્ય 
અને અરહંસા વી મા્યતામાનથી તારવેલા હતાે 

મોહનદાસ કરમચનદ હાનધીનો જ્મ િોરબનદર ( જુરાત, ભારત)માન એક રહં ુ  (વૈ્ણવ વબણક) િરરવારમાન 
થયો હતોે તેમના વડવાવ વયવસાયે હાનધી (કરરયાણાનો ધનધો કરતા) હતા, િરન  ુ તેમની િહલેાની 
રણ િેઢીમાન કોમએ હાધીનો વયવસાય કરેલો નહી, અને તેવ કોમકને કોમક રજવાડાના રદવાન િદે 
રહલેાે મોહનદાસ હાનધીના વિતા કરમચનદ હાનધી િણ િોરબનદર ્ટેટના રદવાન હતા, બ યિરાનત તવે 
રાજકોટ અન ેવાનકાનેરના િણ રદવાન રયા હતાે ન સનરદાયમાન અવત ુ્ મ ્તરની અરહસંાના રભાવન ે
કારણે હાનધી ુટુનબ એકદમ ચુ્ ત શાકાહારી હ ુને  રહં ુવમાન રચબલત બાળવવવાહની રથાને કારણે 
મોહનનાન લ્ન િ્ત ૧૩ વ્તની વય ે ક્ રૂબા સાથે થયાન હતાે મોહનદાસ હાનધીને ચાર પરુો હતા—

https://gu.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AA%B0%E0%AA%BE%E0%AA%B7%E0%AB%8D%E0%AA%9F%E0%AB%8D%E0%AA%B0%E0%AA%AA%E0%AA%BF%E0%AA%A4%E0%AA%BE&action=edit&redlink=1
https://gu.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AA%AC%E0%AB%8D%E0%AA%B0%E0%AB%80%E0%AA%9F%E0%AB%80%E0%AA%B6_%E0%AA%B0%E0%AA%BE%E0%AA%9C&action=edit&redlink=1
https://gu.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AA%93%E0%AA%95%E0%AA%9F%E0%AB%8B%E0%AA%AC%E0%AA%B0_%E0%AB%A8&action=edit&redlink=1
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%9C%E0%AA%BE%E0%AA%A8%E0%AB%8D%E0%AA%AF%E0%AB%81%E0%AA%86%E0%AA%B0%E0%AB%80_%E0%AB%A9%E0%AB%A6
https://gu.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AA%85%E0%AA%82%E0%AA%97%E0%AB%8D%E0%AA%B0%E0%AB%87%E0%AA%9C_%E0%AA%B8%E0%AA%B0%E0%AA%95%E0%AA%BE%E0%AA%B0&action=edit&redlink=1
https://gu.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AA%B2%E0%AA%BF%E0%AA%AF%E0%AB%8B_%E0%AA%9F%E0%AB%8B%E0%AA%B2%E0%AB%8D%E0%AA%B8%E0%AA%9F%E0%AB%8B%E0%AA%AF&action=edit&redlink=1
https://gu.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AA%B9%E0%AB%87%E0%AA%A8%E0%AB%8D%E0%AA%B0%E0%AB%80_%E0%AA%A1%E0%AB%87%E0%AA%B5%E0%AA%BF%E0%AA%A1_%E0%AA%A5%E0%AB%8B%E0%AA%B0%E0%AB%8B&action=edit&redlink=1
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%AA%E0%AB%8B%E0%AA%B0%E0%AA%AC%E0%AA%82%E0%AA%A6%E0%AA%B0
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%97%E0%AB%81%E0%AA%9C%E0%AA%B0%E0%AA%BE%E0%AA%A4
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%AD%E0%AA%BE%E0%AA%B0%E0%AA%A4
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%B9%E0%AA%BF%E0%AA%82%E0%AA%A6%E0%AB%81
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સૌથી મોટા પરુ હરીલાલ (જ્મ સન ૧૮૮૮), ્યાર બાદ મણીલાલ (જ્મ સન ૧૮૯૨), ્યારબાદ 
રામદાસ (જ્મ સન ૧૮૯૭) અને સૌથી નાના પરુ દેવદાસ (જ્મ સન ૧૯૦૦)ે 

તરુણાવ્થા ધુી હાનધી એકદમ સામા્ય વવયાથી હતાેતેવનો શરુબતનો અ્યાસ િોરબનદર અને 
િછી રાજકોટમાન થયો હતોે હાનધીએ મેરીયલેુશનની િરીષા માનડ માનડ િાસ કયાત િછી સન ૧૮૮૭માન 
વુનવવસિટી ઑિ બૉ્બે સાથે સનલ્ન શામળદાસ કોલેજમાન ઊ્ચ અ્યાસ અથે રવેશ લીધોે જો કે ્યાન 
તે ઝાઝન ટયા નહંે તેમના ઘણા ુટુનબીવ જુરાતમાન ંચા ંચા િદ િર નોકરી કરતા હતાે ુટુનબનો 
બવો મોભો ાળવવા તેમના ુ નટુનબીવની ભ્છા તે બૅરી્ટર બને તેવી હતીે એવામાન જ તેમને 
ં્લે્ડમાન અ્યાસ કરવાની તક મળીે વળી, ભારતમાન ંરેજોની હ ુમતના કારણે બનધાયેલી તેમની 
મા્યતા જુબ તો ં્લે્ડ વવચારકો અને કવવવની વુમ હતી તેમજ તહીબ ુન કે્ર િણ ં્લે્ડ જ 
હ ુને  બમ તેમણે ં્લે્ડ જવાની બ તક ઝડિી લીધીે 

 દલિણ આરિક મ  ંન ગરિક અધધક િો મ ટેની ચળવળ 

સ્યારહી હાનધીી 

    દબષણ બરિકા હયેલા હાનધીી, શાનત, કનભક 
ંશે બ્મવવવાસવવહીન અને જૂર કરતાન વ  ુનર અને રાજનીવતથી 
અબલ્ત હતાને  જો કે, ુદરત તેમની બ બધી નબળાભ ભવવ્યમાન ૂર 
કરવાની હતીે દબષણ બરિકામાન તેમ ુન ીવન સદનતર બદલાભ 
જવા ુન હ ુને  દબષણ બરિકામાન બીા ભારયોની મ તેમણે િણ 
હોરાવનાન વતર્કાર, દમન અને જુ્મનો ભોહ બન ુન િડ ુન,  
ભારતના ભાવવ ્વાતન્ યના મનડાણ કરવા ુન હ ુને  એક રદવસ ડબતનના 
્યાયાલયના એક ્યાયાધીશે તેમને ્યાયાલયમાન તેમની િાઘડી 
યતારવા ુન ક્ુને  હાનધીીએ િાઘડી યતારવાની સાિ ના િાડી અને ્યાયાલયની બહાર નીકળી હયાે 
બ બનાવ િછી એકવાર હાનધીી રે્વેમાન રથમ વહત (િ્ટત  ્લાસ)માન વરટોરરયા જભ રયા હતા ્યારે 
તેમની િાસ ેિ્ટત  ્લાસની રટરકટ હોવાન છતાન એક હોરાએ તેમને િ્ટત  ્લાસમાનથી ઊતરી થડત ્લાસના 
ડ્બામાન બેસવા ક્ુને  હાનધીીએ ્યારે વવરોધ કયો ્યારે િીટરમેરી્ઝબહત ્ટેશને તેમને હાડીની 
બહાર િંકી દેવામાન બવયાે બાકીની સુાિરી હવે હાનધીીએ ્ટેભજ કોચ (નોકરી ધનધા માટે વનયવમત 
બવા કરતા યારીવની વુવધા માટે ટૂનકા ંતરની હાડી)માન કરવી િડીે અહં િણ હાનધીીને િરજ 
િાડવામાન બવી કે તેવ િહવથયા િર ઊભા રહીને એક રુોવિયનને ડ્બામાન ઊભા રહવેા દેે 
હાનધીીએ ્યારે ના િાડી ્યારે તેમને મારવામાન બવયાે (બની રકંમત ંરેજોને ભવવ્યમાન બૂ 
મંઘી િડવાની હતીે) બ રસનહ વસવાય િણ તેમને બ સુાિરી દર્યાન ઘણી ુ્ કેલીનો સામનો 
કરવો િડયોે ઘણી હોટલમાન તેમને િ્ત ાતના બધાર િર રવેશબનધી િરમાવવામાન બવતીે હાનધીી 
અ્ય (ભારતીય)ની મ બ બ ુન સહન કરી શકે તેવા ્વભાવના નહોતાે વરટોરરયાના તેમના વસવાટ 

https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%87%E0%AA%82%E0%AA%97%E0%AB%8D%E0%AA%B2%E0%AB%87%E0%AA%A8%E0%AB%8D%E0%AA%A1
https://gu.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AA%AA%E0%AB%80%E0%AA%9F%E0%AA%B0%E0%AA%AE%E0%AB%87%E0%AA%B0%E0%AB%80%E0%AA%9F%E0%AB%8D%E0%AA%9D%E0%AA%AC%E0%AA%B0%E0%AB%8D%E0%AA%97&action=edit&redlink=1
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%9A%E0%AA%BF%E0%AA%A4%E0%AB%8D%E0%AA%B0:Gandhi_satyagrahi.jpg
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દર્યાન તેમણે ાત-િાત, ધમત, (્યામ) રનહના કારણે દબષણ બરિકામાન ભારતીયો િર થતા 
અ્યાચારનો તલ્િશી અ્યાસ કયોે 

    હાનધીી કરાર પરૂો થતાન તેમણે ભારત બવવાની તૈયારી કરવા માનડી, િરન  ુ
તેમના ડબતન વવદાય સમારનભ દર્યાન તેમણે છાિામાન વાન્ ુ ન કે netalની વવધાનસભા વારા એક સરડો 
તૈયાર કરવામાન બવયો હતો માન ભારતીય ળૂના નાહરરકોનો મતાવધકાર રદ કરવાની દરસા્ત હતીે 
્યારે તેમણે સમારનભમાન હાજર રહલેા ભારતીયો ુન ્યાન બ તરિ દો ુત તો જવાબ મ્યો કે કા નૂી 
વન્ણાતના અભાવે બ દરસા્તનો વવરોધ કર ુન ્યાનના ભારતીયો માટે શય ન હ ુને  વળી, હાનધીી જો 
ડબતનમાન રોકાભન ેકા નૂી બાબતો સનભાળે તો ભારતીયો બીી બધી જવાબદારી ્વીકારવા તૈયાર હતાે 
હાનધીીએ બ લડાભ માટે રોકાવા ુન નકી ક ુ ંઅને માદરે વતન િાછા િરવા ુન લુતવી રા્ ુને  બમ, 

હાનધીીએ અાણતાન જ ભવવ્યની તેમની વતન િર્તીની લડતના િાયા નાનસી દીધા, કહો કે તેમને 
ભવવ્યના સ્યારહ માટેની નેટ રેકટીસની શરુબત કરીે તેમણે સૌ રથમ તો નાતાલ વવધાનસભા 
તેમજ બરટીશ સરકારને બ સરડો રોકવા માટે િીટીશન કરીે તેવ સરડો િસાર થતો તો ન રોકી 
શયા િણ ભારતીયોન ેથતા અ્યાય તરિ ્યાનની રા અને સરકાર ુન ્યાન સંચવામાન તેમની ઝનબેશ 

બૂ સિળ રહીે હવે ભારતીયો માટે હાનધી હીરો બની હયાન અને તેમના ટેકેદારોએ તેમને દબષણ 
બરિકામાન રોકાભને ભારતીયોને થતા અ્યાય વવરુ  લડત ુન કુાન સનભાળવાનો બૂ બરહ કયોે 
ભારતીયોની રેમપવૂતકની ીદ સામે હાનધીીએ ઝકી જ ુન િડ્ુન અને તેવ ડબતનમાન રોકાભ હયાે સૌ 
રથમ તો તેમણે (૧૮૯૪માન) નાતાલ ભારતીય કંરેસની ્થાિના કરી અન ેતેના ્થાિક મનરી બ્યાે 
બ સન્ થાના મા્યમથી તેમણે જુદા જુદા તબકામાન વહચંાયેલા ભારતીયોને એક કયાતે ભારતીયો િર 
દબષણ બરિકામાન બરટીશ સરકાર અને હોરાવ વારા થતા અ્યાય, દમન અને વરમાયા વતતન બાબત ે
પરુાવા સરહત કંરેસે સસત શ્દોમાન વનવેદન બિી હોરાવને બરોિીનાન િાનજરામાન ઊભા કરી દીધાે 
સરકારી ્થાનો અને રચાર મા્યમોમાન અનેક ્થાને બેઠેલાન ભારતીયો બ વનવેદનને જનતા ધુી 
િહંચાડવામાન સન્ થાની અનોસી તાકાત બની હયાને  બ સિળતાએ ભારતીયોનો અને સાસ તો 
હાનધીીના ય્સાહ અન ે જુ્સો વધારી દીધાને  એક વસત વતન િરત બવવાની તૈયારી કરી ચકેૂલા 
હાનધીી િ્ની ક્ રુબા અને બાળકોને દબષણ બરિકા લભ બવવા ૧૮૯૬માન ભારત બવયાે ૧૮૯૭ના 
ા્ બુરીમાન હોરાવનાન એક ટોળાએ હાનધીી િર ુમલો કરી તેમનો ાન લેવાનૉ રય્ન કયૉે 
હાનધીીએ બ ુમલા માટે ટોળાનનાન સ્યો િર કોટતમાન વળતરનો દાવો કરવાની ના િાડીે ભારતીયોના 
બૂ દબાણને સાળતા હાનધીીએ ક્ુન કે બમ કર ુન તેમના વસ ાનતની વવરુ્ધ છેે 

   બ દર્યાન દબષણ બરિકામાન જ નહ છેડાયોે હાનધીીએ એવી દલીલ કરી કે ભારતીયોએ 
જ નહમાન સરકારની િડસે યભા રહી દબષણ બરિકાના નાહરરક અવધકારોનો દાવો વ  ુમજ તૂ કરવો 
જોભએે તેમણે એક એ્્ લુ્સ દળ િણ ઊ ુન ક ુ ં માન ૩૦૦ ભારતીયો માન ્  અને ૮૦૦ ભારતીયો 
સવેતન ્વયનસેવક તરીકે જોડાયાે બમ છતાન ુ  સમા્ત થયા િછી દબષણ બરિકામાન ભારતીયોની 
્્થવતમાન કનભ ધુારો તો ન થયો, ઊલટી િરર્્થવત વ  ુ સરાબ બનતી હભે ૧૯૦૬માન રા્સવાલ 

https://gu.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AA%A1%E0%AA%B0%E0%AB%8D%E0%AA%AC%E0%AA%A8&action=edit&redlink=1
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%A6%E0%AA%95%E0%AB%8D%E0%AA%B7%E0%AA%BF%E0%AA%A3_%E0%AA%86%E0%AA%AB%E0%AB%8D%E0%AA%B0%E0%AA%BF%E0%AA%95%E0%AA%BE
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%A6%E0%AA%95%E0%AB%8D%E0%AA%B7%E0%AA%BF%E0%AA%A3_%E0%AA%86%E0%AA%AB%E0%AB%8D%E0%AA%B0%E0%AA%BF%E0%AA%95%E0%AA%BE
https://gu.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AB%A7%E0%AB%AE%E0%AB%AF%E0%AB%AA&action=edit&redlink=1
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સરકારે એક કાયદો બનાવયો  જુબ (બરટીશ) કૉલોનીમાન વસતા ભારતીયો માટે િનીકરણ 

(રી્રેશન) િરીયાત કરવામાન બવ ુને  સ્ટે્બર ૧૯૦૬માન જોહાવન્બહત સાતે એક વવરોધ રેલીને 
સનબોધતા હાનધીીએ સૌ રથમવાર સ્યારહને ર્તે અરહંસક ંદોલનની ાહરેાત કરીે તેમણે 
ભારતીયોને નવા કાયદાનો વવરોધ અરહંસક રીતે કરવા અને વવરોધ માટે થતી દરેક સા ્વીકારવાની 
હાકલ કરીે હાનધીીથી રભાવવત ભારતીયોએ તેમના બદેશ ુન અષરશઃ િાલન ક ુંે  બ અરહસંક 
ંદોલન પરૂા સાત વ ત્ની દુત ધુી ચા્ ુન માન હારો ભારતીયોને લ જ ુન િડ્ુન અને હાનધીીને 
તો ઘણી વસત! ઘણા ભારતીયોને િોલીસના લાઠીચાજ, માર અને દમનનો વશકાર થ ુન િડ્ુને  કેટલાય 
વનદો્ ભારતીયોએ સરકારી હોળી ઝીલવી િડી અને તે િણ િનીકરણ ન કરવા વા જુદા જુદા 
અરહંસક ંદોલન અને અસહકારની લડત માટેે એક તરિ ભારતીયોને દબાવી દેવામાન સરકારને 
સિળતા મળતી તો બીી તરિ સરકારની અમાનવીય રીતે ભારતીયોના દમન કરવાની રીત જોભન ે
દબષણ બરિકી રાના મનમાન ધીમે ધીમે િણ સરકાર માટે રો્ વધતો જતો હતોે સરકાર તેની જ 
રા સામે નેુહાર બનીને ઊભી હતીે િોતાની જ રાના દબાણને વશ થભને જનરલ રરચન ્મટને 
િરજ િડી કે તેવ હાનધીીને સમાધાન માટે મનરણાના મેજ િર બમનરેે 

દબષણ બરિકામાન વસવાટ દર્યાન હાનધીી િર રીમ ્  ભહવ ્  હીતા અને બલયો ટો્સટોયના 
ત્વઞાનભયાત લસાણોનો બૂ રભાવ િડયોે સાસ કરીને બિ્તી ધમતના વસ ાનતોમાનથી િોતાનાન બચતંન 
વારા ટો્સટોયે તારવેલા સરકાર વહરના શાસનના ્યાલની ંડી અસર હાનધીના મન, કમત અને 
વવચારો િર ીવનના ંત િયંત જોવા મળે છેે ટો્સટોયે ૧૯૦૮માન કટર ભારતીય રા્રવાદીવન ે
સનબોધીને લસેલા લેસ Letter to a Hindu 

[૧ઘનો હાનધીીએ અ વુાદ કયોે ૧૯૧૦માન ટો્સટોયના ૃ્  ુ
ધુી હાનધીી અને ટો્સટોય એકબીાને િર વારા વનયવમત મળતા રયાે હાનધીી યિર હરેી ડેવવડ 
થોરોના વવ્યાત વનબનધ Civil Disobedience (રાકીય અવઞા)નો િણ ંડો રભાવ દેસાય છેે મવરે 
હાનધીને ાણે દબષણ બરિકામાન એક સામાજજક-રાજકીય રાનવતકારી બનાવવાની પરૂી વયવ્થા કરી બિી 
હોય તેમ (સરકાર િર્વે) રાકીય અવઞા અને તેનાન કૌશ્યો તેમજ અરહંસક સનઘ્તની સનક્િનાવ 
્યારે જ સૌ રથમવાર વવકસીે હાનધીી કદાચ બ ભાહીરથીને ઝીલવા જ જ્્યા હતાે િહ ે ુન વવવ 
ુ્ ધ િાટી નીકળતા હાનધીીએ તેમનાન બ રયોહની કસોટી િર િાર ઊતરેલા નવા વવચારો સાથે 
ભારત બવવા ુન નકી ક ુંે  

 ભ િતીય ્વતરંત  સરં મ 

        દબષણ બરિકી ુ ની મ હાનધીએ ભારત બવયા 
બાદ અહં િણ ભારતના લોકોને અિીલ કરી કે તેવ બરટનને િહલેા વવવ ુ  દર્યાન મદદ કરે અને 
બ માટે તેમણે ભારતીયોની વમબલટરીમાન ભરતી કરવા ુન કામ િણ ચા  ુક ુંે  ઘર ંહણે જુરાતીવ 
અને બબહારીવની િડસે ઊભા રહીને તેમણે બરટીશ વારા ભારતીયોનાન દમન વવરુ  અવાજ તો 
ઊઠાવીને તેવ ભારતીયોની રા્રવાદી ચળવળમાન સરરય રયા િણ બરટીશરોની સાથે િોતાનાન સનબનધો 

https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%B6%E0%AB%8D%E0%AA%B0%E0%AB%80%E0%AA%AE%E0%AA%A6%E0%AB%8D_%E0%AA%AD%E0%AA%97%E0%AA%B5%E0%AA%A6%E0%AB%8D_%E0%AA%97%E0%AB%80%E0%AA%A4%E0%AA%BE
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%AE%E0%AA%B9%E0%AA%BE%E0%AA%A4%E0%AB%8D%E0%AA%AE%E0%AA%BE_%E0%AA%97%E0%AA%BE%E0%AA%82%E0%AA%A7%E0%AB%80#cite_note-1
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ટૂી ન ાય તે ુન િણ તેમણે ્યાન રા્ ુને  સન ૧૯૧૯માન બરટીશ સરકારે રોલેટ બીલ િસાર ક ુ ં કે 

સરકારનો કોભિણ ાતનો વવરોધ કરનારને સરકાર ્યાયિાબલકાને જણાવયા વહર સીધી જ કેદ કરી 
શકેે બ બીલના વવરોધમાન હાનધીને એ ુન િહ ુન ભરવા મજ રુ કયાત કે થી ંરજો સાથે તેમના સનબનધ 
િર પણૂતવવરામ કુાભ હ ુને  હાનધીએ સ્યારહ ુન એલાન કરી દી ુન  િછી તરત બસા દેશમાન ચોતરિ 
રહંસા િાટી નીકળી તેવામાન જ અ તૃસરમાન બરટીશ લ્કરે લહભહ ૪૦૦ ટલા સ્યારહીવને રહસંી 
ના્યા અને માશતલ લૉ લહાવી દીધોે બમ બનને િષની રહંસાના કારણે હાનધીએ લડત બટોિી લવેાની 
ાહરેાત કરી દીધીે િણ અ્યાર ધુીની લડતની સિળતાએ હાનધીને ભારતના ્વાતનર સનરામના 
મહાનાયક બનાવી દીધા હતાે એવરલ ૧૯૨૦માન હાનધી All India Home Rule Leagueના અ્યષ તરીકે 
ચુનટાભ બવયાે ૧૯૨૧માન હાનધીને અબસલ ભારતીય રા્રીય કંરેસના વારા કંરેસ વતી તમામ વનણતયો 
લેવાની સતા બિવામાન બવીે હાનધીના ને ૃ્ વમાન ્વરાજના ્યેય સાથે કંરેસના બનધારણને 
નવેસરથી ઘડવામાન બવ ુન અને કંરેસમાન િાયામાનથી િેરિાર કરવામાન બવયાે કંરેસ ુન સ્યિદ 
સામા્ય િી સાથે દરેક ભારતીય માટે ુ્   ુ કુવામાન બવ ુને  કંરેસમાન રવતતમાન અરાજકતા ઊિર 
કા  ુમેળવવા અને વશ્તને ધુારવા કંરેસમાન સતાને જુદા જુદા ્તરે સવમવતવમાન વવકે્્રત કરવામાન 
બવીે બવા િહલાનને કારણે રે્ઠીવની એક િાટીમાનથી કંરેસનો એક અદના ભારતીય સાથ ે
જોડાયેલી સાચા અથતમાન રા્રવાદી િાટી તરીકે પનુજ્મ થયોે હાનધીએ હવે અરહંસાની સાથે િરદેશી 
(સાસ કરીને બરટીશ) ચીજોના બરહ્કારને બીા અસરકારક શર તરીકે ંરેજો સામે તાકી દી ુ ને  બના 
જ ભાહ તરીકે સાદીનો રચાર અને રસારે ભારતભરમાન ાણે એક જુવાળ િેદા કયોે દરેક ભારતીયને 
સાદી મળી રહ ેતે હે થુી હાનધીએ ભારતની હરીબ અને તવનહર ઘરની તમામ રીવન ેદરરોજ સાદી 
કાનતવા અને તે વારા િરોષ રીતે અસહકારની લડતમાન ભાહ લેવા હાકલ કરીે બરટીશ ચીજ વ્ વુની 
સાથે હાનધીએ બરટીશ ભણતર, બરટીશ ્યાયાલયમાન અને તમામ સરકારી નોકરીવ છોડવા માટે િણ 

વુાનોને િોરસ ચડાવ ુને  જનતાને અિીલ કરી કે બરટીશ સરકાર વારા લાદવામાન બવેલો કોભિણ 
રકારનો વેરો કોભએ ભરવો નહંે બરટીશ વારા એનાયત થયેલ બસતાબો, ભ્કાબો, ભનામો અન ેઅકરામો 
િણ લોકોએ હાનધીના કહવેાથી િાછા બિી દીધાે ુ વનયા બસી િોરબનદરના એક વબણકની જુદા જ 
રકારની લડતને અચરજ સાથ ે વનહાળી રહી હતીે ભારતનો ણેૂ ણૂો હાનધીના રનહે રનહાભ ચયુો હતો, 
લોકોમાન ્વરા્યની રબળ ૃ્ ા ાહી ચકુી હતીે લડત તેનાન વશસરે હતી ્યાન જ ્વાતન્ ય સનરામને 
જોરદાર ધકો વા્યોે બ્ ુન એ ુન કે િેરબુરી ૧૯૨૨માન ઊતર રદેશમાન થોડા ્વાતન્ ય સેનાનીવ એક 
રદવસ બેકા  ુબનતાન ્વાતન્ ય સનરામ રહંસક માહે વળી હયોે હાનધીીની તમામ મહનેત િર ાણે 

િાણી િરી વ્ ુને  તેમને સાધનની ધુ  વવનાની સાધના વનરથતક લાહીે બમ તેમણે િોતે બદરેલી 
અને અ્યાર ધુી અરહંસક રીતે દેશભરમાન િેલાયેલી અસહકારની ચળવળ બટોિી લીધીે હાનધી િર 
સરકાર રોહનો સટલો ચા્યો અને તેમને છ વ ત્ની કેદની સા થભે સનરામના ર્તે હાનધી માટે બ 
િહલેો કારાવાસ તો નહોતો િણ હાનધીના ીવનની અ્યાર ધુીની બ સૌથી લાનબી લયારા હતીે 
૧૮ માચત ૧૯૨૨ના રોજ હાનધીનો લવાસ શૂ થયો િરન  ુ િેરબુરી ૧૯૨૪માન હાનધીને એિે્્ડ્સ ુન 
ઑિરેશન કરાવયા બાદ લમાનથી ુ્ ત કરવામાન બવયાે 
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હાનધીની હેરહાજરીમાન કંરેસ ધીમે ધીમે લડતમાન િીછેહઠ કરવા માનડી અને બે ભાહમાન વહચંાભ હભે 
એક તરિ બચતરનજન દાસ નુશી અને મોતીલાલ નહેૂ  હતા વ સરકારમાન ભારતીય રા્રીય કંરેસની 
ભાહીદારીની તરિેણમાન હતા તો બીી તરિ સરદાર વ્લભભામ િટેલ અને ચરવતી રાજહોિાલાચારી 
વા સેરસાનવને એવો ંદેશો હતો કે સતામાન ભાહીદારી કરી સરકારનો રહ્સો બની સરકાર સામ ે
લડવા ુન કામ લડતને નબળી િાડી દેશેે બીી તરિ અરહંસક લડત દર્યાન રહં ુ  ુ્ લીમ વ્ચે 
મજ તુ બનેલી સહઅ્્ત્વની ભાવનામાન મોટી વટ બવીે હાનધીીએ વમૈન્યની બ ્્થવત તોડવા 
અથાહ રય્નો કયાત િણ કાનભ ન વળતાન ૧૯૨૪માન છે્લા ઊિાય તરીકે રણ અઠવારડયાનાન ઊિવાસ 
વારા લોકોના હૈયા િર લાહણીનો રહાર કયોે બ ઊિાય ઊિરછ ુન કામ કરી હયો િણ બે કૉમ વ્ચે 
કાયમી રેમસે  ુહાનધીી (કે બજ િયંત કોભિણ) સિળ ન થયાે 

 કલકત  અધધવેશનઃ તીર ચળવળનો પ યો 

     ૧૯૨૭માન બરટીશ સરકારે સર ્હોન વસમોનના અ્યષિદે બનધારણીય 
ધુારા માટે એક કમીશનની રચના કરી મણે ભારતીયોના તમામ દરજાવથી વનબચત કરી દીધાે 
બના િરીણામ ે ભારતની તમામ રાજકારણી િાટીવએ કમીશનનો બરહ્કાર કયોે હાનધીએ િણ 
૧૯૨૮માન કલકતા (હાલ ુન કોલકાતા)માન કંરેસમાન ઠરાવ િસાર કયો માન ભારતને રાજકીય મોભો અન ે
ભારતીયોને તમામ બનધારણીય હક બિવાની અથવા અરહંસક ંદોલન માટે તૈયાર રહવેાની ચીમકી 
િણ બિીે તેમણે એ િણ ાહરેાત કરી દીધી કે જો એકવાર ંદોલન ચા  ુથશે તો તેવ સનપણૂત 
્વતનરતાથી વછન ભારતને કાનભ નહી સિેે સરકાર ્યારે ન ઝકી તો હાનધીએ ૧૯૩૦માન દાનડી 
સ્યારહમાન િોતાના શ્દો સાચા કરી બતાવયાે 

 દ ડંીમ  ંગ ધંીી ૫ એધિલ ૧૯૩૦ 

    તેમણે સરકારે મીઠા િર લહાવેલા કરના 
વવરોધમાન દાનડી ચૂની ાહરેાત કરીે બ કાયતરમ જુબ ૨૧ માચ ે
સાબરમતીથી ચૂ બરનભીને ૬ એવરલ ૧૯૩૦ના રોજ હાનધી દાનડી 
િહં્યાે ર્તામાન ાણ ે लोग जु़ते गये कारवाँ बनता गया 
હાનધીની દાનડી ુચ એક જહવવ્યાત ઐવતહાવસક ઘટના બની હભે 
૪૦૦ રકેમીે ના બ રવાસમાન માનવ મહરેામણ બની હયોે 
હાનધીએ બરટીશ અવઞાના રતીકૂિે કોભ કર ભયાત વહર 

દાનડીમાનથી ાહરેમાન એક ઠુી નમક લી ુને  હાનધીએ બને સધવનય 
ક નનુભગં નામ બ્ ુને  દાનડી સ્યારહ ભારતીય ભવતહાસમાન વુણત અષરે રુરત થભ હયોે બ 
ંદોલનમાન ૬૦,૦૦૦ ભારતીયોને લમાન ધકેલી દેવામાન બવયાે ભારતનો ણૂે ણૂો મા ભોમની બનધન 
ુ્ ્ત માટે રહલોળે ચડયોે સરકારને વાટાઘાટો કરવાની િરજ િડીે બરટીશ સરકારના રવતવનધી તરીકે 

https://gu.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AA%9A%E0%AA%BF%E0%AA%A4%E0%AB%8D%E0%AA%A4%E0%AA%B0%E0%AA%82%E0%AA%9C%E0%AA%A8_%E0%AA%A6%E0%AA%BE%E0%AA%B8%E0%AA%AE%E0%AB%81%E0%AA%A8%E0%AA%B6%E0%AB%80&action=edit&redlink=1
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%AE%E0%AB%8B%E0%AA%A4%E0%AB%80%E0%AA%B2%E0%AA%BE%E0%AA%B2_%E0%AA%A8%E0%AA%B9%E0%AB%87%E0%AA%B0%E0%AB%82
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%B8%E0%AA%B0%E0%AA%A6%E0%AA%BE%E0%AA%B0_%E0%AA%B5%E0%AA%B2%E0%AB%8D%E0%AA%B2%E0%AA%AD%E0%AA%AD%E0%AA%BE%E0%AA%88_%E0%AA%AA%E0%AA%9F%E0%AB%87%E0%AA%B2
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%A6%E0%AA%BE%E0%AA%82%E0%AA%A1%E0%AB%80_%E0%AA%B8%E0%AA%A4%E0%AB%8D%E0%AA%AF%E0%AA%BE%E0%AA%97%E0%AB%8D%E0%AA%B0%E0%AA%B9
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%A6%E0%AA%BE%E0%AA%82%E0%AA%A1%E0%AB%80_%E0%AA%B8%E0%AA%A4%E0%AB%8D%E0%AA%AF%E0%AA%BE%E0%AA%97%E0%AB%8D%E0%AA%B0%E0%AA%B9
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%97%E0%AA%BE%E0%AA%82%E0%AA%A7%E0%AB%80%E0%AA%9C%E0%AB%80
https://gu.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AA%A6%E0%AA%BE%E0%AA%82%E0%AA%A1%E0%AB%80%E0%AA%95%E0%AB%81%E0%AA%9A&action=edit&redlink=1
https://gu.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AA%B8%E0%AA%B5%E0%AA%BF%E0%AA%A8%E0%AA%AF_%E0%AA%95%E0%AA%BE%E0%AA%A8%E0%AB%81%E0%AA%A8%E0%AA%AD%E0%AA%82%E0%AA%97&action=edit&redlink=1
https://gu.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AA%B8%E0%AA%B5%E0%AA%BF%E0%AA%A8%E0%AA%AF_%E0%AA%95%E0%AA%BE%E0%AA%A8%E0%AB%81%E0%AA%A8%E0%AA%AD%E0%AA%82%E0%AA%97&action=edit&redlink=1
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%9A%E0%AA%BF%E0%AA%A4%E0%AB%8D%E0%AA%B0:Gandhi_at_Dandi_5_April_1930.jpg
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લૉડત મરવીને હાનધી સાથ ે મનરણા બદરી અન ેબનને િષે સમાધાનૂિે માચત ૧૯૩૧મા હાનધી-મરવીન 
કરાર કરવામાન બવયોે કરારમાન નકી કરવામાન બવ ુન કે બરટીશ સરકાર તમામ રાજકીચ કેદીવને 
લમાનથી છોડી દે અને બદલામાન હાનધી અસહકારની લડત ્યાન કરી દેે વ મુાન હાનધીને લનડનમાન 
હોળમેી િરર્દમાન ભાે રાે કોે ના એકમાર રવતવનવધ તરીકે ભાહ લેવા બમનરણ િાઠવવામાન બવ ુને  
િરર્દમાન ભારતીયોને અને સાસ તો હાનધીને વનરાશા વસવાય ક ુન જ ન મ્ ુન કારણકે ભારતને 
્વતનરતા બિવાના ુ ાને બદલે ંરેજોએ ભારતની લ મુતીના ુ ાને બૂ ચહાવયોે ંરેજો વારા 
ભાહલાની નીવતની શૂબત બ િરર્દ ુન સૌથી મહ્વની સિળતા સાબબત થભે લૉડત મરવીનના 
અ હુામી લૉડત વવબલંહટને ભારતીય રા્રવાદીવ સામે નવેસરથી અબભયાન બદ ુંે  હાનધીની િરીવાર 
ધરિકડ કરવામાન બવીે બ દર્યાન હાનધીને એકલા િાડી દભ તેમના જનતા યિરના રભાવને ન્ટ 
કરી દેવા હાનધીનો તેમના અ યુાયીવ સાથેનો સનિકત સનપણૂત રીતે કાિી નાસવામાન બવયોે જો કે, 

સરકારની બ ચાલ સિળ ન થભ કારણકે બ દર્યાન સરદાર વ્લભભામ િટેલે ંદોલ ુન ને ૃ્ વ 
િોતાના હાથમાન લભને ંદોલનકારીવ ના જોમ અને જુ્સાને ્વલનત રા્યોે ્યારે સરકારે 

મતાવધકારના ુ ે નવા બનધારણમાન અૂતોને અ્ય ઊ્ચવણતથી જુદા હ્યા ્યારે હાનધીીએ ૧૯૩૨માન 
સ્ટે્બર માસમાન ઊિવાસના શર વારા સરકારને િોતાના સૌને સમાન મતાવધકાર બિવા િરજ 
િાડીે (જો કે, વમસાભલથી િણ વ  ુસતરનાક બ શર ુન ંરેજો સામે સિળ િરીષણ કરતી વસતે 
હાનધીને સબર નહોતી કે ભવવ્યમાન ્વતનર ભારતમાન બ શરનો બૂ ૂરુિયોહ થશેે) અૂતો ુન ીવન 

ધુારવાના ર્તે હાનધી ુ ન બ રથમ િહ ુન હ ુને  માનો કે, હાનધીીએ દબલતોના સમાન સામાીક 
અવધકારો માટે એક મહાઅબભયાનનો િાયો નાન્ યોે તેમણે રહ્ ુ  સન્ ૃવતની વણત વયવ્થામા રૂ ( ુ્ છ) 
તરીકે વળસાતા વહત માટે હિીજન શ્દ રયો્યોે ૮મી મે ૧૯૩૩ના રદવસે હાનધીએ ંરેજો વારા 
ભારતીયોના દમનના વવરોધમાન ૨૧ રદવસના યિવાસ કયાતે ૧૯૩૪માન હાનધીનો ાન લેવા રણ 

ુમલાવ િણ થયા, િણ બ બ ુન હાનધીને ાણે નવો જુ્સો પરુુન િાડ ુન હોય તેમ હાનધી ુ ન ંદોલન વ  ુ
ને વ  ુજોર િકડ ુન હ ુને  બીી તરિ હાનધીને લાહવા માનડ્ુન કે કંરેસીવની નજરમાન અરહંસા અને 
યિવાસની રકંમત ુ ્મનના હળે કુીને ધા ુ ં કરાવવાના અમોઘ શરથી વવશે્ કાનભ નહોતી, ્યારે 
હાનધી માટે તો તે ીવન ીવવાનો એક માહત હતોે અરહંસા માટે કંરેસીવના વવચારોથી હાનધીને બૂ 
ુ ઃસ થ ુન અને તેમણે કંરેસને રામ રામ કરી દી ુને  તેમના યતરાવધકારી તરીકે જવાહરલાલ નહેૂ  
કંરેસને િષના ર સુ બ્યાે ્વતનરતા મેળવવા ભારતન ેકયો ર્તો અિનાવવો જોભએ ત ેબાબત ે
હાનધી અને અ્ય કંરેસીવ વ્ચેના મતભેદો જહ ાહરે હતાે ાણે ભારત ુન ભાવવ સરદાર અને નહેૂ  
વ્ચે જયારે કુાની િદ માટે િસનદહી કરવાની બવી ્યારે વવધાતાએ ાણે િરજ િાડી કે હાનધીી 
નહેૂ ને િસનદ કરેે હાનધીીની બ િસનદહી એ કેટલી યો્ય હતી ત ેચચાત યાવ્ચનરરદવાકરો ચાલતી 
રહશેેે બ  િણ ઘણા લોકો તેમની ટીકા કરતાન કહ ે છે કે હાનધીએ અઝાદી તો અિાવી તે માટે 
ભવવ્યનો દરેક ભારતીય તેમનો ઋણી રહશેે િણ તે ઋણ દરેક ચકુવવાની તક મળે તે માટે વવધાતાએ 
હાનધી િાસે બવો વનણતય કરાવયો હશેે હાનધીએ કંરેસમાનથી છટા િડીને ભારતના હામડે હામડે 

જનાહરણ ુન કામ હાથમાન લી ુને  તેમણે અ્પ ૃ્ યતા સામેની તેમની રુહમ વ  ુતેજ બનાવી, ચરસાન ે
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ઘરે ઘરે િહંચાડયો અને નવી વશષણનીવતનો રચાર કયોે બ દર્યાન સેવારામ હાનધીી ુન ઘર બની 
હ ુને  

 બીજુ ંધવવ યુ્ ધ 

     ૧૯૩૯ માન જમતનો નાઝીવએ િોલે્ડમાન સુિેઠ કરવાને કારણે બીજુ ન 
વવવ ુ્ ધ િાટી નીક્ ુને  િાશીવાદીવના અ્યાચારનો ભોહ બનેલા તરિ હાનધીની પરેુપરુી સહા ુ વુત 
હતી િણ કંરેસમાન ચચાત કરતાન એક રુ એવો નીક્યો કે ઘરંહણે ્યારે િોતાની બઝાદી માટે 
બિણે વલસાન મારતા હોભએ ્યારે ુ્ ધમાન ુદી િડવામાન કોભ ડહાિણ નહો ુને  જો કે હાનધીએ ંરજેોન ે
ક્ુન કે જો ુ્ ધ બાદ તેવ ભારતની ્વતનરતાનો કોભ વાયદો કરે તો ભારતીયો તેમના િષે ુ્ ધ 
લડવા તૈયાર હતાે બરટીશ સરકારનો રવતભાવ નકારા્મક હતોે બરટીશરોએ ધીમે ધીમે રહ્ ુ  અને 
ુ્ ્લમ વ્ચે તણાવ ઊભો થાય અને સતત જળવાભ રહ ે તેવી નીવત અિનાવીે મ મ ુ્ ધ 
બહળ વધ ુન હ ુન તેમ તેમ મોહનદાસે વબણક ધુ  જુબ ંરેજો યિર ્વતનરતા માટે ુ ન દબાણ 
વધારવા માનડ્ુન અને છેવટે વનણતયા્મક (ંરેજો) ભારત છોડોની ચળવળ દેશભરમાન બહની મ 
િેલાભ હભે હાનધી અને તેમના ટેકેદારોએ ંરેજોને જણાવી દી ુન કે ્વતનરતા નરહ તો ુ્ ધમાન કોભ 
મદદ િણ નરહે તેમના તીસા શ્દોને કારણે બરટીશ દળોએ ુ નબભમાન ૯મા ઑહ્ટ ૧૯૪૨ના રોજ 
તેમની ધરિકડ કરી અને બે વ ત્ ધુી લમાન જ રા્યાે 

 ભ િતન  ભ ગલ  

     રહ્ ુ  અને ુ્ ્લમ બને કોમ િર હાનધીનો બૂ રભાવ હતોે એમ 
કહવેા ુ ન કે જો રહ્ ુ - ુ્ ્લમ દનહા હાનધીીની હાજરી મારથી બનધ થભ જતાે હાનધી ંરેજોની 
ભાહલાવાદી નીવત સમી હયાે તેવ ભાહલાના વવરોધી હતાે િરન  ુ ભારતની રા ભાહલાના 
કુસાનને સમી શકે તેટલી સમજદાર નહોતીે છેવટે હાનધીએ િણ ભાહલાનો ઝીણાનો બે દેશનો 
વસ્ધાનત (two nation theory) ્વીકારવો િડયોે િરીણામે રહ્ ુ  બ ુમતીવાળો બબનસાનરદાવયક ભારત 
દેશ અને ભ્લાવમક દેશ િારક્તાન ૧૯૪૭માન અ્્ત્વમાન બવયાે સતાના હ્તાતરણ દર્યાન અ્ય 
ભારતીયોના સાથે યજવણીમાન જોડાવાના બદલે ભાહલાના ુ ઃસને કારણે હાનધીએ કલકતા એકાનતવાસ 
િસનદ કયોે 

 ગ ધંીીની હ્ય  

     હાનધીી ુન વતતન રહ્ ુ  અને ુ્ ્લમ સળહતી બને કોમને તેવ સામેની 
કોમના િષકાર દેસાતાે ના િાયામાન સવતધમત સમભાવનો વસ ાનત છે તેવા હાનધીીએ કોમવાદી રહંસા 
ટાળવા િોતા ુન શય તેટ ુન યોહદાન બ્ ુને  રહ્ ુ  મહાસભા માટે હાનધીનો િષિાત અસય બની હયો 
અને ૧૯૪૮ની ૩૦મી ા્ બુરીએ ન રુામ હો્સેએ હાનધીીને હોળીએ દીધાે બમ વરસોથી 

https://gu.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AA%AE%E0%AA%B9%E0%AA%AE%E0%AB%8D%E0%AA%AE%E0%AA%A6_%E0%AA%85%E0%AA%B2%E0%AB%80_%E0%AA%9D%E0%AB%80%E0%AA%A3%E0%AA%BE&action=edit&redlink=1
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%95%E0%AB%8B%E0%AA%B2%E0%AA%95%E0%AA%BE%E0%AA%A4%E0%AA%BE
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%B9%E0%AA%BF%E0%AA%A8%E0%AB%8D%E0%AA%A6%E0%AB%81
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%AE%E0%AB%81%E0%AA%B8%E0%AB%8D%E0%AA%B2%E0%AA%BF%E0%AA%AE
https://gu.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AA%B8%E0%AA%B0%E0%AB%8D%E0%AA%B5%E0%AA%A7%E0%AA%B0%E0%AB%8D%E0%AA%AE_%E0%AA%B8%E0%AA%AE%E0%AA%AD%E0%AA%BE%E0%AA%B5&action=edit&redlink=1
https://gu.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AA%B9%E0%AA%BF%E0%AA%A8%E0%AB%8D%E0%AA%A6%E0%AB%81_%E0%AA%AE%E0%AA%B9%E0%AA%BE%E0%AA%B8%E0%AA%AD%E0%AA%BE&action=edit&redlink=1
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બઝાદી માટે લડતો એક મહાન યો ો સદાને માટે ચા્યો હયો, સરેસર બિણે રહ્દનો એક રહરલો 
મુાવયોે 
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