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સારાાંશ: ગાાંધીજીએ પ્રાચીન ભારતીય મલૂ્યોની ચચાગ કરેલી છે તથા ગાાંધીજીએ ભારતને કયા માગે આઝાદી 
મેળવવાની છે તેનો અહ સાંક માગગ સચૂવ્યો છે તેમજ સત્યાગ્ર  કોને ક વેાય તેની ઉદા રણ દ્વારા સરળ સમજૂતી 
આપેલી છે. અને તે સમયની તમામ સમસ્યાની તેમાાં ચચાગ કરેલી છે તેની આ પ્રસ્તતુ પેપરમાાં સરળ ભાષામાાં 
સમજૂતી આપેલી છે.  

    ‘હ િંદ સ્િરાજ’ પસુ્તક મ ાત્મા ગાાંધીજીએ 
‘હકલડોનન કેસલ’ સ્ટીમરના ડકે પર બેસીને 
કોઈ ચેકચાક  િગર એકધારી કલમે જ ાજ 
કાંપનીના કાગણિયાાં પર લખ્ુાં  ત ુાં. આ 
પસુ્તકમાાં મ ાત્મા ગાાંધીજીએ લખાિન ે
સાંિાદનુાં રૂપ આપેલુાં છે. પસુ્તકમાાં 
ગાાંધીજીએ પોતાનો અંગત અણભપ્રાય 
ઉપરાાંત ટોલ્સટોય, રસ્સ્કન, થોરો અન ે
એમસસન િગેરે ણચિંતકોના અણભપ્રાયોનો 
આધાર લીધેલો છે. પરાંપરાગત પ્રાચીન 
ભારતીય મલૂ્યોના િખાિ કરેલા છે અને 
આધવુનક ણિટીશ સધુારાની તેમાાં ટીકા 
કરિામાાં આિેલી છે. આ બાબત ત ે
સમયમાાં લોકોને સમજાતી ન  તી પરાંત ુ
અત્યારના શ રેી જીિન  અને ગ્રામ્ય 
જીિનની જયારે તલુના કરિામાાં આિ ે
ત્યારે ગાાંધીજીની િાત અક્ષરશ: સાચી લાગ ે
છે. 
    મ ાત્મા ગાાંધીજીના મતે હ િંદને સ્િરાજ 
મેિિિાની લાગિી ઉત્પન્ન કરિામાાં 
કોંગ્રેસની સ્થાપનાએ અગત્યનો ભાગ 
ભજિેલ છે. દાદાભાઈ નૌરોજીને ગાાંધીજી 
હ િંદમાાં સ્િરાજની લાગિી જગાડિામાાં 
અગત્યની પષૃ્ટભવૂમ તૈયાર કરી  ોિાનુાં 
માને છે. ગોપાલકૃષ્િ ગોખલેની  સાદગીના 
તેઓ િખાિ કરે છે. બાંગ-ભાંગ ચિિિન ે

મ ાત્મા ગાાંધી દેશમાાં સ્િરાજ માટે જાગવૃત 
લાિનાર પ્રથમ અગત્યનો  બનાિ તરીકે 
ગિે છે, અને બાંગાિના ભાગલા કરિા 
બદલ િાયસરોય લોડસ કર્સનનો આભાર 
માને છે. તથા િધમુાાં જિાિે છે કે, 
બાંગાિના ભાગલા પિેૂ દેશના લોકો 
અંગ્રેજોથી ખબૂ જ ડરતા  તા અને આ 
આંદોલન સફિ થિાથી લોકોમાાં અંગ્રેજો 
પ્રત્યેનો ભય ઓછો થયો અને અંગ્રેજ 
સરકાર વિરુદ્ધ સમાચારપત્રોના લખાિો પિ 
કડક થયા.  
     ગાાંધીજી ઇંગ્લેન્ડની પાલાસમેન્ટ વિશ ેજે 
ટીકા કરે છે તે આજે આપિી પાલાસમેન્ટને 
પિ કેટલીક બાબતો લાગ ુ પડ ે છે તેઓ 
ટીકા કરતા ક  ે છે કે, તેિે કોઈ પિ કામ 
સારુાં ક્ુું નથી. પાલાસમેન્ટના સભ્યો 
આડાંબહરયા અને સ્િાથી છે. સૌ પોતાનુાં 
ખેંચે છે. માત્ર ભયને લીધ ે જ પાલાસ મેન્ટ 
કાંઈ કામ કરે છે. આજ ક્ુું  ોય તે કાલ ેરદ 
કરવુાં પડ ેછે. એક પિ િસ્ત ુઆજ સધુીમાાં 
પાલસમેન્ટે ઠેકાિે પાડી  ોય એિો દાખલો 
જોિામાાં નથી આિતો. મોટા સિાલોની 
ચચાસ જ્યારે પાલાસમેન્ટમાાં 
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ચાલતી  ોય ત્યારે તેના સભ્યો લાાંબા થઈન ે
બેઠા  ોય છે અથિા બે ર્ોલા ખાય છે. ત ે
પાલસમેન્ટમાાં સભ્યો  એિા બરાડા પાડ ે છે 
કે, સાાંભિનારા કાયર થઈ જાય છે. તેના 
એક મ ાન લખેકે તેને 'દુવનયાની િાતડૂી'  
એવુાં નામ આપ્ુાં છે. સભ્યો  જે પક્ષના  ોય 
તે પક્ષ તરફ પોતાનો મત, િગર વિચારે 
આપે છે, કે  આપિા બાંધાયેલા છે. તેમાાં 
કોઈ અપિાદરૂપે નીકિી આિે તો ત ે
મેમ્બરના ભોગ સમજિા. જેટલો સમય અન ે
પૈસા પાલસમેન્ટ ખચ ે છે તટેલો િખત અન ે
પૈસા જો થોડા સારા માિસોને મિે તો 
પ્રજાનો ઉદ્ધાર થઈ જાય. આ પાલસમેન્ટ તો 
માત્ર પ્રજાનુાં રમકડુાં છે, રમકડુાં પ્રજાને બહ ુ
ખચસમાાં નાખે છે. એક મેમ્બરે તો એમ જ 
કહ્ુાં - પાલસમેન્ટ ધવમિષ્ઠ માિસને લાયકની 
નથી ર ી.(હ િંદ સ્િરાજ,પ-ૃ૩૫) 
         ભારતને અંગ્રેજોએ પોતાના 
બાહબુિથી જીત્્ુાં નથી પરાંત ુ ગાાંધીજીના 
મતે આપિે જ તેમિે આપી દીધુાં છે અને 
ભારતમાાં તેઓ પોતાની શક્તતથી નથી 
ટક્યા પરાંત,ુ આપિે તઓેન ેરાખયા છે.       
         રેલિે વિશે પોતાના વિચારો 
જિાિતા ગાાંધીજી ક  ે છે કે, ભારતની 
ગલુામી માટે અને તે સમયે મરકી જેિા 
ચેપી રોગોનો ફેલાિો િધારિામાાં રેલિે 
જિાબદાર છે. રેલિેથી અંગ્રજેોનો અંકુશ 
ભારત ઉપર િધ ુ મજબતૂ બન્યો છે, 
અનાજની અછત  ોય ત્યાાં રેલિે 
સરિતાથી માલ પ ોચાડી દે છે એટલે 
અનાજના ભાિમાાં િધારો થાય છે 
અનાજના ભાિો િધતા ખેડતૂો બધુાં અનાજ 
િેચી દે છે આથી જે િર્ષ ેઅનાજ અપરૂત ુાં 

પાકે ત્યારે ખેડતૂોની ક્સ્થવત દયનીય બને છે 
અને ખેડતૂો પાસે અનાજ ન  ોિાથી  
દુષ્કાિ પડ ે છે. આમ, ગાાંધીજી દુષ્કાિનો 
દોર્ષ રેલિેને આપે છે. િધમુાાં જિાિે છે કે, 
તીથસસ્થિો અપવિત્ર થિાનુાં કારિ પિ 
રેલિે છે, કારિ કે  રેલિેની શોધ થઇ તે 
પ લેા તીથસસ્થિોએ જિા માટે ખબૂ મશુ્કેલી 
પડતી  તી એટલ ે ઈશ્વરમાાં સાચી આસ્થા 
ધરાિતા લોકો જ દશસને જતા  તા  િે 
બધા લોકો જિાથી ધમસસ્થાનો અપવિત્ર 
અને ગાંદકીના ધામ બન્યા છે. 
       ગાાંધીજીના મતે હ િંદુ-મકુ્સ્લમ  િ ે
 િી-મિીને ર  ે છે પરાંત ુ ફરીથી કજજયા 
અંગ્રેજોએ શરૂ કરાવ્યા છે. તેમજ ‘ વમયાાંન ે
ને મ ાદેિને બને ન ીં' (હ િંદુ-મકુ્સ્લમને 
બને જ નહ ) આિી કેટલીક જૂની ક િેતો 
પિ નકુસાન કયાસ જ કરે છે, આપિ ે
ક િેતની ધનૂમાાં એટલુાં પિ યાદ નથી 
કરતા કે ઘિા હ િંદુ તથા મકુ્સ્લમના 
બાપદાદા એક જ  તા; આપિામાાં એક જ 
લો ી છે. ધમસ બદલ્યો એટલે દુશ્મન થઈ 
ગયા? શુાં બાંનેનો ખદુા તે જુદો છે? ધમસ એ 
તો એક જ જગ્યાએ પ ોંચિાના જુદા-જુદા 
રસ્તા માત્ર છે. આપિે બ ે નોખા માગસ 
લઈએ તેમાાં થ્ુાં શુાં? તેમાાં દુ:ખ શુાં? આમ 
ગાાંધીજીએ ધમસની વ્યાખયા સુાંદર આપી છે 
કે ધમસ એ તો પરમાત્મા સધુી પ ોંચિાનો 
ફતત માગસ છે,જે હ િંદુ, મકુ્સ્લમ, શીખ, 
ઈસાઈ, જરથોસ્તી, યહદૂી, બૌદ્ધ કે જૈન  ોય  
શકે આ બધા રસ્તાઓ આપિને ઈશ્વર પાસ ે
લઈ જાય છે. રસ્તો તમ ેગમે તે પસાંદ કરો 
પરાંત ુ બધાની માંજજલ તો એક જ છે 
પરમાત્મા સધુી પ ોચવુાં પછી હ િંદુ-
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મકુ્સ્લમનો વિરોધ કરિાનો કોઈ મતલબ 
નથી. આમ ગાાંધીજીની આ િાતો આજે પિ 
આપિને ધમસનુાં સાચુાં જ્ઞાન આપે છે. િધમુાાં 
તેઓ જિાિે છે કે, આપિને પસાંદ ન પડ ે
એિો ધમસ સામેનો માિસ પાિતો  ોય તો 
પિ આપિ ેતેની સામે િેરભાિ ન રાખિો 
જોઈએ, આપિ ે તેની સામ ે જબરદસ્તી ન 
કરાિી જોઈએ. 
       મ ાત્મા ગાાંધીજી ગાયને ભારત માટે 
ખબૂ પવિત્ર ગિ ેછે તેઓ ક  ેછે કે, હુાં પોતે 
ગાયને પજુૂ ાં છાં. એટલે કે, માન આપુાં છાં. 
ગાય એ ભારતની રક્ષા કરનારી છે, કેમ કે 
તેની પ્રજા ઉપર હ િંદુસ્તાન, જે ખેતીનો દેશ 
છે, તેનો આધાર છે. સેંકડો રીતે ગાય એ 
ઉપયોગી પ્રાિી છે. તે ઉપયોગી પ્રાિી છે ત ે
તો મસુલમાન ભાઈ પિ કબલૂ કરશે. પિ 
જેમ હુાં ગાયને પજુૂ ાં છાં તેમ હુાં માિસને પિ 
પજુૂ ાં છાં. ગાય ઉપયોગી છે તેમ માિસ પિ 
પછી તે મસુલમાન  ોય કે હ િંદુ  ોય 
ઉપયોગી છે. ત્યારે શુાં ગાયને બચાિિા હુાં 
મસુલમાનની સાથે લડીશ? હુાં તેને મારીશ? 
આમ ક૨િા જતાાં હુાં મસુલમાનનો તેમ જ 
ગાયનો દુશ્મન બનીશ. આપિ ે  ઠ િધ ુ
કરીએ તેમ ગાયનો િધ િધ્યો છે. એટલ ે
મારા વિચાર પ્રમાિે તો હુાં કહુાં છાં કે, 
ગાયની રક્ષા કરિાનો ઉપાય એક જ છે, કે 
મારે મારા મસુલમાન ભાઈની પાસે  ાથ 
જોડિા અને તેને દેશની ખાતર ગાયને 
ઉગારિા સમજાિવુાં. જો તે ન સમજે તો 
મારે ગાયને જતી કરિી,  કેમ કે તે મારા 
અખત્યારની િાત નથી. મને જો ગાયની 
ઉપર અત્યાંત દયા આિતી  ોય તો મારે 
મારો પ્રાિ દેિો, પિ કોઈ મસુલમાનનો 

પ્રાિ લેિો ન ીં. આ ધાવમિક કાયદો છે એમ 
હુાં તો માનુાં છાં. 
       ગાાંધીજીના મતે ડોકટરો લોકોની 
સેિા કરિા માટે ડોતટર નથી બનતા, પરાંત ુ
ડોતટર થિાનુાં  ખરુાં કારિ તો આબરૂદાર 
અને પૈસો કમાિિાનો ધાંધો કરિાનુાં છે;  
જેમાાં પરોપકારની િાત નથી. જે  ધાંધામાાં 
પરોપકાર નથી. તે લોકોન ે ાંમેશા નકુસાન 
કરે છે. ડોકટરો માત્ર આડાંબરથી લોકોની 
પાસેથી મોટી ફી લે છે, અને તેઓની દિા 
જે એક પાઈની હકિંમતની  ોય છે તેના તેઓ 
રૂવપયા લે છે. આમ વિશ્વાસમાાં અને સારા 
થિાની આશામાાં લોકો ઠગાય છે. આમ, 
ભલાઈનો ડોિ કરતા ડોકટરો કરતાાં દેખીતા 
ઠગિૈદને તેઓ સારા ગિે છે.  
      ગાાંધીજી ગલુામીનુાં મિૂ કારિ 
પવિમના સધુારાન ે ગિ ે છે. આપિ ે
પવિમના સધુારાથી અંજાઈ જઈને તેનુાં 
આંધળાં અનકુરિ કરીએ છીએ. આપિ ે
તેમની સાંસ્કૃવતન ેશ્રેષ્ઠ સમજી ત ેસાંસ્કૃવતના 
ગલુામ બન્યા છીએ. જ્યા સધુી આપિને 
તેમના વિચારોથી આર્ાદી નહ  મિે ત્યાાં 
સધુી આપિે ગલુામ ર ીશુાં. ખરેખર 
પવિમના સધુારાને ગાાંધીજી કુધારો ક  ે છે 
જે આપિા ભારત માટે યોગ્ય નથી. જો 
આપિ ે પોતાના સાાંસ્કૃવતક િારસા પ્રત્યે 
ગૌરિ અનભુિીશુાં, પોતાનો દેશને શ્રેષ્ઠ 
માનીશુાં ત્યારે જ આપિ ે ખરી આર્ાદી 
મેિિીશુાં. ગાાંધીજીના મતે જ્યા સધુી 
આપિે ્રુોપની સાંસ્કૃવતથી આકવર્ષિત થઈને 
તેમનુાં આંધળાં અનકુરિ કરીશુાં ત્યાાં સધુી 
આપિે આર્ાદ નહ  થઈ શકીએ, આર્ાદ 
થઈશુાં તો પિ સાચુાં સ્િરાજ નહ  મિે.  
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        ભારત ે સ્િતાંત્રતા કઈ રીતે 
મેિિિાની છે તેની પિ ગાાંધીજી સ્પષ્ટતા 
કરે છે.  હ િંસા કરીને આપિ ે સ્િતાંત્રતા 
મેિિિાની નથી. હ િંસા કરીને લીધેલી 
સ્િતાંત્રતાથી દેશ સખુી થશે નહ . મારે 
તમારી પાસેથી તમારી ઘહડયાિ છીનિી 
લેિી  શે તો મારે બેશક તમારી સાથે 
મારામારી કરિી પડશે. પિ જો મારે 
તમારી ઘહડયાિ િેચાતી લેિી  શે તો 
તમને દામ આપિાાં પડશે. જો મારે બણક્ષસ 
લેિી  શે તો મારે કરગરવુાં પડશે, ઘહડયાિ 
મેિિિામાાં મેં જે સાધન િાપ્ુું તે પ્રમાિ ે
તે ચોરીનો માલ, મારો માલ કે બણક્ષસ, 
એમ થ્ુાં. ત્રિ સાધનનાાં ત્રિ જુદાાં જુદાાં 
પહરિામ આવ્યાાં.  િે તમે કેમ ક ી શકશો 
કે સાધનની હફકર નથી? 
       ભારતે સ્િતાંત્રતા કઈ રીતે મેિિિી 
તેની સરિ સમજુતી આપતા ગાાંધીજી એક 
ચોર નુાં દ્રષ્ટાાંત આપે છે. કે ધારો કે એવુાં 
બને તમારા ઘરે એક ચોર ચોરી કરિા 
આિે છે,  િે તે ચોર જો તમારો વપતા જ 
 ોય તો તમે શુાં કરશો તમે તેિે ચોરી કરતા 
અટકાિિા માટે ક્ુાં સાધન િાપરશો?   િ ે
જો કોઈ અજાણ્યો માિસ આિશે તો તમ ે
તેના માટે ક્ુાં સાધન િાપરશો? જો કોઈ 
દુબિો પાતિો છોકરો  શે તો તેના માટે 
તમે ક્ુાં સાધન િાપરશો?  િ ે જો કોઈ 
 વથયારબાંધ બિિાન માિસ  શે તો તમ ે
શુાં કરશો? તમે ચપુ ચાપ સઈુ જશો? કે 
સામનો કરશો તમ ે એકલા ચોર સામે ન 
લડી શકિાના તેથી ગામ આખુાં એક કરી 
આ ચોરનો સામનો કરશો પછી ચોર પિ 
પોતાનુાં બિ િધારશે અને ગામ િાિા 

લોકોનો સામનો કરશે, ગામ આખુાં ઉજાગરા 
કરી ચોકી કરશે પોતાનો બધો સમય, શક્તત 
અને ઊંઘ િેડફી નાખશ ે અને રાત-હદિસ 
બધા આ કામે લાગી જશે તો પિ ચોરનો 
ભય દૂર નહ  થાય.  િ ે ગાાંધીજી ચોરનો 
સામનો કરિાનુાં અહ િંસક  સાધન જિાિ ેછે 
કે, તમે ચોરને અજ્ઞાની માિસ ગિી તેને 
સમજાિિાનો વનિય કરો. તમે વિચારો કે 
ચોર શા માટે ચોરી કરે છે? તે જાિો અન ે
તેને આ ચોરી કરિાનો ધાંધો જ છોડાિી દો. 
જયારે ફરીથી ચોર ચોરી કરિા આિે ત્યારે 
તમે તેની ઉપર દયા ખાઓ, તમ ે
બારીબારિાાં ખલુ્લાાં મકૂી દો, તમે સિૂાની 
જગ્યા બદલો,તમારી બધી જ સાંપવત તેની 
સામે ધરી દો. ચોર  આિશ ેએટલે તેિ ેના 
ધારેલો વ્યિ ાર તે તેની સાથે થતો જોશ ે
તે ગભરાશે, આ તો તેિ ે નવુાં જો્ુાં. માલ 
તો લઈ ગયો. પિ તેનુાં મન ચકડોિે ચડ્ુાં. 
તેિે ગામમાાં તપાસ કરી. તમારી દયાની 
તેને જાિ થઈ. એ પસ્તાયો ને તમારી માફી 
માગી. તમારી સાંપવત પાછી લાવ્યો. તેિ ે
ચોરીનો ધાંધો છોડયો. તમારો ત ે સેિક 
બન્યો. આ બીજુ ાં સાધન. તમે જુઓ છો કે 
જુદા સાધનથી જુદુાં પહરિામ આિે છે. 
સામેિાિી દોવર્ષત વ્યક્તતને પોતાની ભલૂનો 
અ સેાસ કરાિી તેના હૃદય પહરિતસનની 
અ ીં ગાાંધીજી એ િાત કરી છે, આમ તેમિ ે
અંગેજોને પોતાનો દોર્ષ બતાિી સત્યાગ્ર  
માગે પોતાની ભલૂ સમજાિી તેમના હૃદય 
પહરિતસન કરાિી આર્ાદી મેિિી  તી. 
     ગાાંધીજી ઇવત ાસકારોની પિ ટીકા 
કરતા ક  ે છે કે ફતત ્ધુ્ધો અને લડાઈ, 
ર્ગડાની જ નોંધ કરે છે કે   જારો િર્ષોથી 



Research Guru: Volume-16, Issue-4, March-2023 (ISSN:2349-266X) 

Page | 278  

Research Guru: Online Journal of Multidisciplinary Subjects (Peer Reviewed) 

જે પ્રજા પ્રેમ, દયા અન ેસત્યથી  િીમિીન ે
ર તેી  તી તેની નોંધ તેમિે લીધી જ 
નથી. એક કુટુાંબમાાં બ ે ભાઈ લડશે ત્યારે 
તેઓ એક બીજા ઉપર સત્યાગ્ર  માગે ફરીને 
 િીમિી સાથે ર િેા લાગશે તનેી નોંધ 
ઈવત ાસ નહ  લે પરાંત,ુ બાંને ભાઈઓ 
િકીલની મદદ લઈ અદાલતે જશે અન ે
 વથયાર િાપરશે, છાપામાાં છપાશે, 
આડોશીપાડોશી જાિશે ત્યારે ઈવત ાસકારો 
તેની નોંધ લેશે. જયારે સત્યાગ્ર  જેિા 
સાધનો િાપરી સાંપીને ર તેા ભાઈઓની 
નોંધ લેશ ેનહ . 
     કેિિિી વિશે ગાાંધીજી પોતાના 
વિચારો જિાિતા ક  ે છે કે, અક્ષરજ્ઞાન 
અને જુદી-જુદી વિદ્યાઓ શીખિાથી સાચી 
કેિિિી મિતી નથી પરાંત ુ તે માિસને 
ખરી કેિિિી મિી છે કે જે માિસનુાં શરીર 
એવુાં કેિિા્ુાં છે કે તે તેના અંકુશમાાં ર ી 
શકે છે, તે શરીર ચેનથી અને સરિતાથી 
તેિે સોંપેલુાં કામ કરે છે. તે માિસને ખરી 
કેિિિી મિી છે કે જેની બદુ્ધદ્ધ શધુ્ધ છે, 
શાાંત છે અને ન્યાયદશી છે. તે માિસે ખરી 
કેિિિી લીધી છે કે જેનુાં મન કુદરતના 
કાયદાઓથી ભરેલુાં છે અન ે જેની ઈન્દ્રીઓ 
િશમાાં છે. જેની અંતવવૃિ વિશદુ્ધ છે, અન ેજે 
માિસ નીચ કામને વધક્કારે છે તથા 
પોતાના સરખા બીજાઓન ે ગિે છે; આિો 
માિસ ખરો કેિિાયેલો ગિાય, કેમ કે તે 
કુદરતના વનયમ પ્રમાિે ચાલે છે. કુદરત 
તેનો સારો ઉપયોગ કરશે અને કુદરતનો તે 
સારો ઉપયોગ કરશે. ગાાંધીજી નીવતની 
કેિિિી અથિા ધમસની કેિિિીને પ્રથમ 
મકેૂ છે. ‘મેકોલે’એ જે અંગ્રેજી કેિિિીનો 

પાયો રચ્યો તેન ે ગાાંધીજી ગલુામીની 
કેિિિી ક  ે છે. દરેક હ ન્દુને સાંસ્કૃત, 
મસુલમાનને અરબી, પરસીને પવશિયનનુાં 
અને બધા ભારતીયને હ ન્દીનુાં જ્ઞાન  ોવુાં 
જોઈએ. કેટલાક હ િંદુએ અરબી અને કેટલાક 
મસુલમાને તથા પારસીએ સાંસ્કૃત શીખવુાં 
જોઈએ. ઉિર અને પવિમ હ િંદુસ્તાનના 
હ િંદીએ તાવમલ શીખવુાં જોઈએ. આખા 
હ િંદુસ્તાનને જોઈએ તે તો હ િંદી  ોિી 
જોઈએ. તે ઉદૂસ  અથિા નાગરી ણલવપમાાં 
લખિાની છૂટ ઘટે છે. હ િંદુ-મસુલમાનના 
વિચાર ઠીક ર ,ે તેથી આ બાંને ણલવપ ઘિા 
હ િંદીએ જાિી લેિાની જરૂર છે. આમ થતાાં 
આપિે એકબીજાની સાથે વ્યિ ાર 
રાખિામાાં અંગ્રેજીને  ાંકારી શકીશુાં. 


