શત્ય, અહષિંશા અને શત્યાગ્રષના શેળક ગાાંધીજી
ભ ૂમમકા બી. ળશાળા
ીએચ.ડી. સ્કોરય, ઇતતશાવ તલબાગ, વયદાય ાટેર યુતનલવીટી, લલ્રબ તલદ્યાનગય ભો.
૮૨૩૮૭૧૧૨૪૩
શારાાં : ગાાંધીજી આજે શમાત નથી યાં ત ુ આજે ણ તેભનાાં તવદ્ાાંતો અને મ ૂલ્મો અસ્સ્તત્લ
ધયાલે છે . ગાાંધીજીએ વત્મ અને અહશિંવા ને એકાદળી વ્રતભાાં ણ વાભેર કમાા શતા. ગાાંધીજી એ
વત્મ અને અહશિંવાના ાઠ દે ળ અને દુતનમાને ણ ળીખવ્મા શતા. તેઓ વત્મના આગ્રશી શતા.
વત્મને ઈશ્વય ભાનતા શતા વત્મ તેભના ભાટે વલોયી તવદ્ાાંત શતો વત્મની ખોજભાાં તેઓ
તેભની તિમ લસ્તુની ફલર ણ આી દે તા. વત્મ અને અહશિંવાનાાં થ ય દે ળ સ્લતાંત્ર ફને
એવુ ાં તેઓ ઇચ્છતા શતા. ગાાંધીજીનાાં ભતે, અહશિંવા એ આચયણ નથી યાં ત ુ ભનની વ ૃતિ છે . આ
વ ૃતિભાાં કોઇણ િકાયનો દ્વે ન યશે તે અહશિંવા. વત્મ અને અહશિંવા તવક્કાની ફે ફાજુઓ છે .
વત્મ એ અહશિંવાની જ યાકાષ્ઠા છે . વત્માગ્રશ ગાાંધીજીની તલચાયધાયાનો મુખ્મ બાગ શતો. તેઓ
ભાનતા શતા કે હશિંવા નો ભાગા અનાલલા કયતા વત્માગ્રશ દ્વાયા ોતે કષ્ટ વશીને ળત્રુને
આણી લાત ભાનલા તૈમાય કયી ળકામ. તેભની યાજનીતી વત્મ અને અહશિંવાનુ ાં દાણ કશી
ળકામ. તેભનુ ાં વ્મસ્તતત્લ જોઇને કોઇણ તલચાયી ળક્ુ ાં ન શતુ ાં કે તેઓ એભના તલચાયોથી
બાયતભાાં આટરી ભોટી ક્ાાંતત રાલી દે ળ. તેઓ તવદ્ાાંત સ્લરૂે જે ણ કશેતા તે અભરભાાં ણ
રાલતા શતા.
પ્રસ્તાળના :
ગાાંધીજી તેભના મ ૃત્યુના લો છી ણ આની લચ્ચે િાવાંલગક યહ્યા છે , કાયણ કે
ગાાંધીતલચાય ળાશ્વત મ ૂલ્મો ય આધાહયત છે . વાંયતુ ત યાષ્રવાંઘે ણ તલશ્વળાાંતત ભાટે ગાાંધી
લચિંધ્મા ભાગે ચાલ્મા તવલામ છૂટકો નથી. ગાાંધીજીના ચાહયત્ર્મભાાં એવુ ાં શુ ાં શતુ ાં કે જેનાથી
એભનાભાાં એલી ભશાનતાનુ ાં આયોણ થામ છે ? તેઓ કેલ એક ભશાન વ્મસ્તત જ નશોતા, તેઓ
ભશાુરુ અને વત્માુરુ ફાંને શતા. તેઓ બુયાઈ વાભે રડલાભાાં અત્માંત કઠોય શતા. તેઓ જમાાં
અવત્મ, અન્મામ અને દભન જોતા ત્માાં ત્માાં તેભની વાભે રડલા તત્ય થઇ જતા શતા. ણ,
રડલાની તેભની યીત તદ્દન જુદી શતી. તેઓ વત્મ અને અહશિંવાના ફથી આ બુયાઈઓ વાભે
ઝૂઝતા શતા. તેઓ કશેતા કે, “આણુ ાં રક્ષ્મ તલયોધીને દફાલલાનુ ાં નહશ, ણ તેને ઊંચે
ચડાલલાનુ ાં છે તેથી આણો ભાગા િેભનો અને ભૈત્રીનો શોલો જોઈએ. બ ૂયાઈ વાભે ઝૂઝશુ,ાં ણ
બ ૂયાની વાથે તો બ ૂયા તો નશીં જ ફનીએ. બ ૂયાને આણે બરો ફનાલલાનો િમત્ન કયીશુ.ાં આભ
બ ૂયાઈને ફરાઈથી જીતાલી એનુ ાં નાભ જ વત્માગ્રશ.”૧ ગાાંધીજીને ભન, વત્મ, અહશિંવા અને
વત્માગ્રશ શુ ાં છે તેની તલગતે ચચાા કયીશુ.ાં
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ગાાંધીજીને મન શત્ય :
‘વત્મ’ ળબ્દ વત ભાાંથી છે . વત એટરે શોવુ.ાં વત્મ તે શોલાણુ ાં યભેશ્વયનુ ાં ખરુાં નાભ જ
‘વત’ એટરે ‘વત્મ’ છે . તેથી યભેશ્વય ‘વત્મ’ છે . એભ કશેલા કયતાાં ‘વત્મ એ જ યભેશ્વય’ છે
એભ કશેવ ુ ાં લધાયે મોગ્મ છે .૨ ણ હુ ાં ુજાયી તો વત્મરૂી યભેશ્વયનો જ છાં. એ એક જ વત્મ છે
અને ફીજુ ાં ફધુ ાં તભથ્મા છે . એ વત્મ ભને જડ્ુાં નથી, ણ હુ ાં ળોધક છાં. એ ળોધલાને અથે જે
લસ્તુ ભને તિમભાાં તિમ શો તેનો ત્માગ કયલા હુ ાં તૈમાય છાં અને એ ળોધરૂી મઞમાભાાં આ ળયીયને
ણ શોભલાની ભાયે તૈમાયી છે અને ળસ્તત છે એલો ભને તલશ્વાવ છે . ણ એ વત્મનો હુ ાં
વાક્ષાત્કાય ન કરુાં ત્માાં રગી ભાયો અંતયાત્ભા જેને વત્મ ગણે છે તે કાલ્તનક વત્મને ભાયો આધાય
ગણી, ભાયી દીલાદાાંડી ગણી, તેને આશ્રમે ભારુાં જીલન હુ ાં વ્મતતત કરુાં છાં.૩
વત્મ એક તલળા વ ૃક્ષ છે . તેને જેભ વેલે તેભ તેભાાંથી અનેક પ નીજતાાં જોલાભાાં
આલે છે . તેને અંત જ શોતો નથી. જેભ જેભ તેભાાં ઊંડે ઊતયીએ તેભ તેભ તેભાાંથી યત્નો ભળ્મા
કયે છે . વેલાના િવાંગો જડયા કયે છે .૪
ગાાંધીજીને મન અહષિંશા :
વાભાન્મ યીતે રોકો વત્મ એટરે વત્મલાદીણુ ાં એટરો જ સ્થ ૂ અથા વભજે છે . ણ
વત્મ લાણીભાાં વત્મના ારનનો  ૂયો વભાલેળ થતો નથી. તેભ વાભાન્મ રોકો ફીજા જીલને
ભાયલો નશીં, એટરો જ અહશિંવાનો સ્થ ૂ અથા કયે છે . ણ કેલ િાણ ન રેલો એટરે થી
અહશિંવાની વાધના  ૂયી થતી નથી. અહશિંવા એ ભાત્ર આચયણનો સ્થ ૂ તનમભ નથી, ણ એ
ભનની વ ૃતિ છે . જે વ ૃતિભાાં ક્ાાંક ણ દ્વેની ગાંધ વયખી યશે નશીં તે અહશિંવા. એલી અહશિંવા
વત્મના જેટરી જ વ્માક છે . એલી અહશિંવાની તવદ્ધદ્ થમા તલના વત્મની તવદ્ધદ્ થલી અળક્ છે .
ભાટે વત્મ એ, ફીજી યીતે જોઈએ તો, અહશિંવાની યાકાષ્ઠા જ છે .  ૂણા વત્મને અને  ૂણા
અશીવાભાાં બેદ નથી : છતાાં વભજલાની વગલડ ભાટે વત્મને વાધ્મ અને અહશિંવાને વાધન ગણયુ ાં
છે . વત્મ અને અહશિંવા તવક્કાની ફે ફાજુઓ જેલી છે .
ગાાંધીજી એ કહ્ુાં છે કે – ભાયી આખી જજિંદગી ભેં એક િકાયનો જુગાય ખેલ્મો છે . વત્મ
ળોધલાની ધગળભાાં, અને અહશિંવા તલળેની ભાયી શ્રદ્ાને અનુવાય તનિઃળાંક યીતે િમોગો કમે
જલાભાાં ભેં ગભે તે બમાંકય જોખભ ખેડતા ાછાં પયીને જોયુ ાં નથી. ણ તેભ કયલાભાાં ભેં ભ ૂર કયી
શોમ તો દયે ક યુગભાાં અને દયે ક દે ળભાાં થમેરા સુિતવદ્ ળાસ્ત્રીઓની જેભ ભ ૂર કયી છે . તેઓ
ોતાની જજિંદગી વાથે ઓછો જુગાય નથી યભતા.૫ હુ ાં અહશિંવાનો ાઠ ભાયી ત્ની ાવેથી ળીખ્મો.
હુ ાં એને શાંભેળા ભાયી ઈચ્છા આગ નભાલલા ભથતો. એ એક તયપથી ભાયી ઈચ્છાનો
તનશ્ચમ ૂલાક દઢણે વાભનો કયતી અને ફીજી ફાજુએથી હુ ાં ભાયી જડતાનો ભામો એના ઉય જે
કાાંઈ તલતાડુાં તે ફધુ ાં ળાાંતત ૂલાક ફયદાવ કયતી. એના આ ળાાંતતભમ તલયોધે અંતે ભાયી આંખ
ઉધાડી. ભને ભાયી ળયભનુ ાં બાન કયાવ્યુ ાં અને હુ ાં એના ઉય ધણીણુ ાં ચરાલલાને વારુાં જન્્મો
છાં. એ મ ૂખાાઈ બમાા ભનોયાગ ભાાંથી વાજો થઇ ઊગયી ગમો. આભ અંતે એ ભાયી અહશિંવા
ળીખલનાય ગુરુ ફની.૬
ગાાંધીજીએ ોતાના વ્મસ્તતગત જીલનભાાં વત્મ અને અહશિંવાને આત્ભવાત કમો યાં ત ુ
તેઓ એટરા ભાત્રાથી વાંતષ્ુ ઠ નશોતા તેઓ વભગ્ર હશન્દુસ્તાન વત્મ અને અહશિંવાનાાં થ ય
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સ્લતાંત્ર ફને તેવ ુ ાં ઇચ્છતા શતા. તેઓએ કહ્ુાં છે કે, ‘હશન્દુસ્તાન તરલાયનો તવદ્ાાંત અનાલળે તો
એ ક્ષલણક તલજમ શાાંવર કયળે, એ સ્સ્થતતભાાં હશન્દુસ્તાન ભાયા હદરના ગવયલ તયીકે ભટી જળે. હુ ાં
હશન્દુસ્તાનને લયે રો છાં કેભ કે ભારુાં જે કાંઈ છે તે ફધુ ાં તેને જ આબાયી છે . હુ ાં વાં ૂણા યીતે ભાનુ ાં છાં
કે તેણે દુતનમાને એક વાંદેળો આલાનો છે . તેણે યુયોનુ ાં આંધળાં અનુકયણ કયલાનુ ાં નથી, જો
હશન્દુસ્તાન હશિંવાનો નીતત તયીકે સ્લીકાય કયે અને હુ ાં જીલતો યહ્યો શોઉં તો હુ ાં હશન્દુસ્તાનભાાં યશેલા
નહશ ઈચ્છાં, ભાયી દે ળબસ્તત ભાયા ધભાને આતધન છે . ફાક ભાની છાતીએ લગે તેભ
હશન્દુસ્તાનને હુ ાં લગી યહ્યો છાં.’૭
અંગ્રેજોના અત્માચાયી ઝુરાભોની વાભે દે ળભાાં ફે િકાયના જુલા શતા ફાંને આઝાદી
ભાટે વાંઘા કયલા તેભજ વલાસ્લ ત્માગી દે લા કૃતવાંકલ્ શતા. એક લગા હશિંવાને ભાગે આઝાદી
ભેલલાનો આગ્રશી શતો અને ફીજો લગા ગાાંધી લચિંધ્મા ભાગે વત્મ, અહશિંવા, અને વત્માગ્રશનુ ાં
આચયણ કયતા અંગ્રેજોને તલદામ કયી સ્લદે ળી ળાવન સ્થાલાના ક્ષે શતો. આ વભમભાાં
ધાયાવબાભાાં ફોંફ પેંકલાના મુદ્દે બગતતવિંશ અને વાથીઓને ગ ૂસ ૂ પાાંવી દે લાના અંગ્રેજી
ળાવનના કૃત્મ વાભે દે ળભાાં એક ભોટો જુલા ઉબો થમો શતો કે હશિંવાના ભાગે અંગ્રેજોનો દે ળ
તનકાર કયલો આલા વાંજોગોભાાં ણ ગાાંધીજી અને તેભના વભથાકો ચરીત થમા નશોતા – આલા
જ એક વભથાક વયદાય લલ્રબબાઈ ટેરના જીલન ય ગાાંધીજીના વત્મ અને અહશિંવાના
તલચાયોની અવય થમેરી જોલા ભે છે . તેન ુ ાં એક ઉદાશયણ નીચે િસ્તુત છે .
ભાચા ૧૯૩૧ ભાાં કોંગ્રેવનુ ાં ૪૫ મુ ાં અતધલેળન કયાાંચીભાાં બયાયુ ાં તે િવાંગેના િમુખ તયીકે
વયદાય ટેરે જણાવ્યુ ાં શતુ ાં કે,
‘નલજલાન બગતતવિંશ, સુખદે લ અને યાજગુરુને થોડા જ હદલવ ઉય પાાંવી ભી છે
તેથી ાયાલાય ઉકાટ થમો છે , એ યુલકોની કામાદ્તતની વાથે ભાયે તનવફત નથી, ફીજા
ુ ે ભાટે ખ ૂન કયવુ ાં તેના કયતા દે ળને ભાટે કયવુ ાં એ ઓછાં તનિંધ છે એભ હુ ાં ભાનતો
કોઈણ શેતન
નથી. છતાાં બગતતવિંશ અને તેના વાથીઓની દે ળબસ્તત, હશિંભત અને ફલરદાન આગ ભારુાં તળય
ઝૂકે છે . આ યુલાનોને થમેરી પાાંવીની વજા ફદરીને દે ળતનકારની કયલાભાાં આલે એલી રગબગ
આખા દે ળની ભાગણી છતાાં વયકાયે એભને પાાંવી દઈ દીધી છે . એ શાલુન ુ ાં યાજતાંત્ર કેટલુાં હૃદમ
શ ૂન્મ છે એ િગટ કયે છે .’
ણ આના ઉકાટ અને આલેળભાાં આણે આના ધ્મેમથી ચલરત ન થવુ ાં જોઈએ.
આ આત્ભાાંહશન કાષ્ઠલત ચારતા યાજતાંત્રની વાભે આણે જે બમાંકય તશોભતનામુ ાં ઘડેલ ુાં છે .
તેભાાં શતથમાય ઉય અલરાંફેરી એની વિાનુ ાં આ તાજુ,ાં ઉદ્વત િદળાન લધાયો કયે છે . જો
રોકભત ઉય થમેરો આ અત્માચાય અહશિંવાના ખાડાની ધાય જેલા આના ાંથ થી આણને ન
ચરાલે તો આણી સ્લયાજ ભાટેની રામકાત તવદ્ કયલાની ળસ્તત એથી ઘણી લધી જળે, એ
ફશારૂય દે ળબતતના આત્ભાને િભુ ળાાંતત આે અને ોતાના દુિઃખ અને ળોકભાાં આખો દે ળ
વશબાગી છે એ ઞમાાનથી તેભના કુટુાંફનુ ાં કાંઈક વભાધાન થાઓ.૮
આભ ગાાંધીજીએ ‘અહશિંવા યભો ધભા’ ગીતાના હદવ્મ વાંદેળને ોતાના જીલનભાાં
આત્ભાવાત કમો શતો અને અહશિંવાની રડતથી જ તેભને દે ળને આઝાદી અાલી શતી. જે નાની
સ ૂની લાત નથી.
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ગાાંધીજીને મન શત્યાગ્રષ :
ગાાંધીજીની મુખ્મ તલચાયધાયાનો મુખ્મ બાગ ‘વત્માગ્રશ’ શતો. ગાાંધીજીએ આ િમોગ
દલક્ષણ આહિકાભાાં અનાવ્મો અને તલકવાવ્મો શતો. યાં ત ુ ૧૯૧૯ છીના બાયતીમ સ્લાતાંત્ર્મ
વાંગ્રાભભાાં ણ એનુ ાં ખ ૂફ જ ભશત્લ શતુ.ાં ગાાંધીજીના ભત િભાણે હશિંવા આચયલાને ફદરે
વત્માગ્રશના િમોગભાાં ોતે કષ્ટ વશીને એ યીતે કયલો જોઈએ કે ળત્રુને આણી લાત ભાનલા
તૈમાય કયી ળકામ. ગાાંધીજીએ વત્માગ્રશ અને ળાાંત તલયોધ લચ્ચેનો તપાલત આ યીતે કમો છે
તેભને રખ્યુ ાં છે કે, ‘ળાાંત તલયોધ અને નફી વ્મસ્તતનુ ાં ળસ્ત્ર છે , જેભાાં હશિંવા અને ળાયીહયક ળસ્તતનો િમોગ
ોતાના ઉદ્દે ળની  ૂતતિ ભાટે કયલાભાાં આલે છે , જમાયે વત્માગ્રશ તો ળસ્તતળાી વ્મસ્તતનુ ાં ળસ્ત્ર છે ,
અને તેભાાં કોઈણ િકાયની હશિંવાનો િમોગ થતો નથી.’૯
શકીકતભાાં ગાાંધીજી ભાટે વત્માગ્રશ ભાત્ર એક યાજનૈતતક ળસ્ત્ર ન શતુ ાં યાં ત ુ તેભના
જીલનદળાન અને તવદ્ાાંતોના વ્મલશાયનુ ાં એક જ અંગ શતુ.ાં ગાાંધીજીને શ્રદ્ા શતી કે
ભાનલજીલનનુ ાં અંતતભ રક્ષ્મ વત્મની ખોજ છે . કોઈ વ્મસ્તત લાસ્તતલક વત્મને  ૂણાતિઃ વભજી
ળકાતુ ાં નથી છતાાં ફીજી વ્મસ્તતની એ ખોજભાાં કોઈ િકાયે તલધ્ન ન કયતુ શોવુ ાં જોઈએ. ગાાંધીજી
જાણતા શતા કે કદાચ એકતાના િશ્ન કયતાાં ણ શેરો િશ્ન આલે રોકતળક્ષણ દ્વાયા
રોકજાગૃતતનો. ફીજા કોઇએન આંદોરનની ભાપક વત્માગ્રશ વારુાં ણ રોકતળક્ષણ જરૂયી છે .
યાં ત ુ વત્માગ્રશ વારુાં એ ફીજા કોઇણ આંદોરન કયતા લધાયે અતનલામા છે . કાયણ વત્માગ્રશનો
મુખ્મ આળમ ોતાનો તલચાય વાભા ક્ષને ગે ઉતાયલાનો શોમ છે . એટરે વત્માગ્રશ મુખ્મત્લે
તલચાય ય આધાહયત છે . સ્લેચ્છા ૂલાક કષ્ટવશન દ્વાયા વત્માગ્રશી ોતાના તલચાયને લધુ
િબાલળાી અલશ્મ કયે છે . – ગાાંધીજીએ કહ્ુાં શતુ ાં કે, ‘વત્માગ્રશ’ ળબ્દ ઘણી લાય લગય તલચાયે
ગભે તેભ લાયલાભાાં આલે છે અને એભાાં ગલબિત હશિંવાનો વભાલેળ કયલાભાાં આલે છે . ણ એ
ળબ્દના ઉત્ાદન તયીકે હુ ાં કહુ ાં છાં કે એભાાં િત્મક્ષ કે યોક્ષ, ગુપ્ત કે િકટ કે ભન-લચનને
કભાની હશિંવાનો વભાલેળ નથી થતો. તલયોધીનુ ાં બુરુાં તાકવુ ાં કે તેને દૂ બાલલાના ઈયાદાથી તેની
િત્મે કે તેને તલળે કઠોય લેણ કાઢલાાં એભાાં વત્માગ્રશની ભમાાદાનુ ાં ઉલ્રાંઘન છે . વત્માગ્રશભાાં
નમ્રતા શોમ છે . વત્માગ્રશી કદી કોઇ એના ય િશાય કયતો જ નથી. એ ક્ોધ કે દ્વેનુ ાં હયણાભ
ન જ શોલો જોઈએ. હશિંવાના વાં ૂણા ત્માગ તયીકે જ વત્માગ્રશની કલ્ના કયલાભાાં આલી છે .૧૦
વત્માગ્રશ આંદોરનોની તાકાતો જોઇને ગાાંધીજી શતિત શતા. દલક્ષણ આહિકાના
વત્માગ્રશોભાાં બાગ રેનાય રોકોએ કષ્ટ વશેલાની જે અવાધાયણ ળસ્તત દે ખાડી શતી તેભાાં
ગાાંધીજીને આંદોરનની વાચી ળસ્તત દે ખાઈ શતી. ગાાંધીજીના વત્માગ્રશના વાધન તલળે એની
અવયકાયકતાનો થોડો અનુબલ ણ

તેભને થઇ ચ ૂક્ો શતો. ગાાંધીજીને એલી શ્રદ્ા શતી કે

વત્માગ્રશનો તવદ્ાાંત બાયતીમ દળાનને આધાયે ઉબો છે . એટરે તે હશન્દુસ્તાનની જનતાના
હ્યદમભાાં અલશ્મ ડઘો ાડળે. ગાાંધીજીને ોતાને આ તવદ્ાાંત તલળે એટરી આસ્થા શતી કે
દે ળભાાં કોઈનો વશકાય ન ભે તો ણ તેઓ એકરા એ યસ્તે જલા તૈમાય શતા. વત્માગ્રશ એક
અને એકભેલ તાયક ભાગા છે . એલી શ્રદ્ા અને આત્ભતલશ્વાવ વાથે તેઓએ બાયતની ભ ૂતભ ય
ગ મ ૂક્ો શતો.
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ગાાંધીજીના વત્માગ્રશનો િમોગ આજે તો વામુહશકરૂે વાભાજજક દફાલ દ્વાયા અન્મામીને
અન્મામ કયતો યોકલા ભાટે થામ છે . આ તો વત્માગ્રશનો એક વ્મલશારુાં ઉમોગ કશેલામ. એનુ ાં
ણ િમોજન છે . ગાાંધીજીનો વત્માગ્રશ એ તો એક આધ્માજત્ભક ચીજ છે . જે અન્મામી છે તે હુ ાં જ
છાં તે ભાયો આત્ભા છે .૧૧ ‘ગાાંધીજીને ભન અન્મામીને કામદાનુ ાં ારન એ સ્લાતાંત્ર્મ ભાટેનો
અન્મામી વોદો છે . આથી જ ચાંાયણના વત્માગ્રશ લખતે ભેજીસ્રેટ વાભે તનલેદન કયતાાં એભણે
કહ્ુાં શતુ ાં કે, “ભાયી ઉય ફજાલલાભાાં આલેરા હક
ુ ભનો ભેં અનાદય કમો છે , ણ એ એટરા ભાટે
નશીં કે તલતધવયની વિા કે અતધકાયીઓ ભાટે ભાયા હદરભાાં ભાન નથી. ભેં તો એક ઉચ્ચતભ
તનમભ, અંતયાત્ભાના અલાજને આધીન થઇ આભ કયુું છે .”12
શમાન :
આભ, ગાાંધીજી તેભના દૃઢ તનશ્ચમ, વત્મ, અહશિંવા, તનબીકતા, વાદગી, સ્લાલરાંફન અને
છે લાડાના ભાણવ ભાટેની નીવફતાને કાયણે યાષ્રતતા, ભશાત્ભા અને સ્લાતાંત્ર્મની અહશિંવક
રડતના જનક ફન્માાં. વાાંિત વભમભાાં આતાંકલાદી કૃત્મો હદન-િતતહદન લધી યહ્યા છે , તેભજ
હશિંવક ઘટનાઓ ણ લધતી જામ છે જાણે કે હશિંવા જ લતાભાનત્રોના મુખ  ૃષ્ઠ ફની ગઈ છે ,
ફેકાયી અને ગયીફી હદન-િતતહદન લધતી જામ છે – આ વલે વભસ્માનો તલકલ્ જડતો નથી
ત્માયે અચ ૂક આણને ગાાંધીજીના એ વત્મ, અહશિંવા અને વત્માગ્રશ જેલા ળબ્દો માદ આલે અને
એ જ આલી વલે વભસ્માનો તલકલ્ છે .
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