
                                ગાધંીએ   �ુિનયાને   ક�વી   ર�તે   બદલી   તે  

તેઓ   પહ�લા   નહોતા,   ન   તો   તેઓ   છે�લા   હતા,   પરં� ુ  �જુરાતનો   વાઇર   વાળો   માણસ   ચો�સપણે   િવ�ના   શાિંત�ણૂ�  
રાજક�ય   અસ�ં�ુટોમા ં  સૌથી   ��યાત   છે.  

મોહનદાસ   ગાધંીએ   -   �ને   �ેમથી   મહા�મા   તર�ક�   પણ   ઓળખવામા ં  આવ ે  છે   -   1930   અને   40   ના   દાયકામા ં  ભારતની  
�વત�ંતા   ચળવળ�ુ ં  ને��ૃવ   ક�ુ�,   મો�ુ   લાકડ�   વહન   કયા�   વગર   નરમાશથી   બોલીને,   ���ટશ   સ�ંથાનવાદ�ઓને   ઘ�ુ ં 
ઉ�જેક   ભાષણો   અને   અ�હ�સક   િવરોધનો   સામનો   કરવો   પડ�ો.   તેમની   ��ુક�લીઓ   માટ�,   તેઓ   ઘણી   વાર   20   મી   સદ�ના  
સૌથી   મહ�વ�ણૂ�   �ય��તઓમા ં  નામ   લે   છે   અને   રા��ના   િપતા   તર�ક�   ભારતમા ં  આદરણીય   રહ�   છે.  

ઇિતહાસકારો   કહ�   છે   ક�,   ગાધંી�એ   સા�બત   ક�ુ�   ક�   એક   માણસમા ં  નૈિતકતા   અને   ��ુ�   બનંેનો   ઉપયોગ   કર�ને   સા�ા�ય  
લેવાની   શ��ત   છે.   1960   ના   દાયકાના   નાગ�રક   અિધકાર   ચળવળ   દરિમયાન   મા�ટ�ન   ��થુર   �ક�ગ   �ુિનયર   �વા   અ�ય  
શાિંત�ણૂ�   િવરોધીઓ   અને   િતબેટના   દલાઈ   લામાએ   વષ�થી   તેમની   પ�િતઓ�ુ ં  અ�કુરણ   ક�ુ�   છે,   �   ���યામા ં  િવ�ના  
રાજકારણની   ગિતશીલતાને   હલાવી   ર�ુ ં  છે.  

��ટનને   ભારત   છોડવાની  
િવનતંી   કર�   છે   ક�   કાયદાની   ખરબચડ�   અને   લથડતી   �ુિનયામા ં  કામ   કરતા   પાતળા,   � ૂટંાયેલા   ગાધંીની   ક�પના   કરવી  
��ુક�લ   છે,   પરં� ુ  ગાધંી�એ   રાજક�ય   શ�આત   દ��ણ   આ��કામા ં  વક�લ   તર�ક�   કર�   હતી,   �યા ં  તેમણે   �થાિનક   ભારતીય  
સ�દુાયના   નાગ�રક   માટ�ના   સઘંષ�ને   ટ�કો   આ�યો   હતો.   અિધકાર.   1915   મા ં  ભારત   પાછા   ફરતા,   તેમણે   નીચલા   વગ�ના  
�ટ�શનને   �ધુારવાની   તેમની   ઇ�છાને   આગળ   ધપાવી.  

ગાધંી   ઝડપથી   ભારતીય   રા���ય   ક��ેસમા ં  આગેવાન   બ�યા,   િવકિસત   રાજક�ય   રાજક�ય   પ�   �   આઝાદ�ને   ટ�કો   આપે  
છે,   અને   િવિવધ   ભારતીય   સ�દુાયોના   �થાિનક   સઘંષ�   િવશ ે  શીખવા   માટ�   પ�   સાથ ે  �યાપક   �વાસ   કય�.  

તે   �વાસ   દરિમયાન   જ   ભારતીય   લોકોમા ં  તેમની   દંતકથા   વધતી   ગઈ,   એમ   ઇિતહાસકારો   કહ�   છે.  

પોતાના   જ   �જુરાત   �ાતંમા ં  અિતશય   ગર�બી   અને   �ુ�કાળની   શોધમા ં  ગાધંીએ   આ   િવ�તારને   સાફ   કરવા,   નવી   શાળાઓ  
�થાિપત   કરવા   અને   હો��પટલો   બનાવવાની   પહ�લ   કર�   હતી.   આખર�   તેને   અશાિંત   પેદા   કરવા   બદલ   ���ટશ   િન��ુત  
મકાનમા�લકો   �ારા   ધરપકડ   કરવામા ં  આવી   હતી,   પરં� ુ  �લમાથંી   બહાર   નીકળવાની   વાત   કર�   હતી   અને   ભારતીય  
ખે�ુતો   માટ�   સાર�   ��થિતની   વાટાઘાટો   કર�   હતી.   �યાર�   આ   �નીક�   પરા�મ   િવશ ે  સમાચાર   ભારતભરમા ં  ફ�લાયા,   �યાર�  
તેમણે   "બા�"ુ   -   અથવા   ફાધર   ઉપનામ   મેળ�યો.  

ખર�ખર,   ગાધંી   તેમની   સમજદાર�   અને   ��ુ�   માટ�   એટલા   જ   �ણીતા   હતા   �ટલા   તેમના   ધમ�િન�ઠા   માટ�.   �યાર�   તે  
ચળવળ   દરિમયાન   તેમની   ��યાઓ   માટ�   વષ�   અનેક   વાર   ધરપકડ   કરવામા ં  આવી   હતી   ગાધંી�ની   શાિંતથી   �લમા ં 
િનરાહાર,   એ�ુ ં  માનીને   ક�   તેમના   ��ૃ� ુ  �વત�ંતા,   �   1920�ારા   તેમના   રાજકારણ   પર   �યાન   ક����ત   બની   હતી   �ેર�  
���ટશ   �રૂતી   તેને   શરિમ�દગી   અ�ભુવી   પડ�  

ગાધંીના   નથી-1920   ના   દાયકાની   શ�આતમા ં  સહકાર   ચળવળ,   ભારતીયોને   ��ટ�શ   ચીજો   અને   પરંપરાઓનો   બ�હ�કાર  
કરવા   અને   આ�મિનભ�ર   બનવા   હાકલ   કરાઈ.   તેમનો   સૌથી   ��યાત   િવરોધ   1930   મા ં  આ�યો   હતો,   �યાર�   ગાધંી   હ�રો  
ભારતીયોને   મીઠાના   ઉ�પાદન   માટ�   કાઠંાના   શહ�ર   તરફ   250   માઇલની   �ચૂ   પર   દોર�   ગયા   હતા,   �ના   પર   ��ટ�શરો�ુ ં 
એકાિધકાર   હ� ુ.ં  

નાગ�રક   અિધકારની   �ેરણા  
ભારત   આખર�   1947   in   1947   in   મા ં  �ણૂ�   �વત�ંતા   મેળવી   હતી   �યાર�   ગાધંી   78   78   વષ�ના   હતા.   તેમ   છતા ં  ક�ટલાક  
ઇિતહાસકારો�ુ ં  કહ��ુ ં  છે   ક�   �વત�ંતા   બી�   િવ���ુ   પછ�   ��ટનની   આિથ�ક   પતન   સાથ ે  અિનવાય�   હતી,   તેમ   છતા,ં  
મોટાભાગના   સમંત   છે   ક�   અસ�ંય   સો   લોકો   વ�ચે   બાધેંલા   મતભેદના   પાયા   િવના   તે   બ��ુ ં  ન   હોત.   1920   અને   30   ના  
દાયકામા ં  િમ�લયન   ભારતીય.  



�યગંા�મક   ર�તે,   અ�હ�સાના   �િતમ   સમથ�કની   1948   મા ં  તેમની   સા�ં   �ાથ�ના   સભામા ં  જતા   હતા   �યાર�   �નૂ   �ારા   હ�યા  
કરવામા ં  આવી   હતી.  

આ�,   ભારતીય,   ��ુ   િવરોધી   િવરોધીઓ   અને   લેખકો,   તેમણે   �દાન   કર�લા   ઘણા   રસ�દ   અવતરણો   માટ�,   ગાધંી�ને  
અ�ણી   �ય��ત   તર�ક�   ઉજવ ે  છે.   તેમના   ��ૃ�નુા   20   વષ�   બાદ   નહ�,   ગાધંીની   સીધી   અસર   �નુાઇટ�ડ   �ટ��સના   ઇિતહાસ  
પર   પણ   પડ�.  

કહ�વામા ં  આવ ે  છે   ક�   મા�ટ�ન   ��થુર   �ક�ગ   �ુિનયર   ગાધંીના   અ�હ�સાના   �ફલ�ફૂ�થી   ભાર�   �ભાિવત   છે,   એમ   માનતા   ક�   તે  
અમે�રકામા ં  �િતના   સબંધંોની   સમ�યા�ુ ં  એક   મા�   તા�ક�ક   અ�ભગમ   છે.  

મહા�મા   ગાધંી   �ારા   �ે�રતમહા�મા   ગાધંી   �ારા   �ે�રત  

19   મહાન   િવ�   નેતાઓ   અને   િવચારકો,19   મહાન   િવ�   નેતાઓ   અને   િવચારકો  
 
આ   ��ૂચ   લાબંી,   વિૈવ�યસભર   અને   ધાક-�ેરણાદાયક   છે.   20   મી   સદ�ના   િવ�ના   મહાન   નેતાઓ   અને   �ચ�તકોએ   મહા�મા  
ગાધંી   િવશ ે  �   ક�ુ ં  હ� ુ ં  તે   અહ�   છે.   આગળ   વાચંો.   
 
િવ��ટન   ચ�ચ�લ,   �ણે   ગાધંીને   "અધ�   ન�ન   ફક�ર"   તર�ક�   ��યાત�પે   કા   dismissed◌ી   ��ૂો   હતો,   તે   આપણા  
રા��િપતાનો   કોઈ   ચાહક   ન   હોઈ   શક�,   પણ   ભારતીયો   એ   હક�કત   પર   ગૌરવ   અ�ભુવી   શક�   છે   ક�   20   મીની   ક�ટલીક  
�ણીતી   હ�તીઓ   અને   21   મી   સદ�ઓ   મહા�માઓને   તેમના   રોલ   મોડ�લ   તર�ક�   ટાકં�   છે.  
 
૧.   બરાક   ઓબામા,  
 
૨૦૦   2009   મા,ં   �યાર�   બરાક   ઓબામા   �.ુએસ.ની   વકે�ફ�ડ   હાઇ   ��લૂની   �લુાકાત   લઈ   ર�ા   હતા,   �યાર�   નવમા   વગ�ના  
િવ�ાથ�એ   રા��પિતને   �છૂ�ુ:ં   "જો   તમે   કોઈની   સાથ,ે   મર�લા   ક�   �વતા   સાથ ે  �ડનર   લઈ   શકો,   તો   તે   કોણ   હશ?ે"  
ઓબામાએ   આ�ય�જનક   ર�તે   જવાબ   આ�યો:   “સા�ંુ,   �તૃ   અથવા   �વતં,   તે   �બૂ   મોટ�   ��ૂચ   છે.   તમે   �ણો   છો,   મને   લાગે  
છે   ક�   તે   કદાચ   ગાધંી   હશ,ે   �   મારો   એક   વા�તિવક   હ�રો   છે.   ”  
 
૨.   �ગ   સાન   � ૂ  ક�  
 
નોબલ   શાિંત   �રુ�કાર   િવ�તા   અને   અ�ણી   બમ�ઝ   �વાત�ંય   સેનાની   �ગ   સાન   � ુ  ક�એ,   ૨૦૧૨   મા ં  ��યૂોક�ની  
કોલ��બયા   �િુનવિસ�ટ�મા ં  િવ�ાથ�ઓને   સબંોધન   કરતા ં  ક�ુ ં  હ� ુ ં  ક�   ગાધંી�   તેમના   �વનના   મોટા   �ભાવમાનંો   એક  
હતા   અને   તેમણે   િવ�ાથ�ઓને   િવનતંી   કર�   હતી   ક�   તેની   �ૃિતઓ   વાચંો.  
 
Els  
 
.   દ��ણ   આ��કાના   લોકોના   મહાન   નેતા   અને   20   મી   સદ�ના   કોલોિનયલ   િવરોધી   સઘંષ�ના   બી�   નેતા   ને�સન   મડં�લા,  
મહા�મા   ગાધંીને   તેમના   મહાન   િશ�કો   તર�ક�   ઘણીવાર   ટાકંતા   હતા:   “દ��ણ   આ��કાના   પ�રવત�નમા ં  ગાધંીના  
િવચારોની   મહ�વ�ણૂ�   �િૂમકા   છે   અને   ગાધંીના   ઉપદ�શની   મદદથી   રંગભેદને   �ૂર   કરવામા ં  આ�યો   છે.   ”  
 
H.   પ.�.ૂ   દલાઈ   લામા  
 
પિવ�   પિવ�   દલાઈ   લામા,   સા� ુ  અને   િતબેટ�   લોકોના   દ�શિનકાલ   નેતા,   હમંેશા ં  કહ�   છે   ક�   તે   મહા�મા   ગાધંીના   અ�યુાયી  
છે.   બનંે   નેતાઓ   આ   િવચારના   �િતિનિધ   હતા   ક�   રાજક�ય   પ�રવત�ન   આ�યા��મક   િવકાસ   માટ�   ગૌણ   હો�ુ ં  જોઈએ.  
“મહા�મા   ગાધંી   માટ�   માર�   સૌથી   વ� ુ  �શસંા   છે.   તે   માનવ   ��ૃિતની   deep◌ંડ�   સમજણવાળા   મહાન   માનવી   હતા.   તેમના  
�વનથી   મને   �ેરણા   મળ�   છે,   ”દલાઈ   લામાએ   ક�ુ.ં  
 
John.   �હોન   લેનન  
 



��ટ�શ   સગંીતકાર   અને   �ાિંતકાર�   બે�ડના   ધ   બીટ�સના   સ�ય,   �હોન   લેનને   ગાધંી�ને   તેમના   સગંીત   પર   �ભાવ   તર�ક�  
ઓળખા�યો   હતો.   �હોન   અને   તેની   પ�ની   યોકો   ઓનોએ   િવ�મા ં  અ�હ�સક   ��યા�િત��યા   અને   િવયેટનામ   ��ુના   �ત  
માટ�   િવરોધ   દશા��યો   હતો.  
 
Mart.   મા�ટ�ન   ��થુર   �ક�ગ   �ુિનયર,  
 
“���તે   અમને   લ�યો   અને   મહા�મા   ગાધંીને   રણનીિત   આપી,”   મા�ટ�ન   ��થુર   �ક�ગ   �ુિનયર,   �નુાઇટ�ડ   �ટ��સ   theફ  
અમે�રકાના   િ�ય   નાગ�રક   અિધકારના   નેતા,   �મણે   અ�હ�સાને   પસદંગીના   શ�   તર�ક�   �વીકા�ુ�,   ક�ુ.ં   લાખો   આ��કન  
અમે�રકનોને   તેમના   હક   માટ�   લડવામા ં  સહાય   કરો.  
 
Al.   આ�બટ�    આઈ��ટાઈન  
 
આ�બટ�    આઈ��ટાઇન   અને   ગાધંી   એકબી�ના   મોટા   �શસંક   હતા   અને   પ�ોની   આપ-લે   કરતા   હતા.   આઈ��ટાઈને  
ગાધંી�ને   તેમના   િવશ ે  લખતા ં  એક   પ�મા ં  ગાધંી�ને   “આવનાર�   પે   for◌ી   માટ�નો   રોલ   મ   modelડલ”   ગણા�યો   હતો.  
તેમણે   ક�ુ,ં   '�ુ ં  મા�ુ ં  � ં  ક�   આપણા   સમયમા ં  બધા   રાજક�ય   માણસોમા ં  ગાધંીના   મતં�યો   સૌથી   વ� ુ  ���ુ   હતા.'  
 
Al.   અલ   ગોર  
 
�.ુએસ.   ના   �તૂ�વૂ�   ઉપરા��પિત   અને   પયા�વરણિવદ   અલ   ગોર�   તેમના   પર   ગાધંી   �ભાવ   િવશષે   �વીકા�ુ�,   ખાસ   કર�ને  
�લોબલ   વ   warિમ�ગ   સામેની   લડતમા:ં   “મહા�મા   ગાધંીના   સ�યા�હની   �ફલ�ફૂ�નો   અથ�   સ�ય   બળનો   અથ�   કર�   શકાય   છે.  
આ   સ�ય   શ��ત   છે   �   આ   ��ુને   �ામા�ણકપણે   અને   લોકોની   ભાગીદાર�થી   લડવા   માટ�   મદદ   કર�   શક�   છે.   ”  
 
Ste.   �ટ�વ   જો�સે  
 
�યાર�   1997   મા ં  એપલ   ખાતે   �ટ�વ   જો�સે   બી�   ઇિન��સ   શ�   કર�   હતી,   �યાર�   તે   મહા�મા   ગાધંીના   િવશાળ   �ચ�ો   સામે  
stoodભો   ર�ો   હતો   અને   ભરચક   �ોતાઓ   સમ�   આ   શ�દો   બો�યો   હતો:   “અહ�   ગાડંાઓને   છે.   આ   misfits.   બળવાખોરો.  
��ુક�લીમા ં  �કુનારાઓ…   કારણ   ક�   �   લોકો   િવચારવા   માટ�   �રૂતા   ��ઝી   છે   તેઓ   �ુિનયાને   બદલી   શક�   છે,   તે   જ   લોકો   છે.   ”  
એ�ુ ં  માનવામા ં  આવ ે  છે   ક�   મહા�મા   ગાધંીએ   આ   શ�દોને   �ેરણા   આપી   હતી.  
 
૧૦.   રિવ��નાથ   ટાગોર,  
 
જોક�   રિવ��નાથ   ટાગોર   અને   ગાધંી   વ�ચે   ક�ટલાક   તી�   મતભેદો   હતા,   પરં� ુ  તે   પહ�લાના   મહા�મા   તર�ક�ના   સદંભ�મા ં 
�થમ   ન�ધપા�   સમકાલીન   હતા.   "મહા�મા   ગાધંી�   આ�યા   અને   ભારતના   િનરાધાર   લાખો   લોકોના   �ાર   પર   ઉભા  
ર�ા…   �મણે   ભારતીય   લોકોની   િવશાળ   જનતાને   તેમ�ુ ં  માસં   અને   લોહ�   તર�ક�   �વીકાર�   ન   હતી   ...   સ�યને   ��તૃ   ક�ુ�,"  
તેમણે   ક�ુ.ં  
 
૧   P.   પલ�   એસ   બક  
 
�ણીતા   અમે�રકન   લેખક   અને   નવલકથાકાર   પલ�   એસ   બક,   મહા�મા   ગાધંીની   હ�યા   પછ�   એમ   કહ�વા   લા�યા:   “તે   સાચા  
હતા,   તેઓ   �ણતા   હતા   ક�   તેઓ   સાચા   છે,   આપણે   બધા   �ણતા   હતા   ક�   તે   સાચા   છે.   તેને   મારનાર   �ય��ત   �ણતો   હતો   ક�  
તે   સાચો   છે.   જોક�   �હ�સક   લોકોની   લાબંી   લબંાઈ   ચા� ુ  છે,   પરં� ુ  તેઓ   સા�બત   કર�   છે   ક�   ગાધંી   સાચા   હતા.   '�બૂ   જ   �ત   �ધુી  
�િતકાર   કરો',   તેમણે   ક�ુ,ં   'પરં� ુ  �હ�સા   િવના'.   �હ�સાથી   િવ�   બીમાર   છે.   ઓહ,   ભારત,   તમારા   ગાધંીને   લાયક   બનવાની  
�હ�મત   કરો.   ”  
 
१२.   � ુ  થટં  
 
�નુાઇટ�ડ   નેશ�સના   �ી�   સે��ટર�   જનરલ,   � ુ  થટં:   "તેમના   ઘણા   િસ�ાતંો   વિૈ�ક   ઉપયોગ   અને   શા�ત   મા�યતા   ધરાવ ે 
છે,   અને   �ુ ં  આશા   રા�ુ ં  � ં  ક�   પસાર   થતા   વષ�   બતાવશ ે  ક�   શાિંત�ણૂ�   એજ�ટ   તર�ક�   અ�હ�સક   દબાણની   અસરકારકતા   પર  
તેમની   ��ા   છે.   પ�રવત�ન   એ   આ�     િવ�ભરમા ં  એટ�ુ ં  જ   �યાયી   છે   �ટ�ુ ં  તે   ભારતમા ં  તેમના   સમયમા ં  હ� ુ.ં   ”  
 



૧..   િવલ   ડ�રુા�ટ  
અમે�રકન   ઇિતહાસકાર,   િવલ   ડ�રુા�ટ,   �ટોર�   Civilફ   િસિવલાઇઝેશન   લખવા   માટ�   �ણીતા,   મહા�મા   િવશનેા   અ�યાર  
�ધુીના   ક�ટલાક   સૌથી   �ેરણાદાયી   શ�દો   બો�યા:   “��ેુ   ભારતે   કોઈ   પણ   ��ુુષનો   આદર   કય�   નથી.   સે�ટ   �ા��સસ  
એિસસીના   ઇિતહાસમા ં  કોઈ   પણ   �વન   ન�તા,   અ�પ�ટતા,   આ�માની   સરળતા   અને   �ુ�મનોની   �મા   �ારા   �ચ��ત  
થયેલ   હોવાના   કારણે   નથી.   અમાર�   પાસે   સતંની   આગેવાની   હ�ઠળની   �ાિંતની   આ�ય�જનક   ઘટના   છે.   ”  
 
૧..   �રચાડ�   એટનબરો  
�ફ�મના   િનદ�શક   અને   િનમા�તા   લોડ�   �રચાડ�   એટનબરોની   �ફ�મ   ગાધંીએ   1983   મા ં  ars�કર   મેળ�યો   હતો.   તેમની   �ેરણા  
િવશ ે  બોલતા,   તેમણે   ક�ુ:ં   “�યાર�   તેમને   �છૂવામા ં  આ��ુ ં  ક�   તેઓ   માનવ   ��ૃિતમા ં  કયા   લ�ણની   �બૂ   �શસંા   કર�   છે,  
�યાર�   મહા�મા   ગાધંીએ   જવાબ   આ�યો,   '�હ�મત'   .   'અ�હ�સા',   તેમણે   ક�ુ,ં   'કાયરની   as◌ાલ   તર�ક�   �ાર�ય   ઉપયોગમા ં 
લેવાય   નહ�.   તે   બહા�ુર�ુ ં  શ�   છે.   ”  
 
૧..   હો   ચી   િમ�હ  
િવયેતનામીસના   ક��િુન�ટ   �ાિંતકાર�   નેતા   હો   ચી   િમ�હ,   ગાધંીના   �શસંક   પણ   હતા:   "�ુ ં  અને   અ�ય   �ાિંતકાર�ઓ   હોઈ  
શક�   પણ   આપણે   મહા�મા   ગાધંીના   િશ�યો   છ�એ,   સીધા   ક�   આડકતર�   ર�તે,   કંઇ   ઓ� ં  કંઈ   નથી."  
 
16.   સીઝર   ચાવઝે  
ગાધંીએ   મે�સીકન-અમે�રકન   મ�ૂર   ચળવળ   અને   નાગ�રક   અિધકારના   નેતા   સીઝર   ચાવઝે   અને   લે�ટનો   ફામ�   કામદારો  
માટ�   તેમની   �હમાયત   પર   �બૂ   અસર   કર�.   ચાવઝેે   તેમની   ઘણી   ��ુ�તઓ,   �મ   ક�   બ�હ�કાર   અને   હgerર   ��ાઈકની,  
ગાધંીની   પ�િતઓ   પર   મોડ��લ�ગ   કર�.   "તેમણે   મા�   અ�હ�સા   િવશ ે  જ   વાત   કર�   નહોતી,   તેમણે   બતા��ુ ં  ક�   અ�હ�સા   �યાય  
અને   ��ુ�ત   માટ�   ક�વી   ર�તે   કાય�   કર�   છે,"   ચાવઝેે   ક�ુ.ં  
 
17.   �ઈુસ   �ફશર  
��યાત   ય�દૂ�-અમે�રકન   પ�કાર   �ઇુસ   �ફશર,   �મણે   એટનબરોની   એવોડ�   િવ�તા   �ફ�મ   ગાધંીની   �ેરણા   આપીને  
મહા�મા   ગાધંી�ની   �વનશલૈી   લખી   હતી,   તેમણે   ગાધંીની   હ�યા   પર   ક�ુ:ં   “�ૂરના   ભારતમા ં  એક   કમરના   કપડામા ં  એક  
��ૃ   �ય��ત.   છતા ં  �યાર�   તે   મર�   ગયો,   માનવતા   રડ�   પડ�.   "  
 
18.   ઇિથયોિપયાનો  
સ�ાટ,   હ�લે   સેલેસી   I,   હ�લે   સેલેસી   I,   ગાધંી   �શસંક   હતો.   તેમણે   ક�ુ,ં   'મહા�મા   ગાધંી   �યા ં  �ધુી   ��ુત   ��ુુષો   અને  
�વત�ંતા   અને   �યાયને   ચાહનારાઓ   �વ ે  �યા ં  �ધુી   હમંેશા ં  યાદ   કરવામા ં  આવશ.ે'  
 
19.   �યો�   બના�ડ�   શો  
 
અને   છેવટ�,   નોબેલ-ઇનામથી   િવ�તા   આઇ�રશ   નાટ�કાર   અને   �ુ�સાદાર   સમાજવાદ�,   �યો�   બના�ડ�   શો   કરતા ં  કોઈ   પણ  
વ� ુ  સાર�   ર�તે   કહ�   શક�   નહ�:   “ગાધંીની   છાપ?   તમે   �હમાલયની   કોઈની   છાપ   માટ�   સાર�   ર�તે   �છૂશો.   "  


