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કીર્તિમદંિર ઐર્તહાર્િક દરેક્ષ્યમા ં
ર્િનોિકુમાર બી. મુજંરા 

(M.A. GSLET, Ph.D. Cont……) 

ી.એચ.ડી. સ્ટુડન્ટ  
ડૉ.બાબા િાહબે આંબેડકર ઓન યરુ્નિર્િિટી, મિાિાિ. 

 

 યફદંય એટરે ભશનદાવ કયભચદં ગાધંીની જન્ભભમૂભ. આ એક પ્રાચીન ફદંય છે. 
અશીંથી અયેબફમા, આફ્રિકા અને અખાતના દેળ વાથે ફદંયીમ વ્માાય ચારે છે. સ્કંદયુાણભા ં
ણ આ નગયન ઉલ્રેખ જલા ભે છે. તે વભમે અશ્વાભતી અને સદુાભાયુી તયીકે જાણીત ુ ં
શત ુ.ં૧  પ્રાચીન વભમની આ સદુાભાયુી આજે વભગ્ર મલશ્વભા ંભશનદાવ કયભચદં ગાધંીના જન્ભ 
સ્થાન તયીકે મલશ્વમલખ્માત છે. ગાધંીજીએ ફ્રશિંદુસ્તાનની ભમૂભને અંગે્રજની ગરુાભીભાથંી મકુ્તત 
અાલીને ભાત્ર બાયત દેળભા ંજ નશીં યંત ુવભગ્ર મલશ્વભા ંનાભના પ્રાપ્ત કયી છે. આલી ભશાન 
વ્મક્તત મલળે દેળ અને દુમનમાના રક બાગ્મે જ અજાણ શઇ ળકે. આણા દેળને આંતયયાષ્ટ્રીમ 
કીમતિ અાલનાય ભશનદાવ કયભચદં ગાધંીના આ જન્ભ સ્થ યફદંયનુ ંકીમતિભફં્રદય યાષ્ટ્રીમ 
સ્ભાયક તયીકે જાણીત ુછે.૨ 

 ગાધંીજીન જન્ભ વલંત ૧૯૨૫ ના બાદયલા લદ ફાયળને ફ્રદલવે એટરે કે ઇ.વ.૧૮૬૯ 
ના ઓતટફયની ફીજી તાયીખે યફદંય મકુાભે થમ શત.૩ યફદંય અભદાલાદથી ૪૧૨ 
ફ્રક.ભી. અને યાજકટથી ૧૮૭ ફ્રક.ભી., જાભનગયથી ૧૨૪ ફ્રક.ભી., જેતરવયથી ૫૮ ફ્રક.ભી. ના 
અંતયે આલેર છે. યફદંય મુફંઇ વાથ ેવીધી મલભાની વેલાથી જડામેલુ ંછે. આ ઉયાતં યેલ્લે 
અને એવ.ટી. ફવની વેલાઓ ણ ઉરબ્ધ છે.૪ 

 વભગ્ર મલશ્વને વત્મ અને અફ્રશિંવાના ાઠ ળીખલનાયા આણા યાષ્ટ્રમતા ભશાત્ભા 
ગાધંીજીના જન્ભ સ્થ નજીક આલેર કીમતિભફં્રદયભા ં બાયત તેભજ મલશ્વના અન્મ દેળભાથંી 
આલતા રક મરુાકાત રે છે અને ગાધંી મલચાયધાયાને મમૂતિ સ્લરૂ આલાના થઇ યશરેા કામો 
અને પ્રવમૃતઓ મનશાી ધન્મતા અનબુલે છે.૫ 

 યફદંયભા ં શ્રીનાથજીની શલેરી ાછ આલેરા યાષ્ટ્રમતા ભશાત્ભા ગાધંીજીના મૂ 
ભકાન નજીક આલેલ ુ સ્ભાયક જે આઝાદી ફાદ ગાધંી ભેભફ્રયમર યેમવડેક્ન્ળમર મ્યબુઝમભભા ં
પેયલાઇ ગય ુછે. જે કીમતિભફં્રદયના નાભે જાણીત ુછે. આ પ્રકાયના વગં્રશ સ્ભાયક મ્યબુઝમભભા ંઆ 
સ્થ વલાાંગે શ્રેષ્ટ્ઠ અને વભસ્ત ભાનલજાતી ભાટે પે્રયણારૂ છે. ગાધંીજીના .ુમતાભશ શ્રી 
શયજીલન ગાધંીએ ઇ.વ.૧૭૭૭ભા ંઆ ઘય લેચાત ુરીધુ ંછે. તભાથંી રગબગ ૧૨૩.૫૦ ચ.ભી. 
ઉય ફધંામેલુ.ં આ ભકાન ફાહ્ય તની યથા ઉય ફે ભજવે આલેલુ ંછે. અને આખ ુભકાન 
૨૨ ખડંભા ંલશેંચામેલુ ંછે.૬ 
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 બાયતભા ંગાધીજીની કામભી સ્મમૃત ભાટે ઘણાફંધા સ્ભાયક થમા છે. તેભા ંયફદંયનુ ં
કીમતિભફં્રદયની જુદી જ છા યશરેી છે. ગાધંી સ્ભાયકભા ં તેને મલળે સ્થાન છે. ગાધંીજીના 
જન્ભસ્થાનનુ ં જૂન ુ ભકાન જાલી યાખીને ફાજુભા ં સ્ભાયકરૂે બવ્મ ઇભાયત તૈમાય કયલાભા ં
આલેર છે. આ સ્ભાયકનુ ં મળરાયણ ૧૯૪૭ભા ં સ્લ.શ્રી દયફાય વાશફે ગાદાવ દેવાઇના 
લયદ શસ્તે થયુ ંશત ુ ંજ્માયે વયદાય લલ્રબબાઈ ટેરના શસ્તે તા.૨૬-૫-૧૯૫૦ ના યજ તેનુ ં
ઉદધાટન થયુ ંશત ુ.ં૭ 

 આ ભકાનનુ ં મળરાયણ થતા શરેા ગાધંી ફ્રયલાયના જે વભ્મ યશતેા શતા તેભની 
ાવેથી તે ખયીદલાભા ં આવ્યુ ં શત ુ.ં ગાધંીજીએ તે ણ જન્ભ સ્થાન ભકાન ળેઠ શ્રી 
નાનજીબાઈને વંણૂણ યીત ેલેચ્માન સ્લીકાય કયત કાગ તાની તયપથી કામદેવય રખાલીને 
યજીસ્ટય કયાવ્મ અને તેના ય તા.૨૭-૨-૧૯૪૬ ના યજ વશી કયી આી શતી.૮ 

 આ અમધકાય આત ગાધંીજીન નાનજી કાબરદાવ ભશતેાન ત્ર નીચે પ્રભાણે શત. 
 અભ નીચે વશી કયનાય ળાશ કયભચદં ઓતભચદં ગાધંીના લાયવ યે.બાયત લણના આ 
ઉયથી યફદંયના યશીળ યા.યા.ભાણેકરાર અમતૃરાર ગાધંીને આ ઉયથી આલ અમધકાય 
આુ ંછ ંકેેઃ- 

 યફદંયભા ંશ્રી નાથજીની શલેરીની ાછના બાગભા ંઅભારૂ જે ભકાન આલેલુ ંછે અને 
જેન રેખ અભાયા લડીર શયજીલન યશીદાવ ગાધંીના નાભન છે તે ભકાન તેને રગતા ઇભરા, 
ઇજભેન્ટ તથા ફાધંકાભ વફ્રશતન અભાય તભાભ શક્ક ફ્રશસ્વ અને ફ્રશત વફંધં અભએ 
યફદંયના યશીળ યાજ્મયત્ન ળેઠ શ્રી નાનજી કાબરદાવ ભશતેાને અઘાટ લેચાણ આલા કયાય 
કયેર છે. 
 તેની રૂઇએ લેચાણ દસ્તાલેજ કયી આલા તેભા ં અભાયી થતી વશી કયી આલા તે 
દસ્તાલેજ યજીસ્રાય ાવે યજીસ્ટય કયાલલા ભાટે યજૂ કયલા દસ્તાલેજની કબરુાત આલા, 
અલેજ રેલા તેભજ વદયહુ ં લેચાણ દસ્તાલેજ તથા અભાયા ભાબરકી શક્ક તથા અવર ડીડ 
રાન્વપય કયલાને અંગે અભાયા લતી અને અભાયા તયકથી શાજય યશી અભે જે કાઇં જાતે કયી 
ળકત તે તભાભ કાભ કામદેવય યીતે કયલા અભએ અમધકાય આેર છે. 
 અભાયા મખુત્માયે કયેલ ુકાભ દયેક પ્રકાયે કામદેવય અને ભશત્લનુ ંથળે તેની ખાત્રી ભાટે 
અભએ આ નીચે વશી કયી છે. 
        ભશનદાવ કયભચદં ગાધંી 
નુા 
તા.૨૭-૨-૧૯૪૬ 

 

પ્માયેરાર૯ 
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 આભ ગાધંીજીએ તાની શમાતીભા ંજ કીમતિભફં્રદય ફને તે ભાટે સ્લીકૃતી આી શતી જે 
કામણ નાનજી કાબરદાવ ભશતેાએ ણૂણ કયુાં શત ુ.ં 
 ગાધંીજીના જન્ભ સ્થની ાવે જ આલેરા ફ-ેત્રણ ભકાન તથા ભફં્રદયની જભીન ણ 
ભેલલાભા ં આલી અને સ્ભાયકના રૂભા ં એક સુદંય ઇભાયત તૈમાય થઇ. જૂના ભકાનનુ ં
વભાયકાભ યંગ ફ્રયેય અને નલા ભકાનની યચના ઉય રગબગ ચાય રાખ રૂમમા જેટર ખચણ 
ળેઠ શ્રી નાનજી કાબરકાવ ભશતેાએ કમો શત. કીમતિભફં્રદયના કરા મલદ્વાનન મળ યફદંયના શ્રી 
રુૂતભબાઈ મભસ્ત્રીના પાે જામ છે.૧૦ કરા કાયીગયીના આકણક નમનૂા રૂ આ કીમતિભફં્રદયની 
મળખય સધુીની ૭૯ ફૂટની ઉંચાઇ .ુગાધંીજીના ૭૯ લણના જીલનકા પ્રતીકરૂ છે.૧૧ 

.ૂગાધંીજીનુ ંવભગ્ર જીલન બાયતની ગરુાભી, ગયીફી, લશભે, અંધશ્રધ્ધા તથા કુફ્રયલાજ રૂી 
અંધાયા દુય કયલાભા ંવાય થયુ ં તેભા ંપ્રમતકરૂે મળખય ઉય ભાટીના કફ્રડમાના આકાયે ૭૯ 
પ્રજલબરત ફ્રદલડાઓ ગઠલલાભા ંઆલેરા છે.૧૨ 

 આ ભફં્રદયભા ંબગલાન યશરેા છે. તેલી ભાન્મતાને કાયણે આ ભફં્રદયની ખફૂ જ કાજી 
રેલાભા ંઆલે છે. ત્મા ંગાધંીજી અને કસ્તયુફાના જીલનબચત્ર મમૂતિ અને તૈરી બચત્ર રૂે છે. આ 
એક ફોધ્ધ અને જૈન તેભજ ફ્રશિંદુ યંયાઓનુ ં મભશ્રણ ધયાલત ુ ં ઐમતશામવક ફાધંકાભ છે. તે 
ઉયાતં ચચણ અને ભક્સ્જદના ણ કેટરાક નમનૂા જલા ભે છે. 
 આ યીતે કીમતિભફં્રદય એ ફાનુા વલણધભણ વભબાલન ઉત્તભ નમનૂ છે. ગાધંીજી ઇચ્છતા 
શતા કે તેભને કઇ બગલાન તયીકે નફ્રશ યંત ુ ‘વત્મ’ અને ‘અફ્રશિંવા’ ના જૂાયી તયીકે તેભને 
ગણે. તેભની આગ ફૂર ચડાલલાને ફદરે ગાધંીજીન આ વદેંળ રક સધુી શોંચે તેલી 
તેભની શ્રધ્ધા શતી. આ ઉદે્દ્રશ્મથી ભફં્રદયના પ્રાગંણભા ં ગાધંીજીની ભટા બચત્રની આવાવના 
થાબંરા ય કેટરાક વદં કયેરા લાક્ય રખેરા છે. ઐમતશામવક ભશત્લ ધયાલતા ગાધંીજીના 
જીલનના પ્રવગં અશીં રખેરા છે. જ્મા ંફાનુી પ્રમતકૃમતઓ છે ત્મા ંજભણી ફાજુએ ફે ઓયડાભા ં
શ્રી ભગનરારજી ગાધંી અને શ્રી ભશાદેલબાઈ દેવાઇની સ્મમૃતઓ અને ડાફી ફાજુન ઓયડ 
પ્રદળણન કયલા ભાટેનુ ંમ્યબુઝમભ અશીં છે.૧૩ 

 કીમતિભફં્રદયભા ં આયવન મલળા ચક છે. આ ચકને પયતા ૧૨ ફૂટ ઉંચા આયવના 
એકંદય ૨૬ સ્તબં છે. પ્રત્મેક સ્તબં ય ગાધંીજીએ આત્ભવાત કયેરા અને રકને આત્ભવાત 
કયી આચયણભા ંમકુલા જેલા જીલનવ્રત મલમક કથનામતૃ ફ્રશન્દી બાાભા ંરખામેરા છે. જેભા ં
વત્મ અફ્રશિંવા, અસ્તે, અફ્રયગશૃ, બ્રહ્મચમણ, ત્માગ, વશનળીરતા, ળયીયશ્રભ, સ્લદેળી, 
અસ્શૃ્મતા મનલાયણ, નમનુા, જ્ઞાન, વભ્મતા અને વલણધભણ વભબાલના વદંબણભા ંયત્નકબણકાઓ 
કંડાયામેરી છે.૧૪ 

 કીમતિભફં્રદયભા ં એકંદયે છ ઓયડાઓ છે. તભાભ ઓયડાઓનુ ં ફાધંકાભ યફદંયના 
ત્થયથી જ થમેલુ ંછે. આ કીમતિભફં્રદયનુ ં મનભાણણ રુૂતભ મભસ્ત્રીએ ફે ભફ્રશનાના ટૂંકા વભમભા ં
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કયુાં શત ુ.ં કીમતિભફં્રદયભા ંઆલેરા ગાધંીજીના જન્ભ સ્થાનનુ ંભકાન ખયીદામાન દસ્તાલેજ છે. અને 
જન્ભ સ્થાનની જગ્મા અંગે .ુગાધંીજીએ જાતે વશી કયીને સ્લ.ભાણેકરાર ગાધંીને આેર ાલય 
ઓ એટનીન દસ્તાલેજ ણ અશીં વચલામેર છે. ઉયાતં ભશાત્ભા ગાધંીના કુટંુફન લડર, 
કીમતિભફં્રદયન નકળ તથા કેટરાક માદગાય પ્રવગંની તસ્લીયના વગં્રશ છે. ભશાદેલબાઈ દેવાઇ 
સુ્તકારમની ાવે આલેર મલળા શરભા ંગાધંીજીની જીલન ઝયભયને પ્રદમળિત કયતી એક 
બચત્ર-પ્રદળણની ણ કામભી સ્લરૂે ગઠલામેરી છે.૧૫ 

 ફાભફં્રદયના ઓયડાભા ં વલાયે ફાભફં્રદય વાજંે ગાધંલણ ભશામલદ્યારમની ઉળાખા 
વગંીત મલદ્યારમ ચરાલામ છે. રગબગ દયેક ઓયડાઓભા ં ગાધંીજીની જુદુ-જુદા વભમની 
તસ્લીય યાખલાભા ં આલી છે. કીમતિભફં્રદય તૈમાય કયીને બાયત વયકાયને વોંપ્યુ ં શત ુ.ં બાયત 
વયકાયના યુાતત્લ ખાતા તયપથી તેને યબિત ઇભાયત જાશયે કયલાભા ંઆલેર છે.૧૬ 

 કીમતિભફં્રદય મલશ્વવ્માી વસં્થા છે. અશીં ફાનુા જન્ભ સ્થના દળણન ભાટે ઘણા ં
શ્રધ્ધાળુઓ અને ભશાનબુાલ મરુાકાતે આલે છે. બાયતના લડાપ્રધાન, ગશૃપ્રધાન, જુદા જુદા 
યાજ્મની વયકાયના મખુ્મભતં્રીઓ કીમતિભફં્રદયની મરુાકાતે અલાયનલાય આલતા યશ ે છે. આ 
ઉયાતં મલશ્વના અન્મ દેળભાથંી ણ ઘણાફંધા પ્રલાવીઓ આ સ્થની મરુાકાત રે છે. 
રગબગ દયયજના ૭૦૦ જેટરા રક મરુાકાત રે છે. 
 અશીં યાભધનૂ અને ફાનુા ભનવદં બજનની ઓફ્રડમ કેવેટ લાગે છે. આ ઉયાતં 
જુદા-જુદા ધભણની પ્રાથણનાઓ, યગના મનદાન ભાટેના ભેફ્રડકર કેમ્, બચત્રનુ ં પ્રદળણન અને 
સ્લચ્છતાના ાઠ ણ છે. ભાનલ અમધકાય ફ્રદન અને તેના જેલા ફીજા ફ્રદલવ ઉજલલાભા ંઆલ ે
છે. અશીં નલા લણના પ્રથભ ફ્રદલવે આ ળશયેના નાગફ્રયક મભત્રતાણૂણ ફેઠકનુ ંઆમજન કયે છે 
અને જૂ્મ ફાનુા જીલનચફ્રયત્રને દળાણલી ફાક દ્વાયા યેરીનુ ંઆમજન કયલાભા ંઆલે છે. 
દેળભાથંી ભશાન સ્ત્રીઓ અને રુૂ ફાનુા જન્ભ ફ્રદલવે વમશૂ પ્રાથણના કયે છે અને વાભાજજક 
ભશત્લ ધયાલતા રક તાની ખળુી વ્મતત કયે છે. ગાધંીજીના જન્ભ ફ્રદલવે મલમલધ કામણક્રભ 
જેલા કે મલમલધ ધભણની પ્રાથણનાઓ થામ છે. યેંફ્રટમા ફાયવના ફ્રદલવે અને દય ગાધંી મનલાણણ ફ્રદને 
(૩૦ જાન્ય.ુ) ના ફ્રદલવે મલમલધ કામણક્રભ જેલા કે વધં્મા પ્રાથણના, બક્તતગીત, ધનૂ લગેયે તથા 
પ્રખ્માત બચિંતક અને ગાધંીજીના આદળણલાદી વેમભનાય અને વ્માખ્માન જેલા કામણક્રભનુ ં
આમજન થામ છે. 
 કેટરીક ળાાના મલદ્યાથીઓ અને કૉરેજ દ્વાયા સ્ધાણઓનુ ંણ આમજન થામ છે. જેભ 
કે મનફધં સ્ધાણ, લકતતૃ્લ સ્ધાણ, બચત્ર સ્ધાણ, ગાધંીજીના ગીત લગેયે અને તેભને પ્રત્વાફ્રશત 
કયલા ઇનાભ મલતયણ ણ થામ છે. સ્ત્રીઓ, યલુાન, વધૃ્ધ અને ફાક ભાટે ણ કીમતિભફં્રદયભા ં
વાસં્કૃમતક પ્રવતૃીઓની વાથે અન્મ પ્રવમૃતઓ ણ થામ છે. 
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 અશીં ફાક ભાટે ણ વાફ્રશત્મ છે. સ્ત્રીઓ અને ફાક ભટાામે કસ્તયુફા ગાધંી 
સુ્તકારમના ંસુ્તકન રાબ ઉઠાલે છે. અશીં રગબગ ૨૦,૦૦૦ જેટરા સુ્તક છે. વભગ્ર લણ 
દયમ્માન કીમતિભફં્રદયભા ંફાક, યલુાન, સ્ત્રીઓના વ્મક્તતત્લ મલકાવ ભાટેની જુદી જુદી પ્રવતૃીઓ 
મજલાભા ંઆલે છે. અશીં કેટરાક ગાધંીજીના પ્રમતકૃમતના મવક્કા, સ્ટય, પટાઓ, કી-ચેન અન ે
ેન લેચામ છે.૧૭ 

 કીમતિભફં્રદયનુ ંવચંારન વોયાષ્ટ્ર યચનાત્ભક વમભતી, યાજકટ શસ્તક ૧૯૭૨ સધુી યહ્ુ ંશત ુ.ં 
શાર કીમતિભફં્રદયનુ ં વચંારન ગજુયાત વયકાયના મળિણ મલબાગ દ્વાયા મનયતુત કીમતિભફં્રદય 
વચંારન વમભતી દ્વાયા થામ છે. જેભા ં ૧૫ વભ્મની મનયકુ્તત થામ છે. ચીપ ઓફ્રપવય, 
નગયાબરકા યફદંય, પ્રમખુ તાલકુા ચંામત યફદંય, જજલ્રા મળિણામધકાયી જૂનાગઢ, 
કામણારક ઇજનેય જૂનાગઢ તથા આમવ.નામફ કરેતટય યફદંયની શદ્દાની રૂએ વમભતીની 
મનયકુ્તત થામ છે. આ ઉયાતં ગાધંીલાદી મલચાય વયણીને લયેરા અરગ-અરગ િેત્રના ૧૦ 
ભશાનબુાલની મનયકુ્તત વમભમતના વભ્મદે થામ છે.૧૮ શાર આમવ.કરેતટય વી.ફી.ગણાત્રા વભ્મ 
વબચલ તયીકે વેલા આી યહ્યા છે. 
 યફદંયભા ંઆલેર કીમતિભફં્રદય એ વભગ્ર ભાનલજાત ભાટે પે્રયણારૂ છે. ગાધંીજીના આ 
જન્ભ સ્થની ભશત્તા ખફૂ જ યશરેી છે. ગાધંીજીએ ‘ભારૂ જીલન એ જ ભાય વદેંળ’ દ્વાયા વભગ્ર 
ભાનલજાતને ભાનલતાના નૈતીક મલૂ્મ મળખવ્મા જે દયેક ભાણવ ભાટે આદળણ ગણામ. વયદાય 
લલ્રબબાઈ ટેરે કહ્ ુ છે કે "ફા ુ જ્મા ંજન્મ્મા, યહ્યા, જ્મા ં તેભણે ત કયુાં એ ફધે સ્થે 
તેભના કીમતિભફ્રદય યચાળે યંત ુફાનુા કીમતિભફં્રદય ત દયેક ભાણવના હ્રદમભા ંછે, યચામેરા 
છે અને ભાણવ જાત યશળેે ત્મા ંસધુી એ કીમતિભફં્રદય અભય યશળેે." 
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