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આખા વલશ્વનાાં ઇવતશાવને જેણે અનોખ ુપ્રદાન કયુ ુઅને આખી દુવનમાએ જેની આ યગુની અલુુ 
અને અનોખી વ્મક્તત તયીકે લાંદના કયી તે ભશાત્ભાની આ ભભૂી એટરે અભદાલાદભાાં 
વાફયભતીને તીયે આલેર વત્માગ્રશઆશ્રભ. ૯ જાન્યઆુયી ઇ.વ. ૧૯૧૫ભાાં ગાાંધીજી બાયતભાાં 
આવ્મા અને એક લુ દેળાટન કયીને તેભણ ેદેળની રયક્થથવત વનશાી. બાયતભાાં આવ્મા ફાદ 
ક્ાાં લવીને કામુ આયાંબ કયલો તે ભોટો પ્રશ્ન શતો. તેભણે ગજુયાતભાાં અભદાલાદને ોતાની 
કભુભવૂભ ફનાલી. તા. ૧ પેબ્રઆુયી ૧૯૧૫નાાં યોજ તેઓ અભદાલાદ આવ્મા. ગાાંધીજીનાાં જ 
ળબ્દોભાાં કશીએ તો “અભદાલાદ ઉય ભાયી નજય ઠયી શતી. હુાં ગજુયાતી શોલાથી ગજુયાતી 
બાા ભાયપતે દેળની લધાયેભાાં લધાયે વેલા કયી ળકીળ એભ ભાનતો શતો. અભદાલાદ લૂ ે
શાથલણાાંટનુાં ભથક શોલાથી યેંરટમાન ુ કાભ અશીંજ લધાયે વાયી યીતે થઇ ળકળે એલી ણ 
ભાન્મતા શતી. ગજુયાતન ુાટનગય શોલાથી અશીંનાાં ધનાઢય રોકો ધનની લધાયે ભદદ દઇ 
ળકળે એ ણ આળા શતી.”1 
કોચરફ આશ્રમ:- 
 તા. ૨૫ભી ભ,ે ૧૯૧૫નાાં યોજ અભદાલાદના કોચયફભાાં ફેરયથટય જીલણરાર વ્રજયામ 
દેવાઇનાાં ભકાનભાાંજ “વત્માગ્રશાશ્રભ” થથાપ્મો. આફ્રીકાની ધયતી ય ‘વત્માગ્રશ’ નાભનાાં ળબ્દનો 
જન્ભ થમો શતો. તેથી આ આશ્રભન ુનાભ ‘વત્માગ્રશ આશ્રભ’ ાડલાભાાં આવ્ય.ુ2 ખફુ વાદગી 
બયુ ુજીલન તેભજ ોતાના યોજીંદા કાભો જાતેજ કયી રલેા લગેયે અનેક ફાફતોથી તેભના પ્રત્મે 
ધીભ-ેધીભે રોકોન ુધ્માન ખેંચાલા રાગ્ય.ુ અભદાલાદભાાં ભીર ભજૂયોનુાં આંદોરન ચાલ ુશત ુએ 
દયમ્માન જ કોચયફભાાં ભયકી (પ્રેગ)નો યોગ પેરામો. છેલટે ગાાંધીજીએ ુાંજાબાઇ શીયાચાંદન ે
આશ્રભ ભાટે નલી જગ્માએ જભીન ળોધી રાલલાન ુ કાભ વોંપ્ય ુઅને તેભણે તે ફીડુાં ઝડપ્ય.ુ 
શારભાાં જે જગ્માએ આશ્રભ ક્થથત છે ત ેજભીન તેઓ ળોધી રાવ્મા. 
સાફરમતી આશ્રમની સ્થાના:-  

૧૭ભી જૂન ૨૦૧૭નાાં યોજ વાફયભતી આશ્રભ ે ૧૦૦ લુ ણૂ ુ કમાુ છે. તા. ૧૧ભી 
રડવેમ્ફય ૧૯૧૬નાાં યોજ વાફયભતી આશ્રભની જભીનનો વથથી શરેો ુુકડો ખયીદલાનાાં 
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ફાનાખત ભાટે થટેમ્ખયીદલાભાાં આવ્મો શતો, ત્માયફાદ ચચાુ વલચાયણા અન ેદથતાલેજની વલવધ 
ફાદ તા. ૧૭ભી જૂન ૧૯૧૭ યવલલાયનાાં યોજ વાફયભતી આશ્રભની થથાના થઇ.3 આશ્રભની 
અડોઅ ડ દ્ષિણણ છેડ ે દૂધેશ્વયન ુભાંરદય, વાભે કાાંઠે અભદાલાદ ળશયેનો મખુ્મ થભળાન ઘાટ અન ે
ઉત્તયે એકાદ ભાઇર દૂય અભદાલાદની મખુ્મ જેર શતી. રોકોભાાં એલી રકલદાંતી શતી કે, 
ગાાંધીજીએ જમાાં આશ્રભ થથામો શતો ત્માાંજ થયાણીક કાભાાં દધી્ચ ઋવન ુ આશ્રભ શત.ુ 
ગાાંધીજી ઘણીલાય કશતેા કે, આણી એક તયપ જેર છે, ફીજી તયપ થભળાન છે એટરે અશીંનાાં 
ફાકોને જેર કે થભળાનનો બમ યશલેાને કાયણ નથી. આભ, આનાંદ અને અબમ એ વાફયભતી 
આશ્રભનાાં ફે થથામી બાલ શતા.  
 ભશાદેલબાઇ દેવાઇ અને દુગાુફશને આશ્રભભાાં આલીને લથમા, નયશરયબાઇ અન ે
ભણીફશને શરેા આલી ગમા શતા. એ વભમે આશ્રભભાાં કલૂો ન શતો. કલૂો ખોદલાન ુળરૂ કયુ ુ
જેભાાં છ ભશીનાનો વભમ રાગ્મો શતો. ળરૂઆતભાાં ભકાનો કાચા શતા. એ વભમનાાં ચોભાવાન ુ
લણુન ભણીફશનેે ખફુ સુાંદય કયુ ુ છે. ત્માયફાદ  ફાનેુ રાગ્ય ુ કે, ભજુયો વાથે કાભ કયીને 
લશરેીતકે ભકાન તૈમાય કયવ ુ ડળે. એ લખતે ભીરભજૂયોની શડતા દયમ્માન ગાાંધીજીએ 
શડતા ય ઉતયેરા ભજૂયોને આશ્રભભાાં ફની યશરેા નલાાં ભકાનો ભાટે યેતીની યૂલણીનુાં કાભ 
વોંપ્ય ુશત.ુ જેભા એક તગાયા યેતીનાાં ફે ાઇ ચકૂલલાભાાં આલતા.  

વાફયભતી આશ્રભભાાં લૂભુાાં વાફયભતી નદી, વિભભાાં યવોડાાંની ાછ થઇ ન ે
ચાંદ્રબાગાને ભત ુલાાંધ,ુ ઉત્તયભાાં ઇભાભ ભા્ંઝર અન ેગથળાા તથા દ્ષિણણ ેળાાનો ડરેો અને 
છાત્રારમ, નાંરદની, ભીયાાં કુરટય, હ્યદમકુાંજ, ભગનવનલાવ, ગથળાા આ ભકાનો નદી રકનાયે શતા. 
ળાાનાાં ભકાનોભાાં વળષિણક વનલાવની ફે ચારીઓ,છાત્રારમ, યવોડુાં અને વ્મામાભ ળાા એટરાજ 
ભકાનો શતા. ળાાનાાં ડરેાની ઉત્તયે નાનો ણ સુાંદય ફગીચો શતો. ઇ.વ. ૧૯૨૦ દયમ્માન 
આશ્રભની લવવત ભાત્ર ોંણાવો ભાણવોની જ શતી. જે દવ લુભાાં લધીન ેત્રણવોં ભાણવોની થઇ 
શતી. વભગ્ર આશ્રભ ભાટે એક યવોડુાં કયલાભાાં આવ્ય ુ ત્માયે નાથતાભાાં આશ્રભભાાં જ ફનાલેરી 
ાાંઉ-યોટીનાાં ફે કટકા અન ેએક લાટકો ઘી ભાાં ળકે્ા લગયની ઘાંઉ ના રોટની યાફ ભતી કે 
જેભાાં ગો નાખલાભાાં આલતો શતો.4 

એ વભમે વભગ્ર ગજુયાતભાાં એકજ યાષ્ટ્રીમ ળાા શતી જે આશ્રભભાાં શતી, તનેા ાઠમ 
થુતકો યચામા ન શોલાથી વયકાયી ળાાનાાં ાઠમ થુતકો જ ચારતા. આશ્રભની ળાા થલતાંત્ર, 
યાષ્ટ્રીમ અને પ્રમોગ રષિણી ળાા શતી. ળાાનો વભમ વલાયે વાડા વાત થી વાડા દવ અને 
ફોયે વાડા ફાય થી વાડા ચાયનો શતો. ઉનાાભાાં વલાયે લણાાંટકાભ અને ફોયે બણતય તથા 
ચોભાવાભાાં વલાયે ખેતીકાભ અને ફોયે બણતય એલો ઉદ્યોગ વભવશ્રત અભ્માવક્ર્ભ ગોઠલામો 
શતો. ાંરડત નાયામણ ભોયેશ્વય ખયે વાંગીતનાાં વળષિણક શતા. તેઓ વલાયે ચાય લાગ્માની અને 
વાંધ્માકાની ૭ લાગ્માની ઉાવનાનો આયાંબ કયતા.  
સાફરમતી આશ્રમના સ્મારકો:-  
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 શારનાાં અભદાલાદનાાં આશ્રભ યોડ ય લાડજ થી સબુા વકુર જતાાં વાફયભતી આશ્રભ 
આલ ે છે. લતુભાન વભમભાાં આ આશ્રભન’ે ગાાંધી આશ્રભ’ તયીકે ઓખલાભાાં આલે છે. ઇ.વ. 
૧૯૧૭ થી ૧૨ભી ભાચુ ૧૯૩૦ સધુી ગાાંધીજી આ આશ્રભભાાં લથમા શતા. જે એક યાષ્ટ્રીમ થભાયક 
તયીકે દેળ-વલદેળભાાં ખ્માવત ાભેર છે. સ.ુશ્રી.ઇરાફેન બુ્ આશ્રભ રથટનાાં પ્રમખુ છે. આશ્રભની 
મરુાકાતનો વભમ વલાયે વાડા આઠ થી વાાંજનાાં વાડા છ સધુીનો છે. આ આશ્રભની મરુાકાત 
ભાટે કોઇણ પ્રકાયની પી રલેાભાાં આલતી નથી અને આશ્રભ લુ દયમ્માન ખલુ્લ ુજ યશ ેછે. 
મગન તનિાસ:-  

ભગનરારબાઇ ગાાંધીજીનાાં બત્રીજા શતા અને દ્ષિણણ આરફ્રકાથી એભની વાથે જ શતા. 
આશ્રભનાાં લરશલટભાાં તઓે વ્મલથથા રાલતા. વનમભોભાાં વળથત દાખર કયતા અને ઉદ્યોગોભાાં 
લૈજ્ઞાવનકતા રાલતા તેથીજ તેઓ ‘આશ્રભનાાં પ્રાણ’ કશલેામેરા.5 તેભન ુઇ.વ. ૧૯૨૮ભાાં અકાે 
અલવાન વભમે ફાનેુ ખફુ આઘાત રાગ્મો શતો.  
હૃદયકંુજ:- 

આશ્રભભાાં ગાાંધીજીન ુ વનલાવથથાન. કાકાવાશફે કારેરકયે ‘હ્યદમકુાંજ’ નાભ આપ્ય.ુ 
ગાાંધીજી અને કથતયુફા અશીં ઇ.વ. ૧૯૧૮ થી ૧૯૩૦ સધુી યહ્યા. અશીં દેળ વલદેળના અનેક 
રોકો તેભને ભલા આલતા. ૧૨ભી ભાચુ ૧૯૩૦નાાં યોજ વવલનમ કાનનૂબાંગની રડત ભાટે 
દાાંડીકચૂ અશીંથી આયાંબી ત્માયે ગાાંધીજીએ પ્રવતજ્ઞા કયી કે ‘કાગડા કતૂયાના ભોતે ભયીળ ણ 
થલયાજમ રીધા વલના આ આશ્રભભાાં ગ નશીં મકુૂ.’ ૩૦ભી જાન્યઆુયી ૧૯૪૮ ભાાં રદલ્શી મકુાભે 
મતૃ્ય ુામ્મા ત્માાં સધુી તેઓ પયી આ આશ્રભભાાં આવ્મા નથી. અશીં છ ઓયડા છે, જેભાાં ગાાંધી 
અને કથતયુફાનાાં ઓયડા, યવોડુાં, થટોયરૂભ, અવતથીરૂભ, વેકે્રટયીએટ છે જેભાાં તેભની લથતઓુ, 
ચયખો અને યાઇટીંગ ટેફર યાખલાભાાં આલેર છે.6   
તિનોફા કુટિર:-  

વલનોફાબાલે ઇ.વ. ૧૯૧૮ થી ૧૯૨૧ સધુી વત્માગ્રશી તયીકે અશીં યહ્યા શતા. તેભણે જ 
છીથી બાયતભાાં ભ-ૂદાન આંદોરન ળરૂ કયુ ુશત.ુ  
મીંરા કુટિર:-  
 ભેડે્ રન થરેડ ્િરટળ એડવભયરના તુ્રી શતા. ૭ભી નલેમ્ફય ૧૯૨૫નાાં યોજ તેઓ 
આશ્રભભાાં આવ્મા.7 ગાાંધીજીએ તેભને ‘ભીયા’ નાભ આપ્ય.ુ ઇ.વ. ૧૯૨૫ થી ૧૯૩૩ સધુી ાકા 
આશ્રભલાવી ફનીને તઓે અશીં યહ્યા શતા.  
નટંદની:-  

આ ભશભેાન ગશૃ છે. યાષ્ટ્રીમ અને આંતયયાષ્ટ્રીમ નેતાઓ અને મરુાકાતીઓ અશીં યશી 
ચકુ્ા છે. યવલન્દ્રનાથ ટાગોય, ાંરડત જલાશયરાર નશરેૂ, ડો. યાજેન્દ્ર પ્રવાદ, યેનોલ્ડ, એન્ુઝ, 
શને્નયી ોરાક, ભથરાના અબરુ કરાભ આઝાદ લગેયે જેલા નેતાઓ આ ભશભેાન ગશૃનાાં અવતથી 
ફન્મા શતા.  
ઉદ્યોગ મટંદર:-  
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 આશ્રભભાાં ળરૂઆતભાાં જે નાનકડા ઓયડાભાાં ગાાંધીજી યશતેા શતા ત્માાં ઇ.વ. ૧૯૧૮ભાાં 
અભદાલાદ ભીરભજૂય આંદોરન લખત’ે ઉદ્યોગ ભાંરદય’ની ળરૂઆત કયલાભાાં આલી શતી. ત ે
ભજૂયોનાાં થલાલરાંફન અને ગથયલન ુપ્રવતક ફન્ય ુઅને ‘ખાદી દ્વાયા થલયાજ’ નો વાંદેળ દેળબયભાાં 
ગ ૂાંજતો થમો.  
સોમનાથ છાત્રાય:- 

આ ઇભાયતનો ઉમોગ વનલાવથથાન તયીકે કયલાભા આલતો શતો. આશ્રભળાાનાાં 
વલદ્યાથીઓ, થલદેળી અને યચનાત્ભક કામુ કયનાયા કામુકતાુઓ અશીં યોકાતા શતા. તેઓ વમશૂ 
યવોડુાં અને આશ્રભનાાં વનમભોન ુારન કયતા શતા.  
 
ઉાસના મટંદર, પ્રાથથના ભતૂમ:-   

પ્રાથુના ગાાંધીજી ભાટે આશ્રભ જીલનનો અગત્મનો બાગ શતી. આ થથે દયયોજ વલાયે 
અને વાાંજે ‘આશ્રભ બજનાલરી’ ભાાંથી પ્રાથુના કયલાભાાં આલતી શતી. આજે ણ આશ્રભભાાં 
વનમવભત પ્રાથુના કયલાભાાં આલે છે. 
ગાધંી મેમોટરય મ્યઝુઝયમ:-  
 ૧૦ભી ભે ૧૯૬૩નાાં યોજ બાયતનાાં પ્રથભ લડાપ્રધાન ાંરડત જલાશયરાર નશરેૂ દ્વાયા 
‘ગાાંધી ભેભોરયમર મ્યુ્ઝમભનુાં ઉદ્ઘાટન કયલાભાાં આવ્ય.ુ’ ચાલ્વુ કોરયમા’ દ્વાયા આ ઇભાયતની 
રડઝાઇન તૈમાય થઇ છે. જેભાાં ત્રણ વલબાગો છે.  
(૧) અમદાિાદ ગેેરી 
 ગાાંધીજી ૧રી પેબ્રઆુયી ૧૯૧૫નાાં યોજ અભદાલાદ આવ્મા અને ાંદય લુ સધુી 
અભદાલાદભાાં યહ્યા અને દાાંડીમાત્રા ભાટે આશ્રભથી વનકળ્મા. આ ગેરેયીભાાં ચાવ જેટરા શાથથી 
દોયેરા ેનલ્વનો વભાલેળ થામ છે. જે ગાાંધીજીના જીલનની મખુ્મ ઘટનાઓ દળાુલે છે. 
(૨) ેઇન્િીંગ ગેેરી:- 
 ઇ.વ. ૧૯૬૦ભાાં ચાંદુરાર ળાશ અને શીયારાર ખત્રી દ્વાયા આ આઠ ્ચત્રો તૈમાય કયામા 
શતા. તેઓ ટેષિણટાઇર લેાયીઓ અને કુળ કરાકાયો શતા. તેભણે ગાાંધીજીનાાં વલવલધ રૂો, 
વલવલધ કામુ કયતા શોઇ એ પ્રભાણે દળાુવ્મા છે. આશ્રભને આ ેઇન્ટીંગ્ઝ દાનભાાં આલાભાાં 
આલી છે. શ્રી યાજરકળોય કયુ દ્વાયા ફનાલલાભાાં આલેલ ુગાાંધીજીન ુ ્ચત્ર ખફુ આકુક છે. જે 
અખયોટ અને ભગપીનાાં છોરથી ફનાલલાભાાં આલેર છે.  
(૩) ‘મારુ જીિન એજ મારો સદેંશ’ ગેેરી:-  
 વાત વલબાગોભાાં ગાાંધીના જન્ભથી ભાાંડીને આફ્રીકાની ચલો, બાયતભાાં આઝાદીની 
ચલ અને છેલ્રે રદલ્શીભાાં તેભના અલવાન સધુીની ૨૫૦ થી લધ ુતથલીયો પ્રદવળિત કયલાભાાં 
આલી છે. એક ઓયડાભાાં આશ્રભન ુગ્રાંથારમ ણ કામુયત છે.  
(૪) ગાધંી સ્મારક સગં્રહાય:- 
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 આ મ્યુ્ઝમભને વોને્રમા મ્મ્ઝમભનાાં પ્રકાયભાાં મકુી ળકામ,8 કાયણકે, તેભાાં પતત 
ગાાંધીજીની તથલીયો, ગાાંધીજી વલળેન ુવારશત્મ અને તેભના જીલનકા દયમ્માન તેભના અલળેો 
એટરે કે, તેભની અંગત લથતઓુ પ્રદવળત કયેર છે. આ ઉયાાંત વલરડમો અને ઓરડમો કેવેટવ 
ણ ફનાલલાભાાં આલેર છે. વલવલધ દેળો તયપથી ભેરા વન્ભાનત્રો, ટાર રટરકટો, ગાાંધીની 
ડામયીઓ, ત્રોની નકરો અશીં વાંગ્રરશત છે. 
શાર અભદાલાદ ળશયેને લલ્ડુ શરેયટેજ વવટીન ુ વન્ભાન પ્રાપ્ત થય ુ છે. અશીં વલ્તનતકારીન, 
મઘુરકારીન, ભયાઠા વભમનાાં અલળેોની વાથે અભદાલાદભાાં બાયતની યાષ્ટ્રીમ ચલનાાં 
અગ્રણી નેતા જૂમ ભશાત્ભા ગાાંધીના વાંથભયણો ણ જલાઇ યહ્યા છે. કોચયફ આશ્રભ, 
વાફયભતી આશ્રભ (ગાાંધી આશ્રભ, શરયજન આશ્રભ10), દાાંડીરુ લગેયે થભાયકો અડીખભ ઉબા 
છે. આશ્રભની વાથે ગથળાા ણ જોડામેરી છે. ગાાંધીજીએ અભદાલાદને ોતાની  કભુભવૂભ 
ફનાલી તેથી તેભના વલચાયોનો પ્રબાલ ગજુયાતની પ્રજા ય શોમ એ થલાબાવલક છે. ગાાંધીજીની 
પ્રેયણાથી જ ગજુયાતભાાં જે યચનાત્ભક પ્રવવૃતઓ ળરૂ કયલાભાાં આલી તેના કાયણે ગજુયાતભાાં 
યાજકીમ, આવથિક, ઓદ્યો્ગક અને ધાવભિક ષિણેતે્ર ક્રાાંવતકાયી રયલતુન આવ્ય.ુ9 અત્માયે તો 
વાફયભતી નદીને ફાાંધીને રયલયફ્રન્ટ ફનાલલાભાાં આવ્ય ુ છે. આ આશ્રભ દેળ વલદેળનાાં 
મરુાકાતીઓ ભાટે આકુણન ુ કેન્દ્ર યહ્ય ુ છે. બાયતભાાં આલનાય ભોટા બાગનાાં વલદેળી નેતાઓ 
ગજુયાત આલે છે ત્માયે અચકુ વાફયભતી આશ્રભની મરુાકાત રઇ ને ચયખો કાાંતીને ધન્મતા 
અનબુલે છે. રડજીટર યગુભાાં વભમની વાથે કદભ ભીરાલતા વાફયભતી આશ્રભની લેફવાઇટ 11 
ણ ખફુજ વાયી યીતે તૈમાય કયલાભાાં આલી છે. જેનો ઉમોગ કયીને રોકો આશ્રભ વલળે 
ભારશતી પ્રાપ્ત કયી ળકે છે.  
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