
 

Page | 97  

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

કઠલાલમાાં ગાાંધીજી 
લખાભાઈ જોધાભાઈ ખાાંભલા (પી.એચડી રીસચચ સ્કોલર) 

ઈતિહાસ અને સસં્કૃતિ તિભાગ, ગજૂરાિ તિદ્યાપીઠ, અમદાિાદ 
પરૂ્ચભમૂમકા  

ઈ.સ. ૧૯૧૫ મા ં મહાત્મા ગાધંીજી દક્ષિણ 
આફ્રિકાથી હમેંશને માટે ભારિ પરિ ફર્ાા. સૌપ્રથમ 
ગોપાલકૃષ્ણ ગોખલેના કહિેાથી ગાધંીજીએ ભારિ 
ભ્રમણ કર્યું. ભારિ ભ્રમણ દરતમર્ાન ગામડાઓ અને 
લોકોની આતથિક દયદાશા માટે ગાધંીજીને અંગ્રેજ સરકાર 
જ જિાબદાર લાગિા ં િેઓએ રાષ્રીર્ જીિનમા ં
પ્રિેશ કર્ો. અહીંથી િેઓ આઝાદીના રંગે રંગાઈ ગર્ા 
અને દરેક રાષ્રીર્ આંદોલનમા ંદેશને દોરિણી અને 
પોિાનો તસિંહફાળો આપ્ર્ો હિો. 

મહાત્મા ગાધંીજીએ પોિાની રાષ્રીર્ 
પ્રવતૃિઓ અમદાિાદમા ં સ્થાર્ી થઈ શરૂ કરી હિી. 
મહાત્મા ગાધંીજીએ સમગ્ર ગયજરાિમા ંખેડૂિો, મજૂરો 
અને અસ્પશૃ્ર્ોની ખબૂ જ સેિા કરી હિી. પજૂ્ર્ બાપયએ 
ઇ.સ.૧૯૧૫ થી ઇ.સ.૧૯૪૮ સયધી દેશમા ંસિિ ભ્રમણ 
કર્યું હત ય.ં િે પૈકી મધ્ર્ ગયજરાિના તિસ્િારના 
ગામડાઓ,કસબાઓ અને શહરેોની મયલાકાિ લીધી 
હિી. ખેડા સત્ર્ાગ્રહ િખિે મહાત્મા ગાધંીજીએ ઘણા 
બધા ગામડાઓંમા ંફરી પોિે જાિે જ ખેિરમા ંઉભેલા 
પાકનો સિે કર્ો હિો. ગાધંીજીની મધ્ર્ગયજરાિના 
સ્થળોની મયલાકાિમા ં કઠલાલની મયલાકાિ ખાસ 
મહત્િની છે. કેમ કે ખેડા સત્ર્ાગ્રહની લડિનય ંમડંાણ 
કઠલાલથી થર્ય ંહત ય,ં અને ખેડા સત્ર્ાગ્રહની લડિના 
મડંાણ િખિે ગાધંીજીએ કઠલાલમા ંતનિાસ પણ કર્ો 
હિો. મહાત્મા ગાધંીજીએ કયલ છ િાર કઠલાલની 
મયલાકાિ લીધી હિી. જે પૈકી પાચં મયલાકાિો સને 
૧૯૧૮મા ંઅને એક મયલાકાિ સને ૧૯૨૧ના િર્ામા ં
લીધી હિી. ગાધંીજીની આ છ મયલાકાિો પૈકી િેમણે 
પહલેી, ચોથી, પાચંમી અને છઠ્ઠી મયલાકાિમા ં
કઠલાલમા ંભાર્ણો આપ્ર્ા હિા. આ છ મયલાકાિો પૈકી 
પહલેી મયલાકાિ િખિે ગાધંીજીએ કઠલાલમા ંતનિાસ 

પણ કર્ો હિો. ગાધંીજીએ કઠલાલમા ં તનિાસ કર્ો 
હોિાનો પયરાિો આજે પણ ત્ર્ા ં ઉપલબ્ધ છે.જેનય ં
તિગિિાર િણાન આ શોધ પેપર મા ંરજય કરેલ છે  
કઠલાલમાાં ગાાંધીજી  

ગાધંીજી નીચે મયજબ કઠલાલની મયલાકાિો 
લીધી હિી. 
 ૧. પ્રથમ મલુાકાત : ૧૮,૧૯ ફેબ્રઆુરી  ઈ.સ. 
૧૯૧૮૧ 
 મલુાકાતનુાં કારણ : ખેડા સત્યાગ્રહ દરમમયાન 
મલુાકાત  

ગાધંીજી નડીર્ાદથી કઠલાલ આવ્ર્ા હિા 
અને ત્ર્ાનંા ખેડૂિો પાસેથી સતિસ્િર હકીકિ જાણી 
લીધી અને પછી ત્ર્ા ંજ એટલે કઠલાલની સીમમા ંસિે 
નબંર ૯૭ ના ખેિરમા ંજાહરેસભા ભરી હિી. 

 આ સભામા ં િેઓશ્રીએ સરકાર સામે 
સત્ર્ાગ્રહનય ં શસ્ત્ર ઉપાડિા ખેડૂિોને આદેશ આપ્ર્ો 
હિો. ફ્રહન્દભરમા ં સત્ર્ાગ્રહની લડિનો આ પ્રથમ 
પ્રર્ોગ હિો. સભાનય ંતિસર્જન થર્ા પછી થોડોક સમર્ 
આરામ લઈ િેઓશ્રી આસપાસના ગામોમા ં ફરિા 
નીકળ્ર્ા અને ૧૦ કલાક સિિ ઘોડા ઉપર મયસાફરી 
કરી આઠ ગામના ખેડૂિો પાસેથી પાક તનષ્ફળ ગર્ાની 
ખાિરી કરી પાછા આિી ઘાસના બાધંિામા ંઆિેલા 
માડંિામા ં મયકામ કર્ો હિો. મડંળે પણ મોડી રાતે્ર 
પાછા આિી ગાધંીજી સાથે માડંિામા ંઆરામ લીધો. 
આ સ્થળ કે જ્ર્ાથંી સત્ર્ાગ્રહની લડિનય ંપ્રથમ મડંાણ 
થર્ય ંિેનય ંશયભ સ્મરણ કાર્મ રહ ેિે હતે યથી િે ખેિર 
ખરીદી િે સ્થળે હાલ ગાધંીજીના સ્મારકતનતધમાથંી 
“ખેડા સત્ર્ાગ્રહ સ્મારક” રચિાનય ંનક્કી થર્ય ંછે.  

ત્ર્ારબાદ ગાધંીજી કઠલાલથી નફ્રડર્ાદ 
પાછા ગર્ા હિા.૨  
૨. બીજી મલુાકાત : ૧ એમપ્રલ ઈ.સ. ૧૯૧૮૩ 
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મલુાકાતનુાં કારણ : ખેડા સત્યાગ્રહ દરમમયાન 
મલુાકાત 

ગાધંીજી નડીર્ાદથી કઠલાલ આવ્ર્ા હિા 
અને કઠલાલથી કઠાણા ગામે ગર્ા હિા.૪  
૩.ત્રીજી મલુાકાત : ૧૪ મે ઈ.સ. ૧૯૧૮૫  
મલુાકાતનુાં કારણ : ખેડા સત્યાગ્રહ દરમમયાન 
મલુાકાત  

ગાધંીજી અમદાિાદથી કઠલાલ આવ્ર્ા હિા. 
કઠલાલમા ં નરહફ્રરભાઈને ત્ર્ા ં મયકામ લીધો હિો. 
બાપયને સખિ લ ૂલાગેલી હોિાથી અહીં આખો ફ્રદિસ 
ભીને લગૂડે સઈૂ રહ્યા.૬   
૪. ચોથી મલુાકાત :૨૮ જૂન ઈ. સ.૧૯૧૮૭  
મલુાકાતનુાં કારણ : ખેડા સત્યાગ્રહ મર્જયયાત્રા 
સરઘસ રૂપે મલુાકાત  

ગાધંીજીએ ૨૮ જૂન ૧૯૧૮ ના રોજ લીધેલ 
કઠલાલની મયલાકાિ િખિે ડય ંગળીચોરનય ંસન્માન કર્યું 
હત ય ંઅને અહીં સભાને પણ સબંોધી હિી.૮  

નડીર્ાદથી ર્ાત્રા બપોરે કઠલાલ આિી 
પહોંચી. અહીં શકંરલાલ પરીખે ભારે દબાણભર્યું  
સ્િાગિ માટે સરઘસ કાઢેલય.ં ભજનીર્ા, પખાજ લઈને 
લોકો આવ્ર્ા હિા.  

“આજે ગાધંીજી પધાફ્રરર્ા જી રે, 
 આજની ઘડી રે આનદંની”  

એ ધ્િતન કાને િારંિાર પડિા હિા. 
કઠલાલમા ં શકંરલાલ પરીખને ત્ર્ા ં તિશ્રાતંિની 
વ્ર્િસ્થા કરાઇ હિી.૯  

આ પ્રમાણે આનદં ઉત્સિ કરત ય ં મડંળ 
લગભગ દોઢ કલાકે મોહનલાલ પડંયા ને ઘેર પહોચર્ય.ં 
ત્ર્ારબાદ િાક્ષણર્ાની મોટી ધમાશાળામા ં સભા 
ભરિામા ંઆિી હિી. ત્ર્ા ંસયદંર મડંપની રચના સાથે 
સ્ત્રીઓની બેઠકની ખાસ ગોઠિણ કરી હિી. લોકોથી 
ધમાશાળા ક્ષચકાર ભરાઈ ગઈ હિી. બરાબર પાચં 
િાગ્રે્ િલ્લભભાઈએ સભાનય ં પ્રમયખ પદ લીધય.ં 
શકંરલાલ પરીખે ટૂંકય ં તિિેચન કર્યું. ત્ર્ારબાદ 
મોહનલાલ પડંયાને આપિાનય ં માનપત્ર એક નાની 
સયદંર ‘સત્ર્ -પે્રમ’ ના મયદ્રાલેખથી અંફ્રકિ ચાદંીની 

રકાબીમા ંમકૂીને ગાધંીજીએ આપ્ર્ય.ં પડંયાજીએ આભાર 
દશાન કર્ો.૧૦  

ત્ર્ારબાદ ગાધંીજી બોલ્ર્ા કે...... 
 શકંરલાલ તશષ્ર્ શબ્દને જ ઉદે્દશીને જે િાિ 

શરૂ કરી આિી ચેિિણી આપિામા ંપણ મા ંરહલે ય ંછે. 
છિા ંિેનો ભર્ િહોરીને પણ હય ંકહય ંછં કે હય ંકોઈનો 
ગયરય થિાને લાર્ક નથી. હય ંકોઈનો ગયરય થઈ શકિો 
નથી. ધમાગયરયની જે શોધમા ંહોર્ િે શય ંગયરય થાર્ ? 
તશષ્ર્ પોિાને કહિેા પહલેા એક કરોડ િાર તિચાર 
કરજો. તશષ્રે્ િો ગયરયનો શબ્દ કદીરે્ લોપિો ન 
જોઈએ. મારે ગયરય થવય ં હોર્ િો તનદોર્િાનો દાિો 
કરિો પડે. હય ંિો િાદળમા ંરહિેો હોઉં એમ મનાર્ છે. 
હય ંિો અંકાઈ ગરે્લો છ,ં હય ંિો કાઈં પણ કરી શકય ં એમ 
મનાર્ છે. એટલે મારયં કહલે ય ંકોઈ ન કરી શકે એિો 
ભર્ સૌને રહ ેછે.૧૧  

અત્ર્ાર સયધીના કાર્ોથી હય ંલોકોની નજરમા ં
આવ્ર્ો િે લોકોને રયચે એિા હિા. આ લડિમા ંજો મેં 
કાઈં કાર્ાદિિા બિાિી હોર્ િો િે એટલી જ કે 
પ્રજાનો પ્રિાહ ક્ા ંિહ ેછે. િે મેં જોઈ લીધય ંઅને મેં 
િેને સિળે માગે િાળિા પ્રર્ત્ન કર્ો િેથી િેનય ંશયભ 
પફ્રરણામ આવ્ર્ય.ં૧૨  

હય ંસત્ર્ાગ્રહી બનિાનો પ્રર્ત્ન કરી રહ્યો છ.ં 
સત્ર્ાગ્રહી હમેંશા પ્રજામિને અનયસરીને િિે છે, એમ 
નથી. િેને પ્રજામિની સામે પણ ઝુઝિાનો િખિ 
આિે છે. સત્ર્ાગ્રહમા ંઅસત્ર્ ન જ હોઈ શકે. િેમા ં
ગમે િે માણસ ઝપંલાિે િેમા ંહરકિ નથી. આપણા 
બધાની જજિંદગી પ્રર્ોગથી બનેલી છે. આપણે પ્રર્ોગો 
કરિા ં જ રહીશય ં િો આપણને િેમાથંી કાઈંને કાઈં 
મળતય ંરહશેે. ખડની સાથે કયચા આિે છે અને ઘઉંની 
સાથે છોડા હોર્ છે. એ જ પ્રમાણે દરેક પ્રવતૃિમાથંી 
આપણને બે િસ્ત યઓ મળિાની જેમ આપણે ઘઉંનો 
ઉપર્ોગ કરી છોડાનો ત્ર્ાગ કરીએ છીએ િેમ 
જીિનમા ં પણ આપણે સત્ર્ ગ્રહણ કરી અસત્ર્નો 
ત્ર્ાગ કરિો ઘટે. મારે ઘણા કામો કરિાના છે, િે હય ં
િમને ભાઈઓ અને બહનેો ગણીને જ કરિા માગય ંછ.ં 
િમારી ઈચછા હોર્ િો િમે મને કદાચ િમારો મોટો 
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ભાઈ ગણો. િેટલાથી જ મને આનદં થશે. હય ં મારી 
જાિને આ કિાએ મયકય ં છ.ં૧૩  

મોહનલાલ પડંયા અને બીજા જેલી ભાઈઓ 
તિશે જે કહિેાર્ય ંછે િે ર્થાથા છે. આપણામા ંજેલનો 
ભર્ આંસય પડાિે છે. એને બદલે એ ભાઈઓ હસિે 
મયખે જેલમા ંગર્ા, હસિે મયખે ત્ર્ા ં રહ્યા અને હસિે 
મયખે િે પાછા આવ્ર્ા. િેથી આ પ્રસગંે િેમને જેટલા 
ધન્ર્િાદ આપીએ િેટલો ઓછો છે. મોહનલાલ 
પડંયાએ આ લડિમા ંસત્ર્ાગ્રહ શીખિાનય ંશરૂ કર્યું અને 
લડિને અંિે સત્ર્ાગ્રહની ઊંચી પરીિામા ંપાસ થઈ 
તનકળ્ર્ા. એમને માન આપીને િમે પોિે જ માન લીધય ં
છે૧૪.  

આ સત્ર્ાગ્રહના પફ્રરણામે કઠલાલ ગામની 
દશા ફેરિાશે. આગળ ઉપર કઠલાલમા ં ઘણા સારા 
કામો થશે, િો જ સત્ર્ાગ્રહને સમજ્ર્ા કહિેાશે. આ જ 
જે િસ્ત ય આપણને હાથ લાગી છે િે રત્નક્ષચિંિામક્ષણ 
સાચિીશય ંિો િે કલ્પવિૃ જેમ આપણને સદા માગ્ર્ા 
ફળ આપ્ર્ા જ કરશે.૧૫  

ભાર્ણની અસર લોકો પર સરસ પડી. 
ગાધંીજીએ કઠલાલનો કાર્ાક્રમ પણૂા કરી શકંરલાલને 
ત્ર્ા ંરાતે્ર ન સયિા સ્ટેશન પર સયિાનો જ આગ્રહ કર્ો 
અને રાતે્ર ૧૧ િાગ્રે્ ત્ર્ા ંગર્ા.૧૬   
૫. પાાંચમી મલુાકાત : ૧૧ જુલાઈ ઈ.સ. ૧૯૧૮૧૭  
મલુાકાતનુાં કારણ : રાંગરૂટોની ભરતી અંગે પ્રર્ચન 
આપર્ા બાબત  

ગાધંીજી નડીર્ાદથી શ્રીતનિાસ શાસ્ત્રી સાથે 
કઠલાલ આવ્ર્ા હિા. કઠલાલમા ં રંગરૂટોની ભરિી 
અંગે બનેંએ પ્રિચન આપ્ર્ય ં હત ય.ં અને ત્ર્ારબાદ 
ગાધંીજી નફ્રડર્ાદ પાછા ગર્ા.૧૮  
૬. છઠ્ઠી મલુાકાત : ૦૪ મે ઈ. સ. ૧૯૨૧૧૯  

ગાધંીજી કપડિજં થી કઠલાલ આવ્ર્ા હિા 
અને કઠલાલમા ં સ્ત્રીઓની સભાને સબંોધી હિી.૨૦ 

ગાધંીજીનય ંકઠલાલમા ંભાર્ણ : 
 કઠલાલમા ંસ્ત્રીઓની સભાને સબંોધિા કહ્ય ં

કે ધમા સાચિિો એ નથી બ્રાહ્મણોના હાથમા ંકે નથી 
પયરયર્ોના હાથમા ં એ િો સ્ત્રીઓના જ હાથમા ં છે. 
સમાજનો પાર્ો ગહૃ છે અને ધમા ગહૃમા ં કેળિિાનો 

છે. ગહૃની સયિાસ આખા સમાજમા ં ફેલાશે. કોઈ 
શહરેમા ંગમે િેટલો ધમધોકાર િેપાર ચાલિો હોર્, 
ગમે િેટલી આબાદી દેખાિી હોર્, પણ ત્ર્ા ંજો ગહૃ 
સારા ન હોર્ િો એ શહરે સારયં નથી એમ હય ંત યરિ કહય.ં 
સ્ત્રીઓ જ ગહૃની દેિિાઓ છે. એ જો ધમા ન પાળે િો 
પ્રજાનય ં સત્ર્ાનાશ િળી જાર્. ર્ાદિકયળનો શ્રીકૃષ્ણે 
સહંાર કર્ો હિો િેનય ંકારણ એ જ હત ય ંિે ર્ાદિ સ્ત્રીઓ 
વ્ર્ક્ષભચાફ્રરણી થઈ ગઈ હિી, િેઓ િેમનો ધમા ભલૂી 
હિી. માટે િેમને હય ં પતિત્ર થઈને ધમાનય ં પાલન 
કરિાનય ં કહય ં છ.ં અને િમે પતિત્ર થઈને મને અને 
મૌ.સોકિઅલીને એટલે ફ્રહિંદય  અને મયસલમાનોને આ 
સ્િરાજ્ર્ની, ધમાની લડિમા ં ર્શ મળે એિો 
આશીિાાદ આપો એ માગય ંછ.ં૨૧  

આમ મહાત્મા ગાધંીજીએ કઠલાલની કયલ છ 
િાર મયલાકાિ લીધી હિી. 
રૂબરૂ સ્થળ તપાસ : કઠલાલ તા.૧૬/૦૮/૨૦૨૧  

હાલ કઠલાલ ખેડા જજલ્લાના કઠલાલ 
િાલયકાના મયખ્ર્ મથક છે. ગાધંીર્યગમા ં કઠલાલ એ 
રાષ્રીર્ પ્રવતૃિઓ માટેનય ં કેન્દ્ર રહ્ય ંહત ય.ં ગાધંીર્યગમા ં
કઠલાલમાથંી ઘણા બધા સ્િાિતં્ર્ર્ સેનાનીઓ 
આઝાદીની લડિમા ં જોડાર્ા હિા. ગાધંીજીએ પણ 
કઠલાલની કયલ છ િાર મયલાકાિ લીધી હિી. 
કઠલાલની આ છ મયલાકાિો પૈકી ગાધંીજીએ એક િાર 
કઠલાલમા ંરાત્રીરોકાણ પણ કર્યું હત ય.ં ખેડા સત્ર્ાગ્રહની 
લડિનય ં પ્રથમ મડંાણ પણ કઠલાલથી જ થર્ય ં હત ય.ં 
ગાધંીજીએ કઠલાલની મયલાકાિ લીધી હિી અને ત્ર્ા ં
રાત્રી રોકાણ કર્યું હત ય ંિેના પયરાિાઓ આજે પણ ત્ર્ા ં
ઉપલબ્ધ છે. કઠલાલમા ં હાલમા ં શેઠ એમ.આર. 
હાઈસ્કૂલના કેમ્પસમા ં VAKIL K M ENGLISH 
SCHOOL ના મકાનની ડાબી બાજયએ આગળના 
ભાગમા ંગાધંીજી િે જગ્ર્ાએ રોકાર્ા હોિાનો પયરાિો 
આપિી િકિી લગાિેલ છે. આ િકિીમા ંલખ્ર્ય ં છે 
કે……  

:શાળાની: 
આ પણુ્ય પમર્ત્ર ભમૂમ ઉપર 

મહાત્મા ગાાંધીજી 
‘એ’ 
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તા ૧૮મી ફેબ્રઆુરી સને ૧૯૧૮ ના રોજ 
મનર્ાસ કયો હતો. 

 હાલમા ં આ જ મકાનના જમણી બાજયના 
રૂમમા ં ગાધંીકયટીર બનાિેલ છે. આ કયટીરમા ં નીચે 
ગાદલા પાથરીને િેના પર ખાદીની ચાદર ગોઠિીને 
િેના પર ગાધંીજીની પ્રતિમા મયકેલ છે. આ પ્રતિમાને 
સયિરની આંટી પણ પહરેાિેલ છે.આ કયટીરમા ંગાધંી 
સાફ્રહત્ર્નય ં પ્રદશાન પણ જોિા મળે છે. પ્રદતશિિ 
સાફ્રહત્ર્મા ં ગાધંીજીની ફ્રદનિારી, ગાધંીજીનો 
અિરદેહ, મહાદેિભાઈની ડાર્રી, સત્ર્ના પ્રર્ોગો 
િગેરે જોિા મળે છે. કયટીરમા ંગાધંીજીની પ્રતિમાની 
ક્ષબલકયલ સામે પેટી રેટીર્ો પણ જોિા મળે છે. આ 
મકાનની(િકિી લગાિેલ મકાન) સ્થાપના ૧ 
ઓક્ટોબર ઈ.સ. ૧૯૩૩ મા ંથરે્લી છે. ગાધંીજી િા. 
૧૮મી ફેબ્રયઆરી ઈ.સ. ૧૯૧૮ ના ફ્રદિસે કઠલાલમા ં
રહ્યા હિા. ગાધંીજીના કઠલાલના રાિિાસા પછી 
લગભગ પદંર િરે્ આ મકાન િૈર્ાર થર્ય ં હત ય.ં 
ગાધંીજી આવ્ર્ા હિા િે સમરે્ િેમણે અહીં ઘાસના 
બાધંિામા ં આિેલ માડંિામા ં મયકામ કર્ો હિો. આ 
મયકામ િાળી જમીન પર સમર્ જિા ંVAKIL K M 
ENGLISH SCHOOL નય ંમકાન િૈર્ાર થર્ય ંહતય.ં જેથી 
ગાધંીજી કઠલાલમા ં િે જ જગ્ર્ાએ રહ્યા હોિાનો 
પયરાિો આપિી િકિી િે મકાન પર લગાિેલ છે. આ 
સ્થળ કે જ્ર્ાથંી ખેડા સત્ર્ાગ્રહની લડિનય ં પ્રથમ 
મડંાણ થર્ય ંહત ય ંિેનય ંશયભ સ્મરણ કાર્મ રહ ેિે હતે યથી 
ત્ર્ા ં“ખેડા સત્ર્ાગ્રહ સ્મારક” બનાિેલ છે. કઠલાલમા ં
આ સ્મારક શેઠ એમ.આર.હાઈસ્કૂલના કેમ્પસની 
મધ્ર્મા ંઊભય ંછે. આ સ્મારકને કીતિિસ્િભંના નામે પણ 
ઓળખિામા ંઆિે છે. ગાધંી સ્મારકતનતધ, ફ્રદલ્હી દ્વારા 
કઠલાલમા ં કીતિિસ્િભં અથિા સત્ર્ાગ્રહ સ્મારકની 

રચના કરિામા ં આિી છે. આ સ્િભંની ખાિમયહિૂા 
તિતધ ગયજરાિના છોટે સરદાર સ્િ.શ્રી ચદંયલાલ 
દેસાઈએ િા.૧૫/૦૮/૧૯૫૫ના રાષ્રીર્ પિાના 
શયભફ્રદને કરી હિી. અને સ્િભંની અનાિરણ તિતધ 
પજૂ્ર્ સયશીલાબેન ગણેશ માિળંકર એ 
િા.૧૨/૦૧/૧૯૫૮ના રોજ કરી હિી. આ સ્િભં ની 
ઊંચાઈ ૩૩ ફૂટ છે. સમગ્ર સ્િભં પથ્થરમાથંી બનાિેલ 
છે. સ્િભંની નીચે પિૂાાક્ષભમયખ હળ ખેડિા ખેડૂિનય ં
સયદંર દ્રશ્ર્ આરસપહાણના પથ્થરમાથંી ઉપસાિી 
કાઢેલ છે. બાકીની ત્રણેર્ ફ્રદશાઓમા ંગયજરાિી,ફ્રહન્દી 
િેમજ અંગ્રેજી એમ ત્રણ ભાર્ાઓમા ં આ પ્રમાણેનય ં
લખાણ છે  

“સને ૧૯૧૭ માાં અમતવષૃ્ટટ થર્ાથી ખેડા 
જજલ્લામાાં પાક મનટફળ ગયા. ખેડૂતો તરફથી ગજુરાત 
સભાની માગણી છતાાં સરકારે મહસેલૂ બાબત રાહત 
ન આપી તેથી રાટરમપતા મહાત્મા ગાાંધીજીના નેતતૃ્ર્ 
નીચે ના કરની લડત શરૂ કરર્ામાાં આર્ી. આપણા 
દેશમાાં આ પ્રકારનો પ્રથમ સામદુામયક સત્યાગ્રહ તા. 
૧૮/૦૨/૧૯૧૮ ના રોજ ખેડૂતોએ આ સ્થળે પ્રમતજ્ઞા 
લઇ શરૂ કયો”  

સ્િભં ની ટોચ પર આરસપહાણમાથંી 
બનાિેલ નદંીનય ં પ્રતિક છે.  ખેડૂિોનો સાચો સાથી 
બળદ છે કે જેના િગર િેને ચાલે નહીં. િળી નદંીએ 
શક્ક્િનય ંપ્રિીક છે. આમ આ સ્િભં રમણીર્ હોિાની 
સાથે ઐતિહાતસક મહત્િ પણ ધરાિે છે. 

 કઠલાલમા ં શેઠ એમ.આર. હાઈસ્કૂલના 
કેમ્પસમા ંઆિેલ કીતિિસ્િભં અને ગાધંી કયફ્રટર આજે 
પણ ખેડા સત્ર્ાગ્રહ અને ગાધંીજી કઠલાલમા ંઆવ્ર્ા 
હોિાનો પયરાિો આપે છે. 
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