
વાાંઝા અને દરજી તેમજ અન્ય બીજા હ િંદુ ભાઈઓનુાં મોઝામ્બબકના ઈન્ ાબબાન શ રેમાાં સ્વદેશથી 
સ્થળાાંતર 

  

નવ દસકા પહલેાાં ઈ.સ. ૧૯૨૬ માાં કોઈ એવી શભુ ઘડીએ માતભૃમૂમથી વ્યવસાયાથે આપણા સમદુાયના 
લોકો દૂર મોઝામ્બિકના ઈન્હાબિાન શહરેમાાં આવીને વસયાાં છે, છતાાં આપણી હહિંદુ સાંસકૃમત તેમજ  
રીતહરવાજને ટકાવી રાખવા માટે આપણા પવૂવજોએ એક નાનકડો ઓરડો ભાડ ેરાખી તેમાાં શ્રી. હહિંદુ 
સાવવજમનક સભાના સોહામણા નામથી સાંસથાનુાં આયોજન કર્ુું. 

થોડા સમય પછી લગભગ ઈ.સ. ૧૯૩૨ની આસપાસ કાયવકતાવઓએ હહિંદુ વેપારી ભાઈઓ પાસેથી 
કરજાઉના રૂપમાાં રકમ ભળેી કરી જમીન લીધી અને એમાાં એક મવશાળ ઓરડો ચણાવ્યો. પાછળની 
જમીનમાાં દાનવીરોએ ઓરડાઓ ચણાવી આપયાાં. શરૂઆતમાાં િધાાં એક જગ્યાએ ભળેાાં મળી સત્સાંગ 
તેમજ િીજા ઉત્સવો ઉજવી શકે, એ આશયથી એક ઓરડામાાં લાકડાાંનો કિાટ િનાવડાવી એમાાં છિીની 
સથાપના કરી. 

ઈ.સ. ૧૯૬૯ની આસપાસ શ્રીમાન હરખચાંદ હમેચાંદના સપુતુ્ર શ્રીમાન મવઠ્ઠલદાસ હરખચાંદ સવદેશથી શ્રી. 
રાધા કૃષ્ણની આરસની કાંડારેલી મમૂતિઓ લાવેલ, તેની પ્રાણ પ્રમતષ્ઠા કરાવી ઓરડામાાં જ ઘુાંમટ ચણાવી 
સથાપના કરી. સમયનાાં વહણેની સાથે ઉત્સાહી ભાઈ િહનેોના પ્રયાસોથી સાંસથા ફાલી ફૂલી. 

 

 

ઓરડામાાં લાકડાાંનો કિાટ િનાવડાવી એમાાં છિીની સથાપના કરવામાાં આવેલ તે આ તસવીરમાાં જોવામાાં આવે છે. આ તસવીરમાાં આરતીમાાં 
શામમલ થયેલ િહનેો, ડાિીથી જમણી િાજુ જોતાાં, કુમારી હમેનલલની કાાંમતલાલ , શ્રીમતી િહને હીરાગૌરી દુલ્લભદાસ, શ્રીમતી િહને જડાઉ 
પે્રમચાંદ, શ્રીમતી િહને સશુીલાિાઈ કેશવજી, શ્રીમતી િહને મવજ્યા અમરચાંદ, કુમારી શીલા મવઠ્ઠલદાસ, કુમારી દેવીકા કેશવજી, કુમારી જેવાંતી 



મનસખુલાલ, કુમારી પ્રમીલાિાઈ મલૂચાંદ, શ્રીમતી િહને હીરાલક્ષ્મીિાઈ મથરુાદાસ, ?, ?, કુમારી ઈંદ્રાવતી દેવચાંદ, કુમારી હસમખુીિાઈ 
કરસનદાસ, કુમારી ધીમાંત કાાંમતલાલ, , શ્રીમતી િહને મનમવળા રાયચાંદ, શ્રીમતી િહને લક્ષ્મીિાઈ લક્ષ્મીદાસ, કુમારી પ્રમોદીની પ્રાણલાલ, કુમાર 
રાજેન્દ્ર મવઠ્ઠલદાસ જોવા મળે છે.  છિી સૌજન્ય શ્રીમાન ચાંપકલાલ મલૂચાંદ.  

છિીમાાંની વ્યક્તતઓની ઓળખ શ્રીમાન ચાંપકલાલ મલૂચાંદે પરૂી પાડેલ છે; કોઈ વ્યક્તતની ઓળખમાાં ભલૂ અથવા કમી રહી હોય તો અમારો 
સાંપકવ કરી સધુારો કરી આપવા માટે આપને અમારી નમ્ર મવનાંમત છે. 

 

 

 

ઓરડામાાં લાકડાાંનો કિાટ િનાવડાવી એમાાં છિીની સથાપના કરવામાાં આવેલ તે આ તસવીરમાાં જોવામાાં આવે છે. આ તસવીરમાાં, ડાિીથી 
જમણી િાજુ જોતાાં, કુમાર સભુેન્દ્ર પ્રાણલાલ, કુમારી શીલા મવઠ્ઠલદાસ, કુમારી પ્રમોદીની પ્રાણલાલ, કુમાર રાજેન્દ્ર મવઠ્ઠલદાસ, કુમારી હસમખુીિાઈ 
કરસનદાસ, કુમારી જ્યોત્સના નમવિંચાંદ્ર અને કુમાર મવપીનચાંદ્ર નમવિંચાંદ્ર જોવા મળે છે. પાછળની હરોળમાાં શ્રીમતી િહને મનમવળા રાયચાંદ, શ્રીમતી 
િહને જડાઉ પે્રમચાંદ, શ્રીમતી િહને લક્ષ્મીિાઈ લક્ષ્મીદાસ, કુમાર અમનલ મવઠ્ઠલદાસ, કુમારી ઈંદ્રાવતી દેવચાંદ, કુમારી પ્રમીલાિાઈ મલૂચાંદ અને 
શ્રીમતી િહને ચાંદ્રપ્રભા હરખચાંદ જોવા મળે છે. છિી સૌજન્ય શ્રીમાન ચાંપકલાલ મલૂચાંદ.  

છિીમાાંની વ્યક્તતઓની ઓળખ શ્રીમાન ચાંપકલાલ મલૂચાંદે પરૂી પાડેલ છે; કોઈ વ્યક્તતની ઓળખમાાં ભલૂ અથવા કમી રહી હોય તો અમારો 
સાંપકવ કરી સધુારો કરી આપવા માટે આપને અમારી નમ્ર મવનાંમત છે. 

 



 

આ તસવીરમાાં શ્રી. રાધા કૃષ્ણની મમૂતિઓની પ્રાણ પ્રમતષ્ઠાના શભુ પ્રસાંગના પ્રારાંભે આપણી ત્યાાંની િહનેો અને િાળાઓ દ્વારા ઓરડામાાં થત ુાં 
કુાંભ સથાપન જોવા મળે છે. આ તસવીરમાાં ડાિીથી જમણી િાજુ જોઈએ તો માથા પર કુાંભ લઈ િાળાઓ, િહને ક્રીમમલા ચાંદ્રકાાંત, િહને જ્યોમત 
પ્રાણલાલ (પાછળની હરોળમાાં), િહને વર્ાવ કાાંમતલાલ, િહને હદવેન્દ્રા મવઠ્ઠલદાસ, િહને મહાલક્ષ્મી ચનુીલાલ, િહને દક્ષા લક્ષ્મીકાાંત, િહને તક્ષા 
જશાંમતલાલ, િહને દીનાકુમારી અમ્રતલાલ અને િહને રાજેશ્વરી જીવનદાસ જોવા મળે છે. પાછળની હરોળમાાં ?, શ્રીમતી િહને ઈંદ્રાવતીિાઈ 
જમનાદાસ, શ્રીમતી િહને હીરાગૌરી દુલ્લભદાસ, િહને જયા મનજી,  િહને અમશ્વની ચનુીલાલ, ?, શ્રીમતી િહને પ્રમીલાિાઈ મલૂચાંદ, ?, ?, 

શ્રીમતી િહને મોતીિાઈ ભીખા, શ્રીમતી િહને નજનીિાળા મવઠ્ઠલદાસ, શ્રીમતી િહને મનમવળા રાયચાંદ, શ્રીમતી િહને હહરગાંગાિાઈ વાલજી, 

િહને શારદા ચનુીલાલ જોવા મળે છે. છિી સૌજન્ય શ્રીમતી હદવેન્દ્રા મવઠ્ઠલદાસ.                                                                                                                                           

છિીમાાંની વ્યક્તતઓની ઓળખ િહને હદવેન્દ્રા મવઠ્ઠલદાસે પરૂી પાડેલ છે; કોઈ વ્યક્તતની ઓળખમાાં ભલૂ અથવા કમી રહી હોય તો અમારો સાંપકવ 
કરી સધુારો કરી આપવા માટે આપને અમારી નમ્ર મવનાંમત છે. 

 

 



 

આ તસવીરમાાં વાસતપુજૂન દરમમયાન યજ્ઞમાાં આહુમત આપતા શ્રીમાન જયાંતીલાલ હરખચાંદ અને શ્રીમતી અનાંતાકુમારીિાઈ નરમસિંહ તેમજ 
શ્રીમાન મવઠ્ઠલદાસ હરખચાંદ જોવા મળે છે. છિી સૌજન્ય શ્રીમતી હદવેન્દ્રા મવઠ્ઠલદાસ. 

 

આ તસવીરમાાં શ્રી. રાધા કૃષ્ણની સુાંદર મમૂતિઓની પ્રાણ પ્રમતષ્ઠા મનમમત્તે થતા યજ્ઞમાાં શામમલ થયેલ ભતતો જોવા મળે છે. આ તસવીરમાાં 
ડાિીથી જમણી િાજુ જોતાાં પાટ પર િેઠેલાાંઓમાાંથી ભાઈ માનમસિંહ વ્રજદાસ, ભાઈ સભુાર્ચાંદ્ર નાગરદાસ, ?, ?, ?,  ભાઈ લગનેશ ભદ્રમસિંહ, ભાઈ 
કૃષ્ણકુમાર જયાંતીલાલ, ?, જોવા મળે છે; તેમજ નીચે િેઠેલાાંઓમાાંથી િહને ધીમાંત કાાંમતલાલ, િહને હદવેન્દ્રા મવઠ્ઠલદાસ, િહને સહુામસની 
કાાંમતલાલ, િહને લતા જુગલદાસ, િહને દક્ષા અમ્રતલાલ, િહને હમેનલલની કાાંમતલાલ, િહને મહાલક્ષ્મી ચનુીલાલ, િહને અમશ્વની ચનુીલાલ, 

િહને દીમપન્દ્રા અમીચાંદ, શ્રીમાન ભાઈ પ્રતાપમસિંહ વલ્લભદાસ જોવા મળે છે. છિી સૌજન્ય શ્રીમતી હદવેન્દ્રા મવઠ્ઠલદાસ. 

છિીમાાંની વ્યક્તતઓની ઓળખ િહને હદવેન્દ્રા મવઠ્ઠલદાસે પરૂી પાડેલ છે; કોઈ વ્યક્તતની ઓળખમાાં ભલૂ અથવા કમી રહી હોય તો અમારો સાંપકવ 
કરી સધુારો કરી આપવા માટે આપને અમારી નમ્ર મવનાંમત છે. 



 

 

આ તસવીરમાાં ઓરડાના મવશદુ્ધિકરણ માટે થતી વાસતહુક્રયા દરમમયાન શ્રીમાન જયાંતીલાલ હરખચાંદ, શ્રીમતી અનાંતાકુમારીિાઈ નરમસિંહ, 
શ્રીમાન મવઠ્ઠલદાસ હરખચાંદ તેમજ શ્રીમાન િાબગુોર જોવા મળે છે. શ્રીમતી શાાંતાગૌરી મવઠ્ઠલદાસ, શ્રીમતી કુસમુ તલુમસદાસ અને િહને ધીમાંત 
કાાંમતલાલ પણ નજરે પડ ેછે. છિી સૌજન્ય શ્રીમતી હદવેન્દ્રા મવઠ્ઠલદાસ. 

 

 

 

આ તસવીરમાાં ઘુાંમટ પર રાધા કૃષ્ણની મમૂતિઓની સથાપના કરેલી જોવા મળે છે. આ તસવીરમાાં શ્રીમતી િહને જડાઉ પે્રમચાંદ જોવા મળે છે. 
છિી સૌજન્ય શ્રીમાન ચાંપકલાલ મલૂચાંદ. 



 

ઈ.સ. ૧૯૭૫ માાં પોરુ્વગીઝ શાસનમાાંથી મકુ્તત મેળવી મોઝામ્બિક દેશ આઝાદ થયો. ઈ.સ. ૧૯૭૬ માાં 
સાબયવાદી સરમખુત્યાર સરકારે રાષ્ટ્ષ્િયકરણની ઘોર્ણા કરી. શ્રી. હહિંદુ સાવવજમનક સભા સરકારી ચોપડ ે
આસોમસઆસાાંઉ હહિંદુ સાવવજમનક સભાનાાં નામે નોંધાયેલી હતી એટલે તેનો કિજો લઇ લવેામાાં આવ્યો 
હતો; ખિૂ સમજાવટ િાદ થોડા હદવસોમાાં જ માંહદર તેમજ તેની િાજુના ઓરડાઓ પાછાાં સોંપી દેવામાાં 
આવ્યાાં હતાાં. 

ત્યાર િાદ ઈ.સ. ૧૯૮૧માાં જર્જહરત થઈ ગયેલ માંહદરનો જીણોિાર કયો. િાજુના ઓરડાઓ અને મવશાળ 
ચોકને પણ નવો ઓપ આપયો અને “શ્રી. રાધે કૃષ્ણ” માંહદર નામ આપર્ુાં. હહિંદુ ભાઈ િહનેોને ઉતારા 
માટેની પરૂતી સગવડ, લગ્ન પ્રસાંગ માટે મવશાળ ઓરડો, િાળકો તેમજ ર્વુાનોને રમત ગમત માટે 
મવશાળ ચોક, વગેરે માટે ખિૂ મોકળી જગ્યા છે. માંહદરને કોઈ સથાયી આવક નથી. મામસક લવાજમ 
તેમજ શ્રિાળુ અનયુાયીઓ તરફથી જોઈએ ત્યારે જરાપણ ખચકાયા મવના છૂટે હાથે મળી રહતેી મદદ 
ઉપર નભ ેછે. આજે શ્રી. રાધે કૃષ્ણ માંહદર આખા મોઝામ્બિક દેશમાાં હહિંદુઓના ગૌરવનુાં પ્રતીક છે. 

 

 

 

આ તસવીરમાાં મોઝામ્બિકના ઈન્હાબિાન શહરેમાાં ક્સથત હહિંદુ સાવવજમનક સભાની મખુ્ય ઇમારત જોવા મળે છે. છિી સૌજન્ય ભાઈ મીનેશ 
ભદ્રસેન. 



 

આ તસવીરમાાં હહિંદુ સાવવજમનક સભાગ્રહનુાં ઉત્તરહદશા પર આવેલ મખુ્ય દ્વાર જ્યાાંથી પાછળના ચોકમાાં તથા માંહદરમાાં પ્રવેશી શકાય છે એ જોવા 
મળે છે. છિી સૌજન્ય ભાઈ મીનેશ ભદ્રસેન. 

 

આ તસવીરમાાં હહિંદુ સાવવજમનક સભાગ્રહનુાં દ્વાર જે પમિમ હદશા પર આવેલ છે તે જોવા મળે છે. છિી સૌજન્ય ભાઈ મીનેશ ભદ્રસેન.  



 

આ તસવીરમાાં હહિંદુ સાવવજમનક સભાગ્રહનો પાછળનો ચોક અને ઈન્હાબિાનનાાં આપણા વેપારી દાનવીરોની મદદથી િનાવાયેલા ઓરડાઓ કે 
જે આજે પણ મહમેાનોના ઉતારા અને અન્ય જરૂરત માટે ખિૂ જ સહાયરૂપ થાય છે એ જોવા મળે છે. છિી સૌજન્ય ભાઈ મીનેશ ભદ્રસેન. 

 

 

 

 

આ તસવીરમાાં હહિંદુ સાવવજમનક સભાના મખુ્ય ગ્રહની પાછળ આવેલ ચોકની પમિમી હદમાાં િનાવવામાાં આવેલ સાાંસકૃમતક કાયવક્રમો માટેનો 
નાટયમાંચ જોવા મળે છે. છિી સૌજન્ય ભાઈ મીનેશ ભદ્રસેન. 



 

આ તસવીરમાાં હહિંદુ સાવવજમનક સભાગ્રહનો મખુ્ય ઓરડો, માંહદરના ચોક તરફથી જોતાાં, જોવા મળે છે. છિી સૌજન્ય ભાઈ મીનેશ ભદ્રસેન. 

 

આ તસવીરમાાં હહિંદુ સાવવજમનક સભાગ્રહના પવૂવહદશા પર આવેલ વાડામાાં રોપેલુાં પીપળનુાં વકૃ્ષ, જે આજે પણ ઈન્હાબિાનમાાં આપણી સાંસકૃમત 
અને પરાંપરાનુાં પ્રતીક છે એ જોવા મળે છે. છિી સૌજન્ય ભાઈ મીનેશ ભદ્રસેન. 

 



 

આ તસવીરમાાં શ્રી. રાધે કૃષ્ણ માંહદરનુાં પ્રવેશદ્વાર જોવા મળે છે. છિી સૌજન્ય ભાઈ મીનેશ ભદ્રસેન.  

 

આ તસવીરમાાં હહિંદુ સાવવજમનક સભાની પાછળ આવેલ ચોકમાાં શ્રી. રાધે કૃષ્ણ માંહદરના જીણોિાર સમયે માંહદરની દીવાલ પર લગાવેલ સુાંદર 
તખ્તી જોવા મળે છે. છિી સૌજન્ય ભાઈ મીનેશ ભદ્રસેન. 



આ તસવીરમાાં મોઝામ્બિકના ઈન્હાબિાન શહરેનુાં શ્રી. રાધે કૃષ્ણ માંહદર જોવા મળે છે. છિી સૌજન્ય ભાઈ મીનેશ ભદ્રસેન. 

 

આ તસવીરમાાં પ્રાણ પ્રમતષ્ઠા કરેલ શ્રી. િાાંકેલિહારી શ્રી. કૃષ્ણ અને શ્રી. રાધા મૈયાની સુાંદર અને જીવાંત પ્રમતમાઓ જે શ્રીમાન મવઠ્ઠલદાસ 
હરખચાંદ સવદેશથી લાવેલ અને ઈન્હાબિાન શહરેના માંહદરમાાં સથાપેલ તે જોવા મળે છે. છિી સૌજન્ય ભાઈ મીનેશ ભદ્રસેન. 



 

અત્યારે દર શમનવારે શ્રી. મહહલા માંડળની િહનેો સત્સાંગ કરે છે. ઉપરાાંત િજરાંગ િલી શ્રી. 
હનમુાનજીના કીતવન ઓચ્છવ પણ કરવામાાં આવે છે. દર રમવવારે સામદુામયક રૂપમાાં શ્રી. વેદમાતા 
ગાયત્રીની કલાક ૮:૦૦ થી ૯:૦૦ સધુી ઉપાસના કરવામાાં આવે છે. દરરોજ સવાર સાાંજ આરતી થાય 
છે; િધાાંને આરતીનો લાભ મળે એવા આશયથી લોકો વારાફરતી સામગ્રી ઘરેથી લેતા આવે છે. 

અત્યાર સધુી િે વખત શ્રી. વેદમાતા ગાયત્રી મહાયજ્ઞનુાં આયોજન પણ કરેલ છે. 

ઈન્હાબિાન શહરેમાાં આપણા આશરે ૪૬ ઘરો છે. વસમત આિાલવિૃ લગભગ ૧૭૬ માણસોની છે. 
શહરેથી એકાદ હકલોમીટર દૂર દહરયા હકનારે હહિંદુ સમશાનભમૂમ પણ આવેલી છે. 

લગભગ િધાાં જ હહિંદુ તહવેારો દેશની માફક ઉજવાય છે. અત્યાર સધુી િે વખત શ્રી. વેદમાતા ગાયત્રી 
મહાયજ્ઞનુાં આયોજન પણ કરેલ છે. તદુપરાાંત, શ્રાવણ સદુ પનૂમે સાંસથાનો વામર્િક હદન ખિૂ દિદિાથી 
ઉજવાય છે. ગયા વર્ે ૮૯ વર્વ પરૂાાં કરી ૯૦ વર્વ માાં પ્રવેશ કરેલ છે. 

હહિંદુ સાંસકૃમત આપણામાાં લચરકાળ પયુંત જળવાઈ રહ ેએ માટે સાંસથાના કાયવકતાવઓ હાંમેશાાં સજાગ રહ ેછે. 

 

દીપક કનકમસિંહ                                                                                                                                                     

સાંકલનકતાવ 

સૌ પ્રથમ અને અગ્રસર થઇને, હુાં સવગવસથ પજૂ્ય મલણકાાંત વસરામજીનો મારી કૃતજ્ઞતા સાથ ેખિૂ ખિૂ આભાર વ્યતત કરુાં છાં 
જેમણ ેપોતાની હયાતી દરબયાન જે લલેખત દસતાવજે તૈયાર કયો છે ત ેઆ લખેન ના સાંકલન અન ેસમામ્પત માટે મહત્ત્વપણૂવ 
અન ેિહુમલૂ્ય પાસાાંઓની પતૂી કરે છે.                                                

આ દસતાવજેન ેતયૈાર કરવા માટે તનેા અહવેાલો, છિીઓ અન ેત ેમવશનેી યોગ્ય માહહતીઓ પરૂી પાડનાર દરેક સહાયક 
ભાઈઓ તથા િહનેોનો હુાં સહૃદય આભાર વ્યતત કરુાં છાં. એ ભાઈઓ તથા િહનેોના નામ નીચ ેપ્રમાણે છે. 

શ્રીમાન પ્રદીપ વસાંતલાલ , શ્રીમતી હદવને્દ્રા મવઠ્ઠલદાસ, શ્રીમાન મીનેશ ભદ્રસને, શ્રીમાન ચાંપકલાલ મલૂચાંદ, શ્રીમાન પરેશ 
અમરચાંદ, શ્રીમાન મવમલ પરેશ. 


