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lJ`JGL 5|FRLGTD 5Z\5ZFVMDF\ EFZTLI 5Z\5ZF DMBZ[ K[P H[G]\ SFZ6 T[GL EFTLU/ ;\:S'lT VG[ 

,MSHLJGGF 5FIFDF\ ;DFI[, 5Z\5ZFVM K[P TC[JFZ,P 5|;\UM4 ,.S D[/FVM4 G'tIM4 lR+ S/F4 C:T S/F4 

:YF5tI S/F VG[ ALH] S[8,]\I VF56F 5}J"HM £FZF VF56G[ E[8DF\ VF5JFDF\ VFJ[, HMJF D/[ K[P 

;FDFHLS ZLTL ZLJFHM VG[ ;\:SFZMGL GUZL V[8,[ EFZTP VF TDFD AFATMG[ VFWFZ AGFJLG[ VDFZL 

SM,[H VG[ EFZTLI ;\:S'lT VG[ >lTCF; ;\XMWG S[gN= £FZF ;\I]ST p5S|D[ EFZTLI ;F\:S'lTS 5Z\5ZF 5Z 

A[ lNJ;LI VMG,F.G ZFQ8=LI ;\UMQ9LG]\ VFIMHG SZJFDF\ VFjI]\ H[DF\ EFZTGF lJlJW :Y/MV[YL 

VFD\l+T lJ£JFGMV[ ;NZ lJQFIG[ VG]~5 V[DGF 7FGG]\ Z;5FG SZFjI]\P ;\XMWS lJnFYL" VG[ VwIF5SM 

£FZF EFZTLI ;F\:S'lT 5Z\5ZFVM 5Z VFWFZLT ;\XMWG 5+M 56 ZH] SZJFDF\ VFjIF CTFP H[ VFJ[, 

;\XMWG5+MDF\YL RIGLT ,[BMG[ 5|SFlXT SZTF C]\ VtI\T CQF"GL ,FU6L VG]EJ]\ K]\P VF 5]:TSG[ ;]\NZ ZLT[ 

T{IFZ SZJFDF\ SM,[HGF >lTCF; lJEFU T[DH VgI VFwIF5SMGM T[DH EFZTLI ;\:S'lT VG[ >lTCF; 

;\XMWG S[gN=GM l;\C OF/M K[P T[ ;J"[ VlEG\GNGG[ 5F+ K[P  

VFHGF ;DIDF\ EFZTLI ;F\:S'lTS 5Z\5ZFVMG[ HF/JL ZFBJL VtI\T H~ZL K[P lJ`J HIFZ[ 

EFZTLI ;\:S'lT VG[ 5Z\5ZFVMG[ l:JSFZLG[ T[G]\ VFRZ6 SZT]\ HMJF D/[ K[P tIFZ[ VF56F H N[XGL ;\:S'lT 

VF56[ ,]%T GF YJF N[JFI VG[ T[ p–[xIYL VF 5]:TSGL ZRGF SZJFDF\ VFJ[, K[P H[ VFJGFZ 5[-LGL 

EFZTLI ;F\:S'lTS 5Z\5ZFVMGL DFlCTLG[ HF6JFDF\ DNN~5 YX[ VG[ JFRSM VF 5]:TSYL ,FEFlgJT YX[P 

 

0F"P V[,PV[;P58[, 

VFRFI"zL4 zL VG[ zLDTL 

5LPS[PSM8FJF,F VF8"; SM,[H4 5F86 

 ;\5FNSLI p–AMWG 



 

सां�कृ�तक 
वरासत इ�तहास का एक अमू�य उपहार है जो हम� हमारे पूव�ज� न े �दया है। 

हमारे पास अनु#ठान�, %योहार�, सामािजक जीवन और र)�त-+रवाज�, वा�तकुला, -कल�, लोक मेल� 

और न%ृय� क. एक अमू�य 
वरासत है। /ाचीन जा�तय� ने भी भारतीय सां�कृ�तक परंपराओ ं

म� बहुत बड़ा योगदान �दया है। भारत के /ाचीन लोग� म� आ�दवासी, आय� आ�द शा8मल ह9। 

/ाचीन काल से ह) एक समाज का जीवन 
व8भ:न /�तबधं� <वारा शा8सत होता है। िजसम� 

ववैा�हक जीवन, पा+रवा+रक =यवहार, =यावहा+रक जीवन शलै), पार�प+रक संबंध, आचरण, 
वचार 

और =य8भचार) जीवन हमार) मूल पूंजी है। इ:ह)ं सब के आधार पर सां�कृ�तक परंपराओ ंपर 

दो �दवसीय ऑनलाइन रा#@)य संगो#ठA का आयोजन -कया गया। िजसम� इ�तहास के 


व<वान /ाBयापक� <वारा इस 
वषय पर =याDयान �दए गए। भाग लेन े वाले शोधकता�ओ ं

<वारा शोध लेख भी भेजे गए। िजसे प�ुतक Fप म� प+रव�त�त कर �दया गया है |  

 हम इस दो �दवसीय सगंो#ठA को सफल बनाने और शोध लेख� को /का8शत करने के 

8लए Shri & Smt. P. K. Kotawala Arts College, Patan के समथ�न के 8लए ध:यवाद देना 

चाहते ह9। माननीय Iी डॉ. ल8लत एस. पटेल और कॉलेज के /ाBयापक� के सहयोग ने इस 

संगो#ठA को सफल बनाया। हम सभी सहभागी शोध8मM� और /ोफेसर� के आभार) ह9 िज:ह�न े

इस संगो#ठA म� योगदान �दया। 

 यह प�ुतक आने वाले समय म� म�ूयवान 8स<ध होगी और सां�कृ�तक इ�तहास क. 

झलक देगी साथ ह) पाठक इस पु�तक को पढ़कर सतंु#ट ह�गे। 

शषे करण चारण 

सम:वयक, भारतीय सं�कृ�त और 

इ�तहास अनसंुधान क� P 

& 

सहायक /ोफेसर; गवन�म�ट आQ�स 

कॉलेज, वाव (बनासकांठा) 

संपादक�य 
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5ZDFZ ZFHJ\XGM >lTCF; spt5lT4 XF;G4 DCFG ZFHFVM4 VG[ 5TGf 

Mr. Pratapsinh Ranaji Venziya  
(B.A., M.A., M.Phil. With History) 
Ph.D. Research Scholar in History  
H. N. G. University, Patan 
Email ID: prince24193@gmail.com 

5}jF"E}lDSF v 5ZDFZ ZFHJ\XGL pt5lT 

EFZTGF .lTCF;DF\ 5ZDFZ ZFHJ\X[ DCtJGL VG[ VFUJL E}lDSF EHJ[,L HMJF D/[ K[P 5ZDFZ ZFHJ\X lJX[ 

VG[S 8LÞF VG[ 8L56LVM YI[,L VF56G[ HMJF D/[ K[P 56 VF56[ V{lTCF;LS VwIIG SZJF H.V[ TM 5ZDFZM lJX[GM 

D}/E]T bIF, VF56G[ HF6JF D/[ K[P  

5|FRLG VJX[QFM VG[ lX,F,[BM T[DH V{lTCF;LS 5|DF6MGF VFWFZ[ 5ZDFZ  J\X V[ VluGJ\XLI  ZFHJ\X CMJFG] 

IYFY" YT] HMJF D/[ K[P TDFD AFATMG]\ VwIIG SZTF 5ZDFZMGL pt5lT DF8[ JlXQ8 klQFGF T5GF 5|EFJYL V[D6[ SZ[,F 

I7GF VluGS]\0 DF\YL pt5G YIFGL 5|FRLG SYF D]bItJ[ lX,F,[BMDF\ T[DH VgI SYGMDF\ HMJF D/[ K[P 0MPNXZY XDF" SC[ 

K[ S[4 —SM[. VgI J\XG[ VluGJ\XGF DFGJF S[ GlC4 5Z\T]\ 5ZDFZMG[ VluGJ\XLI DFGJFDF\ SM. VF5TL CMJL HM.V[ GlCPˆ 

J;\TU-4 pNI5]Z4 GFU5]Z4 CZY/4 N[,JF0F4 5F8GFZFI64 VR,[`JZ4 JU[Z[ :Y/MV[YL 5|F%T YI[,F VJX[QFMGF VFWFZ[ 

p5ZMST AFAT IYFY" YFI K[P 5ZDFZMGL pt5lT VG[ VluGJ\X CMJF DF8[GF SYGM ZH] SZJFGM C\] 5|ItG SZL ZìFM K]P 

5ZDFZ ZFHJ\XGL p¿5lTGL CZ V[S SYGDF\ V[S ;FDFgI lJX[QFTF VG[ SYGMDF\ ;DFGTF HMJF D/TL CTLP DM8F 

5|DF6DF\ 5ZDFZMGL XFBFG[ VluGJ\XLI CMJFG]\  ;DY"G D/T]\ HMJF D/[ K[P VG[ T¡p5ZF\T lJX[QFTF V[ HMJF D/[ K[ S[ DF8F 

EFU[ JlXQ8 klQFGF VluGS]\0GF SYGG]\\ J6"G 56 HMJF D/[ K[P 

5ZDFZ ZFHF EMHGF l5TF l;\W]ZFHGF ;DIDF\ ;DSFl,G SlJzL 5ÍU]%T ZlRT —GJ;FCF;F\SRlZ+ˆ DF\ 5ZDFZ 

J\XGL pt5lT lJX[G]\ J6"G SZJFDF\ VFJ[, K[P SlJzL 5ÍU]%T —GJ;FCF;F\SRlZ+ˆDF\ J6"G SZTF\ SC[ K[[ S[4 —A|ïF\0GF 

D\0/MGF :T\EMGL ;DFG VA]"NFR, sJT"DFG DFpg8 VFA]f 5J"T K[P VF 5lJ+ E}lD 5Z .`JFS] J\XGF ZFH5]ZMlCT JlXQ8 

klQFGL  T5M E}lD K[Pˆ tIFZ AFN 5ZDFZM lJX[ biFF, 56 VF5[, HMJF D/[ K[P 

5ZDFZMGL pt5lT DF8[GF 5|FRLG VG[ V{lTCF;LS ;FWGM J;\TU-4 VR,[`JZ4 pNI5]Z4 GFU5]Z4 V5}6"F4 

5F8GFZFI64 JU[Z[ :Y/MV[YL D/L VFJ[, ;FWGMYL DFlCTLVM 5|F%T YTL HMJF D/[ K[P VSAZGFDF VG[ VF.G[ VSAZLDF\ 

56 5|bIFT D]:,LD ,[BS VA], Oh,[ 56 5ZDFZMGL  pt5lT  lJX[ J6"G SZ[, HMJF D/[ K[P 

VA], Oh,GF J6"GDF\ 56 5ZDZMG[ VluGJ\XGF U6JFDF\ VFJ[ K[P VA], Oh,GF SìFF VG];FZ .,FlC ;\JT 

Z#5_ JQF" 5C[,F\ VYF"T lJP;\P(!(DF\ s.P;P*&Zf DCFAFC]\ GFDGF SM. klQFV[  5MTFGF VFz|DGF VluGXF/FDF\ 

VFC]lTVM VF5L T5:IF SZTF CTFP AF{wW WD"GF VG]IFILVM ZFHFGF ;\5S" YSL VF T5:IFDF\ V0R6M pEL SZTF CTFP 

5lZ6FD[ ,MSMV[ EUJFGGL 5F;[ IFRGF SZL VG[ EUJFG B]X YIF VG[ VluGS]\0 DF\YL V[S DF6LGL pt5lT Y.P H[6[ 

V0R6MGM V\T ,FjIM VG[ VluG5}HFGL OZL XZ]VFT SZFJL CTLP1 

—5'yJLZFHZF;MˆGF VG[S VG]JFNMDF\ 56 p5ZMST AFAFTG[ ;FY"STF HMJF D/[ K[P  —5'yJLZFHZF;MˆGF GFUZL 

l,l5GF ,BF6DF\ S[8,LS AFATMGF ;\NEM"DF\ VF.G[  VSAZL VG[ S[8,FS ;\NEM"DF\ 5|FRLG lX,F,[BMGF p<,[BG]] \ J6"G 
 

1 VA], Oh, ZlRT VF.G[ VSAZLDF\ H DCFAFC]\ GFDGF klQFGL JFT SZJFDF\ VFJ[, K[P AFSL VgI+ TDFD HuIFVMV[ JlXQ8 klQFGM p<,[B 

YI[,M HMJF D/[ K[P T[GF VFWFZ[ ;FY"S :J~5DF\ SCL XSFI S[ VA], Oh,[ DCFAFC]\ klQF GFD JlXQ8G[ VF5[, CMJ]\ HM.V[P 
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SZJFDF\ VFJ[, HMJF D/[ K[P VF TDFD p<,[BMGF VWFZ[ V[J] SCL XSFI S[4 VFA]5J"T 5Z VluGLS]\0 J0[ 5ZDFZ ZFHJ\XGL 

pt5lT Y. CMJL HM.V[P D]bItJ[ TDFD HuIFVMV[ VG[ V{lTCF;LS VwIIGM VG[ ;FWGM 56 V[H lNXF TZO J6"G SZTF 

HMJF D/[ K[P 

VA]"NFR, 5J"T s JT"DFG DFpg8VFA]f5Z klQFD]lGVM £FZF I7 CMD SZJFDF\ VFJTF CTFP  I7MDF\ V0R6M 

pEL SZTF lJWD"L"VMGL ;\bIFDF\ lNGv5|lTlNG JWFZM YJF ,FuIM CTMP VF TDFD lJWDL"VMGM GFX SZJF klQF JlXQ82  

5MTFGF T5MA/YL VluGLS]\0DF\ VFC]lTVM VF5L RF{CF64 5lZCFZ4 5ZDFZ4 VG[ ;M,\SL sRM,]SIfGL pt5gG SZJFDF\ VFjIF  

CTFP 5Z\T]\ VF RFZ[I J\X lJX[ lJlXQ8 DFlCTLVM D/TL GYL S[ RFZ[I VluGLJ\XLI ZFHJ\XM K[[P lX,F,[BMDF\ p<,[B SZJFDF\ 

VFjIM CMI  tIF\ AFZM8MGF ,BF6DF\ AFZM8 SlJ R\N £FZF V,U H GM\WJFDF\ VFJ[,]\ HMJF D/[ K[P VgI SM.G[ VluGJ\XLI 

DFGJF S[ G DFGJF 5Z\T]\ 5ZDFZ J\XG[ VluGLJ\X DFGJFDF\ SM.H VF5TL CMJL HM.V[ GCLP S[D S[4 VF.G[ VSAZLDF\ 

VA], Oh,4 GJ;FCF;F\S RlZ+DF\ 5ïDU]%T .tIFNL ;DSF,LG ,[BSMV[ 5ZDFZ ZFHJ\XG[ VluGJ\XL H CMJFG]\ NXF"J[, 

HMJF D/[ K[P 

p5ZMST AFATM l;JFI 56 VG[S p<,[BM  TYF SYGMDF\ 5ZDFZMGL pt5lT lJX[ J6"G SZJFDF\ VFJ[, HMJF D/[ 

K[P V[JFDF\ VG[S 5|FRLG VG[ lCgN] WD"G]\ DCtJG]\ DCFSFjI ZFDFI6DF\ AF/SF\0GF 5$ VG[ 55DF\ VwIFIDF\ lJ`JFlD+ 

VG[ JlXQ8 klQF 5F;[YL SFDW[G] GFDGL UFIG]\ CZ6 SZL ,[ K[P JlXQ8 klQF VF AFATG[ ,.G[ U]:;FDF\ VFJL HFI K[ VG[ 

VluG S]\0DF\ VFC]TLVM VF5JF ,FU[ K[P T[DGF T5GF 5|EFJYL VluGS]\0DF\YL RFZ JLZ 5]~QFM pt5gG YIF4  H[DF\ S|DXo 

RF{CF64 5ZLCFZ4 5ZDFZ VG[ ;M,\SLsRM,]SIfGM p<,[B YI[, W6L HuiFFV[ HMJF D/[ K[PVYF"TŸ p5ZMST SYGDF\ 56 

5ZDFZ ZFHJ\XGM ;DFJ[X YTM HMJF D/[ K[P  

X~VFTGF 5ZDFZ J\XGF XF;SM 

VlCIF C]\ 5ZDFZ J\XGF XF;SM lJX[GL 8}\SDF\ DFlCTL VF5JFGM 5|IF; SZL ZCIM K]\P 5ZDFZ J\XDF\ YI[, DCFG 

ZFHFVM VG[ T[D6[ SZ[,F SFIM"G[ C]\ VlC\IF ZH] SZJFGM 5|ItG SZLXP 5ZDFZMG]\ D}/ lGJF; DF/JF K[P VG[ tIF\GL XFBF V[ 

5ZDFZMGL  5|D]B XFBF CMJFG]\ DFGJFDF\ VFJ[,]\ K[P DF/JFGF 5ZDFZ XF;SMV[ 5|FRLG EFZTGF V{lTCFl;S 38GFVMDF\ 

DCtJ5}6" EFU EJJ[,M HMJF D/[ K[P 5ZDFZMG[ SIFZ[S DF/JF5lT SC[JFDF\ VFjIF TM SIFZ[S VJ\gTL GZ[XGL p5FlWYL 

;gDFGLT SZJFDF\ VFJ[,F HMJF D/[ K[P T[DGL ZFHWFGLVMDF\ D]bItJ[ pH{G VG[ WFZGUZLGM ;DFJ[X YFI K[P T[DGF 

ZFHIMGL ;LDFVM lJX[ SCLV[ TM p¿ZDF\ JT"DFG ;DIG]\ SM8F VG[ A]\NLGF ZFHIM ;]WL4 5}J"DF\ lE,;F4 CM;\UFAFN VG[ 

;FUZ HG5NGF EFUM ;]WL TYF Nl1F6DF\ UMNFJZL GNL VG[ BGN[XGF 5|N[X ;]WL VG[ 5lüDDF\ DlC GNL ;]WL ;FD|FHI 

lJ:TFZ HMJF D/[ K[P3    

p5[gN= s>P;P (__ YL (!(f o 5ZDFZ ZFHJ\XDF\ 5|YD ZFHFGF GFDMDF\ p5[gN= GFDS ZFHFYL 5ZDFZZFHJ\XGL 

pt5lTGL X~VFT YI[, HMJF D/[ K[P4 —pNI5]Z 5|Xl:Tˆ VG[ —GJ;FCF;F\SRlZ+ˆ AgG[DF\ ZFHF p5[g£ 5|YD 5|TF5L ZFHF 

CMJFG]\ p<,[BJFDF\ VFJ[,] HMJF D/[ K[P T[DH CMD CJG SZJFDF\ VFUJ]\ :YFG WZFJTM CTMP5 VG[  ;LTFGF ULTDF\ VF 

SYGM HMJF D/TF CTFP ——5|A\WlR\TFD6LˆˆGF SYG VG];FZ ZFHF EMHGF NZAFZDF\ ;LTF GFDGL V[S SlJI+L CTLP V[J] \ 

 
2  VF.G[ VSAZLDF H DCFAFC]\ klQFGF J6"GGL JFT HMJF D/[ K[P 

3 5PZFP. 5'P!) 
4 H]VM 5lZlZQ8v! s5ZDFZ J\XFJ/Lf 
5 5PZFP.P 5'PZ_ 
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56 CM. XS[ K[ S[4 GJ;FCF;F\SRlZ+DF\\ SlJI+LV[ ZFHF p5[gN=GL 5|lTQ9FGL ZRGF ULTM :J~5[ SZ[, CX[P DF/JFGF 

XF;SMGL —pNI5]Z 5|Xl:Tˆ VF56G[ EL\TL SZFJ[ K[ S[4 p5[gN= 5KL J{ZLl;\C 5|YD 4 ;LVS 5|YD VG[ JFS5lT D]\H UFNL 5Z 

VFJ[ K[P VG[ 5ÍU]%T[4 J{ZLl;\C4 ;LVS 5|YD4 GF GFDMG[ :5Q8 ~5DF\ VF,[B[, HMJF D/TF GYLP VG[ p5[g£ VG[ 

JFS5lTGF JrR[GF ;DIDF\ VG[S XF;SMV[  XF;G SI]\ CX[P6 TDFD V{lTCF;LS VwIIGM SIF" 5KL HMJF D/[ K[ S[4 p5[gN= 

ZFHFGF XF;GGM ;DI .P;P)_)v)!_ CTMP VG[ —5|A\WlR\TFD6LˆGF VG];FZ Z* JQF" XF;G SI]\" CT]\P 

J{ZLl;\C 5|YD s.P;P (!( YL ($#f o ZFHF p5[gN=GF XF;GGL ;DFl%T YIF AFN J{ZLl;\C UFNL 5Z VFJ[ K[P 

J{ZLl;\C 5|YD ,UEU .P;P)#&DF\ l;\CF;G 5Z VFjIM CMJFG]\ HMJF D/[ K[P SZ ;\U|C VG[ ;LDFVMGF Z1F6 DF8[ VF 

ZFHFV[ VFUJ]\ :YFG EHjI] CT]\P J{ZLl;C lJX[ lJlXQ8 DFlCTLVM D/TL GYLP .P;P)&#DF\ ;LVS 5|YD UFNL 5Z VFJ[ 

K[P7  

;LVS 5|YD s.P;P ($# YL ()#f o ;LVS 5|YD lJX[ V{lTCF;LS DFlCTL 5|F%T YTL GYLP56 SC[JFDF\ VFJ[ 

V[ 5|DF6[ VG[S lJHIM CF;, SIF" CTFP V[GF p¿ZFlWSFZLDF\ JFS5lT 5|YD .P;P))_DF\  ,UEU VFJ[ K[P8   

JFS5lT 5|YD s.P;P ()# YL )!(f o JFS5lT 5|YD lJX[ pNI5]Z 5|X:FlTGF `,MS G\P!_DF\ SC[JFDF\ VFJ[, K[ 

S[4 VJ\TLGL ZFHSgIFVMGF G[+M ;}I"GL ;DS1F CTFP H[GFYL SCL XSFI S[4 JFS5lT 5|YDG]\ VF 1F[+ p5Z VFlW5tI CMJ]\ 

HM.V[P  VG[ SlJVM £FZF SC[JFDF\ VFJ[, K[ S[ T[GL ;[GFV[ U\UF VG[ ;D]N=G]\ 5F6L 5LW[,]\ K[P H[ T[GL ;[GF VG[ T[GF DF8[ 

5|X\;F SZTF\ SC[,]\ HMJF D/T]\ CX[P9 

J{ZLl;\C l£lTI s.P;P )!( YL )$(f o JFS5lT 5|YDG]\ XF;G .P;P)!*v!) VF;5F; YIF CMJFGF 5]ZFJFVM 

HMJF D/[ K[P HIFZ[ T[GF 5]+ J{ZLl;\C l£lTIGF XF;G U|C6 SI]" H[G[ JH|TGF GFD[ VM/BJFDF\ VFJ[ K[P SGMHGF 5|lTCFZMGF 

CFY[ 5ZDFZ ZFHIMG]\ 5TG YI]\ CT]\P J{ZLl;\C[ 5MTGF 5ZFS|D £FZF ,MSMGM lJ`JF; HLtIM CTMP10  

C]\6M ;FY[ I]wW o 5ZDFZ XF;GDF\ ;LVS[ C]6 ZFHS]DFZGF lJZMWDF\ p¿Z v5l`RDDF\ VlEIFG X~ SI]"P ;F{ZFQ8=GF 

IMUZFHGF l5TF A/JD"GGF[ C]6 ZFHS]DFZ HßH5G[ I]wWDF\ CZFjIM VG[ I]wW NZlDIFG CtIF SZL CTLP —

GJ;FC;F\SRZL+ˆGF J6"G VG]\;FZ ;LVS[ ZFHS]DFZGL CtIF SZL lJWJFVM DF8[ ZC[JFGL HuIF AGFJL GFBL CTLP NXDL 

;NLGF V\T ;]WL 56 C]6M ;FY[GF I]wWMGM V\T VFjIM G CTMP11 

R\N[,M ;FY[G]\ I]wW o H[HFDE}lSTGF R\N[,MV[ VF ;DIDF\ ,UEU ZFH:YFGGF lE,;F ;]WLGF lJ:TFZ 5Z VFlW5tI 

HDFJL ,LW]\ CT]\P —BH]ZFCMGF p¿SL6"ˆ ,[BM VG];FZ R\N[,MG]\ ZFHI DF,JGNLGF T8 ;]WL lJ:T'T CT]\P ;LVS[ R\N[,M 5Z 

 
6  ति मन ्गते नरदेषु तद येषु गतेषु च । 

    त  वा प त राजरा य : पा थवे दर अजायत ।।    s GJ;FCF;F\SRlZ+4 ;U"v!!4 `,F[S )_f 
5ÍU]%T DF/JFGF 5|l;wW 5ZDFZ J\XGF 5|FRLGTD >lTCF;GF ,[BSMDF\ DCtJG\] :YFG WZFJ[ K[P 
7 5PZFP.P 5'PZZ 
8  V[\HG 5'PZZ 
9  V[\HG 5'PZZvZ# 
10 V[\HG 5'PZ#vZ( 
11   अ मण अकेयूरम  अनूपुरम अमखलम | 

हुणावरोध वै वय-द ा-दान  यधत य: ||    s GJ;FCF;F\SRlZ+4 ;U"v!!4 `,F[S )_f 
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VFS|D6 SI]"P 56 R\N[, IXMJDF"V[ ;FDGM SZL HLT CF\;, SIF"GM p<,[B BH]ZFCMGF p¿SL6" ,[BDF\ HMJF D/[ K[P 

s.P;P)Z5v)5_f12 

p5ZMST TDFD V{lTCF;LS AFATMG]\ VwIIG SZJF HTF\ VF56G[ HF6JF D/[ K[ S[4 ;LVS[ 5ZDFZ ZFHIGF 5ZD 

5|TF5L VG[ RS|JTL" ZFHFVMDF\ :YFG D[/JGFZ ZFHF CTMP VG[ 5ÍU]%TGF ,BF6 VG];FZ ;LVS[ 5MTFG]\ ZFHI T[GF 

p¿ZFlWSFZL JFS5lTG[ ;M\5LG[ klQFD]lG AGL T5:IF SIF"G]\ J6"G SZ[, HMJF D/[ K[P13  

5ZDFZ ZFHJ\XGF DCFG ZFHFVM 

5ZDFZ ZFHJ\X V[ EFZTGF ZFH5}T ZFHJ\XMDF\GF D}/ EFZTLI ZFHJ\X K[P 5ZDFZ J\XG[ C]\ VlC\IF DFZF XaNMDF\ 

ZH] SZJF H. ZìFM K]\P VG[ VlC\IF VF5[, J6"G ;\l1F%TDF\ K[P H[YL DFZF ,W]XMW lGA\WGL D}/ JFTDF\ VF H S[8,LS AFATM 

5|SFX 5F0JFG]\ SFD SZTL HMJF D/[ K[P 

JFS5lT l£lTI VG[ l;\W]ZFH o JFS5lT D]\H .P;P )*#YL ))5GF ;DIDF\ 5ZDFZ ZFHIMGL UFNLDF\ 

XMEFIDFG CTFP JFS5lT D]\H[  ZFHF l;ISGF NtTS 5]+ VG[ p¿ZFlWSFZL CTFP JFS5lT D]\H[ S,R]ZL XF;S I]JZFH ALHF 

VG[ RM,]SI ZFH T{,5G[ I]wWDF\ 5ZFHLT SIF" CTFP T{,5G[ JFS5lT D]\H[ V\NFHLT !& s;M/f JFZ CZFjIM CTMP VG[ 

;¿ZDL JBT I]wWDF\ A\WL AGFJLG[ CtIF SZL GFBL CTLP H[ JFTGM p<,[B VlE,[BM VG[ VF.G[ VSAZLDF\ HMJF D/[ 

K[P14 

JFS5lT l£lTIV[ 5ZDFZ J\XG]\ UF{ZJ JWFI]" CT]\P —zLJ<,Eˆ4 —5'yJL J<,Eˆ4—VDMWJQF"ˆ  .tIFNL p5FlWVMYL 

;\gDFGLT YI[, HMJF D/[ K[P SF{Y[D NFG5+GF VFWFZ[ VF56G[ HF6JF D/[ K[ S[4 T[G[ C]6MG[ 5ZFHLT 56 SIF" CTFP JFS5lT 

V[ ;O/ ZFHFGL ;FY[ ;FY[ SlJVM VG[ lJ£FGMGM VFzI NFTF CTMP JFS5lTGF ;DIDF\ ——IXM~5FJ,LSˆˆGF ZlRITF WlGS ——

gIF;FCF;SRlR+ˆˆGF DCFG ,[BS SlJ 5ÍU]%T ——NX~5SˆˆGF ,[BS WG\HI .tIFNL ZC[TF CTFP VG[ VF TDFD lJ£FGMV[ 

5MTFGF ;FlCtIDF\ 56 5ZDFZ J\XGL UF{ZJEZL IF+FGF NX"G SZFJTF VF56G[ HMJF D/[ K[P 

JFS5lT D]\H 5KL ZFHIGL UFNL 5Z T[GM GFM EF. l;\W]ZFH VFJ[ K[P VG[ l;W]\ZFH S]DFZ —GFZFI6ˆ VG[ —

;FCF;F\SˆGL p5FlW WFZ6 SZ[ K[P JFS5lT D]\H[ WFZDF\ 5MTFGF GFDYL D]\H ;FUZ GFDG]\ T/FJG]\ lGDF"6 SZFJ[ K[P p5ZMST 

AFATMG]\ J6"G ——GJ;FCF;F\SRlR+ˆˆDF\ 5ÍU]%T[ SZ[, HMJF D/[ K[P T[DH ZFHF EMHGF lX,F ,[BDF\YL DFlCTL D/L VFJ[ 

K[P15  

l;\W]ZFH[ !_DL ;NLGF 5ZDFZ J\XGF V[S EFZTLI ZFHF VG[ DCFG 5ZDFZ XF;S EMHGF l5TF CTFP l;\W]ZFHGF 

lJQFIGL V{lTCF;LS DFlCTL ——GJ;FCF;F\SRlR+ˆˆDF\ 5ÍU]%T[ SZ[, HMJF D/[ K[P T[DH ZFHF EMHGF lX,F ,[BMDF\YL 

DFlCTL D/L VFJ[ K[P 

 
12  5PZFP.P5'PZ) 
13   वशीकृता मालो य: माम अ यायताम  दधन  | 

राजा मं अलमच े  राज ष कुश-चीवर : ||  s GJ;FCF;F\SRlZ+4 ;U"v!!4 `,F[S ))f 
14  5PZFP.P 5'PZ# 
15  ‘‘Malwa Trough The Ages (From The Earliest Time To 1305 A.D.)’’ Page-341 



ISBN : 978-81-952708-4-2 Cultural Traditions of India: Through the ages 

 

5 Conference Orgenaizer : Shri & Smt. P. K. Kotawala Arts College, Patan & ICHRC 

 

C]6M ;FY[ I]wW o V{lTCF;LS VJ,MSGMGF VFWFZ[ l;\W]\ZFH[ 5MTFGF 5}J"HMGL DFOSH SFI" SZ[, HMJF D/[, K[P 

C]6M lJZ]wW I]wWDF\ l;ISGF ZFHI XF;GSF/DF\ ;DF%T YI]\P ——GJ;FCF;F\SRlR+ˆˆ16——pNI5]Z 5|Xl:Tˆˆ17 VF V{lTCF;LS 

AFATMGM p<,[B YI[,M HMJF D/[ K[P JFU0 5|N[X  sJT"DFG AF;JF0F VG[ 0]\UZ5]ZfGM Nl1F6L EFU V[ 5ZDFZMGL XFBFGM 

lC:;M CTMP H[GM Nl1F6L EFU V{lTCF;LS VwIIGGF\ VFWFZ[ SCL XSFI S[4 UMlC,M 5F;[YL KLgFjIM CX[P                                                 

——GJ;FCF;F\SRlZ+DFˆˆ18 VF 5|N[XGF lJHIG]\ J6"G SZJFDF\ VFJ[,]\ K[P  

U]HZFTGF RM,]SIM ;FY[G]\ I]wW o U]HZFTGF RM,]SIM ;FY[ 56 l;\W]ZFH[ 5MTFGF VlT lJHIL YJFGF ;FC;MGF 

5ZL6FD[ GHZDF\ VFJL UIMP V[ H ;DI[ JFS5lT D]\H[ Nl1F6 lNXFDF\ YTF VlEIFGDF\ jI:T CTF\P VG[ D]/ZFH ;M,\SLV[ 

VF TSGM p5IMU SIM" CTMP T[G]\ D'tI] YI] T[ 5C[,F D]/ZFH ;M,\SL 5MTFGF ZFHIGL ;LDFVMGM lJXF/ jIF5 SZL ,LWM CTMP 

T[GM p¿ZFlWSFZL RFD]\0ZFH .P;P)!* YL !__)DF\ I]JFJ:YFDF\ H ,F8 5|N[XG[ HLTL R}SIM4 H[ l;\W]ZFHGM ;DSF,LG 

CTMP VG[ RFD]\0ZFH[ 5ZDFZMG[ lJZTF 5}J"S 5ZF:T SIF" CTFP S]DFZ5F/GL J0GUZ 5|Xl:TDF\19  J6"G VG];FZ RFD]\0ZFHGL 

;[GF HM.G[ l;\W]ZFH 5MTFGL CFYLVMGL ;[GF ,.G[ SFIZTF 5}J"S GF;L K}8[ K[P VG[ 5MT[ SZ[,L SLlT" IXG[ VF SFI"YL ;DF%T 

SZ[ K[P VG[ VFGF 5ZL6FD[ 5ZDFZMGF ZFHI 5Z V;Z 50L VG[ S[8,FS ZFHIMG[ KM0JF 56 50IF CTFP20 

p5ZMST NXF"J[, TDFD AFATMG]\ VwIIG SZJFYL SCL XSFI S[4 JFS5lT D]\H VG[ l;\W]ZFH[ ZFH:YFG VG[ 

U]HZFTGF S[8,FS 5|N[XM T[DH pH{GDF\ 56 5ZDFZGL SLlT" pH/L AGFJL CTLP 5Z\T] U]HZFTGF RM,]SI ZFHF RFD]\0ZFH 

;FY[GL A[ AFATM 5ZFHI HMJF D/[ K[P H[DF\ V[S AFATDF\ —J0GUZ 5|Xl:TˆDF\ SFIZTFGF NX"G SZFJ[ K[P HIFZ[ HIl;\CGL 

RF{NDL ;NLGF ——S]DFZRlZTˆˆDF\ RFD]\0ZFHGF CFY[ D'tI] YIFG]\ l;\W]ZFH lJX[ SC[JFDF\ VFJ[, HMJF D/[ K[P  

VFD4 5ZDFZ J\XGF UF{ZJGF .lTCF;GDF\ l;\W]ZFH VG[ T[GF DM8FEF. JFS5lT D]\HG]\ GFD lJlXQ8 ZLT[ HMJF D/[ 

K[P VG[ V[D6[ SZ[,F I]wWMDF\ C]6M ;FY[GF I]wWMGL XZ]VFT VG[ V\TDF\ 56 lJHIL YFI K[P T[DGF NZAFZDF\ lJ£FGM VG[ 

SlJVMGF[ VFNZ YTM HMJF D/TM CTMP 

 
16  अपकतु अ  समये वातभार मनसा प  हुणनपृ तर  न वा छा त | 

इभ - कंुभ - भी त - दलनोधमे हरेर न क प : कदाचन सरां  वकष त ||                         

 s GJ;FCF;F\SRlZ+4 ;U"v!!4 `,F[S !$f 
17  त थानुजो नि जत  - हुणराज : ी सधंुराज : वजयारि जत ी :  

s VFJ'lT 5|YD4 5'Q9 Z#&4 `,MS !&f 
18   अ सकाि त - जाल - ज टला  बहुना रण - सीि न नाथ नहतेषु भतषृु | 

भावाताड़  वागड़ - वधु - जन  : कृतो सं ध वगहृ-कथा परा मुख : ||  

s GJ;FCF;F\SRlZ+4 ;U"v!_4 `,F[S !$f 
19   सुनुष त य बभूव भूप तलकस चामुंडराज - आहयो पद - गंध - वीप - दान - गंध - पबना  ाणन   

दरुाद  अ प व  - अ यन मद - गंध - भ न करभी : ी - सधुंराजल तथा न ट : ोणी - प तर  

यथा य यशसां ग धो प नना शत : | J0GUZ 5|Xl:T4 5'Q9 Z&* 
20 HIl;\C 5MTFGF S]DFZ5F/ RZL+DF\ J6"G SZTF\ H6FJ[ K[ S[4 l;\W]ZFH V[ RFD\]0ZFH ;FY[GF I]wWDF\ DFIM" UIM CTMP  

राजा चामुंडराजोड़थ य : सधुंराजम इबोमन सधुंराजम ुधेड़वधीत | 

5Z\T\] J0GUZ 5|Xl:TDF\ p5ZMST AFATG[ lDyIF ;FlAT SZ[ K[P 56 DFZF DGFJFGF DT[ l;\W]\ZFH I]wWDF\ DFIM" UIM CMJM HM.V[P S[D S[ S]DFZ5F/ 

RZL+ ;M,\SL sRF{,]SIf J\XGF l;wWZFH HIl;\CGF SC[JFYL H ZRJFDF\ VFJ[, CT\]P T[YL S]DFZ5F/ RlZ+GL AFATG[ ;FRL DFGJL JKWFZ[ IMuI K[P 
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DCFG ZFHF EMH o JFS5lT l£lTIGF VJ;FG AFN TZT H DF/JFGF l\;\CF;G 5Z l;\W]ZFHGM 5]+ EMH 

UFNL 5Z VFJ[ K[P21 ZFHF EMHGF HgD 5KL T[DGF ZFH U]~VM £FZF HgD 5l+SF AGFJJFDF\ VFJL H[DF\ p<,[B SZJFDF\ 

VFjIM K[ S[4 ZFHF EMH Nl1F6 EFU 5Z 5\RFJG JQF"  ;FT DCLGF VG[ +6 NLJ; ZFH SZX[P VF HgD 5l+SFG[ HM. JFS5lT 

D]\H[ EMHG]\ JW SZJFGL VF7F VF5L CTLP S[D S[ EMH UFNLV[ VFJ[ TM 5MTFGM 5]+ UFNL lJCM6M YFIP ZFH VF7FYL 

VlWSFZLVM EMHG[ lGlüT HuIFV[ ,. HFI K[ 56 JW SZTF GYL4 VG[ ZFHFG[ V[S 5|FY"GF 5+ ,B[ K[ S[P22  

——;TI]UGM V,\SFZ V[JM ZFHF DFgWFTF RF<IM UIMP ZFJ6GF X+] EUJFG ZFDR\§ SIF\P H[D6[ DCF;FUZ 5Z 5], 

AF\wIM CTMP  VG[ TDFZF ;DI ;]WLDF\ I]lWQ9LZ JU[Z[ VG[S ZFHFVM Y. UIF V[ SIF\ K[ m VF TDFD DCFG jIlSTVM N]lGIF 

KM0LG[ RF,L U. 56 VF 5'yJL VlC\IF H K[P  SM.GL 56 ;FY[ U. GYLP56 C]\ V[J]\ DFG]\ K] S[4 VF5GL ;FY[ TM HJL H 

HM.V[Pˆˆ 

VFH AFATG]\ VF.G[ VSAZLDF\ 56 J6"G SZJFDF\ VFJ[,]\ HMJF D/ K[P T[DF\ J6"JFDF\ VFjI]\ K[ S[4 ZFHF EMHGL 

HgD 5l+ VX]wwF CMJFGF SFZ6[ T[DGF :JHGMV[ T[GM tIFU SIM" CTMP 5Z\T] TDFD G[ 5MTFGL E], ;DHF. VG[ AF/SG[ 

TZT H V5GFJL ,LWM CTMP DCFG ZFHF EMHGF VtIFZ ;]WLGFDF\ sKf& VlE,[BM 5|F%T YI[,M HMJF D/[ K[P23   

HIFZ[ ZFHF EMH HLlJT CTF tIFZ[ SC[JFT]\ S[4  

अ य धारा सदाधारा सदाल बा सर वती। 

पि डता मि डताः सव भोजराजे भु व ि थते॥ 

VYFT" o VFH[ HIFZ[ ZFHF EMH VF WZZTL 5Z K[P TM WFZFGUZLGM VFWFZ S\.S HMJF D/[ K[P VG[ ZFHF EMHGF 

NZAFZDF\ 5\0LTM T[DH lJ£JFGMGM VFNZ YFI K[P 

HIFZ[ ZFHF EMHG]\ D'tI] YI]\ tIFZ[ SC[JFI]\ S[4  

अ य धारा नराधारा नरालंबा सर वती। 

पि डताः खि डताः सव भोजराज े दव ंगत े॥ 

VYFT" o VFH[ HIFZ[ ZFHF EMHG]\ D'tI] YI\] K[ tIFZ[ WFZFGUZL VGFY Y. U. K[P DF ;Z:JTLGF VFZFWSMGM 

VFzI BMJF. UIM K[P VG[ TDFD 5\0LTM T[DH lJ£JFGM VF WZF 5Z B\0LT Y. UIF K[P  

ZFHF EMH 5ZDFZ J\XGF GJDF\ ZFHF CTFP24 5ZDFZ ZFH J\X[ VF9DL ;NLYL RF{NDL ;NL ;]WLGF 5}JFW"DF\ ZFH 

SIF"GF V{lTCFl;S 5]ZFJFVM D/[ K[P ZFHF EMH[ VG[S I]wW SIF" VG[ 5ZDFZ J\XL SLlT"DF\ VFUJ\] :YFG CF\;, SI\]"P  V[D6[ 

DF/JFDF\ VG[S D\lNZ AGFjIF CMJFG]\ HF6JF D/[ K[P 

ZFHF EMH :JI\ H V[S lJ£FG TM CTF H 56 SC[JFI K[ S[4 V[D6[ WD"4 E}UM/ lJnF4 S/F4 SMQF ZRGF4 EJG 

lGDF"64 SFjI4 VF{QFWL XF:+4 >tIFlN lJQFIM 5Z 5]:TSM ,B[, K[ H[ VtIFZ[ 56 HMJF D/[ K[P ZFHF EMHGF ;DIDF\ s.P;P 

 
21 5|PlRP 5'Q9vZZ 
22 V[\HG 5'vZZ 
23  5PZFP.P4 5'Q9 &_v&5 

24 ऐतहा सक थानावल  , 5'Q9 #!) 
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!___ YL !_55f lJ£FG VG[ 5\0LTMGM VFzI NFTF CTMP VG[ V[DGF DF8[ V[S SCFJT 56 5|Rl,T Y. K[ S[4   कहा ँराजा 

भोज कहा ँगंगू तैल  ZFHF EMH[ CZ V[S lJQFIDF\ U|\Y ,bIF H[DF\ ($ H[8,F U|\YMGM ;DFJ[X YFI K[P  

AF\;JF0FYL D/[, VlE,[B o VlE,[BDF\ SM\S6GF lJHI AFN JFlQF"S pt;J DGFJFI K[P tIFZ[ V[S A|FCD6G[ VF5[, 

E}lD NFGG]\ J6"G SZ[,]\ HMJF D/[ K[P H[ ;\JT !_*& VG[ # HFgI]VFZL !_Z_DF\ 5|SFXLT YI[, K[P  

A[TDFGF\ VlE,[B o ;\JT !_*& VG[ .P;P !_Z_GF VF VlE,[BDF\ EMH ZFHFGF SD"RFZLVM4 A|Fï6M VG[ VgI 

U|DFHGMGL DFlCTL V\SLT SZJFDF\ VFJL K[P ZFHF EMH £FZF 5MTFGF DFTFvl5TFGL 5]^IlTlYV[ TYF SM\S6GF lJHIGF 

p<,F;DF\ NFG VF5JFGM p<,[B HMJF K[P 

pH{G VlE,[B o ;\JT !_*)  .P;P !_Z!GF VF VlE,[BDF\ 5ZDFZ ZFHF EMH[ pt5|JF;L kuJ[NL A|Fï6GF 5]+ 

WG5lTG[ JLZF6FS[ UFDG[ NFG VF%IFGM p<,[B HMJF D/[ K[P 

;Z:JTL 5|lTDFGM VlE,[B o ;\JT !_!!GM VF VlE,[B lA|8LX dI]hLIDDF\ K[P T[DH VF VlE,[B ;Z:JTL DFTFGL 

5yYZGL 5|lTDF 5Z V\SLT YI[, K[P H[DF\ ;\JT !_)!DF\ ZFHF EMH DFTF ;Z:JTLGL 5|lTDFG]\ lGDF"6 lX<5SFZ ;LCZGF 

5]+ DgY/ £FZF SZFjIFGM p<,[B D/L VFJ[ K[P 

lT,SJF0FGF TFD|5+ o ;\JT !!_#GF VF TFD|5+DF\ 3g8[̀ JZ D\lNZGF BR"F VG[ lGDF"6 C[T]\ lJ,]CH VG[ 3g8L5<,L 

UFDGL E}lDG[ NFGDF\ VF5L CTLP VF HDLG ZFHF EMHGF ZFH5F, HXMZFH[ VF5L CTLP T[ p<,[BG\] VF,[BG I[, HMJF D/[ 

K[P 

S<,JG VlE,[B o VF VlE,[BDF\ ;}I" U|C6GF ;DI[ ZFHF EMH[ .P;P!_!)vZ_ VF;5F; SM\S6 ZFHI 5Z lJHI 

5|F%T SIM" CTMP TYF K GUZM lJX[GL DFlCTL V\SLT SZJFDF\ VFJ[, K[P ;NZ VlE,[B DCFZFQ8=GF  GFl;S XC[ZDF\YL D/L 

VFJ[, K[P  

p5ZMST NXF"J[, VlE,[BMDF\ ZFHFEMH lJX[GL DFlCTLVM p5<AW K[P TDFD VlE,[BMGM lJ:T'TDF\ J6"G 

SZJFDF\ VFJ[, GYL DF+ 8}\SDF\ lJUTMG]\ J6"G SZJFDF\ VFJ[, K[P VF DFlCTL 5ZDFZ ZFHJ\X SF .lTCF; 5]:TSDF\YL ZH] 

SZJFDF\ VFJ[,L K[P 

.g§ZY ;FY[ I]wW o pNI5]Z 5|Xl:TDF\ H6FjIF VG];FZ HIFZ[ EMH ZFHF ;M,\SL HIl;\C ;FY[ I]wW SZL ZCIM CTM V[ H 

;DI[ .g§ZY GFDGF ZFHS]DFZ ;FY[ I]wW YFI K[ VG[ .g§ZY 5Z ZFHF EMHGL lG6F"IS lJHI YFI K[P 

,F8 ;FY[ I]wW o .g§ZY VG[ HIl;\C ;FY[ YI[,F I]wWMGF l;JFI ,F8 5|N[X 5Z I]wW SI]" VG[ VF lJXF/ 5|N[XG]\ 

VFlW5tI CF;, SZL GFbI]\ CT]\P ZFHF EMHGL XlSTXF/L ;[GFV[ VG[S ZFHIM 5Z 5MTFGL HLT CF\;, SZL CTLP 

D]:,LDM ;FY[ I]wW o HIFZ[ ZFHF EMH XF;G 5Z VFjIF V[ H ;DI[ DCDN UhGLV[ EFZT lJ~wWGL UlT lJWLVM X~ 

SZL CTLP VF ;DI[ DCDN UhGLV[ VFG\N5F, ;FY[ I]wW SZJFGL T{IFZLVM SZL VG[ 5ZDFZMV[ VFG\N5F, DF8[ 

D]xS[,LDF\YL  5FZ 5F0JF ;CFIS AGL I]wW SI]" CMJFGF 5]ZFVM D/L VFJ[ K[P VFD D]:,LD ;FY[ 56 I]wwF YI]\ CMJFGL 

AFATM .lTCF;GF 5gGFVMDF\ SIF\S HMJF D/[ K[P 

 VFD4 ZFHF EMHG]\ V{lTCF;LS VJ,MSG SZJFYL HF6JF D/[ K[ S[4 V[ ,MSMGF 5ZD l5|I ;D|F8 CTMP V[6[ 

EFZTGF CZ V[S B]6FG[ 5MTFGL ;LDFDF\ ;DFJJFGM 5|ItG SZ[, CTMP HLJGDF\ VtI\T D]xS[,LVMGM ;FDGM SZL 5ZDFZ 

ZFHJ\XG[ VFUJL lNXF VF5L VG[ WFZF GUZLG[ ZFHWFGL AGFJL CTLP 
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5ZDFZ ZFHJ\XG]\ 5TG 

U]HZFTDF\ RM,]SI VFln5tIGM V\T S]DFZ5F/GL D]tI] YL H .P;P!!*ZDF\ YIMP T[GF pTZFlWSFZL VHI5F/DF\ 

ZFHIGF JlCJ8G\]  7FG G  CT]\P VHI5F/GF VtIFRFZMV[ H 5TGGL X~VFT SZL CTLP RFZ JQF"GF 8]\SF XF;GDF\ 

.P;P!!*&DF\ 5|lTCFZM ;FD[GF I]wWDF\ VHI5F/ DFIM" UIMP .P;P !!*# YL !!**GF JrR[GF ;DIDF\ CZ;[,MV[ 

DF/JF 5Z ,}\8vDFZ SIF"GF 5]ZFJFVM D/L ZC[ K[P .P;P!!&ZGF A,UlD 5|:TZ ,[B VG];FZ CZ;,MV[ DF/JF 5Z 

V[8,L T[HLYL VFS|D6 SI]" S[ DF/JFGM GFX SIM" CTMP 

U]HZFTGF RM,]SIM ;FY[GF I]wWDF\ VH]"GJD"G VG[ HIl;\CGF VF I]wWDF\ 5ZDFZMGL sDF/JFGF 5ZDFZf CFZ YFI 

K[P VG[ V\T[ A\G[ ZFHFVM JrR[ ;\WL YFI K[PVF H ;DI[ IFNJMV[ Nl1F6YL DF/JF 5Z VFS|D6 SI]"\ VG[ VFDF IFNJMGL 

lJHI YFI K[P VFD CJ[4 5ZDFZMGL 50TL VFJJF ,FUL CTLP V\NZMv V\NZGF I]wWMGM V\T TM VFjIM H G CTMP tIFZ[ 

D]x,LD VFS|D6MV[ J[U CFY WIM" CTMP 

VF ;DI[ N[J5F, U]HZFTGF ;FD|FHIG[ GQ8 SZJFDF\ jI:T CTMP V[ ;DI[ DF/JF GF pTZLv 5}JL" ;LDF 5Z  

D]:,LDMV[ Z6GFN SIM" VG[ DF/JFGF VF EFU 5Z VFln5tI CF\;, SI]"\ CT]\P VF TDFD D]xS[,LVM TM 5]ZL Y. 56 G CTLP 

VG[ lJZWJGGF 5]+ lJ;,N[J[ .P;P!Z$#DF\ UFNLV[ VFjIM VG[ DF/JF 5Z VFS|D6 SI]"\ CT]\P 0EM. ptSL6" ,[B VG];FZ 

DF/JF VG[ Nl1F6GF XF;SM G[ 5ZF:T SZL JL;,N[J[ l;lwW CF;, SZL CTLP 

VFD4 JFZ\JFZ VFH] AFH]GF 5F0MXL ZFHFVM ;FY[ YI[,F I]wWMGF 5lZ6FD[ 5ZDFZ J\XG\]  ;FD|FHI GQ8 Y. HFI 

K[P 5ZDFZ J\X[ EFZTGF .lTCF;DF\ VtI\T DCtJGL E}lDSF EHJ[,L HMJF D/[ K[P 

;\NE";}RL 

1. ‘‘नवसाहसांकच रत’’ 5Ò U]%T 5ZLD, S'T4 5\PJFDG XF:+L ‹FZF ;\5FNLT4 D\]A. 

;\:S'lT4 ,F.G ^# YL !^^# 

2. ‘‘ ब ध चतंमानी’’ <VFRFI” D[~T]\U S'T4 5\P CHFZL5|;FN l‹J[NL    slCgNL EFQF\TZf 

l;\WL VG[ H{G U|\YDF/F<VDNFJFN S,SàF4 .P;P !($) 
3. ——5|aF\W lR\TFD6Lˆˆ<VFRFI” D[~T]\U S'T4 ZFPZFP N]UF"X\SZ S[J/ZFD XF:+L sU]HZFTL  

EFQF\TZf 5|SFXS o zL OFA";  U]HZFTL ;EF4 D]\A.P 5|YD VFJ'lT5 .P;P !($# 

4. ‘‘परमार राजवंश का इ तहास’’ – 0F”P0LP;LPUF\U],L4sVG]JFNSo5\P,©DLSFgT DF,JLIf                 

5|SFXG S[gN=4 ,BGp4 ALHL VFJ'lT<Z)!#4 ISBN NO. : 978-93-85593-41-3 

5. ‘‘राजपूत वंशावल ’’ – 9FP.`JZl;\C D0F-4 ZFH:YFGL U|\YFUFZ4 HMW5]Z4 5\NDL 

VFJ'lT<Z)!#4 ISBN NO. : 81-86103-27-9 

6. ‘‘परमार वंश दपण’’ सढंायच दयालदास कृत– 0F”PNXZY XDF”4 ZFH:YFGL 

U|\YFUFZ<HMW5]Z4 ALHL VFJ'lT<Z)!54 ISBN NO. : 978-93-84168-60-5 

7. ऐतहा सक थानावल , वजये  कुमार माथुर, राज थान हदं  ंथ अकादमी, जयपुर, 

1999 
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ભારતીય સં ૃિતની પરંપરા લોક મેળાઓ ( જુરાતના સદભમા)ં 

ડૉ.મોતીભાઈ એચ.દ ુ ં

મદદનીશ ા યાપક; 

મ.દ. ામસેવા સં ુલ, જૂરાત 

િવ ાપીઠ, સાદરા  

તા- જ-ગાધંીનગર. 

તાવના : 

ભારતીય સમાજ અન ે સં ૃિતનો ઇિતહાસ અિત ાચીન છે. ાચીનતાની સાથે સાથ ે

ભારતીય સમાજ અન ેસં ૃિતમા ંિનરંતરતા પણ જોવા મળે છે. ાચીન ભારતીય સં ૃિત, એનો 

સમાજ અને સં થાઓ પણ આ  િવત છે. એની પરંપરાઓ આ  ભારતીય વનમા ં

િવ માન છે.1 ભારતીય સં ૃિતમા ં ‘પવ અને તહવારો ભારતની સાં ૃિતક િવિવધતા તથા 

સામા જક િવરાસતનો પ રચય છે. ભારતમા ં દ પાવલી, હોળ , મોહરમ તહવાર મનાવવામા ં

આવે છે. પવ, તહવાર અને મેળાઓ કોઇપણ સમાજના લોક વન ુ ં અ ભ  ગ છે.2 

લોકસ દુાય અને આ દવાસીઓમા ં રોજ બરોજના વનમા ં મેળો મેળાવડા હષ, ઉ લાસની 

ણો ઉમેર છે. િનરાતં અને આનદંના આ દવસો તેઓને વવા ુ ંબળ આપે છે. અને તને 

અ ભ ય ત કરવાની તક પણ આપે છે. કદાચ મેળા મેળાવડા એવા સામા જક-ધાિમક સગંો 

છે. જયાર િવિવધ પ રવાર અને િતના લોકો એકબી ને મળ , પોતાના અ ત વન ઓળખ 

આપે છે.3 લોક સં ૃિત નો સ ક માનવી લોક સં ૃિતમા ંબ ેશ દો જોડાયેલા છે. ‘લોક’ અને 

‘સં ૃિત’ લોક અને લૌ કક શ દ વેદકાળથી આપણે યા ં વપરાતા આ યા છે. અહ  લોક 

સં ૃિતના લોકનો અથ માનવસ હૂ  ખેતી, પ પુાલન, અને તેના આ ષુ ગક ધધંાઓ સાથ ે

સકંળાયેલા છે. રુાણી પરંપરાઓના વાહમા ં વે છે. તેમા ં ામ દશોમા ં રહતા અન ે

પવતીય િવ તારોમા ં વસતા વનવાસીઓનો સમાવેશ થાય છે.4 ાચીન સમયથી ભારતીય 

સં ૃિત ૃિષ ધાન હોવાથી પચંાગ, ઋ ઓુ અને ખતેીના કામકાજ ની જ રયાતો સાથે ઉ સવો 

અને મેળાઓની ઉજવણીનો સમય ઘિન ઠ ર ત ે સકંળાયેલા છે. સામા ય ર તે મેળાઓના 

આયોજનો ણ િવભગમા ં વહચી શકાય. ચોમાસાની ઋ મુા,ં ાવણ ને ભાદરવા માસમા,ં 

ૂણમા અને અમાસના દવસોમા ંસૌથી વ  ુમળેાઓ યો ય છે.5 

મેળાનો અથ; 

ાચીન સમયમા ં ભ  ભ  સમયે લોકમેળા ભરાતા, દવ દવીઓના ઉ સવો થતા ંઆ 

મેળાઓ તેમજ ઉ સવોની ણા લકા આ  પણ ચા  ુછે. ાચીન સમયમા ંમેળાને ‘મહ’ કહતા. 

‘મહ’ શ દ ‘મખ’ શ દમાથંી ઉતર  આ યો હોય એ ુ ંજણાય છે. કારણ ક હ રવશં રુાણની 



ISBN : 978-81-952708-4-2 Cultural Traditions of India: Through the ages 

 

10 Conference Orgenaizer : Shri & Smt. P. K. Kotawala Arts College, Patan & ICHRC 

 

કટલીક હ ત તોમા ં ‘મહ’ અને ‘મખ’ બનંે શ દો વપરાયા છે. આવા મહ ક મેળાઓની ચૂી 

પણ ાચીન સા હ યમા ંમળે છે. એમા ંઇ મહ, કંદમહ ક ખદંમહ, ુ મહ, િશવમહ, નાગમહ, 

જ મમહ, તૂમહ, ગર મહ, વગરે ઉ સવો ભ  ભ  સમયે ઉજવાતા.6 મેળો એટલ ેસં ૃિત ુ ં

સગંમ થાન સં કારોની િમલન ભોમ. યા ંઆવીન ેદગો ચડ અને નાત- તના ભેદભાવ વગર 

સૌને પેટ રૂ ખાવા મળે, યા ંકથા વાતાઓ ચાલે. ઉિમઓની અ ભ ય ત ુ ંસ હયા ું થાન ત ે

મેળો.7  

ભગવત ગો મડંલ જુબ મેળો એટલે ત ઘડ એ છે લો મળેાપ થવો તે, કોઈ 

ઉ સવની ઊજવણી િનિમતે ગ મત કરવાને ભેગા થયેલા લોકો. મેળો ભરવો એટલે ઘણા ંમાણસ 

એકઠા કરવા, ઘણા ંમાણસો ઉ સવ ક યા ા િનિમતે એકઠા થવા. ન  તાર ખે અન ે કુરર 

કરલ થળે ભરા ુ ંિવધિવધ વ ઓુ ુ ંગં વર બ ર. અગાઉ આવા મળેા આનદંો સવ િનિમત ે

ભરાતા. તે વખતે ફ રઆ અને વેપાર ઓ ઉ સવ અથ આવા લોકસ દુાયનો સં ણૂ લાભ 

ઉઠાવતા. અમેર કા અન ે િવલાયતમા ં કટલાક િવિશ ટ કારના મેળા ભરાય છે. અમે રકમા ં

ઉનાળો રુો થવા આવે અને ખતેરોમા ંખળા ંથઇ ય એટલે દરક રા યમા ંહ રો ખે ૂતો મેળો 

ભર છે. મેળાઓમા ં ખે ૂતો પોતાના ખેડ, ખાતર,ખેતીના ઓ રો, સારા ઢોરઢાખંર, પાકના 

ન નુા વગરે ર ુ કર છે.8 લોક મળેાઓ જુરાતના સમ  લોકસ દુાય માટ એક સિવશેષ 

મહ વ ધરાવે છે. આ લોકસ દુાયના સીધા, સાદા અને પ ર મ ભરલા વનમા ંઆનદં અને 

ઉ સાહ ગટાવનાર અવસર આ લોકમેળાઓમા ંજ છે. આવા મેળાઓ એમણે મનોરંજન તો ૂ ું 

પાડ જ છે. ત ુપરાતં ઘરની બહાર ુ ત વાતાવરણમા ં િવહરવાનો, સ હૂમા ંહરવા-ફરવાનો, 

મહાલવાનો લહાવો પણ આપે છે. પ ર ચતોને મળવાનો અને નવા સબધંો બાધંવાનો મોકો પણ 

આ મેળાઓ જ રુા પાડ છે.9 

માનવ વનમા ંઆનદં, ઉ લાસ અને ચતેનાના રંગ છાટંણા નાખી લોક હયાને હલ ે

ચડાવનાર મેળાઓ સદાયે મોખર ર ા છે. મેળો એટલે હળ ુ-ંમળ ુ,ં પરંપરાગત રવાજ જુબ 

ન  કરલા થળે ભેગા થ ુ.ં મેળાઓ પાછળનો હ  ુ વનને આનદં થી માણવાનો તથા 

વનની ઉ ત અને પ ર ણૂ ભાવનાઓનો સા ા કાર કરાવવાનો હોય છે. ચોમાસાની ઋ મુા ં

ાવણ અને ભાદરવા માસમા ં ૂણમા અને અમાસના દવસોમા ં સૌથી વ  ુ મેળાઓ યો ય 

છે.10 મેળો એ ભ ત, શ ત, અને સ દયનો િ વણેી સગંમ છે. લોકઊિમની અ ભ ય ત ુ ં

સ હયા ું થાન છે. મેળો માનવીના થાકલા મનને હળ ું લ બનાવી નવી તાજગી બ ે છે.11 

ભારતીય લોકપરંપરામા ંભારતના ભાતીગળ લોક વનમા ંમેળા માનવ વન ુ ં િત બબ ઝીલ ે

છે. મેળા લોક વનમા ં એક અગ ય ુ ં ગ છે. વનમા ં ઉ સવ આનદં છલકાવનાર  એક 

િવિશ ટ લોક િૃ  છે. મેળા ુ ંમહ વ કા મીરથી ક યા ુમાર  અને ડ ગુઢ થી ારકા ધુી 
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ભારતમા ંએકસર ુ ં જ છે. પરં  ુ જુરાતના લોકમેળાઓ તેની િવિશ ટ લોક સં ૃિતને કારણે 

અલગ તાર  આવે છે.12“માનવી સ હૂમા ંહળે-મળે ત ેસ દુાયને સં ૃતમા ં‘मेलए ’ક ‘मेलक ’

કહવાય છે. અમરકોશ  ‘ मेलक सेगमो ’એવી યા યા કર છે. મેળામા ંભગેા થયલેા સ હૂનો 

પર પર સગં થતા ંતેમનો સગંમ થાય. ભાષાઓમા ંमेलक શ દ પરથી ‘મેળો’ શ દ આ યો 

હોય તેવી સભંાવના છે. તેની ુ પિત ‘मेलक, मेला’, मेलो ’એ ર ત ેથઈ શક. આચાય ી 

હમચં ના  ‘ ब धल ू मेलपाह ’ની િૃતમાં  ‘ ब ध लो मेलक ’એમ સમ યો છે. આ ઉપરાતં 

‘સ હત’ સાથે મળ ુ ંએ અથમા ં‘भडी ‚भडी અને भेल  ’એવા ણ પયાયો આ યા છે. સભંવત 

ક જુરાતી શ દ ‘मेलक-मेल  ’ઉપરથી ઉતર  આ યો હોય. મેળા માટનો ે  શ દ ‘Fair’ 

લે ટન શ દ ‘ફોઅપ’ (Foire) પરથી બ યો છે.13 જુરાત સાથ જોડણી કોશ માણે જોઈએ તો 

સ ૃતમા ં‘मेलक’ ા ૃત મા ં‘મલય’ હ દ  મરાઠ મા ં‘मेला’ થાય છે.14 

લોકમેળાઓ જુરાતના સદભમા:ં 

જુરાતમા ંવષ દર યાન નાના-મોટા મળ ને ૧૫૨૧ કરતા વ  ુમળેા ભરાય છે. આ 

મેળાઓ ુ ય વે દવી-દવતાઓ, સતંો, મહતંો અને પીરના મેળાઓ હોય છે. એટલ ે ક 

મોટાભાગના મેળાઓ ધમ સવ માટ ઉજવાતા મેળાઓ છે. આ  મનોરંજનના અનેક સાધનો 

હોવા છતા ંલોકોના મનમાથંી લોકમેળાઓ અને લોક ઉ સવો ુ ંઆકષણ જરા પણ ઘટ ુ ંનથી.15  

રા ય સરકારો ારા વસ થળોએ મેળાઓ ુ ંઆયોજન કરવામા ંઆવ ે છે. તમેા ં પારંપ રક 

તથા મળેાના વાતાવરણને નુ: િવત કર  વાસનને ો સા હત કાર છે. મળેો એ કોઈ ધાિમક 

ઉ સવ અથવા થળ થી ન હ જોડાયેલ હોય પણ કોઈ ઐિતહાિસક મારક, ા ૃિતક ૃ ય, 

રમતગમત, તથા આ િુનક મનોરંજનના સાધનો સાથે જોડાયલે છે. સામા ય પમા ંજોઈએ તો 

આવા અવસર પર િશ પકારો એ પોતાની િશ પ વ ઓુ વેચવા માટ બોલાવવામા ંઆવે છે. 

પોતાની કલા હ  ુરા ય અથવા રા ય તર નો ુ કાર ા ત કર છે.16  

લોકમેળા અન ે ઉ સવોની વણઝાર લોક વનમા ં આનદંનો અબીલ લુાલ ઉડાડતા 

ઉ સવો, તહવારો અને મેળાઓ ુ ંમહા મય તો વળ  અનેરા કાર ુ ંજ છે. લોક વન ુ ંદવત 

એના સાં ૃિતક લોકો સવોમા ં ૃ ટગોચર થાય છે. હોળ , હલોતરા, મેઘરા ની છડ , 

જળઝીલણી અ ગયારસ, દર યાપીરનો ઉ સવ, ઘોઘરાયનીઘડ , પાલની પ લી, રબાર ઓનો 

ુજં ઉ સવ, લુસીિવવાહ, અને અખા ીજ વા ઉ સવો સંગો જોવા મળતી મેરની ઘોડા દોડ, 
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ક છના રબાર ઓની ટ દોડ, અન ેભાલ પથંકના ખે ૂતોની સાતંી ગાડા ંદોડ જોનારના ુંવાડા 

ખડા કર  દ છે. 17 

મેળો ભારતીય સં ૃિતના સામા જક અને ધાિમક પ રવેશને વતં કર ુ ંઉ મ મા યમ 

છે. મેળોએ માનવસં ૃિતના િત બબ ુ ં િતક છે. કોઈપણ સમાજ, સં ૃિત તેની આિથક 

યવ થા, ચડતી-પડતીની સમ  ગાથા ુ ં વ પ એટલ ે મેળો. આપણા રો જદા રોજબરોજ 

માળખામાથંી બહાર નીકળ  આપણી સામા જક િૃ , ધાિમક ભાવના, આિથક પ ર થિત અન ે

વૈ ાિનક ગિત આ બધાના સમ વય ુ ં િતક આપણને મળેામા ં જોવા મળે છે. જુરાતમા ં

આવી સબળ સાં ૃિતક ધરોહરન ેસાચવી રાખતા આવા કટલાય િવિશ ટ મેળાઓ થાય છે. તેમા ં

ૂનાગઢ ભવનાથનો-િશવરાિ  મેળો, તરણેતર મેળો, શામળા  મેળો, બા  ભાદરવી નૂમ 

મેળો, િસ રુ કાિતક નૂમ મેળો, ડાકોર મેળો વગેર જુરાતની ભાતીગળ સં ૃિતની પરંપરા 

સાચવતા િવિશ ટ મેળાઓ એ જુરાતની લોકસં ૃિતના િતક સમાન છે. જુરાતના વાસન 

િવકાસમા ંઆવા િવિશ ટ મળેાઓ ુ ં મહ વ ુ ં થાન રહલ છે. જુરાતના મેળાઓમા ં િવિવધ 

િવ તારોમા ંવષ દર યાન મેળાઓ ાચીન સમયથી ભરાતા આ યા છે. તમેા ંકટલાક મેળાઓ 

મોટા માણમા ંભરાય છે અને તનેા માટ રાજય સરકાર તથા તં  ારા તનેી યવ થા પણ 

કરવામા ં આવે છે. આવા મેળાઓમા ં જોવા જોઈએ તો બા નો ભાદરવી નૂમનો મળેો, 

શામળા નો મેળો, તરણેતરનો મેળો, વૌઠાનો મેળો, નકળંગ નો મેળો, ભવનાથ મહાદવનો 

મેળો, પ લીનો મેળો, સાદરાનો મળેો, િસ રુનો મળેો, ક છના મળેાઓ, આ દવાસી િવ તારમા ં

ભરાતા મેળાઓ, જુરાતમા ં િવિવધ વાર તહવાર મેળાઓ ભરાતા હોય છે. તમેાથંી કટલાક 

મેળાઓ િવશે અહ  ચચા કર એ. 

તરણેતરનો મેળો: િ ને  (િશવ)નો લોકબોલીમા ં અપ શં થયો તરણેતર. અને 

તરણેતર તર ક ણી ુ ં થયે ુ ં થળ વા ુ ક ની િૂમ ગણાય છે. વા ુ ક નાગ ુ ં આ ળૂ 

રહઠાણ હ ુ.ં રુ નગર જ લાના થાનગઢ થી આઠક કલોમીટર પર આવેલા િ ને ે ર 

મહાદવના ાગંણમા ંતરણતેરનો મેળો િતવષ ભાદરવા દુ ૪-૫-૬ ના રોજ ભરાય છે. યાર 

જુરાત બહારથી પણ લોક ઉમટ છે. ણ દવસના આ મેળાનો મોટો મ હમા પાચંમનો નો છે. 

ઋિષપાચંમ.18 મેળામા ંઆસપાસના ામજનો પણ વાદન અને ૃ યમા ંમ ત રહ છે. રંગબેરંગી 

પોશાક ધારણ કર  મૂતા ને રંગ બેરંગી શુો ભત છ ીઓ ધારણ કર  સૌરા ની ત તની 

િતઓ આહ રો, રબાર ઓ, કાઠ ઓ, ભરવાડો ઉપરાતં લોકો ભાતભાતના ભરત ભરલા પોશાક 

પહર  અહ  એકઠા મળે છે. ુડંો રાસ, દાં ડયા રાસ, છ ી ૃ યો, ારા લોક લાગણી ય ત થતી 

હોય છે. તરણતેર એટલ ેલોક વનનો ઉમગં મેળો, રંગમેળો, ણય મેળો.19 
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શામળા  ખાતે દર વષ કારતક દુ અ ગયારસ થી નુમ ધુી લોકમેળો ભરાય છે. 

કારતક દુ અ ગયારસે એટ ુ ંબ ુ ંમાનવ મહરામણ ઉમગં અને ઉ લાસ વૂક ઉમટ  પડ છે. ક 

ચાર બા ુ  આનદં ઉ સવ ુ ં આહલાદક ૃ ય સ ય છે. આ દવસોમા ં લાખોની સં યામા ં

યા ા ઓ મં દરની લુાકાત ેઆવે છે. આ દવાસી ભાઈઓ-બહનો પણ મોટ  સં યામા ં મેળો 

મહાલવા આવે છે.20 આમ, શામળા નો મેળો પણ જુરાતના મહ વના મેળાઓમા ંતે ુ ં થાન 

છે. ાવણ માસ દર યાન સતત સોમવારના અને અમાસના દવસે પણ લાખોની સં યામા ં

લોકો આવે છે.  

ભાદરવી નૂમનો બા નો મેળો: બનાસકાઠંા જ લાના દાતંા તા કુા મથક થી ૨૦ ક.મી 

તર જુરાતની ઉ ર સીમાએ અરવ લીના ુગંરોમા ંનૈઋ ય ણૂામા ંઆરા રુના ુગંરો છે. 

યા ં બા  કુામે મા ં બા  માતા  મં દર આવેલ છે. અહ  દર વષ આસો દુ દશમ (૧૦), 

ભાદરવા દુ નૂમ(૧૫), ચૈ  દુ નૂમ(૧૫) અને કારતક દુ નૂમ(૧૫) ના રોજ મેળો 

ભરાય છે.21 બા  માતાના મં દર ભાદરવી ૂણમાના મેળામા ંલાખોની સં યામા ંમાઈ ભ તો 

આવ ે છે. મેળામા ંઆવનાર વાસીઓ મોટાભાગના પગપાળા ચાલતા ંઆવ ે છે. આ ઉપરાતં 

કટલાકં લોકો જુરાત રા યની માગ વાહન યવહારની બસો અને ખાનગી વાહનો ારા મેળામા ં

આવ ે છે. અહ  મં દર સચંા લત ધમશાળા તથા પાણીની પરબની યવ થા છે. સેવા ભાવી 

સં થાઓ તથા ભ તો ારા વ ચે વ ચ ે િવસામો, ગરમ પાણી, ચા, ના તો, જમવા ુ,ં મેડ કલ 

િુવધા વા િવિવધ ક પો ારા સેવાની યવ થા કરવામા ંઆવે છે.22 બા  એ વાસન ર ત ે

ઘ ુ ં િવક ુ ં છે. જુરાત રા ય વાસન ખા ુ ં તથા પિવ  યા ા ધામ િવકાસ બોડ ારા 

વાસન િવકાસ માટ સતત ય નો કર  ર ા છે. 

વડોદરાથી ૫૦ ક.મી. ૂર ચાપંાનેર પાસે આવે ુ ંપાવાગઢ મં દર ણીતી શ તપીઠમાની 

એક શ તપીઠ છે. આ જ યા પર સતીની છાતીનો ભાગ કપાઈને પડ ો હતો એ ુ ંમાનવામા ં

આવ ેછે. નવરાિ મા ંઆ થળ પર ભાિવકોની ભીડ વધાર જોવા મળે છે. એક જ પવત પર 

નાના-ંનાના ંમં દર હોવાના ંકારણ ેઆ જ યા ુ ંનામ પાવાગઢ પડ ુ.ં દર નૂમના દવસ ેઅહ  

મેળો ભરાય છે. પાવાગઢમા ં વાસીઓ વાસે આવે છે. અને યાનંા થાિનક લોકોનો રોજગાર 

વાસન પર આધા રત છે. 

વરદાિયની માતા પ લી મેળો - વરદાિયની માતા ુ ંમં દર ગાધંીનગર જ લાના ગાધંીનગર 

તા કુાના પાલ ગામે ગાધંીનગરથી ૧૩ ક.મી તર આવેલ છે. ગાધંીનગર- ગો ર યા માગ 

પર આવે ુ ં છે. પાલ વરદાિયની માતા ુ ં ાચીન મં દર આવે ુ ં છે. વતમાનમા ં આ થળે 

નવીન મં દર ુ ંિનમાણ કાય ચાલી ર ુ ંછે. િવશાળ જ યામા ંમં દર બનાવવામા ંઆવી ર ુ ંછે. 

વરદાિયની માતા ુ ં થાપન પાડંવોના સમયથી થયેલ છે. વરદાિયની માતા મહા ય ુ તકમા ં
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ઉ લેખ જુબ પાડંવોએ અહ  માતા ની થાપના કરલી અને પછ  િવિવધ રુાણોમા ંપણ તેના 

ઉ લેખો આવે છે.23 આસો- દુ ૯ સવારથી જ પ લી મેળાની તયૈાર ની શ આત થઇ ય છે. 

આ તૈયાર મા ંગામમા ંતમામ કોમના લોકો કોઈપણ તના ભેદભાવ વગર ઉમગંથી ભાગ લ ે

છે. વણકર ભાઈઓ પ લી માટ ખીજડો કાપે છે. થુાર ભાઈઓ પ લી ઘડ છે. વાળંદભાઈઓ 

વરખડાના સોટા બાધંે છે. ુ ંભાર ભાઈઓ ુ ંડા છાદં છે. માળ  ભાઈઓ લથી શણગાર છે. તથા 

માડંવીઓ બનાવીને  લાવે છે. ુ લમ િપ રા ભાઈઓ ુ ંડામા ંકપાસ રૂ છે. પચંોલી ભાઈઓ 

માતા ના નૈવેધ માટ સવા મણનો ખીચડો બનાવે છે. ચાવડા ભાઈઓ પ લીની ર ા માટ 

ુ લી તલવાર ઉપ થત થાય છે. િ વદે  ભાઈઓ પ લીની ૂ  કરાવ ે છે. યારબાદ પટલ 

ભાઈઓ પ લીની આગળ, ચાવડા ભાઈઓ પ લીની સ ખુ મ  રાખી પ લીની ર ા માટ પાછા 

પગ ેપ લી યા ાના ત ધુી ચાલે છે. તે દર યાન વાળંદ ભાઈઓ પ લીની આગળ મશાલ 

લઈન ેચાલે છે. પ લી યા ા દર યાન ગામના ૨૭ ચકલાઓ આગળ પ લી ઉભી રાખવામા ં

આવે છે. યા ંલાખો ભ તો, લાખો કલો ઘીનો અ ભષેક કર છે. આમ, સવાર પ લી માતા ના 

મં દરની સામે બનાવેલ પ લી મં દરમા ંપરત આવે છે. યારબાદ માતા ની તથા પ લીની 

આરતી કરવામા ંઆવે છે. આમ, પ લી યા ા ણૂ થાય છે.24 પ લી મેળામા ં૧૦ લાખ કરતા 

વ  ુલોકો આવે છે. જુરાત રા ય સરકાર તથા વરદાિયની માતા ટ ારા િવિવધ સગવડો 

ઉપલ ધ કરવામા ંઆવે છે. તેમા ંસરકાર ારા સમ  પ લી મેળા દર યાન પોલીસ બદંોબ ત 

તથા કોઈ ઘટના ન બને તેના માટ રૂતી યવ થા કરવામા ંઆવે છે. પ લી મેળામા ંમોટા 

માણમા ંપ લી પર ઘી નો અ ભષકે કરવામા ંઆવે છે. લાખો ા ઓ પોતાની મનોકામના 

ણૂ કરવા બાધા રાખે છે. ઘી ની અને ઘીના અ ભષેક પ લીના મેળા દર યાન પ લી પર 

અ ભષકે કરવામા ં આવે છે.25 દર વષ પ લી દર યાન ુ  ઘીનો અ ભષેક કરવાની ૂની 

પરંપરા છે. મા ં મોટા માણમા ં ઘીનો અ ભષેક કરવામા ં આવે છે. પ લીના વધતા જતા 

મહ વને લઈને દર વષ ભાિવકોની સં યા વધતી ય છે.26 

વરદાિયની માતા મં દર પાલ પ લી મેળાના દવસે લાખોની સં યામા ંલોકો આવે છે. 

આ ઉપરાતં દર માસની નૂમ ેપણ મેળો ભરાય છે. નવરાિ ના નવ દવસ, દર રિવવાર તથા 

ર ઓના દવસો દર યાન ા ઓ મોટ  સં યામા ંઆવે છે. ગાધંીનગર કલોલ હાઈવ ેપર 

તથા પાટનગરની ન ક આવે ુ ંહોવાથી િવિવધ સગવડતાઓ અહ  ઉપલ ધ છે. નૂમ ેતથા 

પ લીના દવસે સાદની યવ થા ુ ંઆયોજન કરવામા ંઆવે છે.27 પાલ ગામ હાઈવે પર 

હોવાથી આવનાર વાસીઓને િવિવધ િુવધાઓ મળ  રહ છે. એ.ટ .એમ. દનાબક િુવધા છે. 

ચા-ના તા, હોટલ િુવધા છે. આ ઉપરાતં માતા ના પ રસરમા ં લ ન સગંો તથા િવિવધ 

સામા જક સગંોની ઉજવણી પણ કરવામા ંઆવે છે.28 
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જ ણી માતા નો સાદરાનો મેળો: સાદરાનો મેળો ધાિમક મહ વ સાથે જોડાયેલો છે. 

મેળાના દવસે જ ણી માતાના ાગંણ અન ે સાદરા ગામની બ ર હ રોની સં યામા ં

યા ા ઓનો માનવ મહરામણ ઉમટલો જોવા મળે છે. ભાદરવા મ હનાના બી  રિવવાર આ 

મેળો ભરાય છે. ધાિમક ૃ ટએ આ મેળો વષ થી ભરાતો આવ ે છે. વડ લોની બ  લુાકાત 

ારા ણવા મ ુ ં ક જ ણી માતાના મં દર િવિવધ ાિતના લોકો વા ક ચૌધર , રબાર , 

ઠાકોર, રાવળ, શીખ, હુાર, દરબાર, થુાર, ા ણ, પટલ વગેર આવી તેઓ જ ણી 

માતા ની બાધા રાખ ે છે. આ ઉપરાતં ચૌલ યાની બાધા (બાબર ) કરાવવાવાળા લોકો આ 

દવસ ેબાધા ઉતાર છે. આ ઉપરાતં દરક ાિતના લોકો અનકે કારની બી  બાધા રાખે છે. 

અને ત ે દવસ ેબાધા ઉતાર છે. પહલા મેળો એક દવસનો હતો. હવ ેશિનવારના રા ે અન ે

રિવવારના દવસ ેમેળો ભરાય છે. મેળાની શ આત ધાિમક ૃ ટએ રિવવારના વહલી સવાર 

ગામ તથા આ ુ-બા ુના ગામના લોકો ી અન ે ુ ુષો  માતા ની બાધા રાખ ેછે. તઓે આવે 

છે, બાધા લોકોએ માટ રાખ ેછે ક તેમના પ ઓુ અન ેપ રવારન ે વષ દર યાન કોઈ રોગચાળો 

ન રહ. લોકો સવાર વહલા રિવવાર માતાના મં દર દશન કરવા આવે છે. તે પહલા નદ  કનાર 

જઈ વન પિત ુ ંલી ુ ં દાતણ કર , નદ મા ંપાણી હોય તો યા ં નાન કર  થમ માતા ના 

દશન કર છે. સવાર વહલા માતા ના ાગંણમા ં જઈ દાતણ કર ુ ં એ વષ થી પરંપરાગત 

અિવરત પણે જળવાઈ ર ુ ં છે. ખાસ કર ન ેપ પુાલન કરનાર તથા ખતેી કરનાર ખે ૂતોની 

સં યા િવશેષ માણમા ં આવતી જોવા મળે છે. યા ં માતા ન ે ીફળ, ખુડ નો સાદ 

ધરાવવામા ંઆવ ે છે. તેમા ં રબાર , ચૌધર  સમાજના લોકો તો ફર યાત ખુડ  અન ે ીફળ 

ધરાવે છે. બપોરના ૧૦ કલાકની આસપાસ સાદરા આ ુ-બા ુના ગામોના લોકો મળેામા ંઆવ ે

છે. જ ણી માતાના દશન કર છે. અન ે કટલાક લોકો પોતાની મનોકામના રૂ  કરવા માટ 

સકં પ કર છે. અન ેતે સકં પ રુો થાય યાર ફર  વાર માતા ના દશનાથ આવે છે. એટલે ક 

આ મેળો ધાિમક ૃ ટએ જ ણી માતાના મં દર હ રો ા ઓ આવી દશનનો લાભ લ ેછે. 

જ ણી માતાએ વા ણયા ાિતના લોકોની ુળદવી પણ છે. એટલે ત ેપછ  નવરા ી આવતી 

હોવાથી તેમા ંઆ લોકો ખાસ ઉપ થત રહતા હોય છે. ધાિમક વાસનની ૃ ટએ સાદરાના 

મેળા ુ ંમહ વ ુ ં થાન ર ુ ંછે. 

ક છમા ં પણ અનેક મેળાઓ પરબ-તહવાર યો ય છે. અને તેની િવિશ ટ સૌરભ 

સરતી રહ છે. વ તુ મેળો યો ય છે. કોઈ આ થા ક ાના ક  થાને  વનને બળ 

અને ેરણા તો યાથંી મળે જ છે. પણ સાથે ભળે છે અનોખો આનદં અને ભુ ત વ યેની 

િનરપવાદ િન ઠા એટલે ક ક છના મેળાઓમા ંકોમી સવંા દતતાને અદ તુ સમ વય જોવા મળે 

છે. હા પીર, કશાનાપીર, કારોલ પરથી માડં  મેકણદાદા, સલ તોરણ, રમદપીર ના 
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મેળાઓમા ંઅનોખો સં ૃિત સગંમ ૃ ટગોચર થાય છે. અહ  િવિવધ િતઓ ણે આ િૂમના 

લોક સાગર તીર એક મં , એક તં  થઈને ઉ ુ ંરહ છે.29 ક છના મેળાઓમા ંનારાયણ સરોવર, 

વર ુદંાદા, મેકણદાદા, હા પીર, કશાનાપીર, સલ તોરણ, રાવળપીર, રવેચી, સાગંવાર  

માતા , મોટા ય , રામદપીર, હ ચુમાતા , લોલાશાનો મળેો, ુ ુદ  મેળો, હગ રયા, 

માઈનો મેળો, િશવરા ીના મેળા, સાતમ-આઠમના મેળાઓ, ુ જયાનો મેળો, ભાદરવાના 

મેળાઓ વગરે મેળાઓ ક છમા ંભરાય છે.  

જુરાતના િવિવધ આ દવાસી િવ તારમા ં િવિવધ મેળાઓ ભરાય છે. તેમા ંજોઈએ તો 

દાહોદ િવ તારમા ંઆમળ  અ ગયારસનો મળેો ચોસાલ, હોળ નો મેળો રંધીક રુ, લુનો મેળો 

રણીયાર, ગોળ ગધેડાનો મેળો સાવાડા, અખા ીજનો મેળો રતનમાળ, જ મા ટમીનો મેળો 

સં લી, દશરેાનો મેળો દવગઢ બાર યા વગરે મેળાઓ ભરાય છે. ચાડ યાનો મેળો, અ નદવની 

બાધા, લાવડ  ખચેવનો મેળો, ાનો મળેો, ગણદવનો મેળો, હોળ નો મેળો, દવાળ નો મેળો, 

ડાગં દરબારનો મેળો, ણુભાખંર નો ચ  િવ ચ નો મેળો, ભાખંરનો આ ગયાવીર વૈતળનો 

મેળો, પાલોદરનો ચોસઠ જોગણીઓનો મેળો, માધવ રુનો મળેો, વગરે મળેાઓના જુરાતના 

િવિવધ િવ તારમા ંભરાતા હોય છે.  

ૂ યાકંન: 

આમ, સમ  ર ત ેજોતા ભારતીય સં ૃિતની િવિવધ પરંપરાઓ ાચીન સમયથી ચાલી 

આવે છે. તેવી જ લોક સં ૃિતની પરંપરા એટલ ેલોક મેળાઓ. લોકમેળાઓ જુરાતમા ંલોક 

સ દુાયને આકષ છે. મેળામા ં િવિવધ પ રબળો માણસને પરંપરા ટકાવી રાખવામા ંઅગ ય ુ ં

થાન ધરાવે છે. મેળામા ંમાણસો િસવાય પણ િવિવધ ચીજ વ ઓુ ુ ં વેચાણ પણ થાય છે. 

સાથે સાથે સામા જક, આિથક, ધાિમક અને સાં ૃિતક ૃ ટએ પણ મેળાઓ ુ ં થાન મહ વ ુ ં

ર ુ ં છે. જુરાતમા ં િવિવધ લોક સં ૃિતના પાસાઓમા ંલોકમેળાઓની પરંપરા વષ થી ચાલી 

આવતી પરંપરા છે. આ  પણ એટ ુ ં જ મહ વ ર ુ ં છે. મ મ મનોરંજન ના સાધનોનો 

િવકાસ થતો ય છે તેમ તમે મેળાઓમા ંપણ એ મનોરંજન સાધનો ઉપલ ધ થતા ં ય છે. 

ઘણા બધા જુરાતના મળેાઓ એવા છે ક તેમા ંલાખોની સં યામા ંમાનવ મહરામણ ઉમટ  પડ 

છે. તનેી યવ થા સરકાર ારા કરવામા ંઆવ ે છે. બસોની િુવધા, વહ વટ તં  ારા મેળો 

માણવા આવેલા લોકોન ેકોઈ ુ કલી ના પાડ તનેા માટની યવ થાઓ અને િુવધાઓ ઉભી 

કરવામા ંઆવતી હોય છે. આમ, ભારતીય સં ૃિત ની પરંપરામા ંમેળા ુ ં થાન મહ વ ુ ંર ુ ંછે.  

પાદટ પ 

1. કુર , રવી નાથ, ભારતીય સમાજ વ સં ૃિત, િવવેક કાશન, દ હ , થમ 

આ િૃ -૧૯૬૪, નુ: ુ ણ-૨૦૧૧, .ૃ-૩૫૮. 
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2. શમા રા શ, ભારતીય સમાજ, કલા ઔર સં ૃિત, ઈિશકા પ લિશગ હાઉસ, જય રુ, 

૨૦૧૩, .ૃ-૫૩. 

3. ભ  ર ા, જુરાતની સ ં ૃિત – સ યતા અન ેવારસાની શા ત ણો, મા હતી કિમ ર, 

ગાધંીનગર, ૨૦૧૧, .ૃ-૧૨૭. 

4. ઠાકર ધી ુભાઈ ( ખુ સપંાદક), ક રુભાઈ લાલભાઈ િવ ાિવ તાર થં ેણી-૩, 

જુરાત, જુરાત િવ કોશ ટ, અમદાવાદ, ૧૯૯૫, બી  આ િૃ -૨૦૦૦, .ૃ-૨૩૪. 

5. દવ જોરાવરિસહ, જુરાતની લોક સાં ૃિતક િવરાસત, મા હતી કિમ ર, ગાધંીનગર, 

૨૦૧૦, .ૃ-૧૮૦. 

6. પટલ રા  ુ( ધાન સપંાદક), વે ટન ટાઈ સ, જુરાત, ૨૦૦૦, .ૃ-૫. 

7. પરમાર જયમ લ, આપણી લોક સં ૃિત, ભારતીય સા હ ય સઘં લિમટડ, અમદાવાદ, 

થમ આ િૃ -૧૯૫૭, બી  આ િૃ -૧૯૭૬, .ૃ-૨૯૦. 

8. ભગવતિસહ , ભગવત ગો મડંલ, ભાગ-૮, િવણ કાશન, રાજકોટ, થમ 

આ િૃ ,૧૯૫૪, નુ: ુ ણ-૧૯૮૬, .ૃ-૭૩૭૨. 

9. સેદાણી હ તુાબેન, જુરાતની લોક સં ૃિત, િુનવિસટ  થં િનમાણ બોડ, જુરાત 

રા ય, અમદાવાદ, થમ આ િૃ -૧૯૯૪, બી  આ િૃ -૨૦૧૪, .ૃ-૭૭. 

10. રામા જુ િૃત, રામા જુ વી., આપ ુ ં જુરાત યા ું જુરાત, નવભારત સા હ ય 

મં દર, અમદાવાદ, ૨૦૧૭, .ૃ-૧૧૩. 

11. દવ જોરાવરિસહ, ઉપરો ત, .ૃ-૧૮૭. 

12. ઓઝા ર મ હષદરાય, લોક વનમા ં મેળા ુ ં મહ વ, પિથક, ક-૧૨, ૨૯ 

સ ટ બર,૧૯૯૯, .ૃ-૧૧. 

13. એજન, .ૃ૧૧. 

14. સાથ જુરાતી જોડણી કોશ, જૂરાત િવ ાપીઠ, અમદાવાદ, ૧૯૯૮, .ૃ-૬૭૯. 

15. ભ  આલાપ, જુરાતની આ દવાસી સં ૃિત, મા હતી કિમ ર, જુરાત રા ય, 

ગાધંીનગર, ૨૦૧૪, .ૃ-૮૬. 

16. રુ તિસહ, પયટન ક િસ ાતં, રાવત કાશન, દ લી, ૨૦૧૨, .ૃ-૨૧૭. 

17. ઠાકર ધી ુભાઈ ( ુ ય સપંાદક), ઉપરો ત, .ૃ-૨૪૦. 

18. ઓઝા દગતં, ગૌરવ િૂમ જુરાત, નવભારત સા હ ય મં દર, અમદાવાદ, ૨૦૧૦, .ૃ-

૧૫૬-૧૫૭. 

19. ઠકાર િમના ી, તીથ િૂમ જુરાત, નવભારત સા હ ય મં દર, અમદાવાદ, ૨૦૦૨, .ૃ-

૪૪. 
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20. એજન, .ૃ૧૧૨. 

21. પટલ રુશભાઈ સી., બનાસકાઠંા જ લાના મહ વના લોકમળેાઓ- એક ઐિતહાિસક 

અ યયન, ડૉ. રુશભાઈ સી.પટલ, પાલન રુ, ૨૦૧૩, .ૃ-૭૩. 

22. એજન, .ૃ-૭૭. 

23. દવે નટવરલાલ મ ણશકંર, ી વરદાિયની મહા મય, ી વરદાિયની માતા  સં થા, 

પાળ, ગાધંીનગર,૨૦૦૧. 

24. અરિવદભાઈ  િ વદે , મનેેજર, વરદાિયની માતા મં દર, પાલ, બ  લુાકાત, તા-૬-

૧૧-૨૦૧૬. 

25. હલાદભાઈ બાલાલભાઈ પટલ, પાલ, બ  લુાકાત, તા-૬-૧૧-૨૦૧૬. 

26. જુરાતના મેળા અને ઉ સવો, મા હતી કિમશનર, ગાધંીનગર, ૨૦૧૪, .ૃ-૪૬. 

27. નાગ ભાઈ રામાભાઈ રબાર , પાલ, બ  લુાકાત, તા-૧૭-૭-૨૦૧૬. 

28. અ લુ ુમાર ભા ુ ં સાદ દવે, ુ ર , વરદાિયની માતા, પાલ, બ  લુાકાત, તા-૬-

૧૧-૨૦૧૬. 

29. ગાધંી વ ુ,ં ગૌ વામી ાણ ગ ર, (સપંાદન-રમેશ સઘંવી), ક છના લોક મેળાઓ, 

િવચારશીલ કાશન, ુબંઈ, ૧૯૯૩, .ૃ-૪. 
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પાટણ ુ ંપટો ં – એક વૈભવી િવરાસત 

સા  ુ ુ  ુિવનોદભાઈ 

પીએચ.ડ . કોલર, સમાજિવ ા ભવન,  

જુરાત િુનવિસટ , અમદાવાદ 

તાવના 

 ભારત સ ૃ ધ સાં ૃિતક વારસો ધરાવતો દશ છે. મા ંભૌિતક અને િવક વારસાનો 

સમાવેશ થાય છે. બાળકને જ મ સાથે જ મા-બાપના ંશાર રક અને માનિસક લ ણો મળે છે. 

ન ે િવક વારસા તર ક આપણે ઓળખીએ છ એ. યાર ઘર, જમીન, ગીર ક થાવર-જગંમ 

િમલકત વારસામા ંમળે તેને આપણે ભૌિતક વારસા તર ક ઓળખીએ છ એ. તે ર ત ેમાનવી 

પોતાની આવડત, ુ ધ, શ ત, કલા-કૌશ ય ારા  કાઈં મેળવે છે ક સ ન કર છે તેન ે

સામા ય ર ત ેસાં ૃિતક વારસો કહવાય છે. તે જ ર તે સમાજ- વનમા ં વૂજો ારા શ  થયેલી 

પરંપરાઓ, ઢઓ, ર ત- રવાજો અને એક િવશેષ કારની વનશૈલીને પણ આપણ ેસાં ૃિતક 

વારસા તર ક ઓળખી શક એ. આ ઉપરાતં આપણે બી  બાબતો વી ક િશ ણ, ખેતી, વેપાર, 

રો જદા વન માટના નીિત િનયમો, ઉ સવો, મનોરંજન, કલા કાર ગર , મા યતો, કૌશ યોનો 

સમાવેશ પણ તમેા ં કર  શક એ. ભારત એ િવ નો ાચીન દશ હોવાના લીધે તેની ઉ મ 

પરંપરાઓ, સામા જક ૂ યો, ઢઓ, ર ત- રવાજો, પ રવાર યવ થા સાથેની ખાિસયત 

ધરાવતા સાં ૃિતક વારસા ુ ંજતન અને ળવણી કરવાની આપણી ફરજ બની રહ છે. ાચીન 

ભારતની ચોસઠ કલાઓ મા ંહ તકલા, કાર ગર , કસબ, ુ ર, ચ , સગંીત, નાટ કલા અને 

ૃ યકલા ઈ યા દ ગણાવી શકાય. આપણી ાચીન ુ ાઓ પણ ૂ યવાન હતી. તૂકાળમા ં

િવદશી વાસીઓ ક આ મણો માટ ભારતની સ ૃ  આકષણ ુ ંક  હ ુ.ં ભારતના સાં ૃિતક 

વારસા ુ ં સ દય ભારતીય કાર ગરો અને કસબીઓની ુ ર પારંગતતામા ં સમાયે ુ ં છે. 

ભારતના ભાતીગળ વનને તેઓ તેમની કલા કાર ગર  અને ુ ર ઉ ોગો ારા ુશળતાથી 

િવકસાવેલી છે. ભરત- ૂથંણ, કાપડ વણાટ, કા ઠકલા, માટ કામ, ધા કુામ, ચ કલા, કાપડ 

રંગાટ કામ, ચમ ઉ ોગ, મીના કાર ગર , નકશીકામ, અક ક અને હ રાન ેલગતી કૌશ ય ણૂ 

કાર ગર , િશ પ- થાપ ય, હાથવણાટને લગતી કાર ગર  વગેરએ ભારતની એક આગવી 

ઓળખ છે. ાચીન સમયથી ભારત વ -િવ ા ે ે ણી ુ ંછે. ભારતના ુશળ કાર ગરો ારા 
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તૈયાર થતી ઢાકાની મલમલનો તાકો દવાસળ ની પેટ મા ં સમાતો અથવા સાડ  વ ટ માથંી 

પસાર થઈ જતી હોવાની વાતો ણીતી જ છે. ક મીર સ હત ભારતમા ં બનતા ગાલીચા, 

પાટણના ં પટોળા,ં કાં વરમ તમેજ બનારસી સાડ ઓ રાજ થાનની બાધંણીઓ વા 

હાથવણાટના બેન નૂ ુ રના ન નૂા એ ભારતની એક આગવી ઓળખ અન ેસાં ૃિતક ધરોહર 

ગણી શકાય છે. જુરાતમા ં સોલકં  ગુના વુણકાળ દર યાન તે વખતના પાટનગર 

પાટણમા ં અનેક કાર ગરો  સાળવીઓ હતા તે આવીને વ યા હતા. તેમની આવડત અને 

કૌશ યને લીધે ખાસ કર ન ેપાટણના ંપટોળા ંજગતભરમા ંિવ યાતં બ યા. પાટણનો આ ુ ર 

આશર 900 વષ  કરતા ંપણ ાચીન હોવા ુ ંજણાય છે. અ યતં અટપટ , જ ટલ અને સમય 

માગંી લેતી આ કલા હાલમા ંમયા દત કાર ગરો પાસે રહ  છે. પાટણમા ંબનતા ંઆ રશમી વ  

‘બેવડ ઈ ત’ (ઈ ટ વણાટ) ન ેપટોળા ંતર ક ઓળખવામા ંઆવે છે. મા ંબનંે બા ુ  એક જ 

ભાત દખાતી હોઈ બ ે બા ુ  પહર  શકાય છે. પટોળા ંવષ  ધુી ટક છે અને તેનો રંગ પણ 

જતો ન હોવાથી આપણે યા ં‘પડ  પટોળે ભાગ, ફાટ પણ ફ ટ ન હ’ કહવત પણ ચ લત થઈ 

છે. 

પાટણની ઐિતહાિસકતાઃ 

 ભૌગો લક ટએ સ ૃ ધ એવા દશની શોધમા ંિનકળેલ વનરાજ ચાવડાએ ઈ.સ. 746 

મા ંસર વિત નદ  તટ આ ન ુ ંપતન (પાટણ) વસા ુ ંહ ુ.ં ુ ંનામ પોતાના િમ  અણ હલ 

ભરવાડના નામ પરથી અણ હલ રુ રા ુ ં હ ુ.ં આ  ઐિતહાિસક કાલના શાયાતવશંના 

શાસનકાળ દર યાન જુરાતન ે ‘આનત’ નામે ઓળખવામા ંઆવ ુ ં યારબાદ આ દશ ુ ર 

દશ, ુ રાજ ક અણ હલ રુ પ ન વા નામથી ઓળખવામા ંઆવ ુ ંહ ુ.ં જુરાતમા ંસોલકં -

વાઘેલા કાલીન સમયને વુણ ગુ તર ક ઓળખવામા ં આવે છે. આ ગુની શ આત 

ઈ.સ.942મા ં ળૂરાજ પહલાએ સોલકં  વશંની થાપના કર  હતી. યારબાદ પાટણની ગાદ  

ઉપર ચા ુડંરાજ, વ લભરાજ, િસ ધરાજ, ભીમદવ, ુમાળપાળ વા વીર પરા મી રા ઓ 

થઈ ગયા. મના સમયમા ંપાટણમા ંરાજક ય, સાં ૃિતક, આિથક વગેર ે ોમા ં િવકાસ થયો. 

સં ૃિતનો અથ એવો હોય છે ક ચી ત ુ ં િવ ાન, રા ય યવ થા, વહમોનો નાશ, તેમજ 

સાર  ખતેી, સારા ઉ ોગો થાપી પોતાની વન જ રયાતોની ચીજ-વ ઓુ બનાવી શક. 

ઈ.સ. વૂ 2400 ખભંાતનો મ ણયારો હડ પીય પ થર કાર ગરોએ  કળા િવકસાવી હતી ત ેજ 
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યા ુ ંઅ કુરણ આપણે કરતા આ યા છ એ. સોલકં  સમયમા ંઅણ હલવાડના રા ઓ મ 

ભોયની ઉપજ લતેા તેમ દશમાનંી જતા માલ ઉપર દાણ લેતા હતા. સ ુ ગમન અન ે

યાપારના કામકાજ સબંધંી થો ુકં જ લખવામા ંઆવેલ છે તો પણ વહાણ, વહાણવટા અન ે

ચાચંવાના નામ આવે છે. િસ ધરાજના સમયમા ંવહાણવ ટયા અથવા સાયાિં ક, ચાચંવાઓની 

બીકથી પોતાની માલમતા કોથળામા ંસતંાડ ન ેદશમા ંલાવતા હતા. પાટણના વહાણવટા િવશે 

ણતા સમ ય છે ક પાટણમા ંનાના-મોટા ઉ ોગો િવકાસ પામેલા અને ની આયાત-િનકાસ 

િવદશ સાથે પણ કરવામા ં આવતી હશે. જુરાતમા ં આ સમય દર યાન અનેક ાિતઓ 

બરાજમાન હતી. મા ં હ મ, સોની, કા યકાર, છાપકામ, ઝવરે , કંસારા, ભી તી, વણકર, 

થુાર વગેર ાિતઓ માણે તેમના ધધંાઓનો િવકાસ થયો હતો.  ની ન ધ દશીનામાવલી 

તથા અ ય સા હ યોમાથંી મળે છે. આ સમય દર યાન િશ પ- થાપ ય, સા હ ય, કલા, રાજક ય, 

સાં ૃિતક ે ોનો િવકાસ ચરમસીમાએ ર ો હતો. ઈ.સ.1304 મા ં અ લાઉ ન ખીલ ના 

સૈ યએ સોલકં -વાઘેલા વશંના છે લા રા  કણદવ પાસેથી પાટણનો કબજો લીધો અન ે

પાટણમા ં ુ લમ સ ા થપાઈ. મોઘલકાલીન સમયમા ંપણ પાટણ તેમ ુ ં ુ ુ ંપાટનગર ર ુ ં

હ ુ.ં આ સમયગાળામા ં જુરાત આિથક અન ે ુ ર ઉ ોગની ટએ સ ૃ ધ હ ુ.ં અહમદશાહ 

ઈ.સ.1411મા ં અમદાવાદ વસા ુ.ં યારબાદ થોડાક સમય પછ  જુરાતની ૂની રાજધાની 

પાટણને બદલે અમદાવાદ બની હશે તેમ છતાયં પાટણમા ં સુલમાન ુ તાનોએ ુ ર 

ઉ ોગોને ઉ ેજન આપવા ઘણા ય નો કયા હતા. ૂના પાટણનો અ ત ાર થયો અને ન ુ ં

પાટણ ાર ઊ ુ ંથ ુ ંતે િવશેની ચો સ મા હતી મળતી નથી. પરં  ુઅમદાવાદ રાજધાની 

બ યા પછ  પાટણના હ તકળા ઉ ોગ સાથે સકંળાયલે કાર ગર વગમા ંધીર ધીર ઘટાડો થવા 

લા યો. 

પાટણના પટોળાની ઐિતહાિસકતા 

 પાટણમા ંપટોળા ં ારથી વણાય છે તે ગ ેચો સ મા હતી મળતી નથી. તેમ છતાયં 

પટોળાના સ નહાર સાલવી લોકોને પાટણમા ં ુમાળપાળ ક િસ ધરાજ ક કણદવના સમયમા ં

આવેલા કટલાક ઇિતહાસકોરો તેમને દ ણાના લના દશમાથંી આ યા હોવા ુ ંમાને છે તેમ 

છતાયં સા હ યો, ઇિતહાસકારના લખાણો, લોકગીતો, દંતકથાઓ અ સુાર તમેને િસ ધરાત  

કણદવના સમયમા ંઆ યા હોય તેમ માનવામા ંઆવે છે. વળ  સાલવીઓની િત અને ધમ 
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િવશે પણ અલગ-અલગ મા હતી મળે છે. પાટણમા ં સાલવીઓ િસ ધરાજના સમયમા ં માતા 

મયણ લા સાથે દ ણ ભારતમાથંી આ યા હોવા ુ ં મનાય છે. આમ જોઈએ તો સાલવીઓ 

કણદવના સમયમા ંઆવલેા જણાય છે. આ ઉપરાતં અનેક લોકકથાઓ જુબ આપણને ણવા 

મળે છે ક પટોળા બનાવનાર સાલવીઓ પાટણના નહ  પણ અ ય િવ તારમાથંી આવેલા 

જણાય છે. 

 રાસમાલામા ંજણા યા જુબ ુમારપાળે સપાલદ ના રા એ ઉ રાસન વ  મોક ુ ંત ે

તેણ ે રા ુ ંન હ. તેથી ુમારપાળે ચાહડન ેસૈ ય લઈ મોક યો. ચાહડ બબેંરામા ંઘેરો નાખંીન ે

700 ુશળ સાલવી લઈને પાટણ આ યો. ુમારપાળ રાસામા ંબબેંર  નગરના રા  પાસે કો ું 

પટો ં લવેા ુતને મોક યો તેણે ન આ ુ ં તેથી બાહડ સૈ ય લઈને ગયો તેને સાત હ ર 

સાલવીઓને પાટણમા ંલાવીને વસા યા. 

 બધં ચતામણીમા ં જણા યા જુબ બબેંરક પ નના વામી રા  વીસલદવ પ ન 

(પાટણ)મા ં ુમારપાળ યૂાલને િત તૂ તર ક ઉ મ પટો ં (प टकुलवय) મોક ુ ં હ ુ.ં 

ચાહડને વ  પહરલ જોઈને ુમારપાળો છૂ ુ,ં યાર તણેે જણા ુ ંક બબેંરમા ંરા  બળવાન 

છે યા ંપટોળા વણનાર સાલવીઓના સાતસો ઘર છે. અને વીસલદવ આ પટોળા પહર ન ેપછ  

વેચાણ માટ નગરની બહાર મોકલ ેછે. આમ, ચાહડ પટોળા વણનારને પાટણમા ંલાવવા બબેર 

ઉપર આ મણ ક .ુ 

 ુ ુપ ાવલીમા ંજણા યા જુબ ુમારપાળ પટો ં પહર ને ી પા નાથ ની ૂ  કર 

છે, યા ં ુગંીપ ણથી રા નો િમ  વેપાર  દરાસરમા ંદશન કરતા ંઆ ય જોવ ેછે. તે રા ન ે

જણાવ ેછે ક આ પટો ં પિવ  નથી પણ તે બી એ પહર ુ ંછે. વ  ુમા હતી આપતા ંત ેજણાવ ે

છે ક ુગંીપ ણના રા  ટલા ચીર ઉતાર તે લઈ વેપારોને પરદશમા ંવેચવા મોકલ ેછે. યાર 

ુમાળપાળ સેવકને ુગંીપ ણ જઈ સાલવીઓન ેપાટણ લાવવા મોકલે છે. સાવલીઓની સાથ ે

દવ ી નમેીનાથ, આ દ ર અને ગૌતમ વામી તથા ુ ુ બગસેન ભ ારક તમામને પાટણમા ં

લાવી સાતપરા ં વસાવવામા ં આ યા હતા. પાટણમા ં સાલવીઓના ઘણા મહો લા છે. 

ઈ.સ.1664-94મા ં કણદવના સમય દર યાન પાટણમા ં સાલવી હોવા જોઈએ. િસ ધરાજના 

રાણકદવીના દોહામા ં “પાટણના ં પટોળા”ંનો ઉ લેખ છે. આમ જો સાલવીઓ ુમારપાળના 
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સમયગાળામા ં એટલે ક ઈ.સ.1164-65ના સમયગાળામા ં પાટણમા ં વસવા આ યા હશે. અન ે

ુમારપાળના સમયથી આજ ધુી સાલવીઓ પાટણમા ંઆવીન ેવ યા હોવા જોઈએ. 

 ભારત સરકાર ારા 900 વષ ાચીન પાટણના ં પટોળાન ે ઓ ાફ કલ ઇ ડકશન-

Geographical Indication મા ંર શન આપવામા ંઆ ુ.ં પરં  ુ જુરાતની પાટણના પટોળાન ે

તેમા ં થાન મ ુ ંનહ . 

પટોળાના િવિવધ શા દક અથઃ 

 પટોળાનો શા દક અથ જોઈએ તો સદ ઓથી ‘પ ’ શ દ ઉપરથી ઉદભવેલ છે. 

સં ૃતમા ં‘પ ’ રશમ માટ વપરાતો શ દ છે. વણક સ ુ યમા ંિવિવધ વ ોના નામનો ઉ લેખ 

મળે છે. 12મી સદ  વૂ તેને અલગ-અલગ નામથી ઓળખવામા ંઆવ ુ.ં મ ક, प टकुल, 

प टपाटु, प टह र, ह रप ट વગરે વા રશમના વ ો હતા. 12મી સદ  પછ  पटोलक  નામનો 

ઉ લેખ સં ૃત ભાષામાથંી મળે છે. રશમી ઝીણા વ ોને पदांशुक અને તેના આખા તાકાન ે

पटपा ध કહતા હશે. पटपाटू પાટણમા ંબનતા,  તેના “पटणी पटपाटू” ઉ લેખ પરથી લાગે છે.  

બબેંરક પ નનો રા  િવસલદવ ે પ ન (પાટણ) મા ં ી ુમાળપાળ પૂાલને િતભા તૂ 

તર ક ઉ મ પટો ં (प टकुलवय)  મોકલા ુ ં હ ુ.ં 17મી 18મી સદ  બાદ પટોળાનો યાપક 

માણમા ં ઉપયોગ થતો. મ ય ગુમા ં પટોળાનો િવકાસ વ  ુજોવા મળે છે. પરં  ુ પટોળામા ં

સોના અને ચાદં ના તાર, રશમનો ઉપયોગ થવાથી ત ેઘ ુ ંમ  ુબ ુ.ં ના કારણે સામા ય 

માનવીને તે પરવડ તેમ ન હ ુ.ં 19મી સદ મા ં તેની માગં ઓછ  થઈ અન ે તુર-રશમના 

પટોળા ંબનાવવા ુ ંશ  થ ુ.ં 

પટોળાની રચના 

 પટોળાની રચના બૂ જ જ ટલ છે. તેને અલગ અલગ યામાથંી પસાર કર ન ે

પટો ં તૈયાર કરાય છે. 

 ુ ધ વદશી રશમ ુ ંબડંલ અને રશમની ટ ઓ  કાચા રશમના બડંલ પ ે ા ય 

છે. 

 કાચા રશમની ટ ઓ લઈ ખોલી અને પરતી (ફ રક ) ઉપર લેવાય છે. 8 

પરતીમાથંી એક તાર બનાવાય છે. ન ે ે મા ં (Multi-Planning of Thread) 

કહવામા ંઆવે છે. 
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 રશમની ટ ઓ લઈ તેના ઉપરના ક ડા અને લાળને ૂર કરવા સોડા વોટર (ધોવાના 

સોડા)ની સાથે ઉકાળવામા ંઆવે છે અને તેને સફદ બનાવાય છે. 

 રશમને બાફ ન ેસફદ કયા પછ  તેને વ છ પાણીમા ંધોવામા ંઆવે છે. 

 8 તાર ભેગા કર ન ે બનાવેલ ટ ઓ પન ગ મશીનમા ં (ચરખા ઉપર) વળ 

આપવા ુ ં કાય શ  થાય છે અને પછ  તે રશમ પટો ં બનાવવા ઉપયોગમા ં લઈ 

શકાય તે ુ ંબની ય છે. 

 સાડ ની ભાતને ાફ પપેર ઉપર દોર  તેમા ંતારની ગણતર  કર  તાણો અન ેવાણો 

તયૈાર કરાય છે. લબંાઈ અને પહોળાઈને પણ યાનમા ંલેવાય છે. 

 તાણો અને વાણો તૈયાર કર  લાકડાની મ ઉપર લઈ ાફ પેપરમા ં તયૈાર કરલ 

ડઝાઈન અને કલરને અ ુ પ બાધંણી તૈયાર કરાય છે. 

 બાધંણી યામા ં  ભાગ રંગવાનો હોય તેન ે ુ લો રાખી બાક ના ભાગમા ં

માપસરની ગાઠંો માર  તુરાઉ દોરાથી બાધંી દવામા ંઆવે છે આ યાને ટ ટાઈલ 

ે મા ં‘ટાઈ અને ડાઈ’ પ ધિતથી ઓળખાય છે. 

 આ યા જુબ સાડ મા ં મશઃ કલર આવતા હોય તે ભાગને બાધંી છોડ ને આ 

યા ણૂ કરાય છે. આ કામ માટ બે થી અઢ  મ હનાનો સમય લાગે છે. 

 તાણા અન ેવાણાને ધોવા ુ ંકામ કરાય છે અન ેત ેપછ  જ રશમ વણવા લાયક બન ે

છે. 

 તાણાને રંગાઈ ગયા બાદ તેમને માપસર, હારબધં તેની ડઝાઈન માણે શાળ ઉપર 

લેવાય છે અને વાણાને બોબીન ઉપર વ ટ  દવાય છે. 

 તાણા અન ે વાણાન ે શાળ ઉપર લેવાય છે. શાળ ડાબી બા ુથી નીચી અન ે જમણી 

બા ુથી ચી ઢાળવાળ  હોય છે. વાસંના કાઠલામાથંી બોબીન કૂ  વારંવાર 

તાણામાથંી પસાર કર  વણાટકામ કરાય છે. 

આમ 19 ટ લાં  ુઅને 4 ટ પહો ં પટો ં તૈયાર કરતા ં3 થી 4 માસનો સમય ક 

તેથી વ  ુસમય પણ લાગે છે. બ ે ય ત ારા દવસમા ં 6 થી 7 ચ વણાટકામ થાય છે. 

પટોળાની આ સમ  યા બૂ જ જ ટલ હોય છે. 

પટોળાની રચના માટની સાધન સામ ી 
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પટોળાની રચના માટ ઉપયોગમા ંલવેાતા મોટાભાગના સાધનો લાકડાના હોય છે. મા ં

વાસં, સીસમ અને સાગના લાકડાનો ઉપયોગ કરવામા ંઆવે છે. 

(1) પરતી (ફ રક ) - તનેો ઉપયોગ તારન ેવ ટવા માટ થાય છે. 

(2) પન ગ મશીન –  રશમના તારને વળ આપવા ુ ંકામ કર છે અને તે લોખડં ુ ં

બને ુ ંહોય છે. 

(3) અ ય સાધનો – મા ંલાકડાની મ (ચોક ુ) ટ  ખોલવા માટનો ચરખો, કાબંળ , 

ટોક ું વગેર વા સાધનોનો ઉપયોગ થમ તબ ામા ંથાય છે. 

શાળના સાધનો 

(1) તોર – ને ે મા ં બીમ (Beam) કહ છે. ની ઉપર કપ ુ ં તૈયાર થયા બાદ 

વ ટવામા ંઆવ ેછે. 

(2) વી – ને ે મા ંબીટર (Beater) કહ છે. તેનો ઉપયોગ વણાટ કરતી વખતે 

તારને ુ ત કરવા માટ થાય છે. 

(3) વેહ – વેહ ારા તેન ે ોસ આપવામા ંઆવે છે. 

(4) ખસરા – તે સાગના લાકડાના બનેલ હોય છે. સાડ ના પનાની લબંાઈને યાનમા ં

રાખી તાર ૂચંાય નહ  તનેે માટ યોગ કરવામા ંઆવે છે. 

(5) માકંડ  – આ સાધન ઉપર શાળનો આધાર છે. તેની મદદથી શાળને દોરડા વડ 

બાધંી શકાય છે. 

(6) બોબીન – તનેો ઉપયોગ રશમના આડા તારને વ ટવા માટ થાય છે. 

(7) નળ  – ત ેવાસંના લાકડામાથંી બનાવાય છે. તેનો ઉપયોગ આડા તારન ેવણવા 

માટ કરવામા ંઆવે છે. 

આ ઉપરાતં ટ લ ુ ં વલેણ, લાકડાનો ભડો અને અનેક એવા નાના-મોટા સાધનો 

નાથી ૂ મ કાય થઈ શક તેવા સાધનોનો ઉપયોગ કરવામા ંઆવે છે.  

(6) પટોળાની િવિવધ ડઝાઈન અન ેરંગ (કલર)  

 પટોળામા ં રાસાય ણક રંગોના બદલે ુદરતી રંગનો ઉપયોગ કરાય છે. આજથી 200 

વષ પહલા પટોળામા ં વન પિતજ ય રંગોનો ઉપયોગ થતો. પરં  ુ ે  સ ાની શ આત 

થતા ંભારતમા ં  રાસાય ણક રંગો બ રમા ં કુવામા ંઆ યા યારથી કાર ગરોએ રાસાય ણક 
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રંગનો ઉપયોગ શ  કય . પરં  ુ િવદશી પયટકોની તમેના યેની લાગણીને માન આપીન ે

કટલાક પ રવાર “Old is always Gold” ની કહવાત સાથક કર  અન ેપયાવરણના ા ૃિતક 

રંગોનો વપરાશ શ  કય . તમેને શાકભા ના ળૂ ત વોનો ઉપયોગ કર  રંગ બનાવવા ુ ં

સશંોધન કર ુ.ં મા ંહળદર, ગલગોટા, ુગંળ ની છાલ, દાડમની છાલ, કાથો, ગળ , આવળ, 

લાખ, મ ઠ, કરમજ વગેરનો ઉપયોગ કર  ખને ગમે તેવા રંગ બના યા. 

 પટોળાની ભાત િવશે કહવાય છે ક “પડ  પટોળે ભાત ફાટ પણ ફટ નહ ” પટો ં ગમે 

તેટલા વષ ૂ ુ ંહોય પરં  ુતનેી ડઝાઈન અને કલર એવા જ મરણીય ખોને પણ વી 

દ તેવા હોય છે. સાલવીઓના જણા યા જુબ ુ ંજરભાત, લભાત, રાસભાત, છાબડ ભાત, 

ચોકઠાભાત, બાર હાથી ભાત, અખરોટ ભાત, મરભાત, દાં ડયારાસ ભાત, વોરાગ  ભાત, 

નવર નભાત વગેર ૂની અને પરંપરાગત ચાલી આવતી ભાતો છે. 

1. નાર ુંજર ભાતઃ 

આ ભાત ણસો વષ ૂની છે. વણક સ ુ યમા ં રશમમાથંી બનતા વ ોની ભાતોમા ં

નાર ુ ંજ ભાતનો ઉ લેખ છે. મા ં ૃ ય કરતી મ હલા, પોપટ, હાથી ુ ંસયંોજન હોય છે. પોપટ, 

ી અન ે હાથીની ડઝાઈનથી બનેલ “પોપટ નાર ુ ંજ”નો આ સ હૂ મા ં સં ણૂ તીકનો 

આધાર એક ઝાર દારની દર બનાવેલ હોય છે. 

2. ીકારભાતઃ 

આ ભાત સાલવી ુ ુ ંબના વૂજોએ બનાવી હતી તેમજ ુ ંવરબાઈના મામેરામા ં પણ 

તેનો ઉ લેખ છે. તેને ગજવાડ પણ કહવાય છે. તે ગજવાડ અથવા ગજની વ ડ એમ સમાસ પ ે

બનેલો છે. ગજનો અથ હાથી પ ટ છે અને વ ડ શ દ વટ  ગોળ  વા અથનો ચૂક છે. આ 

વટ  ક વ ડ શ દ વ ોમા ંઆવતી ગોળ  વી છે ક ટ  ભાતો માટ વપરાયો હોવાનો સભંવ 

છે. આ ભાતનો એક પીસ વ ઝરલે ડના બાસલ ુઝયમમા ંઅન ેબી  પીસ ગાડન િસ ક 

િમ કના મા લકના તાપી કલકેશનમા ંરાખેલ છે. મા ં ુમારપાળનો િ ય હાથી ીકાર દશાવલે 

છે. આ ડઝાઈનના િનમાણ બદલ સાલવીઓને Master of Cloyhs એવોડ 2006મા ંમળેલ છે. 

3. અખરોટ ભાતઃ 

આ ભાતમા ં અખરોટ વી ડઝાઈનનો ઉપયોગ થતો હોવાથી તેને અખરોટ ભાત 

કહવામા ંઆવે છે. 
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4. રતનચોક ભાતઃ 

મા ં ભૌિમિતક તથા હ રાના આકારના તીકો બનાવાય છે. મા ં ચોકડ ની ભાતમા ં

િવ ભ  કારના ભાત ુ ંઆયોજન કરવામા ંઆવ ેછે. 

5. લવડ  ભાતઃ 

મા ં લના તીકનો યોગ કર ન ે િવશેષ ર ત ે ણ ણ લોની ભાત બનાવવામા ં

આવે છે. 

6. પોપટ મોર ભાતઃ 

મા ં પોપટની આ ૃિત બનાવવામા ં આવે છે. આ ડઝાઈન વણકર સેવા ક  ારા 

િવકસીત કરવામા ંઆવી છે. આ ભાતન ેએક ઝાળ દાર રખાઓની દર યાશીલ કરવામા ં

આવે છે. ની ેરણા  દશના પારંપ રક “તે લયા માલ” માથંી લવેામા ંઆવી છે. 

આ કલા રિસકોએ અ ય ડઝાઈનનો િવકસાવેલ છે. મા ં સરવ ર ુ,ં ા ભાત, 

વેલે ટાઈન-ડ ભાત, સાકંળ  ભાત, દવડાભાત, કમળભાત, રસભાત, છાવડ  ભાત વાઘ ુ ંજ 

ભાત, વગેરનો સમાવેશ થાય છે. પાટણ, ખભંાત, અમદાવાદ તથા રુતમા ં પટોળા સાડ  

બનાવવાની પ િત એક સમાન છે. પરં  ુતનેી દરની ભાતમા ં ભ તા જોવા મળે છે. ખભંાત, 

પાટણ તથા રૂતના પટોળાના તીકોમા ં તર જોવા મળે છે. 

 ખભંાતઃ 

ખભંાતમા ં સફદ રખાઓથી લના પ ા બનાવવામા ં આવે છે. ઝાળ મા ં વ ચે ગા ા 

રંગના ગણામા ં(સાડ નો વ ચેનો ભાગ) ણ સફદ લો, ક થઈ રંગની ડાળ ઓ બનાવવામા ં

આવે છે,  કનાર  બા ુ હોય છે. અને તેમા ંપ ા અને ધાર ઓ હોય છે. 

 પાટણઃ 

પાટણની પટોળા સાડ ઓમા ં લ પ ાની ઝાળ નથી હોતી. આલકંર પાલવના બદલે 

કનાર  બા ુ રાખવામા ંઆવે છે. કનાર  ઉપર હાથી, લના ઝાડ, પોપટ તથા મ ુ યની ભાત 

બનાવવામા ંઆવે છે. આ ભાતને એ ર ત ેબનાવવામા ંઆવે છે ક મા ં પ પુ ઓના પગ 

કનાર  બા ુ નહ  પણ દરની બા ુ હોય છે. પાટણની સાડ ઓમા ં ગણાના રંગ ઘા ા હોય 

છે. મા ંલાલ, પીળા અને લીલા રંગની તીક બનાવવામા ંઆવે છે. 

 રૂતઃ 
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રૂતની સાડ ઓમા ં કનાર  અન ે ગણાના રંગમા ંસામા ય લીલો રંગ હોય છે અને 

ગણામા ંલાલ રંગ હોય છે. વતમાન સમયમા ંપટોળા ુ ં ૃિ મ અને સ  ુ પ જોવા મળે છે 

 િવશેષ પથી સૌરા  રાજકોટના પટોળાના નામથી ઓળખાય છે.  વા તવમા ંડબલ ઇ ત 

નથી પરં  ુતાના ઇ ત રશમી સાડ  છે. 

7. પટોળાની કમત 

  પટોળા બનાવવા માટના ુ ધ રશમ અને રંગોની કમત વધતા પટોળાની કમત પણ 

વધવા લાગી. વતમાન સમયમા ં 70,000 થી માડં ને 1.5 લાખ ધુીની થાય છે. આ વૂ 

પરંપરાગત ર ત ે નવ વાર ધરાવતી અને 45 થી 54 ચ પહોળાઈ ધરાવતી સાડ ઓ 

વણવામા ં આવતી ની કમત સામા ય માનવીને પરવડ તેમ ન હતી. તેથી સાલવીઓએ 

19મી સદ  બાદ હાથ માલ, ટબલ લોથ, ુપ ા, કાપ અને ઘોલપીસ વગરે બનાવવા ુ ંશ  

ક .ુ સામા ય ર તે તેની કમત 5000 થી 10,000 ધુીની કાય છે. બી  િવ ુ  બાદ 

પટોળાની િનકાસ સામા ય કારણસર ઇ ડોનેિશયાની સાથે ટૂ  ગઈ ના કારણ પ ેસાલવીઓ 

જણાવ ેછે ક ુદરતી આપ ી, અક માત ક માનવ ઘટના હોઈ શક. 19મી સદ  બાદ પટોળા ુ ં

મોટા ઉ ોગપિતઓ, ગભ ીમતંો, યાતનામ િવ િૂતઓ ક આિથક ર ત ેસ ધર એવા લોકો જ 

તેનો ઉપયોગ કર છે.  

(7) ઉપસહંારઃ 

 જુરાતના યાત પાટણના પટોળાની કમત ઈ.સ. 1934મા ં100 િપયા હતી. પરં  ુ

આ  તેની કમત ચાર લાખ ધુી પહ ચી ગઈ છે. આ કલા ુ ત થઈ રહ  છે. કારણ ક ચાર 

પ રવારો જ પટોળા બનાવે છે. યાર જુરાત સરકાર આ કલાને વતં રાખવા માટ ઈન ગ 

આપવા ુ ં શ  કરવા ુ ં િવચા  ુ છે. પટો ં મશીનમા ં નહ  પણ હાથથી બન ુ ં હોવાથી તેની 

રચનામા ં લગભગ 4 થી 6 મ હના લાગે છે. અને જો પટોળા બનાવવામા ં અ ય કાર ગરો 

તાલીમ લઈને પટોળા બનાવે તો આ કાય ઝડપી બની શક છે. 900 વષ ૂની આ કળાને 

ખર દનાર દશમા ં જ નહ  પરં  ુ િવદશમા ં પણ ઘણા છે. પાટણમા ં િવદશથી આવેલ ઓડર 

વષમા ં50 થી 60 હોય છે. એટલે ક પાટણમા ંબનલે સાડ ુ ં40% એ સપોટ િવદશમા ંથાય છે. 

સં ણૂ િવ મા ં યાત યોર િસ કમાથંી બનતી ઓ રજનલ પટોળા સાડ  મા  જુરાતના 

પાટણમા ંજ બને છે. એક મુ પર વષમા ં દા  4 થી 5 સાડ  જ બને છે. પાટણમા ં ુલ 20 
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મુ આવેલ છે. માથંી એક વષમા ંએવરજ 100 સાડ  બની શક છે. આમ, પાટણના પટોળાની 

કલાને વતં રાખવી જ ર  છે. પાટણમા ંપટોળાની સાડ ુ ંએક ુઝયમ છે ની લુાકાત 

દવસમા ં દા  100 િવ ઝટસ લતેા ંહોય છે. ના પરથી ણી શકાય છે ક ુ રઝમ ે ે પણ 

પાટણના પટોળા ુ ં બૂ જ અને ું મહ વ રહ ુ ંછે. પાટણ ુ ંપટો ં એ ભારતનો વૈભવી વારસો 

છે અન ે જુરાતની ઓળખ છે. આવી સાં ૃિતક કલાને હ રટજમા ં થાન મળે તેવી અપે ા 

લગભગ બધા જ જુરાતીઓને હશે જ. 
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જુરાતના ંઇિતહાસ અને સં ૃિતના ંલેખનમા ંડૉ. ભારતીબેન શેલત ુ ં

વાવ િશલાલેખના ે ે દાન 

વાઘેલા હતલબહન ગર શભાઇ 

જુરાત િુનવિસટ  

Email : hetalvaghela6666@gmail.com 

તાવના:- 

               ભારત એ ાચીન સં ૃિત અને ઇિતહાસનો અ ૂ ય વારસો ધરાવતો િવશાળ દશ 

છે. ાચીન િવરાસતની બ ુલતા ધરાવતા આપણા ં આ દશના ં ઇિતહાસ અન ે સં ૃિતના 

અ વેષણ અને િન પણ માટ ળૂ ાચીન અવશષેો અ યતં મહ વ ુ ં થાન ધરાવે છે. 

ભારતવષના રાજક ય અન ેસાં ૃિતક ઇિતહાસના એક એ મ તર ક જુરાતનો ઇિતહાસ એના ં

ઉપલ ધ ાચીન રુાવશેષીય અને સા હ યક સાધનોની િવ લુતાને લીધ ેઅ યતં સપં  છે. 

આ સાધનોમા ં અ ભલેખો, િસ ાઓ, િશ પ- થાપ ય, હ ત તો, દ તાવેજો, ખતપ ો અને 

ફરમાનોનો સમાવેશ થાય છે. જુરાતના રાજક ય, સાં ૃિતક, સામા જક, આિથક, ધાિમક અન ે

ભૌગો લક ઇિતહાસના સવાગી િન પણ માટ આ સાધનો ુ ં સશંોધન ણૂ અ યયન અિત 

આવ યક છે. 

                  રુાવ કુ ય તેમજ ાચીન અવશેષો વી સાધન-સામ ીમા ંભારતના ંબી  

રા યો કરતા ં જુરાત સ ૃ  હોવા છતા ં એમા ં લિપિવ ા,અ ભલેખિવ ા, િસ ાશા  અન ે

હ ત તિવ ાના િવ ાનો ગળ ના વેઢ ગણી શકાય એટલા જ છે. ભારતીય િવ ાનો પૈક  ડૉ. 

ભગવાનલાલ ઇ , ી ગ ર શકંર આચાય અને ી દ ા ેય બાલ ૃ ણ ડસકળકરના 

દાન પછ  આ િુનક િવ ાનોમા ં જુરાતના ડૉ. હ ર સાદ શા ી ુ ંઆ ે ે અ ૂ ય દાન 

છે.૧  તમેની  જ પરંપરામા ંતૈયાર થયેલા  ડૉ. ભારતીબને શેલતનો ફાળો આ ે ે અ ૂ ય 

રહલો છે. 
 

ડૉ. ભારતીબેન શલેત ુ ં ારં ભક વન :  
           ઉ ચકો ટના સશંોધક અને અ યાપકની બેવડ  િૂમકા ભજવનાર ડૉ. ભારતીબેન 

ક િત ુમાર શલેતનો જ મ ૩ ુલાઇ, ૧૯૩૯ ના રોજ મહસાણા કુામ ે થયો હતો.૨   તેમણે 

અ ભલેખિવ ાના ે  ે
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િશલાલેખો, તા પ લેખો, જળાશયોના િશલાલખેો, િતમાલેખો તેમજ અ ગટ અ ભલેખોના 

વાચન અને સપંાદન ારા જુરાતના ં રાજક ય અને સાં ૃિતક ઈિતહાસમા ં ટૂતી કડ ઓ ુ ં

અ સુધંાન કરવા ુ ંમહ વ ુ ંકાય ક  ુછે. 
               ડૉ. ભારતીબેન શેલતે ાથિમક િશ ણ મહસાણા અને વડોદરામા ં તથા 

મા યિમક િશ ણ અમદાવાદમા ંમળે ુ.ં ૧૯૬૦ મા ંસં ૃત િવષય સાથે બી.એ. અને ૧૯૬૨ મા ં

એમ.એ. ની પદવી મેળવી હતી. સરદાર વ લભભાઈ આ ્સ કોલજે, અમદાવાદમા ંઅ યાપક 

તર ક સેવા આપી હતી. આ દર યાન એમણે સં ૃત(અ ભલેખિવ ા) િવષયમા ં

‘Chronological systems of Gujarat’ શીષક હઠળ પીએચ.ડ  ની પદવી મેળવી.૩  

              ડૉ. ભારતીબને શેલતે સં ૃત ભાષા અને સા હ ય, ભારતીય અ ભલેખિવ ા, 

કાલગણના, ભારતીય ાચીન િસ ાશા , િશ પશા , હ ત તિવ ા, ાચીન લિપિવ ા વા 

િવષયોમા ંસશંોધનકાય ક  ુ છે. ડૉ. ભારતીબેન શેલત લિપિવ ાના ણકાર હોવાથી તેઓએ 

ાચીન અ ભલેખો, િસ ાઓ અને હ ત તોમા ં યો યલેી લિપઓને ઉકલી ઇિતહાસની 

મહ વની િવગતોને બહાર લાવવા ુ ંકાય ક  ુછે. 

           તેમણે ભો. . િવ ાભવન તેમજ જુરાત િુનવિસટ  વી િવિવધ સં થાઓમા ં

ભારતીય સં ૃિત િવષયના યા યાતા તર ક, અ ુ નાતક અ યાપક તેમજ િનયામક તર કની 

કામગીર  સભંાળ  હતી. ડૉ. શેલત જુરાત ઇિતહાસ પ રષદની કારોબાર  સિમિતના કોષા ય , 

ઉપ ખુ અને ખુપદ પણ ર ા હતા. 
       ડૉ. શેલતે પોતાની કાર કદ ના ઘડતર અને વનઘડતરની સાથે િવ ભ  િવષયોમા ં

મૌ લક થંો આપવાની સાથે જુરાતના ંઇિતહાસના કટલાક થંો ુ ંસપંાદનકાય પણ ક  ુછે. 

મા ં ‘ જુરાતનો રાજક ય  અને  સાં ૃિતક ઇિતહાસ’, ‘Jain Image Inscription of 

Ahmedabad’ અને  

‘ભાગવત રુાણની સમી ત આ િૃ ’  ુ ંસપંાદન ુ ય છે.૪      

          ઇિતહાસ અને સં ૃિત તેમજ સં ૃતિવ ાના ુ પ  તજ  અને િવ ાન ડૉ. 

ભારતીબેને રુાત વીય અને સા હ યક સાધનોમાનંા અ ભલેખો, િસ ાઓ અન ે ાચીન 

હ ત તોના ે ે ન ધનીય દાન ક  ુછે.       
         ડૉ. શલેત ે અ પયત ાચીનકાલ, મ યકાલ અને અવાચીનકાલના મળ  ુલ 300 

ટલા અ ગટ અ ભલખેો ઉક યા છે અને સશંોધન ણૂ તાવના, અ ભલેખનો પાઠ, 



ISBN : 978-81-952708-4-2 Cultural Traditions of India: Through the ages 

 

32 Conference Orgenaizer : Shri & Smt. P. K. Kotawala Arts College, Patan & ICHRC 

 

ભાવા વુાદ, એમા ં િત બ બત રાજક ય-સાં ૃિતક ઇિતહાસ, ભાષા, લિપ, િમિત, થળનામ-

અ ભ ાન  તટ થતા વૂક ર ૂ કયા છે. આ અ ભલેખોમા ંમં દરના તકતીલેખ, પા ળયા-લખે, 

કબરલેખ, તા પ ો તેમજ િતમા- લેખોમા ં આરસની િતમાની પી ઠકા ઉપરના અને 

ધા ુ િતમાઓ પરના લખેો ઉક યા છે. જળાશયના િશલાલખેોમા ં વાવ અને ુ ંડના લેખોનો 

સમાવેશ થાય છે.૫ 

 

જળાશયોના િશલાલખે :- 

        ાચીનકાલથી જળાશયોની યવ થા, રુ ક નગરની રચનામા ંઅન ય થાન ધરાવ ે

છે. ભારતીય સં ૃિતના િવકાસમા ંજળાશયોએ અનોખી િૂમકા િનભાવી છે. ભારતીય પૌરા ણક 

પરંપરામા ં દવો, તીથ થાનો, સરોવર, તળાવ, ુ ંડ, વાવની િત ઠા ુ ં માહા ય વણવવામા ં

આ ુ ં છે. આ કારના કાય ને તૂિનમાણના ં કાય  અથાત જનક યાણના ં કાય  કહ છે. છેક 

મૌયકાલથી િવિવધ કારના જળાશયોના બાધંકામ થતા ં હોવાના ય  અને અ ભલેખોના 

રુાવા મળે છે. જળાશયોનો ઈિતહાસ ણવા માટના ંન ર સાધનોમા ંએક સાધન િશલાલેખો 

છે. ઘણીવાર વાવ, ૂવા ક ુ ંડ તથા તળાવની પાળ ઉપર િશલાલેખ જોવા મળે છે.૬   મા ંડૉ. 

શેલતે વાવ િશલાલેખના ે ે ઉ ૃ ટ દાન આપી  તે ુ ંસવ ણ ક  ુછે. 

વાવોના િશલાલેખ :- 

           નાગ રક થાપ યમા ંવાવની રચના િવિશ ટ હોય છે. લબંચોરસ વાવના એક છેડ 

ૂવો હોય અને એ ૂવાની સામેના છેડથી પાણીની સપાટ  તરફ ઊતરવાના ંપગિથયા ંહોય છે. 

વાવને “ वापी ” ક “ वा पका ” સં ૃતમા ંકહ છે.  થળે ૂવો કરવાનો હોય તેમાથંી અ કુ 

તર એક પી ઠકા(ઓટલો) બાધંવામા ંઆવે છે. તેની એક બા ુએ ચોરસ કદના ંપગથીયાનંી 

સીડ વાળ  રચના હોય છે. ઊતરનારને મ ન પડ માટ તર તર પડથારની યોજના 

કરલી હોય છે. પગથીયાનંી બનંે બા ુ  દ વાલ કરલી હોય છે. દ વાલને મજ તૂ બનાવવા 

પગથીયાનંી ેણી વ ચે તભંો અને પાટડા ગોઠવવામા ંઆવે છે. 

ૂવા ધુી પહ ચતા ણ પાચં ક સાત માળની રચના થઇ ય છે, એ માપને ૂટ કહ છે. 

જુરાતની વાવો મોટભાગે એક વેશ ાર અને ણ ૂટની હોય છે. આ વાવોને નદંા(એક જ 

વશે ાર) કારની વાવો કહ છે. 

       સોલકં કાલની િસ  વાવોમા ંસ ુથી ાચીન વાવ પાટણની રાણી ઉદયમતીની વાવ છે. 

તા તરમા ંઉ ખનન ારા  િશ પસ ૃ  ા ત થઈ છે તે પરથી આ વાવ જુરાતની સવ તમ 
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કોતરણીવાળ  વાવ તર ક િસ  છે. તા તરમા ંપાટણની  રાણી ઉદયમતીની વાવની ગણના 

િવ  વારસામા ંકરવામા ંઆવી છે. 

         વઢવાણ ( જ. રુ નગર) ની માધાવાવના લેખો પરથી વાઘેલા રા  કણ ર ના 

નાગર મં ી માધવે પોતાના માતા-િપતાના મરણાથ બધંાવી હોવાની તીિત થાય છે.૭ 

 

સ તનતકાલની વાવો:- 
        પેટલાદ ( જ. આણદં) ની વાવનો િશલાલેખ (સ.ં ૧૩૮૦ - ઇ.સ. ૧૩૨૩)  અને મ ુવા 

( જ. ભાવનગર) ની દુાવાવનો િશલાલેખ (સ.ં ૧૪૩૭  - ઇ.સ. ૧૩૮૦-૮૧) સં ૃત ભાષામા ં

છે. પેટલાદની વાવના િશલાલેખમા ંજણા યા અ સુાર દ હ ના લુતાન યા ુ ન ઘુ કુના 

સમય દર યાન અણ હલવાડના દ વાનના ુકમથી તભંતીથના િનવાસી ઈ માઈલ ઉ માન 

િશરા  વાવના ણ ાર માટ િૂમદાન ક  ુહોવા ુ ં તીત  થાય છે.૮ 

        મહ દૂ બગેડાના સમયની સાપંા (દહગામ)ની વાવના િવ.સ.ં ૧૫૧૮ (ઇ.સ. ૧૪૬૨)ના 

બે િશલાલેખ થળતપાસ ારા ડૉ. શેલતે વાચંેલા અને એને સપંા દત કર  િસ  કયા છે. નદંા 

કારની આ વાવ એક વેશ ાર ની છે. છેક પાછળના ભાગ ે ૂવો છે. થમ માળ ઉપર નવ 

હોનો િશ પપ  છે. મહ દૂ બેગડાના સમયમા ંતાજખાન સાપંાની ગીર (સરકાર તરફથી 

બ ીસ તર ક મળેલી જમીન) સાભંળતો. તે સમયે ૃ  નાગર ુળના િતલક સમાન ે ઠ  કા  ૂ

અને ચૂરના ુ  સ ય ે બૂ ય ખચ  સપં રુ (સાપંા) ની આ વાવ ચ િુવધ કારના 

ાણીઓની તરસ છ પાવવા બનાવી.૯ 

       મહ દૂ બેગડાના સમયની વડવા (ખભંાત)ની વાવના સ ં૧૫૩૮, ૧૫૩૯ અન ે૧૫૪૪ 

ના સં ૃત દવનાગર  લેખોમા ંજણા યા અ સુાર મેહર ુળના તબંોળ  ાિતના ધનદ ારકામા ં

છ માસ રહ , શર ર  

ચ ુ ં ચ   કરાવી ા ણો  અને પી ડતોને  તથા તૂિનમાણના ં કાય  માટ દાન  આ ુ ંહ ુ.ં 

લેખમા ં
ધનદના સ કાય ની ુ ચર શ ત કરવામા ંઆવી છે. ૂ ધાર (સલાટ) ધનાક અને ખેતાક 

વાવ ુ ંબાધંકામ ક .ુ લખેમા ં‘વડવા’ ુ ંસં ૃત ‘વ ુવક’ જણા  ુછે.૧૦ 

         મહ દૂ બેગડાના સમયની અમદાવાદ ન કની અડાલજની વાવના લખેમા ં (િવ.સ.ં 

૧૫૫૫ - ઇ.સ. ૧૪૯૯) દંડાહ  દશ (કલોલ-મહસાણા િવ તાર)ના વાઘેલા રા  વીરિસહની 

રાણી ડાદવીએ પાચં લાખ ટંકા (ત કાલીન િપયા  ુ ચલણ) ખચ ન ે આ વાવ બધંાવી 
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હોવા ુ ંજણાવા ુ ં છે. કિવએ આ લખેમા ં ડાદવીની શસંા કર  છે. અડાલજ ગામ ુ ં ાચીન 

નામ ‘અ ા લજ’ દશા ુ ંછે.૧૧ 

          અમદાવાદની બાઈ હર રની વાવ િવશે ન ધતા ડૉ. શેલત જણાવે છે : આ વાવમા ં

સં ૃત અને ફારસી બનંે ભાષામા ં બ ે િશલાલખે છે. મહ દૂ બેગડાના રા યમા ં રા ના 

ત: રુની અ ય ા બાઈ હર ર ીનગર (અમદાવાદ) ની ઈશાન દશામા ંહ ર રુ (અસારવા) 

મ ય ે ચાર દશાએથી આવલેા તર યા ં મ ુ યો, પ -ુપ ીઓ વગેરના ઉપયોગ માટ 

૩,૨૯,૦૦૦ ટંકા ખચ ને વાવ કરાવી.૧૨ 
            ન ડયાદની અમદાવાદ  ભાગોળની વાવનો સ.ં ૧૫૭૨ (ઇ.સ. ૧૫૧૬)નો િશલાલખે 

સ તનતકાલનો એક મહ વનો વાવ-િશલાલેખ છે. એમા ં વાવના બધંાવનાર ુ ર વ ણક 

વેણીદાસે હ રો ગાયો અને યથી ુ ત એવી પોળો દાનમા ંઆપી અને આ વાવ કરાવી. 

લુતાન ઝુફફરશાહ ૨ ના શાસન દર યાન નટપ  (ન ડયાદ) મા ં ે ઠ  વેણીદાસ ે

લોકક યાણના ંઅનેક કાય  કયા હોવાનો િનદશ આ લેખમા ંછે.૧૩ 
          જુરાતના સ તનતકાલ દરિમયાન મોટ  સં યામા ં વાવો બધંાઈ હતી. એમાયં 

લુતાન મહ દૂ બેગડા અન ે ઝુફફરશાહ ૨ ના સમયમા ં વાવ થાપ યનો િવકાસ એની 

ચરમસીમાએ હતો. લોકક યાણના ં કાય  માટ થતા ંઆવા ં તૂકાય  આ કાલના ધાિમક અને 

સામા જક ઇિતહાસ માટ ન ધપા  છે. 

             પટેલાદ ( જ. આણદં) ની િશકોતર  માતાની િસ  વાવમા ંફારસી, સં ૃત અન ે

જુરાતી ણ ભાષામા ં િશલાલખે કોતરલો છે. એમા ં ક લ ગુ સવંત (૪૭૯૯), િવ મ સવંત 

(૧૭૫૫) અને હજર  સન આપેલો છે. લેખમાનંી ઐિતહાિસક  િવગત માણે ઔરંગઝબેના ુ  

ુમાર હુ મદ આઝમશાહને પેટલાદ ગામ ગીર તર ક આપવામા ંઆ ુ ંહ ુ.ં મહ લૂ અને 

પોલીસ ખાતાના અિધકાર ઓ અ ુ મે  અમીન ફોઝદાર મીરઝા અને ુ તફા ુલીબેગ વહ વટ  

કરતા. પચં ુલમા ં ઠા ુર રાયમલ,  

દસાઇ મ રુાદાસ શામળ , ે ઠ  ગાધંી મન  ારકાદાસનો સમાવેશ થતો. આ પચં ુલની 

મં ૂર થી વડનગરા નાગર ઠાકર રામ એ મનોહર વાવ કરાવી.૧૪ 
          ધોળકા તા કુાની ગાગંડ ગામની વાવના બે િશલાલેખ થળતપાસ ારા ડૉ. શેલતે 

સપંા દત કયા છે. આ લેખમા ં વાઘેલા રાણા સસેમ લ ના ં રાજયકાલનો િનદશ છે. એમા ં

સેસમ લ ના ંમાતા બાઈ ગોરાં એ િવ.સ.ં ૧૭૬૩ (ઇ.સ. ૧૭૦૬)મા ંવાવ બધંા યાનો િનદશ 
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છે. લેખમા ં વાવ બધંાવવાનો ઉ ેશ યશ માટનો, નહે જનો, ગાયો, ા ણો, સ જનો અને 

યાચકો (માગંનાર)ના ુ યનો, િવપિતનાશ માટનો અને મો ા તનો હતો. આરંભમા ં ૃ ણ, 

ગણેશ, ુ , ધુ(ત) ભવાની દવીને ણામ કરવામા ં આ યા છે. આ તુ ભવાની માતાની 

થાપના કોઠ-ગાગંડ પાસનેા અરણજે ગામમા ંથઈ હોવા ુ ંકહવાય છે.૧૫ 
            અમદાવાદમા ં પાચં ુવા દરવા  પાસે કોટની દ વાલન ે અડ ન ે બધંાયેલી 

અ તૃવિષણી વાવમા ંસં ૃત અને ફારસી બ ેલેખ છે. લેખમા ંજણા યા અ સુાર ા  ુલના 

ર નુાથદાસ ે ુ રનગરમા ં િવ ોપકાર માટ િપ ષુવિષણી વાવ સ.ં ૧૭૭૯ (ઇ.સ. ૧૭૨૩) મા ં

કરાવી. 

            અમદાવાદમા ં સરસ રુ ચાર ર તાથી થોડા તર બધંાવેલી આશા રુાની વાવ 

ઇ.સ.ની ૧૫ મી સદ ની હોવા ુ ં જણાય છે. લખે (સ.ં ૧૫૨૦)ની ઉપર યૂ ચં ની આ ૃિત, 

પ નુી આ ૃિત, અને નીચ ેગાય ુ ંિશ પ કંડારવામા ંઆ ુ ંછે.૧૬ 
             િશમરોલી (તા. કશોદ) માથંી િવ.સ.ં ૧૯૧૨ (ઇ.સ. ૧૮૫૬)નો ટ શકાલીન વાવ 

િશલાલેખ મ યો છે. આ જુરાતી ભાષાના લેખમા ંનવાબ ી બહા ુ રખાનના શાસનકાલમા ંસ.ં 

૧૮૩૧ મા ં ડ  વાવ ખોદાવી અને એના િનભાવ માટ મહતા અમર  દ વાનના સમયમા ં

ગામ ગરાસ (ગામ ુ ં ર ણ કરવાના બદલામા ં કાઢ  આપેલી જમીન અથવા ઊચક રકમ)મા ં

આ ુ.ં સ.ં ૧૯૧૨ મા ં ગુટરામે ૩૨૧૬ કોર  (િસ ા) ખચ ને આ વાવનો ણ ાર કરા યો.૧૭ 

                  મારા પીએચ.ડ . નો િવષય “ જુરાતના ંઇિતહાસલેખન ે ે ડૉ. હ ર સાદ શા ી 

અને ડૉ. ભારતીબેન શેલત ુ ં દાન” છે. મારા પીએચ.ડ . ના સશંોધનના ભાગ પ ેઆ રચચ 

પેપર ર ૂ કરલ છે.  
ૂ યાકંન : 

        આમ, ડૉ. ભારતીબેન શેલતે જુરાતના ં વાવ િશલાલખેો ુ ં સવ ણ કર , કટલાક 

િશલાલેખ વાચંી તે ુ ંસપંાદન ક  ુઅને અ યાસન ેઆધાર તેની જુરાતના ઇિતહાસમા ંમહ ા 

દશાવી. આ િશલાલેખોને આધાર ાચીન, મ યકાલીન જુરાતના ઈિતહાસમા ં સાં ૃિતક, 

સામા જક, રાજક ય અને આિથક ે ે ઘણી ઉપયોગી મા હતી સાપંડ છે. 

        જુરાતના ં રાજક ય અને સાં ૃિતક ઈિતહાસલખેન ે ે ડૉ. ભારતીબને શેલત 

અગ ય ુ ં થાન ધરાવે છે. ૩૦ માચ, ૨૦૧૮ ના રોજ અમદાવાદ કુામે તેમ ુ ંઅવસાન થ ુ ં
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હ ુ.ં તેમના વા િવ ુષી જતા ંઅ ભલેખિવ ા અને લિપિવ ા ના ે ે મોટો ૂ યવકાશ સ યો 

છે. 
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                    રાજ થાન પોતાની ભ ય  સાં ૃિતક ઇમારતો અને તનેી કળા માટ યાત છે. 

રાજ થાનમા ંઆવેલી તવેીજ એક નગર માથંી  શૈલ ચ ો મ યા છે.તનેા પરથી ત ે ાચીન કાળથી 

અ ત વ ધરાવતી હશે તે ુ ંકહ  શકાય. ત ેઉપરાતં માટ ના વાસણોના  અવશેષો પણ  મ યા છે. 

ચં ાવતીમાથંી સગંેમરમર, નૂાના પ થરના કટલાય અવશેષો મળ  આ યા છે. અહ  મળેલ 

િુતકલા અને થાપ ય કલા પરથી અહ ના થાપ યકારો  તમેની ુશળ કલા કાર ગર  માટ િવ યાત 

હશે. આ િૂતઓ ુશળ  થાપ યકારોની  આછ  ઝલક આપે છે. ચં ાવતીમાથંી માટ ના બનેલા 

અવશેષો મ યા છે. મા ં બગંડ ઓ, મણકા બી  પણ ધા મુાથંી બનેલા ઓ રો મ યા છે. ત ે

ઉપરાતં પાક  ઈટોના બનલેા ુદંર અવશેષો મ યા છે. તમેા ંબાળકોના  મનોરંજનના રમકડા ંપણ 

મ યા છે.આ અવશેષો પરથી તેની ાચીનતાના દશન  થાય છે.પાડંવોએ યાર વનવાસ કરવો 

પડ ો યાર ભીમ ેઆ નગર ની િત ઠા કર  હશે, આ કાયમા ંદ યોએ િવ ન ક  ુ,ભીમ ેતેને બાણ મા  ુ 

 જ યાએ બાણ વા ુ ં યાથંી ચં ભાગા નદ  નીકળ . આ ર ત ેઆ નગર ની ાચીનતા પાડંવો ધુી 

લઈ જવાનો ય ન કરવામા ંઆ યો છે. 
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                   અ ય સં ૃિતઓનો િવકાસ નદ ઓના  કનાર થયો, તમે આ સં ૃિતનો િવકાસ પણ 

સવેાણી અને બનાસ નદ ના કનાર થયેલો જોવા મળે છે. આ નગર  પરમાર રા ઓની રાજધાની 

હતી . આ સમય ેઆ નગર  વભૈવ અને સ ૃ ની નગર  હતી.  આ પરમારોની ઉ પિ  અ દુાચલના 

અ ન ુંડમાથંી થઈ હતી ,વિસ ઠ િુનએ હવન કય  અને ત ે ગિન ુ ંડમાથંી ચાર િ ય ુલ ઉ પ  

કયા, મા ંચૌહણ, ચૌ કુય, પરમાર અને િતહારનો સમાવશે થાય છે. આ અ ન ુંડમાથંી ઉ પન 

થયેલ પરમારો ુ ંગો  વ સ હ ુ ં.તમેની ુળદવી સ ચયાય માતા હતા.  નગર મા ંયશોધવલ, ભોજ, 

ધારાવષ, વા તાપી રા ઓએ શાસન ક .ુ અહ ના પરમાર રા યની સમા ત દવડા ચૌહાણોએ 

કર  હતી.  પાછળથી આ દવડાઓ એ પોતાની રાજધાની િશરોહ મા ંવસાવી. તનેા પછ  કોઈ યો ય  

દખરખ થઈ ન હ અને આ નગર  આ  ખડંર હાલતમા ંછે. 

                    ચં ાવતી  નગર માથંી મોટ  સં યામા ંમં દરોના અવશેષો મળ  આ યા છે. આ  પણ 

યાથંી મળેલ આ અવશેષો ન અને હ ૂ ધમનો યા ં બૂ મોટા માણમા ંિવકાસ થયો હશે ત ેદશાવ ે

છે. લોકો માન ે છે ક, અહ  વૈ દક કાળમા ં મહાન તીથ થાન હશે. અહ થી મળેલા અવશેષો આ  

અલગ- અલગ ઝુીયમમા ંરાખવામા ંઆ યા છે. આ   અવશેષો પરથી કહ  શકાય છે ક , આ નગર  

ત ેસમયે બૂ સ ૃ  નગર  હશે .૧૧-૧૨ મી સદ  દરિમયાન મળ  આવેલા અવશેષોમા ંિશવ, િવ ,ુ 

મા,ં ગણપિત, સર વતી, ુબેર, દગપાલ, પાવતી, સર વતી વગેર ુદંર િૂતઓ જોવા મળે છે.  

                       

                   અહ થી મળેલા અવશેષો પરથી આ નગર દવી નગર હશે તે ુ ંકહ  શકાય છે. હમાં ની  

િૂત  મળ  છે. તેમન ેતમેના પ ની સાથ ેદશાવામા ંઆ યા છે. ત ેર ત ે િવ  ુભગવાનની  િૂત 

મળ  છે, તેમા ં િવ  ુ ભગવાનને ઉભા દાશવામા ં આ યા છે. તમેના હાથમા ં શખં, ગદા, કમળ છે. 

િશવની  િૂત મળ  છે ,તમેા ં િશવન ેઆસનમા ંબઠેલા દશાવ ે છે. તેમના  હાથમા ં િ લુ, ખોપર  

જોવા મળે છે, ગળામા ં સપ જોવા મળે છે. દગપાલની િૂત મળ  છે,  િૂત હ ૂ અને ન ધમ 

બ ેમા ંહોય છે. આઠ દશાઓમા ંરહલ આ આઠ દગપાલ દશાઓ ુ ંર ણ કર છે. ચં ાવતી નગર  

મ યકાળમા ંપરમારોની રાજધાની હતી, ત ેસમય ેઆ નગર નો બૂ િવકાસ  થયો હતો ,ત ે સમયના 
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મળેલા અવશેષો પરથી ણવા મળે છે. અનેક િશલાલેખોમા ં  પણ તનેી ધાિમક મા હતી જોવા મળે 

છે. રા ઓ બદલાતા ર ા અને સમયે  સમયે આ નગર ના મં દરોનો જ ણ ાર થતો ર ો. અહ થી 

મોટા માણમા ં ા ણધમ  મં દરો મળ  આ યા છે . આ મદં રો સગંેમરમરથી બનાવેલા છે. આ 

ા ણધમ  વ  ુ કલાના એક સવ ૃ ટ ન નૂો છે.  આ મોટ  મા ામા ંઅલં ૃત છે.  તે ુ ં

પાકંન બૂ જ ુદંર જોવા મળે છે .આ  આ નગર  ખડંર બનીન ેઉભી છે. આપણો સ ૃ ધ વારસો 

આવી નગર ઓમા ંદફન છે.  

                    ન ધમની પણ આરસની િૂતઓ મળ  આવી છે. આ નગર મા ં  પીવાના પાણી માટ 

લોકો વાવો, ુવા બધંા યા હતા ,આ  ત ે ટૂલી હાલતમા ંજોવા મળે છે. કટલીક વાવો આ  પણ 

સચવાયેલી છે. માથંી લોકો પીવા માટના પાણીનો ઉપયોગ કર છે. ન ધમના આચાય  એ પણ આ 

નગર ની અનેક વાર લુાકાત લઈ અને આ નગર ન ેસ ૃ  બનાવામા ં બૂ યોગદાન આ ુ ંહ ુ.ં 

અહ થી મળેલ વાવો આરસના પ થરોમાથંી બનેલ જોવા મળે છે.પાણી લોકોન ે રૂતા માણમા ં

મળ  રહ ુ ંહશે. આ  પણ નદ ના પાણી ારા લોકો ખેતી કરતા જોવા મળે છે. આમ આ નગર નો 

ધાિમક અને થાપ યની ટએ મ ય ગુમા ં બૂ િવકાસ અને િવ તાર થયો હતો.  

                 ચં ાવતી  મ ય ગુમા ં ુ ય નગરો પૈક  હો ુ ં વાભાિવક છે. સં ૃત કથાઓ 

ચં વતીમા ંરચાયેલી જોવા મળે છે. બારમાથી ચૌદમા ંસૈકામા ંઅનેક તાડપ ોની હ ત તોની 

નકલો ચં ાવતી માથંી મળેલી છે. આ નગર અરવ લી પવતની ેણીમા ંઆવેલી હોવાથી ઘણા 

સમય ધુી બાહર  આ મણોથી સચવાયેલી રહ   હશે. 

               જુરાતમા ંચડાઈ કરવા આવતા આ નગર  ર તામા ંઆવતી હોવાથી અલાઉ નખીલ  

એ આ નગર ના મં દરોને ખં ડત કયા હશે. ત ેઉપરાતં એ ુ ંપણ કહ  શકાય છે ક, ત ેસમય ેઆ નગર  

મા ં કંૂપ આ યો હશે અને  આ નગર  ધરતીમા ંસમાઈ ગઈ હશે, એક બી  પણ લોકવાયકા છે ક, આ 

નગર મા ં રુ આ ુ ં હશે તેથી આ નગર નો િવનાશ થયો હશે.આમ  આ નગર ના અવશેષો  

િવરિવખેર થઈ ગયા.  રલવેનો ર તો બનાવતી વખત ેપણ આ નગર ના મં દરોના અવશેષોનો તેમા ં

ઉપયોગ કય  . ચં ાવતી નગર ના અવશેષો આ  પણ આ ુબા ુ  ના ગામોમા ં લોકો બાધંકામમા ં
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ઉપયોગ કરલા જોવા મળે છે. ચં ાવતીના  કટલાય મં દરો તોડ  એના પ થર અહમદશાહ 

અમદાવાદ  લઈ આ યો હતો. આ  આ નગર ના આ ુબા ુ  ફલાયેલ પ થરો પરથી ણી શકાય છે 

ક ,આ નગર  ાચીન સમયમા ં બૂ મોટા િવ તારમા ંફલાયેલ હશે. 

                  આમ આ  આ ચં ાવતી નગર  તૂકાળનો સિમયાનો બનીન ેઉભી છે.સાં ૃિતક ટએ 

આ નગર  બુજ ભ ય હતી. આ  મા  િવરિવખેર પડલા આરસના પ થરો  કાટમાળ અને રખડતા 

િશ પો તનેી ાચીનતાની િૃતની અ ય ત ગાથાને ય ત કરવા શષે ર ા છે. આ  આ નગર મા ં

જોવા મળતા મં દરો ાચીન કાળના સૌ દયની પરાકા ઠા બતાવી ર ા છે.                            

સદંભ ૂચ: 

1. દશરથ શમા ,પવાર વશં દપણ ,રાજ થાની થંાગાર,૧૯૬૦ 

2. શિશ વમા આહ રાવલ , વૂ  માળવાના િૂતિશ પ ,બી.આર પ લકશન , દ લી, ૨૦૧૩ 

3. રિસકલાલ છોટાલાલ પર ખ, જુરાતનો રાજક ય અને સાં ૃિતક ઇિતહાસ, શેઠ ભોળાભાઈ 

શ ગભાઈ અ યયન સશંોધન િવ ાભાવન, અમદાવાદ,ભાગ ૧ 

4. રામનારાયણ ચૌધર ,આ િુનક રાજ થાન ુ ં ઉ થાન,  રાજ થાન કાશન મડંળ, 

અજમેર,૧૯૦૪ 

5. બનાસ  િવકાસ વા ટકા, મા હતીકાિમ ર કચેર  ,ગાધંીનગર 

6. દપક પટલ, પાલન રુ રા યનો ઇિતહાસ( ઇ.સ ૧૬૩૫ થી ઇ.સ ૧૯૪૮)   દાિમની 

પ લકશન, અમદાવાદ,૨૦૧૩ 

7. ખુવીર િસહ ગહલોત, ગુ ગુીન રાજ થાન, હ દ  સા હ ય મં દર, જોધ રુ, ૧૯૯૧ 
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ભારતીય સાં ૃિતક પરંપરાઓ અને હ ુ  ુંભાર સમાજ 

પિત ભાવેશ ુમાર 

કા તલાલ 

મદદનીશ ા યાપક – 

ઇિતહાસ 

સરકાર  િવનયન અને 

વા ણ ય કોલેજ - દર 

  

 ભારતવષ ાચીનકાળથી જ ‘િવિવધાતામા ંએકતા’ ધરાવતો દશ ર ો છે.  ‘વ ધુૈવ 

ુ ુ ંબકમ’ની ભાવના સાથ ેસમ  િવ  સાથ ે ાચીનકાળથી રાજક ય અને આિથક સબંધંો ધરાવ ેછે. 

ભારતના ઇિતહાસ પર ઝલક કર એ તો ણવા મળે છે ક ભારત િૂમ આિથક સ ૃ  ધરાવતો 

દશ હોવાની સાથ ે સાથે સામા જક અને સાં ૃિતક ધરોહર ધરાવતો દશ પણ છે. નાથી 

આકષાઈને સમયે સમયે મ ય એિશયા અને અ ય દશોની ુદ ુદ   અને શાસકોએ 

આ મણો કયા. કોઈએ ભારતમા ંપોતાની સ ા જમાવવા યાસ કયા તો કોઈએ મા  આિથક લાભ 

લેવા માટ  આ મણ કયાના ઐિતહાિસક રુાવા જોવા મળે છે. આ કારની ભયાવહ અને િવકરાળ 

થિતમા ંપણ ભારતની  પોતાની સં ૃિત મુાર  સાથ ે ળવી રહ  છે.  બતાવ ે છે ક આ 

ભારતીય  િવદશી ઓની મ સ ા લો પુ અન ેલાલ  ુનહ , પણ પોતાની સં ૃિત અને 

સમાજની ળવણીમા ંજ રસ ધરાવ ેછે.  

 ભારતમા ં હ ુ  સમાજ યવ થાનો પાયો વણ યવ થા પર આધા રત છે.  ાચીનકાળથી 

સમાજના વગ મા ંકાય  િવભા જત કરતી એક ુ યવસાથા છે. નાથી માનવસમાજ એકબી ની 

જ રયાતોની રૂક િૂત કર છે. મા ં ા ણ, િ ય, વૈ ય અને ૂ  - એમ ચાર વણ  અ ત વમા ં

હતા. આ પકૈ ના ૂ  વગમા ં કાર ગરવગનો સમાવેશ સેવાના હ થુી થતો હતો. મા ં થુાર, 

હુાર, ુ ંભાર, સોની વગરે વા કાર ગર સ હૂોનો સમાવેશ થતો હતો. આ કાર ગર વગ  એકબી  

સાથ ેવ  ુિવિનમય થાથી સબંધંો ધરાવતા હતા.  ભારતીય સં ૃિતની એક આગવી ખાિસયત 

ગણાવી શકાય. અહ  અ યાસક ુ ંભાર સમાજ ુ ં ભારતીય સાં ૃિતક પરંપરામા ં દાન ગ ે

અ યાસ હાથ ધરવાનો યાસ કય  છે. અહ  ‘ ુ ંભાર’ન ે થાન ે કોઈક જ યાએ ‘ પિત’ શ દ 

યો યો છે.  ુ ંભાર ાિત અને સમાજની જ અટક છે જ સવિવ દત છે.   
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 ચાવી પ શ દો : સમાજ, સં ૃિત, સં ૃિતકરણ, ુ ંભાર કામ, સાં ૃિતક પરંપરાઓ. 

 સૌ થમ અહ  આપણે સમાજની સકં પના સમજવાનો યાસ કર ુ.ં ુદા ુદા િવ ાનો 

ારા આપવામા ંઆવેલી સમાજની સકં પના સમ એ.  

- ભગવદગોમડંલમા ંઆપેલ સમાજનો પા રભાિષક અથ, “એક સરખા ધમ ક આચરણવાળો જન 

સ દુાય; યવ થત જન સ દુાય; જનતા; જનમડંળ; જનસ હૂ; િશ ટ સમાજ; સોસાયટ .”  

 સમાજ  એ સામા જક સબંધંો ુ ં ૂફંન છે.  અ સુાર સમાજને બ ે કાર સમ  શકાય : (૧) 

િવક સમાજ અન ે(૨) સામા જક સાં ૃિતક સમાજ. 

 સમાજમા ં અ કુ લાબંા સમય ધુી એક એક સ હૂમા ં રહતા લોકો સવ સામા ય 

િવચારસરણી અને રહણીકરણીની ર તો િવકસાવે અને અપનાવ ે છે. ન ે ‘સં ૃિત’ કહ  શકાય. 

સં ૃિત સ હૂની તર યાથી ઉદભવે છે.  

- ટાઈલરના મતે, “સમાજના સ ય તર ક મ ુ યો ાન, કળા, મા યતા, નીિત, રવાજ વગેર  

કઈ ા ત ક  ુહોય તેવા જ ટલ જ થાને ‘સં ૃિત’ કહવામા ંઆવ ેછે” 

 માનવસમાજમા ં સં ૃિતકરણ અને સં ૃિત એકબી  સાથ ે સકંળાયેલા છે. સં ૃિતકરણ 

એવી યા છે  કોઈ િન ન ગણાતી હ ુ  ાિત, આ દવાસી ૂથો ક અ ય ૂથો પોતાના 

ર ત રવાજો, ધાિમક િવિધઓ, િવચારસરણી અને વન પ િતન ેકોઈ ઉ ચ મનાતી ાિતની દશા 

અને ક ા અ સુાર બદલ ેછે. એકબી ના ર ત રવાજો અને થાઓ વગેર અપનાવ ેછે. વતમાન 

સમયમા ં ભારતમા ં લગભગ મોટાભાગના સમાજો અને ાિતઓ એકબી ની થાઓ અને 

ણા લકાઓથી ભાિવત થયેલા જોવા મળે છે. એકબી ની સં ૃિતની આપ-લ ેકર છે. મા ંઆ 

સશંોધન લેખમા ં અ યાસક તર ક ભારતીય સાં ૃિતક પરંપરાઓમા ં ુ ંભાર સમા  આપેલા 

પોતાના દાન િવષ ેસમ વવાનો યાસ કય  છે.  

 ુંભાર શ દની સકં પના અને અથ :  

 ુ ંભાર શ દ માટ કલા અને માટ કામ સાથ ેસકંળાયેલો છે. માટ  ુ ંભારોની અિધ ઠા ી છે. 

ુ ંભાર શ દનો અથ થાય છે “ ુભ બનાવનાર.”. ઓના માટ બીજો શ દ “દલવાડ  અથાત 
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માટ (દલ) વડ આ િવકા મેળવનાર.” ુ ંભારો માટ “ઓઝા અથાત ઓજસ, કાશ ક ાન 

ધરાવનાર.”  

 આ બધાથી સવ સામા ય શ દ વપરાય છે ‘પર પત’. નો અથ થાય છે ‘જનસમાજની 

આબ  ળવનાર, ટકાવનાર.’ અહ  આબ  એ એવા અથમા ંવપરાયો છે ક  સમાજમા ંપોતાની 

માટ કલાથી માટ ના પા ો બનાવીન ે લોકોની વન જ રયાતની વ ઓુ રૂ  પાડ છે. મા ં

માનવના જ મથી માડં ન ે ૃ  ુ ધુીની વનયા ામા ંમાટ ના ંપા ો ય  ક પરો  ઉપયોગ 

થાય છે.  એક ાચીનકાળથી ચાલી આવતી સં ૃિત મનાય છે. તો તનેે િવશેષ સમજવાનો 

યાસ કર એ. 

 ભારતીય સં ૃિત અને ુંભાર સમાજ :  

  માટ ના વાસણો બનાવવાનો યવસાય માનવ ઈિતહાસમા ંસૌથી રુાણો ુ ર મનાય છે. 

 ુ ંભાર કામ તર ક ઓળખાતી કલાની િવશષે પ ેપ િત નવપાષાણ ગુ દરિમયાન શોધાઈ હશ ે

એ ુ ંમનાય છે. આ માટ ના વાસણોન ેબના યા પછ  તેને લાબંો સમય ટકાવી શકાય ત ેમાટ તેને 

‘ન ભાડા’મા ંઆગમા ંપકવવામા ંઆવ ેછે. તથા આકષક લાગ ેત ેમાટ તનેો લાલ, કાળા અને સફદ 

ઘે ુથી રંગવામા ંઆવ ેછે. ભારત જ નહ , િવ મા ં યા ં યા ંમાનવસમાજ વસે છે યા ં યા ંમાટ ના ં

પા ો અ ત વ ધરાવ ે છે.  આ ુ ંભાર સમાજની સાવિ કતા અને જનસ દુાયમા ં તઓેના 

દાનની સા ી રૂ છે. ુ ંભારો ારા બનાવવામા ંઆવતા પા ો ૩૬ કારના છે : (૧) માટલી, (૨) 

માટ ુ,ં(૩) ગોળો, (૪) માણ, (૫) મા ણયો, (૬) તાવડ , (૭) કો ડ ુ,ં (૮) છાશની મોટ  ગોળ , (૯) 

કથરોટ, (૧૦) ગરબો, (૧૧) ન ળયા,ં (૧૨) છાશની દોણી, (૧૩) ગાગર બે ડ ુ,ં (૧૪) રામૈ ુ ં

(રામપાતર), (૧૫) ચકલો, (૧૬) પડઘલો, (૧૭) ગ ુ ,ં (૧૮) ઢાકંણી, (૧૯) લોટ , (૨૦) આવ ળ ુ,ં 

(૨૧) જુરડો, (૨૨) મો રયો, (૨૩) ઘ ુલોટ , (૨૪) બતક, (૨૫) ૂણયો, (૨૬) કરો, (૨૭) કદો 

(પા ટયો ક નાકાવાળ  કડાઈ), (૨૮) ઘીની વાઢ , (૨૯) ૂં ુ-ં ૂંડ , (૩૦) તાવો, (૩૧) ુલડ  ભભંો, 

(૩૨) કદહળ , (૩૩) હણાની ૂંડ , (૩૪) ધોધા, (૩૫) સાતં કયા, (૩૬) મો ભયો.  

 માટ નો સબંધં માનવશર ર સાથ ે મ છે તવેો સબંધં માટ નો માનવ વન સાથે પણ 

અજોડ છે. ઉપરો ત માટ ના પા ો દિનક િૃ ઓમા ં વપરાશ માટ તો વપરાય જ છે, પણ 

માનવસમાજમા ં ભુ-અ ભુ સગંોએ પણ આ જ માટ ના ંપા ો પૈક ના ંકટલાક ધાિમક સગંોએ 

વપરાય છે. ની ભારતીય સાં ૃિતક પરંપરાઓ સાથ ે ણવાનો યાસ કય  છે.  
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 હ ુ  ધમના સામા જક અને સાં ૃિતક સગંો સાથે ુંભાર અને તેના માટ ના પા ોની પરંપરા:  

 ભારતમા ં હ ુઓના સામા જક અને સાં ૃિતક તથા ધાિમક સગંોએ ાચીનકાળથી ચાલી 

આવતી સાં ૃિતક પરંપરાઓમા ંકાર ગર વગ  પોતા ુ ંયથાયો ય યોગદાન આપ ેજ છે. મ ક, 

થુાર, હુાર, મ ણયાર , સાળવી, લમાળ , મોચી, ુ ંભાર વગરે. આ પૈક  ુ ંભાર સમાજ ુ ં દાન 

અને થાન ાચીન સમયથી ચાલી આવતી હ ુ  સમાજની ધાિમક અન ેસામા જક - સાં ૃિતક 

સગંોની પરંપરાઓમા ંન ટાળ  શકાય તે ુ ંછે.  

(૧) ૂ ુત માડંવો : લ ન સગેં થતો ‘માડંવો ુ તૂ િવિધ’ હ ુ  સમાજોમા ં અિનવાય છે. આ 

િવિધમા ંક યાપ ની ીઓ સગંીતના રૂ સાથ ેફટાણા ંગાતી ગાતી ુ ંભારના ઘર ચાક ૂ  કરવા 

અને માટ નો ુ ંભ લેવા ય છે. ુ ંભારના ચાકની ૂ  કં ુ, ચોખા અને લથી કર છે અને ુ ંભારને 

દાન-દ ણા પ ે ીફળ, ચોખા, ગોળ તમેજ સાડ  આપી માટ ના ુ ંભ સાથ ેપરત ફર છે. 

(૨) ચાક ૂ  : “માટ ના વાસણ બનાવવામા ં વપરાતા ુ ંભારના ચકડાન ે હ ુઓના ધાિમક 

સગંોએ ચાકડો જૂવાની ક વધાવવાની થા જોવા મળે છે.  ગિત અને પિવ તા ુ ં ચૂક છે. 

આ સગેં ુ ંભાર અને ચાકડાને ચાં લો કરવો, ગીત(ફટાણા)ં ગાવા,ં ઘીનો દ વો કરવો, ટકો કૂવો 

વગરે સાં ૃિતક અને ધાિમક િવિધઓ કરવામા ંઆવે છે.  

(૩) ગો દવ (ગો ીજો)ની થાપના : હ ુ  સમાજની લ નિવિધમા ં વી ર ત ેકંકો ી આપી સગા-ં

વહાલાનં ેતડેાવીએ છ એ તેમ પોતાના વૂજ ક ૂળદવ(ગો દવ, ગો જ ક ગોતરડા)ંન ે ાચીન 

અને પિવ  પરંપરા જુબ દવ સમાન માની પિત( ુ ંભાર)ના ઘરથી મા  બ ેમાટ ના ઘડા પ ે

પોતાના ઘર આમં ે છે. ના િવક પમા ં તાબંા ક િપ ળના ઘડા વપરાતા નથી. આ સાં ૃિતક 

પરંપરા અ સુાર ીઓ પિતના ઘરે ગો દવ લેવા ય છે. યા ંગોર( ા ણ) ૂ  કર છે, 

માળ  લહાર ચઢાવ ેછે તથા હ મ સવેાચાકર  તથા પાણી પાવા ુ ંકામ કર છે અને પછ  ગો જ 

લવેાય છે. સાથ ે દાન-દ ણા પ ે ુ ંભારને અ ત - અ છા ુ ં (સવાશેર  થી પાચંશેર), ગોળ 

(સવાશેર), ઘી (પાશેર) તથા વ  વગરે અપાય છે અને પિવ  સગંને િનિવ ન ે રૂો કરવાની આ 

પરંપરા ચાલી આવ ેછે. 

(૪) ુ ર ક જુરડા ં ( ુ ંભાર) : હ ુઓની સાં ૃિતક પરંપરા જુબ લ ન સગેં હશાિંત કરવા 

જ ર  જુરડા ં ક ુ રો ુ ંભારો( પિત)ની હાજર ના તીક પ ે માટ માથંી બનેલા જુરડા ં

કૂવામા ંઆવે છે.  હ ુ  સમાજના લગભગ બધા ાિત સ હૂોમા ંજોવા મળે છે. ઉ ર ભારતના 
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જુજરો દ ણ તરફ વ યા અને જુરાતમા ં  ુ ર તર ક ઓળખાયા. આ ુ રો પોતાના ળૂ 

સ હૂની યાદગીર  પ ેલ ન સગેં હશાિંત િવિધમા ં ુ રડા ં કૂ છે. હાલ ુ રો( ુ ંભારો) િસવાય 

અ ય ાિતઓ પણ આ જુરડા ંલાવવાની સાં ૃિતક પરંપરા અપનાવે છે.  

(૫) ચો ર(ઉતરડ) : લ નમડંપમા ં પિત દવોની હાજર ના તીક પ ેહાલના હ ુ  સમાજોમા ં

પિત( ુ ંભાર)ની હ ત ૃિત એવી ઉતરડની ગોઠવણી મડંપની ચારબા ુ  ગોઠવી પિત 

દવોની હાજર નો વીકાર કરાય છે.  પિત( ુ ંભાર) ાિતના લ નમડંપમા ંજોવા મળતી નથી. 

કોઈ જ યાએ તાબંા િપ ળના ઉતરડની પણ ગોઠવણ જોવા મળે છે.  ત ેતો ત ેધા નુી ઉતરડ 

પણ કંસારા વા કાર ગર વગ જ બના યા છે. લ નની જ યા પર એક સાથ ેદંપતીના સા ી તર ક 

 ત ે સમાજ અને ાિતના વડ લોને િનમં ણથી, દવોન ે મં ો ચારથી, વૂજોન ે ગોતરડાથંી, 

િવ કમાન ેધા  ુ - માટ ની ઉતરડથી હાજર રાખવાની થા હાલ પણ બધી હ ુ  ાિતઓ અને 

સમાજોમા ંજોવા મળે છે.  

(૬) ુ ંભ ૂ  : ભારતીય સમાજોમા ંથતા ંસામા જક અને સાં ૃિતક ભુ કાય  વા ક વા ુ જૂન, 

સીમતં સં કાર, તર, હોમ, હવન, લ ન, હૃ વશે વગરે ભુ સગંોએ જવારા વાવેલા ંરામપા  

(સાખીયા)ં ક  નાના ુ ંભની ઉપર કૂ  પિત દવોની ૂ  કર  આશીષ ા વૂક મળેવવામા ં

આવ ેછે.  ાચીનકાળમા ંખાતર વૂક માનેલ સાં ૃિતક અને ધાિમક પરંપરા હાલ પણ લગભગ 

બધા હ ુ  સમાજોમા ંજોવા મળે છે. 

(૭) ુ ંભાર ( ુ ંભકાર) ુ ં ગોરપ ુ ં :  ી તુ નારાયણ ગોિવદ ચાપેકર ( ટશ પે શનર) ક  

બદવા રુ ( ુબંઇ)ના વતની ક મણે પોતાના ુ તકમા ં જણા ુ ં છે ક “ ુ ંભાર ુ ં ુ કળ 

ાિતઓમા ં લ ન યામા ં તથા ઉ ર યા(મરણ પછ  સરાવ ુ)ંમા ં માનભ  ુ થાન છે.” આમ, 

મહારા મા ં ચાભંાર, ભોઇ, તલેી, હપસાણી, આગટ  વી ાિતઓમા ં ધાિમક યા માટ 

ુ ંભાર( પિત)ન ેબોલાવવાનો રવાજ છે. ુ ંભાર ુ ંઘર પાણી પીવા માટ ુ ં ભુ થળ મનાય છે. 

ા ણો ગ ુડ રુાણ વાચેં છે તમે ુ ંભારો( પિતઓ) પાડંવો ુ ં આ યાન કર છે. લ ન સગેં 

ગૌર હાર, વટ , આયર ના સગંોએ ુ ંભાર( પિત)ના ઘરે જઇ પાન ુ ંબી ુ ,ં પસૈો, સોપાર , સી ુ ં

આપવાનો રવાજ છે.  ટશકાલીન સમયમા ંન ધાયેલ જોવા મળે છે. 

(૮) ગણેશ માટલી (મા  માટલી) : લ ન સગેં ગણશે થાપન સાથ ેજ ુ ંભારને ઘરેથી માટલી 

લાવીને તેમા ંદ પ ગટાવી સગં રૂો થાય યા ં ધુી કૂાય છે.  હાલ લગભગ તમામ હ ુ  

સમાજો અને ાિતઓમા ંઆ સાં ૃિતક અન ેધાિમક થા જોવા મળે છે.  
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(૯) વરધ(વશં ૃ ) ુ ંભ : દરક હ ુ  ાિત અને ાિત પ રવાર પોતાના ૂળની ૃ  માટ પિત 

દવ-દવીઓના આશીષ મળેવવા ુ ંભાર( પિત)ઓને ઘેર ય છે અન ે દાન-દ ણા આપી 

વશં ૃ ના આશીષ પ ે સાત જોડ ુ ંભ લાવ ે છે અને તમેા ં પાણી ભર  લ નમડંપમા ં સદભાવના 

સાથ ે કૂ છે. આ પરંપરા હ ુ  સમાજોમા ંજોવા મળે જ છે. 

(૧૦) મા (મહા) માટ ુ ં: ક યાની િવદાય વખતે તનેા સાસર  પ મા ંત ે ખુી અને વૈભવી વન 

વ ેતનેા તીક પ ે ુ ંભાર ( પિત)ના ઘરથી માટ  ક કંસારાન ે યાથી તાબંા-િપ ળની માટલી 

આપવામા ંઆવે છે.  પરંપરા હાલ પણ લગભગ તમામ હ ુ  સમાજો અને ાિતઓમા ંજોવા 

મળે છે.  

(૧૧) સીમતં ુ ંભ : મનવાિંછત સતંાન ા ત માટ પિત દવોના આશીવાદ મળેવવા માટ 

ુ ંભારને યાથંી હાથ ેઘડલો અને ચીતરલો અ ત(ચોખા) ભરલો ુ ંભ સીમતં િવિધમા ંઅપાય છે. 

(૧૨) વા  ુ ુ ંભ : નવીન ઘર ક મકાનમા ં હૃ વશે સમયે ખુ, શાિંત અને સ ૃ  માટ પિત 

દવોના આશીષ મેળવવાના તીક પ ેમાટ નો વા  ુ ુ ંભ કૂવાની થા હાલ તમામ હ ુ  સમાજ 

અને ાિતઓમા ંજોવા મળે છે.  

(૧૩) જવારા ુ ંભ : ભુ અને માગં લક સગેં ૂ િવિધ સમયે જવારા અને પાણી ભરલો ુ ંભ 

અ થાને રખાય છે.  

(૧૪) ટાઢ  ુ ંભ : મરણો ર યા માટ તૃકના આ માની શાિંત માટ તનેી રાખોડ ન ેટાઢ  કરવાની 

યા (ઠંડ  કરવા) માટ ુ ંભારને યાથંી કોરો અન ેનવો ઘડો લઈ જવાની થા હાલ પણ ા વૂક 

થાય છે. ની સાથ ે પિત દવોના આશીષ મેળવવાની ભાવના પણ સકંળાયેલી છે.   

(૧૫) છારોડ આ : મરણો રની યામા ં તૃકના શર રની રાખ અન ે હાડકાનંી પિવ  નદ મા ં

િવ તરણ કરવા માટ ા  સર યા પછ  મોકલવા િ લોકના તીક પ ે ણ માટ ના પા ો ઝાપંા 

ધુી વળાવાય છે. ની પાછળ પિત દવોના આશીષની ભાવના રહલી છે.  સાં ૃિતક 

પરંપરા હાલ પણ હ ુ  સમાજોમા ંજોવા મળે છે.  

  
 ભારતના વૂાચલ દશોમા ંજોવા મળતી ુંભારોની િશ પકળા અને સાં ૃિતક પરંપરાઓ :  

 વૂ ભારતમા ં ુ ંભારોને ‘ ુ ંભકાર’ અથવા ‘પ આુ’ તર ક ઓળખવામા ંઆવતા. આસામમા ં

માટ ના િશ પોના કલાકાર ુ ુષો ન હ, પણ ીઓ છે. આ આસામી પિતઓમા ં ‘હ રા’ અને 

‘ ુમાર’ નામની બ ેશાખાઓની બહનો િશ પકલામા ંકાબેલ અને પારંગત છે. વૂાચલના ગૌહાટ ના 

કામા ી મં દર સા ય રૂ છે ક આ દશમા ંમા કૃા સં દાય અથવા શ ત સં દાય ુ ં ચલન હ ુ.ં 
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અહ ના ભારતીય હ ુ  સમાજોમા ંરામ-સીતા િવવાહ, શકંર - પાવતી િવવાહ, રાધા - ૃ ણ િવવાહ 

વા ઉ સવો ઉજવાય છે. આ ઉ સવોમા ંવર - ક યાની પકવેલી માટ ની િૂતઓ બનાવી ઉ સવ 

ઉજ યા બાદ તનેે વડના ઝાડના લાકડાના તરાપામા ં કૂ , બ ેસફરજનનો અ ય આપી, નદ મા ં

પધારવવામા ંઆવે છે. િન:સતંાન દંપતી પણ આવી ણા લકા અપનાવે છે. આ પરંપરા રવાજ 

વ પ ે વષ થી ચાલતી હોવાના રુાવા પ ે વૂાચલની નદ ઓના પટમાથંી અસં ય તૃિશ પો 

ા ત થયા ંછે. ના આધાર એ સમયના ુ ંભારો ( પિતઓ)ની કલા  ુમહ વ અને કાર ગર ની 

ુશળતા સાથે તઓેની સામા જક અને સાં ૃિતક પરંપરામા ં દાન અને ફાળો ણવા મળે છે. 

 આ  પણ આ કળા આસામના ‘મા ુલીનગર’ અને ‘લોઅર આસામ’મા ંજોવા મળે છે. આ 

કલા ુ ંબી ુ  ંક  ગૌર રુ નગરની પાસે આવેલ ‘અ ક ક ડ ’ ગામ છે. આ તૃિશ પોની શલૈી ન ન 

નથી, પણ સમ  દહને કપડા ંપહરાવેલા ંછે તથા મા ુ,ં ગ ં, હાથ વગરે ગો ઘરણાથંી શુો ભત 

છે તથેી તદન અલગ દખાઈ આવે છે. દ ણ કામ પ જ લામા ંહાથી, ઘોડા, હરણ વા ંપ ઓુની 

િૂતઓ બને છે. ાકં હાથી પર મહાવત અને ઘોડા પર અસવાર બેઠલો બતાવવામા ંઆ યો છે. 

આ કલા વૂાચલ ભારતના પિતઓની છે.  ાચીન સમયમા ં તે ુ ં કલાકૌશ ય અને 

સાં ૃિતક દાન બતાવે છે અને માનવસમાજમા ં ુ ંભાર ાિતની સામા જક અને સાં ૃિતક 

અગ યતા અને તનેી આગવી કલા ુ ં િતિનિધ વ દશાવ ેછે. 

 સમાપન :  આપણે જો ુ ંક આ ુ ંભાર સમાજ ક  માટ કામ સાથે સકંળાયેલો કાર ગર વગ છે. 

ાચીન ભારતની હ ુ  વણ યવ થાનો ળૂ ઉદ ય માનવ સમાજો વ ચ ેજ રયાતોની રૂતી 

કરવાનો હતો.  ભારતીય હ ુ  સમાજોમા ંકાર ગર વગ ના કાય ની વહચણી પરથી જોવા મળે 

છે.  ાચીન ભારતીય હ ુ  સમાજોની પરંપરાઓના વ પ ેવણાઈ ગ ુ ંછે. મા ંવ  ુિવિનમય 

થા ક  થાને હતી.  વતમાન સમાજોમા ંઆ થા ુ ત થતી જોવા મળે છે. આ તગત 

ુ ંભાર સમાજ પણ પોતા ુ ં યથાયો ય યોગદાન આપી ભારતીય સાં ૃિતક પરંપરાઓ ળવી 

રાખી ભારતીય સમાજો વ ચે યવહારો ુ ંસમતોલન ળવી રાખવા ય નશીલ છે. ભારતનો 

ુ ંભાર સમાજ પોતા ુ ંયોગદાન ઉપ ુ ત માનવની જ મની યાઓથી લઈન ેતેના ૃ  ુપછ ની 

યાઓ ધુી આ સમાજ પોતા ુ ં યોગદાન આપી ભારતીય પરંપરાઓ િનભાવતો આ યો છે. 

ભારતમા ં િવ માન અ ય સમાજો પર વ  ે- ઓછે સશંોધનો અને લેખનકાય  થયા ંછે, પરં  ુઆ 

હ ુ  ુ ંભાર સમાજ પર માણમા ં ન હવત સશંોધન થયા ુ ં ણવા મળે છે. અ ય સમાજોની 

લુનામા ં ુ ંભાર સમાજ ભારતીય હ ુ  સમાજોના સાં ૃિતક અને ધાિમક પરંપરાઓમા ંપાયા પ 

થાન ધરાવે છે. તેવા આ ુ ંભાર સમાજ ય ેસશંોધન અને લેખનકાય પર કોઈ િવશેષ યાન 
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અપા ુ ં નથી. જો આ સમાજ પર કાય કરવામા ં આવ ે તો માનવ ઉ પિ  સાથ ે જ અ ત વ 

ધરાવતા ુ ંભાર સમાજ િવશે ઘ ુ ંસશંોધ ુ ંકામ થઈ શક એમ છે. ઉપરાતં, ભારતીય સં ૃિતમા ં

આ સમાજ ુ ંિવશષે દાન ગુ ે ગેુ અને સમયા સુાર ણી શકાય તેમ છે. 
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મહારાવ ખગાર  ી ના સમયની ક છની સામા જક પરંપરાઓ. 

રમેશભાઈ હ રા  રબાર   

પીએચ.ડ .,સશંોધક, ઈિતહાસ િવભાગ  
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હમચં ાચાય ઉ ર જુરાત િુનવિસટ ,પાટણ 

તાવના: 

               માણસ તેના તૂકાળની મ વતમાન સમયમા ંપણ તેની ધાિમક ગિત – િવિધઓ તે 

અ યાસની તેની ખાિસયતો, પરંપરાઓ, ર ત – ર વાજો, સામા જક વન યવહાર સબધંી 

સવ ાહ  બાબતોમા ં માણસના કટલાક પાસાઓ નો યાલ આવે છે. સામા જક િવકાસ અન ે

સામા જક િૃત કરવા, વાવલબંી બનાવવા વગેર બાબતોની સઘળ  મા હતી મહારાવ 

ખગાર  ી ના  સમયગાળાની ગિતિવિધઓ ારા મળે છે. સામા જક, ધાિમક તથા આિથક 

બાબતોને યાનમા ંરાખી સમાજ િૃત ના કાય  કરવામા ંઆ યા હતા. તે ઇિતહાસની સાથ,ે 

સમાજમા ં કરલ કોતરવામા ં આવલે લખાણો તનેી સા ી રૂ છે. કોઈપણ સ યતા અન ે

સં ૃિતન ેસમજવા માટ તે યા ંવસે છે. યા એ દશના પ રચય આવ યક છે. હમેંશા ના 

સામા જક ઘડતરમા ંહવામાન ધરતી, ાણી, પયાવરણ ૃ ટ વગરેનો ફાળો અગ યનો હોય છે. 

યાર નવી દશા તરફ સમાજ ગિત કર  શક. સામા જક પાસા ટલા મહ વ ધરાવે છે. 

તેટલા જ ધાિમક અને આિથક બાબતોનો પણ સમાજ ઘડતરમા ં આવ યક ફાળો હોય છે. 

ક છની ભૌગો લક રચના જ એવા કારની છે ક મા ં સામા જક, ધાિમક ની સાથે આિથક 

બાબતોમા ંપણ હાલી જોઈ શકાય છે સમાજ વન ઉપર દરક ય ત પોતાની છાપ ધાિમક 

અને આિથક પાસાને આિધન હોય છે. ક છમા ંહમંેશા રા ય સતાઓ સીધી ક આડકતર  ર ત ે

જમાવા માટ કવા કવા યાસો કરતા તે આપણ ેજોયા છે. સમાજ ઘડતર અને સમાજ બધંારણ 

મા ંધાિમક અને આિથક ટકોણ રાખવામા ંઆ યો છે.  

1. સામા જક પરંપરાઓ: 

             ક છ દશમા ં યાર સામા જક બાબતમા ંનવી દશાઓ ઉધડ યાર સમાજના કાય મ 

માટ તે પડકાર પણ છે. સામા જક અ ાનતા, ુનવાણી, િવચારસરણી, કટલીક વારસાગત ટવો 

વગરે બાબતો સમાજ િૃત માટ અવરોધ પ હોવા છતા ંસમાજ ાિંત ારા સમાજમા ંિવશાળ 

સમાજન ેઆગળ લાવવા માટની એક તક મહારાવ ખગાર  ી ના સમયમા ં તૂન અ ભગમ 

ય ે ટ ક ત થઇ હતી. એક ભ ય િવચાર પાછળ ધમ અને સમાજ ુ ંઓ ુ ં લઈને કટલાક 

માટના િૃત અ ભયાન શ  કરવામા ંઆ યા હતા. સમાજમા ંકટલીક એવી પણ હતી  

સમાજમા ંરહ ન ેધધંો કર છે. પણ ધધંા ના કાર, િશ ણ અન ેસં કારમા ંપછાત છે, થી 

તેમના ઉ ાર માટ પણ નવી બાર જ ર  હતી.૧ 
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            ક છમા ંજો આમાથંી સતી થા, ૂધ પીતી કરવાનો રવાજ, બાળ લ ન, લુામી થા 

વગરે ુ રવાજોન ેબધં કરાવવા કટલાક માણસો નો સાથ સહકાર લઈ િશ ણથી સ યેલી 

પેઢ ુ ં િતિનિધ વ કરવા થાિનક ક ાએ ય તઓ મળ  રહ એ દશામા ંકટલાક ય નો 

કરવામા ંઆ યા હતા. ટશ લખાણોમા ંપણ રુોપ સાથે ની સરખામણીએ પોતાનાથી અલગ 

વૂ હ ુ ત સામા જક પ રવેશ આ ગ ેપણ હાથ ધરાયેલ િવષયને સમજવા ની ધગશ આ 

સમયગાળા દરિમયાન જોઈ શકાય છે. ટશ લ કર ના તબીબી મ બનશ ેઇિતહાસ િવષયમા ં

ૂધ પીતી કરવાનો રવાજ ગ ેપોતાના િવચારો ર ૂ કરલા છે.૨ 

 

        ક છ દશમા ં19મી સદ  દરિમયાન િવિવધ ાન શાખાઓ તથા સશંોધનકાય થયેલા 

છે ા ૃિતક, આિથક, ભૌિતક તથા માનવ િવ ા અને સામા જક ે ે પણ કટલાક મહ વના 

યાસો થયા છે મહારાવ ખગાર  ી ના સમયમા ં સામા જક ે ે થયેલી કામગીર  નો 

ઉ લેખ કાળગણના માણે તૈયાર કરાયેલા પા ળયાઓ મા ં જોઈ શકાય છે. તથા ુઝયમ, 

સં ૃિત વન તેમ જ  તે ગામડામા ં આવેલી છતરડ ઓ તથા ુના દ તાવેજોમા ં પણ 

કોતરાવેલ પડ ા છે. આ સમયગાળા દરિમયાન ભારતીય ઉ ખનન ના એક ઘટક તર ક ક છ 

દશમા ં સામા જક ણાલી ગત કટલાક ર ત રવાજો પોશાક તથા કટલીક જન િતઓની 

સમાજ રચના તથા દશની આબોહવા અને રૂચના સાથ ેકટ ુકં ન ક ુ ંસબધં ઈિતહાસના 

પાને લખા ુ ંછે આ ુ ંસામા જક વનએ  તેની વત ુકં અને ખમીરના ઘડતરમા ં  ની 

લા ણકતા એક ન ર ઓળખ આપે છે. સમાજની િવિવધ િતઓ તનેા વશંજોની ઓળખની 

િવિવધતા ર ૂ કર છે. િવિવધ િત આધા રત બોલી તથા તેની કામગીર  અને ર ૂઆત 

વખતોવખતની સામા જક ઓળખ આપે છે. ક છમા ંસામા જક અન ેવૈચા રક ાિંત લાવવા માટ 

આ સમયગાળા દરિમયાન મહારાજ ખગાર  ી  ારા જબરજ ત બદલાવ લાવવામા ંઆ યો 

હતો.  કટલાક ટશ લ કર  અિધકાર  અને અ ય અ યાસીઓના લાબંા- ૂંકાગાળાના વાસ 

પણ ક છમા ં શ  થયા હતા. નવા કારની િશ ણ પ િતએ હક કત સામા જક વન 

યવહારમા હલોચલો મચાવવાની શ આત કર  હતી. સામા જક સં થાઓ ભારતીય કલા 

થાપ યથી માડં ને ાન-િવ ાનની િવિવધ પ િતઓ અપનાવીને સમાજમા ં કટલાક ર ત 

રવાજો ને બદલવામા ં યાસો થયલેા છે. આ સમયગાળા દરિમયાન ક છ ટશ સબંધં 

રાજક ય કરતા ંસામા જક બાબતોમા ંવ  ુજોવા મળે છે.૩ 

 

2. સામા જક રહણીકરણી: 
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           “ રુા રંુગા જલવા  ુર યા, 

                   ગરા મ રુ  િશર – પેચ વકા 

        ન િવધતે ક છ િવ હન દશે 

                       તતો ગાિમ યામી હ ક છ દશ.ે” 

અથાત, 

        '  િુમના ુ ુષો અને અ ો ઉ મ કો ટના છે, યા ં હવા પાણી વા ય કારક 

છે.’,જયાની વાણી મ રુ છે, પાઘડો પેચ પણ વાકંો છે. એવી ધરતી ક છ િસવાય બી  ાયં 

નથી. આ કારણથી અમે ક છ જઈએ છ એ. 

       ક છના લોકો િવવેક , સ યતા અને ન તાના ણુો જોવા મળે છે. ાણી વધના િવરોધી 

છે. ઈ રથી બૂ ડર છે. ક છ ુ ંમોટા ભાગ ુ ંસમાજ અ હસક જોવા મળે છે. લોહાણા સમાજના 

લોકો ખેતી અન ેમં ૂર મા ંવધાર યાન આપતા હતાફ ડ  ુ ુષો ુદંર તથા ીઓ કદાવર, 

સાહિસક અને વ પવાન હતી. ખોરાકમા ં ખાસ કર ને અનાજ,શાકભા , ઘી, ુવાર,બાજરો 

વધાર માણમા ં ઉપયોગ કરતા હતા. ૂધ- છાસ મહ વના હતા. હ ુઓ અ ન – સં કાર 

કરતા, યાર ુ લમો આમલપનાહ પાસથેી જમીનમા ંદફનિવિધ કરતા. રાજક ય ુ ુ ંબો િતમ 

યામા ં ગાદ ના સાચા વારદાર મશાનમા ં ન જ ુ ં તેવા રવાજો પણ જોવા મળતા હતા. 

સમાજ િવિવધ તીઓથી ભરલો હતો. સમાજ િતમ યાની બાબતમા ં ઢ ુ ત જોવા મળે 

છે. 

 

          મકેમડ એ લ ુ ં છે ક, ક છમા ં રુોિપયન મોડલની સામતં શાહ  ુદા વ પ ની 

હતી. હ ુ  રાજ તૂો ઉપરાતં ા ણ,ભા ટયા અને ચારણ વી યવસાયલ ી ાિતઓ 

િવકસાવી હોવાથી તેઓ પણ જમીન માથંી ભાગ પડાવતા ક છના રા ઓ અડધા હ ુ  અન ે

અડધા સુલમાન હતા. એકબી ુ ં પાણી પીતા હતા. તેઓ આશા રુા માતા રા ઓની 

ુળદવી છે અન ે તમેન ે હ ુ  અને સુલમાનો ાથી ૂ  છે. તવેી જ ર ત ે હા પીર ની 

દરગાહની માનતા હ ુ  અને સુલમાનો માનંે છે.૪ 

3.  ૂધપીતી કરવાનો ુ રવાજ: 

ક છમા ંસમાજમા ં ૂધપીતી કરવાનો ુ રવાજ  જોવા મળતો હતો. દ કર નો જ મ થતા જ 

દ કર ન ેમાર  નાખવામા ંઆવતી હતી. ખાસ કર ન ે 19મી સદ ના ારંભમા ં ક છ-સૌરા મા ં
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િવિવધ કારના કરાર આધાર ત બાળક ન ે ૂધ પીતી કરવાની થાનો ત લાવવા માટ 

જમાદાર ફતેહ મોહ મદ સાથ ેપ  યવહાર કરવામા ંઆ યો હતો. ક છમા ંઅ કુ વશંો વા ક 

ડ , રાજ તુ વગેર ાિતઓ મા ં ૂધપીતી કરવાનો રવાજ બૂ જ વધાર માણમા ંહ ુ.ં 

તેઓ પોતાની ગાદ ના વારસદાર માટ ુ ને જ મહ વનો ગણવામા ંઆવતો હોવાથી દ કર ન ે

ૂધ પીતી કરવામા ંઆવતી હતી. બાળક ને ૂધ પીતી કરવાના રવાજ ના કારણ ેસમાજમા ં

ી- ુ ુષના માણમા ં અસમ લુા જળવાતી હતી. તેથી આ રવાજન ે ના દૂ કર ુ ં અિત 

આવ યક કાય હ ુ.ં આ રવાજ ના દૂ કરવા માટ અનેક મથામણો ચાલી. ૂધ પીતી કરવાના 

રવાજને અટકાવવા ુ ં માન ખાટવા ઈ છતા ટશરોના ય નોની નીિત શોષણ ભર  અને 

અ યાયી હતી. ક છમા ંઆપણા સામા જક ુ રવાજો ના દૂ  કરવા માટ પણ મહારાવ ખગાર   

ી ના સમયમા ંતેમના ારા અનેક યાસો થતા હતા. ુ ુ ંબની ઈ જત  ળવવાની ઈ છાને 

લીધે રાજ તુો બાળક ઓને જ મવત ૫ જ માર  નાખવામા ંઆવતી. આપ ુ રવાજ સમાજ માટ 

એક કલકં પ હ ુ.ં થી આ ુ રવાજ ના દૂ કર ુ ંજ ર  હ ુ.ં 

4. અ ૃ યતા ુ ંકલકં: 

ખાસ કર ન ેગાધંી ના ભાષણમા ંઅ ૃ યતા ુ ંકલકં અને રા   વ ચેના સબંધંો એ 

આ બાબતમા ં યાનમા ંરાખીને ગાધંી એ પોતાના િવચારો  સમ  ૂ ા હતા. ગાધંી ુ ં

જુ નો કાય મ એટલો બધો થી ભ ચક લાગ ુ ં હ ુ.ં ક મા ં િૃ મય કાય મ જોવા 

મળ ુ ં હ ુ.ં ક છના મહારાવ ખગાર  ી  ને ગાધંી એ મળવાની ઉ કુતા હતી. એટલ ે

એના બી  દવસે શરદ બાગ મા ં ગાધંી  અન ે મહારાવ ખગાર  ી  વ ચે લુાકાત 

યો ઈ હતી. બનેં વ ચે થયેલી લુાકાતમા ંબે- ણ કલાકના સમયગાળા દરિમયાન ગાધંી એ 

ના હતમા ંઘણા બધા ો િવશ ેમહારાવ ખગાર  ી  સાથે ચચા િવચારણા કર  હતી.૬ 

જુના વાસ પછ  ગાધંી  અબડાસા તરફ યાણ ક .ુ કોઠારા, િવઝાણ, કોટડા, ુમરા, 

નાચણ પર વગરે ગામોની લુાકાત દરિમયાન ગાધંી  ના દશન કરવા માટ યા ંવસતા લોકો 

ઉમટ  પડ ા હતા. આ લોકોની સાથે ગાધંી  અ ૃ યતા ુ ં કલકં ના દૂ કર ુ ં તથા હ ુ  

ુ લમ એકતા એ બાબતની સમજણ ક છ  ન ેગાધંી એ આપી હતી. 

અ ૃ યતા િનવારણના ચારાથ ૧૯૨૫મા ંગાધંી એ સમ  હ દ નો વાસ કય  હતો. 

આ વાસ દરિમયાન ગાધંી  ુ ક છમા ં પણ આગમન થ ુ.ં આ સમય દરિમયાન ક છમા ં

ચાલી રહલ ર  િૃતની િૃ મા ં ગાધંી ુ ં ક છમા ં વશે થતા ં સામા જક કાય કરોની 

દર ગાધંી ની લોકિ યતા એટલી બધી વધી જતી હતી ક સમ  જનતાએ િૃ મા ં રસ 
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લેતી થઇ. ક છ  સઘંના આગેવાનો લોકો ારા ગાધંી ને ક છમા ં આમિં ત કરવામા ં

આ યા હતા. 

ગાધંી ની એક ધમશાળામા ં સભા બોલાવવામા ં આવી હતી. મા ં ર, માડંવી, 

અબડાસા, જુથી લગભગ 300 ટલા માણસો હાજર ર ા હતા. ગાધંી  ારા ખાદ  ામ 

ઉ ોગ, કોમી એકતા, અ ૃ યતા િનવારણ વી બાબતો િવશે ચચા થઈ. અ ૃ યતા િનવારણ 

સિમિતના મે બરો અને કાયવાહ  સિમિત ની નીમવી વગરે બાબતોની દરખા તો તૈયાર 

કરવામા ં  હતી. ગાધંી ની સાથ ે સરદાર વ લભભાઈ પટલ, મહાદવભાઈ , વરાજ 

ગોકળદાસ, દવદાસ ગાધંી વગેર સમાજ કાયકતાઓ પણ સાથે હાજર ર ા હતા. ગાધંી  યાર 

સભામા ંપોતા ુ ંભાષણ કરવા ઉભો થાય છે. યાર તેઓ અ ૃ યતા ુ ંકલકં આપણા દશમાથંી 

ના દૂ કરવા સમ  દશના વાસ ના ભાગ પ ેક છમા ંતેમ ુ ંઆગમન થ ુ ંહ ુ.ં હ રજનો અન ે

સવણ  વ ચેની આ દવાલ ના હોવી જોઈએ માટની ર ૂઆત કહ . સભામા ં બઠેલા કટલાક 

લોકોએ તેમનો િવરોધ પણ ઉઠા યો હતો. 

5. ફર જયાત ચાદંલાનો રવાજ: 

મહારાવ ી ખગાર  ી ના સમયમા ંક છના દ વાન ી મણીભાઈ જ ભુાઈ ની સહ થી 

કારતક વદ અમાસના િવ.સ.1940 (ઇ.સ.1884)  ના રોજ એક ફરમાનમા ં રાવ ી ખગાર  

ી ના લ ન સગેં રા યના તમામ કમચાર ઓનો એક મ હનાનો પગાર વધા ુ ં તર ક 

આપવાનો ુકમ થયલેો. ક છમા ંરા શા હ સમયમા ંરાજવી પ રવારમા ંલ ન સગેં ફર જયાત 

ચાદંલા ની થા ચ લત હતી. રાવ ી ખેગાર  ી ના સમયમા ંફરમાન બહાર પાડવામા ં

આ ુ ં હ ુ.ં એ પહલા ં પણ ફર જયાત ચાદંલાની થા ચ લત હતી. આ થા પહલાના 

સમયથી ચાલતી આવતી હતી. ઈ.સ ૧૮૬૪ મા ં યાર રાવ ી ખગાર  ી  ારા ફરમાન 

બહાર પાડવામા ંઆ ુ.ં યાર વસિત  અને રા યના કમચાર ઓનો એક મ હનાનો પગાર 

રાજવી મા ંલ ન સગેં વધા  ુતર ક આપવામા ંઆવતો. આ ફરમાન મા ંજો એકદમ મ હનાનો 

પગાર ચાદંલામા ં આપી દવામા ં આવ ે તો નોકરોને અડચણ થાય તે ુ ં પણ માગદશન 

આપવામા ંઆ ુ ંહ ુ.ં આથી કમચાર ઓ પાસેથી ણ મ હનાના પગારમાથંી 1/3 રકમ કપાત 

કર  વધા ુ ં વ લૂ કરવામા ં આવ ુ ં હ ુ.ં આ ફરમાનમા ં પણ જણાવવામા ં આ ુ ં હ ુ ં ક 

કમચાર ઓન ે મળતા ભ થા ં ઓન ે વધા ુ ં મા ં સમાવેશ કરવો નહ . આ સમય દરિમયાન 

રા યમા ં કટલાક એવા પણ કમચાર ઓ હતા ક મની િનમ કૂ રા ય તરફથી કરવામા ં

આવતી હતી,  યાર તેમને પગાર જમીનદારો પાસેથી વ લૂવામા ં આવતો હતો. આ 

ફરમાનંમા ં કયા કયા કમચાર ઓ પાસેથી વધા  ુ વ લૂ ુ ં  તેનો પણ ઉ લેખ હતો. આ 
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ફર જયાત ચાદંલાની થા રા શાહ  સમયમા ંચા  ુ હતી. આમ, ક છમા ં રાજવીઓના લ ન 

સગેં વધા ુ ંઆપવાની થા ઇિતહાસમા ંન ધપા  છે.૭ 

6.  ક છના મેળા – ઉ સવો : 

ક છમા ંવ તી હ ુ  અને સુલમાનોની ાિતમા ંઅનેક મેળા ઉ સવો ઉજવાય છે. ક છમા ં

હ ુઓનો ુ ય તહવાર હોળ  અન ેનાગ પચંમી હતો. યાર ુ લમોને ુ ય તહવાર મહોરમ 

હતો. નાગ પચંમી ક છમા ં હ ુઓને ુ ય તહવાર હોવાથી મહારાવ પણ તેમા ંભાગ લતેા. એ 

સમય ે તહવારોના દવસે મળેાઓ પણ ભરાતા હતા. મા ં ુ ય વ ે ચૈ  વૈશાખ મ હનામા ં

મેળાઓ ઊજવાતા હતા. ક છના સૌ સમાજના લોકો આ મેળાઓમા ંઆનદં-ઉ લાસથી ભાગ 

લેતા. ક છમા ં ુ ય વ ેહોળ  ળેુટ , જ મા ટમી, દશેરા, નાગ પચંમી, દવાળ , મોહરમ વા 

અનેક તહવારો ઉજવાતા હતા. તહવારો ુ ંએ વખત ેસામા જક ર ત ે બૂ જ મહ વ ગણા ુ ંહ ુ.ં 

મેળાઓ ભલે સામા જક મહ વ ધરાવતા હોય, પરં  ુ લોકો તેમા ં રો જદા વનની ઘટમાળ 

લૂી જઈ આનદં ઉ સાહભરે તમેા ં જોડાતા હતા. આમ, મળેા ઉ સવો ુ ં સમાજમા ં મહ વ ુ ં

યોગદાન ર ુ ંહ ુ.ં૮  

7. ક છ ઓનો ભાતીગળ પહરવેશ : 

           ાચીન ઇિતહાસના પાના ઉપર ક છ દાન ક ુ ં અદ તુ ર ુ ં છે. તેના અનેક 

માણો મળ  આવે છે. િવ ની અનેક યથાવત એ અહ  ક છમા ં આવી તેમણે પોતા ુ ં

આ ય થાન બના ુ ંછે. ક છ દશ ઉપર પણીઓ અને ધકોથી લઈને છે લે સમાવશં ના 

ડ  ધુીના સ ાધીશોએ રાજ ક  ુછે. અન ેઅનેક જન િતઓ ક છમા ંવસે છે. સદ ઓથી 

સમ  જગતને ક છમા ં આવવા ુ ં આકષણ ર ુ ં છે. આ દશમા ં રા ઓના સૈ યોની 

અવરજવર થતી રહ  છે. ક છમા ંનાની-મોટ  130થી વધાર ાિતઓ અન ેસમાજ નો વસવાટ 

ર ો છે. અહ ની  નો પોશાક રંગબેરંગી અને ભાતીગળ ર ો છે. ક છ દશના લોકો 

( ) નો પહરવેશ અલગ ઓળખ ધરાવે છે. અહ ની ાિતઓના પોશાકમા ંપણ ભ તા જોવા 

મળે છે. 

        ક છમા ંરાજ તૂ ડ ઓએ અઢાર અઢાર પેઢ  ધુી રાજ ક .ુ રાજ તુ ુ ુષો માથ ે

ક છ  પાઘડ  પહરતા હોવાથી ભરાવદાર અને ભાવશાળ  લાગતા હતા. ીઓ કાયમ 

ઓજલમા ંરહતી અન ેમાઝાવાળો ણૂ શર ર ઢંકાય તે  ુપોલ ુ, ચ ણયો, ઓઢણી,ક સાડ  નો 

પોશાક ધારણ કરતી. 
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      ક છમા ંરબાર  લોકોમા ં ણ ત જોવા મળે છે. ઢબર યા, ક છ , વાઘડા તમેા ંઢબર યા 

રબાર  ની ીઓ પોશાક ચોલી તથા ઘાઘરો સાથ ે કાળ  ઓઢણી પહર છે. ક છ  રબાર  મા ં

ીઓ ચોડ  લાલ રંગની મશ મ કાચવાળ  તથા ઘાઘરો ભરત ભરલ ઓઢણી કાળ  પહર છે. 

વાગ ડયા રબાર  કોમની ીઓ નો પહરવેશ ચોલી તથા કાળ  ઓઢણી તથા ભરત ભરલો 

ચણીયો પહર છે.૯ 

           ક છમા ંવસતા આ હરોનો પહરવેશ બી  ાિતઓ કરતા ં ુદા કારના હતો. આહ ર 

ની ીઓ પોશાક રાર  ીઓના પોશાકને મળતો આવતો હતો. આહ ર ાિત ની ીઓ કાળા 

રંગની ભરત ુથંણ થી ુ ત ચોલી પહર  હતી. આ હર ના પહરવેશ થોડાક વષમા ંપ રવતન 

આ ુ ંહ ુ.ં આમ ક છની આહ ર એ પોતાની અલગ સામા જક ઓળખ ધરાવે છે.૧૦ 

         છે લા ઘણા વષ મા ં ુ લમ ી અને ુ ુષના પોશાકમા ંપ રવતન આ ુ ંછે. અગાઉ 

સુલમાન ુ ુષો ઇ ર, ક ડ ુ,ં ઈ ર પર આ ડયો ક રટો પહરતા તથા માથે તમેના ાિત 

જુબ ની ટોપી પહરતા. ીઓ ચણીયો, ચોળ  અને ઓઢ ુ ંપહર  હતી. આથી ક છ  ુ લમ 

ાિત એ પોતાનો પરંપરાગત પોશાક ળવી રા યો છે. 

        ભા શુાળ  લોકો ુ ય વ ેખેતી યવસાય સાથે સકંળાયેલ હોવાથી તેમનો પોશાક એ 

યવસાય અ ુ પ રહતો. તેઓ માથે પાઘડ  ને ખભે ખેસ રાખતા. તેઓ ખે ૂત હોવાથી મોટ 

ભાગે ધોિત ુ ંપહરતા. ાચીન સમયના ભા શુાળ  લોકોના પોશાકમા ંપણ હવે બદલાવ 

આ યો.૧૧  
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ઈિતહાસ િવભાગ, 

જુરાત િુનવિસટ  

તાવના  

જુરાતના ાચીન ઇિતહાસમા ં સોલકં કાળ રાજક ય તેમજ સાં ૃિતક ે ે વુણકાળ 

ગણાય છે. આ દશને માટ ‘ ુ રદશ’ અને ‘ જુરાત’ વા ંનામ આ કાળ દર યાન યો વા 

લા યા.ં સાં ૃિતક િવકાસ એ ઐિતહાિસક યા છે. જુરાતના સાં ૃિતક ઈિતહાસની 

સાધનસામ ીની ઉપયોગીતા ુદા ુદા સમયે ુદ  ુદ  રહ  છે. ાચીનકાળમા ં ા ્– 

સોલકં કાળ માટ િસ ાઓ, િશલાલેખો અને તા પ ો આધાર તૂ સાધન મનાતા ં હતા.ં 

સોલકં કાળના ઈિતહાસ માટ અ ભલેખો, તા પ ો અને સમકાલીન સા હ ય આધાર તૂ મનાય 

છે.  કલા  અને થાપ ય એ ના સાં ૃિતક વનના ં મહ વના ગ છે. િવ ભ  સમય ે

થાપ યકલામા ં થાિનક અને ાદિશક સાં ૃિતક પરંપરાઓ અને સામા જક જ રયાતો, આિથક 

સ ૃ , ધાિમક ર ત રવાજો વ ચે સામજં ય થપા ુ ં જોવા મળે છે. તેથી આ થાપ યકલાનો 

અ યાસ આપણને સાં ૃિતક િવિવધતા ુ ં અ યયન કરવામા ં મદદ પ થાય છે. સોલકં કાળ 

દર યાન થાપ ય, િશ પ અને ચ કલામા ંએકંદર સાર  ગિત થઇ હતી એમ જણાય છે. 

 
સોલકં કાલીન થાપ યો  
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સોલકં કાલીન થાપ યનો િવચાર કરતા ંઆ સમયમા ંબધંાયેલ તરહ-તરહની ઈમારતો 

વી ક મહલો, મં દરો, તોરણો- ક લાઓ તથા વાવ, ૂવા, તળાવ, ુ ંડ વગેર ુ ંમહ વ સમ ય 

છે. થાપ યમા ંસોલકં ઓની પોતાની અનોખી શૈલી અન ે િતભા જણાય છે. 
 
દવાલયો  

ભારતમા ંમં દર- થાપ યમા ંિશખરા વત શૈલી થાિપત થય ેભારતીય વા િુવ ાના ં

થંોમા ંઆ િશખર શૈલીના નાગર, વેસર અને િવડ એમ ણ ભેદ બતા યા છે. ઉ ર ભારતમા ં

અને પિ મ ભારતમા ંનાગરશલૈીનો ઘણો સાર થયો. નાગરશૈલી ુ ંતલમાન ુ યતઃ ચોરસ 

હોય છે, પરં  ુએની દરક બા ુમા ંએક પછ  એક નાના થતા જતા કટલાક ેપ કાઢવામા ં

આવે છે, આથી એ છેવટ તારાકાર દખાય છે.તારાકાર તલમાન અને રખા વત િશખર એ મં દર 

થાપ યની નાગર શૈલીના ં િવિશ ટ લ ણ છે. અહ  આ મં દર- વ ુપના તલમાનના ન નૂા 

તર ક મોઢરાના યૂમં દરના ં તલમાન આપવામા ં આ ુ ં છે.  આગળ આ ૃિતમા ં દશાવલે 

છે.સોલકં કાળ દરિમયાન આ શૈલી એના ં યાપક થાિનક લ ણો સાથે જુરાતના દશોના 

મં દરોમા ં આિવભાવ પામી, સોલકં કાળના ારંભથી જુરાતના મં દર- થાપ યમા ં ભાર 

પ રવતન નજર પડ છે. તેથી આ હાલના ંમં દર ‘સોલકં  શૈલી’ ના ંમ ં દર તર ક ઓળખાય છે. 

સોલકં કાળમા ં સં યાબધં મોટા-ંનાના ં દવાલય બધંાયા ં હતા,ં તે પૈક  થોડાકં મો ૂદ 

રહલા ં છે,  થાપ ય- વ પ પરથી સોલકં કાળના હોવા ુ ં મા મૂ પડ છે. સોલકં કાળના 

અ ગ ય દવાલયો ુ ંિવગતે િન પણ કર ુ ંઘટ છે.  

 
ણૂક ુ ંમ ં દર  

ણૂક ગામમા ં આવે ુ ં નીલકંઠ મં દર સોલકં કાળના નાના ં મં દરોના ણૂ ન નૂા પ 

ગણાય છે. આ મં દર ુ ં વૂા ભ ખુ મં દર ગભ હૃ, રંગમડંપ અને ગૃારંચોક  ુ બને ુ ં છે. 

ગભ હૃ સમચોરસ છે, જયાર મડંપ લબંચોરસ છે. પીઠ શુો ભત થરોથી અલં ૃત છે. આની 

પીઠના ુ ંભા પર દવ-દવાઓના ં મથાળે ચા ુ તમાલપ ોની હારમાળા છે. કલશ પર 

કુતામાળાના ં શુોભન છે. મડંોવરની જઘંાના થરમા ં કોતરલ ૃ યાગંનાઓના ં િશ પ આ 

સમયની સાર  ર તે જળવાયેલ સવ મ ૃિતઓમા ં થાન પામે એવા ં ઉદાત છે.એમા ં દરક 

બા ુના ભ ગવા મા ંઅ ુ મે ભૈરવ, નરશ, અને કાલીની િૂતઓ આવેલી છે. ગભ હૃ ુ ંિશખર 

કંઈક િવ ચ  ઘાટ ુ ંછે.એ ુ ંિશખર િ નાિસકા રખાવા ં છે.   
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ણૂક ુ ંનીલકંઠ મં દર 

મોઢરા ુ ં યૂમં દર  

મોઢરા ુ ં યૂમં દર જુરાતના ભ ય ાચીન મં દરોમા ં અ મ થાન ધરાવે છે. 

વૂા ભ ખેુ આવેલ આ મં દર આયોજન પર વે પ ટત: બે િવભાગોમા ં વહચાઇ ય છે. 

ગભ હૃ, એની ચાર બા ુ  દ ણાપથ, ગભ હૃની આગળ તરાલ, ઢૂમડંપ અને વશેચોક  

વગરે ગેનો લૂ ાસાદ બની રહ છે. આ લૂ ાસાદની આગળ સભામડંપ, ક િતતોરણ અન ે

યૂ ુ ંડ આવેલા છે. યૂ ુ ંડ રામ ુ ંડ તર ક ઓળખાય છે.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

મોઢરાના મં દર ુ ંતલમાન 

મડંપના તભં ભરચ  િશ પપ ીકાઓથી િવ િૂષત છે. મં દરના તભંો તથા મડંોવરના 

થરોમા ંરામાયણ-મહાભારતના સગં તેમજ અનેકિવધ િશ પ ૃિતઓ નજર પડ છે. ગભ હૃથી 

માડં ન ેસભામડંળ ધુીની એની લબંાઈ લગભગ ૪૪ મીટર છે. સભામડંપ ૧૫x૧૫ સમચોરસ 

મીટરનો છે. મડંપમા ં વશે માટ તભંાવલી ુ ત ૃગંાર-ચોક ઓ ચાર બા ુએ આવેલી છે અન ે

એમા ં વૂ તરફથી ૃગંારચોક થી સં ખુ આવેલ ક િતતોરણના બે તભં અવશેષ પ ેઉભેલા છે. 

સભામડંપની ચારબા ુ  ક ાસન ુ ત વે દકા અને વામન તભંો આવેલા છે. ગભ હૃની નીચે 
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૩.૫ x ૩.૨ મીટરનો ખાડો છે, મા ં યૂ િૂત માટના આસનની યવ થા છે. ગભ હૃના 

વશે ાર પર યૂ, ગાધંવ , અ સરાઓ વગરેના ય ુદંર ર તે કંડારલ છે.  

મં દરમા ંસવ  ુદંર કોતરણી જોવા મળે છે. સાદા રિતયા પ થરમા ંપણ આરસના ુ ં

બાર ક અન ેસફાઈદાર કોતરકામ એ અહ ના િશ પોની િવિશ ટતા છે.  જુરાતભરમા ં ાયં 

જોવા મળતી નથી. સભામડંપની વૂ તરફ આવલેા ુ ંડમા ં ઉતરવાના માગન ે ક િતતોરણના 

અવશેષ પે ઉભેલા બે તભં શોભાવે છે. લબંચોરસ ઘાટા યૂ ુ ંડની લબંાઈ ૫૨.૫ અને 

પહોળાઈ ૩૬ મીટર છે. પગિથયા ંઉતરતા ંવચમા ંનાની નાની દર ઓ આવે છે. તઓેમા ંવૈ ણવ 

િતમાઓ છે. વૂ બા ુની વચલી દર મા ં જલશાયી િવ નુી િતમા છે,  જલાશયના 

સદંભમા ંસ ુચત થાન ધરાવે છે. મોઢરા ુ ંમં દર સં ણૂપણ ેસોલકં  શૈલી ુ ંછે.  

 
ુ મહાલય  

ુ મહાલય- જુરાતના થાપ યની, િશ પની તથા ભ ય ધમ થાનો ઉભા કરવાની 

ેરણા આપી છે. િસ રુમા ંિસ રા  બધંાવેલ ુ માળ ( ુ મહાલય)નો થોડો ભાગ હાલ મો ૂદ 

રહલો છે. ઢૂમડંપના પિ મ તરફના ચાર તભં અને ઉ ર બા ુની ૃગંારચોક ના ચાર તભં 

જળવાયા છે. વળ  એના પર પણ તભં આવેલા છે. આ પરથી મં દર ઓછામા ં ઓ  ં બ ે

મજલા ુ ંહ ુ ંએ પ ટ છે. મં દરની ચોતરફ ૧૧ દવ ુ લકા હતી. મં દરના ુ ય ૃગંારચોક ની 

બનંે બા ુએ એકક ક િત તોરણ હ ુ,ં  પૈક  ઉ ર તરફ ુ ં તોરણ હાલ જળવા  ુ છે. 

ઉ રબા ુની ૃગંારચોક  એના બેવડા મજલા સાથ ેસાર  હાલતમા ંજળવાઈ રહ  છે. તે એના 

િશ પ વૈભવનો સારો યાલ આપે છે. સોલકં કાળ દર યાન િસ રુનો સં કા રત-િવ તા રત 

મહાલય એ સોલકં  રા ય ુ ંસ ુથી િવશાળ અન ેભ ય દવાલય હ ુ.ં 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
દલમાલ ુ ંલીબો  માતા ુ ંઉ રાભી ખુ મં દર 
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દલમાલ ુ ં લીબો  માતા ુ ં ઉ રાભી ખુ મં દર નુ:િનમાણ કાળ ુ ં છે. મં દરની 

રચનામા ંઅસલ મં દરના ઘણા ંઅવશેષ જળવાઈ ર ા છે. મં દરના ાગંણમા ં ુ ય મં દરની 

બા ુમા ંરહલ યૂમં દર તથા લ મીનારાયણ સોલકં કાળના મં દરનો નાનો પણ ુદંર ન નૂો 

ર ૂ કર છે.  

 
ાચી ુ ં યૂમં દર 

ાચી (તા.પાટણ . ૂનાગઢ) ુ ંસાધંાર કાર ુ ંધમા દ યના મં દર તર ક ણી ુ ં

યૂમં દર એમા ંઆવેલા ુમારપાળના સમયના લખે કરતા ણેક સકૈા ટ ુ ં ાચીન છે. આ 

મં દર ુ ં ગભ હૃ પચંરથ કાર ુ ં છે. એની આગળનો ઢૂ મડંપ જળવાઈ ર ો છે, પણ 

ખુમડંપ નાશ પા યો છે. ગભ હૃ પર ુ ંિશખર 33  ડકોથી િવ િૂષત છે. 
 
તારંગા અ જતનાથ મં દર 

તારંગા ( . મહસાણા) ના અ જતનાથ મં દર ુ ંગભ હૃ દરથી સા ુ ં છે, પરં  ુએની 

બા  દ વાલો િનગમથી િવ િૂષત છે. દ ણાપથના ભ િનગમની બનંે બા ુએ એકક ઝ ખાની 

રચના છે. ગભ હૃમા ંઅ જતનાથની ચી િતમા છે. ગભારાની આગળ તરાલ છે. ઢૂમડંપ 
ૂલ ૨૨ તભંો પર ટ વેલો છે. ઢૂમડંપની ણે બા ુએ એકક ૃગંારચોક  છે. ગભ હૃના 

પચંનાિસક તલમાન પર રખા વત િશખર ચાર બા ુએ ઉરા ૃગંો, ૃગંો આ દથી િવ િૂષત છે. 

િશખરના અ ભાગે તરાલ પર કુનાસની રચના છે.  

ુમારપાળે અનેક ન મં દર બધંા યા હતા, તે સવમા ંહાલમા ંતારંગા ઉપર સચવાયેલા 

અ જતનાથ ુ ંમં દર ન ધપા  છે. સોળમી સદ મા ંઅકબરના સમયમા ંમં દરનો ણ ાર થયલે 

એવો ઉ લેખ કરતો એક લખે મળ  આવેલ છે.  

 
ભાસપાટણ 

ભાસપાટણના સોમનાથ મં દરનો અનેકવાર ણ ાર થયેલો છે. ઈ.સ. ૧૦૨૬મા ં

મહ દૂ ગઝનવીએ ૂના મં દરનો વસં કય , પછ  ભીમદવ ૧લા એ ન ુ ં પાષાણ ુ ં મં દર 

બધંા ુ.ં એ મં દર થોડા વખતમા ં ણ થતા ં ુમારપાળે ઈ.સ.૧૧૬૯ મા ંએ ુ ંનવિનમાણ ક .ુ 

ભીમદવ ૨  એ એની આગળ ‘મઘે વિન’ નામનો મડંપ ઉમેરા યો હોવા ુ ં વણન 

ીધર શ તમા ં િન પા ુ ં છે. મં દરના અ થાનમા ં ુદંર તભંોવાળો એક ઓરડો બધંા યો 

હતો અને પાના જલમાગવા ં મં ુકના આકાર ુ ં િશવ ુ ં આસન બના ુ ં હ ુ.ં જો માટ 

િવશાળ હૃો બધંા યા. કટલીએવાર ુદા ુદા સમય ે આ મં દરનો ણ ાર થયો 

હશે. ુમારપાળના સમયના મં દર ુ ંતલદશન ઘ ુ ંકલા મક અને િવ તૃ હ ુ.ં ગભ હૃ મડંપની 

વ ચે તરાલ ઉમેરા ુ ં હ ુ.ં મં દરના ાગંણમાથંી સોલકં કાળના ંઅનેક કલા મક િૂતિશ પો 

તથા િશ પખડંો ા ત થયા હતા.આ અવશેષ યાના ં થાિનક ુઝયમમા ંસં ૃ હત કરાયા છે. 

ખડંોસણ 
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ખડંોસણના ( . મહસાણા) ાચીન મં દરમા ં મ યના મડંપની એક બા ુએ એક 

પિ મા ભ ખુ ગભ હૃ અને બી  બા ુએ એક દ ણા ભ ખુ ગભ હૃ આવે ુ ંછે. આવા મં દરને 

‘ યાયતન’ કહ છે. આ મં દર હ ર-હર ુ ં ક િશવ-શ કત ુ ં હશ ે એમ લાગ ે છે. િવરમગામમા ં

નુસર કાઠં આવેલા ંબે મોટા ંમં દર તથા પાવાગઢ ુ ંલ ુલીશ મં દર પણ યાયતન વ પ 

ધરાવે છે.  

ુંભા રયા 
ુ ંભા રયા ( . બનાસકાઠંા) મા ંપાચં ાચીન ન મં દર આવેલા છે. એમાનંા નેિમનાથ, 

મહાવીર, શાિંતનાથ અને પા નાથના મં દરોમા ં ાસાદને ફરતા ુ લા ચોકની ચોતરફ 

પડાળ ઓમા ં૨૪ દવ ુલીકાઓ કરલી છે, એણે ‘ચ િુવશિત નાલય’ કહ છે.  

એમા ં નિેમનાથ ુ ં મ ં દર સૌથી મો ુ ં છે. એ ગભ હૃ, તરાલ, ઢૂમડંપ, િ કમડંપ, 

સભામડંપ અને ૃગંારચોક  ધરાવે છે. મહાવીર વામીના મં દરમા ં ગભ હૃ, તરાલ, 

ઢૂમડંપ, સભામડંપ અને ૃગંારચોક  છે. એમા ં૧૬ દવ ુ લકાઓ અને આઠ ખ કોની રચના 

કર  ૨૪ની પર પાટ  રૂ  પાડ છે. શાિંતનાથ ુ ંમ ં દર ગભારો, તરાલ, ઢૂમડંપ, સભામડંપ 

અને ૨૪ દવ ુ લકાઓ ુ ંબને ુ ં છે. એમા ંસભામડંપની છતમા ંપચંક યાણક સાથે તીથકરોના 

િવિશ ટ વન સગં ખાસ જોવાલાયક છે. 

મનગર 

મનગર લામા ં મૂલી ગામ પાસે વહતી નદ ન ેતીર નવલખા મં દર આવે ુ ં છે. 

આ નવલખા મં દર પચંાગંી છે. એના થાપ ય અને પમડંન પાછળ ખચલી અઢળક ધન-

સપંિ ને કારણે ‘નવલખા’ કહવા ુ ંહશે. આ મં દર ુમારપાળના સોમનાથ મં દર ુ ંઅ કુાલીન 

અને સેજક રુના નવલખા મં દર ુ ંસમકાલીન છે. તનેી જગતી જુરાતભરના સોલકં કાલીન 

થાપ યોમા ંસ ુથી વ  ુ ચી ૪૫.૭૨૭ x ૩૦.૪૮૫ મીટર છે. જગતીની સોપાન ેણીના મથાળે 

બે તભં- ુ ંભીઓના અવશેષ મં દર આગળ ક િતતોરણ હોવા ુ ં ચૂવે છે. જગતીની ઊભણીમા ં

ચોતરફ ગવા ો છે. એનો સભામડંપ બ ે માળનો અને ુ મટ ફાસંનાકાર શૈલી ુ ત છે. 

સોલકં ગુના થાપ ય ુ ંમહ વ ુ ં ટાતં છે.  

િવમલવસ હ  

મોઢરાના યૂમં દર પછ  લગભગ પાચં વષ ભીમદવ પહલાના દંડનાયક મં ી 

િવમલશાહ આ -ુદલવાડામા ં ઋષભદવ ુ ં આરસ ુ ં ન મં દર બધંા ુ ં હ ુ.ં આ મં દર 

િવમલવસ હ તર ક યાત છે. મા ં ગભ હૃ, ગભમડંપ, રંગમડંપ, નવચોક  અને બાવન 

દવ ુલીકાઓ આવેલી છે. મં દરના ુ ય ગભ હૃમા ં બેઠલા આ દનાથની ુદંર િતમા છે. 

મં દરના દ ણાપથમા ં બાવન દવ ુ લકા આવલેી છે. ભમતીની છતમા ં ભરત-બા ુબલી ુ ં

ુ , નેિમનાથ ના પચં ક યાણક, નેિમનાથ ુ ંચ રત, વગરે યો ુદંર ર તે કંડારલા છે.  

િવમલવસ હની સામે એક હ તીશાલા છે, તેમા ંમોખર અ ા ઢ િવમલની િતમા કૂલી 

છે. એની આસપાસ દસ હાથીઓ ઉપર ૃ વીપાલના વૂજો, ૃ વી-પાલ પોત ે અને એના 
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વશંજોની િતમાઓ કોતરલી છે. મં દર ુ ં આરસમા ં કરલ કોતરકામ અ તુ છે અને એ 

દશિવદશના કલાકારોને આકષ છે.  

ણૂવસ હ 

 મં ી તેજપાલે િવમલવસ હના સમીપમા ં પોતાની પ ની અ પુમા દવી અને ુ  

લાવ યિસહના ુ યાથ ઈ.સ. ૧૨૩૧મા ં નિેમનાથ ચૈ ય આ  ુ પવત પર બઘંા ુ ં  આ  

ણૂવસ હ તર ક ઓળખાય છે. આરસ ુ ંઆ એક ભ ય સ ન છે, તેમા ં ગભ હૃ, તરાલ, 

ઢૂમડંપ, ૃગંારચોક ઓ, નવચોક , રંગમડંપ વગરે આવેલા ંછે. મં દરને ફરતી દવ ુ લકાઓની 

હારમાળા આવેલી છે. િવમલવસ હ અને ણુવસ હ ના તભંોની રચનામા ં િવિશ ટ કારના 

ફરફાર જોવા મળે છે. િવમલવસ હના તભંો કરતા ં ણુવસ હના તભંોમા ંવૈિવ ય િવશેષ જોવા 

મળે છે. 

એકંદર ણુવસ હના મ ં દરનો િશ પ વૈભવ િવમલવસ હ કરતા ં વધાર છે. છતા ં એની 

કોતરણીમા ંકલા ઊતરતી ક ાના છે. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ગરનાર પર આવેલા વ પુાલ િવહાર  

ગરનારની ુદ  ુદ  ૂંકો પર અનેક ુદંર ન મં દર આવેલા ં છે. આ સવમા ં

નેિમનાથ ુ ંચૈ ય સૌથી િવશાળ છે. ળૂ પ થર ુ ંમં દર િસ રાજના મં ી સ જને ઈ.સ.૧૧૨૯ 

મા ંબધંા ુ ંજણાય છે. ઈ.સ.૧૨૭૪ ના અરસામા ંએનો ણ ધાર થયો હોય એમ અ ભલેખોમા ં

આવતા ઉ લેખો જણાય છે.  
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નેિમનાથ ચૈ યની દ ણે, પ વમે, અને ઉ ર વ પુાલ ે ુદંર તોરણો કરા યા ં હતા.ં 

વ પુાલ ે નેિમનાથ ચૈ યના પાછલા ભાગમા ં આ દનાથ ઋષભદવનો ાસાદ કરા યો. તે 

વ પુાલિવહાર નામે ઓળખાય છે. એમા ં ળૂનાયકની ુદંર પાષાણ િૂત પઘરાવી એની બ ે

બા ુએ વા ૂ જૂયની િતમાઓ થાપી. આ ઉપરાતં ળૂ ગભ ારની દ ણ અને ઉ ર 

પોતાની તેમજ તેજપાલની અ વા ઢ િૂતઓ કુાવી. 

આ ઉપરાતં સડંરના િવ નુા મં દર, ુહાવી અન ેવીરતાના નીલકંઠ મહાદવના મં દર, 

ધીણોજ ુ ં દવી મં દર, મ ુદં ુ ં િવ  ુ મં દર, વાલમ ુ ં વૈ ણવ મં દર, અસોડા ુ ં

જસમલનાથ ુ ં મં દર, પચંમહાલમા ં બાવડા ુ ં મં દર, પાવાગઢ ુ ં લ ુલીશ મં દર, થાન ુ ં

નુીબાવા ુ ંમ ં દર, વઢવાણ ુ ંરણકદવી ુ ંમં દર, ડભોઈ ુ ંવૈધનાથ મં દર અને કા લકા મં દર 

વગરે અનેક નાનામંોટા ંસોલકં  શૈલીના ંમં દર જુરાતમા ંમળ  આવે છે. આમાનંો કટલાકનો 

સમય એની થાપ ય તથા િશ પી શૈલી પરથી ન  કરવામા ં આવેલ છે. સોલકં કાળના 

સાં ૃિતક ે ે આ મં દરો ુ ંકોઈક ને  કોઈ ર ત ેમહ વ ુ ંયોગદાન ર ુ ંછે.  

જળાશયો  

જુરાતના સોલકં કાલીન થાપ યોની બી  િવશેષતા તેના જળાશયો છે.  

ભારતીય વા ુ થંોમા ં જળાશયોની યવ થા તથા રુ ક નગરની રચનામા ં પણ 

એઓ ુ ંઅન ય થાન, કાર તથા િવિવધ ઘાટો િવશે ુ ંિન પણ જોવામા ંઆવ ેછે. જળાશયોમા ં

ુ ય વ ેચાર બા ુએ બાધેંલા સરોવર, એવી જ ર તે ચાર બા ુએ પ થરના રચનાવાળ  વાવો 

મહ વ ુ ં થાન ધરાવે છે. જુરાતમા ંવરસાદ ુ ં માણ કંઇક શે ખચવા ં હોવાથી અહ  પણ 

િવ લુ માણમા ંજળાશય બધંાયા ંહોવાના ઐિતહાિસક ઉ લેખ મળે છે.   

સોલકં કાળની જળાશયોના ઉ લેખ આપણને અ ભલેખો અને સા હ યમાથંી મળે છે. 

એમાનંા ં કટલાકં જળાશય હાલમા ં મો ૂદ છે. રાજવીઓ તેમજ ધનાઢયો તરફથી લોકક યાણ 

માટ આવા ં જળાશય બધંાવવામા ં આવતા.ં સોલકં  રાજવી િસ રાજ જયિસહ, મીનળદવી, 

મહામા ય વ પુાલ-તજેપાલ વગરેએ પોતાના અમલ દર યાન આ િૃ ને સારો વગે આ યો 

હતો. આ એક ધાિમક કાય મના ુ.ં આ જળાશયોમા ં ુ ય વ ે વાવ, તળાવ, ુ ંડ, ૂવા વગેર 

હતા.ં આ સમયના ં જળાશયોમા ં િવરમગામ ુ ં માનસર તળાવ, પાટણ ુ ં સહ લગ તળાવ, 

ધોળકા ુ ંમલાવ તળાવ, પાટણની ઉદયમિત વાવ, વઢવાણની માધાવાવ, મોઢરાના યૂમં દર 

આગળનો ુ ંડ વગેર ન ધપા  છે અને થાપ યની ટએ અ તૂ છે.  

 
 
 

સહ લગ સરોવર  

કિવ ીપાલે સહ લગ સરોવર ઉપર એક ુદંર શ ત રચી હતી. સર વતી 

રુાણમાથંી પણ આ સરોવર િવશેની િવ તૃ મા હતી મળે છે. િસ રાજના રુોગામી ુલભરા  

પાટણમા ં ‘ ુલભ સરોવર’ બધંા ુ ં હ ુ.ં આગળ જતા ં િસ રા  એ ુ ં નવિનમાણ ‘સહ લગ 

સરોવર’ નામે કરા ુ.ં સર વતી રુાણ તથા હમચં ના યા ય કા યના આધાર આ તળાવ ુ ં
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ચ  આપણી નજર સમ  ઉ ુ ંકર  શકાય એમ છે. િસ રા  આ મહાસરોવરના કાઠં ૧૦૦૮ 

િશવમં દર, ૧૦૮ દવીમં દર અને એક દશાવતાર ુ ંમં દર બધંા ુ ંહ ુ.ં  

આ સરોવરને કનાર રા એ સ શાળા અને દાનશાળા કરાવી હતી. આથીયે િવશેષ 

રચનાકૌશલ આ સરોવરમા ંપાણી ભરવામા ંઆવ ુ ંહ ુ.ં એ નહર અને સરોવરની વ ચે ણ 
ુ ૂપ (નાગધરા) ની રચના હતી. નદ  તરફના નહરના ખુભાગે પ થરની ળ વાળો 

ગરનાળાનંી યોજના હતી. આ ર તે જળાશયના ં ણ ગરનાળા ં પર જલશાયી િવ ુ ુ ં મ ં દર 

હ ુ.ં નદ ુ ં પાણી નહર વાટ ગરનાળામા ં વેશ ુ ં ન ે યાથંી ગળાઈન ે વારાફરતી ણ 
ુ ૂપોમા ંજ ુ.ં  

િસ રાજના િપતા કણદવે પણ કટલાકં િવશાળ અને ુદંર જળાશયો ુ ંિનમાણ ક  ુહ ુ.ં 

ચાણ માની પાસે િવશાળ કણસાગર નામ ુ ંસરોવર એણ ેર ુ ંહ ુ.ં એના કટલાક અવશેષ પણ 

ઉપલ ધ થયા છે.  

િસ રાજની માતા મીનળદવીના નામ સાથે બે સરોવર સકંળાયેલા ં છે : િવરમગામ ુ ં

માનસર ક નુસર તળાવ અને ધોળકા ુ ં મલાવ તળાવ. નુસર તળાવ જયાર સહ લગ 

તળાવ બધંા ુ ંએ જ સમયે જયિસહની માતા મીનળદવીના મરણાથ બધંા ુ ંહોવા ુ ંમનાય 

છે. એનો આકાર એકસરખો નથી, પણ વાકંો કૂો છે, લગભગ શખંા ૃિત વો એનો આકાર છે, 

તળાવમા ંપાણીની આવ  માટની યો ય યવ થા છે અને એના કાઠં ૫૨૦ નાના-ંનાના ંમં દર 

આવેલા ં હતા.ં એ પૈક ના ં હાલ ૩૫૭ જળવાઈ ર ા ં છે. તળાવ પર પાણીની સપાટ  ધુી 

પગિથયાવંાળા ઘાટ બાધંવામા ં આવેલા ં છે. ઉપર જવાના અને નીચે આવવાના માગ ુદા 

પાડલા છે.  

મીનળદવીના નામ સાથ ેધોળકા ુ ંમલાવ તળાવ પણ જોડાયે ુ ં છે. આ તળાવ આ  

પણ મીનળદવીની લોકિ યતા અને યાયિ યતાની સા ી રૂ છે. રચના પર વ ેઆ તળાવ 

ચાર બા ુએ પ થરના ઘાટ તથા પગિથયાથંી બાધંે ુ ંછે. તળાવની ન ક પ થરનો એક ુદંર 
ૂપ છે. આ ુ ોની રચના એવી છે ક જયાર ુ ૂપ ભરાઈ ુ ોના ખુ ધુી પાણી આવે 

યાર તળાવ સં ણૂ ભરાય. આ ૂપને સાકંળતા ં ણ ગરનાળા ંઅને નાનીશી પ થરની આવ 

બાધંવામા ંઆવી છે.  

જળાશયોનો બીજો કાર ‘વાવ’ છે. વાવ એ પગિથયાવંાળો ૂવો છે. એમા ંએક છેડ ૂવો 

આવેલો હોય છે. એમા ંએક છેડ ૂવો આવેલો હોય છે. એમાથંી ઉપરથી ગરગડ  અને દોરડા 

વાટ પાણી ભર  શકાય. પરં  ુઆ સગવડ ન હોય તો સુાફરો તથા થાિનક લોકો પગિથયા ં

વાટ નીચ ેઉતર  ૂવાના પાણીની સપાટ  ધુી પહ ચી શક તવેા ંપગિથયા ંતથા વ ચે વ ચ ે

પડથારો ુ ંબાધંકામ કરવામા ંઆવ ુ.ં વાવના પડથારની બનંે બા ુની દ વાલોમા ંગોખલાઓમા ં

દવી-દવતાઓની િતમાઓ તથા િવિવધ શુોભના મક િશ પ કંડારવામા ં આવતા.ં વાવના ં

પગિથયાને એક, બે, ણ ક ચાર ખુ અને ણ, છ, નવ ક બાર ટ (મજલા) હોય છે. કટલીક 

વાવોમા ંમ યમા ં ૂવો રાખી ૂવાની ણે બા ુએ ઉતર  શકાય એ કાર પગિથયાનંી રચના 

હોય છે.  
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જુરાતમા ંઆવી અનેક કારની વાવ બધંાઈ હતી. સોલકં  રા યની વાવોમા ંપાટણમા ં

રાણી ઉદયમતીએ ઈ.સ.૧૦૬૩મા ંતેમના પિત સોલકં વશંના રા  ભીમદવ પહલાનંી યાદમા ં

બધંાવેલી ‘રાણક  વાવ’ વાવનો સવ મ ન નૂો છે. આખી વાવ પ થરની બાધંેલી હતી. 

રુાત વ ખાતાએ ખોદકામ કર ન,ે એના દટાઈ ગયેલા ભાગ ુ લા કરતા,ં એના સાત મજલા 

ટગોચર થયા છે. એમા ંઅનેક દવ-દવીઓ, ુદંર ઓ, પ ઓુ, અવતારો, શુોભનો ઈ યા દ 

િવિવધ િશ પ ૃિતઓની િવ લુ સ ૃ  કલા મક વ પે ઠલવાઈ છે. આ ઉપરાતં ન ડયાદમા ં
ુમરાળ ભાગોળમા ં આવેલી ચાર મજલાની વાવ િસ રાજની માતા મીનળદવીએ બધંાવી 

હોવા ુ ં મનાય છે. ઉમરઠની સાત માળની ભ કાળ  વાવ પણ મીનળદવીએ બધંાવી હોવા ુ ં

મનાય છે; એજ ર ત ેકપડવજંના તોરણ પાસે આવેલ ુ ંડ ન કની ણશીણ તથા મોટાભાગે 

દટાઈ ગયેલી વાવ િસ રા  બધંાવી હોવા ુ ંમનાય છે. આ િસવાય વઢવાણ પાસે ખેરાળાની 

વાવ, બનાસકાઠંામા ંઆવેલ બાયડ ગામની ાચીન વાવ, વઢવાણની માધાવાવ. આ સમયની 

ઉ મ વાવો છે. કટલીક ઉપયોગમા ંલેવાય છે, જયાર કટલીક હવડ દશામા ંપડ  રહ  છે.  

આમ, ાચીન સમયમા ં હર વેપારમાગ  ઉપર સુાફરોની સગવડ ખાતર એક 

નીચેથી પાણી લાવી શકાય તેવી પગિથયાવંાળ  અનેક વાવ બાધંવામા ં આવતી હતી. 

જુરાતની વાવો કવળ જળસં હ અન ેલોકિમલન ુ ં થળ નથી બલક મો ુ ં અ યા મક મહ વ 

પણ ધરાવે છે.  

આ બે કારો િસવાય ુંડ પણ જળાશયોનો એક ીજો કાર છે. ુ ંડ એ થાપ યની 

ટએ િવિશ ટ કાર ુ ંબાધંકામ છે. મોઢરાના યૂમં દર આગળનો ુ ંડ એ સોલકં કાળનો એક 

ુદંર ન નૂો છે. યૂમં દર સાથે જોડાયેલો આ યૂ ુ ંડ છે એને થાિનક લોકો રામ ુ ંડ તર ક 

ઓળખે છે. ુ ંડ સમચોરસ ક લબંચોરસ હોય છે. યૂમં દરની આગળ ુ ંડમા ંઉતરવાનો ુ ય 

ઘાટ આવેલો છે. આ ઉપરાતં વડનગરનો અજયપાલ ુ ંડ પણ સોલકં કાળનો મનાય છે. કોઈ 

મં દર આગળ તળાવ ક નદ  ન હોય તો યા ં નાન કરવા માટ ુ ંડની યવ થા કરવામા ં

આવતી હતી. લોટ રનો ુ ંડ પણ ઘણો િસ  છે.  
 

ક લાઓ  

ાચીન સમયમા ં ર ણની ટએ ક લાઓ ુ ં મહ વ િવશેષ હ ુ.ં સોલકં કાળમા ં

ઝ વંાડામા,ં ડભોઇમા,ં વડનગરમા ંવગેર થળોએ ક લા બાધંવામા ંઆ યા હતા. ઝ વંાડા 

અને ડભોઈના ક લા થાપ યની ટએ ઘ ુ ં મહ વ ુ ં થાન ધરાવે છે. એ ુ ંઅસલ વ પ 

નાશ પા ુ ંછે.  

ઝ વંાડા ગામમા ંસોલકં કાળમા ંએક ક લો લ કર  હૂની ટએ બાધંવામા ંઆ યો 

હતો. ક લાની રચના સમચોરસ અન ેનાના િવ તારનો છે. એની ચાર બા ુએ મ યમા ં રુ ાર  

રચેલા ંછે ને ક લાના ચાર છેડ ચાર રુજ કાઢલા છે. કોટની દ વાલ સાદ  છે, પણ રુ ારો 

છેક નીચેથી ટોચ ધુી દર તેમજ બહાર ુદંર િશ પ ૃિતઓથી િવ િુષત કરલા ંછે.  
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જુરાતની વૂ-દ ણ (અ નકોણ)ની સીમાનો ર ક ડભોઇનો ક લો અને રુ ાર 

અ યારની થિતમા ં સચવાયા છે, ડભોઈનો ક લો ઝ વંાડા કરતા ચારગણો મોટો છે. એ 

લબંચોરસ આકારનો છે. એમા ંએકંદર ૫૨ રુજ હતા, બાક ના બધા લબંચોરસ હતા. ચારય 

દશાએ ચાર દરવા  હતા; એ બવેડા ઘાટના હતા. વૂના દરવા  પાસ ેવૈધનાથ મહાદવ ુ ં

મં દર હ ુ.ં બી  બા ુએ કા લકા માતા ુ ંમં દર આવે ુ ંછે. વૂ દશામા ંઆવેલ રુ ાર ‘હ રા 

ભાગોળ’ તર ક ઓળખાય છે. આ ડભોઇનો ક લો સૌ થમ િસ રાજ જયિસહના સમયમા ં

બધંાયો હોવા ુ ંમનાય છે.  

આમ, સોલકં કાળના કોટ- ક લા ટો અને પ થરોના બનેલા હતા. ચણતરમા ંમોટભાગ ે

માટ  અન ે નૂાનો ઉપયોગ થતો. આ ક લાઓની દર દરવા  પાસે સિૈનકોને રાખવાની 

યવ થા હતી તથા દરવાજો બધં કર ને મજ તૂ ભોગળો વડ એને ર ણ અપા ુ.ં થાપ યની 

ટએ ડભોઇ અને ઝ વંાડાના ક લામા ંઘ ુ ંસા ય દખાય છે.  

તોરણો  

વા શુા મા ં ‘તોરણ’ શ દ બે અથમા ં વપરાયો છે : એક તો મડંપ વગેરના તભં-

તરાલના ઉ વભાગે તભં-સલં ન સામસામા મકર ખુમાથંી ગટતી માલા ક વદંન-મા લકા, 

ન ેસામા યત: ‘કમાન’ કહવામા ંઆવે છે. ત ેઅથમા ં ‘તોરણ’ શ દ યો યો છે. તોરણ ને 

બી  અથમા ં િુવ યાત ‘ક િતતોરણ’ ના અથમા ં યો ય છે. એની રચના ઘણે શે મં દર ક 

મડંપના અ ભાગમા ંથાય છે.  
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સોલકં કાળ દર યાન જુરાતમા ં દવાલયો સાથે તોરણો બાધંવાની િૃ  ુદંર ર ત ે

િવકસી હતી. તોરણો દવાલયોની શોભામા ંઅ ભ ૃ  કરતા ંહતા.ં દવાલયો ુ ં િવિશ ટ કાર ુ ં

ઘર ુ ં હ ુ.ં તોરણો મ ં દરની શોભા વધારવા સાથે ઉ સવ દવ િતમાની ઘેલા િવિધ માટ 

રચવામા ંઆવતા. જુરાતમા ંઅનકે ાચીન મં દરો આગળ તોરણ હતા.ં આ  ઘણા ંમં દરો 

આગળ તોરણો ન ટ થયેલ છે, છતા ંકટલાકની આગળ એના અવશેષ જળવાઈ ર ા ં છે. આ 

તોરણોનો ળૂ હ  ુન સમજવાથી થાિનક લોકો અન ે ાચીન ગુલોની ચોર  (િવવાહમડંપ) 

તર ક ઓળખતા હોય છે. વડનગર તથા િસ રુના ં તોરણ ભારત િસ  છે. મોઢરાના 

યૂમં દર આગળ એના તોરણના અવશષે જોવા મળે છે. હાલમા ં એના તભં ર ા ં છે. 

કણદવના સમય ુ ંએક તોરણ પાટણમા ંઉદયમિતની વાવ પાસ ેહ ુ.ં હાલમા ંએ ન ટ થ ુ ંછે. 

શામળા ના ૂના મં દર આગળ આવેલ ‘હ ર ં ની ચોર ’ નામે ઓળખા ુ ંતોરણ જુરાતના ં

તોરણોનો સૌથી ાચીન ન નૂો છે.  

અખં ડત તોરણો કપડવજં અને વડનગરમા ંજોવા મળે છે. કપડવજં ુ ંતોરણ માણમા ં

ના ુ ંછે. એની બનંે કમાન-પાટડાની નીચે તથા પાટડાની ઉપર િ કોણ આકાર છે. આ િ કોણ 

આકારને પાચં ગોળ વળાકં આવેલા છે. ઉપલી કમાનમા ંમ યમા ંકાિતકયની િતમા કૂલી છે. 

આ તોરણ કપડવજંમા ંઆવેલા ુ ંડના કાઠંા ઉપર આવે ુ ં છે. ુમારપાળના સમય ુ ં છે. આ 

િસવાય નાના ંતોરણ દલમાલ અને વાલમના ી ૃ ણ મં દરના ાગંણમા,ં િપ ુ ાના યૂમં દર 

સામે, આસોડાના જસમલનાથ ના પચંાયતના ંિશવાલયની જગતી પર છે. આ થળોના ંતોરણ 

લગભગ ન ટ થયેલા ં છે. જુરાતમા ં કપડવજં ( ુ ંડના મથાળે આવે ુ ં તોરણ) વગરે 

સોલકં કાળના ગણનાપા  તોરણ છે.     

 
ઉપસહંાર 
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સોલકં કાળમા ં જુરાત ુ ં સ ુથી બળ અન ે તાપી રા ય સોલકં  વશં ુ ં હ ુ.ં ુ ં

પાટનગર અણ હલવાડ પાટણ હ ુ.ં સોલકં કાળ દરિમયાન જુરાતે થાપ ય ે ોમા ંઅ પોવ 

િવકાસ સા યો. જુરાતના ઇિતહાસમા ંસોલકં ગુની િવિશ ટ મહ ા એટલા માટ છે ક આ ગેુ 

સં ૃિતના રાહ પર અનકે ન ધપા  િવ મો ન ધા યા હતા. આ ગુ દરિમયાન રાજક ય, 

આિથક, સામા જક અન ે સાં ૃિતક ે ોમા ં સમકાલીન ઓ અન ે ભાિવ પેઢ ઓએ 

સોલકં કાલીન જુરાતને હમંેશા માન અને આદરસ હત િનહા  ુછે.  
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િુનવસ ટ  થંિનમાણ બોડ, અમદાવાદ, ૨૦૧૫  
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લોકસં ૃિત અને લોક કલાઓ લોકસ હૂ ુ ંસ હયા ું સ ન છે.એના ં ળૂ મ ુ યના ંજ મ ટલા ં

જ રુાતન છે.કલા અને સં ૃિત માનવીની મનોવૈ ાિનક અ ભ ય ત કહવાય છે. એનો ારંભ 

કદાચ જ ર યાતોમા ંથી થયો હશે, પણ પછ  તેમા ંગમા-અણગમાની ભાવનાનો ઉમેરો થયો. એ 

ટએ લો લાઓમા ંમાનવીની જ રયાત અન ેસૌ દય ટ બનંેનો સમાવેશ છે. 

        માનવ સુ ં ૃત થયા પછ  માનવ સમા  વીકાર કય  ક માનવ વનમા ંકલા ુ ં થાન 

બુજ અગ ય ુ ંછે.કારણક માનવ કલા વગર વન કઇ ર ત ે વ?ે ાથંી ટમેળવ?ે ાથંી 

ઉ સાહ ા ત કર? ાથંી ેરણા મેળવે? આજના ગુનો માનવી આનદં માટઅનેક યા-

યાઓનો સહારો લે છે.તેમા ં સગંીત,સા હ ય, ૃ ય ક અ ય કલા કારોનો સમાવેશ થઇ 

યછે.માનવને પોતાના વનને સાર  ર ત ે વવા, ચતા ુ ત બનાવવામાકંલાઓનો ખુ 

ફાળો ર ોછે. માનવનો આ દકાળથી કલા સાથ ેઅિવભા ય સબંધં ર ો છે.‘કલા એ માનવ ન ે

માનવ બનાવે છે.’અને માનવીયતાની સાચી ઓળખ કરાવે છે. 

કલાનો અથ : કલા યા મ ુ યની ત રક આવ યકતા છે,  સહજ પણ છે. 

 કલા એ એક િવક યા છે. 
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 કલા એ મનોગત છે. 

 કલાએ લયબ ધ આ ૃિત ુ ંિનમાણ છે. 

 કલાનો હ  ુિનમળ આનદં ા ત છે. 

 કલાની લુના અ ય કોઈની સાથે  કર  શકાય નહ . 

     કલાઓ િવશે િવચાર એ યાર આપણી નજર સામે કટલીક લ લતકલાઓ અન ેખાસ 

કર ન ેગીત, સગંીત એટલે ક ગાયન-વાદન, થાપ ય-બાધંકામ અને કોતરણી,િશ પ- િૂતિવધાન 

અનેપ થરમા ંકોતરણી, ચ કામ યાદ આવછેે, પરં  ુ ાચીનકાળમા ંચૌદ િવ ાઓ અને ચોસઠ 

કલાઓ ણીતી હતી. ચૌદ િવ ાઓમા ં ચાર વદે, છ વદેાગં અને ચાર ઉપવદેનો સમાવશે 

હતો. ાચીન સમયના થંોમા ં તેનો ઉ લેખ જોવા મળેછે. આમ,ભારતમા ં કલાનો પ રચય 

લોકોન ે ાચીન સમયથી જ હતો. 

         ‘કલા’શ દનો સૌ થમ યોગ ભરત િુનના નાટ શા મા ં મળે છે.વા યાયન િુનના 

કામ ૂ  અન ે ુ નીિતમા ં પણ તનેો ઉ લેખ છે. ન થંોમા ં ૭૨ કલાઓનો ઉ લેખ છે. 

વરાહિમ હરની હૃ સં હતામા ં ૭૨ કલાઓનાવંણન છે. બૌ થંોમા ં ૬૪ કલાઓનો ઉ લખે 

છે.કા મીર  પં ડત શમેે  ર હત ‘કલા િવલાસ’ લ લત િવ તાર વગેર થંોમા ં૮૬ કલાઓના ં

નામ મળેછે. 

        આમ,કલાના ં બે આવ યક ત વો છે;ઉપયો ગતાવાદ અન ે સ દયબોધ  ુ લ રામચં  

આચાય ર ચત ‘ હદ  િવ કોશ,ભા.૨’ જુબ ભારતીય પરંપરા અ સુાર કૌશ ય અપે ત હોય 

તેવી યાઓ કલા કહવાય. કલાકાર તનેા કૌશ ય,સ દયબોધ તથા ભાવનાઓનો સમ વય 

કર ન ે ુદા-ં ુદા ંિવિવધ મા યમો ારા અ ભ ય ત કર છે. 

એન.આઈ.ડ . ની થાપના અને ઈિતહાસ: 

           વતં તા મ યાબાદ ભારત સરકાર દશના ઔધૌ ગક િવકાસ અને આ િુનકરણ માટ 

ધુારા લાવવા ઈ છતી હતી.ત ેસમયે ઉધૌગો ને ખાસ કારની ડઝાઇન ની જ રયાત હતી.ત ે

સમય ેભારત સરકાર ડઝાઇન ઇ ટટ ટૂની થાપના કરવા ુ ંિવચાર  રહ  હતી. 

         ડો.િવ મ સારાભાઇ માટ આ એક ઉમદા તક હતી. તેમણે વૈ ાિનક સશંોધન ઉપરાતં 

રા ઘડતર ના કાય માટ ઇ.સ.૧૯૪૭ થી ૧૯૭૧ ના ૨૪ વષના ગાળા દરિમયાન ૩૫ થી વ  ુ

સં થાઓ થાપી.િવ મભાઈ એક વૈ ાિનક ની સાથે ઉધૌગપિત અને દ ઘ ટા હોવાથી 

તેમનોઉ ેશ હતો ક વતં તા મ યા બાદ િવકિસત દશોની હરોળમા ંઉભા રહવા માટ ભારત ે

વિનભર બન ુ ંજોઈએ અને આ ઉ ેશ ન ે યાનમા ંરાખીને તેમણ ેતાલીમ િવષયક સં થાઓ 
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થપાવી જોઈએ તેના ઉપર યાન આ ુ,ંઅને કલા િશ ણ ન ે લગતી સં થા 

એન.આઈ.ડ . થાપવામા ં મહ વ ુ ં યોગદાન આ ુ.ંડો.િવ મસારાભાઇ ના યાસોથી ક  

સરકાર ારા નેશનલ ઇ ટ ટ ટુ ઓફ ડઝાઇન ની થાપના ઈ.સ.૧૯૬૧મા ં અમદાવાદમા ં

પાલડ  ખાતે થાપવામા ંઆવી. ગૌતમ સારાભાઇ ના અ ય પદ સં થાની શ ુઆત કરવામા ં

આવી. 

         આઝાદ  પછ  જવાહરલાલ નહ ુ ુ ંએક સપ ુ ં હ ુ ં ક ઔ ો ગકએકમો આગળ વધે, 

ઉ પાદન ની ણુવ ા વધ.ે ભારતમા ં બનતી ચીજવ ઓુની ડઝાઈન તરરા  તર 

પધાનો કુાબલો કર  શક તેવી હોય તે માટ ભારત સરકાર અમે રકા થત ડઝાઈનર ચા સ 

અને ર ઈ સને ભારત આવી, ભારતીય ઉ ોગો માટ જ ર  ડઝાઈનરો ન ેતાલીમ આપવાનો 

કાય મ ઘડ  આપવા માટ આમં ણ આપવામા ં આ ુ.ં ચા સ અને ર ઈ સ ે દશના ં તમામ 

ભાગોમા ં વાસ કય . લેખકો, કાર ગરો, આ કટકસ,વૈ ાિનકો, ઉધૌગપિતઓ, િશ ણશા ીઓ 

અને ત વ ાિનઓ સાથ ે લુાકાત અન ેવાત કર . તેઓએ તેમની લુાકાતના સકડો ફોટો ા સ 

લીધા. અન ેભારત સરકાર સમ  ભારત નો અહવાલ ર ૂ કય . આ ર પોટમા ંકરવામા ંઆવેલી 

ભલામણોના આધાર ભારત સરકાર ફોડ ફાઉ ડશન અને સારાભાઇ પ રવારની સહાયથી 

૧૯૬૧મા ં સરદાર લુના છેડ અમદાવાદના પાલડ  િવ તારમા ં રા ય ડઝાઈન સં થાની 

થાપના કર . ન ેલોકો ૂંકમા ંએન. આઈ.ડ . તર ક ણ ેછે. 

         એન.આઈ.ડ . ની થાપના અન ે વ પ આપવામા ંગૌતમ સારાભાઇ અન ેગીરાબહન 

સારાભાઇની ૂ ય િૂમકા હતી. આ બનેં પાછળ ડો.િવ મ સારાભાઇ ુ ં માગદશન પાયે ુ ં

હ ુ.ંલાલભાઈ પુ,ટાટા પુ અન ે જુરાત રા યના ત કાલીન થમ ુ યમં ી ડો. વરાજ 

મહતાના ય નોન ેયશ આપવો ર ો. મના કારણ ેએન.આઈ.ડ . નો જ મ થયો હતો. 

        એન.આઈ.ડ . ડઝાઈન ે ે એિશયાની ટોચની સં થા છે.  અમદાવાદ અન ે જુરાત 

માટ ગૌરવ ની બાબત છે.ઈ ડ યન એરલાઇ સ, ભારતીય ટટબક અને ૂરદશન વગરે 

સં થાના િતકો એન.આઈ.ડ . એ િવકસા યા છે.આ  ઔધૌ ગક ે ે અવનવી ડઝાઈન 

િવકસાવવામા ં એન.આઈ.ડ .નો ફાળો ર ો છે.એન.આઈ.ડ . ઔધૌ ગક ડઝાઈન, સચંાર 

ડઝાઈન, અને વ -પ રધાન ડઝાઈન ના ે ોમા ં િશ ણ, સસંોધન, તાલીમ અન ેસેવા રૂ  

પાડતી રા ય તર ની સં થા છે. 

         અ હયા ં વેશ માટ ભારતભરના િવ ાથ ઓની માગં રહછે. બાર ુ ંધોરણ પાસ કરલ 

િવ ાથ ઓને વેશ પર ા અને ઇ ટર થુી સં ણૂપણે મરે ટ થી વશે આપવામા ં
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આવેછે.આ   ભારતમા ં એન.આઈ.ડ .ની સાત સં થાઓ િવ તાર પામી છે. મા ં અમદાવાદ, 

બ લોર, ુ ુ ે , િવજયવાડા, જોરહટ, ભોપાલ, અન ેગાધંીનગર થળે આ સં થાઓ આવેલી 

છે.અહ  બી.ડ .એસ, એમ.ડસ, અને પી.એચ.ડ . ા ધુી ુ ં િશ ણ આપવામા ં આવછેે. આ 

સં થામા ં એક વષ ના ફાઉ ડશન ો ામ ની સાથ ે ોડ ટ, ફન ચર, િસરાિમક, ા ફક, 

એનીમેશન ફ મ અન ેિવડ યો,  એપરલ ડઝાઈન, કાપડ ડઝાઈન, ત રક ડઝાઈન, ડ ટલ 

ગેમ ડઝાઈન,ઇ ફમશન ડઝાઈન, ફોટો ાફ  ડઝાઈન, પ રવહન અને ઓટોમોબાઇલ ડઝાઈન 

ધુીની દરક બાબતોમા ંપાયા થી લઈને ઉ ચ ા ધુી ુ ંિશ ણ આપવામા ંઆવે છે. 

કલા િવષયક િૃતઓ :- 

 િવ ભરની સં થાઓમાથંી ૫૦૦ થી વ  ુ લુાકાત લેતી ફક ટ  ની સાથે થાિનક કાર ગરો 

ને સં થામા ં િવ ાથ ઓ સાથે કામ કરવા આમં ણ આપવામા ં આવે છે. મક થાિનક 

વણકરો ારા કાપડ વણાટની પરંપરાગત પ ધિત િવ ાથ ઓ સમ  ર ૂ કરવામા ંઆવેછે. 

આ કાર ગરો કાપડ વણાટમા ં િવિવધ ડઝાઈનો બનાવે છે અને તેમા ં ા ૃિતક રંગોનો 

ઉપયોગ કરછે તે ુ ંઅવલોકન કરવાની તક િવ ાથ ઓને ા ત થાયછે. 

 વણાટકામ ની સાથે સાથે િવ ાથ ઓને ભરતકામ પણ શીખવવામા ંઆવેછે. ા ૃિતક રંગોમા ં

ગળ નો છોડ ઉછેરવાની પ ધિત અન ે યારબાદ તેનો રંગ તર ક ઉપયોગ શીખવવામા ં

આવેછે.  

 િવિવધ રમકડા, રમત-ગમતના સાધનો અને કઠ તૂળ બનાવતા શીખવવામા ંઆવેછે. 

 આ ઉપરાતં માટ કામ ના ન નૂાઓની સાથે ઈકો ડલી િૂતઓ પણ બનાવતા શીખવવામા ં

આવેછે.  

 અહ  ૫૦૦ વષ ૂની ક છની અજરખ િ ટ એટલેક હ ડમેડ લોક િ ટ આટ. િવ ાથ ઓ 

આ આટ થી તૈયાર થયલેા ંચ ણયા, ઓઢણી, પાઘડ , ફટો વા ન નૂાઓ એ ઝ બશન મા ં

ર ૂ કરછે. 

 અહ ના િવ ાથ ઓ આ િુનક લોકોની માગં જુબ લાકડા ની િૂતઓ, મં દરો, ફન ચર, 

હ ચકા અને હૃ શુોભનના ન નૂા બનાવેછે. 

 (નીડસ) એ એન.આઈ.ડ . ખાતે ની ુ કાન છે મા ંિવ ાથ ઓ અને ફક ટ  ારા બનાવેલી 

ડઝાઈન દિશત થાયછે. 

 િવ ાથ ઓને થાિનક કલાઓ શીખવા માટ ો ટ વક આપવામા ંઆવેછે. અને િવ ાથ ઓ 

આ ો ટ વક માટ જુરાતના ક છ, સૌરા , અને ામીણ િવ તાર મા ંજઇ યા ં૧૫ ક 

૨૦ દવસ રહ છે. અને યાનંી ાચીન હ તકલાઓ ુ ં ય  િશ ણ મેળવે છે.  
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આમ, આ સં થાના િવ ાથ ઓને પરંપરાગત લા િવષયક કાય મો અન ે િૃતઓ ારા 

િશ ણ ા ત થાયછે.  

રા ય મહ વની સં થા :- 

         આ  એન.આઈ.ડ . એ ઔધૌ ગક, સદંશા યવહાર, કાપડ, અને આઈ ટ  ઇ ટ ેટડ 

ડઝાઈન માટની ે ઠ શૈ ણક અન ેસસંોધન સં થાઓમાનંી તરરા ય તર વખણાયેલી 

સં થા છે. ત ેભારત સરકાર ના વાણી ય અન ેઉધૌગ મં ાલયના ને ૃ વ હઠળ એક વાય  

સં થા તર ક કાય કરછે. 

       એન.આઈ.ડ . એ પહલી એવી ડઝાઈન સં થા છે ન ેભારતીય સસંદના અિધિનયમ 

ારા ઇ.સ. ૨૦૧૪ મા ં “રા ય મહ વની સં થા’’ હર કરવામા ંઆવીછે. ભારત સરકારના 

વાણી ય અને ઔધૌ ગક સશંોધન િવભાગ ારા તેને વાણી ય અને ઔધૌ ગક સશંોધન સં થા 

તર ક પણ મા યતા આપવામા ંઆવીછે. 

        એન.આઈ.ડ . ઉધૌગો નો સામનો કરવા માટ તૈયાર ડઝાઈન યાવસાિયકો બનાવવા 

અને ડઝાઈન ને ૃ વ દાન કરવા માટ સં ણૂ વાતાવરણ ૂ ું પાડછે . ુ લા બ રના 

અથતં ની સાથે ભારતીય ઉધૌગો માટ નવા પડકારો ઉભા કરવામા ં આવેછે. યાર 

એન.આઈ.ડ . તે ુ ંિનરાકરણ ૂ ું પાડવા માટની િૂમકા રૂ  પાડછે. 

ૂ યાકંન :- 

 એન.આઈ.ડ .મા ંપરંપરાગત કલા િવષયક કાય મો અને િૃતઓને ાધા ય આપવામા ં

આવેછે. અહ  બધીજ કલાઓને યાવસાિયક વ પ આપવાનો ય ન કરવામા ંઆવેછે. 

 અહ  િવ ાથ ઓ ુ ં ૂ યાકંન તેમનામા ં ુદ - ુદ  િતભા હોવાને કારણ ે અલગ ર ત ે

જોવામા ં આવેછે. થી િવ ાથ ઓ પોતાની િતભા ને અ ુ પ કૌશ ય િશ ણ ા ત 

કરછે.તે એક ટકનીકલ સં થા છે.  

 એન.આઈ.ડ . િવિવધ ે ોમા ં ડઝાઈન સેવાઓ દાન કરછે. હર અન ેખાનગી ે  માટ 

ડઝાઈન ો સ હાથ ધરછે.  

 રોજગાર ની તકો અન ેદશના આિથક િવકાસ માટ હ તકલા, ામીણ તકનીક, નાના, મ યમ, 

અને મોટાપાયાના ઉધૌગો માટ ડઝાઈન દાન કરવામા ંઆવેછે. થી સાર  ર ત ે ડઝાઈન 

કરલા ઉ પાદનો, સવેાઓ, યાઓ, િસ ટમો વગેર ારા વનની ણુવ ા વધાર  શકાય. 
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 એન.આઈ.ડ . ુ ં િશ ણ લોકોન ે ડઝાઈન િવધાથ  તર ક જ નહ  પરં  ુ એક જવાબદાર 

નાગ રક બનાવે છે.લોકો અન ે ઉધૌગોના િવકાસ માટ નવી તકો ઉભી કરવા માટ 

એન.આઈ.ડ . એ સં થાક ય, રા ય અન ેસાં ૃિતક સીમાઓમા ંનવા જોડાણો માટની તકો 

પણ આપી છે. 

       એન.આઈ.ડ .ના તૂ વૂ ડ ર ટર એસ. મુન યાસ ના મત જુબ “એન.આઈ.ડ .ના 

િવ ાથ ઓને થાિનક હ તકલાઓ સાથ ેકામ કરવા અને સામા જક ુ ાઓ સાથે જોડવા માટ 

ો સા હત કરવામા ંઆવેછે. આથી િવ ાથ ઓ સમાજ ય ેસહા ુ િૂત ણૂ ટકોણ િવકસાવી 

ર ા છે.’’ એન.આઈ.ડ .એ સં થાના શૈ ણક સ દુાય ારા િશ ણ ની પ ધિત િવકસાવવા માટ 

પાચં દાયકાથી બુ મહનત કર  છે.છે લા ૫૦ વષ ના ગાળામા,ં સં થાએ ડ ઝાઇનસ ના મન 

અને ુશળતાના િવકાસ ારા નવીનીકરણની આગવેાનીવાળ  ડઝાઈનન ે શીખવા પર ભાર 

ુ ો છે. આ ત નીક  એ િવ ાથ ઓન ે વ  ુ સા ું દશન કરવા માટ ો સા હત કયા 

છે.એન.આઈ. ડ . ના નાતકોએ ઉ ેરકોની િૂમકા લઈને અન ે િવચારશીલ ને ૃ વ ારા 

વા ણ ય, ઉધૌગ અને સામા જક િવકાસના ુ ય ે ોમા ંપોતા ુ ં થાન બના ુ ંછે. 
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તાવના:  

ભારત દશમા ંઅનેક િતઓ વસવાટ કર છે. દરક િતની પરંપરા- સં ૃિત એ તેમની 

આગવી ઓળખ છે. કોઈપણ સમાજના સારા પાસાનંી ન ધ અ ય સમાજ લે છે. ભારત દશમા ં

ુ લમો વસવાટ કર છે, તેમા ં ુ ય બ ે સં દાય છે. (1) િશયા અને (2) ુ ી, મ હ ુ  

સમાજમા ંઘણી બધી પેટા ાિતઓ છે, તમ ે ુ લમ સમાજમા ંપણ 72 ફરકાઓ (સં દાયો) છે. 

દરકના ર ત ે રવાજ, ભાષા, પહરવેશ વગરે બાબતોમા ંનવીનતા જોવા મળે છે. તેમની અલગ 

સં ૃિત - પરંપરા જોવા મળે છે.  બી  લોકોને ભાિવત કર છે. કટલીક બાબતોમા ં ેરણા 

પણ આપે છે. દાઉદ  વોરા સમાજ ુ લમ િત નો એક ફરકો જ છે. ળૂગત ર ત ેજોઈએ તો 

હ ુ  સમાજમાથંી જ તે સમયે વટલાઈને  તે સમય ે ુ લમ ધમ ગીકાર કરલ છે. લાખોની 

મેદનીમા ં આ સમાજના લોકો પોતાના પોશાક થક  અલગ તર  આવ ે છે. તેમની ભાષા, 

સામા જક ર ત- રવાજોમા ં હ ુ  સમાજના ઘણા બધા ણુો જોવા મળે છે. પોતાની અલગ 

સં ૃિત અને વષ થી ળવી રાખી છે. એટ ુ ં જ નહ  માનવતાવાદ  ણુો પણ ધરાવે છે. 

િસ રુ શહરમા ં શૈ ણક સં થાઓ, ુ તકાલય, સરકાર  દવાખા ુ,ં નગરપા લકા ુ ં મકાન, 

ટાવર વગરે બનાવી બી  સમાજન ે પણ લાભ આ યા છે, તેમની હોરવાડમા ં નકશીકામ, 

મકાનોના બાધંકામમા ં દઘૅ ટ, િશ પ થાપ યમા ં હ ુ - ુ લમ િવચારસરણીનો સમ વય 

જોવા મળે છે. ુ લમ સમાજમા ં બૂ જ િશ ત, િવકિસત સમાજ છે. તેઓ ગત ર ત ેમાન ેછે 

ક સમાજ પોતાના ર ત - રવાજોમા ંપ રવતન નહ  લાવ ેતો ુ િનયાના બી  સમાજમા ંસામ ે

નહ  ટક  શક.  

િસ રુના દાઉદ  હોરા સમાજની સામા જક પરંપરાઓ:- 

1. ુ ુ ંબ થા :- આ સમાજના લોકો સં ુ ત ુ ુ ંબ થામા ંિવશેષ માને છે. વભાવ ેશાતં 

ૃિત ધરાવતા આ લોકો સાથે હળ મળ ન ેરહ છે.  

2. ગોદભરાઈ (ખોળો) સગં :- બી  સમાજની મ આ લોકોમા ં પણ ખોળો ભરવાનો 

રવાજ છે. દ કર ન ે થમ િુત વખતે હ ુ ં સમાજની મ ખોળો ભરાવે છે અને પછ  

દ કર ન ેિપયરમા ંમોકલે છે. બાળકના જ મ પછ  સવા ચાર માસે સાસર મોકલ ેછે.  

3. િુત :- આ સમાજના લોકો િશ ત છે. તથેી બાળકના જ મ સમયે ન કના દવાખાન ે

જ િુત કરાવ ે છે. િૂત બાદ હ ુ  સમાજના ર ત- રવાજ જુબ કપડા-ં દાગીના 

આપી સાસર વળાવ ેછે.  

4. નામકરણ :- આ સમાજના લોકો બાળકનો જ મ થાય યાર હ ુ  સમાજની માફક નામ 

ફોઈ ારા છ ા દવસ ેઆપે છે, પણ એક િવશષેતા એ છે ક બાળકના જ મ પહલા ં

તેમના ' ુ ુ' (દાઈ) પાસથેી બે નામ મગંાવ ેછે. તમેા ંછોકરા અને છોકર ુ ંનામ હોય છે 
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તેથી  નામ આપવા ુ ં હોય ત ેઆપે છે. બી  ચ ી બધં કર  સાચવી રાખે છે.  

બી  સમયે કામમા ંલે છે.  

5. જબ હત ક અક કો :- બાળકના જ મ બાદ આ સમાજના લોકો જબ હત ક અક કો પસદં 

કર છે. તે બાળકના જ મના આનદંમા ંજમણવાર રાખ ે છે. પોતાના પાડોશીને જમવા 

બોલાવે છે.  

6. ુ ત અથવા ખતના :- ુ લમ સમાજમા ં ુ ત એક રવાજ છે. ાચીન સમયથી 

ચાલી આવતી આ પરંપરા છે. તેમના ધમ ુ તક ુરાનમા ં ાયં ઉ લેખ નથી છતા ં

આ રવાજ વષ થી છે. છોકરા - છોકર ન ેજ મ પછ  ુ ત કરવામા ંઆવે છે. સામા ય 

ર ત ેછોકરાન ેસાતમા ં દવસ પછ  ખતના કરનારની પાસે જઈ ુ ત કરાવે છે. યાર 

છોકર ન ેસાત વષ પછ  ુ ત કરવાનો ચ લત રવાજ ધરાવે છે. 

7. િશ ણ :- " ાનની શોધ દરક ુ લમ માટ અિનવાય છે. " તે ુ ં તેમના ધમના ુ તક 

'હદ સ'મા ંજોવા મળે છે. આ સમાજ ુ લમ સમાજમા ં િશ ણમા ંઅ ેસર છે. 100% િશ ત 

આ સમાજ થમ જુરાતીમા ં િશ ણ લેતા હતા, પણ સમયની માગ માણે છે લા 25 

વષથી પોતાના બાળકોને ે  મા યમમા ં ભણાવ ે છે. િસ રુ શહરમા ં આ સમા  

િશ ણની િવિવધ સં થાઓ ખોલી પોતાના સમાજની સાથ ેબી  સમાજન ેપણ લાભ આપે 

છે. તમેની સં થામા ં તમામને વશે આપ ે છે. તમે ુ ં બાલમં દર ધોરણ 1 થી 12 ચાલતી 

" રુહાની લશ ૂલ" િસ રુમા ંનામના ધરાવતી શાળા છે. તેમા ંહ રો બાળકો િશ ણ 

લ ે છે. ઉ ચ િશ ણ માટ તમેના ધમ ુ ુ - દાઈએ ઈ.સ 1961મા ં કોલેજ શ  કરવા મકાન 

બધંાવેલ હ ુ.ં હાલમા ંઆ મકાનમા ં "શફૈ  ુબલેી આટસ અને કોમસ કોલેજ ચાલ ેછે. તેમા ં

પણ બાળકો િશ ણ મળેવે છે. પોતાના બાળકોને િશ ણ સાથે ધાિમક િશ ણ પણ 

બાલમં દરની સાથે જ અપાય છે. "જો ઇ સાન ધાિમક હશે તો કોઈ ખો ુ ં નહ  કર" તે ુ ંઆ 

લોકો માને છે.  

8. ુ તકાલય :- છેક ગાયકવાડ સરકારના સમયથી આ લોકોએ ુ તકાલય બના ુ ંહ ુ.ં તેના 

પરથી િશ ણ ય ે ેમ તથા ુ તકો વાચંવામા ંઅ ભ ુ ચ ધરાવતા આ સમાજ અ ય સમાજ 

કરતા બૂ જ િશ ત ધમ ેમી છે.  

9. ભાષા :- આ સમાજમા ં એક િવશષેતા છે ક, તેમનો સમાજ ુ લમ હોવા છતા ં ' જુરાતી' 

ભાષા જ બોલે છે. છે લા 25 વષથી ે  કળવણી મેળવીને ુ િનયાના ઘણા બધા દશોમા ં

તેઓ નોકર  ધધંા કર છે પણ તેમના ઘર તો ુ  જુરાતી જ બોલાય છે. ધધંામા ં હ દ  - 

ે  પણ બોલે છે.  
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10. ખોરાક :- આ સમાજના લોકો સવાર ચા-ના તામા ંચોકલેટ, મ બટર ેડ, ટોસ, રોટલી, ચા 

લ ેછે. બપોર ભોજનમા ંવજે- નોનવેજ, રોટ , દાળ, ચાવલ ુ ય ખોરાક લ ેછે. સાં  ભોજનમા ં

ખીચડ , કઢ , રોટ , નોનવજે પણ લ ેછે. સામા જક સગંોમા ંમીઠાઇન ેપણ થાન છે. 

11. આ ષુણ (અલકંાર- ઘરણા)ં :- ુ લમ સમાજમા ંએક મા યતા છે, ઢ ુ ત રવાજ પણ કહ  

શકાય ક કોઈ પણ ુ ુષ સોનાના દાગીના પહર  શકતા નથી. ીઓને ટલા ં સોના - 

ચાદં ના દાગીના પહરવા હોય તટેલા પહર  શક છે. તઓે કાનની ુ ી, ગળામા ંહાર, દોરો, 

પડલ, બગંડ  વગરે હ ુ  સમાજ વા દાગીના પહર છે પણ એક િવશેષતા એ છે ક આ 

સમાજની ીઓ નાકમા ં નૂી અને પગમા ંપાયલ (તોડ ) પહરતી નથી.  

12. પોષાક :- આ સમાજનો પોષાક બૂ જ અલગ જોવા મળે છે. સમાજ ઢ ુ ત નથી પણ 

વષ થી  ન  કરલ છે ત ેપોશાક પહર છે. નાના બાળકો માટ કોઈ સ કોડ નથી. ફ ત 

માથા પર ટોપી પહરવી ફર જયાત છે. વુાનો પે ટ- શટ, લઘા - ઝ ભા પહર છે તઓે પણ 

માથા પર તમેની અલગ ઓળખ ધરાવતી સફદ ટોપી સોનેર  કનાર વાળ  અવ ય પહર છે. 

આ ટોપી ુ ંવણાટ બૂ જ ુદંર હોય છે. તેમા ં િવિવધ ડઝાઇન હોય છે. મોટ  મરના લોકો 

ુતા - પાય મા પહર છે. તઓે પણ ટોપી અવ ય પહર છે. ીઓમા ંનાની મરમા ંપં બી, 

સ, ુતા, ઈ ર વગેર પહર છે. લ ન બાદ લાઉઝ, ઘાઘર  વગેર પહર છે, પણ શર રના 

બહારના ભાગ ેઅ ય સમાજની મ 'ર દા' રુખો ધારણ કર છે. આ ર દા રુખો સળંગ નથી, 

પણ કમરથી ઉપરનો ભાગ અલગ હોય છે, કમરથી નીચેના ભાગે ઘાઘર  વો ભાગ હોય છે, 

પણ એક િવશેષતા એ છે ક તઓે ર દા ગમે ત ેકલરના રંગબેરંગી પહર  શક છે. તેમની આ 

ઓળખ છે. શાળા- કોલેજમા ં બાળકોમા ં છોકરાઓ માથે ટોપી પહર છે. યાર છોકર ઓ 

સં થાએ ન  કરલ 'ર દા' અવ ય પહર છે. 

13. યસનો :- આ સમાજની િવશેષતા એ છે ક કોઈ પણ ી - ુ ુષ, કોઈ પણ કાર ુ ં

યસન ધરાવતા નથી. અ ય સમા  તેની ન ધ લેવી જોઈએ.  

14. અટકો :- આ સમાજના લોકો ળૂ હ ુમાથંી ુ લમ બનેલ હોઈ, તેમની હ ુ  અટકો 

પણ ધરાવે છે અન ેતેમની ઓળખ માટ,  ત ેગામ પરથી પણ અટકો જોવા મળે છે. 

મ ક ધીણોજવાળા, િસ ધ રુવાળા, મ ાસવાળા. આવી તો બૂ જ અટકો છે. કટલાક 

લોકો તેમના ધધંા પરથી પણ અટકો લખાવે છે. મ ક, કાગળવાલા, લોખડંવાલા 

વગરે...  

15. સગાઈ (િન બત) :- આ સમાજના લોકો તેમના આગવા ર ત- રવાજોથી ચ લત છે. 

સગાઈનો સગં પણ હ ુ  િવચારસરણીવાળો જ છે. દરક છોકરા-છોકર ન ેએકબી ન ે

જોવા મળવાની તક આપે છે. છોકરા- છોકર ની સગાઈ ન  થાય પછ  છોકરાવાળા 
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લોકો છોકર  પ ના ઘર ય છે. યા ંસા  ુ ક નણદં છોકર ન ેવ ટ  પહરાવે છે. આ 

સગેં કપડાનંી જોડ આિથકૅ થિત જૂબ દાગીના પણ આપે છે. તેમા ંપણ ના ળયેર, 

ગોળ, સાકર, ખાકશીફા છોકરાને આપે છે. તથા છોકરાન ેરોકડ રકમ પણ ઈ છા જૂબ 

આપ ેછે. જમણવાર રાખે છે. આ ર ત ેસગાઈ ન  થાય છે. 

16. િનકાહ - શાદ  - લ ન :- ુ લમ સમાજમા ં અન ે આ દાઉદ  હોરા સમાજમા ં એક 

બાબત બૂ જ સાર  જોવા મળે છે ક તેમના િનકાહ પાચં માણસથી પણ થાય છે. લોકો 

ખુી હોય તો વ  ુ માણસો પણ ને િનકાહમા ંબોલાવે છે. ારક તેમના ધમ ુ ુ - 

દાઈની હાજર મા ંપણ કર છે. તેમના સા ૂહક લ ન (સ હૂ લ ન) પણ થાય છે. ારક 

એકલ - દોકલ પણ થાય છે. ઇ લામમા ંલ ન કરવા એ ી ુ ુષ માટ ધાિમૅક કતૅ ય 

છે. તથા આ સમાજમા ંિવક પ નથી. પ રવાર ચલાવવા આવ યક ખચ પરવડતો હોય 

તેવા યકે ુ લમ માટ લ ન અિનવાય છે. આ ુ ં ુરાને - શર ફમા ંજોવા મળે છે. 

લ ન માટ આ સમાજમા ં છોકર ની મર 18 વષ અન ેછોકરાની મર 21 વષ હોય 

યાર અથવા તે પછ  કર છે.  બાબત બૂ જ સાર  બાબત છે. િશ ત સમાજની 

િનશાની છે. િનકાહ માટ બનેં પ  કપડાથંી શ આત કર છે. િનકાહ ુ ંફોમ ભર છે. તેમા ં

સા ી પણ લેવામા ં આવે છે. તેમના લ ન "આિમલ સાહબ" (ધાિમક માણસ માટ હો ો) 

કરાવ ે છે. લ ન પણ ુ ુ ંબની આિથક સ ધરતા જુબ જ થાય છે. ૂ હો- વરરા  

શેરવાણી, માથે કલગી ફોટો, બા ુબધં શેરો ( લ ગજરો) સાથે વરઘોડા સરઘસ સાથ ે

ય છે. યાર ુ હન લાઉઝ, ઘાઘર , ઓઢણી વા લ નલાયક પોષાક પહર છે. 

છોકર ન ે7 - 14 ક 21 જોડ  કપડા ંઆપ ેછે. ઈ છા જુબ દાગીના આપે છે. મહરની 

રકમ આપ ેછે. શાદ ના જમણવારમા ંમીઠાઇ તથા વેજ - નોન-વજે હોય છે.  

17. આ ુ ં :- િનકાહ પછ  છોકરા પ ના ભાઈ ક ુ ુ ંબના ય ત છોકર ન ેતેડવા ય છે. 

ન ેઆ ુ ં કહ છે. તે પણ હ ુ  સમાજનો ર ત- રવાજ ળવી રા યો છે. તમેા ંપણ 

જમણવાર હોય છે અને છોકર ન ેસાસર વળાવે છે.  

18. ત લાક :-  ુ લમ સમાજમા ં ટાછેડા માટ ત લાક હોય છે. અ ય સમાજની મ આ 

સમાજમા ંપણ ત લાક થા અમલમા ં છે પણ િશ ત ખાનદાન, ધમ ેમી, વતં તા 

ધરાવતો આ સમાજમા ંત લાક ુ ં માણ ન હવત છે.  

19. િવધવા નુ: લ ન :-  આ સમાજમા ંકોઈ આક મક ૃ  ુથાય તો ી િવધવા બને છે. 

યાર તેન ેસાડા ચાર માસ ધુી ણૂામા ંબેસ ુ ંપડ છે. આ સમયગાળામા ંત ેબહાર 

હર - ફર  શકતી નથી. સફદ વ ો પહર છે. પછ  જો તેન ે નુ: લ ન કરવાના હોય તો 

ધાિમૅક વડા "આિમલ સાહબ"ની હાજર મા ં નુ: લ ન પણ થાય છે. 
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20. ૃ  ુ:- યાર કોઈ ુ ંઅવસાન થાય છે યાર તેમના ધાિમક વડા 'ર ં ચ ી' આપે છે. ત ે

પછ  તેમના સમાજના ર ત રવાજ જુબ દફનિવિધ કર છે. મશાનમા ં તેઓ ધાિમક 

િવધી પણ કર છે. આ સમાજમા ંપણ હ ુ  સમાજની માફક ુ ુષન ે ુ ુષ નવડાવે છે, 

ીન ે ીઓ નવડાવે છે. અવસાન પછ  ી  દવસે 'ફાિતયો' કરવામા ં આવ ે છે. 

ુ લમ સમાજમા ં ીઓ ક તાનમા ંજતી નથી પણ આ સમાજની ીઓ ક તાનમા ં

જઈ શક છે.  

 
દાઉદ  હોરા સમાજની સાં ૃિતક પરંપરાઓ :-  

દાઉદ  હોરા સમાજ વભાવ ેશાતં ૃિત ધરાવતો સમાજ છે. તે બી  માટ પરોપકાર  કાય  

કરવાની ઇ છા ધરાવે છે અન ેમાનવ સ દુાયન ેકામ લાગે તેવા પણ કાય કર છે.  

ગણવાડ /બાલમં દર ુ ં િનમાણ :- િસ રુ શહરમા ંઆ સમાજ ારા બાલમં દર ુ ં િનમાણ 

કરલ છે. તમેા ંતેમના સમાજના બાળકો તથા અ ય સમાજના બાળકો પણ િશ ણ મેળવે છે.  

શૈ ણક સં થાઓ :-  

1) રુહાની લશ ૂલ:- િસ ધ રુ શહર માટ આ સમાજની અ ૂ ય ભેટ સમાન શૈ ણક 

સં થા છે. તમેા ંધોરણ 1 થી 12 ચાલે છે. સૌ થમ 1956મા ંઆ શાળા શ  થઈ યાર 

" જુરાતી" મા યમ હ ુ.ં પછ  ઈ.સ 1978થી ે  મા યમની શાળા ચાલે છે. તેમા ં

કોઇ ઢ ુ ત નીિત નથી. દરક સમાજના બાળકો અ યાસ કર છે. નોન ા ટડ આ 

સં થાનો ખચ પણ આ સમાજ જ ઉઠાવે છે.  

2) શૈફ  કોલેજ :- િસ ધ રુ શહરમા ંદાઉદ  હોરા ારા થાિપત આ શૈફ  ુબેલી કોલેજ 

માટ મકાન ઈ.સ 1961મા ંબધંાવેલ હ ુ.ં ભ ય ઇમારત બનાવેલ છે. બે માળની છે. 24 

મ ધરાવ ે છે. આટ્સ તમેજ કોમસૅ કોલેજ ા ટડ છે. િસ ધ રુ શહરમા ંઆ એકમા  

કોલેજ છે. િસ ધ રુ શહરના તથા આ ુબા ુના તમામ સમાજના બાળકો આ કોલજેમા ં

અ યાસ કર  પોતાની કાર કદ  બનાવે છે.  

3) સાવજિનક ુ તકાલય :- આ સમા  સાવજિનક ુ તકાલય ુ ં િનમાણ કરલ હ ુ.ં તેમા ં

ુના સમયથી આ ુ તકાલય ચાલ ે છે. હાલ બ માર હાલતમા ં છે પણ અગાઉ તેનો 

ઉપયોગ તમામ િતના કરતા હતા. તે ુ ં ણવા મળે છે.  

નગરપા લકા ુ ંમકાન :- િસ રુ શહરમા ંનગર સેવા સદન ુ ંમકાન પણ આ સમાજ ારા ઈ.સ 

1911-12મા ં બનાવવામા ંઆ ુ ં હ ુ ં તેવી નગરપા લકાની આગળ તકતી લગાવેલ છે. તેમા ં

ણવા મળે છે ક ઈ.સ 1913-14મા ંઆ ભ ય મકાન ુ ં કામ ણૅૂ થયલે હ ુ.ં આ મકાનના 

બાધંકામ પાછળ ત ેસમય ે50 % રકમ દાઉદ  હોરા સમાજના શેઠ તૈયબઅલી મહમંદઅલી 
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મા વુાળાએ . 8000 /- દાન આ ુ ં હ ુ.ં બુ જ ુદંર ઈમારત છે. બ ેમાળ ુ ંમકાન છે. 

તેમા ંઘણા ંબધા ં મ છે. ઉપર બી  માળે સભાખડં છે. આમ, હર થાપ ય માટ આ સમા  

કાય ૅકરલ છે. 

િસિવલ હો પટલ :- િસ ધ રુ શહરમા ં િસિવલ હો પટલ માટ પણ વડનગરના દાઉદ  હોરા 

સમા  ત ે વખત ે દાન આપી સરકાર  દવાખા ુ ં બનાવી આપલે. આમ હર હત ુ ં કામ 

કરવામા ંઆ સમા  પાછ  પાની કરલ નથી.  

ટાવર :- "િસ ધ રુ શહરની આગવી ઓળખ એટલે ટાવર." નગરપા લકાની બા ુમા ં સમય 

દશાવતો ટાવર મ યકાલીન થાપ ય વો છે. આ ટાવર ુ ંભ યિનમાણ તે સમયના શેઠ ુ લા 

મહમંદ અલી શેખ શરફઅલી હારવાળા દાતા હતા. તેમણે 1915મા ં (તા-4/4/1915) િપયા 

15000 /- ના ખચૅ ટાવર બધંાવેલ હતો. તે સમય ેલોકો પાસે કાડંા ઘ ડયાળ ન હતી યાર 

િસ ધ રુ શહરન ેટાવરની ભટે આપી અ ૂ ય કાય કરલ છે. સૌથી ઉપરના ભાગે ુ મટ વો 

ભાગ છે. રંગબરંેગી કાચનો ઉપયોગ કરલ છે. િવદશથી ઘ ડયાળ લાવેલ હતા. કલાક તથા 

િમિનટ કાટંા કાળા રંગના છે તથા કડા રોમન ભાષામા ં છે. િવદશના ુ ં ટાવર બનાવી 

આપેલ છે. તે દાતાને ગાયકવાડ સરકાર "રાજર ન" ુ ં બ ુદ આપેલ છે.  

360 બાર ુ ં મકાન :- િસ રુ શહરની વ ચ ે 360 બાર ુ ં મકાન આવેલ છે. તે િસિવલ 

હો પટલની ટાવર બા ુ જવાના ર તા પર િવશાળકાય મકાન આવે ુ ંછે. તેની ખાસ િવશેષતા 

એ છે ક આ મકાનમા ં360 બાર ઓ છે અન ેહવાની અવરજવર થાય ત ે ટકોણથી ગોઠવલે 

છે. આ મકાન બ ે માળ ુ ં છે. આઝાદ  પહલા ુ ંઆ મકાન ભ ય ઇમારત છે. તેની કોતરણી 

જોવા લોકો આવે છે. આ મકાનના બારણા સાગના બનાવેલ છે. તમેા ંપણ કા ઠકલાના દશન 

થાય છે.  

ણ ણૂા ુ ં મકાન :- િસ રુ શહરમા ં 360 બાર વાળા મકાનથી આગળ જઈએ યા ં ણ 

ણૂાવા ં મકાન આવે ુ ંછે. ત ેપણ આઝાદ  પહલા ુ ંબાધંકામ છે. આ મકાનની િવશેષતા એ 

છે ક દર વશે કરો તો તમામ મ ચોરસ જોવા મળે છે. ૂરથી ટાઇટિનક જહાજ ુ ંલાગ ુ ં

આ બ ેમાળ ુ ંમકાન િસ રુની શોભામા ંઅ ભ ૃ ધ કર છે. મકાનની ચાર બા ુ જમીન હોવા 

છતા ંનગરના ર તા સાકંડા ન થાય તે હ થુી આ મકાન આ કાર બનાવેલ છે. મકાન મા લક 

િવદશોમા ં રહ છે. તનેા સગા આ મકાનમા ં રહ છે. ઈમારતી લાકડામાથંી બનાવેલ આ ભ ય 

મકાન નકશીકામથી ભર રૂ છે. દાઉદ  હોરા સમાજની તે વખતની હોજલાલી ુ ં તીક છે. 

િસ રુની હોરવાડ :- િસ રુના દાઉદ  હોરા સમાજના લોકો યા ં સાથે વસવાટ કર તે 

મકાનો હારબધં ર ત ે છે. તમામ મકાનો બે માળના ં છે. ઈમારતી- સાગના લાકડામાથંી 

બનાવેલા આ મકાનો તે સમયની દાઉદ  હોરા સમાજ ની આબાદ ના દશન કરાવે છે. 
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મકાનોના િવશાળક દરવા , બાર - બારણા એવા છે. લાઈટ ન હોય તો પણ અજવા ં રહ, 

પવનની આપ-લે થાય તેવા ંમકાનો છે. આ મકાનો ુ ંબાધંકામ ઈ.સ 1900 થી 1950 ધુીમા ં

થયેલ છે. ટ - િસમે ટ, નૂાથી બનાવેલ મકાનો મજ તૂ છે. તેમા ંકોતરણી, ન શીકામ બૂ 

જ ુદંર છે. બહારથી આવતા વાસીઓ ુ ં યાન ખચ ેછે. મકાનોના કલર પણ ુદંર છે. બાર  

બારણા િવિવધ કાચથી મઢાવેલ છે. મકાનોની દર પણ મોટા મો છે. દરક મકાનમા ંએ મા ં

મહમાન માટ ઓરડો, બા ુમા ંરસો ુ ,ં યાથંી દર જઈએ તો િવશાળ હોલ વા મોટા મ છે. 

છે લ ે પણ મ હોય છે. તેને આ સમાજ "ઓરડા" તર ક ઓળખે છે. િવદશીઓ આ મકાનો 

જોઇને શુ થાય છે. તેના ફોટા પણ પાડ , યાદો સાથે લઈ ય છે.  

હોરવાડના મકાનો બૂ જ ુદંર અને િશ પ થાપ યોથી ભર રૂ છે. આ િસવાય "પેર સ 

ગલી" દાઉદ  હોરા સમાજના લોકો ુ ંરહઠાણ છે. યા ં100 મીટરથી વ  ુએ રયામા ંબનેં બા ુ 

હારબધં મકાનો આવેલ છે. તે કા ઠકલા અને િશ પ થાપ યની કલાનો અ ત ન નૂો છે. ઈ.સ 

1915ની આ ુબા ુ  બનાવલેા આ ભ ય મકાનો િવદશી પેટન ૅ પરે સ શહરના વા ં મકાનો 

બનાવેલ છે. લીશ કલરના આ મકાનો ુદંર લાગ ેછે. દર વષ આ પેર સ ગલીમા ં ફ મ ુ ં

ૂ ટગ પણ થાય છે. િસ ધ રુ શહર માટ આ પરે સ ગલી શોભામા ંઅ ભ ૃ  કર છે. િવદશી 

તથા લુાકાતીઓ માટ આ નજરા ુ ંછે.  

લોકોન ે મ યકાલીન કલા યમાન થાય છે. દવાલો સાથ ે તભં પર લ - પાદંડ ઓની 

ડઝાઈન રંગબેરંગી કલરથી ુદંર લાગ ેછે. આ મકાનો ણ માળના છે. એક માળ જમીનની 

દર છે. આ મકાનોની હારમાળા દાઉદ  હોરા સમાજની એકતા ુ ં તીક છે. િસ ધ રુના 

દાઉદ  હોરા સમાજના મકાનો િવશાળ છે. તમામ મકાનોમા ંકોઈને કોઈ િવશેષતા જોવા મળે 

છે. કા ઠકલા જોવી હોય તો "પરે સ ગલી અને ુની હોરવાડ"ની લુાકાત લો તો અવ ય આ 

સમાજના હોજલાલીના દશૅન થાય છે. 

ઉપસહંાર :- 

િસ ધ રુના દાઉદ  હોરા સમાજની સામા જક અને સાં ૃિતક પરંપરા પરથી આ સમાજન ે

આબાદ નો યાલ આવ ે છે. ુ લમ િતનો અલગ ફરકો હોવા છતા ં" ુ ુપથંી" છે. તેમના 

ધમ ુ ુની ચૂના જુબ સામા જક ધુારા પણ થાય છે. તમેના સામા જક ર ત- રવાજો હ ુ  

ધમ વા જ છે. ફ ત નામ અલગ અલગ જોવા મળે છે. વભાવ ેશાતં, ેમાળ, શરમાળ, 

ૃિત ધરાવતા આ લોકોએ િસ ધ રુમા ંઘ ુ ંબ ુ ંઆપેલ છે. તેમા ંશાળા, કૉલેજ, ુ તકાલય, 

િસિવલ દવાખા ુ,ં બાળમં દર, ટાવર, આ બ ુ ં હર જનતા માટ આઝાદ  પછ  તરત જ 

બધાને ભટે આપેલ છે. તેમના ભ ય મકાનો, ુની હોરવાડ, પેર સ ગલી, 360 બાર વા ં 

મકાન, ણ ણૂાવા ં મકાન, હારબધં મકાનોની કોતરણી, કા ઠકલા બૂ જ ુદંર છે. લોકો ુ ં
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યાન ખચ ેતે ુ ં છે. આમ આ સમાજ પણ પોતાની ૂની સં ૃિતન ેવષ થી સાચવીને બઠેો છે. 

હાલમા ંતેમની સં યા ઓછ  થતી ય છે. છતા ંતેમના ભ ય મકાનો, હર જનતા માટ કરલ 

બાધંકામ, િસ રુની જનતા લુી શક તેમ નથી. 

સદંભૅ ૂચ : 

1. પર ખ (ડૉ.) વીણચં , “ ભારતનો સાં ૃિતક ઇિતહાસ “ ઈ.સ.૧૦૦૦થી ઈ.સ. ૧૮૧૮ 

િુનવસ ટ  થં િનમાણ બોડ, અમદાવાદ તૃીય  આ િૃત,૨૦૧૨, અમદાવાદ 

2. િમઝા હુ મદ હસન ઉફ અલી હુ મદખાન બહા ુ ર જુરાતી અ વુાદક કાઝી 

હુ મદિનઝા દુ ન ચ તીફા ક  “તાર ખે અવલીયાએ જુરાત “,અમદાવાદ  

3. દહ મોહમદ ુસેન લાહ અ વુાદ સયૈદ મોહમદ ુસને નકવી “અહકામે જ દગી”, 

થમ આ િૃત, િવલાયત ફાઉ ડશન, નવી દ હ   

4. ગોડબલે ીરંગ અરિવદ , અ વુાદક અન ે ીકાતં કાટકર , “ ઇ લામ ુ ં તરંગ “ 

અમદાવાદ 

5. યાદવ (ડૉ.) િવર િસહ ,” એકવીસમી સદ  મ સુલમાન” , ચતન એવમ સરોકાર , 

વ ર ઠ વ તા હ દ  િવભાગ ડ .વી. મહાિવધાલય ઉરઈ  લોન ઓમેગા કાશન , 

નવી દ હ   

6. પર ખ (ડૉ.) વીણચં , “ જુરાતનો રાજક ય અન ે સાં ૃિતક ઇિતહાસ “ ભો  

િવધાભવન અમદાવાદ તીય  આ િૃત, ૧૯૯૨, અમદાવાદ 

7. ભ  નમદાશકંર  યબંકરામ, “ ખભંાત ુ ં સં ૃિતક દશન “ , શઠે ભો  અ યયન 

સશંોધન, િવધાભવન અમદાવાદ 

8. શખે આસીફ સકંલન કતા, “ ુરાન તમન ે કુાર છે “ ી  આ િૃ  ૨૦૦૧, 

અહમદાબાદ, ઇ લામી સા હ ય એકડમી જુરાત 

9. ( ો.) સિતષચં  િમ ે , “ ુ લમ ક િુનટ  ઇન જુરાત “ , દ હ  

10. મા તર કર મ મહમદ “ મહા જુરાતના સુલમાનો “ , અમદાવાદ   

 

 

 

ખેરા  ુતા કુા ુ ંસાં ૃિતક વન 
ચૌઘર  રા ુલ ુમાર બા ભુાઈ 
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ઈિતહાસ િવભાગ; પી.એચ.ડ . 
ુડ ટ; હમ. ઉ. .ુ િુન. પાટણ 

Email : rc0161280@gmai.com  
 

તાવના 

ાચીન કાળથી જ ભારત દશ પોતાની સં ૃિતન ે૫ રણામે એક િવિશ ટ દશ તર ક ઉભર  

આવતો જોવા મળે છે. ભારતમા ંરહલા ંઅનેકિવઘ દશો પોતાની એક આગવી ઓળખ 

ઘરાવતા ંજોવા મળે છે. માથંી જુરાત રાજયના ંમહસાણા જ લામા ંઆવેલો ખેરા  ુ

તા કુો ૫ણ સં ૃિત અને વારસાન ેલીઘ ેપોતાની એક આગવી ઓળખ ઘરાવે છે. ખેરા  ુ

તા કુો ઉ ર જુરાતનો જ એક ભાગ છે. ૫રં  ુઅનેક િવકટ ભૌગો લક ૫ ર થતીઓ 

હોવા છતા ંસમયની િવશાળ મઝંીલની સાથ ેચાલીન ેઆ  ૫ણ પોતાના અ ત વ અને 

સાં ૃિતક વારસાને ગૌરવ શન કરતો જોવા મળે છે. ખેરા  ુતા કુાના સાં ૃિતક વનથી 

જો વાત કરવામા ંઆવે તો તેમા ંઅનેક િવઘ બાબતોનો સમાવશે થાય છે. ૫રં  ુતેમાથંી 

થોડ ક જલક  અ યાર જોવાનો ય ન કર ુ.ં 
 

ખેરા  ુતા કુાની ાિતઓ અને બોલી 

સામા ય ર ત ેઉ ર જુરતના બઘા ંજ દશોમા ંએક સમાન બોલીનો જ અ ભુવ 

થાય છે. ૫રં  ુ કહવત છે ત ે ક, ‘‘સો ગાઉએ બોલી બદલાય’’ એમ અ કુ દશોમા ં

લહકાની દ ટએ બોલીમા ં તફાવત જોવા મળે છે ખેરા  ુ તા કુામા ં હાલમા ં ૂલ ૫૧ 

ગામોનો સમાવેશ થાય છે. મા ંઅનેક ાિતઓની  વસવાટ કરતી જોવા મળે છે. 

ની યાદ  નીચે જુબની છે. 

૧. ીમાળ  ાહમણ 

ર.  ુ

૩. બહલીમ 

૪. ચૌઘર  (દસાઈ) 

૫. ૫િત 

૬. વણકર 

૭. રાજ તુ 

૮. ઠાકોર 

ખેરા  ુતા કુામા ંવસવાટ કરતી અનેકિવઘ માથંી વશં૫રં૫રાગત તેમની બોલી 

૫ણ ાિત માણ ે ુ દ - ુદ  જોવા મળે છે. બોલીમા ંભલે સમાનતા જોવા મળતી હોય 
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૫રં  ુલહકાની દ ટએ ભ તા જોવા મળે છે ુ ય વ ેચૌઘર , દસાઈ અને ઠાકોર વી 

ાિતઓમા ંજોવા મળતા ંલહકા પોતાની એક આગવી ઓળખ ઉભી કર છે. 
 

લોક ૫રં૫રાઓ - રત રવાજો 

ખેરા  ુ તા કુામા ં ાિતય િવિવઘતાની સાથે લોક રવાજો અને ૫રં૫રાઓમા ં ૫ણ 

િવિવઘતા જોવા મળે છે. ખેરા નુા દસાઈ (ચૌઘર ) ૫ રવારોમા ં નુ:લ ન થા થતી ન 

હતી. આ િુનક િવચારોના ભાવમા ંથોડ  ટછાટ આવી હશે ૫રં  ુઆ થા ચાલતી હતી 

ટાછેડાની થા ૫ણ ઓછ  મા ામા ં જ જોવા મળતી હતી. લ નની િવિઘમા ં મ ઢણ 

છોડવાની િવિઘ મા ડંામાતા મં દરમા ં કરવામા ંઆવતી હતી. ખેરા મુા ંવસતા ીમાળ  

ાહમણો ચૈ માસની સાતમને મળ  સાતમના તહવાર તર ક ઉજવે છે. વષ થી ચા યો 

આવતો આ રવાજ ીમાળ  ાહમણોમા ંઆ  ૫ણ જોવા મળે છે. 

ખેરા  ુતા કુાની લગભગ બઘી જ ાિતઓમા ંલ ન, મરણ અને જ મના રત રવાજ અને 

૫રં૫રાઓ સરખી જ રવાજો પાછળ ાચીન સં ૃિતની ંખી જોવા મળે છે. 
 

ખેરા  ુતા કુા ુ ંકલા- થા૫ ય 

 યૂમં દર, ખેરા  ુ

ખેરા મુા ંઅ ત વ ઘરાવ  ુઅને વહ વચંા બારોટવાસમા ંઆવે  ુ યૂમં દર અને તેમા ં

રહલ યૂ િતમા ાચીન સં ૃિતની ઝાખંી કરાવ ે છે. આ યૂમં દરમા ંભીમદવ-ર ના 

સમયથી (િવ.સ.ં ૧૨૯૩) ની ુદંર યૂ િૂત અ ત વ ઘરાવ ેછે. ાચીન સમયથી જ આ 

િૂત િવઘમાન થયેલી જોવા મળે છે સમ  જુરાતમા ંએક મા  ુ ટ ૫ર અ યગં અને 

૫ગમા ંઉચા ૫ગરખા ંએટલે ક હોલ ટુ વાળ  િૂત જોવા મળ  હતી.  ઈરાની અસર 

દશાવતી હતી. આ યૂ િતમાની નીચ ેઆરસ૫હાણંના ૫ થરથી કોતરલ લેખ ૫ણ જોવા 

મળતો હતો. 

 તારંગા ુ ંઅ જતનાથ ુ ંમં દર : 

સોલકં ગુ દરિમયાન ૃમારપાલે ઠકઠકાણ ેનવા જનાલયો ુ ં િનમાણકાય કરા ુ ંહ ુ.ં 

માથંી હાલ ૫ણ અ ત વ ઘરાવ ુ ંતારંગા ુ ંઅ જતનાથ ુ ં જનાલય  િશ પ- થા૫ ય 

કલાનાં ે ે બુ જ યાત બને ુ ં  હ ુ.ં િસ ઘરાજ જયિસહ િસ ઘ રુમા ંબઘંાવેલ ુ  

મહાલયની મ આ મં દર ૫ણ મે ુ સાદ કાર ુ ં હ ુ.ં મે ુ સાદ એટલે ક  મં દરા 

ચ ૃવતી રા ઓ જ બઘંાવતા હતા. આ મં દરમા ંગભ ાહ અને ઢુમડં૫ હતા. ત ુ ં૫રાતં 

મડં૫ના તભં સાદા તમેજ ચા હતા. આ મં દરનો સોળમી સદ મા ં ણ વાર. થયો હતો. 
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મં દરના વભંોની અસં ય હારમાળાઓમા ં ાચીન અને બાર ક કોતરણીએ કલા- થા૫ યનો 

બેન નુ ન નુો છે. 

 તારણ-ઘારણ માતા મં દર, તારંગા ૫વત : 

જુરાતમાથંી તારાની એક-બ ે િૂતઓ મળ  છે. તમેા ં તારંગા ૫વત ઉ૫ર આવેલી 

તારણ-ઘારણથી ઓળખાતી તારાની િૂતઓ ુ ય છે. તારંગા ૫વત ઉ૫ર અ જતનાથ 

ભગવાનના મં દરની બા ુ નીચે ઉતરતા ંએક ફુામા ંતારાની તમેજ બી  નાની-નાની 

નવ િૂતઓ બેસાડલી જોવા મળે છે. તનેી મ યમા ંતારાની ભ ય િતમા ંબેસાડલી છે. 

બૌ ઘ દવીઓમા ંતારા ુ ય છે. એના ંઅનેક વ ૫ છે. સાઘ વ ૫મા ંએ ડાબા હાથમા ં

ઉ યલં ઘારણ કર છે. જયાર એનો જમણો હાથ વરદ ુ ામા ંહોય છે. તારાઓ ુ દા- ુ દા 

યાની ુ ઘયોમાથંી ઉદભવી હોય એ ુ ંમનાય છે. 
 

 મં ો રુની વાવ, ખેરા ,ુ મં ો રુ : 

ખેરા થુી આશર સાત ક.મી. ુ ર મં ો રુ ગામની મ ય ેકલા- થા૫ યની દ ટએ બુ 

જ ઉ મ ઉદાહરણ ુ ું પાડતી મં ો રુની વાવ આવેલી છે. આ વાવ ુ ં િનમાણકાય 

સોલકં ગુ દરિમયાન થયે  ુમાનવામા ંઆવ ેછે. વાવની ઉ૫રના ભાગ ેશીતળા માતા ુ ં

મં દર આવે  ુછે. દરવષ ાવણ માસની સાતમના દવસે આ મં દરમા ંભ ય મેળો ભરાય 

છે. લાખો દશનાથ ઓ આ મળેાન ેમાળવા અન ેમાતા ના દશન કરવા માટ આવે છે. 

વાવની ઉ૫રના ભાગે ુ ઘે ર મહાદવ ુ ંમં દર આવે ુ ં છે. આ મં દર ૫ણ બુ જ 

ાચીન અને કલા- થાપ યની દ ટએ બુ જ મહાન છે. આ મં દર ણુકના મં દરને ઘ ુ ં

મળ ુ ંઆવ ેછે. મં દરની નીલકંઠ શૈલીન ેઆ મં દર બુ જ મળ ુ ંઆવે છે. 

 ૃદંાવન મહાદવ મં દર, ખેરા  ુ

ખેરા થુી આશર ણ ક.મી.ના તર પણે નદ ના કનાર ૃદંાવન મહાદવ ુ ંમં દર 

આવે  ુછે. આ મં દરની ચોતરફ નાની-નાની સતીદર ઓ આવેલી છે. આ મં દરની સામ ે

ુ ુભકતરાજ મહારાજની સમાિઘ આવેલ છે. ની ફરત ેબાર જયોિત લગ જોવા મળે છે. 

આ મદં રના થમ ુ ર  રવાશકંર બારામ રાવલ હતા. ાવણ દુ આ મ એટલ ેક, 

જ મા ટમીના દવસે મોટો મળેો ભરાય છે. મા ં અસં ય ભકતો ી ૃ ણ ભગવાનના ં

દશનાથ આવે છે. મં દરના આગળના ંભાગ ેગૌશાળા ચાલ ે છે. નો વહ વટ આ મં દર 

થક  થતો હતો. 
 

સમા૫ન 
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મ દરક દશની પોતાની એક આગવી ઓળખ હોય છે. તેમ ખેરા  ુતા કુા ુ ં

૫ણ પોતા ુ ંએક સાં ૃિતક મહ વ રહ  ુજોવા મળે છે.  જુરાતની સં ૃિતમા ંપોતા ુ ં

આગ ુ ંયોગદાન ુ ુ પાડ છે. સાં ૃિતક દ ટએ િવિવઘ  અને લોકોના રવાજોની 

સાથ-ેસાથે અલગ-અલગ સં ૃિતની ઝાખંી થતી જોવા મળે છે. અલગ-અલગ ના 

રવાજો લોક૫રં૫રાઓ મળેાઓ અને ઉ સવોમા ંિવિવઘ  એકબી ના ંસ૫ંકમા ંઆવ ેછે. 

ના ં૫ રણામે  એકબી ના સ૫ંકમા ંઆવ ે છે. 

 

સદંભ ચૂી:- 

1. રિસકલાલ છોટાલાલ પર ખ અને હર  સાદ ગગંાશકંર સા ી, જુરાતનો રાજક ય 

સાં ૃિતક ઇિતહાસ,( થં -૭),ભો.  િવ ાભવન, અમદાવાદ 

2. રાવબહા ુ ર ગોિવદભાઈ હાથીભાઈ દસાઈ, વડોદરા રા ય ાિંતક સવ સં હ કડ  

ાતં,૧૯૨૦-૨૧, વડોદરા. 

3. ડો.હ ર સાદ ગ.ંશા ી જુરાતનો ાચીન ઇિતહાસ, જુરાત નુવિસટ , 

અમદાવાદ,૧૯૭૩. 

4. https://www.census2011.co.in 

 

 

સોલકં  – વાઘેલાકાલીન ીઓ ારા વાવ સં ૃિતનો િવકાસ  
(અડાલજ અને પાટણની રાણીની વાવના સદંભમા)ં 

વા ણયા ભાવેશ ુમાર ખેમચદંભાઈ 
      Ph.D. Scholar 

     bhaveshvaniya99@gmail.com 

અડાલજની વાવ 

ડાબાઈની વાવ ક  મોટભાગ ે અડાલજની વાવ તર ક ઓળખાય છે ત ે જુરાતના ં અમદાવાદ 

પાસેથી પસાર થતા ંસરખેજ-ગાધંીનગર ધોર માગ ઉપર ગાધંીનગર તા કુાના ં અડાલજ ગામમા ંઆવલેી 

વાવ છે. 

ગામની સીમમા ંવીરસગં વાધેલાએ પ ની રાણી ડ બાઈની માટ વાવ ુ ં બાધંકામ શ  કરા ુ ં

હ ુ ંપરં  ુતે ુ મા ંમાય  ગયો હતો. વીરસગંના ૃ  ુપછ  વાવ ુ ંબાધંકામ અટક  પડલ.  
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મહમદ બેગડો રાણી ડ બાઈના પથી ઈને તમેન ેલ નનો તાવ ૂ ો. રાણી ડ બાઈએ 

શરત રાખી ક જો મહમદ વાવ ુ ંકામ ણૂ કરાવશ ેતો તેની સાથ ેલ ન કરશ,ે કારણ ક રાણીન ેતેમના 

પિતની ઈ છા ણૂ કર ને  ક યાણ ુ ં કામ ણૂ કર ુ ં હ ુ.ં તેના પછ  મહમદ બેગડાએ વાવ ુ ં

િનમાણ ઇ.સ. ૧૪૯૯મા ં ણૂ કરા ુ ંહ ુ.ં રાણી ડ બાઈ યારબાદ વાવ ુ ંબાધંકામ જોવા ગયા. તેમનો 

ઉ ે ય ણૂ થઈ ગયેલ લાગતા તેમણ ેવાવમા ંજપંલાવીને આ મહ યા કર  લીધી. આથી આ વાવન ે

ડ બાઈની વાવ પણ કહવામા ંઆવે છે.  

આ વાવના ં િનમાણમા ં ત ે સમયના દા  ૫ લાખ ુિપયાનો ખચ થયો હતો. આ વાવના 

થપિત ીમાળ  ાિતના ભીમાના દ કરા મારન હતા.  

અડાલજ ગામની સીમમા ંવીરસગં વાધેલાએ પ ની રાણી ડ બાઈની માટ વાવ ુ ં બાધંકામ શ  

કરા ુ ંહ ુ ંપરં  ુતે ુ મા ંમાય  ગયો હતો. વીરસગંના ૃ  ુપછ  વાવ ુ ંબાધંકામ અટક  પડલ.  

મહમદ બેગડો રાણી ડ બાઈના પથી ઈને તમેન ેલ નનો તાવ ૂ ો. રાણી ડ બાઈએ 

શરત રાખી ક જો મહમદ વાવ ુ ંકામ ણૂ કરાવશ ેતો તેની સાથ ેલ ન કરશ,ે કારણ ક રાણીન ેતેમના 

પિતની ઈ છા ણૂ કર ને  ક યાણ ુ ં કામ ણૂ કર ુ ં હ ુ.ં તેના પછ  મહમદ બેગડાએ વાવ ુ ં

િનમાણ ઇ.સ. ૧૪૯૯મા ં ણૂ કરા ુ ંહ ુ.ં રાણી ડ બાઈ યારબાદ વાવ ુ ંબાધંકામ જોવા ગયા. તેમનો 

ઉ ે ય ણૂ થઈ ગયેલ લાગતા તેમણ ેવાવમા ંજપંલાવીને આ મહ યા કર  લીધી. આથી આ વાવન ે

ડ બાઈની વાવ પણ કહવામા ંઆવે છે.  

આ વાવના ં િનમાણમા ં ત ે સમયના દા  ૫ લાખ ુિપયાનો ખચ થયો હતો. આ વાવના 

થપિત ીમાળ  ાિતના ભીમાના દ કરા મારન હતા. 

થાપ ય  

આ વાવ નુા પ થરથી િનિમત હ ુ - ુ લમ થાપ યકળાનો એક ઉ ૃ ઠ ન નુો છે. આ વાવ 

પાચં માળ ડ  છે. આ વાવ ણ ુ ય વેશ ાર ધરાવતી હોવાથી શા ો જુબના વગ કરણ માણ ે

જયા કારની ગણાય છે. ઉ ર દ ણ ધર  પર ગોઠવાયેલી આ વાવની ુલ લબંાઇ ૨૫૧ ટ છે, યાર 

ઉ ર દશામા ંઆવેલા ૂવાની ડાઇ ૫૦ ટ ટલી છે. પાચં માળની આ ઇમારત જમીનમાનંા ંપાણીના 

થમ ઝરણા ધુી બનાવવામા ંઆવી છે. ના ારા ગરમ અન ે કૂા દશમા ંપાણી ુ ંબા પીભવન 

થયા વગર પાણી મળ ુ ંરહ. પાણીની અછતવાળા દશમા ંઅિત ઉપયોગી એવા આ કારના ં થાપ ય 
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િવ મા ંમા  જુરાત અન ેરાજ થાનમા ંજ જોવા મળે છે. જમીનમા ં ડા ખોદકામથી માટ  ધસી ન પડ 

તે માટ પ થરની દ વાલ ચણવામા ંઆવી છે, ને િસમે ટ ક સ ળયા વગર મા  પ થરના જ થાભંલા 

વડ ટકવવામા ં આવી છે. પાચંસો વષ પહલા ં બધંાયેલી આ ઇમારત ધરતીકંપ, રૂ વી ુદરતી 

હોનારતો સામ ેઅડ ખમ ઉભી રહ  તેના બાધકામના ઇજનરે  કૌશ યનો સચોટ યાલ આપ ેછે. વાવમા ં

પગિથયા ં ારા ૫૦ ટ ડા પાણીના ૂવા ધુી પહ ચાય છે, યાર પ નુે પાવા માટ તથા િસચાઇન ે

લગતા પાણી માટ ૧૭ ટ યાસના ગોળ ૂવામાથંી ગરગડ  ારા પાણી ખચી શકાય તેવી યવ થા છે. 

પગિથયાના ં ૂવાની ફરતે ગેલેર  વ પ ેપ થરના ચોતરાઓ અને બેઠકો િવસામા માટ રચવામા ંઆવી 

છે.  

િશ પ અને થાપ યની ટએ આ વાવ અને  ંમહ વ ધરાવે છે અને ભારત સરકાર ારા તેને 

રુ ત થળ ઘોિષત કરવામા ંઆવી છે.  

ધાિમક મહ વ 

ઇજનેર  કૌશ ય ઉપરાતં આ યા મક ભાવ ઉપ વતી આ વાવ પર માતા ુ ં થાનક થાિપત 

છે. મા ં ૃ વીના ગભમા ંજવાના ભાવ પ ેવાવના ંગોખમાનંી માતા , િ ળૂ, વાઘ, ગાગર વગેર અન ે

છેક છેવાડના ૂવાની દ વાલ પર ુ ં િશ પ દખાય છે,  પિવ  યા ાનો ભુારંભ ચૂવે છે. આવી 

આ યા મક ભાવના સાથ ેકટલાય ુ ુ ંબમા ંનવ દંપિતને ફળ પુતાના આશીવાદ લેવા વાવમા ં દશન 

અથ લાવવામા ંઆવે છે. 

રાણી ની વાવ 

આ વાવ રાણી ઉદયમતીએ 1063મા ં તેમના પિત સોલકં  વશંના રા  ભીમદવ પહલાની 

યાદમા ંબધંાવી હતી. પાછળતી આ વાવમા ંસર વતી નદ ના રૂના પાણી સૂી ગયા હતા વાવ પર 

કાપં ફર  વ યો હતો. છેક 1980મા ં ભારતીય રુાત વ મોજણી િવભાગે ઉ ખનન ક  ુ યાર તે ુ ં

કોતરણીકામ ળૂ વ પમા ંમળ  આ ુ ં હ ુ.ં રાણક  વાવ ભારતની સૌથી ુદંર વાવો પૈક ની એક છે. 

અને ાચીન પાટનગરની સૌથી િવ યાત ઐિતહાિસક િવરાસતો પૈક ની એક છે. 

જુરાતની વાવો કવળ જળસં હ અને લોકિમલાપ ુ ં થળ નથી, બલક મો ું આ યા મક મહ વ 

પણ ધરાવે છે ળૂ તૂ ર તે તે ુ ં વ પ સાવ સી ુ ંસા ુ ં હ .ુ પરં  ુવષ  જતા ંજટ લ થ ુ ંહ .ુ કદાચ 
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પાણીની પિવ તાના આ ાચીન િવચારને પાષાણ દવોના વ પે કોતર ને વ ુ ંમહ વ આપવાનો હ  ુ

હતો. 

જમીનની સપાટ થી શ  થતા પગિથયા શીતળ હવામા ંથઇને, કટલાક તભંોવાળા ઝ ખાઓમા ં

થઇને તમને ડા ૂવા ધુી લઈ ય છે. અહ  સાત ઝ ુખાઓમા ંઆઠસોથી પણ વ  ુ શુો ભત િશ પો 

છે. ુ ય િવષયવ  ુદશાવતાર છે. ભગવાના િવ નુા ુ  સ હતના દશ અવતારો. આ અવતારો સાથ ે

સા ,ુ ા ણો અન ે હોઠ રંગતી તેમજ શણગાર સજતી અ સરાઓની િૂતઓ છે. પાણીની સપાટ એ 

પહ ચતા શેષાશયી િવ નુ ે કોતરલા ુઓ છે. મા ં િવ  ુહ ર ફણવાળા શેષનાગ પર આડા પડયા 

છે. એ ુ ંકહવાય છે, અહ  તેઓ ગુો વ ચનેા અનતંકાળમા ંશા ત આરામ કર છે. 

રાણક  વાવ અથવા રાણી ક  વાવ જુરાત રા યના પાટણ શહરમા ંઆવેલી એક ઐિતહાિસક 

વાવ છે. આ વાવ પાટણ શહર ુ ંએક જોવાલાયક થળ છે ની દશ-િવદશના હ રો પયટકો લુાકાત 

લે છે. 

ઇિતહાસ 

અણ હલવાડ પાટણના સોલકં  વશંના થાપક ળૂરાજ સોલકં ના ુ  ભીમદવ પહલાની પ ની 

અને ુનાગઢના ડુાસમા વશંના રા  રાખગારના ુ ી રાણી ઉદયમતીએ ૧૧મી સદ ના િતમ 

ચ થુાશમા ં  માટ પાણીની યવ થા ઉભી કરવા વાવ ુ ંિનમાણ કરા ુ ંહ ુ.ં 

સદ ઓ અગાઉ સર વતી નદ મા ંઆવેલા રૂ અને અ ય ઘટના મથી આ વાવ જમીનમા ંદટાઈ 

ગઈ હતી થી ધરતી તળે દબાયેલી આ વાવ પર કોઈની નજર પહ ચી શક  ન હતી. પરં ,ુ ર૦મી સદ  

ધુી લોકોથી અ લ ત રહલી આ વાવને ળૂ વ પમા ં લાવવા ભારતીય રુાત વ િવભાગે ઇ.સ. 

૧૯૬૮મા ંવાવમા ંભરાયેલી માટ ને બહાર કાઢવા ઉ ખનન કાયવાહ  આરંભતા ઘણા વષ  બાદ વાવ 

તેના ળૂ વ પમા ંઆવી હતી.  

થાપ ય 

રાણક  વાવ ુ ં ખુ વૂ તરફ લેુ છે. રાણક  વાવ ૬૪ મીટર લાબંી, ૨૦ મીટર પહોળ  અન ે

૨૭ મીટર ડ  છે. તે સાત માળ ટલી ડ  છે.આ વાવ જયા કાર ની વાવ છે. વાવમા ં

દવીદવતાઓની સાથ-ેસાથે અ ચુરતી અ સરાઓ અને નાગક યાઓની પણ કલા મક િૂતઓ 

કંડારવામા ંઆવી છે.  
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અહ યા એક નાનો દરવાજો છે  િસ રુ તરફ જતા ં૩૦ કલોમીટર લાબંા ંએક બોગદામા ં લેુ 

છે. આ વેશ ાર અ યાર કાદવ અને પ થરોથી ભરાઈ ગયે ુ ંછે પણ ળૂતઃ આ માગ સકંટ સમય ેરા  

અન ેરાજપ રવારને ભાગવા માટ બનાવવામા ંઆ યો હોવા ુ ંઅ મુાન છે.  

િન પણ  

ભારતીય રઝવ બક વષ ૨૦૧૮મા ંબહાર પાડલી નવી ંબલી રંગની િપયા ૧૦૦ની ચલણી 

નોટોમા ંપાછળની તરફ રાણક  વાવ દશાવવામા ંઆવી છે. 
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5|HF5lTVMGL UF{ZJEZL 5|FRLGTF 

lRZFUEF. ZD[XEF. 5|HF5lT 
sV[DPV[P4 ALPV[0P V[DPOL,P4  
5LV[RP0LP Sg8LP v .lTCF;f 

.D[., o chirag10593@gmail.com  
 

7FlTlCTlR\TS lJ£FG 7FlTA\W]VMV[ XF:+M VG[ U|| \YMGM VeIF; SZL4 XMwI]\ K[ S[ J[NSF/ VG[ T[ 5KLGF S[8,FS 

;DI ;]WL 5|HF5lTVM AFï65N[ z[Q95N[ CTFP lCgNL 5|HF5lTGF ;\5FNS zLDFG lJE]N[JJT 5\l0TÒV[ XF:+L 5|DF6YL 

ATFjI]\ K[ S[ o 

V;, VFIF"JT"DF\ SM. J6" jIJ:YF GCMTL4 ;F{ VFI" U6FTFP SFIM"GL ;Z/TF DF8[ T[DF\ J6M" Y. 

E6J\]vE6FJJ]\4 I7 SZJFvSZFJJF4 NFG VF5J]\v,[J]\ V[ SFI" SZGFZF .`JZ;\A\WL 7FG WZFJTF CMJFYL A|Fï6 SC[JFIF 

VG[ 1Fl+I4 J{xI4 X]§ V[JL ALÒ J6M" SDM" J0[ Y.P H]GF SF/DF\ U|\YM GCMTF 56 WD"7FG S[ I7FlNGF D\+M DM-[ ZFBTF 

VG[           DM-[YL H XLBJTFP V[ XLBJJFG\] SFD T[ SF/DF\ 5|HF5lT DClQF"VM SZTF V[8,[ S[ J[N JU[Z[ WD"U\|YMGF D\+MG]\ 

VwIIG TDFD VFIM" slCgN]VMf G[ DClQF" 5|HF5lT VFRFI" SZFJTF CTFP 5|HF5lT SM6 CTF T[ GLR[GF 5|DF6YL ;DHFX[P 

XT5Y A||Fï6U|\Y IH]J["NMG[ ,UTM U\|Y K[ T[DF\ I7FlNGM 5|RFZ VG[ SD"SF\0G]\ lJWFG K[P T[GF D}/ 5|JRGSTF" VG[ 

VFIF"JT"GF\ U]~S}/MGF S],5lT sVwIF5Sf 56 T[VM H CTFP V[DGF S], VFzD lJnF5L9DF\ VG[S A|ïFS]DFZMV[ VwIIG 

SI]"\ CT]\P V[ ZLT[ V[DGF VFzDM J0[ XT5Y A|Fï6 5\YGF STF" VG[ lJ£FG S]DFZM pt5gG YIF CTFP T[YL 5|HF5lT DClQF" T[ 

VFIM"GF VFRFI" V[8,[ U]~ CTFP T[VM ;J"z[Q9 7FGJF/F CTFP V[D ;F{ HFlTDF\ T[VM z[Q9 CMJFYL T[DG[ cc5|HF5lTcc GFDG\] 

lA~N D/[,]\P V[ DClQF"VMGL T[ 5KLGF SF/DF\ N[J TZLS[ U6GF Y.P I7FlN 5}HGlJlWDF\ 5|HF5lT N[JGL :YF5GFv5}HF 

VFH 56 YFI K[P 

5|HF5lT DClQF"VM4 VFRFIM" CTF T[YL T[ VY" ;}RS XaNM T[DGF J\XHMGL HFlT S[ V8S TZLS[ J5ZFIP T[GL 

lGXFGLVM CF, 56 :5Q8 D/[ K[P lACFZ4 A\UF/4 ;\I]ST5|F\T JU[Z[ p¿Z 5}J" lCgNDF\ VF SMDDF\ cc5\l0Tcc VG[ cc5F, GLcc 

V8SM 5|Rl,T K[P U]Z]vp5FwIFIv7FGJF/F V[JF VY"NX"S ccVMhFcc V8S VF56F U]HZFTDF\ B}A H HF6LTL K[P VMhF VG[ 

5\l0T H[JL V8SM CF, TM A|Fï6J6"DF\ H HMJF D/[ K[P T[YL A|Fï6SMDGM pt5lT ;\A\W 5|HF5lT HFlT ;FY[ CMJFG]\ ;DHFI 

K[ VG[ 5|HF5lT4 VMhF4 5\l0T4 :JFDL JU[Z[ VF56L 7FlTGL CF,GL RF,] V8SM  VF HFlTGL E}TSF/GM prR VG[ 5lJ+ 

CF,GL lGXFGL 5}ZJFZ SZ[ K[P 
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V[ 5|HF5lT DClQF"VMGL J\XFJ/L zLDFG lJE]N[JJ|T 5\l0TÒV[ :JZlRT c5|HF5lT HFlT lG6"Ic U||\YDF\ VG[ 

lCgNL c5|HF5lTc DF\ XF:+MGF VFWFZ;lCT lJ:TFZYL VF5L K[ H[DF\ TF^0L4 XF8IFIG 5FZFXI"4 ClZ£]4 p<S4 B\0FIG4 

RZS4 EZT£FH4 N1F JU[Z[ GFDM K[P V[DF\GF N1F 5|HF5lTV[ SZ[,F I7GL HUF p¿Z lC\NDF\ CF,GF SGB, UFDDF\ K[ G[ T[ 

TLY" TZLS[ HF6LTL K[P 5|HF5lT DClQF"GF\ GFDM J0[ VF56L SMDDF\ YI[,L V8SM VG[ XFBFVM H[JL S[ VYlZIF4 5FZFXZL4 

E§4 J[NL4 NlBGFCF4 H]CMlGIF JU[Z[ CF, D/L VFJ[ K[P T[YL 56 VF SMD IH]J["lNI A|Fï6 CMJFG]\ 5}ZJFZ YFI K[P 

5|HF5lT SMD IH]J["lNI A|Fï6 HFlT CMJF ;\A\WDF\ zLDFG lJE]N[JJ|T 5\l0TÒV[ lJ:TFZYL :JZlRT cc5|HF5lT HFlT 

lG6"Icc U\|YDF\ T[DH lCgNL cc5|HF5lTcc JQF"v5 GF V\SDF\ ,[B DF/F VF5LG[ 5]ZJFZ SI]"\ K[P lJ:TFZ EIYL VCL\ T[ 

VFJJFGM 5|ItG SIM" GYLP 

 

S\]EFZ S[ S]\ESFZ V8SGL pt5l¿ o 

5|HF5lT DClQF"GF J\XHMDF\ 36F ;{SF 5KL VlT VFNZG[ 5lZ6FD[ S[8,FSG[ VF/; VG[ DN R-TF\ S[ ALHF SFZ6[ 

CF,DF\ A|Fï6 H[JL 5lJ+ U6FTL SMDM 5MTFGF SD"vSF\0GL OZH ,MSMGF VlT VFNZG[ ,LW[ H[D E],FTL HFI K[ T[D 

XF:+FeIF; VG[ SD"SF\0G]\ 5F,G lXlY, YT]\ UI]\P T[YL VFI" slCgN]f ;DFHDF\ T[DGM NZßHM WLD[ WLD[ pTZJF ,FuIMP 

VFJL ZLT[ 5|HF5lT DClQF"VMGF J\XHMG[ U]Z]5N[YL pTZTF\ HTF\ U]HZFGGL ;CFI V8SL 50L S[ SDL Y.P V[ SFZ6YL T[DG[ 

VF5NŸWD" TZLS[ kQFEN[J H[JF DCF5]~QFGL NMZJ6L D]HA DF8LSFDGM GJM W\WM XMWL U|C6 SZJM 50IMP V[ H 5|DF6[ 

1Fl+I SD" SZGFZF 5|HF5lTVMG[ ßIFZ[ T[GF SD"DF\ OFjI]\ GlC V[8,[ tIFZ[ T[VM 56 DF8LSFD S[ lX<5SFD SZJF ,FuIF T[YL 

T[VMG[ W\WFGL JWFZFGL V8SM D/LP 

jIF5FZL 5âlTV[ W\WFGL BL,J6L SZJF HTF S[ ,MSMG[ HM.TM lX<5SFD S[ DF8LSFD V\U[GM S[8,MS DF, 5}ZM 

5F0JFGM SMg8[=S8 ZFBL SFD SZGFZF W\WFJF/FVM N,JF0L SMg8=[S8ZM SC[JFIFP 

.DFZTM S[ AF\WSFDDF\ R6TZG\]4 lR+G]\4 ,FS0FG]\ JU[Z[ 5|SFZG]\ lX<5SFD SZGFZ 5|HF5lTVMG[ S0LIF4 lD:+L4 

;]YFZ4 S]\EFZ;]YFZ JU[Z[ V8SM SrK4 SFl9IFJF0 VG[ Nl1F6 U]HZFTDF\ DMH}N K[P DF8LGF\ JF;64 Gl/IF\4 SM0LVM JU[Z[ 

AGFJGFZ 5|HF5lTVM sS]\E DF8LGF\ JF;6vSFZvSZGFZf S\]ESFZ S[ 5FK/YL S]\EFZ SC[JFTF YIFP 5|HF5lTVMG[ 5C[,F\ 

D/[,L V8SMDF\ VF V8SGM pD[ZM YIM4 VG[ W\WFG[ ,LW[ T[ cS]\EFZc V8S lJX[QF J5ZFJF ,FULP 5lZ6FD[ T[ V8S H HFlTGF 

GFD TZLS[ ,MSMDF\ 5|Rl,T Y.P ;MZ9LVF4 RF\5FG[ZL4 ,F04 JZLVF VG[ DFZ]GL V8SM 5|HF5lTVM H[ :YFGDF\ ZC[,F K[ T[ 

:YFGG[ ,LW[ YI[,L H6FI K[P 

5Z\T] VMhF4 5\l0T4 :JFDL4 JF3[,F4 RFJ0F4 ;M,\SL4 5ZDFZ JU[Z[ VG[ S0LVF4 lD:+L4 ;YFZ4 S]\EFZ4 N,JF0L4 

SMg8=FS8Z RF\5FG[ZL4 ;MZ9LVF4 ,F04 JZLVF4 DF~ JU[Z[ ;F{ V8SMDF\ HFlTG]\ D}/ GFD TM 5|HF5lT H K[4 V[8,[ ;ZSFZL 

NFB,F jIJCFZ S[ ,BF6vN:TFJ[H JU[Z[DF\ HFlT TZLS[ ;F{V[ c5|HF5lTc XaNGM H p5IMU SZJM HM.V[P 

S]\ESFZ s5|HF5lTf G]\ UMZ5N] o 

D]\A. 5F;[ ANJF5]ZGF JTGL zLI]T GFZFI6 UMlJ\N RF5[SZ slA|l8X 5[gXGZf 5MT[  ,B[,F V[S 5]:TSDF\ H6FJ[ K[ S[ 

ccS]\EFZG]\ 5]QS/ 7FlTVMDF\ p¿Z lS|IF sDZ6 5KL ;ZFJJF JU[Z[ SFDMf TYF ,uG lS|IFDF\ DFGJ\T] :YFG K[P VFU8L4 

C5;F6L4 EM.4 RF\EFZ4 T[,L JU[Z[ HFlTVM p¿Z lS|IF JU[Z[ WFlD"S SFDM DF8[ 5|HF5lTVMG[ H AM,FJ[ K[P 5|HF5lT 5F;[ 

lS|IF SZFJJFDF\ G VFJ[ TM DZGFZG[ D]lST D/TL GYL V[D DFGJFDF\ VFJ[ K[P ,uGlS|IF 56 5|HF5lTVM H SZFJ[ K[P 

5|HF5lTVMG[ tIF\YL 5F6L 5LJFDF\ NMQF DFGTF GYLP H[D A|Fï6M UZ]05]ZF6 JF\R[ K[ T[D 5|HF5lTVM 5F\0JMG]\ VFbIFG 

;\E/FJ[ K[P DF8LGF 5}T/FDF\ ÒJ NFB, SZL X+]G[ CZFJGFZ XFl,JFCG 5|HF5lT SgIFGM A|Fï65]+ CMJFG]\ U\|YMDF\ 
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H6FjI\] K[P V[ XFl,JFCGGM XS s;\JTf R{+ ;]N ! YL R{+L JZ;G[ GFD[  U6FI K[P ,uG5|;\U[ UF{ZLCFZ4 J8L4 VFIZLGF 

5|;\UMDF\ 5|HF5lTG[ 3[Z H.G[ 5FGG]\ AL0]\4 5{;M4 ;M5FZL4 ;LW] JU[Z[ VF5JFGM G[ 5|HF5lTGL 5}HF SZJFGM lZJFH K[P 

RFS5}HF o 

lCgN] ;DFHDF\ 36[ 9[SF6[ 5|;\UGL X~VFT4 5|HF5lTGL VG[ T[GF RFS0FGL 5}HF SIF" 5KL SZ[ K[P V[ DF8[ :+LVM 

;]\NZ J:+F,\SFZ ;Ò ~0F\ ULTM UFTF\ UFTF\ 5|HF5lTG[ RF\<,M SZL4 V1FT s0F\UZ S[ RMBFGF NF6Ff RM\8F0L UM/ BJZFJLG[ 

RFS0FG[ RF\<,F SZL V1FTYL JWFJL NL5 s3LGM NLJMf D}SLG[ 8SM s+6 5{;Ff ZH} SZLG[ 5}HF SZ[ K[P VF lZJFH CF,DF\ 

RZMTZGF S[8,FS EFUDF\ EF,4 NXSM;L VG[ D[JF;GF\ S[8,F\S UFDMDF\ TYF SFl9IFJF0DF\ GHZ[ 50[ K[P 

 

 

U]HZ0F\ S[ U]H"ZF\ o 

,uG 5|;\U[ U|CXF\lT SZJFDF\ U]HZ0F\ ,FJJFGL lJlW 56 p5Z 5|DF6[GL -A[ YFI K[P D,TA S[ 5|HF5lTGL S'lT £FZF 

5|HF5lT N[JGL 5}HF Y. ZC[ K[P 5|HF5lTG[ J6" VFRFZE|Q8 YJF DF\0L CX[P tIFZYL 5|HF5lT N[JGL U[ZCFHZL 5|HF5lTVMGL 

S'lT sS]\E4 U]HZ0F\ S[ U]H"ZFf J0[ 5]ZFJF VF 5|YFVM NFB, Y. CX[P 5|HF5lTVM VFRFZE|Q8 YJF DF\0L CX[P tIFZYL 

5|HF5lT N[JGL U[ZCFHZL 5|HF5lTVMGL S'lT sS]\E4 U]HZ0F\ S[ U]H"ZFf J0[ 5]ZFJF VF 5|YFVM NFB, Y. CX[P 5|HF5lTVM 

VFRFZ E|Q8 YTF\ S[8,[S 9[SF6[ VFJL 5|YFVM TZO ,MSMGL zâF GZD 50TL HFI K[P 

RMZL o 

,uGlS|IF JBT[ ;F1FLGF 5|DF6~5 N[JMGL CFHZL 56 H~ZL U6L K[P T[YL DG]QIM S\SM+LYL4 N[JM VF,FCGYL 5\RN[JM 

5|tI1F CFHZ Y. ;F1FL AG[ K[P T[JL ZLT[ 5|HF5lT N[JG[ 56 5|FRLGSF/DF\ VFD\+6YL CFHZ SZFJTF CX[ 56 JBT HTF\ 

5|HF5lTVMGF\ VFNZ 38TF\ T[DH 5|HF5lTVMGL CFHZL VXSI AGJFGF 5|;\UM pEF YTF\ XF:+F7FG]\ 5F,G YJF ;DFH[ 

5|HF5lTVMGL S'lT 5|HF5lT N[JG[ :YFG[ :JLSFZJF IMHGF 30[,LP T[ 5|DF6[ lCgN]VMDF\ TDFD HFlTDF\ ,uG 5|;\U[ 

,uGD\05GF RFZ[ B}6[ 5|HF5lTGL C:TS'lT pTZ0GL H[D UM9JLG[ 5|HF5lTGL CFHZLGM :JLSFZ YFI K[ 5Z\T] 5|HF5lTSMDGF 

,uGD\05DF\ T[JL RMZL SZJFDF\ VFJTL GYLP T[ p5ZYL l;â YFI K[ S[ 5|HF5lT N[JGF :YFG[ H RMZLGL IMHGF K[P 

RMZL lJGF SM.56 ,uGD\05DF\ R,FJL ,[JFDF\ VFJT] GYLP zLD\TMV[ RMZLDF\ +F\AFvl5¿/GF JF;6M AF\wIFGL 

N\TSYF ;F\E/L K[P T[DF\ 56 V[D H ;DHFI K[ S[ 5|HF5lT DClQF"GF V[S J\XH H[D6[ +F\AFvl5¿/GF\ JF;6 SIF" K[P T[DGL 

5}HF V[8,[ D}/ 5|HF5lT N[JGL 5}HF SZJFGM C[T] T[DF\ H6F. VFJ[ K[P 

S]\E 5}HG o 

ßJFZF sH]JFZf JFJL 5}HJFDF\ DFTF5}HF S[ HFTZ SZJFDF\4 ;LD\T ;\:SFZ 5|;\U[4 JF:T]5}HF JU[Z[ X]EvWFlD"S 

lS|IFVMDF\ 5|HF5lTGL S'lT S]\EGL 5}HF YFI K[ V[ p5ZYL l;â YFI K[ S[ NZ[S SFIM"DF\ 5|HF5lT N[JGL 5}HF SZL T[ J0[ T[ 

N[JGL VFlXQF D/L S<IF6 YJFGL zâF CMJFG]\ 5|FRLG SF/DF\ V[ IMHGF J0[ BF+L5}J"S DFG[, VG[ T[ 5C[,F\ T[JF\ SFIM"DF\ 

5|HF5lT N[JGL VR}S VFlXQF D[/JJFDF\ VFJTL CMJL HM.V[P 

5|HF5lTG]\ lGJF;:YFG V[8,[ D];FOZMG]\ lJzFD:YFG o 

VF56[ D];FOZLDF\ pTFZM BM/TF CM.V[ tIFZ[ HIF\ B5T]\ 5F6L4 B5TM BMZFS VG[ ;FZF lJRFZ TYF lGE"ITFvXF\lT 

D/L XS[ T[JL HUF BF; SZLG[ 5C[,L H 5;\N SZLV[ KLV[ T[DF\ SM.GL p65vVUJ0TF CMI T[ T[G[ 5|YD 5;\NUL VF5TF 

GYL G[ tIF\ pTZTF GYLP V[ p5ZYL BF+L YFI K[ S[ VgI SM.56 HFlT 5|HF5lT SMDG[ tIF\ H pTZJFG]\ VGFlNSF/YL 5;\N 

SZ[ K[P UFDDF\ JFl6IF4 A|Fï6 JU[Z[ prR U6FTL HFlT CMJF KTF\ T[DH tIF\ JWFZ[ ;]B ;UJ0 D/JFGL VFXF CMJF KTF\ 
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JFl6IF4 A|Fï6 JU[Z[ ;F{ ,MSM 5|HF5lTG[ tIF\ H pTFZM SZTF V[ ATFJL VF5[ K[ S[ 5|FRLG SF/DF\ ;F{ J6M"DF\ 5|HF5lTVM 

prR4 z[Q9 VG[ 5lJ+ CTF S[ H[YL ;F{G[ 5|HF5lTVMGF ;CJF; ;\A\WYL S[ VFlXQFYL 5MTFG]\ S<IF6 YJFGL BF+L CTLP 

5|HF5lT ;\TvESTMG[ DCF5]~QFM o 

DClQF" 5|HF5lT VFRFI"GF lXQIM 5|lXQIM 56 DCFG lJ£FGM YIF CTF S[ H[D6[ A|Fï6vU\|YM JU[Z[ WD"U\|YM ZrIF 

CTFP V[ 5lJ+ DCFG DClQF" 5|HF5lT VFRFIM"GF 5]^IA/[ 5|HF5lTHFlT4 XF:+MGM VeIF; VMKM YIF KTF\ 5lJ+ ZCL 

CTLP 5|HF5lTSMDDF\ ;FlÀJS U]6MGF\ ALH ZæF CTF\P 5}J"HMGF lJnFNFGGF VD}<I 5]̂ IA/YL VG[S ESTM VG[ DCF5]~QFM 

VF SMDDF\ pt5gG YIF VG[ DF8LSFD4 lX<5SFD JU[Z[ VF5FtSF/[ :JLSFZ[,F W\WFVM SZJF KTF\ Z\SYL ZFJ ;]WL ;F{G[ VFzI 

VF5JF IMuI4 WD"G]\ ;FR] lX1F6vAMW VF5JF IMuI4 5lJ+ VG[ OZH ;DHGFZ ZæF CTFP 

 

5|C,FN ESTGF\ U]~ 5|HF5lT N\5l¿ o 

H[ SF/DF\ lCZ^I SxI5 ZFHF VF;]ZL A]lâYL .`JZ :DZ6G[ :YFG[ 5MTFG]\ :DZ6 SZFJJF 5|HF 5Z XF;G R,FJTM CTM 

T[ SF/DF\ T[GFYL ;F{ SM. YZYZT] CT]\P .`JZ :DZ6 E},FI]\ CT\] tIFZ[ .`JZ :DZ6 SZGFZ ;tI JSTF4  GL0Z VG[ 

WD"vTtJG[ ;DHGFZ SM6 CTF m V[ CTF zL AF. s;ZLAF.f VG[ ClZNF; 5|HF5lT N\5TLP zL AF. VG[ ClZNF; lA,F0LGF\ 

ArRFG[ ;/UTF GLEF0FDF\YL ARFJJF .`JZ :DZ6 SZL ZæF CTF tIFZ[ ZFHS]DFZ 5|C,FN[ T[GL H0TL ,[TF\ V[ N\5TLV[ 

.`JZGF Vl:TtJG]\ T[G[ EFG SZFjI]\ VG[ V[ VF;]ZL ZFHFGF S]DFZ 5|C,FNG[ GFl:TSGM VFl:TS SIM"P V[ ZLT[ HU5|l;â V[ 

zLAF. VG[ ClZNF; DCFGEST 5|C,FNGF\ U]~ CTFP 5|HF5lT SMDDF\ V[ JLZEST N\5TLGF p¿D U]64 zâFYL EST 

5|C,FN 56 T[JF H U]6 J0[ l5TFGF TZOGF VF;]ZL SQ8MG[ H]<DM ;CG SZGFZ YIFP 5lZ6FD[ T[DGL jCFZ[ GZl;\C EUJFG 

WFIF VG[ 5|C,FNG]\ WD"A/ 5|SFX 5FdI]\P T[GL IFNULZL TZLS[ 5|HF5lT SMDGF .Q8N[J TZLS[ GZl;\C EUJFG U6FTF YIF 

K[P T[ T[DGF\ D\lNZM lH<,F S[ UM/JFZ HMJFDF\ VFJ[ K[P 

5ÍGFE EUJFG o 

5F86DF\ 5|HF5lT 7FlTDF\ 5|U8 YI[,F zL 5N"DGFE .`JZL VJTFZ U6FI K[P V[VMG]\ tIF\ DM8]\ TLY" K[P V[ TLY"DF\ 

5}HFZL TZLS[ 5|HF5lTVM K[P T[VM 56 :JFDL SC[JFI K[P T[DGF .TZ J6"DF\ lXQIM K[P NZ JQF[" tIF\ DM8M D[/M EZFI K[P ;M 

J6"GF ,MSM tIF\ EFJ5}J"S NX"Gv5}HG SZJF VFJ[ K[P VF 5ÍGFY EUJFGG]\ D\lNZ +FJ6SM6DF\ K[P tIF\GF DCFZFHF T[ 

5ÍGFE EUJFGG[ .Q8N[J DFG[ K[ V[JL CSLST D/L K[P 

HU5|l;â ALHF ESTM o 

5|HF5lT SMDDF\ YI[,F 5}ßIJZ ESTM zL UMZM4 Z\SFvJ\SF4 S]AM WFUM JU[Z[ VG[SGL WD"UFYFVMG[ ÒJG 

5|;\UMGF Z;L,F\ VFSQF"S EHGM VtIFZ[ 56 ;F{ ESTM ;}ZL,F\ VJFH[ EFJ5}J"S UFJFDF\ 5MTFG]\ S\.S DCtJ ;DH[ K[P 

;\NE" ;}lR o 

!P SFl,NF; 3}P 5|HF5lT4 cU]HZFT 5|HF5lT 5lZRI U||\Yc4 VDNFJFN4 !)&* 

ZP ELBFEF. pSFEF. DF:TZ4 c5|HF5lT zL 5NDGFY EUJFGc4 5F864 !)*_4 5'P** 

#P KUGEF. ALP pGFUZ4 c5|HF5lT ;\T;lZTFc4 ZFHSM84 Z__# 

$P EZTEF. 58[,4 cU]HZFT7FG 5|RFZc4 ZFHSM84 !)*) 

5P lXJ,F, ;ZJFZF4 c5|HF5lT lSZ6c4 GJL lN<CL4 Z__& 

&P V6lC,5]Z 5F86GF H{G :YF5tIM4 H{G D\0/M4 5F864 !))) 

*P DG;]B :JFDL4 5F86 NX"G DFlCTL 5]:TS4 5F864 !)(5 
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(P D]S]gN 5LP A|ï1Fl+I4 cI]U[ I]U[ 5F86c4 5F86 8F.d; VMO;[84 Z___ 

)P ;F\0[;ZF EMUL,F,4  cV6lC,5]Z 5F86 H{G :YF5tIMc4 J0MNZF4 !)*# 

!_P 5|MPT[<CF0F4 c5|HF5lT GLlT pt5l¿c4 .g0LIF D]l§T4 !)!( 

!!P zL ACMZL,F,Ò 5|HF5lT4 c5|HF5lT HFlTSF 5}6"  UF{ZJ VG[ VFW]lGS VJ:YF 5Z 5|SFX4 lN<CL4 Z__$ 

!ZP zL DCFN[JEF. ELDÒEF. H[S,LIF4 cA/N[JAMWc4 ;F6\N4 !)*# 

!#P zL DCFN[JEF. ELDÒEF. H[S,LIF4 czL;JFZFD ;FC[AGL VDZWFZc4 CFZLH s5F86f4 !)*_ 
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તાવના : -  

 િવ મા ંએિશયાખડં િવ તાર અને જનસં યા બનંે ટએ સૌથી મોટો ખડં છે. એિશયા 

ખડંમા ંભારત દશ િવશાળ િવ તાર તેમજ અિત વ તી ધરાવતો છે. ની ધરતી જુલામ અન ે

ફુલામ છે. અને ૃિતએ ન ેધનધા યથી સ ૃ  બનાવેલ છે, એ ભારત િૂમએ આપણને 

અને િવ ન ે સ ૃ  અન ે વૈિવ યસભર વારસો આ યો છે. િસ ખુીણ ની સં ૃિતના લોકોની 

આરંભીને આજ દન ધુીના લોકોએ ભારત ેપોતાની ુ શ ત, આવડત,અને કૌશ યો ારા 

સ ૃ  બના ુ ંછે. અસં ય ઋિષ નુીઓ, સતંો ,િવ ૂિષઓ, ઇિતહાસિવદો, િવધવાનો, વૈ ાિનકો,  

ચતકો, સશંોધકો, કલાકારો, કાર ગરો વગેરએ ભારતીય સં ૃિતનો સ ૃ  દહિપડ ઘડવામા ં

પોતાનો અ ૂ ય ફાળો આ યો છે.  

 ઇિતહાસિવ ો અને િવચારકો માને છે ક, સં ૃિતની ઉષા ભારતમા ં ગટ  હતી. સત, 

ચત, અને આનદંની અ ુ િૂત ુ ંસામ ય ધરાવતી જો કોઈ સં ૃિત િવ મા ંહોય તો તે મા  

ભારતની સં ૃિત છે. ભારતની સં ૃિત એટલે હમાલયની સં ૃિત, ગગંા-ય નુા, સર વતી અન ે

િસ -ુકાવેર ની સં ૃિત. 

 ભારતીય થાપ ય કલાની પરંપરાની શ આત માનીએ તો તેની શ આત હડ પા 

સ યતાથી માનવામા ંઆવે છે. કારણક ભારતમા ંપહલી ાત સ યતા હડ પા છે. આ સમયમા ં

જ મ ુ યએ પહલીવાર નગર, મકાન, મં દર, નાનાગાર વગેર થા યા હતા. આ સ યતા િસ  ુ

નદ ની આસપાસના િવ તારમા ં છે. િસ  ુ સ યતા પછ  ભારતીય થાપ ય પરંપરાને 
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મૌયકાળમા ંજોવા મળ .આ સમયમા ં થાપ યમા ંલાકડાની ચીજવ ઓુ તમેજ પ થરને પો લસ 

કરવાની કલાનો પણ િવકાસ થયો. આકાળની કલાઓમા પુોનો િવકાસ થયો. 

 હદ િવ ને  સાં ૃિતક વારસો આ યો છે. ત ેવૈિવ ય અને સ ૃ  છે. હદના લોકોએ 

પણ ઐિતહાિસક કાળથી સાં ૃિતક િવરાસતની ઘણી બાબતો િવ ની ઓનો ભેટ ધર  છે. 

મ ક, િશ પો કંડારવાની કળા તો લગભગ ૫૦૦૦ વષ  ટલી ાચીન છે. મૌય ગુ 

દરિમયાન ુ ં ધા કમળની આ ૃિત ઉપર ષૃભ ક િસહ ુ ં િશ પ, સારનાથની ધમચ  

વતનવાળ  ગૌતમ ુ ની િતમા, ન તીથકરોની િતમાઓ એ ઇલારાની ફુાઓ વગરે 

જોતા ંઆપણા વારસા ુ ંગૌરવ થાય છે. 

 ભારત િૂમ તેની િવિવધ લાઓ માટ િવ ભરમા ં ુ િસ ધ છે. આ િવિવધ લાઓમા ં

ચ , ૃ ય, સગંીત અન ે િશ પ- થાપ ય વગરેનો સમાવેશ થાય છે. એમાયં થાપ યકલાનો 

અનોખો અન ે લાબંો ઐિતહાિસક વારસો છે. ભારત એક અ યા મક ધાન દશ છે. તેથી 

ભારતીય કલા સદવ ધમ ધાન રહ  છે. તેમા ં યકે થાપ યનો ઉદભવ ધમ આધા રત જણાય 

છે. 

 થાપ યનો અથ : -  

 સં ૃત ભાષામા ં થાપ ય માટ "વા 'ુ' શ દ વપરાય છે. વા નુો સીધો સબધં િનવાસ 

સાથે રહલો છે. આજ વાતન ે બી  શ દોમા ં કહ એ તો “ થાપ ય કલા” એટલે ભવનો અને 

ઇમારતો બાધંવાની કલા. 

 વૂ આયોજન કર  ત સુાર રતી, માટ , નૂો, પ થર, િસમે ટ વગરેની મદદથી કોઈ 

પણ ઇમારત, મારક, તભં, આવાસ-િનવાસ વગરેની રચના એટલે થાપ ય કળા.  

 પરંપરાનો અથ : - 

 પરંપરા સમાજની સા ૂહક િવરાસત છે. સં ૃિત અને પરંપરા િવશે ુ ં ાન દરક 

સમાજના નવા સ યો ારા શીખવા મળે છે. સામા ય ર ત ે “પરંપરા” એ લે ટન શ દનો એક 

શ દ છે. નો અથ થાય છે સા રત કર ુ.ં પરંપરા એ સ દુાયના લોકો માટ રવાજો, 

વત કૂો, યાદો, તીકો, મા યતાઓ, દંતકથાઓ ુ ં સારણ છે. અને તે સં ૃિત નો એક ભાગ 

બની ય છે. ઉજવણી, સમારોહ અને સમાજ ારા વહચાયેલી ૃિતના પ ો, તેમજ લોક 

વાયકાના તમામ અ ભ ય તઓ વગેર પરંપરાનો ભાગ છે.  

 થનો ાફ  અ સુાર પરંપરા એ રવાજો ,મા યતાઓ, યવહાર, િસ ાતો અન ે

કાયદાઓનો સ હૂ ગટ કર છે. 

 ભારતીય થાપ યકલા: - 
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 મહાન સા ા યના ઉદય અને પતન થતા ંિવદશી આ મણો થયા બાદ ધીમે-ધીમે  

અને કલા ુ ંભારતીયકરણ થ ુ.ં તેથી િવ ભ  સં ૃિતઓ અને શૈલીઓનો સમનવય ભારતીય 

થાપ યકલા અને િુતકલાના િવકાસમા ં િત બબત થાય છે. 

 

 ભારતીય થાપ યકલા ુ ંવ કરણ : - 

ાચીન થાપ યકલા      મ યકલીન થાપ ય               આ િુનક થાપ ય 

હડ પીય કલા                    દ હ  સ તનત                   ડોગોિથક શૈલી 

મૌયકાલીન કલા                   ઘુલકાળ                       આ િુનક રોમન શૈલી 

ુ ત કાલીન કલા 

દ ણ-ભારતીય કલા 

ઉપરો ત વગ કરણ જોતા ંતેની મહ વની થાપ યકલા નીચે માણે છે. 

(૧) હડ પીય સં ૃિતની થાપ યકલા : 

  ઇ.સ. વૃ ૩૦૦૦ થી ઇ.સ. વૃ ૨૦૦૦ મા ંિસ  ુનદ ના કનાર સ ૃ  સ યતાથી 

શ આત થઈ. નો આગળ જતા ં ભારતના િવશાળ ભાગમા ં ફલાવો થયો ને “હડ પીય 

સ યતા ક િસ ખુીણ સં ૃિત” વ પ ે ઓળખવામા ં આવે છે. વતં ક પના અને કલા મક 

સવેંદનશીલતા આ સ યતાની િવશેષતા હતી. અનેક િૂતઓ, છાપ, ઘરણા,ં માટ ના પકવેલા 

વાસણોથી ઉ ગર થાય છે. આ સ યતાના બે ુ ય થળો હડ પા અને મોહ-જો-દડો નગર 

આયોજનના ઉદાહરણો છે. આ ઉપરાતં આયો જત ર તાઓ,મકાનો, અને ગૂભ ગટર યોજના 

આ ગુના ઈજનેર  કૌશ ય ુ ં માણ છે. આ ઉપરાતં સમાજની િવશાળ કોઠ ઓ, દહસં કાર, 

ૃ  ુ પછ ની ૂ  િવિધ, નતક ની કાં ય િુત, ૃગંાર સામ ી, દાઢ વાળ  ૂ રાની િુત, 

મેસોપોટિમયન િસ ાઓનો સમાવેશ થાય છે. હડ પા અન ે મોહ-જો-દડો નગરની વા કુલા 

વગાકાર વ પ ેછે. નગરના ુ ય ર તાઓ ઉતર-દ ણ અને વૂ-પ ીમ એકબી ને સમાતંર 

કાટ ણેૂ છેદતા હતા. હડ પીય નગરોની એક િવશેષતા તેના સાવજિનક નાનાગારો તમેજ 

ુ ય િવશેષતા ગૂભ ગટર હતી. 

 મૌયકાલીન થાપ યકલા : 

(૧) સાં ચનો પૂ : 

  મૌયકાળ દરિમયાન બૌ ધમમા ં પુો,િવહારો, અ ય કારની ધાિમક 

થાપ યકાળ જોવા મળે છે. ભગવાન ુ ના શર રના િવિવધ અવશષેો, વાળ, દાતં, અ થ, 
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રાખ વગેરન ેદાબડામા કૂ  તેના ઉપર પ થર ક ઇટ ુ ં ડાકર ચણતર કરવામા ંઆવ ુ ંતેને 

' પૂ' કહ છે. ઉતર દશના બ તી જ લાના પીપરાવા ગામમાથંી અને બહારના ચપંારણ 

જ લાના લોર યા ગામમાથંી ઇ.સ. ૧૯૦૫મા ંમળ  આવેલ પુો વૂમૌય કાલીન જણાય છે. 

આ કલાના રુાવાઓ ધમ ેમી અને લા ેમી સ ાટ અશોકના સમયમા ંમળ  આવે છે.  

  મૌય ગુમા ંરચાયેલ સાંચનો પૂ, વા તવમા ંઇટ નો અને હાલના પૂ કરતા ં

કદમા ંઅડધો જ હતો.આ બો  પૂ થાપ ય કલાનો અ ૂ ય વારસો છે. પૂની કોર કાચી 

ટોથી બનાવવામા ંઆવ ેછે, યાર બહાર ુ ંપડ પકવેલી ટોથી બનાવામા ંઆવ ેછે. પૂની 

ચારબા ુએ રચલેા ગોળાકાર ર તાને 'મેિઘ' કહ છે. તેનો ઉપયોગ દ ણા કરવા માટ થાય 

છે. પૂના તોરણો ( વશે ારમા)ં લાકડાની બનાવટ છે.સૌથી મહ વની િવશષેતા ભારત સરકાર 

ારા બહાર પાડલી નવી ૨૦૦ િપયાની ચલણી નોટમા ંઆ ''સાં ચ'' ના પૂને થાન મ ુ ંછે. 

 ુ તકાલીન કલા :  

  ઇ.સ. વૂ બી  સદ ના મૌય સા ા યના પતન પછ  નાના રાજવશંોનો ઉદય 

થયો. મા ં ૃગં, વ, ુષાણ, અને શકોને ગણાવી શકાય. દ ણી અને િ મી ભારતમા ંસાત 

વાહન ઈ ા ુ, અમીર, વાકાટક િસ  હતા. ધાિમક ે ે શૈવ, વૈ ણવ અને શા ત વા ા ણો 

સં દાયો ઉદભ યા. ુ ત ગુમા ં પ થરો કોતર ને ફૂાઓ અને પુોના પથી થાપ યકલા 

શ  થઈ. ુ ત સા ા ય દરિમયાન થયેલી થાપ યકલા ને “ભારતીય થાપ યકલાનો વુણ 

ગુ” કહ છે.  

(૧) ઇલોરા ુ ંકલાસ મં દર : 

 અનેક અ યબી સં હ ન ે અડ ખમ ઉભે ુ ં મં દર એટલે ઇલોરાની ફૂાઓમા ં આવે ુ ં

 કલાસ મં દર.  

 ઇલોરાની અિત ાચીન ફૂાન ં-૧૬મા ંિશવમં દર બને ુ ંછે. તેની  આ ય માણે તેની 

િવશેષતા એ છે ક સમા ય ર તે કોઈપણ મં દર ુ ંબાધંકામ જમીનમા ંપાયા બનાવી નીચેથી 

ઉપરની તરફ કરવામા ં આવે છે. યાર અહ  આ િવશાળ મં દરને એક િવશાળ ખડકમાથી 

ઉપરથી શ  કર ન ેનીચેની તરફ કોતર ને મં દર  ુ પ આ ુ ંછે, અથાગ મહનત માગંી લ ેછે. 

ુશા  ુ વૂક ની ગણતર  વગર આ ુ ં થાપ ય શ  નથી. મં દર ચાર તરફ ુદંર અને  

િવશાળ િુતઓથી ભર ુ ં છે. તે ુ ં વશે ાર બ ે માળ ુ ં છે. અનકે હાથીની પીઠ પર બ  ુજ 

વજન હોય તેમ કતાર બ  હાથીઓના િશ પો આવેલા છે. મં દરની ઉપર તરફ જતા ં ૧૬ 

થાભંલાવાળો એક મડંપ બનેલો છે. આ મં દર ુ ં િનમાણ રા ૂટવશંના રા  ૃ ણદવરાયના 

સમયમા ંથ ુ ંહ ુ.ં ઇ.સ. ૧૯૮૩ મા ં નુે કો ારા િવ  િવરાસત થળ તર ક આ મં દર થાન 

પા ુ ંછે. મં દરમા ં૩૪ ફૂાઓનો સમાવેશ થાય છે. મા ંબૌ , ન, હ ુ  ધમની ૧૩ થી ૨૯ 
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ન ધમની ૩૦ થી ૩૪ નબંરની ફુાઓ છે. નવી બહાર પાડલી ૨૦ િપયાની ચલણી નોટ 

પાછળ આ ફુાની િત ૃિત ની થાિપત કરલ છે. 

 નાગરશૈલી થાપ યકલા : 

(૧) કોણાક ુ ં યૂમં દર : 

 કોણાક શ દ બે શ દો 'કોણ' અને 'અક' થી મળ ન ેબ યો છે. કોણનો અથ '' ણૂો'' અને 

અક નો અથ ' યૂ' થાય છે.  

 ઓ ર સા રા યમા ં આવે ુ ં કોણાકના યૂમં દર  ુ િનમાણ ગગંવશંના શાસક 

નરિસહવમન પહલા ારા ઇ.સ.૧૨૩૮ થી ૧૨૫૦ મા ં થ ુ ં હ ુ.ં  ભારત ુ ં સૌથી મો ું 

યૂમં દર છે. ભગવાન યૂન ેસમિપત આ મં દર કાળા પ થરમાથંી બને ુ ંહોવાથી તેન ે“ લેક 

પેગોડા” તર ક ઓળખવામા ં આવે છે. આ મં દરમા ં ભગવાન યૂ સાત ઘોડાવાળા રથન ે

ચલાવી ર ા હોય તવેી િત ૃિત છે. આ રથમા ંડાબી બા ુ ૬ પૈડા મા ં૮ આરા છે.  આઠ 

હર ુ ં ચૂન કર છે. આ મં દરમા ં યૂની ણ િતમાઓ છે. બા યવ થા -  યૂની ૮ ટની 

િતમા છે.  ઉગતા યૂ ુ ં ચૂન કર છે. વુાવ થા-  યૂની ૯.૫ ટની િતમા છે.  

દવસના મ યભાગ ુ ં ચૂન કર છે. ૃ ાવ થા -  યૂની ૩.૫ ટની િતમા છે.  દવસના 

તભાગ ુ ં ચૂન કર છે. નુે કોની િવ  િવરાસત યાદ મા ંકોણાક ુ ં યૂમં દર ુ ંઇ.સ. ૧૯૮૪ 

મા ં થાન મળે છે. ત ઉપરાતં ભારતીય નવી ચલણી િપયા ૧૦ ની નોટ પાછળ આ િત ૃિત 

થાન પામેલ છે. 

 દ હ - સ તનત થાપ યકલા (સા ા ય શૈલી) :  

 આ શૈલી દ લીના શાસકો ારા સરં ત થયેલી માનવામા ંઆવે છે. યકે શાસકો ારા 

પોતાની ુ ચઓ માણે બનાવેલી શૈલીનો િવકાસ થયો હતો. 

(૧) ુ બુિમનાર : 

 ુ બુિમનાર ભારતના મહ વ ણૂ મારકોમા ુ ં ક છે. ૭૨.૫ મીટર ચી આ 

ગગન ુબંી ઇમારતની રચનામા ંગોળ, લાલ પ થર અને આરસ વપરાયો છે. તૂલનો ઘેરાવો 

૧૩.૭૫ મીટર છે,  ચાઈ પર જતા ં ૨.૭૫ મીટર થાય છે. આ ભ ય ઇમારતના િનમાણ 

કાયનો આરંભ ૧૨ મી સદ મા ં ુત દુ ન ઐબક ારા થયો અન ે તનેા ૃ  ુ બાદ ઇ.સ. 

૧૨૧૦મા ં ધુારો- વધારો કર  ઐબકના જમાઈ ઇ તુિમશ ેતનેે ણૂ કરા યો.તે ભારતની આજ 

ધુીની પ થરોમાથંી બનેલ સૌથી ચો તભં િમનાર છે. તનેો ઉપયોગ નમાજની અ ન 

આપવા થતો હતો. ુ બુિમનાર એ ફૂ સતં વા  ુ ુ દુ ન બખ યર કાફ  ની યાદ મા ં

બનાવવામા ંઆ યો હતો. નેુ કો ારા ઇ.સ. ૧૯૯૩મા ં ુ બુિમનારને િવ િવરાસતની યાદ મા ં

સામેલ કરવામા ંઆ ુ ંછે.  
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(૨) ુ વત - ઉલ ઇ લામ મ જદ : 

 ુત દુ ન ઐબક ારા દ હ  િવજયના લ યતથા ઇ લામ ધમની િત ઠા કરવા માટ 

તે ુ ં િનમાણ કરવામા ંઆ ુ.ં ુત દુ ન ઐબક ારા અજમેર ખાતે અઢ  દવસ ઉસ ઉ સવ ુ ં

આયોજન થ ુ ં હોવાને કારણે આ મ જદ ુ ં િનમાણ કરા ુ.ં આ મ જદ િનમાણ ન મં દરને 

તોડ ન ેબનાવામા ંઆ ુ.ં ન ે''ઢાઈ દન કા ઝોપડા'' તર ક ઓળખવામા ંઆવે છે.  

 ઘુલકાલીન થાપ યકલા : 

 ઘુલવશંની થાપના બાબર કર  હતી.ઇ ડો-ઈ લાિમક થાપ યકલાનો િતમ સમય 

માનવામા ંઆવે છે. આ વા કુળામા ંસગેંમરમર અને લાલ પ થરોનો ઉપયોગ થતો હતો. 

(૧) તાજમહલ : 

 તાજમહલ િવ ની સાત અ યબીઓ પૈક નો એક છે. ઘુલકાલીન બાધંકામમા ં

તાજમહલ બેન નૂ  છે. તાજમહલ શાહજહાનંી પ ની અ મદંબા ુ ં ના નામને સમ  િવ મા ં

અમર કર  દ ુ ં છે. શાહજહાનંી પ નની લોકિ ય નામ મુતાજ મહલ હ ુ.ં ૂન ૧૬૩૧મા ંત ે

ૃ  ુપામી, ની યાદમા ંશાહજહા ંએ ભ ય અને યાદગાર તાજમહલ બધંા યો. 

 ઇ.સ.૧૬૩૧ થી ૧૬૫૨ એમ ૨૨ વષ ધુી તાજમહલ ુ ં િનમાણ કરા ુ.ં અલકંા રત 

લેુખન, ચારબાગ શલૈીના બગીચાઓ, ગણામા ં વારાઓ, તેના મ યભાગમા ં ુબંજ, બાર ક 

ન શીકામ, આરસનો રંગીન ુકડા અન ે કમતી પ થરોની સ વટ તાજમહલને સં ણૂતા અન ે

ુદંરતા અપ છે. તાજની મ યમા ં મુતાજની કબર છે. તેની ચારબા ુ બૂજ ુદંર કલા - 

ક રગીર વાળો અ ટકોણીય ળ  છે. તે સમય ેતાજમહલ બાધંવામા ંસાડા ચાર કરોડ કરતા ં

પણ વધાર િપયા ખ યા હતા. તાજમહલના ુ ય જનદશન તર ક ની કામગીર  ઇશાખાન 

અને તેની ડઝાઇન ઉ સાદ અહમદ લાહોર  ારા તૈયાર કરવામા ંઆવી હતી. નુે કો ારા િવ  

િવરાસત થળની યાદ મા ં સૌ થમ વાર ભારતની થાપ ય તાર ક ૧૯૮૩મા ં તાજમહલને 

મા યતા મળ . 

(૨) ફતેહ રુ િસ  : લુદં દરવાજો : - 

 ડો ઈ લાિમક વા કુલાનો ે ઠ ન નૂો અકબર બધંાવેલ ફતેહ રુ િસ  હ ુ.ં આ શૈલી 

હ ુ  અને ફારસી શૈલીઓ ુ ં િમ ણ છે. ફતહે રુ િસ નો દરવાજો અકબર જુરાત પર 

િવજયની યાદમા ં બધંા યો હતો. આ થળ ાચીનકાળમા ં ''િસ  પબલ'' નામથી ઓળખા ુ ં

હ ુ.ં ની ડઝાઇન બહાઉ ન તયૈાર કર  હતી. યાર બાદ અકબર ઇ.સ.૧૫૭૬ મા ંલાલરતાળ 

પ થરથી ૪૦ મીટર ચો ભ ય લુદં દરવા ુ ં િનમાણ કરા ુ.ં  િવ નો સૌથી મોટો 

વશે ાર ગણાય છે. બાદશાહ અકબર ઉતર દશના આ ાની િ મ ે ફૂ સતં ચ તીની યાદમા ં

ફતેહ રુ િસ  નામ ુ ં શહર વસા ુ.ં આ લુદં દરવાજો ૪૧ મીટર પહોળો અને ૫૦ મીટર 
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ચો છે. તે ુ િનયાનો સૌથી ભ ય દરવાજો છે. આ ઇમારતને ''જોધાબાઇ નો મહલ'' પણ કહ 

છે. અહ  રાણી જોધાબાઈ ુ ંિનવાસ થાન હ ુ.ં 

 મા  ુ ર થાપ ય શૈલી ( જુરાત ુ ં થાપ ય) :-  

(૧) રાણીની વાવ (પાટણ) : - 

 અણ હલવાડ પાટણએ જુરાત ુ ં સાડા પાચંસો વષ ધુી રાજધાની ુ ં નગર છે. તે 

સમયે પાટણ એક ુદંર, સ ૃ  અન ેસં કાર  નગર હ ુ.ંઆ વાવ પાટણ શહર થી ઉ ર- િ મ ે

બે ક .મી ૂર સર વતી નદ ને કનાર આવે ુ ંછે. તેની બા ુમા ંસહ: ત લગ તળાવ આવે ુ ંછે. 

બધં ચતામણી જણા યા જુબ આ વાવ ચૌ કુય રા  ભીમદવ ૧લા એ (૧૦૨૨ થી 

૧૦૬૪) મા ંતેની પ ની રાણી ઉદયમતીએ બધંાવી હતી. આ વાવ ુ ંબાધંકામ વૂ - િ મ મા ં

થ ુ ં છે. વાવનો વેશ ાર વૂ તરફ અને ુ ંડ પિ મે આવેલો છે. ળૂમા ં આ વાવ સાત 

મજલાની હતી. પરં  ુ હાલમા ં આ વાવનો વેશ, બનંે બા ુની દ વાલો ,પગિથયા,ં ૂવાની 

પાછલી દ વાલ અન ેપાચં મજલા જળવાયા છે. આ વાવ ૬૫ મીટર લાબંી અને ૨૦ મીટર 

પહોળ  અને ૮૧ ટ ડ  છે. ૮૦૦ કરતા ંવધાર િશ પીઓએ ભગેા મળ ને તે ુ ંબાધંકામ કર ુ ં

છે. વાવમા ંસકડો થાપ યો છે. હ રોની સં યામા ંઉ ૃ ટ કોતરકામના ન નૂા છે. ુદ - ુદ  

ડઝાઈનોમા ં ળ ઓ કોતરવામા ંઆવી છે. ડુોળ ગો અન ેતે ગવલયથી સ તા કમનીય 

ગવળાકંોએ ુદંરતાને વ  ુ રુખ કર  આપ ેછે. વાવમા ંદશાવતારની િુતઓ છે. આ િશ પો 

શૈવ, વૈ ણવ અને શ ત સં દાયને લગતા છે. થાપ ય કલા માણે વાવના ચાર કાર હોય 

છે મા ં નદંા, ભ ા, જયા, અને િવ યા હોય છે. રાણી ની વાવ ને ણ ુ ય અને ણ 

વશેમાગ હોવાથી તમેજ બનંે બા ુ  સીડ ઓ હોવાથી જયા, અને િવ યા એમ બ ે કારની કહ  

શકાય છે. નુે કો ારા વષ ૨૦૧૪ મા ં તેન ે િવ  િવરાસતનો દર જો મળેલ છે. તેમજ વષ 

૨૦૧૮મા ં ભારત સરકાર ારા નવી બહાર પાડલી ચલણી નોટની પાછળ તેને દશાવવામા ં

આવી છે. 

  રાજ તૂ શૈલી : સલમેર નો ક લો : - 

 રાજ તુોએ ુ ય ર ત ેભ ય મહલો અન ે ક લાઓ ુ ંિનમાણ કરા ુ.ંરાજ તુોએ લતી 

બા ક ની થા ચ લત કર . સલમરેનો ક લો તેની અદ તૂ વા કુલા માટ ણીતો છે. આ 

ક લો ભારતીય, ઇ લામી અને ફારસી વા કુલા ુ ં િમ ણ છે. સલમેરનો ક લો ઇ.સ. 

૧૧૫૬મા ંરાવલ સલ નામના ભાટ  રાજ તૂ શાસક ારા િ ુરા પહાડ ની ટોચ પર િનમાણ 

કરવામા ંઆ ુ ંહ ુ.ં  

 આ ક લા ુ ંબાધંકામ પીળા રંગના પ થર અન ેપીળ  રતીથી િનમાણ કર  ુ છે. જોક 

આ ક લાનો પીળો અન ેસોનેર  રંગની ચમકથી ત ેસોનાની મ ચમક તો દખાય છે. માટ તેન ે
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“સોનેર  મહલ” તર ક ઓળખવામા ં આવે છે. તેની ભ યતા અને ુદંરતાને કારણે તે 

રાજ થાનના પયટન થળોમાનો એક ગણાય છે. ૭૬ મીટર ચો આ િવશાળ સલમેર 

ક લાની લબંાઇ ૪૬૦ મીટર એ પહોળાઈ ૨૩૦ મીટર છે. આ ક લામા ં૪ ભ ય અને િવશાળ 

વશે ાર છે. મા ંએક ાર પર તોપો કુલ છે. આ ક લામા ંબનાવેલી હવેલીઓ રા શાહ  

દાજથી બનાવેલ છે. આ ક લાની બાર ઓ તમેજ દરવા મા ં બુજ બાર કાઈ થી નકશીકામ 

કરલ છે. આ ક લો તેની અનોખી બનાવટથી બાક ના ક લો ઓથી અલગ પડ છે.  

  ડો ગોિથક શલૈી : 

 ઇ.સ. ૧૯૪૮મા ંભારતમા ંસૌ થમ આવલેી પો ુંગલ થી આ િુનક થાપ ય કલાનો 

ારંભ ગણી શકાય છે. યારબાદ ડચ, ેજ એ ાચં એ ભારતમા ં થાપ યકલા ે ે 

પોતા ુ ં દાન દશને આઝાદ  ધુી આ ુ.ં િવ ટો રયા શૈલી તાર ખે ણતી આ કલા ભારતીય, 

ફારસી અને ગોિથક શૈલી ુ ંિમ ણ છે. ડો ગોિથક શૈલીના થાપ યમા ંદરવા  તેમજ બાર ની 

સં યા હમંેશા એક  સં યામા ંહોય છે. રંગીન કાચનો બહોળા માણમા ઉપયોગ થાય છે. 

આ કારના થાપ યમા ંઉપર ુ ં ુબંજ કલા મક હોય છે. તેમજ તેની સાથે થાપ યના દર 

ભાગમા ં ુબંજના દરનો ભાગ શુો ભત કરવામા ંઆવ ેછે. 

 

 

 કથે લચચ (ગોવા)  :- 

 ઇ.સ.૧૬૧૯મા ં ગોવામા ં ઐકથડેલ ચચ ુ ં િનમાણ થ ુ.ં આ ચચ પો ુગલ ગોિથક  

શૈલીમા ંબનાવવામા ંઆ ુ.ં ચચમા ંઆવેલ ગો ડન બલે યાત છે. 

(૧) નવી રોમન શૈલી :- 

 આ શલૈીમા ંસાદગી, આ િુનકતાની સાથે ભારતમા ંચાલી આવેલ બધી સં ૃિતનો સગંમ 

જોવા મળે છે. ઉપરના ધા ુ ટની અવધારણા આ સમયે ચ લત થઈ. મ ક, િુ મકોટ, 

રા પિત ભવનના મથાળે આવેલ ુ ટ. 

(૨) રા પિત ભવન  ( દ લી) :-  

 ેજ ારા ઇ.સ.૧૯૧૧ પછ  કરવામા ંઆવેલા િનમાણો ારા નવરોમન શૈલી ની શ  

થઈ. એડિવન ુ ટયન અને હરબટ બેકર ારા કરવામા ં આવેલી નવી દ હ  શહર  

થાપ યકલાની શૈલી ુ ં ે ટ ઉદાહરણ છે. દ લીને હ ુ તાનના 'રોમ' તર ક ઓળખવવામા ં

આવે છે. રા પિત ભવન ુ ં િનમાણ કરવામા ંઆ ુ ં છે. ના થપિત એડવીન ુ ટયન હતા. 

રા પિત ભવન ઐ ભારત ુ ંસૌથી િવશાળ રહણાક  મકાન છે. મા ં૪ માળ અને ૩૪૦ ઓરડા 
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છે. લાલ પ થરથી િનિમત, ુબંજ સાં ચના પૂને અને ળ ઓ ઘુલ થાપ યને શૈલી 

મળતી આવે છે.  

 ઉપસહંાર: 

 આમ, આ સ ૃ ધ સાં ૃિતક વારસએ એ ુ ં તો આકષણ જમા ુ ં ક ાચીન ગુ 

દરિમયાન અહ  િવદશી ઓના ધાડધાડા ઉતર  આ યા. ઇ.સ. વૂની ૨  સદ થી 

શ આતમા ંપરદશી ઓના દોર શ  થયો. િસકદરની ભારત પર ચઢાઈ થી ીકો પછ  શકો, 

ુષાણો, પહલવો, ણૂો વગેર િતઓ આવી. આ દ પાષણ ગુમા ંભટકતા માનવીનો મશ : 

િવકાસ સાધીને ાચીન ગુમા ં િુવકાિસત નગરો ુ ં િનમાણ થ ુ.ં ુ તકાળમા ં મહલો, ફૂા 

થાપ યો નો િવકાસ થયો. મ યકાલીન ગુમાં ઘુલ સલતનની છાટંાવા ં મ લમ થાપ ય 

િવક ુ.ં આ િુનક ગુમા ં ટશ થાપ યોમા ંભવનો, શાળાઓ વગેર ુ ં િનમાણ થ ુ.ં ભારતીય 

થાપ ય પરંપરાન ેબી  અ ય સકડો થાપ યોની ભેટ મળ . આ પરંપરા ભારતીય થાપ ય 

વારસાને ળવી રા યો છે. 

 

 

 

સદંભ ૂચ 

૧.  સામા જક િવ ાન ુ તક - ધો:- ૧૦ જુરાત રા ય પાઠ ુ તક મડંળ, ગાધંીનગર -  ૃ-૧  

૨. સજંય પાધડાળ અને અજય પટલ ''ભારતનો સાં ૃિતક વારસો'' વુા ઉપિનષદ     

    પ લકશન, અડાજણ , રુત, પાચંમી આ િૃત - ૨૦૨૦ -  ૃ- ૨૮  

૩.  ધમદશન િૂત '' દ ય ભા કર'' ુ ુવાર - તા: ૧૩/૫/૨૦૨૧  

૪. यु नयन सुजन “भारतीय सं कृ त एवं परंपरा” वशेषाक अंक – २, अ ेल-जुन : २०१९,  

       मँुबई, - प-ृ २१.   

૫.    वेता शमा और वेता म ा, “भारतीय सां कृ तक धरोहर” – २६,५६.  

૬  ડૉ. હ ર સાદ. ગ.ંશા તી '' જુરાતનો ઇિતહાસ '' ાચીનકાલ'' િુન.ગથં િનમાણ બોડ,   

    જુરાત રા ય, બી  આ િૃત - ૨૦૧૨-  ૃ- ૧૭૯  

૭.  ુ ુ ંદભાઈ.પી. ુ ુમ િ ય '' પાટણના બે કિતમં દરો'' વક લ સજંય એમ, પાટણ ટાઈ સ -  

    આ િૃત - ૧૯૯૬ - -ૃ૪  

૮. रमेश चं , “भारत के ऐ तह सक पयटक थल” नीलकंठ कशन, महरौल , नई द ह ,     

       थम सं रण – २००१, प ृ– ५००.  
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૯.  સજંય પાઘડાળ '' વૂ કત”  - -ૃ૬૪    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

રાજ થાન ુ ં વન અને કલા થાપ ય 

MAYABEN AMRATLAL PANCHAL 
Ph.D. Research Scholar in History  
H. N. G. University, Patan 
Email : panchalmaya34157@gmail.com  
 

રાજ થાનનો ાચીન ઈિતહાસ શોધવા માટ તેની પરંપરાઓ, અવશેષો, મૌ લક ોત, 

સહાયક સાધનો, રુાત વીય અવશેષો, િશલાલેખો, ુ ાઓ, ક લા, મહલ, છતરડ , મારકો 

વગરેનો ડો અ યાસ કરવો જ ર  જણાય છે. રુાત વીય સાધનસામ ી વી ક, િશલાલેખ, 

ુ ાઓ, તા પ , ુગ, મહલ, મંદર, િૂતઓ, મારક ઉ ખનન વગેરન ે યાનમા ંલવેામા ંઆવ ેછે. 

ા ત અવશેષો વગેરની ખરાઈ કર ન ે તે ુ ં યો ય ર ત ે વગ કરણ કરવામા ં આવે તેથી જ 

રુાત વ સામ ીન ેઈિતહાસમા ંસૌથી વ  ુઅિધક મહ વની માનવામા ંઆવે છે.  

રાજ થાનના ઈિતહાસમા ં રુાત વીય સામ ી ુ ં િવશેષ મહ વ રહ ુ ં છે. ાચીન 

ઈિતહાસની ણકાર  માટ િશલાલેખોન ે બૂ જ અગ યના માનવામા ંઆવે છે. વ તુઃ એ સૌથી 

વ  ુ ામા ણક મહ વ ણૂ સાધન છે. િવ સનીય પણ છે. પરં  ુ  િશલાલખેો મળે છે તેની 

ભાષા ખાસ કર ન,ે સં ૃત, હ દ , ઉ ૂ, રાજ થાની, ફારસી વગરે હોય છે. આ કારના િશલાલખેો, 

તભંો, તળાવો, વાવ, વૂા, મંદર, મહલ, ક લાના ં ાર ઉપર હોય છે. તનેા ારા એ ણવા મળે 

છે ક,  કાઈં કાય થ ુ ંહોય, ધાિમક પવ હોય, ઉ સવ હોય, ધાિમક થાપ ય હોય તેનો હ ,ુ સાલ, 

બધંાવનાર ુ ંનામ વગેર મળ  આવે છે. 
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ચતોડનો િશલાલેખ – ઈ. ૧૪૩૮ બૂ જ મહ વનો િશલાલેખ કહ  શકાય. મહારાણા 

મેકલની આ ાથી મં દરમા ં થાિપત થયેલો. આ લેખ તે સમયની ણકાર  આપે છે. સ ૃ  

નાગ રકો ુ કાળ પી ડત લોકોની ર ા કરવા માટ તયૈાર રહતા હતા વી અનેક િવગતો આ 

લેખમા ંજોવા મળે છે. 

ીની વેશ ષૂા ુદંર છટાદાર હતી. ય ણીની કટલીક િૂત મા ં ીઓની વશે ષૂા જોઈ 

શકાય છે. કં કુ નો વપરાશ વ  ુ હતો.  િવજય તભં, ુમ યામ મં દર, જગદ શ મં દરની 

િૂતઓમા ંઆ કારના વ ો જોઈ શકાય છે. મ મ સમય વીતતો ગયો તેમ તેમ કં કુ  

અને કાચંળ ુ ં વ પપણ બદલા ુ ંગ ુ.ં મારવાડ  પોષાકમા ંલાબંી બાયંોની કં કૂ  પહરવાનો 

શોખ છે. કટલાકં ચ ો મળ  આ યા છે. તેમા ંસાધારણ તરની ીઓનો પહરવેશ જોવા મળે 

છે. એક ભીલડ ુ ં ચ  કત છે, રામાયણમા ં પૂણખને ભ ી મોટ  સદ મા ંદખાડવામા ંઆવી 

છે. નાનો ઘાઘરો તણેે પહય  છે. ીઓ ખાસ કર ન ે કનખાબ, મખમલ, મલમલ, છ ટ, મદાની, 

પારવા, ના, ચક, ઈલાઇચી, મહ દૂ  ચીક, મીર-એ-બાદલા, નૌરંગશાહ , બહા ુરશાહ , ફ રોજશાહ , 

બાફ, મો મા,ં ગગંજલી,  વગરે કારના વ ો પહરતી હતી. સાધારણ સમાજની ીઓ છ ટ 

પહર ન ેસતંોષ માની લતેી હતી. ૂદંડ  અન ેલહ ર ુ ંરાજ થાનની ુ ય સાડ  રહ  છે. 

રાજ થાનના સમાજ વનમા ં લોક ૃ યો ુ ં અિધક મહ વ ર ુ ં છે. લોક સં ૃિતની 

લોક ૃ ય, ભવાઈ, ખાલો વગેરની આગવી દન રહ  છે. લોક નાટ ની પરંપરા અિત ાચીન 

માનવામા ંઆવે છે. ન ેરાજ થાનમા ં વાગં, લીલા, યાલ કહવામા ંઆવ ેછે. રામાયણ અને 

ૃ ણ લીલા આધા રત અનેક નાટકો ભજવવામા ંઆવે છે. બીકાનરે અને સલમરે િવ તારોમા ં

નાટકની સાથે ર મત રમાય છે. મા ંદરક િત, દરક સ દુાયના લોકો ભાગ લે છે. ર મત 

ટલી લોકિ યતા બી  ાયં નથી. લોકો શ ખાતમા ંપોતાના કલા-કરતબો – ખેલ બતા યા 

પછ  જ ટજ ઉપર બેસે છે. 

રાજ થાન ભારતના પિ મ ે મા ં ગગંા-િસ નુા મૈદાન, િવ યાચલ પવતની વ ચ ે

૩,૪૬,૧૪૯ વગ ક લોમીટરમા ં ફલાયે ુ ં ચ ુ કોણીય પતગંાકાર રા ય છે. તેનો સૌથી મોટો 

ભાગ મ થલ છે. મ થલ રાજ થાન અન ેમાલવાની ર ા કર છે. તેને કારણે રાજ થાનની 

સં ૃિત, કલા, વતં તા વગેર રુ ત રહવા પા યા છે. અહ ના સામા જક, ધાિમક, આિથક, 

રાજક ય, ર િત- રવાજ, વશે ષુા, ભોજન, રહનસહન, ભાષા, બોલી, આિથક યવ થા, ભારતના ં

બી  રા યો કરતા વિૈવ ય સભર દ ટ ગોચર થાય છે. 

રાજ થાનની મા ભૃાષા રાજ થાની છે. ની લિપ દવનાગર  છે. મહાજન લોકો લખવા 

માટ ડુ યા લિપનો યોગ કર છે. લખવાવાળો માણસ પહલા ઉપર લીટ  દોર  કાઢ છે. પછ  

ડાબેથી જમણે તરફ લખવાની શ આત કર છે. 
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રાજ થાનની ભોજન શૈલીમા ં ુ તા, પિવ તા અન ેસયંમને ઘ ુ ંજ મહ વ આપવામા ં

આવ ુ ંહ ુ.ં ા ણો નાન કયા પછ  જ ચોકમા ંભોજન કરતા હતા. સ ૃ ધ પ રવારોમા ંચાદં ના 

વાસણોમા ંજ ભોજન ખાવાનો રવાજ હતો. પરં  ુ ામીણ વનમા ંમાટ માથંી બનેલા (ભાડં) 

વાસણોમા ંજ રસોઈ કરવાનો રવાજ આ  પણ જોઈ શકાય છે. 

ખુવાસમા ં પાન-સોપાર , નૂો, તલ, પાન સોપાર થી મહમાનો ુ ં વાગત સ માન 

કરવાનો રવાજ દરબારોમા ં – દાસીઓ સભંાળતી, વ સયંોજન રાજ થાનની િવિવધતાના ંદશન 

કરાવ ેછે. વશે ષૂા દરક ે ની આગવી ઓળખ બની ગઈ છે. રાજ યાની વેશ ષૂા યવ થા 

એટલી સબળ અને બલ યવ થા છે ક અનેક વાર-તહવારો, સગંોન ે લોકો રાજ થાની 

પહરવેશ પહરવાનો આ હ રાખ ેછે. આહડ અને કાલીલગંા સં ૃિતમા ંલોકો તુર ુ ં ( તુરાઉ) 

વ  પહરતા હોવાના રુાવા મળ  આ યા છે.  કાતંવાની તકલી, ચ , ચરખો વગેર બરામદ 

થયા છે. અધોવ  (ધોતી)  પહવારનો ુ ષોમા ં રવાજ હતો, 

રા  મહારા ઓ માથ ે ગુટ, ઠાઠ-માઠવાળા ુદંર વ ો, તલવાર-કટાર, ભલા 

સ હતના સરં મ – ુ  હિથયાર, પાઘડ , ુપ ા, કસીદાની, ધોતીઓ તથા મોટા ગરખાનો 

પહરવેશ ધારણ કરતા હતા. રાજ થાનમા ં પાઘડ ની બોલબાલા રહ  છે. ઘણી જ ુદંર 

પધાડ ઓ પહરવાનો ર વાજ હતો. પાઘડ ને ુદંર બનાનના માટ ત-ભાતના તોરા, હર, પેચ, 

છાપકામ, લગાવવામા ં આવતી હતી. પાઘડ ના કાશોમા ં અમીરશાહ ઉદશાહ , ખજંરશાહ , 

શાહજહાશંાહ  વી પધાડ ઓ બુ જ ચ લત હતી. ટાવાળ  પાઘડ નો વપરાશ ઘણી 

િતઓમા ંહતો. ઉ ચ વગના લોકો ફટો બાધંતા હતા. રાજ થાનમા ંપાઘડ  ઉતારવી એટલે ક 

અપમાન કર ુ ંએવો થાય છે. તેથી પાઘડ ની લાજ રાખો એવી કહવત ચ લત છે. પાઘડ  

ઉતાયા પછ  સાચવીને રાખવી પડ છે. ફક  દવાતી નથી. લોકો ઉઘાડા માથે બહાર નીકળતા 

નથી, પાઘડ  સરસ ર ત ેપહર ને જ બહાર નીકળે છે. ત ેિશ ટતા અને સા લનતા ુ ં તીક છે. 

સાથે સાથે પાઘડ  પહરનાર ય તની સામા જક – ધાિમક થિતને દશાવે છે. 

ગર ી ( ગરખી) પાધડ ના ુ ંજ થાન ધરાવે છે. તેને ુદા ુદા આકાર કારમા ં

સીવવામા ંઆવે છે મ ક, તન ખુ, ગદઈ, ુતઈ, ગદર, મીર ઈ, ડોઢ , કાનો, ડગલા વગરે 

કહ છે. ઠંડ ની મોસમમા ંતેમા ં  ભરવામા ંઆવ ેછે. તનેે ુદંર બનાવવા માટ કસીદા છપાઈ – 

રંગાઈ કરવામા ંઆવે છે. કટલાક વષ  ૂટંણથી ઉપર અને ૂટંણથી નીચ ે ધુીના પહરવામા ં

આવે છે. મલમલનો પોશાક શર રની ઝલક દખાવડા માટ વપરાય છે. પાલ પણ રંગબેરંગી 

બનાવવામા ંઆવતા, ક ટબધંનો ઉપયોગ કરવામા ંઆવતો. મા ંકટાર, બરછ , િપયા, પૈસા 

ચલણી િસ ા રાખવામા ંઆવતા ખડકો, ભસ, પામ, શાલ વગરે નાખંવાનો રવાજ હતો. 
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રાજ થાનના લોકો એ ુ ંમાને છે ક, તેને પોતા ુ ંઆગ ુ ંઘર હો ુ ંજોઈએ – મકાન હો ુ ં

જોઈએ – કોઈ ય ત પ ર થિતને વશ થાય તો જ પોતા ુ ંમકાન વેચવા કાઢ છે. મક પિત 

િવના પ ન રહ  શકતી નથી. તેમ વગર મકાન રહ  શક ુ ં નથી તેવી મા યતા બૂ જ 

ચ લત છે. રાજ થાનમા ંપ૮,૨૬,૯૪૦ મકાનો છે, મા ં૫૮,૨૪,૯૧ પ રવારો રહ છે. શહરોમા 

પ થરના ંમકાનો હોય છે. અ ય  ટો અન ેઅ ય કારના પણ હોય છે. ણ માળ ધુીના 

મકાનો બનાવવાની થા છે. મા ં પહલા ં માળે બાલકની રાખવામા ં આવે છે. મકાનમા ં

હવાઉ રા, કાશ માટ રૌશનદાન રાખવામા ંઆવ ેછે. મકાનમા ં વશેતા ંજ ભારસાલી (પહલો 

ખડં) આવ ેછે.   ુ ષોની અ ઉુપ થિતમા ં ીઓન ેબસેવા માટ કામમા ંઆવ ેછે. ગામડાઓમા ં

મકાન સામા ય ર ત ેઘણા ુ લા,  હવા-ઉ સવાળા અને મોટા ંહોય છે. ગર બ લોકોના ંમકાનો,  

સાધારણ અને ખાસ માટ ના બનેલા હોય છે. પછાત વગ ના મકાનો સામા ય ર ત ેગામની 

બહાર હોય છે. ત ેધાસના બનેલા હોય છે. ની દવાલો લાકડા, વાસ અન ેમાટ ની બનાવેલી 

હોય છે. સને ૧૯૩૧મા ંરાજ થાનમા ં િત માણે વસિત ગણતર  કરવામા ંઆવી હતી. મા ં

૩૯૩ િતનો હોવા ુ ંઅહવાલમા ંજણાવા ુ ંછે. અથાત વગ કિમશને યાર િતઓની ગણના 

કર ન ે૪૦૦ ટલી િતઓ ન ધાઈ હતી. કટલીક ઉપ િતઓ પણ છે. કટલાક િવદશી લોકો 

આવીને બધી વસી ગયા છે તો પછાત િતઓ ઉપલીમા ં મળ  ગઈ છે. કટલીક િતઓ 

તર િતય લ નોન ે કારણે બની છે. કટલીક રાજ તૂ િતઓમા ં ભળ  ગઈ, તો કટલીક 

વેપાર  િતઓ, ુ  િતઓ પોતા ુ ંરાજ તૂોના વશંજો માનવા લાગી છે. 

સને ૧૯૯૧ની વસિત ગણતર  જુબ રાજ થાનમા ં ુલ ૪,૩૮,૮૦,૯૪૦ વસિત હતી. 

તેની સામે ૨,૨૯,૩૫,૮૯૫ ુ ષો અને ૨,૯,૪૪,૭૪૫ સૌની સં યા હતી. વસિત ગણતર ના 

કડા જુબ સને ૧૯૯૧મા ં૧,૩૬, ૧૮, ૨૭૨ લોકો સા ર હતા. રાજ થાનમા ં ામીણ અને 

નગર ય ે ોમા ંસ ાનો દર ચો – નીચી જોવા મળે છે. શહરોમા ં ુ ષોમા ંસા રતાનો દર 

૬૦% છે. તો ગામડાઓમા ંમા  ૨૯.૯૪ નો ર ો છે. ી સા રતામા ંગામડામા ં૫.૪ ટકાનો છે. 

તો શહરોમા ં૩૪ ટકા ટલી દર જોવા મ યો હતો. રાજ થાનમા ં િત વાદ  નાલીને કારણ ે

ીઓ ુ ંશોષણ, પછાત વગ ુ ંશોષણ, ુ  િત અન ેદલતો ુ ંશોષણના અનકે ક સા ન ધાયા 

છે. મા ંઅ ૃ યતા,  અિતગત ભેદભાવોને કારણ ેરાજ થાનમા ંઅને દોષ જોવા મળે છે. 

 રાજ થાની થાપ યકલા અને વા કુલા 

 ઇિતહાસના સાધનોમા ં િશલાલેખો, રુલેખો, વહ , સા હ યની સાથેસાથે કળા, 

થાપ યકલા અને વ કુલાને પણ મહ વ આપવામા ંઆ ુ ંછે. રાજ થાનમા ં ાચીન સમયથી 

જ હ ુ , બૌ , ન, ુ લમ, અ યુાયીઓના મં દરો, થાપ યો, તભં, મઠ-મ દ, મકબરા, 

સમાધીઓ, છ ીઓ વગેર ુ ંિનમાણ કરવામા ંઆ ુ ંછે. 
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 અહ  ઘણા થળોએ ભ નાવશેષ, ખડંર, તેમજ સાર  થિતમા ંઘણા થાપ યો જોવા મળે 

છે. તેમા ં કલાની ટ એ સવાિધક કહ  શકાય તેવા ભ નાવશષેો ચીતોડના ઉ ર ય નગર  

નામના થાન પર જોવા મળે છે. ા ત અવશેષોમા ંબૌ  તથા ન ધમના અવશેષો વ  ુજોવા 

મળે છે. ઈ.સ. વૂની ી  સદ થી લઇ પચંમી સદ  ધુી આ થાપ યોમા ં િવશષેતા કહ  

શકાય. દવી-દવતાઓ, િૂતઓ, ય -ય ણીઓ બૌ  પુો, િવશાલ તર ખડંો, ચાર 

દવાલોનો ખડં, ૩૦ ટ નીચેથી ૧૪ ટ ચે ધુીનો ‘ગ ુડ પૂ’ને ન ધપા  થાપ ય 

માનવામા ંઆવે છે. ઈ.સ. ૧૫૬૭ મા ંઅકબર ારા ચ ોડ આ મણ સમય ેબનાવવામા ંઆવેલો 

તભં સૈિનકોની છાવણીઓમા ં કાશ કરવા માટ રચવામા ં આ યો હતો. ુ તકાળ પછ થી 

કા લકા મં દરમા ં િવિધમાન યૂમં દર મરમાતા ુ ંમં દર (કોટા) બડોલીમા ં િશવમં દર તમેજ 

તેની િૂતઓ તે સમયના કલાકારોની કલા કસબીના સારા ન નુા કહ  શકાય તેમ છે. ચ ોડ 

જ લામા ંઆવેલા મેનલ, ુગંર રુના,  અમ રા,  ઉદય રુના  ડબોકના  દવાલયોમા ં િશવ,  

પાવતી,  િવ ,ુ  મહાવીર,  ભૈરવ તથા નતક ઓની િૂતઓ તેમના િનમાણકાળ સમયના 

સમાજ વન અને સં ૃિતને ગટ કર છે. 

 ઈ.સ.ની સાતમી શતા દ થી રાજ થાનમા ંરાજ તૂ કલાનો ભાવ વધવા લા યો. શ ત 

અને ભ તનો સગંમ થયો. જય રુ જ લામા ં થત આમાનંેર ુ ં મં દર, જોધ રુમા ં માતા ુ ં

મં દર, કરા ૂ ુ ંમ ં દર વગરે ન ધપા  મં દર થાપ યો ઇિતહાસની ધરોહરને ઉ ગર કર છે. 

 ઉપર વણવલેા રાજ તૂ ગુમા ં જ ચ ોડ, ુ ંભલગઢ, ગગરોન, રણથભંોર, તારાગઢ, 

િવરલી, લોર, જોધ રુ વગેરના ુગા થાપ યો થાપ યકલાના ઉ ૃ ટ ન નૂા કહ  શકાય. 

રાજ તૂ શૈલી થાપ યોની વિૈવ યસભર કલા ૃિતઓ મં દરો, મહલો, ગઢ-કાગંરાની દ વાલો 

ઉપર જોઈ શકાય છે.  

 સમ  દશમા ંઅ તીય કહ  શકાય તેવો ચ ોદનો િવજય તભં (ક ત ત ભ) એવો છે ક 

મા ંકોતરલી તૂ ઓ હ ુ  સં હાલય સભાન બની ગઈ છે. તેના એક િમનારા ઉપર કોતરલો 

ફારસી િશલાલેખ જોતા ંએમ પ ટ થાય છે ક, ફારસીનો ભાવ હવે રાજ થાન ઉપર પડવા 

લા યો હતો. ઈ.સ.ની સ રમી સદ મા ં પરંપરાગત શલૈીના મં દરો િનમાણ થતા ર ા. મા ં

ભીત ચ ોની નવી પરંપરાનો વેશ થયો. ુ ં ખાસ અ યયન રાજ થાનના ઇિતહાસની 

ઓળખને સા બત કર તેમ છે.  

રાજ થાનના ાચીન દશ મવેાડમાથંી તા ુ ાઓ મળ  આવી છે   .તેમા ં

િશવજનપદનો ઉ લેખ જોવા મળે છે   .ઈ.સ.ની છ ી તથા સાતમી શાતા દ ઓની ુ ાઓ પણ 

મળ  આવી છે. મેવાડના શાસક હુ લના િસ ા આ ામાથંી મળ  આ યા છે. તનેા ચ ો પરથી 

પ ટ થાય છે ક મેવાડના શાસકો શૈવધમ   
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UF\WLÒGF WFlD"S ÒJG 5Z zLDNŸ ZFHR\§GM 5|EFJ 

5|HF5T ZFC],S]DFZ ZD6EF. 
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V5FZ ;\;FZGM lJRFZ JFZ\JFZ SZL ;J" 7FGL 5]~QFMV[ T[G[ S,[X5}6"4 5lZzDDI4 V;CH VG[ IMuI J6"jIM K[P V[8,]\ 

H GCL 5Z\T] SM.56 ÒJ 5ZDFY" 5|tI[ DF+ V\X56[ 56 5|F%T YJFGF SFZ6G[ 5|F%T YFI V[D S~6FXL, V[JF kQFEFlN 

TLY"\SZMV[ 56 SI"\] K[P SFZ6 S[ ;T5]~QFMGF ;\5|NFIGL ;GFTG V[JL S~6FJ:YF CMI K[ S[ ;DI DF+GF VGJSFX[ VFBM 

,MS VFtDFJ:YF 5|tI[ CMI4 VFtD:J~5 5|tI[ CMI4 VFtD;DFlW 5|tI[ CMI VG[ ;J" ÒJ 5|tI[ ~lR56[ CMIP 

VFJF lGQSFZ64 S~6FXL, 5lJ+ 5]~QFMGF IMU lJGF4 T[DGF VD'TT]<I J\XGF lJGF ÒJG[ 5MTFGF :J~5GM TYF 

JT"DFG 5lZl:YlTGM bIF, VF5JM D]xS[, K[P zLDN ZFHR\§ ,B[ K[ S[ ccÒJ HM V7FG 5lZ6FDL CMI TM T[ V7FG 

lGIlDT56[ VFZFWJFYL H[D S<IF6 GYL4 T[D DMC~5 V[JM V[ ,MS;\A\WL DFU[ T[ DF+ ;\;FZ K[P T[ 5KL UD[ T[ VFSFZDF\ 

D}SM TM 56 ;\;FZ K[P DF8[ H[G[ S<IF6 SZJFGL SFDGF ÔUL K[ T[6[ TM H~Z ;t5]~QFG[ XMWLG[ T[GF JRGM £FZF ìNIDF\ 

;F1FLEFJ HFU[ S[ VF ;t5]~QF K[4 TM T[GF U]6UFG4 ElST4 VF7F VFlN ;FWGMYL VFtDFG[ p<,l;T ZFBL V5}J" EFJ 

5|U8FJJM 38[ K[P cc7FGL5]~QF VG[ 5ZDFtDFDF\ V\TZ H GYL4 VG[ H[ SM. V\TZ DFG[ K[ T[G[ DFU"GL 5|Fl%T 5ZD lJS8 K[4 

7FGL TM 5ZDFtDF H K[ VG[ T[GF VM/BF6 lJGF 5ZDFtDFGL 5|Fl%T Y. GYLP 

 HgD o 

zLDNŸ ZFHR\§GM HgD lJP;\P!)Z$ GL SFlT"S 5}GD[ V[8,[ S[ N[JlNJF/LGF lNJ;[ TFP)q!!q!(&* GF ZMH JJFl6IF 

UFD[ YIM CTMP l5TFG]\ GFD ZJÒEF. VG[ DFTFG]\ GFD N[JAF.4 HgD;DI[ T[DG]\ GFD ,1DLG\NG 5F0JFDF\ VFJ[,]\P RFZ 

JQF"GL JI[ ZFIR\N GFD ZFBJFDF\ VFjI]\P ZFIR\NGF NFNF 5\RF6EF. S'Q6EST CTFP ZFIR\N[ T[DGL 5F;[YL S'Q6SLT"G4 

ElST5NM4 VJTFZSYFVM JU[Z[G]\ zJ6 SI]"\ CT\]P AF/JI[ ZFIR\NG[ l5T'51F TZOYL J{Q6J WD"GF ;\:SFZ VG[ DFT'51F 

TZOYL H{G WD"GF ;\:SFZ D?IFP VFU/ HTF\ T[DGL lGQ9F H{G WD"DF\ l:YZ YI[,LP UFDDF\ VFJTF ZFDNF;Ò GFDGF ;FW] 

5F;[ AF/JI[ S\9L 56 A\WFJ[,LP V[S lNJ; S\9L T}8L HTF\ OZLYL T[ A\WFJL GCTLP 

AF/56YL H ZFIR\NG]\ jIlSTtJ GMB]\ VG[ lGZF/] CT\]P T[DGL A]lâ ;T[H CTLP :DZ6XlST V;FWFZ6 CTLP GJ]\ GJ]\ 

JF\RJFGL4 ;F\E/JFGL4 XLBJFv XLBJJFGL J'l¿ 5|A/ CTLP JF\R[4 E6[4 E6FJ[ T[ AW]\ VF5MVF5 IFN ZCL HT]\P XF/FG\] 

;FT RM50LG]\ lX1F6 A[ H JQF"DF\ 5]Z]\ SZL NLW[,]\P VF9DF JQF[" SFjIZRGFVM SZJFGM 5|FZ\E SZ[,MP T[VM XLW|SlJ CTFP VF9 

JQF"GL p\DZ[ V[D6[ V\NFH[ 5F\R CHFZ S0LVM ZR[,LP GJ JQF"GL JI[ ZFDFI6 VG[ DCFEFZTG[ SFjI~5[ VF,[BJFG]\ X~ 

SZ[,]\P T[DG[ :JrK J:+M 5C[ZJF\ UDTF\P AF/56DF\ ZDlTIF/ VG[ VFG\NL CTFP T[Z JQF"GL JI[ ZFHSM8DF\ V\U|[ÒGM 

VeIF; X~ SZ[,MP T[ ;DI[ ZFIR\N l5TF ;FY[ N]SFG[ 56 A[;TFP V[DGF V1FZ ;]\NZ VG[ DZM0NFZ CTFP 

GFGL p\DZ[ zLDNŸG[P HFlT:DZ67FG HgD[,]\P 38GF V[JL AGL S[ T[VM ;FT JQF"GF CTF tIFZ[ JJFl6IF UFDDF\4 T[VMGF 

5lZlRT VDLR\NEF.G[ ;5"N\X YIM G[ T[VM U]HZL UIFP AF/ zLDN[ NFNFÒG[ 5|̀ G SIM" S[ cU]HZL HJ]\ V[8,[ X]\ mc 

X~VFTDF\ TM NFNFÒV[ p¿Z 8F/JFGM 5|ItG SIM" 56 ZFHR\§[ 5LK G KM0IM tIFZ[ Sæ\] S[ cU]HZL HJ]\ V[8,[ XZLZDF\YL ÒJ 

GLS/L HJMP CJ[ VDLR\NSFSF CF,LRF,L S[ AM,L XSX[ GCL\4 BFJ]\v5LJ]\ SX]\ SZL XSX[ GCL\P T[DGF XZLZG[ T/FJ 5F;[GF 

D;F6DF\ AF/L VFJX[Pc GFGF ZFHR\§ T/FJ[ UIFP tIF\ hF0 p5Z R0LG[ E0E0 A/TL lRTFG[ HM.P VF 38GF lGCF?IF AFN 

V[DGF lR¿DF\ TLJ| DGMD\YG HgdI]\ CT]\P T[VM UCG lR\TGDF\ 0}AL UIF CTFP ÔlT:DZ6 ÔuI]\ CT]\P 5MTFGF ;[\S0M 

5}J"EJMG]\ T[DG[ :DZ6 YI]\ CT]\P 

 zLDNŸ VG[ DCFtDF UF\WLÒ o 
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zLDNŸ ZFHR\§GF VJWFG 5|IMUM ;\P!)$_ DF\ H[D VRFGS X~ YIF CTF T[D D]\A.GF lNluJHI 5KL HFC[ZDF\ 

VJWFGM SZJFG]\ T[D6[ V[SFV[S A\W SI]"\P D]\A.DF\ jIF5FZDF\ HM0FIF 5KL WD";\A\WM JWFZ[ JFTRLT 56 U'CJF; NZdIFG G 

SZJL V[D ;\S<5 SZL4 jIF5FZDF\ SF/ UF/TF V[S VFNX" U'C:YG]\ ÒJG T[VM ÒJJF ,FuIFP  5Z\T] V\TZ\UDF\ TM 5}J"HgDG]\ 

tIFUL ÒJG ;\EFZTF VG[ TLJ|56[ VFtD5]~QFFY"DF\ T<,LG ZC[TFP 

DCFtDF UF\WLGM HgD ;\P!)Z5 GF EFNZJF JN AFZ;G[ lNJ;[ 5MZA\NZDF\ YIM CTMP T[VM zLDNŸYL 5M6F A[ JQF" 

,UEU GFGF CTFP T[DGF l5TFDC4 l5TFzL VG[ DM8F EF. +6[ 5MZA\NZDF\ VG]ÌD[ NLJFG YI[,F VG[ 5FK,L JIDF\ 

T[DGF l5TFzL ZFHSM8 :8[8GF NLJFG CTFP UF\WLÒ T[DGF ;F{YL GFGF 5]+ CM. 36]\BZ\] ZFHSM8DF\ µKZ[,FP T[VM !& JQF"GF 

CTF tIFZ[ T[DGF l5TFzL D'tI] 5FdIFP ;\P!)$# DF\ T[VM D[l8=S 5F; YIFP 5KL JSL,FTGM VeIF; SZJF T[DG[ lJ,FIT 

DMS,JFDF\ VFjIFP 5Z\T] tIF\ HTF\ 5C[,F\ T[DGF\ DFT'zLV[ T[DG[ 5Z:+L tIFU4 DF\;FCFZvtIFU VG[ DlNZFtIFU V[ +6 

5|lT7FVM V[S H{G D]]lG 5F;[ V5FJL CTLP 

+6 JQF[" T[DGM VeIF; 5}6" YIM T[ NZlDIFG T[DGF\ DFT'zL N[J,MS 5FdIF\P 5Z\T] lJ,FITDF\ SM. VF`JF;G VF5GFZ 

GCL\ D/[ T[YL AC] N]oB YX[ V[D HF6L T[DGF DM8F EF.V[ T[ BAZ VF5JF D],TJL ZFB[,FP 

 UF\WLÒGF WFlD"S ÒJG 5Z zLDNŸ ZFHR\§GM 5|EFJ o 

UF\WLÒ lJ,FIT UIF tIFZ[ X~VFTDF\ zL Z[JFX\SZ HUÒJGNF;GF EF. 0F"P5|F6ÒJGNF; tIF\ CTF4 T[DGL ;FY[ 

5lZRI YI[,MP T[YL ;\P!)$* GF H[9 DlCGFDF\ UF\WLÒ D]\A. VFjIF tIFZ[ T[DG[ 0F"P5|F6ÒJGNF; 5MTFG[ 3[Z ,FjIFP T[YL 

T[DG[ DFT'zLGF VJ;FGGF N]oBN ;DFRFZ VF5JFDF\ VFjIFP T[ H lNJ;[ zLDNŸ ZFHR\§ 56 tIF\ VFjIF tIFZ[ T[DGL ;FY[ 

UF\WLÒG[ VM/BF6 SZFJJFDF\ VFJLP YM0L JFTRLTDF\ H UF\WLÒ zLDNŸGL 5|lTEFYL V\HFIF4 T[DGF :G[CYL VFSQFF"IF4 

T[DGM lJ,FITGM 5JG C/JM 50IMP 7FG DF8[ lJ,FIT HJ]\ 50[ V[ DFgITF zLDNŸGF D[/F5YL N}Z Y.P 

5KL UF\WLÒ JSL,FTGL X~VFT SZJF D]\A.DF\ H ZMSFIFP T[ NZlDIFG JFZ\JFZ zLDNŸG[ D/TFP T[ JBT[ T[DGF 

WD"lH7F;F GCL\ KTF\ VG[S 5|`GM ;FDFgI ÒJGGF µ9TF T[G]\ ;DFWFG zLDNŸ p¿D ZLT[ SZTFP UF\WLÒ zLDNŸGL 

ZC[6LSZ6LG]\ AFZLS VJ,MSG SZTF VG[ T[DGF DCFG U]6MYL D]uW Y. VjIST56[ T[ U]6MG[ U|C6 SZJF .rKTFP T[YL H 

zLDN[ T[DGF 5Z ,B[,F 5+MDF\ T[DG[ cU]6U|FCLc V[JF ;FY"S lJX[QF6YL ;\AMwIF K[P 

D]\A.DF\ UF\WLÒ :DM,SMh SM8"DF\ 5MTFGF 5|YD NFJF DF8[ AM,JF µEF YIF4 56 ;EF1FME YJFYL lA,S], AM,L 

XSIF GCL\P EFlJDF\ U\HFJZ ;EFVMG[ D\+D]uW SZGFZ DCFtDF T[ JBT[ DFOL DFUL SM8" KM0L UIFP ;\JT !)$( DF\ 

ZFHSM8 D]SFD[ T[DGF ALHF 5]+ Dl6,F,GM HgD YIMP 5MZA\NZGF VaN]<,F X[9 GFDGF zLD\T D];,DFG jIF5FZLGL 5[-L 

NPVFlËSFDF\ CTLP T[D6[ 5MTFGF V[S jIF5FZL S[; V\U[ 5UFZNFZ JSL, TZLS[ V[S JQF" DF8[ VFlËSF VFJJF UF\WLÒ 5F;[ 

DFU6L SZL T[ T[VMV[ B]XLYL :JLSFZL VG[ ;\JT !)$) GF pGF/FDF\ 5MT[ V[S,F Nl1F6 VFlËSF UIFP 

Nl1F6 VFlËSFDF\ UF\WLÒG[ 5MTFGF SFDDF\ ;FZL ;O/TF D/LP T[DGL 5|lTQ9F ÔDL VG[ T[VM ,MSl5|I YJF ,FuIFP tIF\ 

T[DGF D];,DFG VG[ lB|:TL lD+MV[ T[DGF WD" lJQF[ lR\TF SZJF DF\0L4 5MT5MTFGF WD"GL DC¿F ;DÔJL WD"5,8M SZJF 

p5N[X N[JM X~ SIM"P UF\WLÒ BF; SZLG[ lB|:TL lD+MGL ,FU6LYL lJX[QF VFSQFF"IF VG[ lC\N]WD" lJX[ X\SF pNEJL tIFZ[ 

T[D6[ D]bI56[ zLDNŸ ZFHR\§G[ 5+M ,BL 5]KFjI]\P HJFADF\ zLDNŸ[ DwI:YTFYL ;]\NZ B],F;FJF/F 5+M ,bIF4 VG[ 

QF0NX"G;D]rRI VFlN U\|YM JF\RJF DMS<IFP V[ ZLT[ V[ A[ DCFG lJE}lTVM JrR[ ;\JT !)5_v5! DF\ 5+ jIJCFZ RF<IMP 
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5lZ6FD[  UF\WLÒ lC\N] WD"DF\ §- zâFJF/F YIFP T[DG[ ULTFÒDF\ V5}J" Z; HFuIM V G[ lC\N]WD"G]\ ZC:I 36L ZLT[ ;DHTF 

YIFP T[YL 5ZWDL"VMGF 5|ItG KTF\ lC\N]WD"DF\ V0U ZæFP 

VF ;DIYL T[DG]\ ÒJG D]bI56[ WD"YL Z\UFI]\P V[ VZ;FDF\ ZlXIFGF 5|bIFT TtJ7 8M<:8MI ;FY[ 56 T[D6[ 

5+jIJCFZ SIM" VG[ T[DGF\ 5]:TSM JF\rIFP T[DF\YL UZLAM ;FY[ E|FT'EFJ ZFBJFG]\ T[VM XLbIFP VaN]<,F X[9G]\ SFD A[ 51F 

JrR[ ;DH}TL SZFJL VF5L V[S JQF"DF\ 5}6" SI]"\P 5KLYL T[VM BFGUL  JSL,FT SZJF ,FuIF T[DH lC\NLVM lJ~â tIF\GL 

;ZSFZGF H],DL SFINF N}Z SZFJJF 5MTFGL JSL, TZLS[GL ;[JF DOT VF5JF ,FuIFP T[YL tIF\GL UMZL 5|HFGM lJZMW X~ 

YTF\ T[DGF 5Z 5M,L;GF ÒJ,[6 C]D,F YIFP T[ AFATGL HFC[ZFT YTF\ T[VM lC\NLVMGF VFU[JFG TZLS[ V[SND 5|bIFlT 

5FdIFP VFlËSFDF\ lC\NLVMGF CSGL ,0T R,FJJFGL T[DG[ H~Z H6F.4 T[ DF8[ ,MSDT S[/JJF T[VM ;\JT !)5Z GF 

pGF/FDF\ S,S¿F HGFZL :8LDZDF\ lC\N VFjIFP S,S¿FYL D]\A. HTF\ JRDF\ V<CFAFNDF\ c5FIMlGIZc GF VlW5lTG[ D?IFP 

5KL D]\A.YL ZFHSM8 VFJL Nl1F6 VFlËSF lJX[ c,L,]\ RM5FlGI]\c GFD[ 5]l:TSF ,BL T[GL NX CHFZ 5|TM K5FJL4 lC\NGF AWF\ 

KF5FVMG[ VG[ HF6LTF AWF 51FGF ,MSMG[ DMS,FJLP 5KL D]\A. H. N[XG[TFVMG[ D?IFP tIF\ T[DGF AG[JL AC] ALDFZ CTF 

T[DG[ ZFHSM8 ,. VFjIFP T[DGL K[<,F lNJ;MDF\ ;[JF RFSZL SZLP AG[JL U]HZL UIF T[G[ ALH[ H[ lNJ;[ D]\A.DF\ ;EF ZFBL 

CTL tIF\ H. EFQF6 VF%I]\P tIF\YL 5}GF H. EFZT;[JS UMB,[Ò JU[Z[G[ D?IF\ VG[ ;EF EZLP T[JL H ZLT[ D§F;DF\ 56 

5|RFZ SFD SI]"\4 5KL S,S¿F UIF tIF\ 0ZAGYL TFSLN[ 5FKF VFJJF TFZ D?IMP T[YL ;\P!)5# GF lXIF/FDF\ UF\WLÒ ALÒ 

JFZ VFlËSF UIFP V[ ZLT[ UF\WLÒ ;\P!)5Zv5# DF\ K DlCGF lC\NDF\ ZMSFIFP T[ NZdIFG zLDNŸ ZFHR\§G[ D/JFG\] TM R}SL 

H UIF VG[ zLDNŸ 56 T[ JBT[ U]HZFTGF lGJ'l¿v:Y/MDF\ CTF T[YL ;C[H[ D/JFG]\ 56 AGL XSI]\ GCL\P 

UF\WLÒGM VFlËSFYL zLDNŸ ;FY[GM 5|F;\lUS 5+jIJCFZ RF,] CTMP ;\P!)55 DF\ AMVZ ,0F. X~ Y. T[DF\ UF\WLÒV[ 

lC\NL ;FZJFZ 8]S0L µEL SZL V\U|[H ,xSZG[ ;FZL DNN SZLP V\U|[HMGL ÒT Y. T[YL CJ[ lC\NLVMG[ gIFI D/X[ V[D WFZL 

T[VM 5MTFG\] SFD ;DF%T YI]\P ;DÒ ;\P!)5* GF pGF/FDF\ lC\N VFjIM4 T[ VUFp zLDNŸGF N[CMt;U"GF ;DFRFZ T[DG[ 

D?IF T[YL zLDNŸGF S]8]\ALVMG[ D?IFP BF; SZLG[ zL DG;]BEF. ;FY[ lD+TF Y. VG[ zLDNŸGF 5]+G[ cKUGXF:+Lc SCLG[ 

zLDNŸ ;\AMWTF T[GM 56 5lZRI SIM"P D\]A.DF\ OZL JSL,FT X~ SZJF WFZL lUZUFDDF\ 3Z ZFbI]\ CT]\P 5KL N[XG[TFVM ;FY[ 

D/L S,S¿F DCF;EFDF\ UIFP T[ NZdIFG Z\U}G H. 0F"P5|F6ÒJGNF;G[ D/L VFjIFP AFN XF\TFÌ]hDF\ ZC[9F6 ZFBL RR"U[8 

5Z VMlO; X~ SZLP tIF\ VFlËSFDF\ V\U|[HMV[ H}GF SFINF ,FU} SIF" VG[ OZL TFSLN[ VFJJF TFZ VFjIMP T[YL S]8]\AG[ 

XF\TFÌ]h ZC[JF N. ;\P!)5( DF\ V[S JQF" DF8[ VFlËSF HJF ZJFGF YIFP 

T[ JBT[ zLDNŸGF ,B[,F\ 5NM4  cVFtDl;lâc JU[Z[ zL DG;]BEF. 5F;[YL D/[, T[ ;FY[ ,[TF UIFP VFlËSFDF\ ;tIFU|C 

X~ SIM"P c.lg0IG VMl5lGIGc GFDG]\ V9JFl0S 5+ R,FjI]\P Zl:SGGF cVG 8] WL; ,F:8c 5]:TSGL 5|[Z6FYL ;FNF 

;CÒJGJF/]\ clOlGSŸ; ;[8,D[\8c GFD[ V[S VFzD ;\P!)&_ DF\ 0ZAG GÒS J;FjI]\P VFlËSFDF\ JW] ZMSF6 YJFYL DM8F 

5]+ ClZ,F,G[ N[XDF\ ZC[JF N. AFSLGF +6 5]+M TYF S:T]ZAFG[ VFlËSF T[0FjIFP UF\WLÒV[ ;\P!)5& YL A|ïRI" 

5F/JFGL X~VFT SZL CTL VG[ ;\P!)&Z DF\ lOlGSŸ;vJF;LVMGL CFHZLDF\ 5tGL ;lCT 5MT[ VFÒJG A|ïRI"J|T 

V\ULSFZ SI]"\P ccZFIR\NEF. DG[ NMZL ZæF CTFcc v V[D T[VM 5MTFGL cVFtDSYFc DF\ ,B[ K[P 

;\P!)&Z DF\ NPVFlËSFGF lC\NLVMGL DFU6L ZH} SZJF UF\WLÒG[ ,\0G DMS,JFDF\ VFjIFP zLDN[ UF\WLÒ 5Z ,B[,F 

+6 D]bI 5+M TM ;\P!)&! DF\ ACFZ 50[,L zLDNŸ ZFHR\§ JRGFD'TGL 5|YDFJ'l¿DF\ K5F. R}SIF CTFP AFSL ZC[,F YM0F 
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5+M T[DH VFtDl;lâG]\ 5MT[ SZ[,]\ V\U|[Ò Un EFQFF\TZ JU[Z[G]\ V[S A\0, ,\0GGL A;DF\ ZCL UI]\ V[D UF\WLÒV[ jIST 

SZ[,]\P 

5KL TM VFlËSFDF\ T[D6[ 36M VFtDEMU VF%IM VG[ prR ÒJG ÒJJF ,FuIFP ;\P!)&( DF\ lC\NL ;ZSFZ TZOYL 

UMB,[Ò ;DFWFG SZFJJF VFlËSF UIFP K[J8[ UF\WLÒ  NPVFlËSFDF\ lJHI D[/JL4 ,\0G H. ;\P!)*Z DF\ lC\N VFjIFP T[ 

H JQF[" UMB,[ÒG]\ VJ;FG YI]\P UF\WLÒ lC\NDF\ ;J"+ DCFtDF UF\WL TZLS[ 5|l;lâ 5FdIFP lC\NDF\ #_ JQF" ;BT H[CFN ;tI 

VG[ VlC\;FG[ VFWFZ[ R,FJLP ;tIFU|C4 BFNL4 V:5'xITFvlGJFZ6 JU[Z[ VG[S 5|J'l¿VM p5F0L4 VgIFIM ;FD[ ÒT 

D[/JL N[XG[ HFU'T SIM"P T[ NZdIFG zLDNŸG[ T[VM 36L JFZ IFN SZTFP ZFHSM8  VG J-JF6GL HI\TLVMDF\ T[VMV[ CFHZL 

VF5[,LP VDNFJFN 5F;[ SMRZAGF VFzDDF\ VG[ 5KLYL ;FAZDTL VFzDDF\ T[VM ZC[TF tIFZ[ SFlT"SL 5}l6"DFV[ 

HFC[Z;EF EZL zLDNŸGL HI\TL T[VM µHJTFP zLDNŸGF V[S EST 5}HFEF. CLZFR\N ;FY[ UF\WLÒG[ 36M 5lZRI CTMP zL 

5}HFEF.V[  UF\WLÒG[ ;FAZDTL VFzD :YF5JFDF\ DNN SZ[,L T[DH T[DGL ;CFIYL GJÒJG SFIF",I TZOYL 5|U8 YTL 

zL 5}HFEF. H{GU||\YDF/F UF\WLÒV[ RF,] SZL CTLP zL Z[JFX\SZEF. TYF 0F"P5|F6ÒJGNF; ;FY[GM ;\A\W RF,] CTMP T[VM 

A\G[ UF\WLÒG[ ZFHSLI ,0TDF\ AGTL DNN SZTFP 

DCFtDF UF\WLÒGF VYFU 5|IF;YL ;\PZ__# GF 5|YD zFJN JN !$ G[ lNG[ lC\NG[ 5FlS:TFGGF EFU,F ;lCT 

:JZFßI D?I]\P T[ JBT[ lC\N]vD];,DFG C]<,0M T[GL 5ZFSFQ9FV[ 5CM\rIFP A\UF,GF C]<,0M XF\T SZL DCFtDFÒ lN<CL UIFP 

tIF\ XF\lT :YF5JF DYTF UF\WLÒG[ ;\PZ__$ GF 5MQF JN 5 G[ X]ÌJFZ[ ;F\H[ 5|FY"GFDF\ HTF\ V[S VlJRFZL I]JFG[ UM/LYL 

3FI, SIF"P DCFtDFÒ XF\lTYL ZFDGFD H5TF D'tI]G[ E[8IFP 

;\NE";}lR o 

!P zLDNŸ ZFHR\§ lGJF"6 XTFaNL :DFZS U||\Y4 VUF; VFzD4 VF6\N4 Z__! 

ZP zL A|P UMZWGNF;Ò4 zLDNŸ ZFHR\§ ÒJGS/F4 VUF; VFzD4 VF6\N4 Z_!& 

#P AF5]GF 5+Mv&4 U\P:JP U\UFAC[G4 DCFN[JEF.GL 0FIZL4 EFUvZ4 !)#Z 

$P EM/FEF. JLP 58[,4 UF\WLÒGF 5|̀ GM VG[ zLDNŸ ZFHR\§GF HJFAM4 VUF; VFzD4 VF6\N4 Z_!Z 

 

 

 

 

 

 

 

 

જુરાતના ંસાં ૃિતક વારસા તર ક લોકમેળાઓ અને લોકોઉ સવો 
પરમાર ધરતીબહન દવયકાતંભાઈ  

પી.એચ.ડ  . કૉલર, સમાજિવ યા ભવન,  

જુરાત િુનવિસટ , અમદાવાદ 



ISBN : 978-81-952708-4-2 Cultural Traditions of India: Through the ages 

 

114 Conference Orgenaizer : Shri & Smt. P. K. Kotawala Arts College, Patan & ICHRC 

 

તાવના : -    

              જુરાતની  ધરતીને  ુદરતે  ટ  હાથે  સૌદય  બ ુ ં છે  . વૂમા ં સહાય ી  અને  સાત ડુાના  

પવતોની  હારમાળા, પ ીમમા ં ક છ ુ ં રણ, ઉ ર  ગીર રાજ  આ નુી  ુગંરમાળા  અને  દ ીણ ે 

દમણગગંા ુ ંનસૈગ ક સૌદય ઘરાવતા જુરાતના ં ગૌરવવતંા લોક વનના િવ તારપટ પર નજર  

કર  ુ તો  સ ૃ   એવી  કળા,   સં કાર  અને  સં ૃિતનો  ૂ યવાન  વારસો  ધબકતો  નજર  પડ  છે.   

લોકસં ૃિત  એટલે  આચારમા ં અને  િવચારમા ં કોઈપણ  ની    લા ણકતાઓ  ક  વનર િત 

પરંપરાગત  પેઢ   દર  પેઢ   ઊતરતી  રહતી  હોય  ત ે  એમની  સં ૃિત  .લોકસં ૃિત  લોકોના 

સમ વનને  આવર   લે  છે  .લોકો  એટલે  એવો  માનવ  સ હૂ  ક    કોઈ એક  જ ભૌગો લક  સીમામા ં ક  

સાં દાિયકવાડામા ં બધંાયલેો  ન  હોય  . જુરાતમા ં દશી  અને  િવદશી  ઘણી    આવી  અને  ગઈ  .

એમા ં લાકડાના  દવદવીઓની  ૂ   કરતી  ીક  ,   યૂ ૂ નો  સં કાર  લઈ  આવેલી  િસિથયન  

અથવા  સફદ  ુણ , માછ માર ુ ંકામ  કરતી  િનષાદ વગેરનો સમાવેશ  થાય  છે. જુરાતમા ં

ખારવા,  કોળ ,  િમયાણા,  બરડા ,  મેર,  બ ચૂો,  બાબર,  ખરક,  વણ રા,  વાઘેલા,  તરગાડા,   

હુાર યા,  સલાટ,  સીદ ,  ત,  વગેર    જુરાતમા ં આવીને  વસી  છે  .આ  સવ    અને  

દશોએ  વસેલી  એ  અને  તેમની  સાથે  આવેલ  એમના  સં દાયો,  સં કારો,  ર તીર વાજો,  

મા યતાઓ,  એમના  સગંીત,  ૃ ય,  ચ ,  રહણીકરણી,  અને  ખાનપાન, મા યતાઓ  અને  

કલાકાર ગીર એ  સાથ ે મળ ન ે જુરાતની  લોકસં ૃિતન ે ઘાટ  આ યો  છે  જુરાતની  લોકસં ૃિતના 

ઘડતરમા ં આ    અને  દશ  સ હૂો ુ ં આગ ુ ં યોગદાન  છે.આમ  લોકસં ૃિતએ  કોઈ  એકલ  દોકલ 

માનવી  ક  માનવસ હૂ ુ ં સ ન  નથી  .પણ  ઘણી  નદ ઓમાથંી  મ  મહાનાદ  ઊભો  થાય  તમે  અનેક 

લોક િતઓના  સમ વય  સિમ ણમાથંી  જુરાતની  લોકસં ૃિતના  િવિશ ટ  વ પો  સ યા  છે  આ 

વ પો  વડ  જ  લોકસં ૃિત ુ ં કા ુ ં  બધંા ુ ં છે. લોક વનમા ં આનદંનો  ઉમેરો  કરતા ં ઉ સવો, તહવારો, 

અને  મેળાઓ ુ ં મહા મય  તો  વળ   અનેરા  કાર ુ ં જ  છે  આ દકાળથી  મળેાઓ અને  ઉ સવોની  

ઉજવણી  માનવી  કરતો  આ યો  છે. દવાળ ,  હોળ ,  ગો ુળઆઠમ,  અખા ીજ,  દવાસો,  ઉતરાયણ 

અને વસતંઉ સવ વા ઋ ઓુના રંગે ઝીલીને આવતા પવ  સગં ેજોવા મળતી પરપરાઓં અનેર   
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છે  .કટલાક  તહવારોમા ં ગામેગામ  મળેાઓ ુ ં આયોજન  થાય  છે  . ાવણી નૂમ, ભાદરવી  અમાસ, 

ભાદરવાની  ીજ -ચોથ -પાચંમ  વા  તહવારોમા ં  ઠરઠર  લોકમળેા ુ ં  આયોજન  થાય  છે  . યાર 

જુરાતની  કલા  અને  સં ૃિતની  હોજહાલી  ગટ  થાય  છે  .આ  લોકોઉ સવો  અને  મેળાઓ  નાત-

ત, ગર બ -તવગંર  ક  ચ -નીચના  ભેદભાવ  વગર  સૌ  સાથ ે મળ ન ે ઉજવે  છે  .માનવીના  હદયમા ં 

રહલા  ુ :ખ  ન ે ુ ર  કર   આનદં  ઉ લાસ  સમ   વાતાવરણમા ં સર   દ  છે  . જુરાત  તનેા  પરંપરાગત  

મેળાઓ અને તહવારોના કારણ ેજગ િસધ છે . 

જુરાતના સાં ૃિતક વારસા તાર ક લોકમેળાઓ :-  

  જુરાતના ં લોકમેળાઓ  સમ   લોકસ દુાય  માટ  એક  િવશેષ  મહ વ  ધરાવ ે છે 

જુરાતમા ં કારતક  માસથી  ારંભ  કર ન ે આસો  માસ  દર યાન  અનેક  થળોએ  મળેા  યો ય  છે     .

જુરાત  તેના  પરંપરાગત  મળેાઓ  અને  તહવારોના  કારણ ે જગ િસધ છે  . જુરાતમા ં દરવષ 

નાનામોટા  ૧૬૦૦  ઉપરાતં  મળેાઓ  યો તા  હોય  છે  તેમાથંી  ૫૦૦થી  વ  ુ મેળાઓ  ાવણમાસમા ં 

યો ય  છે  .સૌથી  વ  ુ આશર  ૧૫૯  મેળાઓ  રુત લામા ં અને  સૌથી  ઓછા  મેળા  ડાગં લામા ં 

યો ય  છે. જુરાતમા ં ૨૮૦  ટલા  વનવાસીઓના  મેળા  યો ય  છે  .સૌથી  વ  ુ ૮૯  પચંમહાલ  

જ લામા ંયો ય છે .લોક  મેળા એટલે મળેાપ યા ંજનસ હૂ એકઠો થાય છે .મેળાઓ એટલે મેળાપ 

– લુાકાત, એકબી ન ે મળવા  ભેગા  થયેલ  જનસ હૂ  મડંળ  ક  ટો ં, સભા, જલસો, મળેાવડો, ન  

તાર ખ ેઅને ન  કરલ થળે ભરા ુ ંિવિવધ વ ઓુ ુ ંગં વર બ ર . 

લોકમેળાનો ઉ ભવ  : -  

  સૌ  થમ  મળેો  કયા  ભરાયો  હશે  તેની  સચોટ  મા હતી  ઉપલ ધ  નથી, પણ  મળેાઓ 

ઉ લેખ  ાચીનકાળના ં બ ે મહાકા યો  રામાયણ  અને  મહાભારતમા ં જોવા  મળે  છે.સામા ય  ર ત ે 

મેળાઓ  નદ   કનાર, પવતીય  દશ, વનિવ તાર  ક  ધાિમક  થળોએ  લોકો  ભેગા  મળ   સગંની  

ઉજવણી  કર    ક  એક  થળેથી  વનજ ર   ચીજવ ઓુ  ખર દવા  અથવા  એકબી ન ે મળવા  અને  

મેળાનો  આનદં  મેળવવા  ભેગા  થતા ં .દરક  મળેાઓ  ુ ં વ પ  અને  તેમની  િૃતઓ  ુદ   ુ દ   હોય 
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છે  .આપણા  વુજોનો  ળૂ  ઉદ ય  આપણી   સં ૃિત ુ ં જતન  કરવાનો  હોવાથી  મળેાઓની  શ આત  

થઈ હશે તેમ માની શકાય.  

લોકમેળા ુ ંમહ વ : -  

  જુરાતમા ં  યો તા  લોકમેળાઓ  મોટા માણમા ં  ધાિમક  તહવારો, સગંો  ક 

મા યતાઓના  અ સુધંાનમા ં  યો ય  છે.દવી -દવતાઓના  પવ  સગં ે  યો તા  મેળાઓમા ં 

લોકસ દુાયની  ધાિમક  ભાવનાથી  ભાગ  લ ે છે  .સા  ુ અને  સતંોની  તૃી  તેમજ  થાિનક  દવતાઓની  

યાદમા ંલોકો ઉ સાહથી મળેામા ંસામેલ થાય છે .મોટાભાગના મળેાઓ વષમા ં એક વખત યોજવામા ં 

આવ ે છે  .છતા ં કટલાક  ખાસ  કર ન ે આ દવાસી  િવ તારના  મળેાઓ    હાટમેળાઓ  તર ક  ઓળખાય  

છે  .હાટમેળાઓ  દર  અઠવા ડએ  યોજવામા ં આવ ે છે  . થાિનક  મેળાઓ  એકાદ  દવસ  રૂતા  હોય  

છે.પરં  ુ તરણતેર, ભવનાથ  અને  માધવરાયના  મળેા  વા  કટલાક  મેળાઓ  પાચં  ક  સાત  ક  વ  ુ 

દવસો  ધુી  ચાલે  છે.આ  લોકમેળાઓ  જુરાતમા ં ઠરઠર  વષ થી  ઊજવાતા  આ યા  છે.વષ   પહલા  

આ   છે  એવા  મનોરંજનના  સાધનો  ા ય  ન  હતા  .વાહન - યવહારના ં સાધનો  ન  હતા  .લોકોને  

વન  -  જ ર યાતની  વ ઓુનો  લાબંો  સમય   સં હ  કરવાના ં  સાધન  પણ  ન  હતા  એટલ ે 

લોકમેળાઓ  લોકો  ન ે તેમની  જ ર યાત  ના  સાધન  સામ ી  ુ   કરવા ુ ં મા યમ  તેમજ  મનોરંજન  

માટ  ુ ં થળ  પણ  બની  રહ ુ ં .આ  મેળાઓમા ં લોકસ દુાયને  આકષતા  અનેક  ત વો  હોય  છે.મીઠાઈ, 

ઝવેરાત, રમકડા ં  અને  આવી  બી   એનેક  લોકસ દુાયન ે  આકષક  ચીજવ ઓુથી  ઉભરાતી  

હાટડ ઓ, રંગબેરંગી  પોષાક  અને  ઝગમગતા  આ ષૂણોથી  સ જ  વુતીઓ  અને  વુાનો, 

રાસગરબા અને ુ હાનો  કાય મો આ બધા ત વો લોકમેળાઓને વ  ુઆકષક બનાવે છે .એમા ંમોહક  

વુક  વુતીઓ  ઉપરાતં  નાના  િનદ ષ  બાળકોથી  માડં ન ે જમાનો  જોયેલ  અ ભુવી  ી - ુ ુષ  પણ  

ઉમટ   પડ  છે  .તેમણે  માટ  મળેાઓ  ધાિમક  યા ા  બની  રહ  છે  . જુરાતના ં લોકમેળાઓની  આ  એક  

આગવી  િવિશ ટતા  છે  .આમ  જુરાતના  કટલાક  ચ લત  મેળાઓનો  ધાિમક -સામા ક -સાં ૃિતક 

પર ે ય મા ંઅ યાસ કર એ . 

 *તરણતેર નો મળેો   -: 
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  રુ નગર  લામા ં તરણતેર  નામના  ગામમા ં િ ને ે ર  મહાદવના  મદં રના  

ાગંણમા ં ભાદરવા દુ  ૩ -૪ -૫  એમ  ણ  દ વસ  ભારતભારનો  યાત  મળેો  ભરાય  છે  .આ  ણ  

દવસના  ભાતીગળ  મેળામા ં સમ ભારતના  અને  ભારતદશન  માટ  આવેલા  િવદશીઓ  પણ  આ 

મેળો  જોવા  આવે  છે.આ  િવ તાર ુ ં પૌરા ણક  મહ વ  પણ  બૂ  છે  .એ ુ ં મનાય  છે  ક  આ  થાન ે ોપદ   

જ મ, ોપદ   વયવંર  અને  અ ુન ે માછલીની  ખમા ં બાણ  મા  ુ હ ુ ં ત ે આ  થળ  છે.આ  પૌરાણીક  

પરંપરાના  ભાગ પ ે મળેામા ં લ ન ુ ં બ ર  ભરાય  છે  .આ  મળેામા ં હાટડ ઓ  મડંાય  છે  ુ ંવાર   

ક યાઓ  તથા  મ તીભર   હુાગણી  મળેામાથંી  ડૂાઓ, સાધનના  સાધનો   વગરે  ખર દ  છે.આ  

મેળા ુ ંરોમાચંક ગ રાસડા, ઢોલ, તથા જોડ યા પાવાના રૂ અને તેની તાલમા ંગોળ વ ળુ મોહક  

ર ત ે મૂતી નાચતી કાઠ , કોલઈ, રબાર , ભરવાડ, અને અ ય લોકસ દુાયની સેકડો ીઓ મેળામા ં 

આકષણ  ઊ ુ ં  કર  છે  .રાસગરબા  અને  રમતગમત  ની  અનેક  પધાઓ  યોજવામા ં આવે  છે  .આમ  

પૌરાણીક  અને  સામા ક  પરંપરાની  સં ૃિતન ે ળવી  રાખતો  આ  મળેો  લોકસ દુાય  માટ  એક 

અનોખો અને અણમોલ અવસર બની રહ છે . 

 

*વૌઠાનો મેળો -:  

  અમદાવાદ  લાના  ધોળકા  તા કુાના  વૌઠા  ગામમા ં  કાિતક   અ ગયારસથી 

ૂણમા  ધુી  આ  મળેો  ભરાય  છે  .વૌઠાના  મળેાનો  ઉ લેખ  રુાણકથાઓમા ં પણ  જોવા  મળે  છે 

વૌઠાના  િવ તારમા ં સાબરમતી, વા ક, હાથમતી, ખાર , મે ો, મા મ, અને  શેઢ   એમ  સાત  

નદ ઓનો  સગંમ  થતો  હોવાથી  ત ે સ ત  સગંમ  તર ક  પણ  ચલીત  છે.અહ   ભાગવા ં િશવ, પાવતી, 

અને  કાિતકય  પણ  આ  થળની  લુાકાત  લીધી  હોવા ુ ં મનાય  છે  .મળેાની  િવશેષતા  એ  છે  ક  .અહ   

ફ ત  પ ઓુનો  જ  વેપાર  થાય  છે  . મા ં ૪૦૦૦  ટલા  ગધેડાનો  અને  ટનો  વેપાર  થાય  છે  .આ  

મેળામા ં વણઝારા  િતના  લોકો  વ  ુ આવ ે છે  .મળેામા ં શણગાર  સ લ  ગધડેાઓ  અને  ટ  પણ 

આકષણ જમાવે છે .આમ  .આવા પૌરા ણક, ધાિમક  અને સામા ક સં ૃિતન ે ળવી રાખતા મેળામા ં 
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પાચંલાખથી  પણ  વ  ુ લોકો  ઉમટ   છે  .અને  ભગવાન  િસ ધનાથ  મહાદવના  દશન  અને  મેળાઓ  

લાભ લ ેછે . 

*ભવનાથ મહાદવનો - િશવરા ીનો મળેો  -: 

  ૂનાગઠના  ગરનારની  તળેટ મા ં વુણરખા  નદ ના  કનાર  ભવનાથ  મહાદવ ુ ં

ાચીન  મદં ર  આવે ુ ં  છે  .ભવનાથ  મહાદવના  મદં રમા ં  િશવરા ીના  દવસે  મેળો  ભરાય 

છે.મહાિશવરા ીની  મ યરા ીએ   ભગવાન  ભવનાથની  મહા ૂ   થાય  છે  .ચાર  દ વસ  માટ  અહ   

મેળો  ભરાય  છે  .િશવરા ીની  મહા ૂ ના ં દશન  કરવા  અને  મેળામા ં ભાગ  લેવા  આસપાસના 

િવ તારમાથંી  નાગાબાવાઓ  ઉમટ   પડ  છે  .નાચતા ં ગાતા  શખં વિન  કરતા ં ન ે ત તના  વા યો   

વગાડતા  મહાદવાનો  જયનાદ  કરતા ં આ  બાવાઓના ં ડં  ભવનાથ  મહાદવમા ં અનોખી  આ થા 

ધરાવે છે . જુરાત અને સૌરા ટમાથંી લગભગ ણ લાખ ટલા લોકો મળેાનો આનદં માળવા આવે  

છે . ૂનાગઢમા ંગીરનાર ુ ં આ યા મક વ પ ભવનાથના ંમેળાના દવસોમા ં ણ ેઝળહળ  ઉઠ છે  . 

 

*શામળા નો મળેો  -: 

  કાિતક   ૂણમાએ  જુરાત  અને  રાજ થાનાની  સીમા  રખા  પાસે  મે ો  નદ ન ે કાઠં  

આવેલા  શામળા   મદં રના  ાગંણમા ં મળેો  ભરાય  છે.આ  મેળામા ં ૂર ૂરથી  રંગબેરંગી  વ ો  

પહર ન ે અસં ય  લોકો  આવ ે છે, મા ં ુ ય વ ે ગરાસીયા  કોમના  લોકો  િવશષે  જોવા  મળે  છે.આ 

મેળામા ંઆદ વાસીઓ િવશાળ સં યામા ંહાજર  આપ ેછે .આ લોકો શામલા મા ંઅ ટૂ ધા ધરાવ ે 

છે .આ મેળો અરવ લીના  પહાડો વ ચ ેરંગભય  ઉ સવ બની રહ છે. 

*માધવરાયનો મળેો  -: 

  પોરબદંર  ન કના  માધવ રુ  ગામે  આ  લોકમેળો  દર  વષ  મોટા  ધામ મૂથી  યો ય  

છે.ચૈ   દુ   નોમથી  તેરસ  ધુી  માધવરાય  એટલ ે ક  ભગવાન  ી ૃ ણ  અને  કમણીનો  િવવાહ  

સગં યો ય છે .આ  લ ન સમારંભને માણવા દશભરમાથંી ી ૃ ણના ભ તજનો એકઠા થાય છે  . 
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આ  લ ન  ગેના  ગણેશ થાપન, મડંપ -િવધી, વરઘોડ , વયવંર -વધી  વગેર  સગંો  અહ   િવિધવત 

રૂ   ધામ મૂથી  પાચં  દવસ  ધુી  ઉજવાય  છે  અન ે  રંગબેરંગી  વ ો  પહર   જુરાતભરનો 

લોકસ દુાય આ મેળામા ંમાણે છે . 

*નકળંગનો મળેો -: 

  ભાવનગર  લાના  કોળ યાકમા ં ભાદરવી  અમાસે ભરાતો  નકળંગનો   મેળો  દર યા  

કનાર  નકળંગ  મહાદવના  મદં ર  ભરાય  છે  .ભાદરવા  મ હનાની  અમાસે  મેળા ુ ં આયોજન  થાય 

છે.મહાભારતમા ં યાર  કૌરવો  અને  પાડંવો ુ ં ુ   સમા ત  થ ુ ં યાર  પાડંવો  તમેની  માતા  ુ ંતા   

પાસ ે  ગયા. ુ ંતામાતા  સમ   હક કત  ણીને  બો યા  ક  તમે  હવ ે  હમાળો  ગાળો  અથાત  હવે  

હમાલયમા ંસમાિધ ટ થાઓ .માતાની સલાહ  જુબ પાડંવો હમાલય પહ યા .પરં  ુપવતાિધરાજ  

હમાલય ે પણ  તઓેને  ુળ  બં ઓુનો  નાશ  કરનાર  પાપી  ગ યા  . હમાલય ે તઓેને  સાચવવાની  ના  

પાડ   . હમાલયની  પરવાનગી  માગંી  પાડંવો  પોતાના  પાપ  િન કલકં  કરવા  કાળ   ધ   લઈ  નીકળ   

પડ ા  . હમાલયના  જણા યા  માણે  યા ં આ  ધ   સફદ  થઈ  ય  યા ં તેઓના  પાપનો  નાશ  થયો  

તેમ  સમજ ુ.ંપાડંવો  મણ  કરતા ં કરતા ં ભાવનગર  પાસે  હાથક  ગામ  પાસે  આવી  પહ યા  અને  યા ં 

તેમની  અડધી  ધ   સફદ  થઈ  ગઈ  .પાડંવો  સમ   ગયા  ક  તઓે  યો ય  થળે  આવી  ગયા  છે  .અને  

ભાવનગરના  કોળ યાક  પાસ ે પહ ચતા  અમાસ  ના  કારણ ે દાર યામા ં ઓટ  આવતા  દાર યામા ં અઢ  -

ણ  કલોમીટર  ચાલી  ન ે િન કલકં  મહાદવ  ના  મદં રની  થાપના  કર   અને  યારથી  ભાદરવા  

મ હનામા ં યા ંમેળો ભરાય છે અને જુરાતભરમાથંી લોકો મેળામા ંસામેલ થવા ય છે  . 

*ક છના મેળા  -: 

  ક છની  સં ૃિત, કલા  અન ે ર વાજો  બધાથી  અનોખા  છે  .ભારતના  સૌથી  મોટા  ક છ 

લામા ં ુ ય  ૧૨  મેળાઓ  વષ  દર યાન  યો ય  છે  .ક છ  લાના  ુ ય  મથક  જુમા ં શીતળા  

સાતમનો,   હા પીરનો  મેળો, દાદા  મકેરણનો  મેળો, જખનો  મળેો, કારોલપીરનો  મળેો, માડંવીમા ં 

જ મા ટમીએ  યો તી  રવાડ   રથયા ા, તલવાણામા ં ચૈ   માસના  બી   સોમવાર  યો તો  કનસા 

પીર  મેળો, માડંવીમા ં ચૈ   વદ  તેરસનો  શીતળામાતાનો  મળેો, રમા ં ાવણ  વદ  ૧૫  નો  મળેો, 
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ુબેર  પીરનો  મેળો, સલતોરલનો  મેળો, રાવેચીમાતાનો  મળેાનો  સમાવેશ  થાય  છે  .આ  મેળાઓમા ં 

લોકસં ૃિત  ની  ઝલક  જોવા  મળે  છે  .ક છની  અનોખી  સં ૃિતના  અનોખા  ર તર વાજો  વાસીઓ  

માટ અને તેમના વનનો તુન અ ભુવનો લહાવો  લેવા સ યા હોય તે ુ ંલાગ ેછે . 

* પાલની પ લીનો મળેો -: 

  જુરાતના ં પાટનગર  ગાધંીનગરથી  પદંર  ક.મી  .ના  તર  આવેલ  પાલ  ગામમા ં

દર વષ નવરા ી દર યાન આ મળેો ભરાય છે .વરદાયની માતાના ા  ભ તોએ દવસ ેમાતાની  

પાલખીને  ચક ન ે ગામમા ં ફર  છે  .દવીન ે સ   કરવા  એમન ે માણમા ં ચો ુ ં ઘી  ધરાવાય  છે .

દવીની  પ લી -પાલખીન ે ઉચક ન ે જતો  લાબંો  વરઘોડોએ  આ  મળેાની  િવિશ ટતા  છે  .માતા ની  

પ લીના દશન કરવા અન ેમેળામા ંભાગ લેવા પાલની આસપાસના ગામોમાથંી મોટો લોકસ દુાય  

અહ  ઉમટ  પડ છે  . 

* ચ  -િવ ચ ે રનો મળેો  - : 

  જુરાતના ં સાબરકાઠંા  લાના  ખેડ ા  તા કુાના  દલવાડા  ગામથી  મા   દોઢક 

ક  .િમ  .ના  તર  આવેલા  ણુભાખર   ગામમા ં ચ  -િવ ચ   મળેો  યો ય  છે  .હોળ   પછ ના  ચૌદમા ં 

દવસ ેનદ કનાર મેળો  ભરાય છે.મહાભારતના ચ વીર અને િવચી વીર ની  યાદમા ંદર વષ મેળા  

ુ ં આયોજન  થાય  છે  .આદ વાસી  ી - ુ ષો  આ  મળેામા ં આવે  છે  .અને  એમના  વજનોને  રોગ -

પીડાથી  ુ ત  કરવાની  માનતા  માને  છે  .આદ વાસી  સં ૃિતન ે ન કથી  ણવા  અને  માણવા  માટ  

આ મળેાની લુાકાત લેવા વી છે . 

*શાહઆલમ અને સરખેજના મેળા  -: 

જુરાતભરમા ં ભરાતા  ૧૭૫  ટલા  ુ લમ  મળેાઓમા ં સૌથી  વ  ુ મેળાઓ  અમદાવાદ, ભ ચ  અને  

રુતમા ં યો ય  છે  . માનંા  બ ે ુ િસ ધ  મળેાઓ  મહ વના  છે  .અને  ત ે અમદાવાદ  મા ં યો ય  છે .

સરખેજનો  મળેો  સતં  શાહઅહમદ  ગજંબ સાહબની  કબર  પાસ ે તળાવના  કાઠં  યો ય  છે.સતં  

શાહઅહમદ  ખ   ગજંબ   અમદાવાદના  થાપક  લુતાન  અહમદશાહ  બાદશાહના  માનીતા  હતા, 

તેમ ુ ં અવસાન  થતા ં તમેની  કબર  સરખેજમા ં તળાવના  કાઠં  બાધંવામા ં આવી  અને  યા ં ધાિમક  
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મેળા ુ ંઆયોજન થાય છે .શાહઆલમમા ંશાહઆલમપીર  ની યાદમા ંશાહઆલમ મળેા ુ ંઆયોજન  

કરવામા ંઆવ ેછે . 

  આમ  જુરાતમા ં ઉપરો ત  દશા યા  જુબના  અનેક  મળેાઓ  યો ય  છે  તેમજ  ત ે

ઉપરાતં  બા માતા  નો  મેળો    બનાસકાઠા  લાના  દાતા  તા કુામા ં બા માતા  ના  ાગંણ ે 

કારતક, ચૈ , ભાદરવો, અને  આસો  મ હનામા ં મોટા  મેળા ુ ં આયોજન  થાય  છે, માણેકઠાર   નૂમનો  

મેળો  આશો  દુ  ૧૫  ના  રોજ  ડાકોર  મા ં ઘામ મુથી  ી ૃ ણના  ભજન  ક તન  અને  આ થાના  વ પ  

સમાન મેળો ભરાય છે.મઘેરા ની છડ નો મળેો ભ ચ લામા ંદર વષ ાવણ  વદ નોમના દ વસે 

મેઘરા ની  છડ   લાવવાનો  ઉ સવ  ઉજવવામા ં આવ ે છે, ગોળ -ગધડેાનો  મળેો  પચંમહાલના  

આદ વાસી િવ તારમા ંહોળ  - ળેૂટ ના તહવાર પછ  આ મળેા ુ ંઆયોજન કરવામા ંઆવ ેછે, લૂનો  

મેળો  આદ વાસી  િવ તારમા ં અનેક  જ યાએ  હોળ   પછ ના  બી   દ વસે  લૂનો  મળેા ુ ં આયોજન 

થાય  છે  ગામની  બહાર  મોટો  લબંચોરસ  લૂો  ગટાવી  તનેા  પર  આદ વાસી  ી  ૂ ષો  અ નમાથંી  

પસાર  થાય  છે  અને અ ન તેમન ે દઝાડતી  પણ  નથી આમ  આદ વાસી  લોકો  પોતાના  ુ ુ ંબ, સતંાનો 

અને  ઢોરઢાખંરો ુ ં અ ન  દવતા  ર ણ  કર  છે  તવેી  મા યત  ધરાવ ે છે  .અને  લૂાના  મળેાનો  આનદં 

માળે  છે  . જુરાતમા ં િવિવધ  મળેાઓ ુ ં આયોજન  થાય  છે  .અને  ત ે મળેામા ં  િવિવધ  સં ૃિત  અને  

લોકોની પરંપરાઓ, પહરવેશ, ખાન -પાન વગેર િવિવધતા નો આનદં માણવામા ંઆવે છે . 

લોકઉ સવો -:   

               મહાકિવ  કા લદાસે  શા ુ તલમા ં સા ુ ં જ  ક ુ ં છે  ક’.ઉ સવ  િ યા  :ખ  ુ જના  ’:માનવીને  

ઉ સવ  અ યતં  વહાલો  છે.િવવકે ુ ત  ઉ સવો  ધમર ક  અને  ભાવનાપોષક  છે  .ઉ સવ  શ દ  ઉદ+સ 

ધા મુાથંી  બ યો  છે  .માનવ તને  સાથક  કર  એ ુ ં  નામ  ઉ સવ  . ુ િનયાની  કોઈ  પણ    

ઊ સવિવહોણી  નથી  .લોક વન ુ ં દવત  એના  સાં ૃિતક  લોકાઉ સવમા ં ટ ગોચર  થાય  છે  .

જુરાતની  સાં ૃિતક  એકતાના  ળૂ  લોકઉ સવમા ં જ  છે.માનવી  ન ે લોકાઉ સવો  સા વક  આનદં  

આપ ે છે  . વન  વવાનો  ઉ સાહ  ટકાવી  રાખ ે છે. વનમા ં ય તગત, કૌ ુ ં બક, આિથક, માનિસક, 

શાર ર ક  એવી  અનેક  સમ યાઓનો  સામનો  કરવામા ં આ  ઉ સવો  માનવીને  ેરણા  અને  શ ત  રૂ   
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પાડ  છે  .ઉ સવિવહોણા ં માનવીની  ક પના  કરવી  પણ  ુ કલ  છે  .લોકઉ સવો  લોકો  ારા  નાત ત, 

ગર બ -તવગંર, ક  ચ -નીચના  ભેદભાવ  વગર  સૌ  સાથે  મળ   ઉજવાય  છે  .સવલોકોમા ં એકતાની  

ભાવના  જગાડ  છે.માનવ  મનમા ં રહલા  ૂના  ૂ:ખ, વરે -ઝેર, કલેશ, અને  રાગ ષે  લૂી  જઇ  સૌ  સાથ ે 

મળ   ઉ સવનો  આનદં  માણ ે  છે.લોકાઉ સવ  લોકોને  આનદં  જ  નથી  આપતા  પણ  માનવીને  ઈ ર 

તરફ  અ ભ ખુ  કર  છે  .અને  લોકોમા ં કલાભાવનાન ે ખીલવે  છે  .ઉ સવો  સગં ે શરે ઓ  વ છ  બને  છે .

ઘરના  ગણા ં  સો હ  ઉઠ  છે  .કળામય  ર ત ે  દ પ  ગટાવાય  છે.ઘર  ઘર  રંગોળ , સાથીયાને  

તીકચી ો   આલેખાય  છે.ઘર  અને  બળદોન ે ભાતીગળ  ભરત ચ થી  શણગારવામા ં આવ ે છે  .

ચોકમા ંક શરે ઓમા ંગરબા, રાસ, હ ચ, હમચી વા  ૃ યો યો ય છે   

  ભારતની  સં ૃિત  અિત  ાચીન  છે  તેમ  એટલી  જ  ભાતીગળ  છે.અહ ની   

પરંપરા વૂક  સેકડો  વષ થી  િવિવધ  કારના  ઉ સવો  ઉજવતી  આવી  છે.અહ   અનેક  ધમ   છે, અનેક 

િતઓ  છે, અનેક  દશો  છે  અને  દરક  ના   િવિશ ટ  ઉ સવો  છે.આમ  છતા ં કટલાક  ઉ સવો 

ભારતભરમા ં ધમ, દશ  ક  નાત - ત  ભેદભાવ  િવના  સમાન  ર ત ે સ ુ  ઉજવે  છે   .મકરસં ાિંત,  

વસતંપચંમી,   હોળ ,   દવાળ , રામનવમી, જ મા ટમી, િશવરા ી, નવરા ી, આદ વાસીઓના  

ઉ સવો  આવા  અનેક  ઉ સવો  ઉજવવામા ં આવે  છે  . જુરાતની  સમ     સમાન  ર ત ે ઉ સવોની  

ઉજવણી કર છે . 

હોળ : -  હોળ નો  તહવાર  સમ   જુરાત  ઉજવે  છે  .ઋ પુર વતનનો  રંગો સવ  એટલે  હોળ નો  

તહવાર .ફાગણ એ ઋ સુિંધનો મ હનો ગણાય છે.ફાગણ દુ નૂમના દવસે  જુરાતના ંગામેગામો  

હોળ   ગટાવવામા ં આવે  છે.ગામ  લોકો  હોળ માતાના ં દશન  કર   હોળ મા ં ધાણી -ચણાને  ખ ૂર  નાખ ે 

છે.હોળ માતાની  ૂ  કર છે અને ઘરના લોકોની ખુશાિંત માટની ાથના કર છે . 

અખા ીજ : -  વૈશાખા દુ  ી ના  દ વસે  આવતી  અખા ીજ  ખે ૂતો  માટ  મહ વની  ગણાય  છે 

અખા ીજ  એટલ ે અ ય તૃીયા  .અખા ી ના  દ વસે  ખે ૂતો  પોતાના  બળદો  અને  ઢોરને  શણગાર   

ખેતરમા ં  હળ  હાકં   નવાવષ  ની  શ આત  કર  છે.ગામન ે  પાદર  પોતાના  બળદો  ન ે  શણગાર  

શાતંીદોડમા ં જોડાય  છે  અને    શાતંી  દોડમા ં થમ  આવ ે તનેે  ગામના  ખુીયા  ારા  સ માન  
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કરવામા ં આવ ે છે  .ડાગં, પચંમહાલના  આદ વાદ   િવ તારોમા ં અખા ી ના  દ વસે  વસતંઉ સવ 

અખા ીજ ધુી ઉજવે છે ા ઓ ાહમણોન ેદાન આપ ેછે . 

નાગપાચંમ  અને  શીતળા  સાતમ  અને  જ મા ટમી : -  ાવણવદ   પાચંમ  નો  ઉ સવ  આપણા  

જુરાતમા ં નાગપાચંમ  તર ક  ઉજવાય  છે  રાત -દ વસ  ખેતરમા ં કામ  કરતા ં ખે ૂતો  અને  માલધાર   

  નાગદાદા  તેમ ુ ં અને  તમેના  પ ધુન ુ ં ર ણ  કર  ત ે માટ  ાથના  કર  છે  .ઘરની  મ હલાઓ 

ઘરની  પાણીયાર એ  નાગદવ  ુ ં કં ુથી  ચ   દોર   તેની  ૂ   કર   નાગદવતાને  બાજર ના  લોટ  ની  

ુલેર  અને  ફણગાવેલ  માગં  નો  સાદ  કર  છે  . ાવણ  વદ  સાતમ  ના  ઉ સવ  ન ે શીતળાસાતમ  તર ક  

મનાવવામા ં આવ ે છે  .સાતમના  દ વસે  શીતળામાતા  ની  ૂ   કરવામા ં આવ ે છે  .આ  દ વસે  ીઓ  

પોતાના ઘર ના લૂા ઠાર  લૂાની ૂ  કર  છ  ના  દ વસે બાનાવે ુ ંભોજન જમે છે.જ મા ટમી એ  

ાવણ  વદ  આઠમ  ના  રોજ  મનાવવામા ં આવતો  તહવાર  છે    ગો ુળ  આઠમ  તર ક  પણ  ઓળખાય  

છે  .જ મા ટમી  ભગવાન  ી ૃ ણની  જ મો સવ  તર ક  મનાવવામા ં આવે  છે  . ી ૃ ણના  મદં રોમા ં 

અને  મેળાઓમા ં  મટક ફોળ  નો  કાય મ  યો ય  છે  .રા ીના  સમય ે  ભગવાન  નો  જ મો સવ 

ઉજવવામા ં આવે  છે  .અને  ભગવાનના  પાર ુ ં બાધંી  રા ીના  ભજન  ક તન  નો  કાય મ  યોજવામા ં 

આવ ેછે. 

  મઘેરા ની  છડ   મહો સવ : -  ઇ   એ  વષાના  અિધ ઠાતા  દવ  ગણાય  છે.ભ ચ  લાના  

ભલ   લોકો  મઘેરા   ઇ ન ે દવ  માનીન ે તેમની  ૂ   કર  છે.અષાઢ  દુ  દશમના  દવસ ે રા ની 

છડ નો ઉ સવ ઉજવે છે.મેઘરા ન ેપોતાના ુળદવતા માનતી આ પરાજય એ દવસે પોતાના ગામ  

મેઘરા ની  માટ ની  બનાવેલી  િતમાની  દસ  દ વસ  ૂ   કર  છે  .અને  ભજનક તન  કર  છે .

મેઘરા ન ેર ઝવવા માટ આ મહો સવ ની ઉજવણી ઘામ મુથી કરવામા ંઆવે છે . 

નવરા ી : -  લોક વનમા ં શ ત ૂ ુ ં થાન  ઘ ુ ં મહ વ ુ ં ર ુ ં  છે  .નવરા ી  એટલ ે  શ તની  

ભ તનો  ઉ સવ  .નવરા ીનો  ઉ સવ  લોક વનમા ં નોરતાના  નામે  ઓળખાય  છે.નોરતા  એટલ ે 

દવીશ તનો  આ રુ   શ તપરના  િવજયનો  ઉ સવ  .નોરતામા ં નવ  દવસ  માતા  ની  ભકતીભાવ  થી  

ૂ   અચના  કરવામા ં આવે  છે  .તેમજ  મ હલાઓ,   બાળકો,   ુ ષો  ારા  માતાના  ગરબા  કરવામા ં 
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આવ ે છે  તમેજ  ગામ  ના  ચોકમા ં માતા  ના  માટ નો  ગરબો  કૂ   તમેા ં દ વો  કર   તનેી  ફરત ે ગરબા  

રમવામા ંઆવ ેછે .નોરતાના પવ નો ભ તભાવ વૂક ઉજવવામા ંઆવે છે . 

િવજયાદશમી : -  મ હષા રુ  રા સ  પર  દવી  ુ ગાના  િવજયનો  ઉ સવ  એ  જ  દશેરા  .આ  તહવાર  

િવજયાદશમી  તર ક  પણ  ઓળખાય  છે  .ભગાવાન  રામ ે રાવણ  પર  િવજયનો  તહવાર  અસ ય  પર 

સ ય  નો  િવજય,   પાપ  ઉપર  ુ યનો  અને  ુ રાચાર  પર  સદાચારના  િવજય  ુ ં િતક  એટલે  

િવજયાદશમી . 

 

દવાળ : -  દવાળ   એટલે  ઝગમગતા  દ વાડાઓનો  ઉ સવ  .આ  પવ  ભારતવષ  નો  અિત  ાચીન  

લોકઉ સવ છે.દ વાળ નો તહવાર લોકોમા ંઆનદં અને ઉ સાહનો સચંાર કર છે. દપો સવનો તહવાર  

ઐ યની  દવી  મહાલ મીની  સ તા  માટની  ૂ ુ ં પવ  છે  .ઘનતેરસના  દવસથી  દ વાળ નો  

આરંભ  થઈ  ય  છે.લોકો  પોતાના  ઘરન ે સ વી, નવા  કપડા ં પહર   તેમજ  રા ે  દ પ  ગટાવી  

તહવાર  ની  મ   માળે  છે  લોકોમા ં રહલા  ભેદભાવ  ન ે ૂર  કરવા ુ ં એક  સારો  પવ  બની  રહ  છે  .નાના  

બાળકોથી માડં  મોટા ઘરના સ યો ભેગા મળ  ફટાકડા ફોડવાનો આનદં માણે છે .એકબી  ઘર જઈ  

 એકબી ન ેમીઠાઈઓ ખવડાવી એકબી ુ ંઅ ભવાદન કર છે. 

 અ ય  ઉ સવો : -  જુરાતના ં  લોક વનમા ં  વષ  દર યાન  નાના -મોટા  અનેક  ઉ સવો  ઉજવાય  

છે. જુરાત ના ંલોકસ દુાય ના િવિશ ટ ઉ સવો મા ં રુત અને ભ ચ લાના ખારવા લોકો મા ં  

ઉજવાતો  ઘોઘારાયની  છડ નો  ઉ સવ, સૌરા ટના  મ ુવા  ન ક  કટપર  ગામના  કોળ ઓ  ારા  

ઉજવાતો  દર યાપીરનો  ઉ સવ,   સૌરા ટના  રબાર ઓનો  મોમાઈ  માતાનો  મહો સવ, ઉ ર 

જુરાતના ં પાટ દારોનો  હલોટરા  ઉ સવ,   આદ વાસીઓના  ઉ સવો  વગરેનો  સમાવશે  થાય  છે  .આ  

સઘડા  ઉ સવો  સાં દાિયક  એકતા  ળવવામા,ં   માનવહદયમા ં ધાનો  દ પક  ગટલો  રાખવામા ં 

અને વનન ેશ ત અને  શાિંત અપવામા ંઘણા સહાય પ થાય છે . 

ઉપસહંાર  -: 
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                લોકમેળાઓ  અને  લોકઉ સવો  જુરાતના ં સમ   લોકસ દુાય  માટ  સિવશેષ  મહ વ 

ઘરાવ ે છે  .સમ   લોકોના  વનમા ં આનદં  અને  ઉ સાહ  ગટાવનાર  અવસર  બની  રહ  છે.લોકો 

ઉ સવો  એન  મળેાઓના  પર ણામે  લોકો  ન ે સ હુમા ં હરવા  ફરવાનો  અને  ઘરની  બહાર  ુ ત  

વાતાવરણમા ં િવહારવાનો  અને  આનદં ત  થવાનો  પવ  બને   છે.લોક વન ુ ં દવત  એના  સાં ૃિતક  

લોકઉ સવો  અને  લોકમેળામા ં ટ ગોચર  થાય  છે  . જુરાતની  સાં ૃિતક  એકતાના  ળૂ  લોકઉ સવો 

અને  લોકમેળામા ં જ  પડલા  છે  .આમ  લોક વનના  સાં ૃિતક  ઘડતરમા ં મેળાઓ  અને  ઉ સવોનો  

ફાળો ૂ યવાન ર ો છે   . સદંભ ૂચ  -: 

1. ડૉ  .હ મુતાબેન  શશીકાતં  સેદાણી, જુરાતની  લોકસં ૃિત, િુન. થંિનમાણ  બોડ, 

પાચંમી આ િૃત-૨૦૧૭  . 

2. જોરાવરિસહ  દવ, જુરાતની  લોકસાં ૃિત  િવરાસત  , સરકાર   ફોટો  લથો  ેસ, 

અમદાવાદ, ૨૦૧૦  . 

3. જોરાવરિસહ  દવ,   જુરાતનો  લોકકલા  વભૈવ,   , સરકાર   ફોટો  લથો  ેસ, 

અમદાવાદ, ૨૦૧૯-૨૦૨૦ . 

4. જોરાવરિસહ દવ,  લોકસં ૃિત   : જુરાતની લોકસં ૃિત, ૧૯૭૬   

 

Website:- 

             1. www.marugujarat.in 

             2. https://gu.m.wikipedia.org 

             3. https://.skillyuva.com   

             4. https://gujaratgk1.biogspot.com 

             5. https:// tribal.gujarat.gov.in 

             6. https://en.m.wikipedia.org   

 

 

 

ZAFZL ;DFHGL WFlD"STF 

N[;F> 5Z[XEF> AFA]EF> 

5LV[RP0LP :8]0g8 
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C[DPpPU]PI]lGP5F86 
 

WD" lJGF HUTDF\ SM>GM pwWFZ GYLP WD" YSL ÒJG K[ VG[ WD" ;FRL ;DH VF5[ K[P ;FRF ;\TM4 U]Z]VM 

VF56G[ ;NŸDFU[" JF/[ K[P ZAFZL ;DFH 56 WD"DF\ V5FZ zwWF VG[ lJ`JF; WZFJ[ K[P ZAFZLGL TDFD XFBMDF\ V[S 

5MTFGL S]/N[JL VG[ ALÒ VG[S DFTFÒVMGM[ 5}H[ K[P R{+GL GJZFl+DF\ VF;MGL GJZFl+DF\4 T[ VF N[JvN[JLVMGL 

5}HFvVR"GF SZ[ K[P NZZMH  H[JF VFJ0[ T[JF  lNJFvVUZA¿L VFZTL SZL 5|E]:DZ6GM ;\TMQF D[/J[ K[P  VG[ DFTFÒGF 

C]SDM DFGL 5MTFGL ÒJG5F8LG[ ;]WFZ[ K[P DFTFÒGF E]JFÒG[ DFTFG]\ ;F1FFTŸ  ~5 DFG[ K[P  VG[ T[DGF JRGM lXZMDFgI 

ZFB[ K[P VF p5ZF\T V[GF .Q8N[JM4 V[GF WFlD"S :Y/M4 V[GF WD"U]Z]VM 5|tI[ T[ V5FZ DDTF WZFJ[ K[P  

VFnXlST o 

ZAFZL CMI S[ EZJF0 CMI S[ lC\N] WDL" SM>56 S]8]\A CMI T[ 5KL X{J ;\5|NFIL CMI S[ lJQ6] ;\5|NFIL CMI 56 T[ 

;J"G[ S]/N[JL VR}S CMI K[P VFD TM VFnXlSTGL VFZFWGFG]\ JUL"SZ6 X{J;\5|NFIGL V[S XFBF TZLS[ CFST ;\5|NFIDF\ 

SZJFDF\ VFJ[ K[P  56 lJQ6] ;\5|NFIGF S]8]\AM 56 S]/N[JL JUZGF GYLP CSLST[ TM J[NSF/ 5}J"[YL ;]ZL VG[ VF;]ZL 

:J~5MGL N[JLVMGL  5}HFVR"GF VlT5|FRLG SF/YL Vl:TtJDF\ K[ VG[ T[ VFHlNG ;]WL IYFJT K[P VFH[ 56 T[ V[S ÒJ\T 

WD" K[P VFYL VG[S VF;]ZL VG[ ;]ZL XlSTGL N[JN[JLVMGL NxI TYF VNxI :J~5GL IF T[GF  5|TLS EFZTGF B}6[ B}6[ 

HMJF D/[ K[P VF;]ZL XlSTG[ 5|;gG SZJF 5X] Al, WZFJTM VFjIM K[P HIFZ[ ;]ZL IF ;FltJS XlSTGL N[JLG[ DL9M EMU 

WZFJTM VFjIM K[P N]UF"4 RFD]\0F JU[Z[ TM ;J"+ K[ VG[ T[GF VF;]ZL VG[ ;]ZL A\G[ XlSTGF :J~5M Vl:TtJDF\ K[P! 

VF VFnXlSTGF 5}HF VR"GFGF :J~5M AN,FTF ZCIF K[P ZAFZLDF\ p¿Z U]HZFT VG[ ZFH:YFG lJ:TFZDF\ 

Z6]HFGF ZFHF ZFDN[J5LZGL VG[S RDtSFlZS UFYF ;F\E/JF D/[ K[ VG[ VF JU"G[ T[DF\ V8, zwW K[P T[ D}/[ VFnXlSTGL  

5}HFG]\ AN,FI[,]\ :J~5 K[P SF/FgTZ[ 5|J[X[,F cDCF5\Yc4 cDM8M 5\Yc IF cALH DFU"c IF cJFD DFU"cG[ GFD[ VM/BFTM 5\Y 56 

VFGM H V[S OF\8M K[ 56 T[DF\ ;FJ"l+S 5}HF CMTL GYLP 56 T[GF U]%T D\0/M CMI K[P VG[ T[GL U]%TTF H/JFI K[P VF 56 

V[S 5|SFZGL VFnXlSTGL H 5}HF K[P T[DF\ 5|tI1F :+LG[ N[JL TZLS[ :YFIL VgI lJlW p5lJlW VG[ TF\l+S lJlWVM CMI K[P 

T[DF\ SM.56 HFTGM 7FlT4 HFlT4 J\X4 SF{8]\lAS ;\A\W4 :+Lv5]Z]QF4 J6"Z\UGM SM>56 E[N ZBFTM GYLP lNjITF VG[ 

VFtDFG[ SM> HFlT GYLP  

E}JF o  

ZAFZL ;DFHDF\ NZ[SG[ XFBJFZ S}/N[JLVM V,U V,U CMI K[ VG[ T[GF 56 5Z\5ZFUT V,U CMI K[P VCL\ 

N[JLVMGF D-DF\ 5}HFZLVM S[ A|FCD6M CMTF 56  VF JU"GF cE}JFc CMI K[P GJF E}JFGL 5;\NUL E}JFGF ;\TFGMDF\YL H[ 

;\TFG XZLZ JW] 5|lTEFJ VF5[ VG[ XZLZDF\ W}6JFYL h05YL c;Zc ;CH ZLT[ VFJ[  T[GL 5;\NUL SZL E}JF TZLS[ lJlWJT 

:YF5GF SZJFDF\ VFJ[ K[PZ 

DGMJ{7FlGS ZLT[ TM c;Zc R-JFGL IF R-FJJFGL ;CH XlST S[8,FSDF\ H CMI K[ H[D S[ ;\ULT ;J"GF SM9[ CMT]\ 

GYLP 56 T[ S]NZTL A1FL; K[ VG[ H[G[ T[ A1FL; S]NZTL ZLT[ CMI K[ T[ T[G[ ;\ULT ;Z/ ZLT[ VFJ0[ K[ ALHF XaNMDF\ VF V[S 

5|SFZGL K[ T[ lJSF; 5FD[ K[P  ,UEU VFJ]\ E}JFG]\ CMI K[P H[ c;Zc ;CH ZLT[ R-[ K[ T[ E}JF TZLS[ 5;\N SZFI K[P W}6JFGL 

5|lS|IF NZlDIFG YTL XFZLlZS C,GR,G ;FY[ `JF;M`JF;GL lS|IFYL XZLZDF\ DFGl;S XlSTDF\ lJX[QF XlST IF cIXc 

XlST IF lJX[QF XlSTGM ;\RFZ YTM CMI T[J]\ VG]EJFI K[P T[DH T[GF 5|EFJ IF VG]E}lT ;DI[ T[ H[ AM,[ K[ T[ DG]QI 

l;JFIGL XlST AM,[ K[P T[D DFGJFDF\ VFJ[ K[ VG[ T[G[ VF JU" VF ;DI[ E}JFG[ cDFTFc IF cVFnXlSTc SC[ K[P 
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IMUlJnFGL NlQ8V[ W}6JFGL VD]S XFZLlZS 5|lS|IF £FZF XZLZDF\ VD]S BF; RS|M IF XlSTS[g§M H p¿[ÒT YFI K[ VG[ T[ 

;DI[ T[ EFUDF\ UZDL VG]EJFI K[P VF ;DI[ lJX[QF XFZLlZS XlST lGDF"6 YFI K[ TM T[ ;DI[ c5F0Fc p5Z 56 T,JFZ 

,> 5|CFZ SZJF T}8L 50[ K[ VG[ T[G[ BTD SZ[ K[ VG[ HIFZ[  BF; DFGl;S XlST p¿[ÒT YFI  tIFZ[ T[ SM> c5ZFc R[TGFGM 

VG]EJ SZ[ K[P AF{lwWS WD"DF\ H[ cZL9Lc IF cZ[SLc GFD[ VM/BFTL lJnFGF R[TGF  l;wWF\T D]HA VYJF C9IMUXF:+ D]HA 

DG]QIGF XZLZ ACFZ VD]S JFZGF V\TZ ;]WL V[S VNxI XZLZ CMI K[ T[G[ SIFZ[S cVNxI VFEFc 56 SC[ K[ VG[ T[GL 5[,[ 

5FZ H[ VG\T R[TGFGF 5|JFCM DGFI K[ T[ VFJL c5ZFc XlSTG]\ :+MT DGFI K[P T[ c5ZFc XlST IF c5ZFR[TGFc p5ZMST 

lS|IFVMYL ACFZYL B[\RF>G[ XZLZDF\  5|J[X[ K[P VF VFlJQSFZ E}JFGF XZLZ VG[ DG £FZF 5|U8 YFI K[P VCL\ HF6TF\ 

VHF6TF\ 5Z\5ZFUT  ZLT[ VX]wW ~5[ IF VJ{7FlGS IF V6W0 ZLT[ 5|F%T YTF VF VG]EJM VG[  VFlJQSFZMGM4 7FG VG[ 

IMUDFU"GM cN[JLc VFZFWGF ;FY[ UF- ;A\W CMJFYL VCL 5ZM IF V6W0 ZLT[ 5|F%T YTL IF{l6S 5|lS|IFVMGF ;\RFZG[ SFZ6[ 

5|F%T YTL c5ZFc XlSTGM V6W0 lJSF; YFI K[P# 

 UFD9L EFQFFDF\ cE}JFG[c XZc R-L SC[JFI K[ VG[ 5KLGF TASS[ T[DF\ cDFTFc 5|J[XL DGFI K[P S[8,FS T[G[ T[ ;DI[ 

cDFc cN[JLc4 cDFTFc JU[Z[GF GF D[ E]JFG[ ;\AMW[ K[P 5|`GM 5}K[ K[ VG[ DFU"NX"G DF\U[ K[P VF ;DI[ E]JFGF D]B[YL lGS/TF 

TDFD pNUFZM c;F1FFTŸc DFTFGF DGFI K[P E}JF TM DF+ VF ;DI[ cDFwIDc H DGFI K[P VG[ T[ £FZF VFJF JUM" c5ZFc 

XlSTG]\ DFU"NX"G D[/J[ K[P  

ZAFZL JU"G[ VFnXlSTDF\ VGgI zwWF K[ VG[ NZ[S SFI" SZTF\ 5}J" cE}JFc NF6FGL ;\bIF WFIF" 5|DF6[ V[SL IF A[SL 

G YFI TM cDFTFGL DZÒ GYLc T[D DFG[ K[ VG[ SFI" VFZ\E SZTF GYLP  5KL A/N BZLNJM CMI4 ;UF>4 ;U56 S[ ;FY[ 

HM0JF CMI IF NNL"G[ DF\NUL ;DI[ NJFBFG[ ,> HJM CMI TM VF ZLT[ cNF6Fc HMJ0FL cDFTFGLc D\H}ZL K[ S[ GCL\ T[  5|YD 

GSSL SZFJ[ K[ VG[   DFTFGL D\H}ZL G CMI TM SNL VFU/ JWTF GYLP VF DFgITFYL VF JU"G[ ,FE T[DH G]S;FG A\G[ YIF 

K[ HM S[ ,FE SZTF G]S;FG H JW] YI]\ K[P $ 

DFGl;S ,FEGL NlQ8V[ lJRFZLV[ TM ULTFGF pN[XMG]\ T[VM 5F,G SZ[ K[P zL S'Q6[ VH]"GG[ p5N[X VF5TF\ SCI]\ K[ 

S[ cHIFZ[ SF\>56 ;DH G 50[4 X\] SZJ]\ X]\ G SZJ]\ T[GL l£WF pEL YFI TM VFJF ;\S<5 lJS<5 ;DI[ T]\ DFZ[ XZ6[ VFJH[ 

VG[ AW]\ DFZF p5Z KM0L N[ H[Pc VCL\ 56 NZ[S AFATDF\ lG6"IM N[JL ;D1F E}JF 5F;[ cNF6Fc HM> T[GF lG6"I p5Z KM0L 

N[JFYL VF JU"G]\ ÒJG V[S\NZ[ ;\TMQFL VG[ VMKF TGFJJF/] ZCI]\ K[ 56 zLS'Q6[ TM SCI]\ K[ S[ HIFZ[ l£WF pEL YFI tIFZ[ 

T[G[ XZ6[ HJF H6FjI]\ K[ HIFZ[ VCL\ TM 5/[5/[ cNF6Fc HMJ0FJJFGL 5MTFGL c:JcGL lG6"I XlSTGM p5IMU YTM GYLP 

;FZF;FZGM lJJ[S JF5ZTF GYLP 3ZDF\ SM. DF\N] 50I]\ CMI TM NFTF GSFZFtDS 50[ TM 0MS8Z 5F;[ G HFI VG[ T[YL DF6; 

DZL 56 HFIP NF6F HMJ0FJJFGL 5|YFGF VlTZ[SYL VF 5|HF VgI ;DFHGL CZM/DF\ CZ6OF/ EZL XSTL GYLP T[DGL 

5|UlT Z]\WFTL VFJL K[ VF DM8M U[Z,FE K[ HM S[ CJ[ K[<,F JL; JQF"YL E}JFGF J,6MDF\ O[Z YIM K[P DF\NUL  ;DI[ 0MS8Z 

5F;[ HJFGL K}8 VF5[ K[ VG[ ALÒ TZO ,FEGF 5F;FDF\ 5|UlTXL, lJRFZM VG[ 5lZJT"G ;FD[GF E}JFVMGF GSFZFtDS 

J,6G[ SFZ6[ UM5  ;\:S'lT VG[ T[DGL ,MS ;\:S'lT4 VSA\W H/JF> ZC[JF 5FDL K[ VG[ T[GM IX 56 cE}JFcG[ HFI K[P  

DCtJGL CSSLT TM V[ K[ S[ AWF H E}JFG[ ;FRL c;Zc R-TL GYLP ;Z R-FJJFGL HIF\ SXA IF SF{X<I 5|F%T 

SZJFDF\ VFJ[, K[  tIF\ c5ZFc XlSTGM VFlJQSFZ EFuI[ H YFI K[P ,UEU Z 8SF H E}JFVM cIF{lUSc lS|IFGL G{;lU"S 

V;ZDF\ VFJ[ K[P VFYL DM8FEFUGF E}JFVMGF VFUDM VG[  VFN[XMG]\ 5F,G SZJF HTF\ DM8EFUGF JU" V\WzwWFGM 

lXSFZ AG[ K[P 56 VFH[ TM T[ ;DFHDF\ V\WzwWF VE[N K[P 5 

ZD[\6M o 
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VCL\G]\ ;FDFlHS DF/B]\4 5Z\5ZFVM4 pt;JM JU[Z[ VGMBF VG[ lJlXQ8 5|EFJ 5F0GFZ K[P ZD[\6 V[ VF 5|HFGM 

A[CN ,MSl5|I pt;J K[P V[DF\ ccZD[\6Mcc V\U[ TM VCL\ lN,R:5 5Z\5ZF K[P ccZD[\6ccGM pt;J S[ H[DF\ RMSS; 5|SFZGM 

VFwIFltDS ,I HMJF D/[ K[P pt;Jl5|I VF 5|HFGF VFUJF lDHFHG]\ 5|NX"G ccZD[\6cc H[JF VJ;ZMV[ HMJF D/[ K[P VF 

;DFHGM lXZDMZ pt;J V[8,[ ccZD[\6ccP R{+ DlCGFDF\ AWLI ZFl+VM NZdIFG G[C0FVM ;ÒWÒG[ ZD[\6GM H[ O[:8LJ, IMH[ 

K[P H[GL U]HZFTEZDF\ GM\W ,[JFI K[P 

ZD[\6GF VFU,F lNJ;[ G[C0FDF\ Z[TL 5YZF> HFI VYJF TM DFTFGM D- CMI tIF\ Z[TLGF\ UF0F\ 9,JFI VG[ EM\I 

5Z HFHD 5YZFIP R,DvRFSZL YFJF DF\0[PG[C0M VBM C[,[ R-[P V[DGF ñNIDF\ zwWFGL J'lwW SZTF\ VF pt;J ccZD[\6ccGF 

0FIZFDF\ VCL\ 5F8[ D]S[,F 3p\GF NF6F p5F0L J[6 S[ JWFJM ,[JFI K[P VCL\ J[6 V[8,[ A[SL VG[ JWFJM V[8,[ V[SLP 

V[SLvA[SL NF6F VFJ[ TM DFTFÒGL D\H]ZL V[8,[ S[ ccNM-cc VFjIM DGFI K[P VCL\ 36L HuIFV[ N[JN[JLVMG]\ RMIF";L sN[ZF\fG]\ 

BFT]\ CMI K[P N[JN[JLVMGF\ VF NZAFZG[ VCL\ DM8L l;lwW DFGJFDF\ VFJ[ K[P DF,WFZLVMGL DL9F U/FGL ;ZH]VM4 

Z[\U0LVMPPPPP CM\SFZFPPPP 50SFZMVMGL JrR[ V[ E>VM CF\E/MPPPP C V[D W]6TF W]6TF E]JFÒ CFS DFZ[PPPP¦ JFUTF 

0FS,F A\W Y> HFIPPPPP¦ ccE>VMPPPPcc C]\ 5FZ;D6L UMUM C]\ ¦ C]\ l;SMTZ K]\cc BdDF DF0L TG[¦ 30LEZ GLZJ XF\lT 

KJF> HFI ¦ W]6JFG]\ 5]~ YIF 5KL E]JFÒ ccGJ[l-I]\cc 5F6L ,M8M EZLG[ 5LV[P 5Z;[JM ,}K[P YM0LJFZGF lJZFD 5KL V[S 

5KL V[S E]JF W]6[ HFI VG[ ZFT VFBL 5;FZ Y> HFIP VF 5Z\5ZF K[ VG[ N]lGIF VFBL VFDYL T[D Y> HFI4 TM 56 VF 

5Z\5ZFG]\ 5F,G SZJ]\ H V[J]\ DF,WFZLVM DFG[ K[P SM.56 5|SFZGF ;\XI lJGF E]JFÒGF J[6 ZAFZLVM :JLSFZL ,[ K[P 

5MTFGL VFUJL 5|FY"GF sZ[\0Lf o  

5|FY"GF V[ DF,WFZLVMG[ DG ZMÒ\NUL lS|IFVMGL DFOS h858  5TFJL N[JFGL SM. 5|lS|IF GYLP 56 5|FY"GF V[ TM 

5MTFGF V\TIF"DL ;FY[GM JFTF",F5 K[P VFDF\ SIFZ[I ;DÒ G XSFI T[JF UF\0F3[,F VF,F5 ccZ[\0Lcc SZTL JBT[ HMJF D/[ K[P 

V[SDN lGNM"QFEFJPPPP 5Z\T] VFGFYL 5|FY"GFDF\ SM> OZS 50TM GYLP ccZ[\0Lcc DF,WFZLVMGL DF{l,S S<5GFXlSTYL ZRF> 

K[P G[ V[DGF C{I[ J;L U> K[P 5|S'lT VG[ 5ZDFtDFGL VG]E}lDGM VC[;F; V[DG[ Z[\0L SZTL J[/F H YFI K[P VCL\ VFüI" 

V[ JFTG]\ YFI K[ S[ VF ZAFZLVM S\> H E^IF GCM\TFP XFCL4 SFU/ S[ S,D CFYDF\ ,LWF lJGF S[J/ 5MTFGF VFUJF 

VwIFtDGF VG]EJGL JF6L S[8,L J[WSTFYL T[DGL ccZ[\0Lcc VMGL ZRGFDF\YL 5|U8L K[ T[ HM> XSFI K[P VFH[ 56 

DF,WFZLVMGF D]B[ HIFZ[ VFJF XaNMGL ;ZJF6L O]8[ K[ HIFZ[ T[GF EFJMG[ ,IGF 5FZ6[ h],FJLG[ SIFZ[S JU0M 56 VF 

UM5F,SM U]\HTM SZL D]S[ K[ VG[ T[GF\ ;F1FL CMI K[PPPP J'1FM4 GNLVM4 5\BLVM VG[ 0]\UZMP VF Z[\0LVM ,,SFZTF\ 

DF,WFZLVMG[ ;F\E/JF V[ V[S ,CFJM K[P V[DF\ ,I VG[ EFJGL D:TLEIM" S[O CMI K[P GHFST5}6" DFW]I" CMI K[P VG[S 

lGNM"QF S<5GMYL EI]"\ EI]"\ V[DG]\ HFHZDFG UnPPPP ccZ[\0LccDF\ VFJTM ;FlCltIS :5X"4 XaNMGL ZDT VG[ 5|F;GL hDSNDS 

VCL\ VtI\T ,MSl5|I K[P 5MTLSL AM,LGF A/]SF DFwID £FZF ZAFZLVM V[SD[SGF ñNI ;]WL 5CM\RL HFI K[P ;F{G[ VFüI" YFI 

K[ S[ UFD0FGL WZTLGL W}/DF\ ZDGFZF VE6 ZAFZLVM 5F;[ VFJL A/S8 AM,LGM ;D'wW JFZ;M VFjIM XL ZLT[ m 

EFQFFXF:+LVM DF8[ VF EFTLU/ ;FlCtI Z;5|N AGL ZC[ T[J]\ K[P  

DF,WFZLVMGL ;FRL WFlD"STFGL VF B]DFZL K[P T[VM 5MT[ TM >`JZG[ ;Dl5"T CMI K[ HP 5Z\T] EUJFG 56 

T[DGF K[ V[J]\ SC[JFGL B]DFZL T[DGFDF\ :JEFlJS ZLT[ H VFJL HTL CMI K[P 5|E]GL V[ ;F\S0L U,LG[ HF6[ ccZ[\0Lcc YSL 

5/JFZDF\ ZAFZL XMWL ,[ K[P& 

5FNGM\W 
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!P  EÎ lRG]EF>4 DF,WFZL 5MYL4 U]HZFT ZFHI UF\WLGUZ4 !))$4 5'P&$ 

ZP  D,S6 HPGP4 5lZJT"GGL VF\WLDF\ ZAFZL EZJF0 ;DFH4 U]HZFT UM5F,S ;FlCtI ;lDlT4VDNFJFN4 

!))#4 5'P$Z 

#P  DF8l,IF N],[ZFI4 UM5F, NX"G sEFUv!f4 U]HZFT UM5F,S ;CSFZL ;\3 ,LP4 VDNFJFN4 !)*_4 

5'P$# 

$P  V[HG4 5'P$5 

5P  ZAFZL VH]"G4 U]HZFT ZAFZL ;DFH4 ;JF"\U ;\5}6" 5lZRI U|\Y4 Z__&4 5'P*5 

&P  ;SZFEF> H[P ZAFZL4 U]HZFT DM86 ZAFZL 5lZJFZ4 5lZRIU|\Y UF\WLGUZ4 Z_!Z4 5'P#Z 
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તાવના :-   

જુરાત રા યના બનાસકાઠંા જ લામા ં પિ મ ભાગમા ં તરરા ય સરહદ ઉપર 

ઈૂગામ ગામ આવે ુ ંછે. તરરા ય સરહદ ધરાવતો િવ તાર હોવાથી રાજક ય હુા મક 

ટ એ ઈૂગામ ુ ં બૂ મહ વ છે. ભારત દશ આઝાદ થયો યાર ુલ ૫૬૨ દશી રજવાડા ં

હતા.ં મા ંબનાસકાઠંા એજ સીમા ં૧૧ દશી રા યો હતા.ં ત ે૧૧ દશી રા યો ુ ં િવલીનીકરણ 

કર ને બનાસકાઠંા જ લા ુ ંિનમાણ કરવામા ંઆ ુ ંહ ુ.ં  

 સરહદ  િવ તાર હોવાથી મોટા ઔધો ગક એકમો શ ુ થઈ શ ા નથી. આ િવ તારની 

  પ પુાલન અને ખેતી સાથે સકંળાયેલી છે. ઈૂગામનો ઈિતહાસ વાવ અને યાથંી થરાદ 

ધુી પહ ચે છે. ઈૂગામમા ં ચૌહાણ વશંના દરબારો ુ ં શાસન હ ુ.ં વાવ રા યના ચૌહાણ 

પચાણ ન ે વારસાઈમા ં ઈૂગામની ૧૨ ગામોની ગીર  મળ  હતી. ઈૂગામ તા કુામા ં

દશભરમા ં િસ  નડ ર  માતા ુ ંમં દર અને પાડણ ગામમા ં ળૂરાજ સોલકં  થાિપત ળેૂ ર 

મહાદવ અને િમની અયો યા તર ક યાતનામ કટાવ ધામમા ં િવ કમા, ખાખી  મહારાજ ુ ં

મં દર આવે ુ ંછે. 

ઈૂગામની ભૌગો લક થિત :- 

કોઈપણ દશનો ઇિતહાસ તપાસતા પહલા તે દશની ગૂોળ ણવી આવ યક છે. 

જુરાત રા યમા ં ઉ ર ભાગમા ં આવેલા બનાસકાઠંા જ લામા ં ૨૪..૯0 ઉ ર અ ાશં અન ે

૭૧.૨૨0 વૂ રખાશં વ ચે ઇૂગામ આવે ુ ંછે. નો એક છેડો ક છના નાના રણને અડક છે. 

ચારય દશાઓમા ંઉ ર અન ે વૂમા ંવાવ તા કુો, દ ણમા ંરાધન રુ તા કુો અને ચાડચટ 

અને  પિ મમા ં રણ આવે ુ ંછે. 

ઈૂગામની  થાપના અને શાસનકતાઓ :-  

 વાવ રા યમા ંસાગંા  દા  ચૌહાણ ુ ં  શાસન હ ુ.ં તેમના તાબા હઠળ ૫૪ ગામો 

હતા.ં તેમના દ કરા પાતા ને વાવ રા ય અને  પચાણ ને  ૧૨ ગામો સાથે અલગ ગીર  

વારસામા ંમળ . પચાણ  વાવથી ૨૮ કલોમીટરના તર આવેલ ‘ ઈૂ’ િતના રબાર ઓના 

(ઝાપંડા ભરવાડ) નેસડાની  ન ક ઈ.સ. ૧૫૬૯મા ં કસબો બાં યો. ુ ં નામ યા ં વસવાટ 

કરતી ‘ ઇૂ’ ઉપરથી ઇૂગામ રા .ુ  

ઈૂગામની ગાદ  ઉપર તમેના વશંજોએ શાસન ક  ુહ ુ.ં પચાણ એ ૩૦ વષ શાસન 

કયા બાદ તેમના વારસ હગોળ એ ૨૫ વષ શાસન અને યારબાદ રાજિસહ એ ૬૦ વષ 

શાસન ક  ુહ ુ.ં (ઈ.સ. ૧૬૨૪) રાજિસહ એ એ ટટની થાપના કર  હતી. તેમ ુ ં૧૩ ગામો 

ઉપર શાસન હ ુ.ં મા,ં ઈૂગામ, રડોસણ, ભરડવા, પાડણ, નાળોદર, અસારા, લાણા, 
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કાણોઠ , ુધવા, ુ ંભારખા, ગોર વાડા, ચાળા, તેબડા (સોમાસરા ન ક)નો સમાવેશ થતો હતો. 

તેમણે ૬ ુ ોને અલગ અલગ ગીર અને ગરાસની વહચણી કર  હતી.    

  વાવ રા ય ારા ભાયાતી ગામોને અિધકાર ે  આપવામા ં આવતા ં ઇૂગામ 

તા કુાદારન ે ી  વગની મે જ ટની સ ા મળ  હતી. યાિયક કામદાર હો ાની ુએ સ ાનો 

ઉપયોગ કરતા હતા. મીનલ કસમા ંથડ લાસની સ  કર  શકતા અને . ૨૫૦ ધુીનો દંડ 

કર  શકતા હતા.  બદંોબ ત માટ ૧૦ પોલીસ પટલ હતા.  

ઈ.સ. ૧૮૧૯મા ંપાલન રુ એજ સી થાપના થતા ંઆ િવ તારની પહલીવાર ભૌગો લક 

સીમા ન  થઈ. યારબાદ ઈ.સ. ૧૮૨૦ અન ે ૧૮૨૬મા ં ેજ સરકાર સાથે સિંધઓ કર  

હતી. ઈ.સ. ૧૮૪૪ મા ં ૨૧ ગામડાઓ સાથે એજ સીમા ં ભેળવવામા ં આ ુ ં અને સબ થા ુ ં

બ ુ.ં ટશકાળ દર યાન ઈૂગામનો વહ વટ ઠાકોર પૂતિસહ, નથા , ચતરાણી રુજમલ 

પ ુ , નરિસહ  પૂતિસહ  અને મા ુ  નથા એ કય  હતો.  

ઈ.સ. ૧૮૭૫ના ડ સે બર મ હનાની તેરમી તાર ખે  વાવમાથંી ઇૂગામ અલગ થા ુ ં

પાડવામા ંઆ ુ.ં ઇૂગામ થાણામા ં૨૧ ગામડાઓ હતા.ં મા ં૧૦ ખાલસા ગામો  ઇૂગામ, 

દવ રુા, હરા રુા, મડાહટ, ભરડવા, લ બાળા, ચાળા, પાડણ, ુ ંભારખા, ુધવા અન ે૧૧ અ ય 

ગામોમા ં૬ ભાયાતી અન ે૨ ચારણો અને ૨ રાજ તૂોની પાસે હતા.ંઈ.સ. ૧૯૦૦ની થિતએ 

બનાસકાઠંા એજ સીમા ં ચાર પો ટ ઓફ સ હતી.  પાલન રુ, ડ સા, રાધન રુ અન ે

ઈૂગામમા ંહતી. 

પાલન રુ એજ સી િવ તારના રા યો ુ ંભારતીય સઘંમા જોડાણ માટ સરદાર પટલે ડો. 

વરાજ મહતા અને રિવશકંર મહારાજને કામ સ ુ ંહ ુ.ં તેમને તાપિસહ ગાયકવાડ બૂ 

મદદ કર  હતી. નગરશેઠ પ ાલાલ ે ઈૂગામના રાજવીને સમ વીન ે જોડાણખતમા ં સહ  

કરાવી હતી. ૧૦મી ૂન ૧૯૪૮ના રોજ િવલીનીકરણ કરવામા ં આવતા ં તે ભારતીય સઘંનો 

ભાગ બ ુ ંહ ુ.ં હૃદ ુબંઈ રા યમા ંબનાસકાઠંા જ લો બ ુ.ં ઈ.સ. ૧૯૬૦મા ં હૃદ ુબંઈ 

રા ય ુ ંિવઘટન થતા ં જુરાત અને રાજ થાન એમ બે રા યો અ ત વમા ંઆ યા. બનાસકાઠંા 

એજ સીના ૧૧ દશી રા યો ુ ંગઠન કર ન ેબનાસકાઠંા જ લા ુ ં િનમાણ કરવામા ંઆ ુ ંહ ુ.ં  

યાર ઈૂગામનો સમાવશે વાવ તા કુામા ં કરવામા ં આ યો હતો. ત કાલીન ુ યમં ી ી 

નર ભાઈ મોદ એ ૧૭મી સ ટ બર ૨૦૧૩ના રોજ વહ વટ  સરળતા માટ રા યમા ં નવા 

જ લાઓ અને તા કુાઓની ઘોષણા કર  હતી. મા ંબનાસકાઠંા જ લામા ં(૧) લાખણી અને 
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(૨) ઇુગામ એમ બે નવા તા કુાઓ અ ત વમા ં આ યા હતા. વાવ તા કુામાથંી ૪૫  

ગામડાઓનો અલગ નવો ઇૂગામ તા કુો બ ુ.ં ઇૂગામ ગામમા ં ામ પચંાયત છે.  

અથતં  :- 

હડ પાકાલીન સમયમા ંઆખો દશ સ ૃ  હતો. આ દશમા ં કટલાકં ધીકતા ં બદંરો 

હતા.ં મા ં ઈૂગામ તા કુાના બેણપ, વાવ તા કુાના ઢ મા અને થરાદ તા કુાના ભોરોલના 

ઉ લેખો મળે છે. બણેપ બદંરને  ‘બેનાતટ  બદંર’ તર ક ઓળખવામા ંઆવ ુ ં હ ુ.ં  બણેપ  

બદંરથી  ૧૪મી સદ  ધુીના ં ત ધુી િવદશ સાથે યાપાર થતો હતો. અહ થી કટલાક 

અવશેષો મળ  આ યા છે.  

િવષમ વાતાવરણ અને ખારાપાણીને કરને લોકો ચોમાસામા ંજ ખેતી કર છે. અથતં  

ખેતી અન ે પ પુાલન સાથે સકંળાયેલ છે. ઈ.સ. ૧૮૧૯મા ં ક છના ધરતીકંપ પછ  મોટા 

ભાગની જમીન ખાર  બની ગઈ હતી. દ રયાની ખારાશ જમીનના ઉપરના પડમા ંભળ  જવાથી 

સમ  િવ તારમા ંખતેી કર  શકાતી નથી. જોક, એમા ંમી ુ ં િવ લુ માણમા ંતૈયાર થાય છે. 

રણમા ંસરખડ ુ ંઘાસ થાય છે.   

મહિષ કણાદ હાઈ લૂ ુ ંિનમાણ :- 

ઈૂગામમા ં વીસમી સદ ના છ ા દાયકામા ં ુ કાળ પડતા ં વામી સ ચદાનદં 

(દંતાલીવાળા)ની ટ મ ારા રાહતકાય  શ  કરવામા ં આ યા ં હતા.ં એ રાહતકાયમા ં મળેલ 

દાનમાથંી ૩૦,૦૦૦ ટલા િપયા વ યા હતા. પરં  ુ એ રકમન ે યા ં જ વાપરવા માગંતા 

સ ચદાનદં ામજનો સમ  વાત કૂ . ામજનો ૩૦,૦૦૦ િપયા એકઠા કર તો તમેને 

રાહતકાય માથંી વધેલા ૩૦,૦૦૦ પરત મળે. એ રકમમાથંી હાઈ ૂલ તયૈાર કરવાની વાત 

કર .  

ભાણાભાઈ સ હત ામજનોએ અગાઉના અ ભુવ ારા કહ ુ ં ક પહલા ં સાડા ણસો 

માડં ભેગા થયા હતા હવ ેકદાચ સાત- આઠ હ ર ભગેા થશે. ામજનોએ ીસ હ રની  વાત 

મં ૂર ન કરતા ંસ ચદાનદં એ ૧,૦૦૦ મણ બાજર  દાનમા ંઆપવા ક ુ.ં  

ચોથા દવસે ૧૨૫૦ મણ બાજર  ભેગી થઈ અને દસમા દવસે ૪,૦૦૦ મણ બાજર  

એકઠ  થયેલી. ની કમત સવા લાખ િપયા ટલી થતી હતી. એમા ં ૩૦,૦૦૦ ઉમેર ન ે

સ ચદાનદં એ ' ઈૂગામ િવભાગ િવકાસ ટ' બનાવડા ુ.ં એ ટ ારા બાજર માથંી ઈ.સ. 

૧૯૭૩મા ંમહિષ કણાદ હાઈ ૂલ શ  કરવામા ંઆવેલી.  

પ ર થિતનો તાગ મેળવીને લોકોને યો ય માગ તરફ વાળવા ુ ંકામ સતં જ કર  શક! 

ઈૂગામની ુ ં વનધોરણ ધુારવા માટ બી ં પણ કામો થઇ શક એમ હતા. પરં  ુ
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સ ચદાનદં  ણતા હતા ક, િશ ણ િસવાય ના વનધોરણમા ં ારય પણ ધુારો 

આવી શકશે નહ .  

અવશેષો :- 

ાચીન નગર ના અવશષેો સોનેથમાથંી મળ  આ યા છે. 

આબોહવા :- 

ઇૂગામ િવ તાર રણની કાધંીએ આવેલો હોવાથી ઉનાળામા ં  ૂવાય છે અને િશયાળામા ં

સખત ઠંડ  પડ છે. આ રણ િવ તારને ગોઢાના રણ તર ક ઓળખવામા ંઆવે છે. વતમાન 

રણની જ યાએ ાચીન સમયમા ં દ રયો હતો. ૂ ખલનને કારણ ે રણ બ ુ ં છે. વરસાદ 

અિનયિમત પડ છે. ણ વષ એક વાર ુ કાળ પડ છે.  

ુ ય પાકો :- 

  ઇૂગામ તા કુામા ંચોમાસા દર યાન બાજર , ગવાર, વુેર, માગ, ુવાર, તલ વગરે 

પાકો લેવામા ં આવે છે. કટલાક સમયથી નમદા નહરને લીધે િસચાઈની શ આત થવાથી 

િશયાળામા ંઘ , એરંડા, કપાસ, ું, ઇસબ લુ વગર પાકો લવેામા ંઆવે છે. 

ઇૂગામ તા કુાના ંધાિમક થળો :- 

આ િવ તારની ને વારસામા ં ધાિમકતાના સં કાર મ યા છે. તેથી ગામડ ગામડ 

અનેક મં દરો જોવા મળે છે.   

નડ ર  માતા  - નડાબેટ 

તરરા ય સરહદ ઉપર નડાબેટ આવે ુ ં છે. આ મં દર લ કરના જવાનો ૂ  કર 

છે. આ સરહદ ઉપર કોઈ આ મણ થ ુ ંનથી તે આ દશની િવશેષતા છે. 

નડાબેટ ધામે ધમ ધ  ફરક તાર , 

િસધના સરહદ બરા  વરવડ  હ મા.ં 

તરરા ય સરહદ ઉપર સીમા દશનને વાસન થળ તર ક િવકસાવવામા ંઆ ુ ં

છે. યાનંી સીમા રુ ા દળની ચોક ન ેલ બાળાના  પગી ‘રણછોડ રબાર ’ ુ ંનામ આપવામા ં

આ ુ ંછે. યા ંરણછોડ પગી ુ ં મારક તૈયાર કરવામા ંઆ ુ ંછે.   

શ ત ધામ  - ઇૂગામ  

ઈૂગામની થાપના વૂ ઈૂ (ઝાપંડા- ભરવાડ) િતના  નેસડાની ુળદવી ી  

શ ત માતા ુ ં મં દર આવે ુ ં છે.  હાલમા ં શ ત ધામ તર ક ઓળખાય છે. શ તધામનો 

ણ ાર ઈ.સ. ૨૦૦૩મા ંચૈ  દુ દશમના રોજ કરવામા ંઆ યો હતો. 

ળેૂ ર મહાદવ – પાડણ  
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પાડણ ગામ સોલકં કાળમા ંપાડણક તર ક ઓળખા ુ ંહ ુ.ં પાટણપિત ળૂરાજ સોલકં એ 

ળૂરા ર મહાદવ ુ ંમ ં દર બધંા ુ ંહ ુ.ં સોલકં ઓએ અપનાવેલ ગાધંારશૈલીના ંદશન થાય 

છે.  

કટાવધામ ‘િમની અયો યા’ 

િમની અયો યા તર ક ઓળખાતા કટાવધામમા ં િવ કમા મં દર, ખાખી  મહારાજની 

સમાધી અને રાઘવે  સરકાર અને અ દુા મં દર આવે ુ ંછે.  

િવ કમા મં દરની િત ઠા સવતં ૧૯૭૫મા ં અને રામ  મં દરની િત ઠા સવતં 

૧૯૭૯મા ંકરવામા ંઆવી હતી. 

ળૂ ઉ ર દશના ખાખી  મહારા  બલીના ઝાડને માથાની જટા બાધંીને તપ યા 

કર  હતી. એ બલી આ  પણ બાળ વ પમા ંજોવા મળે છે.   

ણેુ ર મહાદવ -  ુ દોસણ 

ઇૂગામ તા કુાના ુ દોસણ ગામમા ંપૌરા ણક  ણુે ર મહાદવ ુ ંમં દર આવે ુ ંછે. આ 

િશવ લગ પાડંવકાલીન હોવા ુ ંમનાય છે. યા ં વયં  ૂઉભરતા પાણીનો ુ ંડ છે. લોકમા યતા 

માણે તેના પાણીથી અસા ય રોગો મટ છે. આ િશવમં દર આઝાદ ની ચળવળની બઠેકો 

ભરાતી હતી. ુ દોસણ ગામના ી નારાયણ વામી ુ ુ હસં વામીએ આઝાદ ની ચળવળમા ં

ુ ય િૂમકા ભજવી હતી.   

તારત ય :- 

ઈૂગામની ઉપરોકત બાબતોના અ યાસના આધાર અહ  શકાય છે, 'મ યકાળથી 

રાજક ય, સામા જક, આિથક ર ત ેઉ ત અવ થામા ંતૈયાર થઈ ર ુ ંછે. ની વણથભંી વણ ર 

વતમાનમા ંચાલી રહ  છે.' ઈૂગામે ભાયાતી ગામથી માડં ન ે વતં  રા ય ધુીની રાજક ય 

સ ાઓ ભોગવી છે. અહ ના મં દરો અનોખો ઈિતહાસ સાચવી ર ા ંછે. રણિવ તારમા ં યા ં યા ં

મીઠા પાણી ુ ંઝર ુ ંજોવા મળે છે, યાર  અ કૂ મહાભારત કાળના અ ુનને યાદ કર છે.  

સદંભ ૂચ :- 

1. BANASKANTHA DISTRICT GAZETTEER – 1981 

2. GAZZETTEER OF THE BOMBAY PRESIDENSY  - 1880 

3. THE IMPERIAL GAZETTEER OF INDIA – 1885 

4. આચાય ક  ુ-  બનાસની અ મતાનો ઉ મષે. 

5. િવકાસ વા ટકા -  બનાસકાઠંા  
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અમદાવાદની પોળ – એક સાં ૃિતક વારસો 

નાઈ દ ેશ હરશભાઈ 

પીએચ.ડ . કોલર, સમાજિવ ા ભવન,  

જુરાત િુનવિસટ , અમદાવાદ 

તાવના 

 આ િુનક સમયમા ંસાં ૃિતક ધરોહરને કાળ વૂક સાચવવી અને તેની સભંાળ લેવી 

અિત આવ યક બની છે. વૈિ ક ક ાએ બધા જ દશો પોત-પોતાની સં ૃિતનો િવકાસ કરવા 

અને તેની કાળ  લેતા થયા છે. ભારતના ં િવિવધ શહરોમા ંસા ં ૃિતક ધરોહરના શહર તર ક 

અમદાવાદની ગણના થાય છે. તમેજ આ  એક બૂ જ િવકિસત શહર તર ક અમદાવાદની 

ગણના થાય છે. અમદાવાદનો સાં ૃિતક િવકાસ થવા પાછળ અમદાવાદની પોળોની ુ ય 

િૂમકા રહલી છે. પોળમા ંિવિશ ટ સં ૃિત અને પરંપરા જોવા મળે છે. પોળ ુ ંસમાજ વન એ 

જ પોળની સાચી ઓળખ છે. પોળમા ં રહતા િવિશ ટ જનસ હૂના િનવાસ થાન ુ ં વશે ાર 

એટલે પોળ, એમા ંકોઈ એક ાિત સ હૂ ક ધધંાના માણસોને રહવા માટ િવ તાર ફાળવવામા ં

આવતો હતો. 

 અહમદશાહ 15મી સદ મા ંઈ.સ.1411ની 27મી ફ આુર એ અહમદાબાદ નગર  વસાવી 

હતી. લુતાનોએ શહરને વધા  ુ અને શણગા .ુ મહ દૂ બગેડા ધુીનો સમય શહરના 

િવકાસનો ગાળો હતો. શહરની આબાદ  વધી હતી. શહર બધી ર ત ેખીલી ઉઠ ુ ંહ ુ.ં દસ-દસ 

ગાડ  સાથે જઈ શક તેવા પહોળા ં ર તા હતા. બાગ-બગીચા, રુ ત દરવા  અને ુદંર 

ઈમારતોથી શોભ ુ ંહ ુ.ં આ ર ત ેશહરની ચમકદમક કંઈક ઔર હતી. આમ જનતામા ંઆ ગુ 
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આસમાની લુતાની તર ક ણીતો હતો. અમદાવાદની નગર રચનામા ંપોળો અગ યનો ભાગ 

ભજવ ે છે. પોળો પાટણ ુ ં અ કુરણ છે. પોળો શહર વ ુ ં યારથી જ થયેલી છે. મોગલાઈ 

પહલાના અમદાવાદના ઇિતહાસની સુલમાન તવાર ખોમા ંપોળોનો ઉ લેખ ખાસ મળતો નથી. 

પણ િમરાતે અહમદ ના ઘણા ઉ લેખો છે, અને મોગલાઈ પહલાના દ તાવેજોમા ં જોતા ં પણ 

પોળો હોવા ુ ંસા બત થાય છે. પોળો અમદાવાદની શ આતથી જ હતી એમ માની લઈએ તો 

પણ હાલના વ પ ેહતી એમ તો મનાય જ નહ . હાલની પોળો કટલીક મરાઠા સમયમા ંઅન ે

કટલી ે  રા યની શ આતમા ંવસલેી છે. અને એ વસતી વખતે કોઈ તની િનયિમત 

રચના ક િસ ધાતં જળવાયો નથી. પોળોની રચના  ર તે થઈ તેમાથંી તે ુ ંસામા જક વન 

વ  ુ િવકસીત થ ુ.ં પોળોની દર આવેલા ઘરના ઓટલા પર બેસીને મ હલાઓ રોજ-બરોજ 

એકબી  સાથે બસેતી. રોજની દનચયા િવશે વાતાલાપ કરતી. ના કારણ ે તેમની વ ચ ે

સામા જકતા પર પર ગાઢ બનતી ગઈ. પોળમા ં ુદ  ુદ  ાિતના હોવાથી એકબી ના ર ત-

રવાજો, પરંપરાઓ, તહવારો, વગેર અપનાવતા થયા અન ેતેમની સાં ૃિતક થિતમા ં િવકાસ 

થતો ગયો. શહરની પોળો ઘણી સાકંડ  છે અને પોળમાથંી બી  પોળમા ં જઈ શકાય છે. 

એકબી ની ઘરના છાપરા પર જઈ શકાય છે. પોળની ગૂોળ સાપસીડ ની રમત વી છે, 

લૂ લૂામણી વી પોળો છે. તનેી ગૂોળ પોળ રહવાસી જ સમ  શક છે. પોળોની સાં ૃિતક, 

સામા જક થિતને સમજવી હોય તો હ રટજ વોક ારા પોળોની લુાકાત લેવી અ યતં 

આવ યક ગણાય છે. 

અમદાવાદની પોળમા ંધબકતા સામા ક વનની િવિશ ટતાઃ 

 ભારતભરમા ં અમદાવાદ  લોકોની એક અલગ જ ઓળખાણ છે. અમદાવાદ ઓ િવશ ે

વાત થાય યાર એક વા  તો યાદ આવે, તે છે, “અમદાવાદ  એટલ ે અમદાવાદ ” મા  

બોલવામા ંજ નહ , પણ સાહસ અને કંઈક અલગ કરવાની ચાહના અહ ના લોકોમા ંજોવા મળે 

છે. અમદાવાદની પોળો ુ ં વન િનરા ં છે. તેને ન કથી િનહાળો તો તેમા ંદરક રંગોને જોઈ 

શકાય છે. પોળોમા ંતહવાર હોય ક, ધાિમક, સામા જક સગંની ઉજવણી હોય, લોકોમા ં ેમ 

અને એકબી ન ે મદદ કરવાની ભાવના આ  પણ જોવા મળે છે. િવચારોથી મોડન અન ે

સાદગીભ  ુ વન પોળોમા ંજોવા મળે છે. અનેક ર ત રવાજો અન ેઅનેક મા યતાઓ પોળના 

વનમા ંજોવા મળે છે. અમદાવાદની થાપના પહલા પણ પોળોની હયાતીના રુાવા મળ  
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આ યા છે, પણ તેમ છતા ંતે સમયના લોકો ુ ં વન ક ુ ંહશે તે િવશે બ ુ ણવા મળ ુ ંનથી. 

અમદાવાદની પોળોના સામા જક વનનો યાલ પોળના મકાનોની ગીચતા અને માનવોની 

ગીચતાની હોવા છતા ંપણ તેઓ મોકળાશથી રહ છે. પોળવાસીઓમા ંમનની મોકળાશ સિવશેષ 

છે. પોળોમા ંગર બ, મ યમ અને ધિનક લોકોના ંઘરો છે, તમે છતા ંબધા પોળવાસીના ંમનમા ં

ક દલમા ં કોઈ ષૈ ક વૈમન ય જોવા મળતા ંનથી. એકબી  સાથેના સામા જક યવહારમા ં

અને વતનમા ં કોઈ ફરફાર નજર પડતો નથી. પોળના સામા જક વનમા ં િવષમતાની સાથ ે

સમતાના ંદશન થાય છે. પોળના પ રવાર ‘િવ  એક ુ ુ ંબ’ની મ ેમભાવથી રહતા હતા અન ે

રહ છે. તેઓ ‘પહલો સગો પાડોશી’મા ં માને છે. અમદાવાદની સામા જકતાનો યાલ તેની 

પોળોમા ં રહલી વ તી ઉપરથી મેળવી શકાય છે. અમદાવાદ વ યા પહલા ંઅહ  ભીલ લોકો 

વસતા હતા, પરં  ુ અમદાવાદ વ યાના થોડા સમયમા ં જ અહ  ળૂ અમદાવાદ  એટલ ે ક 

ભીલોની વ તી ઘટ  ગઈ અન ે અહ  બહારથી આવેલી વ તીએ પોતાના ડરા નાં યા. 

અમદાવાદમા ં િમ  વ તી પહલાથી જ આવીને વસી હતી. અમદાવાદમા ંવ તીના ૂથ જુબ 

જ તેમની વસાહતો જોવા મળતી હતી. એટલે જ મોટા ભાગની પોળોમા ંએક ધમ, િત ક 

સમાજના લોકો વસતા હતા. આ માણે આપણે જોઈએ તો પોળોમા ંવસેલી વસાહત તેમના 

ધમ, િત અને સમાજની ટ વસી હતી. આથી તે િવ તારોમા ંતેમના ધાિમક થાનો પણ વ  ુ

જોવા મળે છે. 

 પોળવાસીઓ ુ ં વન જોઈએ તો તેમના ઉપર ધમ ુ ં ુ વ વધાર જોવા મળે છે. 

લોકો ભ ત અને ધાિમક વન વ  ુવીતાવતા હતા, ના રુાવા પ ેપોળ િવ તારમા ંબનેલા 

મં દરો અને મ જદો જોઈ શકાય છે. દરક મં દર ક ધાિમક થાપ ય પાછળ એક દંતકથા 

જ રથી સકંળાયેલી જોવા મળે છે. અનેક ધાિમક મા યતાઓ સાથે પોતાના વનમા ંકટલાક 

ર ત રવાજો જોવા મળતા,ં માનંો એક બૂ જ ચ લત અને મહ વનો રવાજ એટલ ે

“ધારાવહ ” – દરક પોળમા ંચૈ માસમા ંકોઈપણ એક દવસની પસદંગી કર ન ેપોળમા ંરહતા 

લોકો હવન ુ ંઆયોજન કરતા ંહતા.ં દરક ઘરથી પૈસા ઉઘરાવીને હવન અને જમણવાર ુ ં બૂ 

જ ુદંર આયોજન કરવામા ંઆવ ુ ંહ ુ.ં આ હવન ુ ું થઈ ગયા બાદ ઘડામા ંપાણી ભરવામા ં

આવ ુ,ં તેમા ં વાસની નાની સાઠંકડ  નાખંીને તૂરનો દોરો બાધંવામા ં આવતો અને આખી 

પોળની ફરતે ઘડામા ુ ંપાણી છાટંવામા ંઆવ ુ ંઅને સાથએ સાથે તૂરનો દોરો પણ આખી 
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પોળ ફરતે બાધંવામા ં આવતો. જળની ધારા અને તૂરના દોરાથી પોળને કત કરવામા ં

આવતી હતી. થી પોળની દર રહતા લોકો ખુી, વ થ અન ેશાિંતમય વન વી શક. 

આ દવસે રા ે પોળમા ંગરબા રમવામા ંઆવતા અને ઢોલનગારા સાથે ધારાવાહ  કરવામા ં

આવતી. આવા અનેક રવાજો પોળવાસીઓના વનમા જોવા મળે છે. 

 પોળ વાસીઓ ુ ંરોજબરોજ ુ ં વન જોઈએ તો પોળમા ંમ હલાઓ વહલી સવાર ઘરની 

બહાર આવેલી ચોકડ મા ં કપડા ંધોતા ં ધોતા ં વાતો શ  કરતી,  રા ે રુ  થતી હતી. શાક 

સમાર ુ,ં અનાજ સાફ કર ુ ં વા કામો આસપાસની મ હલા સાથ ે મળ ને કામ કરતી અન ે

એકબી ન ે કરાવતી હતી. દવસભરના નાના-ંમોટા કામ કરતી વેળાએ તઓે અલપ-ઝલપ 

વાતોનો દોર ચા  ુજ રાખતા ંહતા.ં ત ેસમય ે ચા વગની ી અ ય વગના લોકોને મો ુ ં ન 

બતાવે તે ુ ંપણ જોવા મળ ુ ંહ ુ.ં પોળમા ંરહતા લોકો પોળના ંપચં માટ તો સમાન જ રહતા, 

ભલે ાિત અલગ હોય. તે સમયે પચં ારા પોળના ં કટલાક નીિત-િનયમો પણ બનાવવામા ં

આવતા હતા. આ િનયમો ુ ંપાલન ન કર તેન ેપચં ારા સ  પણ આપવામા ંઆવતી. કયારક 

તો પ રવારનો બ હ કાર પણ કરવામા ંઆવતો. પોળના દરક વડ લોને નાના-મોટા ારા આદર 

અને માન આપવામા ંઆવ ુ.ં જ ર પડ યાર સૌ મદદ પણ કરતા. પહલા લોકો માટ સૌથી 

અગ યની વાત પટે ભરવાની હતી. યાર આ  લોકોએ પોતાપ ુ ં મુાવી દ ુ ં છે. પોળો એ 

નાગ રક વહ વટ  તં નો પાયો હતી. અહ  લોકો યાર કોઈ મર  ય યાર મશાન ેઆવનાર 

લોકો એક એક લાક ુ ંલઈન ેઆપતા ંહતા ંઅને સગં રૂો કરતા.ં એકબી ન ેમદદ કરવાની 

ભાવના હોવા છતા ં પોળના લોકોમા ં સૌની પચંાત કરવાની ૂટવ પણ જોવા મળતી હતી. 

આટલા બધંનો હોવા છતા ંપણ તે સમયમા ંપણ અનૈિતક સબંધંો જોવા મળતા ંહતા.  

 પોળની એક સાં ૃિતક િવશેષતામા ંએક વાત પર ખાસ યાન દોરવા ુ ંમન થાય અન ે

તે છે પોળની સમતા. આ  ભારતમા ં કટલાય રા યોમા ંચાલીઓ અને સાકંડ  ગલીઓવાળ  

પોળ જોવા મળે છે, પરં  ુ યા આિથક ટએ સમાનતા ધરાવતા ં લોકો વસે છે, યાર 

અમદાવાદની પોળમા ં આિથક િવષમતા હોવા છતા ં પણ સમતા જોવા મળે છે.  પોળમા ં

િમલમા લક ક ઉ ોગપિત રહતા હોય એ જ પોળમા ંિમલના મ ૂર પણ રહતા હોય તવેી આિથક 

િવષમતામા ંપણ એકતા બી  ાયં જોવા મળતી નથી. પોળમા ંઆિથક ર તે િવષમતા ભલે 

હોય પણ ારય આ િવષયમા ં એકબી  સાથનેા યવહાર-વતનમા ં જોવા મળતી નથી. 
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પોળમા ં રહતી એક ય તની સમ યાને આખી પોળ એક થઈને ઉકલી લતેી હતી. ત ેસમય ે

માનવીને ારય એકલતા સાલતી નહોતી. આજની હાઈ-ફાઈ સોસાયટ મા ંલાખોના મકાનોમા ં

આિથક સમાનતા હોવા છતા ંપણ એક ઈષાનો ભાવ અને એકલતાભ  ુ વન જોવા મળે છે, 

યાર પોળોમા ંરહતા લોકો વ ચે નેહ અને લાગણીના સબંધંો જોવા મળતા હતા. 

કટલીક મહ વની પોળની સામા જકતા અને સાં ૃિતકતાઃ  

1. વનમાળ  વાકંાની પોળઃ 

 વનમાળ  વાકંાની પોળ શાહ રુમા ં આવેલી છે. વનમાળ  વાકંાની પોળમા ં કણબી, 

થુાર, કાગદ , ભાવસાર, સોની, વા ણયા અને ા ણ ઉપરાતં મોમના સુલમાનો રહ છે. 

આ  પોળ પચંરંગી વ તી ધરાવે છે. વનમાળ  પોળ ઘણી લાબંી અને વાકં કૂ  ગલીઓવાળ  

હોવાથી વનમાળ ની સાથ ેવાકંા શ દ જોડાઈ ગયો હોવા ુ ંસભંવ છે. ઔરંગઝેબનો જુરાતના 

બેૂદાર તર ક કરતાલ ખાનનો અને નગરશેઠ તર ક વનમાળ દાસ તાપીદાસનો ઉ લેખ છે. 

ઔરંગઝબેના સમયમા ંલગભગ ઈ.સ.1690મા ંતેમણે શાહ રુ ચકલામા ંઆ પોળ વસાવેલી. આ 

પોળમા ંઅનેક ખડક ઓ અને ખાચંાઓ છે. ના નામો મોમીન ગલી, વચલી પોળ, ઉભો શરે, 

ગણેશ ભાભાનો ખાચંો, ઓળંગો એટલે સ તનત કાલની કોટની દવાલ દખાય અને તરત 

મોમનવાડ શ  થાય. ફર મા  એટલો ક વનમાળ  વનાકંાની પોળની શ આત મોમીન ગલીથી 

થાય છે. એટલ ે ુ લમ વસાહત યારબાદ હ ુ  વસાહત શ  થાય છે. આ  તેમા ં િવિવધ 

ાિતઓ અને કોમો વસ ે છે. મ ક કડવા પટલ, દર , ધોબી, થુાર, ભાવસાર, સોની, 

ા ણ, વા ણયા, દ લત, તી, મારવાડ  અને શખે, સૈયદ અને ખાન અટક ધરાવતા ુ લમો 

પણ રહ છે. આ પોળમા ં નો ઘણા ૂજ છે. આ પોળે િવિવધતામા ંએકતા ુ ં ૂ  ચ રતાથ ક  ુ

છે. ગણપિત િવસ નનો ઉ સવ હ ુ  અને સુલમાનો બનેં ભેગા મળ ને ઉજવે છે અને માતાની 

માડંવી પધરામણી વખતે પોળના મેનેજમે ટ સ હત તમામ કામો માટ ુ લમ બરાદરો આગળ 

પડતો ભાગ ભજવે છે. યાર પોળમા ંતા યાના ુ સુ નીકળે છે યાર હ ુ  ભાઈઓ બહનો 

તેમા ં ઉ સાહ વૂક ભાગ લે છે. ટા ઘટં  અને ધોબી ઓટલાની ત ન ન કમા ં ાચીન 

મ તાનવાલી મ જદ આવેલી છે. ના પરથી આપણ ે ણી શક ય ે છ એ ક પોળના લોકો 

પર પર એક બી  સાથે ગાઢ ર તે સકંળાયેલા હોય છે. 

2. આકાશેઠ વૂાની પોળઃ 
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 આકાશેઠ કર ને એક શા કુાર હતો. તેણે ૂવો બધંા યો તે ઉપરથી પોળ ુ ંનામ પડ ુ ં

હશે. એક જમાનામા ંઆકાશેઠ ૂવાની પોળ નાગરોની પોળ તર ક ઓળખાતી. છે લા પચાસ ક 

સાઈઠ વષથી આ પોળ ુ ં લેવર બદલાતા મારવાડ ઓ સ હત અ ય ાિતઓના માણસો અહ  

રહ છે. પણ તે અગાઉ આકાશઠે ૂવાની પોળ ુ ં ય ત વ ઘડવામા ં નાગરો તથા ા ણોએ 

મોટો ફાળો આ યો હતો. આ પોળમા ંનાગરોની વ તી ઘણી છે અને તેમા ંમોટ -મોટ  હવેલીઓ 

બાધંીને રહ છે. આકાશેઠ ૂવાની પોળમા ંિશવ સાદ માકંડ નામના એક નાગર ફોજદારનો હો ો 

ધરાવતા હતા. તે અછતના સમયમા ંપોળવાસીઓ માટ અનાજ, ખાડં, તેલ અને કરોસીનની 

સગવડ કર  આપતા હતા. અમદાવાદમા ંસૌ થમ છાપખા ુ ંઆકાશેઠ ૂવાની પોળમા ં થપા ુ ં

હ ુ.ં જુરાતી ભાષા સા હ ય અન ે સમાજ ધુારાના િવકાસ માટ ઈ.સ. 1848મા ં જુરાત 

વના લુર સોસાયટ  થપાઈ હતી. તેન ેબી  વષ આ સં થાએ ‘વતમાન’ નામ ુ ંઅઠવા ડક 

શ  ક .ુ ‘વતમાન’ અને ુ ધ કાશમના છપાઈ કામનો જશ આકાશેઠ ૂવાની પોળને ય છે. 

આ પોળમા ં દર જતા ં બા  માતા ુ ં દહ ું અને યાથંી થોડા આગળ ચાલે એટલ ે એક 

મહાદવ ુ ંમં દર આવે છે. આ પોળમા ંલોકો ભદેભાવ રા યા વગર હળ મળ ને અને શાિંતથી 

રહતા ગાધંી ગુ પહલા પણ ઘર ઘર ર ટયા ચાલતા, પોળને નાક પ રો ણૂીઓ લઈને 

સવાર વહલો બેસતો. 

3. કામે રની પોળઃ 

 કામે રની પોળ ખા ડયા િવ તારમા ંઆવેલી છે. આ પોળમા ંમહાદવ ુ ં મં દર બધંા ુ ં

યારથી જ આ પોળ કામે રની પોળ તર ક ઓળખાય છે. આ પોળની થાપના જહાગંીરના 

સમયમા ંથઈ હોવા ુ ંમાનવામા ંઆવ ેછે. આ પોળમા ં ાિત- ાિત વ ચેનો સમ વય જોવા મળે 

છે. પોળમા ંઆવેલા હ ુ  િશવાલય અને ન દરાસરોમાથંી પોળમા ંઅ હસા, સહકાર, કમ અને 

સ હ તુાની ભાવના ગટ  છે. તે સમય ેતો આ પોળમા ંફ ત ા ણ અને નાગર અને નોની 

વ તી હતી પણ યારબાદ ટશકાળમા ંતેમા ં કણબી અન ેસોની ુ ુ ંબો વસવા માડં ા અને 

આ  તો તેમા ંરાજ થાની અને બગંાળ  પોળવાસીઓનો ઉમેરો થયો છે. આ ઉપરથી કહ  શકાય 

ક આ બધી ાિતના લોકો એકબી  સાથે મેુળ કર  સામા જકતાનો અને બનસાં દાિયકતાનો 

યાલ અપાવે છે. 

4. ખા ડયાઃ 
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 અકબર ઈ.સ.1572મા ંઅમદાવાદ અને જુરાત તી લી .ુ ઈ.સ.1573મા ંઅમદાવાદ 

આ યો અને જમાલ રુ, ઝવેર વાડ, આ ટો ડયા, માણેકચોક અને ભડંર પોળ વા ચકલાઓમા ં

ફય . તેને ખાડાટકરાવાળો આ િવ તાર પસદં પડ ો અને ખા ડયાને અકબર રુ નામ આ ુ.ં 

યાર પછ  ખા ડયા અકબર રુ ચકલો નામ લોક ભે ચડ  ગ ુ.ં આ પોળ ુ ં રા ય 

ચળવળમા ં દાન આપવામા ંમોટો ફાળો ભજ યો છે. થી આ એક યાત પોળ બની ય 

છે. 

5. પાજંરાપોળઃ 

 પાજંરાપોળ શ દ પરથી તરત યાલ આવે છે ક અપગં પ ી અને પ ુ ુ ંર ણ કરતી 

સં થા છે. તે નોની વદયાની ભાવનામાથંી નીપ  છે. ઐિતહાિસક ટએ જોઈએ તો 

ખભંાત, પાટણ, રુત, અને અમદાવાદ એમ યા ં યા ં નો મોટ  સં યામા ંવ યા ં યા ંપ  ુ

પ ી યેના ેમમાથંી પાજંરા બાધંવામા ં આ યા. આ ર ત ે એક પોળ તર ક મ ય ગુમા ં

અમદાવાદમા ં પાજંરાપોળની રચના થઈ. પાજંરાપોળમા ં 400-500 વષથી િવકસેલી પરંપરા 

પાઈ છે. ક રૂચદં ભા યશાળ  ઈ.સ. 1651-1720 વા સેવાભાવી શરાફ અને નગરશેઠ થઈ 

ગયા. પોળના ન કોમના આ યા મક, ઐિતહાિસક અને સાં ૃિતક અ ભુવોમાથંી આ  પાગંર  

છે. તેના શૈ ણક આયામો તો પોળના આ મા સમાન છે. 

6. ઝેવર વાડોઃ 

 ઝવેર વાડો કા ુ રુમા ંઆવેલો છે. બધા ઝવેર ઓ એમા ંરહ છે તે પરથી જ આ પોળ ુ ં

નામ પડ ુ ં છે. એની ુ ય પોળ રતનપોળ છે. એનો દરવાજો માણેકચોકમા ં પડ છે. 

ઝવેર વાડનો સાં ૃિતક ઇિતહાસ ઉ જવળ છે. શાિંતદાસના ંસમયમા ં યો  ઓ સીડ ટ નામનો 

ેજ વેપાર  ઝવેર વાડમા ંરહતો હતો. તમેા ંપો ુગલ પાદર ઓ, ડચ વેપાર ઓ રહતા હતા. 

ઉપરાતં ડચ વસાહત પણ હતી.  

7. મોમનાવાડઃ 

 મોમનાવાડ જમાલ રુ, રાયખડ, ખા ડયા, િવ તારમા ંઆવેલ છે. ટશ શાસન હઠળ 

અહ  શૈ ણક અને સામા જક પ રવતનો શ  થયા. ઈ.સ. 1859મા ં શ  થયેલ જુરાત 

શાળાપ  નામના માિસક જુબ મોમનાવાડમા ંમા  ુ ષોએ જ નહ  પણ ીઓએ પણ નવા 
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િશ ણનો લાભ ઉઠા યો હતો. ઈ.સ.1866 બાદ ઉ ુ  ક યાશાળાઓ શ  થતા કટલીક ુ લમ 

મ હલાઓએ િશ ણનો યવસાય અપના યો હતો. 

8. દસાઈની પોળઃ 

 દસાઈની પોળ ખા ડયા સરસ રુ િવ તારમા ં આવેલ છે. અખો ભગત, રણછોડલાલ 

છોટાલાલ, ચી ભુઙાઈ બેરોનેટ, ડા ાભાઈ ઈ જતરામ મહતા, શકંરલાલ યાસ વગેર વા 

ય તઓ આ પોળના જ રહવાસી છે. દસાઈની પોળ ુ ં હ ર પારખીને ગાધંી , રિવ નાથ, 

સરો ની નાય ુ, વ લભભાઈ પટલ વા મોટા ગ ના ય તઓએ આ પોળની લુાકાત 

લીધી હતી. આ પોળમા ં નાગર, વા ણયા અને સોની લોકોની વ તી હતી. તેન ે ાિતઓની 

સમાનતાની વાતો કર  હતી. અખાના બ ુ સાં ૃિતક ૂ યોને આધાર આ  પણ દસાઈની 

પોળમા ંઆવેલા સોનીના ખાચંામા ં નાગર, ા ણ, વા ણયા, સોની અને કંસારાઓના પદંરક 

ુ ુ ંબ રહ છે. 

અમદાવાદની પોળની સામા જક લા ણકતાઃ 

 જુરાત અને ભારતના વસવાટના ઇિતહાસમા ંપોળો ુ ંઅ ત વ અનો ુ ંછે. બી  ાયં 

આ કાર ુ ંવસવાટ ુ ંઆયોજન જોવા મળ ુ ંનથી. પોળની દર વસવાટ કરતા ં ય તઓમા ં

કોઈ એક ાિત ક સ હૂની ચો સ ર તભાત જોવા મળતી નથી. હ ુ - ુ લમ બનંે નો 

વસવાટ હોવા છતા ંશહરમા ં ેણીબ ધ સમાજ આયોજનની ‘ િતવણ િનવાસ’ પ ધિત ુ ંઅહ  

દશન થાય છે. વણનોને મબ ધ ધધંો તેમજ અગ યની પરા વૂ  અ સુાર વસવાટ કરાવી 

પોળોની રચના ારા ભારતીય નગર આયોજન પ ધિતની સફળતાનો પ રચય કરા યો. 

અ યારની ભડંર  પોળ ભડંર રુ કહવાતી અને આવી ુલ 80 ુ ય પોળ હતી. માનંી ઘણીના 

નામ આ  પણ એ જ છે. તો ઘણી પોળના નામ સમયકાળ માણે બદલી દવામા ંઆ યા છે. 

પોળના ં સામા જક વનમા ં જોઈએ તો પ રવારના સારાનરસા સગંોએ આડોશી-પાડોશીઓ 

કામ હાથોહાથ ઉપાડ  લતેા અન ે સગંને રૂો કરતા.ં થી સગંની ઉજવણી ચતા ુ ત અન ે

આનદંમય વાતાવરણમા ંથતી હતી. સગંો સમયે જમણવાર પણ ઘરની બહારની ગલીમા ંજ 

રાખવામા ંઆવતો હતો અને આ સમયે પાડોશીઓ પણ તેમા ંસહકાર આપતા હતા. લ ન સગેં 

આખી પોળને જમવા ુ ંઆમં ણ આપવામા ંઆ ુ ંહોય, અને આખી પોળના ય તઓ સાથે 

મળ ન ેરહતા અને એકબી ને સહકાર આપતા. 
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 પાછલા ં વષ ની અ યવ થામા ં મ મ પોળો વધી તેમ તમે એની અગ યતા પણ 

વધતી ગઈ. એ પોળના સામા જક ઇિતહાસ પરથી ણી શકાય છે. નાતો વધી યાર નાતોની 

 અગ યતા હતી તે પાછળથી ઘટ  ગઈ તેમ પોળો વધી યાર પોળોની  સામા જક 

અગ યતા હતી તે હાલ ઘટ  ગઈ છે. અમદાવાદના સામા જક વનમા ંપોળો ુ ં થાન એક ર ત ે

છે, પરં  ુમયાદા ળવવા માટ પોળો વધી અન ે વી ર તે એની બાધંણી થઈ તે બ  ુહાલના 

સજંોગોમા ંપહલા ં વી ઉપયો ગતા ક અગ યતા નથી.  ઐિતહાિસક સજંોગોમા ંપોળો બધંાઈ 

તે જ ઐિતહાિસક સજંોગોને લીધે પોળો વાકં ૂકં  ગલીયોવાળ , ગીચ અને સાકંડ  બની. એક 

િતના સામા જક બધંારણવાળા બનતા ધુી એક જ જ થામા ંએટલ ેએક જ પોળમા ંરહતા 

તેથી વ તી વધતા ંપોળો ઘણી ગીચ બની ગઈ. રા યની અ થરતા અન ેઅ યવ થાને લીધ ે

પોળોમા ંછેક ણેૂ જ સારા ંઘર બાધંવાની લોકો હમત કરતા,ં અને ર તા ઉપર ફ ત પોળના ં

બારણા અને દરના ઘરોની બાર  કરાવતા હતા. 18મી અને 19મી સદ ના વૂાધમા ં

આવનારા સુાફરોને ર તા ઉપર બોડ  ભ તો જ જોવા મળતી હતી. અને ભ તોમા ંકોઈ કોઈ 

જ યાએ નાના ળયા ક બાકા ં કૂવામા ંઆવતા.ં સાર  બાર ઓ કૂવાની હમત ચાલતી ન હ. 

ચ ો કોઈ કોઈ જ યાએ ચીતરાવતા એટલ ેકોઈ પરદશીને શહરના ઘરોના ંબારણા ં ા ં હશે 

અને ઘર કવા હશે એ ણ ુ ં ુ કલ પડ ુ ંઅને શહરની રચના માટ િવ ચ  યાલ બાધંીન ે

જતા.ં આમ, પોળોની રચનાના આધાર જ ખાસ સામા જક લા ણકતા હતી.  

 

 

સાં ૃિતક ે ે પોળના તહવારો ુ ં દાનઃ 

 અમદાવાદની પોળના લોકો તહવારની ઉજવણી પણ અનોખી ર તે કરતા જોવા મળે છે. 

એમાનંા કટલાકં ર ત- રવાજો આ  ુ ત થતા ંજોવા મળે છે. પોળોમા ં દવાળ , મકરસં ા ત, 

પ ષુણ, નવરાિ , નાતાલ અને રથયા ા વા પવ  ધામ મૂથી ઉજવાય છે. મા ંરથયા ા, 

મકરસં ા ત, નવરાિ  અને દવાળ  હ ુપવ હોવા છતા ંસાવજિનક પવ  તર ક વીકારવામા ં

આ યા છે. આ પવ  કોઈ એક કોમના ન હ પણ સમ  કોમના લોકો ઉમગંથી ઉજવે છે. પોળમા ં

રહલા ં લોકો  ર ત ે તહવારોની ઉજવણી હળ મળ ન ે કર છે તેના પરથી પોળના સામા જક 

તેમજ તનેા સાં ૃિતક વન િવશે યાલ આવે છે. પોળમા ં ઉજવાતા કટલાક તહવારોના 

આધાર તેની સાં ૃિતક થિત ુ ંવણન નીચે જુબ છેઃ 
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1. દવાળ ઃ 

 પોળોમા ં દવાળ  વખતે કંઈક અલગ જ માહોલ જોવા મળતો હતો. નાના-મોટા સૌ 

દવાળ મા ં પોળની દરક ય તને મળવા જતા હતા. પોળની મ હલાઓ દવાળ ના કામ 

કરવામા ંએકબી ને મદદ કરતી. મીઠાઈઓ બનાવવાની વાત હોય ક ઘરની સાફ-સફાઈની, 

દરક મ હલાઓ એકબી ને મદદ કરતી હતી. ારક પોળમા ં કોઈકના ઘર શોક હોય અન ે

તેમના ઘર દવાળ  ઉજવવાની ન હોય યાર ત ેઘરના બાળકો માટ પાડોશીઓ મીઠાઈ અને 

ફરસાણ આપી આવતા ં હતા,ં થી બાળકો મીઠાઈ ખાઈ શક, ફટાકડા પણ સૌ િમ ો સાથ ે

મળ ન ેફોડતા, થી આિથક ર ત ેઅ મ બાળકો પણ તહવારનો આનદં લઈ શકતા.ં દવાળ ના 

દવસે સાં  ચોપડા જૂન કરવામા ંઆવ ુ,ં રા ે તેલના દવા કરવામા ંઆવતા. આ દવાની 

રોશનીથી પોળનો ન રો અદ તુ બની જતો. દવ દવાળ મા ંઘીના દ વા કરવામા ંઆવતા. આ 

દવસે મરમેર  ુ બનાવીને ઘરમા ં ફરવવામા ં આવ ુ,ં  ઘરમા ં ફરવતી વખતે એક ય કત 

પાછળ ઘટંડ  વગાડતો. મરમરે ુ ં ઘરમા ં ફરવવાનો ઉ ેશ ઘરના દરક ણૂામા ં કાશ 

પાથરવાનો હતો. આવા અનેક ર ત રવાજો ાિત અ સુાર જોવા મળતા હતા. પોળમા ં તૂન 

વષ અને ભાઈબીજ આ બ ે દવસે માતા નો માડંવા ુ ં આયોજન પણ કરવામા ં આવ ુ.ં 

દવાળ ના તહવારની  ર તે ઉજવણી થતી તનેા પરથી પોળના રહવાસીઓના પર પર 

સબંધંો, લાગણી, સામા જક, ધાિમક અને સાં ૃિતક મહ વ િવશે ણી શકાય છે. 

2. મકરસં ાિંતઃ 

 હ ુ  ધમમા ં મકરસં ા તનો પવ એક મહાપવ તર ક ઉજવવામા ં આવે છે. 

અમદાવાદની પતગંબા  ભારત જ ન હ પરં  ુ સમ  ુ િનયામા ં િસ ધ છે. અમદાવાદની 

પોળની મકરસં ા ત ુ ં આકષણ દશ-િવદશના લોકોમા ં પણ વધાર જોવા મળે છે. 

મકરસં ા તના દવસે પોળમા ં મકાનની છત ભાડ આપવામા ં આવે છે. આ પવ િનિમ  ે

િવદશના અમે રકા, ઓ લયા, વ ઝરલે ડ, કનેડા, પાન વા દશોમાથંી િવદશી 

વાસીઓ અમદાવાદમા ં આવતા હોય છે. આ વાસીઓ ઉ રાયણ ઉજવવા માટ 

અમદાવાદની પોળને વ  ુપસદં કર છે. મકરસં ા તમા ં િધ ુ,ં ઢોકળા, તલના લા ુ, ચ , 

શેરડ , બોર, મફળ વગેર ુ ં અને ું મહ વ છે. રા ે છત ઉપર ભોજન કર ન ે સામા જક 

એકતા ુ ં િતક િત બબ કર છે. પતગં ઉડાડવાની સાથે સાથે વા દ ટ વાનગીઓની મ  
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ઉઠાવવા લોકો ત પર રહ છે. આજ ર ત ેસવારથી લઈને સાજં ધુી લોકો છત ઉપર રહ ન ે

મ  માણે છે. મકરસં ા તની આવી ખાસ ઉજવણીને કારણે જ વષ 2003 થી અમદાવાદમા ં

સાબરમતી રવર ટ ખાતે “ઈ ટરનશેનલ કાઈટ ફ ટવલ” ુ ં આયોજન કરવામા ં આવે છે. 

કાઈટ ફ ટવલ ુ ં સાં ૃિતક ે ે અને ુ દાન ર ુ ં છે. મા ં દશ-િવદશથી પતગંબા ના 

શોખીન અ હયા પતગંબા  કરવા માટ આવે છે. મા ં દરક ય તઓ રુ રુ  મ તી સાથ ે

પતગંબા  કરતા જોવા મળે છે. માટ જ તો ધરતીને આકાશ સાથે જોડતી પતગં ુ ંમહ વ બૂ 

જ મો ુ ં છે. આ તહવારમા ં પોળોમા ં સકંડાશમા ં આવેલા મકાનોમા ં પેચ લડાવવાની મ  

અનોખી હોય છે. િધ  ુજલેબીની મહ ફલ દરક ઘરના ધાબા પર જોવા મળે છે. લોકો સાથે 

મળ ન ેતહવારોની ઉજવણી કરતા જોવા મળે છે. 

3. નવરાિ ઃ 

 પોળોમા ં નવરાિ નો તહવાર બૂ આનદંથી અને ઉ લાસથી મનાવવામા ં આવતો. 

ગરબાની ૂની પ ધિત આ  ુ ત બની રહ  છે. યાર ૂના સમયમા ંનવરાિ મા ંમા  ીઓ 

જ ગરબા રમતી હતી. લાલ ક લીલા રંગની સાડ  પહર ન ે પારંપ રક ર ત ે ગરબા લવેામા ં

આવતા ંહતા.ં તાળ  અને ઢોલના તાલ પર ગરબા રમવામા ંઆવતા હતા. તે સમયે ગરબામા ં

મ હલાઓ ગરબા ગાતી અને રમતી, યાર ુ ષો મા  તેને િનહાળતા હતા. નવરાિ મા ં

પોળમા ંમ લામાતા બનાવવામા ંઆવતા હતા અને યા ંજ આખી પોળ આરતી કર ન ેગરબા 

રમતી હતી. નવરાિ  વખતે પોળનો મહોલ બૂ જ રંગમા ંજોવા મળતો હતો. સા  ુમાતાની 

પોળમા ંનોરતાના આઠમા ં દવસે ુ ષો ીઓની મ શણગાર સ ન,ે સાડ  પહર ન ેગરબા 

રમે છે. આ રવાજ આ પોળમા ંઆશર 188 વષથી જોવા મળે છે. બાળક અવતર તેના માનમા ં

બાધા રાખીને ુ ષો ારા આ ગરબા રમવામા ંઆવતા હતા. આવી અનેક મા યતાઓ સાથેના 

ગરબા આ  ુ ત બની ર ા ં છે. ગરબા ારા પોળના લોકોનો સામા જક સમ વય થતો અને 

તેમની એકતાનો યાલ પણ આવે છે. નવરાિ ના તહવારની ઉજવણી ારા તેઓ પોતાની 

સાં ૃિતક ધરોહરને ળવી રાખે છે અને તેનો િવકાસ કર છે.  

4. રથયા ાઃ 

 જય જગ ાથ અને જય રણછોડના નાદ સાથે અમદાવાદમા ં દર વષ રથયા ા 

ભ તભાવથી નીકળે છે. અષાઢ  બીજના દવસે િવિધવત અમદાવાદની ગલીઓમા ં આ 
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રથયા ા ફરવવામા ંઆવે છે. ૂના અમદાવાદમા ંસાકંડા ર તાઓમાથંી પરંપરા જુબ રથયા ા 

પસાર થાય છે. પોળના લોકો માટ રથયા ા અનોખા ઉ સાહ અને ઉમગંનો અવસર છે. 

હ રોની સં યામા ંલોકો ઉ સવની ઉજવણી કર છે. આ સમય દરિમયાન પોળના ંર તાઓનો 

માહોલ કંઈક ુદો જ જોવા મળે છે  એક સાં ૃિતક ભાવની ઝાખંી કરાવે છે. આ યા ાનો 

ારંભ ઈ.સ. 1878મા ં પરંપરાગત ર ત ે કરવામા ંઆ યો હતો. વષ થી કરવામા ંઆવતી આ 

પવની ઉજવણીમા ંરથયા ાનો માગ સમયાતંર બદલાતો ર ો છે, પણ તેમ છતા ંપણ પોળોમા ં

ઉજવાતા તહવારોમા ંઆ તહવાર િવિશ ટ ર ો છે. હ રોની માનવમેદની અન ેદશનાથ ઓની 

ભીડ હોવા છતા ંપણ પોળોના સાકંડા ર તાઓ પર શાિંતમય ર તે રથયા ા પસાર થાય છે. 

ાિત- ાિત, ચ-નીચ, ગર બ-તવગંર વગરેના ભેદભાવ રા યા િવના રથયા ામા ંલોકો ભાગ 

લે છે. ના આધાર તેમની સામા જક એકતા અને સાં ૃિતકતાનો યાલ મેળવી શકાય છે. 

પોળમા ં આવા અનેક તહવારો ઉ સવો જોવા મળે છે અને ઉ સવોની ઉજવણી ઉ સાહ વૂક 

કરવામા ંઆવતી હોય છે. 

હ રટજ વોક ુ ંસાં ૃિતક મહ વઃ 

 કોટ િવ તારના સાચા અમદાવાદને ણવા તેમજ ાચીન નગર આયોજનમા ં

સં યાબધં પોળોની બાધંણી અને વનશૈલીની આગવી િવશેષતા શહરની હ રટજ વોકથી મળ  

શક છે. એક સાથ ે હ રો લોકો રહતા હોય, તેવી પોળો, ુલભ ચ તૂરા અને અિત ુદંર 

કાર ગરવાળા મં દરો, ઘરની બાધંણી આ પોળોમા ંઆવેલા છે. આ હ રટજ વોકમા ંદરક ય ત 

શહરની ય  અ ુ િૂત ૂના કોટવા િવ તારમા ં પગપાળા ચાલીને થાપ ય, કલા, ધાિમક 

થાનો, સં ૃિત અને પરંપરાને ય  િનહાળ  શક છે. અમદાવાદની પોળમા ંઆ હ રટજ વોક 

દરિમયાન ઐિતહાિસક થાપ યના બને નૂ ન નૂા, કોતરણીવાળા મકાનો, ખડક , ડહલા તમેજ 

ચ તૂરા, ચાટ, એુજ લાઈન ુ ં વે ટ લેટર કોલમ વગેર જ યાઓ આવર  લેવાય છે. ન ે

કારણે ાચીન શહરના લોકોની રહણીકરણી, મકાનોની ડઝાઈન, યૂ અને પવન રૂતા 

માણમા ંઆવે તે ર ત ેબનાવાયેલા મકાનો વગેર બાબતોનો ‘હર ટજ વોક’ દરિમયાન યાલ 

આવી શક છે. આ વોક દરિમયાન પોળની લુાકાતના આધાર તેમના સામા જક વન, 

સાં ૃિતક વન, પરંપરાઓ, ધાિમકતા વગેર િવશ ે ણકાર  મેળવી શકાય છે. 

ઉપસહંારઃ 
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 અમદાવાદની પોળો ુ ંસાં ૃિતક ે ે બૂ જ મહ વ રહ ુ ં છે. સામા ય ર ત ેસામા જક 

ૂથના ય ત વનો પાયો એની રહણીકરણીની િવિશ ટતામા ં હોય છે. પહરવેશ, ર ત રવાજ, 

ખાનપાન, બોલી, માનિસક વલણો વગરે પરથી ાદિશકતા ન  થાય છે અને એ પણ 

પરંપરાથી ચાલી આવેલી ઢગત સાં ૃિતક િવશેષતાઓ જ છે. ન ેકારણ ેઅમદાવાદની પોળો 

સાં ૃિતક ે ે સ ૃ ધ બ ુ ંછે. માનવસમાજ ુ ંઅ ત વ અને સાત ય સં ૃિતને આભાર  હોય 

છે. માનવીના સામા જક, આિથક, ધાિમક, સાં ૃિતક વનના ં િવ ભ  પાસાઓ ઉપર સં ૃિત 

ઘેર  અસર પાડ છે. અમદાવાદની પોળમા ંરહતા લોકો ુ ંસામા જક વન અિત િનરા ં જોવા 

મળે છે. તેઓ પર પર એકબી  સાથ ે સકંળાયેલા હોય છે. પર પર ેમભયા યવહાર, 

એકબી ન ે મદદ માટ ત પર, આવા અનેક ણુો ધરાવ ે છે. પોળોના રહવાસી તેમની 

રહણીકરણી, ખાનપાન, વ -આ ષૂણ, વન વવાની ર ત, તહવારોની ઉજવણી વગેર વા 

કાય થી આકષણ ુ ંવાતાવરણ ઊ ુ ંકર છે. આ બધી બાબતો પોળના સાં ૃિતક વનની ઝાખંી 

કરાવે છે અન ે તેમના સાં ૃિતક વારસાને ળવ ુ ંપણ તેમના હાથમા ંજ છે. અમદાવાદની 

પોળ અિત ુદંર સાં ૃિતક વારસો ધરાવે છે. ના કારણ ેઅમદાવાદને હ રટજ સીટ  તર કનો 

દર જો ા ત થયો છે. અમદાવાદન ે હ રટજ સીટ  તર કનો દર જો ઘણે શે પોળના 

સાં ૃિતક વારસાન ેઆિધન છે. અમદાવાદ શહરને  પોળની ધરોહર મળ  છે તેને સાચવવી 

બૂ જ જ ર  છે. ભિવ યમા ંઅમદાવાદના પોળના આ સાં ૃિતક વારસાનો વ  ુ િવકાસ થાય 

તેવી ઇ છા ય ત કરવી હતાવહ જણાય છે. 
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જુરાતની સં ૃિત અને પરંપરામા ંજળ થાપ યો ુ ંમહ વ 
કૌિશક ુમાર જગદ શ ુમાર સેનમા 

રસચ કોલર; હમ. ઉ. .ુ િુન. 
પાટણ 

તાવના 

“િન ળ ગામ નવાણ ગળાવો 

વાવ નદ  તળાવો શોધી, 

ુના હ ર  અધ ધુારો એ 

દાન ના ધણી ધમ તમારો” 

મ ુ ય આ દ સમયથી ુદરતના સાિન ય અન ે ુદરતી આપેલી અ ૂ ય ભેટો નો 

ઉપયોગ કરતો આ યો છે. િસ  ુસં ૃિતમા ંમાનવી ૃ  , ાણીની ૂ  કરતો આ યો છે. વૈ દક 

સં ૃિતમા ંવરસાદ માટ ૂ  કરતો આ યો છે. માનવ વનને ુદરત તરફથી મળેલી અ ૂ ય 

ભટ એટલે ,ુ જળ, પાણી...અને આ પાણી વનને વતં રાખે છે માટ આપણે તેની 

જળદવતા તર ક ૂ  કરતો આ યો છે . ગગંા, જ નુા, સર વતી, મહ  મે ા, વા ક, ભાદર, 

નમદા વી નદ ઓ માનવ વનને એક નાના બાળકની મ સાચવે છે. આથી જ નદ ઓને 

આપણે લોકમાતા તર ક જૂનીય ગણીએ છ એ. એવીજ ર ત ેમાનવ વન ના ક યાણ માટ 

વાવ,તળાવ, ુવા નહરો વગેર અ ય જળાશયો બધંાવનાર ક બાધંનાર આપણી સં ૃિતમા ં ુ ય 

આ મા તર ક સ માન આપવામા ંઆવે છે. િન ન વગડો ક રણ મા ંજતહોઇયે યાર આપણને 

એક ખોબા ટ ુ ં પાણી પણ અ તૃ સમાન લાગે છે. ધરતી ઉપર વરસાદ  પાણી પડતા ં

કણમાથંી અનાજ પકવવાની શ ત રહલી છે િન ન િૂમ ને લીલીછમ કર  શક છે. પાણીના 

અસં ય ઉપકાર આપણી ઉપર રહલા છે. સ ુ કનાર િવકાસ પામેલી સં ૃિતને સાગર સં ૃિત 

કહવામા ં આવ ે છે. અને એવી પરંપરા અ ત વમા ં આવી ક દ રયાન ે આપણ ે દવ તર કની 

મા યતા અ ત વમા ં આવી છે આમ પાણી ના ં મહ વ આપવા માટ માનવે થાપ યો અને 

િશ પો ની રચના કર  છે. દોઢસો વષ વૂ વાવ, ુવા, ુ ંડ ુ ં થાપ ય બધંા યા છે. નાથી એક 
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નવી પરંપરા નો િવકાસ થયો છે મ સં ૃિત મા ંમ ં દરો, િશલાલેખો અને થભંો ુ ંમહ વ છે 

તેમ વાવ, તળાવ , ુ ંડ, ુવા વગેર ુ ંઅને ું મહ વ રહ  ુછે. 

 
વાવ  

સમ  િવ  મા ં થાપ ય ેમીઓમા ંભારતના િશ પ થાપ ય િવશે બુજ લગાવ અને આકષણ 

જોવા મળે છે. એમા ં ખાસ કર ને જળ થાપ ય બુ મહ વ ુ ંઆકષણ બ યા છે. જુરાતમા ં

આવા જળ  થાપ યો મા ંવાવ એક અગ ય ુ ં થાપ ય છે. હ રોની સં યા મા ંલોકો િનહાળવા 

આવે છે. 

ાચીનકાળમા ં રા  , રા ના ુ ુ ંબીજનો, વેપાર યો, ખુી હૃ થો અન ે ે ઠ ઓ જળાશયો, 

વાવ અને ુ ંડ બધંાવતા હતા. આવી વાવને ચાર કાર બધંાવી સકતી હતી. ૧) નદંા એક ખુ 

અને ણ ટ ૨)જયા   ણ ખુ અને નવ ટ ૩) ભ ા  બે ખુ અને નવ ટ ૪) િવજયા 

 ચાર ખુ અને નવ ટ ને યૂ ુટા પણ કહવાય છે. વાવ ઓછા િવ તારમા ંબાધંી શકાતી 

હોવાથી જુરાતમા ંસૌરા  અને ક છમા ંવાવ ુ ં માણ વધાર જોવા મળે છે. વાવ બધંાવા 

પાછળનો ઉદ ય જળદાનનો છે. જળ સવ વોને ૃ ત કરના ું હોવાથી સવ દાનોમા ં તેને 

ઉ મ ગણવામા ંઆવે ુ ંછે. આ ુ િનક સમયમા ંપણ મ ુ ય પોતાની પરંપરા ળવી રાખી છે 

અને વાવ, ુવા ક ુ ંડ નથી બનતા પણ ઠરઠર પાણી પરબો અ ત વમા ંઆવી છે  પરંપરા ુ ં

જ એક ઉદાહરણ છે. બળબળતા બપોર તર યો વટમા  ુવાવ ુ ં પાણી પીને વાવ ુ ં િનમાણ 

કરનારન ે તરના આિશષ આપે છે, માટ જળદાન ુ ંમહ વ અ મઘે ય  ટ ુ ંગણાવા ુ ંછે. 

આવી ર તે યશ- કત  અને ુ ય મેળવવાની પરંપરા આપણ ે યા ં વષ થી ચાલી આવે છે. 

              િસ  ઇિતહાસિવ  ડો. હર સાદ શા ીએ ન ધ કર  છે ક, જુરાતમા ંઅગાઉ 

ઠકઠકાણે વાવ બાધંવામા ંઆવતી હતી. જુરાતના અ ભલેખોમા ંવાપી અથાત વાવનો ઉ લેખ 

મહા પ ુ દામાના ુ  ુ િસહ( થમ)ના સમયમા ં શક વષ ૧૦૩(ઇ.સ. ૧૮૧)ના ુદંા 

િશલાલેખોમા ં જોવા મળે છે. વ લભીના મૈ  વશંના રા ઓએ આપલેા િૂમદાનોને લગતા ં

તા પ ો (ઇ.સ. ૫૦૨ થી ૭૬૬)મા ંઅનેક વાવોનો ઉ લેખ આવે છે. સોલકં  વશં(ઇ.સ. ૯૪૨ 

થી ૧૨૪૪)ના ગાળામા ં જુરાતમા ંઅનેક ુદંર તળાવો ુ ંસ ન થ ુ ંહ ુ.ં એ સમયમા ંવાવો 

પણ બાધંવામા ં આવેલી હતી પણ તેનો ઉ લેખ ઉપલ ધ નથી.એ સમયગાળામા ં મહારા  

ભીમદવની રાણી ઉદયમતીએ બધંાવેલી રાણક  વાવ ુ ં િશ પ થાપ ય ન ધપા  છે. 

જુરાતની યા ાએ આવલેા પયટકો રાણક  વાવ અને અડાલજની વાવની લુાકાત અવ ય લે 

છે. 



ISBN : 978-81-952708-4-2 Cultural Traditions of India: Through the ages 

 

151 Conference Orgenaizer : Shri & Smt. P. K. Kotawala Arts College, Patan & ICHRC 

 

ન ડયાદના ુમરાલની ભાગોળે િસ રાજ જયિસહની માતા િમનળદવીએ સવતં 

૧૧૫૨ના વૈશાખ દુ ીજના દવસે એક વાવ બધંાવી હોવાનો િશલાલેખ હતો  આ  

ઉપલ ધ નથી. ઉમરઠની ભ કાલી વાવ પણ સવંત ૧૧૧૨મા ં િમનળદવીએ બધંાવી હોવા ુ ં

ગણાય છે. વાઘેલાકાળ(ઇ.સ. ૧૨૪૪ થી ૧૩૦૪)મા ં વાવોનો ઉ લેખ ૂજ છે. વઢવાણ પાસે 

આવેલી ખેરાળાની વાવ પરમાર રા  જગદવના મં ી કરણ ેસવંત ૧૩૧૯મા ંબધંાવી હતી. 

વઢવાણની જ માધાવાવ વાઘલેા કણદવના મહાઅમા ય માધવે પોતાના િપતાના મરાણાથ 

સવંત ૧૩૫૦મા ંબધંાવી હતી. 

જુરાતમા ં રાણક વાવ અને અડાલજની વાવ યાત છે. અડાલજની વાવના 

િશલાલેખ ઉપરથી કહ  શકાય છે ક, આ વાવ વાઘલેા રા  મોકલિસહના વશંજ વીરિસહની 

રાણી ુડાદવીએ સવંત ૧૩૫૫મા ંપાચં લાખ ટકા( િપયા૩૧,૬૬,૭૦૦)ના ખચ બધંાવી હતી. 

આ વાવ જયા કારની છે. આ વાવમા ંઝ ુખા, ગોખ, તભં વગરેમા ંકંડાર ુ ંિશ પ અન ય છે. 

આ વાવ અમદાવાદ પાસ ેઅડાલજમા ંઆવેલી છે. રાણક વાવ પાટણમા ંઆવેલી છે. રાણક  

વાવ ુ ં બાધંકામ વૂ- પિ મ થયે ુ ં છે. વાવ ુ ં વશે ાર વૂ તરફ અને ુ ંડ( ુવો) પિ મ 

તરફ આવેલો છે. વાવના  કારો રુાણોમા ં વણવેલા છે એમાથંી આ રાણક  વાવ 'નદંા' 

કારની ગણાય છે. પાટણની રાણક  વાવ એટલે ૧૧મી સદ ના જુરાતના લોક વન, 

ઉ ચ મ કલા, સં કારો અને સૌદય તથા િન ઠાવાન કાર ગરોની મહનત ુ ંઉ ૃ ટ ઉદાહરણ! 

અહ  પ થરોમા ં ણે કિવતા કંડારલી છે! આ વાવ કલારિસકો અને સ દયના જ ા ઓુ માટ 

એક નયનર ય કલાધામ છે. આ વાવના િશ પોમા ંચૈત યનો ધબકાર છે. આ વાવની િવ લુ 

િશ પ સ ૃ મા ંશૈવ અને વૈ ણવ શ કત સં દાયન ેલગતા ં િશ પો જોવા મળે છે. આ વાવની 

બૂી એ છે ક, તેને વા શુા ના બધા જ િનયમોને આિધન ર ીને બનાવવામા ંઆવેલી છે. 

બાધંકામની વાત લઇએ તો વષ ૨૦૦૧મા ંઆવલેા ભયાનક કૂંપ સમય ેઆ વાવની એક 

કાકંર  પણ ખર  ન હતી. ઇિતહાસ બની કૂલી આવી વાવો આ  અમદાવાદ, કપડવજં, 

પટેલાદ, મ ુવા, માગંરોળ, ધોળકા, ખભંાત વા િવ તારોમા ં જોવા મળે છે. ુનાગઢની 

અડ કડ  વાવ પણ યાત છે. 

વાવની સાથ ેલોકમાતાનો સબંધં પણ જોડાયેલો છે. વાવના ગોખમા ંદવી-દવતાઓની િુતઓ 

જોવા મળે છે  જળર ક તર ક ુ ય છે. સૌરા મા ં ભાવનગર જ લામા ં દડવા ગામના 

પાદરમા ંઆવલેી વાવમા ં યૂ ુ ી, ુ દાતી રાદંલમાતા ુ ં થાનક આવે ુ ંછે. વાઝંીયા મહણા 

ભાગંવા અને બાધા-માનતાવાળા અનેક ામજનો આ વાવની લુાકાતે આવે છે. જુરાતની 

વાવોની સાથે ણય-બ લદાનની કથાઓ સકંળાયલેી છે. સૌરા ની વણઝાર  વાવ સાથે લાખા 

વણઝારાની ુ ી અને કણબી ુ ના ણયની અને વઢવાણની માધાવાવ સાથે અભિેસહ અન ે
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વાઘેલા વ ુના બ લદાનની ગાથા જોડાયેલી છે. કટલીક અવાવ ું વાવ સાથે તૂ- ેતની 

ક પનાઓ જોડાયેલી છે. 

ુવા અને ુંડ :  

જુરાતમા ંજળ યવ થામા ુવો અગ યનો ોત છે ાચીન સં ૃિતના ંક મા ંલોથલ 

માથંી પાક  ટો નો બનેલો ુવો મળ  આ યો છે. તનેા પરથી ાચીન સમયમ ુવા બાધંકામ 

િવશે મા હતી મળે છે. િશ પ થાપ ય વા િુવ ા ના થંો અન ેઅપરા જત ૃ છા થંના ૩૪મા ં

અ યાયમા ં ઉ મ કારના શા ોકત ુવાના દસ નામો વાચંવા મળે છે. ચાર હાથના 

યાસવાળો ુવો ી ખુ, પાચં હાથનો િવજય છ હાથનો ાતં, સાત હાથનો ુ દંભી, આઠ હાથનો 

મનોહર, નવ હાથનો ડુામણી, દસ હાથનો દ ભ , અ ગયાર હાથનો જવ, બાર હાથનો મદં 

અને તેર હાથના યાસવાળો ુવો શકંરના નામે ઓળખાય છે. ુવા શ દ નો ઉદભવ ૂપ શ દ 

માથંી થયેલો છે ૂપ એટલ ે મોટો ુવો ુપીકા એટલે નાનો ુવો કહવામા ં આવે છે આવા 

ુવાઓમા ં ુનાગઢમા ં ઉપરકોટ ક લામા ં આવેલો નવઘણ ુવો, મહમદાવાદમા ં મહમદ 

બેગડાએ બનાવલેો ભ મ રયો ુવો, વાસદ પાસેનો ફર ુવો, ઓલપાડ પાસેનો ુવો, 

મહસાણાના ું  ગામ પાસેનો ઇટર  ુવો, આણદં તા કુાના ભાર કયા ગામનો ખર રયો ુવો, 

વણતોલ ગામનો અર ણયો ુવો અને િસ રુ તા કુાના બટ ર તીથ પાસનેો ગગંવો ુવો બૂ 

જ યાત છે. ઇિતહાસ, રુા વ અને િશ પ થાપ યના ટકોણથી અન ય થાન ધરાવતા ં

વાવ, ુવાઓની સં યા જુરાતમા ંઆશર ૨૫૦ છે અને મોટાભાગના બ માર હાલતમા ંછે. 

જુરાતમા ં ુવાની સાથે સાથે કલા મક ુ ંડ ુ ંપણ િનમાણ કરવામા ંઆવ ુ ંહ ુ ંઅને તળાવ 

ુવા અને વાવ ની મ આપણ ુ કાળ ની પ ર થિત ને નાથવા માટ આવા લોક ક યાણ માટ 

આવા જળ ુંડો ુ ં િનમાણ થયે ુ ંછે ખાસ કર ન ેવડનગર મા ંઆવેલો  ગૌર ુ ંડ, ગાધંીનગરના 

આખજ મા ંઆવેલો શ ત ુ ંડ, શખેં ર મા ંઆવલેો લોટ ર ુ ંડ મહ સાગર લામા ંઆવેલો 

હ ડ બા ુ ંડ ઇડરમા ં આવેલો સાબલીનો ઝ ુખાનો ુ ંડ, ઇડર તા કુાના દાવડ ગામ ે આવેલ  

સ તે ર મહાદવ ુ ંડ વગરે ુ ંડ કલા મક અને સં ૃિત િશ પ થાપ ય ની ટ  એ ઉ મ છે. 

ુ ંડના ગવા ોમા ંજોવા મળતા િવિવધ િશ પો અન ે થાપ ય કળા રિસકો માટ એક તીથ સમાન 

છે િવ માન િશ પોમા ંગણશેના િવિવધ પો ભગવાન િશવ, િવ ,ુઇ   ા ,કાિતકય,શીતળા 

, ભરૈવ  વગેર િશ પો કલાના ઉતમ ન નૂાઓ અને વતમાન ધિમક પરંપરા અને સં ૃિત ની 

ઝાખંી કરાવે છે.    

 
તળાવ  



ISBN : 978-81-952708-4-2 Cultural Traditions of India: Through the ages 

 

153 Conference Orgenaizer : Shri & Smt. P. K. Kotawala Arts College, Patan & ICHRC 

 

ગાધંી િત ઠાન નવી દ હ  તરફથી આજ ભી ખર હ તાલાબ સ ચ  અ યાસી 

થં(અ પુમ િમ ા)ભારતીય તળાવ સં ૃિત ુ ં મહ વ સમ વ ે છે. ભારતવષમા ં અગાઉના 

સમયમા ં કોઇ ગામ નદ , તળાવ વગર ુ ં ન હ ુ.ં સૌરા મા ં ૨૦,૦૦૦, ક છમા ં ૬૫૦, ઉ ર 

જુરાતમા ં ૨૫૦૦ અન ે મ ય જુરાતના ૯૦૦ ટલા ગામોમા ં તળાવો આવેલા છે. 

ળવણીના અભાવે આ તળાવો માટ -કાપંથી રૂાતા ય છે. જુરાતના ણીતા તળાવોની 

યાદ  જોઇએ તો કડ ુ ંથોર, ધોળકા ુ ંમલાવ, િવરમગામ ુ ં નુસર, િસ રુ ુ ં બ ુ , ગોધરા ુ ં

રામસાગર, હાલોલ ુ ંય નુા, દાહોદ ુ ંછાબ, ભાવનગર ુ ંબોર, આજવા ુ ંસયા , વડોદરા ુ ં

રુસાગર, ડાકોર ુ ં ગોમતી, રાજકોટ ુ ં લાલપર , મનગર ુ ં લાખોટા(રણમલ) અને જુ ુ ં

હમીરસર, વડનગર ુ ં શમ ટા તળાવ િવસનગર ુ ં પ ડા રયા તળાવ િવસનગર ુ ં દડ ુ ં

તળાવ,ડભોઇ મા ંઆવે ુ ંતેન તળાવ  વા તળાવો આ  પણ જળસં ૃિતની ધરોહર સાચવી 

ર ા છે. કટલાક તળાવો ુ ંપાણી આ  પણ પીવાના પાણી તર ક ઉપયોગમા ંલેવામા ંઆવે છે. 

તળાવો ુ ંસાં ૃિતક મહ વ છે. 

અષાઢ મ હનાના પહલા દવસથી ભાદરવાના છે લા દવસ ધુીમા ંદશભરના ૧૧ થી 

૧૨ લાખ પહલાના જમાનામા ં ટલા તળાવો વરસાદ  પાણીથી ભરાઇ જતા ંહતા ંઅને આ  ુ

વષ પાણીની જ રયાત રૂ  પાડતા ંહતા. આ તળાવો ગળાવવા, દર વષ તમેાથંી કાપં-ગાળ 

કાઢ  સફાઇ કરવી, તેની સાર સભંાળ રાખવી વી િૃતઓ કરવામા ંઆવતી હતી. આવા 

કાય  કરનારાઓની સમાજમા ં કત  વધતી.  

     તળાવો સાથે અનેક ઐિતહાિસક કથાઓ જોડાયેલી છે. ધોળકા ુ ં માલવ તળાવ 

મીનળદવી સાથે સકંળાયે ુ ં છે અને યાય ના તળાવ તર ક ઓળખાય છે. યાર પાટણ મા ં

આવે ુ ં સહ લગ તળાવ ઓડ ાિત ની જસમા ઓડણ સાથ ે અને પાણી માટ પોતા ુ ં 

બ લદાન આપનાર વીર મેઘમાય સાથે જોડાયેલી છે. સહ લગ તળાવ ની ચાર બા ુ  એક 

હ ર િશવ લગ આવેલા હતા. સં ૃિત અને અ થા ુ ંએક ઉ ચ િતક સમાન હ ુ.ં હર ધર 

ક ડયા ાર પોતાની ેિમકાની યાદમા ંતેન તળાવ ુ ં િનમાણ કરા ુ ં  ઐિતહાિસક યાતી 

પા ુ ંછે 

સમાપન . 

જુરાતમા ંઆવા અનેક  કારના જલ થાપ યો આવેલા છે ઘણા ઈિતહાસ ના પાન ે

ચડ ા છે તો અનેક ઈિતહાસ થી ઘણા ુ ર છે િવ ુ ત છે પરં  ુઆવા જળ થાપ યો ારા જળ 

નો સં હ  થયા છે. જળ નો સં હ થવાના કારણે ુ કાળ ની પ ર થિતમાથંી માનવ વન ને 

બચાવી શકા ુ ંછે અને સાથે િવકાસ પણ બુ ઝડપી બ યો છે. જુરાત ુ ંજળ થાપ ય િવકાસ 
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મા ંઆગવી િુમક િનભાવી ર ુ ં છે. જુરાત ુ ંજળ થાપ ય િવિવધ શૈલીથી ભર ુ ં છે. આ દ 

કાળથી જળ થાપ યોમા ંપ રવતન આવ ુ ંર ુ ંછે 

જુરાતમા ં ાચીનકાળમા ં  જળસચંયની બાબતમા ં િસ  ુ સ યતામા ં અનેક નગર 

િવ તારમાથંી િવિવધ  જળ થાપ યો ા ત થયા છે.તેની ચીનતા રુવાર કર છે ઐિતહાિસક 

જુબ ાચીન સમયથી  જુરાતમા ંજળ થાપ યો ુ ં િનમાણ થ ુ ં ર ુ ં છે આજ પયત ધુી 

નાના મોટા થાપ યો આ િુનક શૈલીમા ં િનમાણ પા યા છે.જળ થાપ યો નો ઉપયોગ 

સમજદાર  અને સમાજ વનની બાબતો સાથે સકંળાયે ુ ંરહ છે.જળ થાપ ય એ સં ૃિત અન ે

પરંપરા ુ ંઅ ભ  ગ છે અને હમશેા રહશે.ઘણા જળ થાપ યો આ  હયાત નથી પરં  ુએની 

ઉપર િનમાણ પામેલા થાપ ય એ અગ ય ુ ં થાન ધરાવ ેછે.  

     આજના સમયમા ંપણ ગામડાઓમા ંપાણી ની સમ યાને હલ કરવા માટ મનરગા વી 

યોજનઓ ારા પાણી ની સાથ ે રોજગાર ની સમ યા ને િનવાર  શકાઈ છે. જુરાતની 

જળ થાપ ય  સં ૃિત એ જળ ુ ંમહ વ સમ વ ેછે. 
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ભારતીય સાં ૃિતક પરંપરામા ંચારણી સાહ ય ુ ં દાન 

Mr. DHRUVKUMAR J. BRAHMBHATT 
Ph.D. Pursing  H. N. G. UNI. Patan 
Email : d.patan09@gmail.com 

તાવના 

ભારતીય સં ૃિત એ િવ ની સૌથી ૂની અને ે ઠ સં ૃિત છે. ત ે વૈિ ક, પુર-

ભૌિતકવાદ અને ુ તવાદને બદલે આ યા મકતા અને આ મ-અ ુ િૂતની ભાવના પર ક ત 

છે, ુ ં ળૂ લ ય શાિંત, સ હ તુા, એકતા, સ ય  વા માનવ ૂ યોની થાપના કર ન ેઆખા 
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િવ ની આ યા મક ગિતને ો સાહન આપવા ુ ં છે. િવિવધતામા ંએકતા' ફ ત થોડા શ દો 

નથી, પરં  ુત ેએવી વ  ુછે  ભારત વા સાં ૃિતક અને વારસાથી સ ૃ  દશને સં ણૂપણે 

લા  ુ પડ છે. થોડાકં ૂ ો અથવા િવધાનો ભારતની થિત વણવી શકતા નથી ણે તેની 

રંગીન અને અનોખી સં ૃિતથી િવ ના નકશા પર કમા ુ ંછે. ભારત હમેંશા ંમૌય, ચોલા અને 

મોગલ કાળ અન ે ટ શ સા ા યના સમય ધુી તેની પરંપરા અને આિત ય માટ યાત 

ર ુ ંછે. સબંધંોમા ંઉ મા અને તહવારોમા ંઉ સાહન ેલીધે આ દશ હમંેશા િવ મા ંઊભો ર ો છે. 

આ દશની ઉદારતા અને ગ કતાએ આ વતં સં ૃિતમા ં મોટ  સં યામા ં વાસીઓને 

આક યા છે,  ધમ, તહવારો, ખોરાક, કળા, હ તકલા, ૃ ય, સગંીત અન ેઘણા ંવ  ુલોકો ુ ં

સયંોજન છે. સં ૃિત, ર ત રવાજો અને પરંપરાથી લઈન ેઘ ુ ંિવશેષ ર ુ ંછે. 

ભારતીય ૂ યો - ૂ મ, સં ણૂ અને અનતં 

ભારતીય વનશૈલી ુદરતી અન ે ળૂ વનશલૈીની ટ આપ ે છે. ભારતના ચહરા 

પરના કાશ િનશાન એ લેખકના હાથની િનશાની છે. ..... યો  બનાડ શો 

ભારતીય સં ૃિતનો કનવાસ િવશાળ છે અન ે તેના પર તમામ કારના રંગો અન ે

વાઇ ે સી છે. આ દશ ઘણી સદ ઓથી સ હ તુા, સહકાર અને અ હસા ુ ં વતં ઉદાહરણ છે 

અને ર ો છે. તેના િવિવધ રંગો તેની િવિવધ િવચારધારાઓમા ંજોવા મળે છે: 

સ હ તુા અને અ હસા: ભારત આખા િવ નો એક એવો દશ છે ની િવશેષતા તેની 

સહનશીલતા રહ  છે અને તે ભિવ યમા ંશ ો અને દા ગોળોનો ઉપયોગ કર ુ ંનથી. મહા મા 

ગાધંી ુ ંસ યા હ ુ ં દોલન તેનો રુાવો છે. વામી િવવેકાનદં 11 સ ટ બર 1893 ના રોજ 

િશકાગોમા ંપોતાના ભાષણમા ંઆ ુ ં દશન પણ સા ું ક  ુહ ુ.ં 'સં યાસીનો િવ નો સૌથી ૂનો 

રવાજ, તપ વીઓની વૈ દક થા અને એક ધમ ણે િવ ને સહનશીલતા અને વૈિ ક વી ૃિત 

બનંે શીખ ુ ંછે. 

ધમિનરપે તા:  

ભારત ધમિનરપે  દશ હોવાના મામલ ેમોખર છે. કોઈના ધમની ૂ  અને આચરણ 

કરવાની વતં તા એ ભારતની િવિવધ સં ૃિતઓના િનદ ષ અ ત વની અ ભ ય ત છે. કોઈ 

પણ ધમની અવગણના કરવામા ંઆવતી નથી અને કોઈન ેપણ િવશેષ ઉ ચ પદ આપવામા ં

આવ ુ ંનથી. હક કતમા ં ુ કલીના સમયમા ં બધા ધમ  તેમના સાં ૃિતક તફાવતો હોવા છતા ં

એકઠા થાય છે અને િવિવધતામા ંએકતા દશાવે છે. 

સાં ૃિતક અને સામા જક સબંધંો: ભારતનો ઇિતહાસ ભાઈચારો અને સહકારના 

ઉદાહરણોથી ભર રૂ છે. ઇિતહાસમા ં ુદા ુદા સમયે િવદશી આ મણકારોના અનકે 
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ુમલાઓનો સામનો કયા પછ  પણ તેની સં ૃિત અને એકતાએ તેની સં ૃિત અને એકતા 

ારય મુાવી નથી. 

ભારતીય સં ૃિત - પરંપરાગત પરં  ુસમકાલીન 

કોઈ પણ દશના િવકાસમા ંસં ૃિતની ુ ય િૂમકા હોય છે. તેઓ દશની સં ૃિત, તેના 

ૂ યો, લ યો, યવહાર અને વહચેલી મા યતાઓ ુ ં િતિનિધ વ કર છે. ભારતીય સં ૃિત 

ારય કઠોર રહ  નથી તથેી તે આ િુનક સમયમા ંપણ ગૌરવ સાથે વતં છે. તે યો ય સમયે 

અ ય સં ૃિતઓની લા ણકતાઓ અપનાવે છે અને તથેી તે એક સમકાલીન અને વી ૃત 

પરંપરા તર ક ઉભર  આવે છે. સમય સાથે ચાલ ુ ં એ ભારતીય સં ૃિતની સૌથી અનોખી 

બાબત છે. ભારતની કટલીક વ ઓુ એવી છે  આખા િવ મા ં યાત છે, મ ક: 

અ ભવાદન કરવાની ર તો 

ભારત એક એવી િૂમ છે ના અ ભવાદન કરવાની ર ત બૂ જ અલગ છે. અહ  દરક 

ધમની અ ભવાદન કરવાની પોતાની ર ત છે. ઉદાહરણ તર ક, હ ુ  પ રવારોમા,ં નમ તે કહ ન ે

બહારના લોકો અથવા વડ લો ુ ં વાગત કરવામા ંઆવે છે. બનંે હથેળ ઓને ચહરા પરથી નીચ ે

રાખીને રાખ ુ ંએ મા  અ ય લોકો યે આદર બતાવ ેછે, પણ બદલામા ં ીટરને પણ નેહ 

લાગે છે. એ જ ર ત,ે ુ લમો અદાબ કહ ન ેઅ ભવાદન કર છે, મા ંસીધો હાથ ચહરાની સામ ે

એવી ર ત ે ઉભા કરવામા ં આવે છે ક હથેળ  ખોની સામે હોય અન ે ગળ ઓ લગભગ 

કપાળને પશ. તે િનિ તપણે કહ  શકાય ક કોઈ 'હલો' અથવા 'હાય' આ ુ ં ુ  બનાવી શક 

નહ . 

લોની માળા 

અમારા કિવ ીઓ પોતાની ૃિતમા ંન ધ ે છે ક ભારતીય લોકો લોના માળાથી તેમ ુ ં

વાગત કરવા માટ યાત છે. ભારતીય લ નોમા,ં વરરા  અને વરરા  વ ચે લોના 

માળાની આપ–લે લેવા ુ ંએ એક િવિધ છે. ાથના કરતી વખતે પણ લોકો દવી-દવતાઓને 

લોના માળા અપણ કર છે. 

ભારતીય લ નમા ંચારણી સા હ ય 

સમય બદલાયો છે, પરં  ુભ યતા હમંેશા ંભારતીય લ નોમા ંએક અ ભ  અન ેઆવ યક 

ભાગ રહ  છે. ભારતમા ંલ ન વન હ  પણ એવી એક સં થા છે મા ંબે લોકો નહ  પણ બે 

પ રવારો એક છે. તેથી જ યા ં એક િવશાળ તહવાર છે મા ં સગંીત અને ૃ ય બૂ છે. 

ભારતની દરક િત અને સ દુાયોમા ં લ નની ધાિમક િવિધઓની પોતાની ર ત છે. હ ુ  

લ નોમા,ં પં બી લ ન અન ે િસધી બેરણની િવિધમા ં રોકાની િવિધ કર છે. ત ે બધામા ં એક 
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સમાન ધાિમક િવિધ છે અને તે હ ત િમલાપ છે, ન ેપાની હણ સં કાર તર ક ઓળખવામા ં

આવે છે. 

ભારતીય પહરવેશ ચારણી સા હ યની ટ એ  

ભારતીય મ હલાની ુદંરતા તેના કપડામા ં રહલી છે. પરંપરાગત અને વશંીય છતા ં

સમકાલીન ભારતીય સાડ ઓ ુ િનયાભરમા ં યાત છે. ત ે લાઉઝથી પહરવામા ંઆવે છે  

શર રના ઉપરના ભાગને આવર  લે છે. ઘાઘરા ચોલી નામનો સ ામીણ િવ તારોમા ં બૂ 

યાત છે. ચોલી એ એક ૂંકા લાઉઝ ુ ંછે  શર રના ઉપરના ભાગન ેઆવર  લ ેછે અને 

એક લાબંી કટની મ છે. સં ણૂ અને મનોહર પોશાક માટ, મ હલાઓ ુપ ા પહર છે,  

કાસંકો ઉપર દોરલી યો ય લબંાઈની નરમ અને ના ુક ફ ક છે. 

જોક નાના ફરફારો સાથ ેસલવાર કમીઝ એ ભારતના દરક ભાગમા ં યાત સ છે. 

વ ોમા ંબ ે ુકડાઓ હોય છે - કમીઝ  શર રના ઉપરના ભાગને લાબંી ટોચ છે અને સલવાર 

 એક કાર ુ ં ાઉઝર છે. ઘાગરા ચોલીની મ ુપ ા પણ સલવાર કમીઝથી પહરવામા ં

આવે છે. 

 
ુ ુષો માટ પણ એ માણેના કારોની કોઈ કમી નથી. ધોતી ુતાથી શટ પે ટ ધુી 

ભારતીય ુ ુષો બ  ુસાર  ર તે બધં બેસે છે અને સા ું લાગે છે. પરં  ુપરંપરાગત ર ત ેતમ ે

જોઈ શકો છો ક ઉ ર ભારતીય ુ ુષો પચા રક કાયમા ં ુતા પાય મા, ધોતી ુતા અથવા 

શેરવાની પહર છે અને દ ણ ભારતીય ુ ુષો શટ સાથે ુગંી પહરવા ુ ંપસદં કર છે. 

ભારતીય દાગીના 

ઘરણા ંપહરવા એ ભારતમા ંલાબંી પરંપરા છે. તેમા ંકોઈ શકંા નથી ક ભારતમા ંઘરણા ં

ફ ત ય તગત ઉપયોગ માટ જ નહ , પણ ભુ સગંોએ ઉપહાર માટ પણ ખર દવામા ંઆવે 

છે. આ ભારતીય સં ૃિતમા ંતમે ુ ંમહ વ અને િવિશ ટતા દશાવ ેછે. 

ભારતીય આ ષૂણોની અન ય ડઝાઇન, કલા મક દખાવ અને સ ના મકતા ભારતીય 

સં ૃિત અને પરંપરાને ર ૂ કર છે. ામીણ ભારતમા,ં લાખ નામનો ર ઝનસ કો ટગનો ઉપયોગ 

ય તગત ઘરણામંા ંથાય છે. જુરાત અને રાજ થાન દશાવતા, લાખો બગંડ ઓ અને કડા 

બધા રા યોની મ હલાઓ ારા પસદં અને પહરવામા ંઆવે છે. વેલર  દરક ભારતીય ી માટ 

એક મહ વ ણૂ સહાયક છે. એ ર સ, નાથની, આમલેટ, નેકલેસથી લઈને કલેટ અને ેસલટે 

ધુી, ભારતીય વેલર  મ હલાઓન ેતેમની ુદંરતા વધારવા માટ જ ર  છે તે બ ુ ંઆપે છે. 

મગંલ ુ , નાક અને ઠૂાની વ ટ  વા દાગીનાના અ કુ કારો સામા ય ર ત ે પર ણત 
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મ હલાઓ સાથે સકંળાયલેા હોય છે મને તેમના લ નમા ંઆ ષૂણ ી ધન તર ક આપવામા ં

આવે છે. 

ધાિમક ભારત 

ભારત, હ ુ , ુ લમ, શીખ, તી, બૌ , ન અથવા પારસીમા ંબધા ધમ ના લોકો મળ  

શક છે. ભારત એક ધમિનરપે  દશ છે અને દરક નાગ રકન ેકોઈપણ ધમની પસદંગી અન ે

પાલન કરવાનો સમાન અિધકાર છે. ભારતની ી થી ચોથા ભાગની વ તી હ ુ  ધમની છે 

અને તમન ેદશના ુદા ુદા ભાગોમા ં હ ુ  તીથ થાનો મળશે. 

ઉ ર ભારતમા ંતમ ેઘણા ધાિમક થળો જોઈ શકો છો, મ ક વૈ ણો દવી, અમરનાથ, 

બ ીનાથ, કદારનાથ, હ ર ાર અન ે વારાણસી. દશના દ ણ ભાગમા ં યા ં તમે ભગવાનના 

આશીવાદ મેળવી શકો છો તે છે સબર માલા, ગેર , દ ણે ર બે રુ મઠ અને રામે રમ. જો 

તમે ઉ ર વૂમા ંછો, તો પછ  તમ ે વુાહાટ ની સીમમા ં િનલાચંલ પવત પર થત કામ પ 

મં દરની લુાકાત લઈ શકો છો. જો તમ ે જુરાતની આસપાસ સુાફર  કર  ર ા છો અન ે

ભગવાન ી ૃ ણ િવશે ણવા માગંતા હો, તો તમાર ારકાનાથ મં દરની લુાકાત લેવી જ 

જોઇએ ક  થળે મીરાબાઈ ુ ંઅવસાન થ ુ ંહ ુ.ં તમે સોમનાથ મં દરની લુાકાત પણ લઈ 

શકો છો  ભગવાન િશવના બાર યોિત લગોમાં ુ ંએક છે. 

રાજ થાનના અજમેરમા ં દરગાહ શર ફ અને આસામમા ં અ ન પીરની દરગાહ 

ુ લમોના યા ાધામો છે. ઇશાનમા ંપો મ ા છે. એ ુ ંમાનવામા ંઆવે છે ક િવ ા  ુ ુ લમ 

અહ  આ યા મક જ ત મ ામા ંમેળવી શક છે. 

પં બમા ં શીખોના ઘણા ં તીથ થાનો છે, મ ક અ તૃસરમા ં હરમં દર સા હબ, 

અ તૃસરની પિ મમા ંતરણ તરણ, આણદં રુમા ંત ત ી કશગ સા હબ, બાિથદામા ંતલવડં  

સાબો અને રુદાસ રુની પિ મમા ંડરા બાબા નાનક. 4329 મીટરની ચાઈ પર થત હમ ુ ંડ 

ુ ુ ારા િવ ુ ંસૌથી ુ ં ુ ુ ારા છે. દસમા ુ ુ, ુ ુ ગોિવદિસહ વષ થી અહ  ુગંરોમા ંતપ 

કયા અને છેવટ ભગવાનને મળવા માટ તેમના શર રને અહ  છોડ  દ .ુ 

બી  એક યાત શીખ યા ાધામ હમાચલ દશમા ંમ ણકરણ ુ ુ ારા છે  તેના 

ગરમ ઝરણા માટ યાત છે. એ ુ ંમાનવામા ંઆવે છે ક આ ઝરણામા ં રુિનયમ અને ઘણી 

કરણો સગ  સામ ી છે. શીખો ુ ં બી ુ  ં પિવ  થળ મહારા ુ ં ત ત સચખડં ી હ ર 

અચલનગર સા હબ છે. ભારતમા ંતમને દરક રા યમા ંમોટ  સં યામા ંચચ મળશે. જો તમે 

દ ણમા ંછો તો તમે દશના મેડક ચચ અને ુદંાલા ચચ અને કરળના કોચીમા ં સે ટ 

ઝ ચચની લુાકાત લઈ શકો છો. ઉ ર ભારતમા ંપણ ઘણા યાત ચચ  છે, મ ક ઉ ર 

દશમા ંસે ટ જોસેફ અને નવી દ હ મા ંસે ડ હાટ ચચ. જો તમે હમાચલની ખીણોનો આનદં 
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માણી ર ા છો, તો પછ  તમ ે િસમલામા ં ટ ચચ અને સે ટ માઇકલ કથે લનો આશીવાદ 

મેળવી શકો છો. 

ધમ થામા ંઘણી િવિવધતા હોવા છતા,ં અહ ના લોકોમા ંહ  એકતા છે. તે ભારતીય 

ૂ યો છે  લોકોને એક સાથે જોડ છે. 

ૃિત ૂ  

સામા ય ર ત ેભારતમા ં દવસની શ આત યૂ નમ કારથી થાય છે. આમા ંલોકો યૂન ે

જળ ચડાવ ેછે અને મં ો ચાર કર  ાથના કર છે. ભારતીય લોકો ૃિતની ઉપાસના કર છે 

અને આ આ સં ૃિત ુ ંએક આગ ુ ંલ ણ છે. હ ુ  ધમમા,ં ઝાડ અને ાણીઓને દવ તર ક 

જૂવામા ંઆવ ે છે. લોકો ભગવાનમા ં િવ ાસ રાખે છે અને ઘણા તહવારો પર ત રાખે છે. 

તેઓ ગાયને સવાર તા  ખોરાક અને ૂતરાન ેરાતના છે ુ ંભોજન આપે છે. િવ મા ં ાયં 

આવી ઉદારતા જોવા મળ  નથી. 

િશ પો 

ચોલા રાજવશંથી લઈને આજ ધુી ભારત ય કળાના અ ય કારોમા ંિશ પમા ંમોખર 

ર ુ ં છે. કાચંી રુમ, મ ુરાઇ અન ે રામે રમના ડ ન મં દરો, ઓ ડશાના યૂ મં દરો અન ે

મ ય દશના ખ ુરાહો, આ બધા પિવ  થાનો ભારતીય કલાકારોની કાર ગર ના ભ ય 

ઉદાહરણો છે. સાચંી ખાતનેા પૂની િશ પો ુ  અન ે િવિવધ લોક દવતાઓના વન પર 

કાશ પાડ છે. થાપ ય પશવાળ  અમરાવતી અને નાગરજનહ ડાની િશ પો ુ  અને તેના 

સમક ોના સામા જક વનને દશાવ ેછે. એલોરાના મં દરો અને એ લફ ટાની ફુાઓ ભારતીય 

િશ પની િન ણુતાના િવશેષ ઉદાહરણો છે. વન પિત અને ાણી ૃ ટ, દવતાઓ અને િવિવધ 

પૌરા ણક પા ો એકસાથે આ બધી ુદંર ય કળાઓની રચનાનો આધાર બનાવે છે. 

ુંભાર 

ભારતમા ંએક બૂ ાચીન અને ુદંર ય કળા એ માટ કામ છે. આ આટ ફોમમા ં ૂ  

માટ રમકડા અન ેદવી-દવતાઓ બનાવવા માટ માટ ના ગ લા હાથથી બનાવવામા ંઆ યા ંછે. 

ભારતમા ં યાત માટ કામમાથંી, ટરાકોટા અને  ુગેજ ુ ય છે. ુ ંભાર ુ ંધાિમક મહ વ પણ 

બૂ ઉ ુ ંછે. મા ં ુગા ૂ  અને ગણેશ ચ થુ  પરની મા ં ુગા અને ભગવાન ગણેશની ુદંર 

િૂતઓ માટ કામ, િશ પ અને ચ કામના સયંોજનને દશાવ ેછે. 

મેળાઓ અને તહવારો 

આુર થી ડસે બર દરિમયાન દર મ હને િવશેષ તહવાર અથવા મેળો હોય છે. 

મકરસં ાિંત, વસતં પચંમી, હોળ , રામ નવમી, જ મા ટમી, દ પાવલી, ઈદ, મહાવીર જયિંત, ુ  
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ૂણમા, ુ ુ પરબ અને નાતાલ, દરક ધમના તહવારો ુ ંપોતા ુ ંમહ વ છે અને બૂ ઉ સાહ 

અને ઉ લાસ સાથે ઉજવવામા ંઆવે છે. 

અહ  લોકોને ડા સ કરવા માટ લોરની જ ર હોતી નથી. ુગા ૂ , ગણશે ચ થુ , 

જ મા ટમી અન ેહોળ  દરિમયાન ભારતીય ૃ યની સાચી તેજ વીતા જોવા મળે છે. 

એટ ુ ંજ નહ , દશ એક ખાસ તરાલમા ંહ તકલા મેળાઓ ુ ંપણ આયોજન કર છે. દર 

વષ ફ આુર મા ંહ રયાણામા ં રૂજ ુ ંડ મેળો યોજવામા ંઆવે છે મા ંમોટ  સં યામા ંસામા ય 

લોકો અને િવદશી વાસીઓ ભાગ લે છે. આવા મેળો અને તહવારોમા ંતમે વા તિવક ભારત 

જોઈ શકો છો. આ થીમ મળેા અને તહવારો દશને એક કર છે. આ લોકોને એકબી ની સં ૃિત 

અને પરંપરા િવશે ણવાની તક આપ ેછે અને તમેની સ ય ભાગીદાર  એ પણ દશાવે છે ક 

તેઓ એક બી  િવશે ણવા માટ કટલો ેમ કર છે. 

અહ  મા  એક કારનો ખોરાક નથી 

ઘણા ંરા યો અને ઘણા ધમ ના કારણે, અહ  ભોજનની સં યા પણ ઘણી છે. જો ઉ ર 

ભારત પાસે છોલે ભ ુર, તં ૂર  ચકન, રાજમા ચાવલ, ચોખા, , દાલ બાટ  રુમા અન ે બરયાની 

છે, તો દ ણ ભારત પણ આ દોડમા ં પાછળ નથી. દ ણ ભારતીય વાનગીઓમા ં મસાલા 

ડોસાથી રાવ ઉ પમ, રસમ, સાબંર-લીટ  ચોખા અને તોરણ, અ પમ અન ેમીન ધુીની ઘણી 

ભ તા છે. 

ભારતમા ંથાળ ની ક પના પણ બૂ યાત છે. થાળ  પરંપરાગત ર ત ેપીરસવામા ં

આવે છે અને તમ ેએક જ ભોજનમા ં િવિવધ આનદં લઈ શકો છો. નાની ર ટોર ટમા ંસં ણૂ 

ભોજન લવેાની સ તી ર ત એ થાળ  ારા થાય છે. જો તમ ેકોઈ હોટલમા ં ઓ છો, તો તમે 

િવિવધ કો બો- સનો પણ આનદં લઈ શકો છો. 

કાળા મર , ધાણા ું, ઈલાયચી, કસર અને ું વા ભારતીય મસાલાઓની ઘણી તો 

છે,  મા  ખા પદાથ નો વાદ વધારતા જ નથી, સાથે સાથે તમેા ંપોષણ પણ વધાર છે. જો 

ભોજનના તે મીઠાઈ ન હોય તો ભારતીય ખોરાક અ ણૂ છે. ત ેખીરનો બાઉલ હોય ક નાનો 

મીઠો પાન વગેર, ત ેમો મા ંમીઠાશ અને તાજ બનં ેભર છે. 

આટલી બધી િવિવધતા હોવા છતા,ં ભારતમા ંલોકો એક થયા છે અને તેમની સં ૃિત 

અને પરંપરામા ંગવ લે છે. તરરા ય ફ મ ઉ સવ હોય ક ટુ , ભારતે વ ડ ટજ પર 

િતભા અને સં ૃિત ુ ં દશન ક  ુછે. ઘણા શાસકો અહ  આ યા પરં  ુતનેી સં ૃિતન ે કુસાન 

પહ ચાડ  શ ા નહ   તેમા ંજો ભારતીય કિવ અને ચારણી સા હ ય ના હોત તો કદાચ આ  

તમામ ભારતીયોના મનોબળ ભાગંી પડ ા હોત અને ભારતીયોએ તેમના સાં ૃિતક ૂ યોન ે
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સાચવી રા યા છે. સમયની સાથે ગુમતા અને અ ુ ૂલન મતાને કારણે ભારતીય સં ૃિત 

આ િુનક અન ે વીકાય છે. 

 
 
 
 
 

સદંભ 

1. મેઘાણી  ઝવેરચદં -સૌરશારની રસધાર 

2. કાગ ુલાભાઈ– કાગવાણી 

3. મેઘાણીઝવેરચદં - લોકસા હ ય અને ચારની સા હ ય  

4. ુ દુન રોહ ડયા -  જુરાતના ચારની સા હ યનો ઇિતહાસ 

5. ુ દુન રોહ ડયા - ચારણી સા હ ય આપનો સ ૃ  સં ૃિતક વરસો  
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સ તનત કાલીન સામા જક વન 

Mrs. Mallikaben G. Patel 
M.A., M.Phil, M.Ed, 
Ph.D. Pursing, H. N. G. Uni. Patan 
Email : dineshpatel6419@yahoo.com 

તાવના  

સ તનત કાલીન સમય વૂ ાચીનકાળમા ંધધંા રોજગારના ધોરણ ે હ ુ  સમાજમા ંચાર 

વણ  ચ લત થયા હતા. આ ચાર વણ  ઉપરાતં અ ય ુ ર ઉ ોગ અને ધધંાને લગતા વણ  પણ 

હતા. સમય જતા હ ુ  સમાજના િવકાસની સાથ ેસાથ ેઅનેક કારણોને લઈન ેસામા જક વણ  વધતા 

ગયા હતા. મ ુ ર ઉ ોગ વધતા ગયા તેમ તેમ તમેનામા ં અનેક નવા વણ  ઊભા થયા. 

િતલોમ અને અ લુોમ લ નોથી જ મેલા લોકોના અલગ અલગ સ હૂ થયા. આમ આ બધા વણ એ 

ાિત ુ ં વ પ ધારણ કરવા લા યા હતા. વણ ના ળૂ િસ ાતંોન ેમાનવામા ંકોઈ આપિ  ન હતી. 

પરં  ુ તમેના  કાય  હતા તેમા ં ઘણો ભેદભાવ ઉ પ  થઈ ગયો હતો. દરક વગ એ પોતાની 

આસપાસ િવિશ ટ આચાર િવચારોની ાિત ૫ વાડ રચી. ાિતઓના અલગ-અલગ વાડા રચાયા 

એમની વ ચે ુ ં તર દન- િત દન વધ ુ ં ગ ુ ં હ ુ.ં તેની સાથ ે સાથે ચનીચના ભદેભાવ પણ 

વધતા ગયા હતા. ાિતની દર લ ન કરવાના િનયમો બનવા લા યા. તમેજ બી  અ ય 

ાિતઓમા ં લ ન ન કરવાના િનયમ બનવા લા યા. તેની સાથે સાથ ે પોતાની ાિતથી નીચી 

ાિતઓમા ં ભોજન પણ વજ ત થ ુ.ં આમ ભારતીય સમાજમા ં સ તનત સમય પહલા સમાજમા ં

લ ન અને ખાનપાન િનષધે થી ાિત થાની શ આત થઇ ગઇ હતી. 

સ તનત કાળમા ં હ ુ  સમાજની સાથ ે ુ લમ સમાજ પણ જોડાયો હતો. હ ુ  સમાજમા ં

ાિત બઘંનની જટ લતા થર થઇ કુ  હતી. વણભેદ અનકે ાિત ભદેોમા ં પથરાઈ ગયા હતા. 
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ાિતઓમા ં પણ અનેક શાખા-ઉ૫શાખાઓ થઈ હતી. ાિતઓ- ાિતઓ વ ચે તેમજ એકજ 

ાિતની ુ દ  ુદ  શાખાઓમા ં પણ ચનીચના ભદેભાવો ઘર કર  ગયા હતા. સ તનત કાલીન 

સમાજમા ં સામા ય પણે ા ણ, િ ય, વૈ ય અને ુ  એ ચાર વણ  ઉપરાતં કાિછયા, ુ ંભાર, 

માળ , કંદોઈ, ભરવાડ, સોનાર, મોચી, હુાર, ચમાર વી ાિતઓમા ં હ ુ  સમાજ િવભા જત 

થઈ ગયો હતો. 

આમ ાિતઓ ુ ં માણ અને તેમના બધંનો બારમી સદ  ધુી બૂ જ મજ તૂ અને જડ 

બની ગયા હતા. તમેજ તમેનામા ં ધીમે ધીમે ુ તતા ુ ં માણ પણ વધવા લા ુ ંહ ુ.ં સ તનત 

સમયમા ંતો હ ુ  સમાજની સાથ ે ુ લમ સમાજ પણ જોડાયો હતો. 

સમાજ યવ થા : 

 ● હ ુ  સમાજ :- 

 સ તનત સમયમા ં હ ુ  સમાજમા ં ાિત થા અ યતં જડ બની ગઈ હતી. હ ુ  સમાજ અનકે 

ાિતઓ અને પટેા ાિતઓમા ંવહચાઇ ગયો હતો. અને તેમની દર ચનીચના ભદેભાવ ઘર કર  

ગયા હતા. ભારતમા ં ુ લમ સ ાની થાપના સાથે હ ુઓની સામા જક ે ઠતા પર ઘા ૫ડયો. 

હ ુઓમા ં ા ણ વણ િતગત ે ઠ મનાતો, પરં  ુિવધમ ઓના રા યમા ં ા ણો અને પંડતો ુ ં

મહ વ ઘટ  ગ ુ ંઅને તે ુ ં થાન ઉલેમા મોલવી તમે જ ુ લાઓએ લી ુ ંહ ુ.ં કમકાડં  અને વદેના 

ાતા ા ણોમાનંા કટલાકં દ ણ ભારતમા ં થળાતંર કર  ગયા. ા ણોની આવી થિત હોવા 

છતા ંતમેની સં ુ ચતતા, વાથ, િતય અ ભમાન અને દંભી આચરણમા ંકોઈ ફરક પડયો નહોતો. 

 િ યો પાસેથી સુલમાનોએ સ ા ચક  લીધી હતી. ૫ રણામે આ વણ ુ ધ બ યો 

હતો. આ સમયે રચાયેલા હૃદ ધમ રુાણમા ં િ યોન ેઉ ચ સં કાર  પરં  ુિમ  િતના ગણા યા 

છે. આ સમયમા ંવૈ યવગ ુ ં થાન ા ણો અને િ યોની લુનામા ંયથાવત ર  ુહ ુ,ં કારણ ક 

ુ લમોને વપેાર કરવાની ફાવટ ન હોતી. વળ  ુ લમો તનેી સાથ ેજ ખે તૂ વગ લા યા ન હતા. 

તેથી ૃિષ કાય હ ુઓ પાસે ર ુ ં હ ુ.ં પરં  ુ ખે ૂતો ઉપર આકરા વેરા નાખીને ુ લમ શાસકોએ 

તેમન ે સૂી લીધા હતા. આમ છતા ં વૈ યો ધનોપા ન અથ સારા અને નરસા તમામ માગ  
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અપનાવતા. આ વગ દરખાન ેસ ૃ ધ હતો, પરં  ુપોતાની સ ૃ ધ ુ લમ શાસકો ૫ડાવી ન લ ે

તે માટ બા  દખાવ કરતા નહ . ુ  વગ અનેક ઉ ત યવસાયોને કારણ ે મહ વ ધારણ કરવા 

લા યો હતો. આ ઉપરાતં હૃદ રુાણમા ં ણ સં કારોની નીચ ેઅનેક યવસાિયક ાિતઓને 

ઉ લેખ મળે છે. આમ સ તનત સમયમા ં આ બધી ાિતઓ પરંપરા જુબ પોતાનો યવસાય 

કરતી હતી. 

 ભારતમા ં સુલમાનોના િવજયને કારણ ે હ ુઓના રાજક ય પતનની સાથ ેસાથ ેસામા જક 

૫તનનો પણ ારંભ થયો હતો. હ ુ  સમાજમા ંબા યાકાળમા ંજ ક યાના લ ન કર  નાખવાની થા 

યાપક બની હતી. ઈ જત આબ  બચાવવા અને કૌ ુ ં બક મ ભો દશાવવા માટ પડદા અને ૂઘંટ 

થા પણ ણૂપણ ેઅપનાવાઈ હતી. સતી થાનો ચાર પહલા ંકરતા ંવધી ગયો હતો. ુ લમોના 

આ મણ વખત ે રજ તૂો કસ રયા કરવા નીકળ  પડતા. યાર રાજ તૂાણીઓ જૌહર કરવા લાગી 

હતી. 

 ● ુ લમ સમાજ :- 

સ તનત સમયમા ં સુલમાનો પાસ ે િવશેષ અિધકાર હતા. તેમની દર પણ ચનીચના 

ભેદભાવો હતા. તેમા ંશખે, સૈયદ, મોગલ, પઠાણ વગેર વા વગ મા ં ુ લમ સમાજ પણ 

િવભા ત થયો હતો. દ હ  સ તનત કાલીન સમયમા ંભારતીય સમાજમા ંસૌથી વધાર મોભાદાર 

અને સ માિનત વગ િવદશી સુલમાનોનો હતો. ભારતમા ં ુ લિમ સ ાની થાપના થતા ં

હ રોની સં યામા ં સુલમાનો ભારતમા ં આ યા હતા. આ િવદશી સુલમાનો ભારતીય 

સુલમાનોને તેમનાથી નીચા ગણતા હતા. ત ેિસવાય પણ ુ લમ સમાજ શખે, સયૈદ, મોગલ, 

પઠાણ, િુ , િશયા, વોહરા, ખો  વગરે વા વગ મા ં િવભા જત હતો. આ વગ મા ં િશયા અને 

ુ ીઓ વ ચ ે ઘણા મતભેદો વતતા હતા. પશેાના મત જુબ ુ લમ સમાજ બ ે વગ મા ં

િવભા જત હતો. એક કલમના ય ત અને બી  તલવારના ય ત. થમ વગના લોકો લેખન અને 

ધાિમક અને શૈ ણક હતા. યાર બી  વગના લોકો ધમત વ ાન કલીિસપાઇ, િશ ક અને 

યાયાધીશ હતા. 
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 ભારતમા ંઇ લામ ુ ંશાસન થપાતા અરબ તાન અને ઈરાનમાથંી મોટ  સં યામા ં ફુ ઓ, 

ફક રો, દરવેશો ધમ ચાર માટ આવીન ેવ યા હતા અન ેતમેન ેશાિંતથી ઇ લામનો ચાર કરવામા ં

સફળતા મળ  હતી. ુ લમ સમાજમા ં બીજો વગ ભારતીય સુલમાનો હતો. આ સુલમાનો 

હ ુમાથંી વટલાઇને બ યા હતા. તેથી શાસન અને સમાજમા ં તેમન ે સમાન દર જો આપવામા ં

આ યો ન હતો. તમે છતા ંપણ ૧૪મી સદ મા ંમોગલોના આ મણને કારણ ે કુ  મ ય એિશયામાથંી 

આવતા બધં થયા. તેથી રા ય વહ વટ ભારતીય સુલમાનોની મદદ િવના શ  ન હ ુ.ં તથેી 

કટલાક મહ વના હો ા ભારતીય સુલમાનોને આપવા પડયા. આમ ભારતમા ં ુ લમ સમાજમા ં

વટલાયેલા ળૂ હ ુઓની સં યા વધાર હતી. 

ુ લમ સમાજમા ં ીઓન ેભોગ િવલાસ ુ ંસાધન સમજવામા ંઆવતી. જોક ુ લમ કા નૂ 

ચારથી વધાર પ નીઓ કરવા પર િતબધં ફરમાવતો. તમે છતા ં ુ લમો દશ-િવદશની અનેક 

ુદંર ઓને પોતાના ત: રુમા ં રાખતા હતા. મોટાભાગની ીઓ રુખામા ંરહતી હતી. આમ 

ુ લમ સમાજમા ં ીઓની થિત દયાજનક હતી. રઝીયા બેગમ વી મ હલાઓ પોતાની 

િવિશ ટ કા બ લયતન ે  કારણે ગાદ  મળેવી શક  હતી. ુ લમ ીઓ પોતાની મર  માણ ે હર -

ફર  શકતી ન હતી. ઉ ચ વગના ુ લમો ુ ં વન ખુી હ ુ.ં ૫રં  ુનીચલા વગ ના ુ લમો ુ ં

વન ુખ:દાયક હ ુ.ં 

ખોરાક : 

હ ુ  અને ુ લમ બ ે સમાજના સામા ય લોકો સા ુ  અન ેસા વક ભોજન લેતા હતા. આ 

વગ ુ ં ુ ય ભોજન ખીચડ  હ ુ.ં દ ણ ભારતના લોકોનો ુ ય ખોરાક ભાત હતો. જુરાતના 

લોકો દહ  અન ે ભાતનો ઉપયોગ કરતા હતા. જ યા પછ  લોકો પાનનો ઉપયોગ કરતા. ઉ ર 

ભારતના લોકો ખોરાકમા ં ઘ નો ઉપયોગ કરતા. ુ લમ સમાજમા ં રોટ , ભાત અને કબાબનો 

ઉપયોગ કરતા હતા. ગામડાના લોકો ુ ંભોજન સા ુ ં હ .ુ હ ુઓમા ંરજ તૂો, બગંાળ અન ેપં બમા ં

ા ણો તથા ુ ો માસંાહાર કરતા હતા. માસંાહાર ભોજનમા ં ઘટેા-બકરા,ં હરણ, રોઝ, સસલા ં

વા પ ઓુ, તતેર, સારસ, મોર, ક તુર, દડકા,ં મરઘા,ં ચકલા ં વા પ ીઓ તથા માછલી વા 
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જળચરોનો માસંનો સમાવેશ થતો. ભારતમા ં ુ લમોના ં આગમન પછ  હલાલ થા િવશેષ 

ચ લત બની હતી. આખ ેઆ ુ ંશકે ુ ં ાણી માસંના ુકડા કર ન ેકટલીક વખત કાપી-વાઢ ન ેતનેો 

રસો બનાવીન ેભોજન બનાવવામા ંઆવ ુ.ં 

િવલાસ અને મનોરંજન : 

સ તનત કાળમા ંમધપાન, ચોગાન, શતરંજ, િશકાર, ુ તી, પ -ુપ ીઓની શાઢમાર , 

બા ગરના ખેલો વગરે વી રમતો ારા લોકો મનોરંજન મળેવતા. દ હ  ુ તાનોએ તો આ માટ 

એક અલગ મં ી વભાગ ર યો હતો. ન ે “અમીર-એ-િશકાર” તર ક ઓળખવામા ં આવતો હતો. 

આ િવભાગ ારા કટલાકં થળોને શાહ  િશકારગાહ તર ક હર કરવામા ંઆ યો હતો. આ ઉપરાતં 

ગી લી-ડડંો, સતંા ૂકડ  વી રમતો, જળ ડા, હચકા ખાવા, કઠ તૂળ ના ખેલ, નટોના ખલે, 

બ ુ પીના ખલે, મદાર ના હાથચાલાક ના, રામલીલા, ભવાઈ ારા પણ ત ેસમય ેલોકો મનોરંજનો 

મેળવતા. િવજયનગરની ીઓ પણ મ લ િવ ામા ંપારંગત હતી. 

ઉ સવો : 

ુ લમોમા ંઇદ, મોહરમ વા ઉ સવો હરમા ંઉજવાતા. હ ુઓમા ંગભધાનથી તે ઠ  

ધુીના સોળ સં કાર કરવામા ં આવતા. તેમા ં ુ  જ મો સવ તથા િતકમ સં કાર ધામ મુથી 

કરાતો. દ હ ના લુતાનોની ધાિમક ક રતાને કારણે હ ુઓ પોતાના ધાિમક, સામા જક અને 

પા રવા રક ઉ સવો હરમા ંઉજવી શકતા નહ . 

સામા જક અિન ઠો : 

હ ુ  સમાજમા ંસતી થાનો ચાર વધાર હતો. સતી ન થનાર ીન ેચા ર હ ન ગણવામા ં

આવતી. જુરાત અને દ ણના કટલાક દ રયા કનારાના દશો બાદ કરતા સમ  ભારતમા ં

પડદા થા ચ લત હતી. ડો. એ. એલ. ીવા તવ ના મતે પડદા થા ભારતમા ં સુલમાનો જ 

લા યા હતા. કારણ ક ૧૪મી સદ  ધુી તો રાજ તુ ીઓ ુ લા મ એ ુ ધમા ંભાગ લતેી હતી 

યા ં ધુી આ થા ન હતી. હક કતમા ં સુલમાનોના અ યાચારથી જ આ થા ચલત બની હતી 
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અને તેના કારણ ેનવી એક બી  થા બાળ લ નની શ આત થઈ હતી. આ ઉપરાતં સમાજમા ં તૂ 

ેત, વેતાળં, ડાકણી, શાકણી વગેરની બાબતમા ંઘણા વહમો ચ લત હતા. 

ઉ૫સહંાર : 

સ તનત કાલીન સમાજ અસમાનતાઓનો સમાજ હતો. હ ુઓમા ંઅને ુ લમોમા ંઅનકે 

ાિતઓ અને પટેા ાિતઓમા ં િવભા જત થઈ ગયો હતો. હ ુ  અને ુ લમોમા ંઅસમાનતા હતી. 

તેમના ખાન-પાન, રહણી-કહણી, વેશ ષૂા વગેરમા ંબનં ેસમાજમા ંઅસમાનતા જોવા મળતી હતી. 

ામીણ લોકો ુ ં વન ક ટોથી ભર ુ ંહ ુ ંસામા જક અન ેધાિમક ઉ સવો ારા જ તમેનામા ંઉ સાહ 

જોવા મળતો. સામાજમા ં મધ-પાન, વે યા િૃત, બ ુપ ન વ થા, બાલિવવાહ, સતી થા, 

દહજ થા, પડદા થા વગરે વી સામા જક અિન ઠતાઓ તે સમયે ચા  ુહતી. િશ ણ બૂ જ ઓ  ં

હ ુ ં ીઓને િશ ણ આ૫વામા ંઆવ ુ ંજ ન હ ુ.ં 

સદંભ ૂચ : 

1. પર ખ િવણચં . “ભારતનો સાં ૃિતક ઇિતહાસ” (ઈ.સ. ૧૦૦૦ થી ૧૮૧૮) થમ 

આ િૃ , અમદાવાદ, ૧૯૭૪. 

2. ડો. ઈ રભાઈ ઓઝા. “મ ય ગુીન ભારત નો ઇિતહાસ” થમ આ િૃ , અમદાવાદ, ૨૦૧૧ 

3. ડો. એન ક શમા. “મ યકાલીન ભારત” આ થા કાશન, જય રુ, ૨૦૧૨ 

4. ડો. વીપીન બહાર  િસહા. “મ યકા લન ભારતનો ઇિતહાસ” ાનડા કાશન, નવી દ હ , 

૨૦૦૯ 

5. ડો. એચ પી રાય. “ભારતનો ઇિતહાસ” આ દકાલસે ૧૯૫૦, ાનડા કાશન, નવી 

દ હ , ૨૦૦૮ 
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જુરાતના અજમેર  સમાજની ભારતીય સાં ૃિતક પરંપરામા ંભાગીદાર  

મહંમદ અહસાન એ.અજમેર  

મદદનીશ ા યાપક, સરકાર  

િવનયન અને િવ ાન કોલેજ, 

બાવળા, જ.-અમદાવાદ 

 

 જુરાતમા ં સદ ઓથી વસવાટ કરતો ુ લમ અજમેર  સમાજ ુલ ણ િવભાગોમા ં

વહચાયેલો છે. (૧)કાઠ યાવાડ  અજમરે  સમાજ (૨) મ ય અને ઉ ર જુરાતનો અજમેર  સમાજ 

(૩) ખાનદશી અજમેર  સમાજ. ખાનદશી અજમરે  સમાજ મહારા ના ુ લયા ન ૂરબાર, શાહદા 

િવ તારમા ંવસવાટ કરતો હતો, પરં  ુત ે થાિનક ુ લમ િતઓમા ં િવલીન થઇ ગયો હોવાથી 
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આ  અલગથી અ ત વ ધરાવતો નથી. કાઠ યાવાડ  અજમેર  સમાજ અને  જુરાતનો અજમેર  

સમાજ તેરમી સદ ના ઉ રાધમા ં રાજ થાનના અજમેર આસપાસના િવ તારમા ં વસવાટ કરતી 

રાજ તૂ ક કોઈ અ ય હ ુ  ાિતમાથંી ધમાતરણ કર  ઇ લામ ધમ ગીકાર કર  બસો અઢ સો 

વષના રાજ થાનમા ં વસવાટ કયા બાદ મહ દુ બેગડાના શાસન દરિમયાન જુરાતમા ં રો  

રોટ ની શોધમા ં થળાતંર ક  ુહ ુ.ં જુરાતમા ંઆ યા બાદ ઉપર દશા યા જુબના ણ ભાગમા ં

વહચાઇ ગયો. ભૌગો લક ૂર  અને પ રવહનના ટાચંા સાધનોને કારણ ેએકબી  સાથેનો સપંક 

મુા યો અને િવ તાર જુબ પોતાનો અલગ સમાજ તર ક િવકાસ કય . વષ થી ુદ  ુ દ  

જ યાએ વસવાટ કરતા હોવાથી, લ ન સબંધંો પણ ના હોવા છતા ંતેમની પરંપરાઓ, રવાજો, 

પેટા શાખાઓ, મા યતાઓમા ંઆ યજનક સા યતાના દશન થાય છે. તેમની દરક પરંપરાઓમા ં

જુરાતી હ ુ  સમાજની ગાઢ અસર દખાય છે. વળ  રાજ થાનના રાજ તૂ સમાજના ં રવાજો, 

ૂળદવી, ધ ાઓ પણ તેણ ે પકડ  રા યા છે. આ સમાજની જુરાતી બોલી, જુરાતી 

પહરવેશ, દશ તવેો વશે કરવો  અને વપેાર  ુનેહના કારણ ે જુરાતના અજમેર  સમા  બ ુમતી 

હ ુ  ધરાવતા ગામડાઓમા ંજઈને વસવાટ કય , એટ  ુજ ન હ પરં  ુ ૂધમા ંસાકર ભળે તમે ભળ  

ગયા. જુરાતના અજમેર  સમા   સામા જક ે ે  પોતાની આગવી છાપ ઉભી કર  છે. ભારતીય 

સં ૃિત તેણ ે અપનાવી લીધી છે એટ ુ ં જ ન હ પણ આ મસાત કર  લીધી છે. અ ેના લેખમા ં

ભારતની સાં ૃિતક પરંપરાઓમા ં જુરાતના ુ લમ અજમેર  સમાજની ભાગીદાર  ા ંન ેકટલા 

માણમા ં જોવા મળે છે તનેી ચચા કરવામા ં આવી છે. જુરાતના ુ લમ અજમેર  સમાજમા ં

હાલમા ંકાઠ યાવાડ  અજમેર  સમાજ અને મ ય અને ઉ ર જુરાતના અજમેર  સમાજ અ ત વ 

ધરાવતા હોઈ  આ બનં ેસમાજને યાનમા ંરાખી િવગત ેચચા કરવામા ંઆવી છે.  

જ મ : જુરાતના અજમરે  સમાજમા ં હ ુ  સમાજમા ં ચ લત રવાજ છે ત ે માણ ે થમ સવ 

સમય ે વ ુ િપયરમા ં ય છે અને બાક ની વુાવડો સાસર મા ં થાય છે. બાળકના જ મ સમયે 
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ગળ થુી આપવી, જ મ બાદ બાળકના િપતાના ઘરે કં ૂછાટંણા કરલા પ  લઇ વધામણી આપવા 

જ ુ,ં વધામણી આપવા બદલ આવેલ ય તને ભેટ આપવી વી પરંપરા આ  પણ હયાત છે. 

નામકરણમા ંપણ એકાદ પેઢ  પહલા રહલી મા યતા જુબ નાથો, ૂજંો, ભીખો, માધો, અમથો, 

વો, બા ,ુ જગો, કા  વા િવ ચ  નામ પાડવાની પરંપરા હતી. ફોઈબા ારા નામ પાડ ુ,ં નામ 

પાડવા બદલ ફોઈને સાડ   ક દાગીનો ભેટ આપવો વો રવાજ પણ અ ત વ ધરાવ ેછે. બાળકન ે

છ ીના દવસ ેઝભ ુ ંપહરાવ ુ,ં વુાવડ ના ઓશીક લોખડંની વ  ુક દરવા  લીમડાના પાન 

રાખવાની પરંપરા પણ છે. ુ  જ મ થાય તો પાચં શેરની લાપસી અને ુ ી જ મ થાય તો 

સવાશેરની લાપસી કરવાનો રવાજ છે. ચદંલ નામની પેટાશાખના ં અજમરે  સમાજના લોકો 

લાપશીમા ંસવાના દાણા નાખે છે,  અજમેર આસપાસના ચદંલ હ ુ  રાજ તુોમા ંપણ આ પરંપરા 

આ  પણ જોવા મળે છે.  જ મ સગેં બનાવેલી લાપશી ગો  બહારની કોઈ  ય ત ખાઈ ય તો 

તેને એક મો ુ ં અપ કુન ગણ ે છે. જ મના ચાલીસ દવસ બાદ ગોયણી જમાડવામા ં આવે છે. 

ગોયણીમા ં ણ, પાચં, સાત એક  સં યામા ં ીઓ જમાડવાની હોય છે, મા ં૨ : ૧ ના ં માણમા ં

ક યા વ ુ ુ ં માણ હોય છે. કાઠ યાવાડ  અજમેર  સમાજમા ંગોયણીની જ યાએ ખુડ  બનાવ ેછે. 

કાઠ યાવાડ  અજમેર  સમાજ ુ ં જ દરાણ શાખના લોકો પોતાન ે દવ ક યાદવ ુળના ં ગણતા 

હોવાથી ગૌહ યા ક વાછરડાની ખસી કરતા નથી.   

બાબર  : બાળક જ મના સવા મ હના બાદ બાબર  ઉતારવામા ં આવે છે. બાળકના કપાયેલા 

વાળની ભારોભાર ફોઈન ેસો ુ ંદાગીનો અથવા બી  કોઈ ભેટ આપવામા ંઆવ ેછે. ુ ુ ંબની બેન 

દ કર ઓને સાડ  અથવા રોકડ ભેટ આપવામા ંઆવે છે.  

સગાઇ : જુરાતના અજમેર  સમાજમા ંસગાઈની િવિધ હ ુ  જુરાતી સમાજન ે બલ ુલ મળતી 

આવ ે છે. અ ય ુ લમ સમાજની મ સગાઇ અ યતં ન કના સગાઓમા ં કરતા નથી. 

કાઠ યાવાડ  અજમેર  સમાજમા ંતો એક જ ગો મા ંપણ સગાઇ થતી નથી. ક યા પ ના વડ લો 
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વર પ ના યા ં જઈ સામસામે બેસે છે અને ક યા પ ના વડ લ ુ ુષ ક યા પ ના વડ લ 

ુ ુષના હાથમા ંએક િપયાનો િસ ો હાથમા ંઆપી મોટથી આ ુ  બા ુ  સભંળાય એ ર ત ેઅબક ની 

ુ ીની સગાઈનો િપયો સગાઇ પટે કખગ ના ં ુ  સાથે આ ુ ં  ં યારબાદ કુન પ ે ીફળ અને 

સવાશેર ખાડં આપ ે છે. યારબાદ એકબી ન ે ગોળ ખવડાવે છે. વરપ ની કોઈપણ વ ુ ખભે 

માલ કૂ ન ે ી ફળ, ખાડં અને થાળ મા ં કુલો િપયો કં ુ છાટંણા કર  ચોખાથી વધાવી લઇ ય 

છે. લોકો ગોળ થી એકબી ુ ંમ  મી ુ ં કર  ીઓ ગીતો ગાય છે. ક યા પ  તરફથી વરપ ની 

ીઓને સગાઇ પટે સાડ  અન ે ુ ુષન ે ધોતી અને હવે શટપીસ ઓઢાડવાનો રવાજ છે.  

કાઠ યાવાડ  અજમરે  સમાજમા ંસગાઈના રવાજમા ંથોડ  ભ તા જોવા મળે છે. આ સમાજમા ં

ઘણીવાર ક યાપ  વરપ  પાસેથી “દશ” તર ક ઓળખાતી રકમ વ લેૂ છે,  વરપ  ન 

લઈન ેઆવ ે યાર થતા ખચ પેટ હોય છે, જોક આ રવાજ હવે ુ ત થતો ય છે.  

લ ન  : લ નની તાર ખ ન  થઇ ય પછ  ક યા પ  તરફથી કટલીક ય તઓ કંકો ી લઇને 

વરપ ના ઘરે ય છે  .વ ટ નાળાછડ સાથે કંકોતર ની ◌ે ુ ં ીફળ  ,છે હોય સાકર . કોઈ વરપ ની

છે વાચંે કંકો ી મોટથી થઈને ઉભા ય ત ,છે આવે કરવામાં મી ુ ં મ . િવિધની સગાઈની યારપછ

છે આવે લેવામાં વધાવી કંકો ી લ નની ચોખાથી કં ુ મ . ચી સાચવીને ીફળ વ ટલ નાળાછડ

છે આવે કૂવામાં જ યાએ ,રા હાથમાં ખી વરરા  ન લઈન ે ય છે. 

માડંવો :   લ નના ંએક બે દવસ પહલા માડંવો નાખવામા ંઆવ ેછે  .દવસ ભુ સારા માડંવો ,

વાર ,ચાદં ,છે આવે રોપવામાં જોઈને ચોઘ ડ ું . ુલડ માં લાક ુ ં લાં ુ ટ બે એક ુ ુ ં ખીજડાના

જ વશે ારની ગણામાં ઘરના પૈસો ક િપયો અને દહ મણી બા ુ  નાનો ખાડો ખોદ ન ે

નાખવામા ંઆવે છે  .છે લાવે નેલાકડા ખીજડાના આ છોકરાઓ ુ ંવારા પાચં ચાર . લાકડાને આ

છે આવે બાધંવામાં નાળાછડ . બાધંવામાં મડંપ ક ુદંડ નાનકડ જ બાદ ગયા રોપાઈ માડંવો

છે આવે .  
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વરધની માટલી : ક યાના લ ન હોય તો ુ ંભારના યા ંવરધની માટલી લેવા ુ ંભારણ માટ સાડ  ,

ઘ ,ઘી ,છે ય ગાજતે વાજતે ીઓ સમાજની અજમેર લઈને ગોળ  . સાત પાચં ુ ંભાર

છે રાખે ચીતર ને રંગથી સફદ માટલીને . કં ુ માટલીને આ ીઓ સાત પાચં સમાજની અજમેર

છે વધાવે કર ને ચાદંલો .છે બાધંે નાળાછડ હાથમાં ીના દરક આ ુ ંભારણ .ક ◌ાઠ યાવાડ  

અજમેર  સમાજમા ંઢોલીના ઢોલને પણ વધાવવામા ંઆવે છે . 

પીઠ  કરવાનો રવાજ : વર અને ક યા બનં ેપ ના લોકો વર -છે કર પીઠ ક યાને . માટ પીઠ

હળદર ,ઘ અને મગ દળેલા શેક ને ,છે આવે બનાવવામાં પીઠ મળ ને પાણી અને તેલ . પીઠ

છ શક કર જ ી સૌભા યવતી ફ ત ◌ે  .ણ પીઠ ,છે આવે કરવામાં વખત સાત ક પાચં . પીઠ

છે બાધંે છડનાળા હાથમાં ી દરક ચોળનાર . તલેમાં પાનને નાગરવલેના ીઓ ચોળનાર પીઠ

પર ખભા પછ  પર માથા થમ સૌ ઝબોળ ને , છે અડાડ પર ૂટં પગની છે લે અને પર ઢ ચણ

છે કહ એમ ઉતા ુ તેલ િવિધને આ .યા રબાદ આ િવિધ ઉલટ  દશામા ંકર તનેે તલે ચઢા ુ ંએમ 

કહ છે . 

ગો જ : માડંવો રોપાઈ ગયા બાદ વર અને ક યાના ઘરના એક સલામત ણૂામા ંપાણીયારા પાસ ે

ગો જની થાપના કરવામા ંઆવે છે  ,છે હોય વી થાપના ગણેશ સમાજની હ ુ  . બાજઠ એક

આવ કૂવામાં ઠુ યા સાત લાપશીના પર ◌ે છે  . આવે કરવામાં ઢગલીઓ સાત ઘ ની પાસે તનેા

છે .છે આવે કરવામાં દ વો ઘીનો પાસે તેની ,છે રહ અખડં ધુી યાં થાય નાં રુા લ ન  . દ વા

છે કૂ ીફળ અને િપયો સવા પાસે . લાપશીથી પર દ વાલ કૂ ને પાસે દ વાલ બાજઠ આ

ચોટા નાળાછડ આકાર એ હોય પહરાવતા હાર ગળામાં ડ છે  . ચાદંલા સાત ઘીના પર દ વાલ અને

છે કર .છે હોય વો રઆકા પના દવીના આકાર આ .ૂળદવી યારબાદ  “ચામાં ” પાસે

છે આવે કરવામાં ાથના માટ ુશળતા ેમ અવસરની . આસપાસના અજમેર પણ આ િવિધ આ

છે આવે કરવામાં રાજ તૂોમાં .  
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મામે ું  : મ ય અને ઉ ર જુરાતના અજમેર  સમાજમા ં ુ  ક ુ ીના લ નમા ંમામા તરફથી 

મામે ું ભરવામા ંઆવે છે  . આવે ભરવામાં મામે ું દવસે આગલા લ નનાં પછ ગયા રોપાઈ માડંવો

છે  .છે આવે આપવામાં વાસણ સાત રુતના ભાણીને તરફથી મામા લ નમાં ુ ીના . એમાં

બે ુ ં તાબંા ુ ં ,ુ ું િપ ળ ું ,તાબંાનો  લોટો  ,થાળ તાબંાનો , લાસ િપ ળનો અને વાડકો કાસંાનો

છે હોય .છે આવે કૂવામાં સાકર અને િપયો સવા બેડામાં . ઢાકંવામાં કપ ુ ં રંગ ું લીલા પર બેડા

છે આવે  .કપડાં પહરવાના લ નમાં માટ ભાણીનાં ક ભાણા િસવાય આ ,િપતા માતા તમેના ,કાકા - 

કાક ,દાદા - દાદ ,ફોઈ- ભાઈ આ-  કરવામાં પહરામણી ુ ુ ંબ માટ ુ ુ ંબીજનો સમ એમ ભાભી

છે આવે .છે આવે આપવામાં ભેટમાં પણ રકમ રોકડ .  

ન : અજમેર  સમાજમા ંઆજથી ચાલીસ પચાસ વષ પહલા ંરા ીના લ ન રાખવામા ંઆવતા .

થઇ ખચ બૂ ર તે આિથક નેપ ક યા માં રોકાતી દવસ ણ બે પ ે ક યા ન  જતો  . હવે જોક

છે થયો ધુારો તમેાં . લ ન પહર ને પહરવેશ હ ુ જુરાતી ક યા અને વાર સમયમાં પહલાના

કરતા ,ટૂ  વરરા આવતાએ આ િુનકતા હવે પરં ુ - પહરતી સ આ િુનક ક યાઓ અને ટૂ

છે થઇ .છે પહર જ સાડ જુરાતી ીઓ સમાજની અજમરે લ નમાં  .પ ન ક યા ન ◌ા પાદર 

પહ ચ ે યાર વરરા ની સા  ુ ારા ”અબોખો ”છે થા જવાની લઇ .પાણી લોટામાં તાબંાનો માં ,

છે ય લઇ ઢાકં ને માલ ીફળને . માથેથી જમાઈના માટ એ ય લાગી નાં નજર જમાઈને

છે ઉતાર લોટો પાણીનો .છે વધાવે ચોખાથી કં ુ જમાઈને . ચપળતાથી સા ુ દરિમયાન આ

વરરા ુ ંનાક ખચી લેવાની પણ થા છે  .છે ગવાય ફટાણાં સામસામે . સા નુી ારા વરરા

છે માગેં ભેટ લઇ પકડ છેડો સાડ નો .  

     જુરાતના અજમેર  સમાજમા ંજમણવાર મોટભાગ ે ુ  શાકાહાર  જુરાતી વાનગીઓનો જ 

હોય છે જો ક તેમા ંપણ હવે આ િુનકતાની અસર પ ટ ર ત ેદખાય છે .વરરા  માડંવે જમવા ના ં

પધારતા ંતમેના માટ વરપ ના ઉતારા પર જ વરભા ુ ંઆવે છે . 
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     જ યા બાદ વરઘોડા વ પ ેવરપ  માડંવે આવે છે અને યા ંિનકાહની િવિધ કરવામા ંઆવ ેછે .

ક શટ પેટ ધોતી અને સાડ ને ષોુ ુ ી વરપ ના તરફથી પ ક યા બાદ િવિધ િનકાહની  પે ટ 

પીસની પહરામણી કરવામા ંઆવ ેછે  . ગવાય ભાષામાજં જુરાતી ગીતો લ ન સમાજના અજમેર

પહરવેશ છે ,નથી લાગ ું એ ું છે લ ન સમાજના ુ લમ આ આધાર લ નગીતોના અને બોલી  .

છે થાય  િવિધ િનકાહની ારા મોલવી .છે હોય રળસ અને ૂંક જ બૂ િવિધ   .  

ક યા િવદાય : ક યા િવદાય થાય યાર વરની ગાડ ના પૈડા નીચે ીફળ વધેરવામા ંઆવ ેછે  . વર

 ઉતાર નજર બનંેની ભર પાણી લોટામાં તાબંાના માતા વરરા ની યાર ફર પરત ઘેર િનજ ક યા

છે .આવ ું  ભગાવવામાં પણ ઠ ક ું માટ ું પહલા દશકા બે  . સમાજમાં અજમેર કાઠ યાવાડ

મ માં  તરફથી પ ક યા ◌ાટ ુ ંઅને વ લત કર ુ ંફાનસ આપવાનો રવાજ પણ છે  , માં

મીઠાઈ ,છે હોય મવેો કુો .  

વ ટ  રમાડવાની િવિધ : વર ક યાના ઘરમા ંસલામત વેશ બાદ બનં ેગો જના બાજઠ સમ  

સલામ કર છે યારપછ  વરરા ની ફોઈ ારા વ ટ  રમાડવાની િવિધ કરવામા ંઆવ ેછે   . મોટા

પ થાળમાં ◌ાણી ભર ન ેતમેા ં કં ુ ક કલર નાખીન ેતેને રંગીન બનાવવામા ંઆવે છે  . પાણીમાં આ

િપયો રોકડો એક ,વ ટ ચાદં ની ,સોપાર એક  , નાખવામાં સામે બં નેી િસ ાઓ અ ય સાત

છે આવે .છે લાવે શોધી િપયો રોકડો નેનાખી હાથ પાણીમાં રંગીન આ ચપળતાથી ક યા વર ,

કરવામ વખત સાત આ ું ◌ા◌ં આવ ેછે . િવ તા તે થાય સફળ શોધવામાં િપયો રોકડો વાર વ ુ 

છે ગણાય .  

ગાઠંો છોડવાની િવિધ : વ ટ  રમાડવાની િવિધ બાદ વરરા ના હાથ માલનો છેડો અને ક યાની 

સાડ ના પાલવના છેડાની  ગાઠં મારવામા ંઆવ ેછે  . છે છોડ તેને વરરા યાર માર ગાઠં ક યા

બાં વરરા જયાર ધ ે યાર ક યા આ ગાઠં છોડ છે   , બનંે બાદ કયા વાર સાત ક પાચં આ ું

છે છોડ ર તે આજ ગાઠંો મ ઢળની એકબી ના .  
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સીમાંતની િવિધ  :વ  ુ ગભવતી થાય યાર પાચંમા ંક સાતમા ં મહ ન ે સીમતંની િવિધ કરવામા ં

આવ ે છે  .છે આવે પાઠવવામાં આમં ણ િવિધસર સીમા તિવધી ુ ં લખીને પ િપયરમાં વ ુના .

કપડાં નવા વ ુને ,વેણી ,ગજરો ,છે આવે શણગારવામાં પહરાવી હાર લુાબનો  . વ ુની

નણદં સૌભા યવતી  ,ઠાણી ,કાક ક  સા  ુએક પુડામા ંઆશર અઢ  કલો ઘ  , હળદરના સાત

ગાગંડા ,ટટા સાત વાળના ,કડકમળકા ,સોપાર ,સવા ુપીયો , બાજઠ વ ુને વ ઓુ વગેર ીફળ

છે આવે લેવામાં પુડામાં પાછ ફર છે આવે કૂવામાં ખોળામાં સાડ ના રાખી ઉભી પર . આ ું

છે આવે કરવામાં વાર સાત .ખોળ વ ુના યારબાદ ◌ામા ંએક તં ુ ર ત બાળક બેસાડવામા ંઆવ ેછે .

 પગના આગળ ડગલા દરક તનેા યાર છે નીકળે આવા િપયર વ ુ આપીને ભેટ રોકડ બાળકને

છે આવે કૂવામાં િસ ો િપયાનો પાસે ઠુા .છે લે લઇ બાળકો નાના ક  નણદં  વ ુની  .

છે ગાય ગીતો ીઓ .તમામ આવતી ર તામાં જતાં િપયર વ નુા  નદ ઓમા ંપૈસો ક િપયો ટકા 

પ ેનદ મા ંનાખવામા ંઆવ ેછે  . 

તહવારોની ઉજવણી : જુરાતના અજમેર  સમાજમા ં ુ લમ તહવારોની સાથે સાથ ે દવાળ  ,

છે કર પણ ઉજવણી તહવારોની વા નવરા ી હોળ . ઉ ર સમાજ અજમેર કર ને ઘ ું ક કારણ

સ હ ુ િવ તારોમાં ા ય જુરાતના માજની બ ુમતી વાળા ગામડામા ંએકલ દોકલ વસે છે  ,આમ  

છે કૂ વણાઈ પરંપરા ભારતીય વનમાં રોજ દા તનેા અ ણે    .  

ઉપસહંાર : જુરાતનો ુ લમ અજમેર  સમાજ રાજ થાનના રાજ તૂ ક કોઈ અ ય હ ુ  

સમાજમાથંી ધમાતરણ ક  ુ હોવાથી તેમજ તેમનો વસવાટ જુરાતના બ મુતી હ ુ  સમાજના 

ા ય િવ તારમા ંકય  હોવાથી ભારતીય પરંપરા અને ખાસ કર ન ે હ ુ  પરંપરા આ  પણ પ ટ 

પણ ેદખાય છે . 
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આ દવાસી મ હલાઓના ઉ કષમા ં ૂણમાબેન પકવાસા ુ ં દાન 

ચાવડા. વૈશાલી આર. 

પી.એચ.ડ . િવ યાથ   

જૂરાત િવ ાપીઠ 

 “ ૃિત એ નાર મા ં નેહશીલતા, કુોમળતા, સ નશીલતા, વા સ ય અને ક ણાભર  છે. 

તેના એ ઉ ચ ણુોને ઘનઘોર રાતોમાથંી ધાર  કા લમાથંી ાતઃકાળના પરોઢની માફક સૌ ય 

પિવ  ઉઘાડ કર એ, આવો આપણે સમતા લુક સમાજની રચના કર એ અન ે નાર ન ે

આ મિવ ાસથી સભર બનાવીએ.”૧ 

 “ ીઓમા ંએવી અ તૂ શ ત છે ક જો તઓે કામ કરવા ધાર અને તેન ેખતં વૂક કર 

તો એક પહાડને પણ હલાવી શકવાની તાકાત ધરાવે છે.”૨                                                            -  ગાધંી  

 ગાધંી ગુની િનભ ક, િનરાડંબર , સ યભાષી, સેવાભાવી, સરળ-સાદા, ગહનવા ચકા, 

િવચારક, સા હ યકાર અને ઋતભંરા િવ  િવ ાપીઠના આ  થાિપકા એવા ૂણમાબને 

પકવાસા. મનો જ મ આસો દુ એકમના નવરાિ ના થમ દવસે ઈ.સ. 1913ની 1લી 

ઓ ટોબરના  રોજ એમના મોસાળ રુ નગરમા ંથયો હતો.૩તેમના િપતા જલાલ શેઠ અન ે

માતા ચચંળબેન હતા. તેમના કાકા અ તૃલાલ શઠે એ પણ રા વાદથી ે રત હતા. ને લીધે 

ૂણમાબેનમા ંરા ભ તના ણુો વારસામા ંજ મ યા હતા.ં  

 ગાધંી ના મત જુબ આપણા દશમા ંપછાત વગ ુ ં માણ ઘ ુ ંમો ુ ં છે. તેમની સેવા 

 ુસવેા સમ ન ેજો તેમ ુ ંઉ થાન કરવામા ંઆવે તો એ પછાતવગ, એ અ ભશાપમાથંી ુ ત 

થઈ શક. આ ર ત ેબાળપણથી જ ગાધંી ના આદશથી ેરાઈને ૂણમાબનેે દશના આઝાદ  

દોલનમા ંપણ પોતાનો ફાળો આ યો હતો. યારબાદ તેમણે ગાધંી ના આદશ તરફ યાન 
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ક ીત ક  ુ હ ુ.ં થી લ ન પછ  આ યા મક અ ભગમ ધરાવતા ૂણમાબેન એક વખત 

યાનમા ંબઠેા હતા યાર તેમન ેએક થળ દખા ુ.ં મા ં યામરંગી ક યાઓ નજર પડતી હતી. 

મા ભગવતી ણે ક ૂણમાનો હાથ પકડ ન ેદોરતી હતી અને આ ા કર  રહ  હતી, ‘તાર આ 

કામ કરવા ુ ં છે આ તા ુ ભિવ ય છે.’ બે ણ દવસ ધુી સતત આવી અ ભુતી થઈ એટલ ે

ૂણમાબેને સસરા મગંળદાસ પકવાસાને વાત કર  અને મગંળદાસ ે તેને િતસાદ આપતા 

જણા ુ ંક એ જ યાની શોધનો આરંભ કરવો જોઈએ. સાત આઠ વરસ ધુી આ તપાસ ચાલી 

અને છેવટ ર ભુાઈ અદાણીએ તમેને એક થળ બતાવવાની વાત કર .  સૌ યા ંગયા અને 

એક ઝાડ નીચે ૂણમાબને ઊભા ર ા અન ે યા ંજ તેમને જબરદ ત ‘વાઈ ેશન’ નો અ ભુવ 

થવા માડંયો, તેમણે સૌને જણા ુ ં ક બસ, હવે ાયં જવાની જ ર નથી, મન ે અહ  જ 

આવવાનો આદશ થયો છે, અહ  ઈ.સ. 1974મા ંઆ શોધ રૂ  થઈઅને એ થળે સં થા શ  

કરવાનો િનણય લવેાયો. આ થળ એટલે ડાગંમા ંઆવેલ સા તુારા ડાગંની ભૌગો લક થતી 

િવિશ ટ હતી તો સામા ક થતી એથી પણ િવકટ હતી. ગીચ જગલં હોવાથી ચોમાસામા ં

અિતશય વરસાદ પડ અને બાક ની ઋ ઓુમા ંપાણીની ુ કલી સમ  િવ તારમા ં ુ ય વ તી 

આ દવાસીઓની મા ં િશ ણ ુ ં માણ પણ સાવ ન હવત હ ુ.ં આવા િવકટ સજંોગોમા ં પણ 

ૂણમાબેને હમત હાયા િવના યાસો શ  રા યા. અને છેવટ 14 ટલી છોકર ઓના વેશથી 

આ સં થાનો ારંભ કય .૪ 

ૂણમાબેને થાપલે સં થા ુ ં નામ ‘ઋતભંરા િવ િવ ાપીઠ છે. ના નામનો જ અથ 

ઋતભંરા એટલ ે શા ત સ ય ની થાપના ૂણમાબેને આ દવાસી સમાજના લોકો અન ે

મ હલાઓના િવકાસ થાય તે હ થુી કર  હતી. મા ંઆ સં થાની ખાસ િૃ એ િશ ણ અન ે

નાર  ઉ થાનના કાય , છે. મા ં ખાસ કર ન ે મ હલા િવકાસના કાય , વર ણની તાલીમ, 

અથ પા ન માટની િૃ ઓ વગેરની તાલીમ આપવામા ંઆવે છે અને આવી તાલીમો મળેવી 

મ હલાઓ પોતાની આ િવકા મેળવી શક અને આ દવાસી સમ  સમાજનો િવકાસ થાય ત ે

હ થુી’ તભરા ામીણ િવકાસ ટની પણ થાપના કરવામા ંઆવી છે. મા ંિશ ણ આરો ય 

ય ે િૃત, યસન ુ ત, અથ પાજન વગરેની મા હતી તાલીમ આપવામા ંઆવે છે.  

આ સં થાની ુ ય િૃ ઓ વી ક,  

(1) િશ ણ 

(2) નાર  ઉ થાન માટના કાય  

(3) સમર ક પ 

(4) બાગાયત અને ઔષિધ ઉછેર ક  

(5) ગૌશાળા તથા  
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ઋતભંરા ામીણ િવકાસ ટ પર આધા રત (1) વુા િૃત અને વુા સગંઠનો (2) 

મ હલા સશ તકરણ (3) હ તકલા કાર ગર  અને સગંઠનો (4) પયાવરણ સરં ણ (5) 

વા થય ઉપચાર ક ો તથા યસન ુ ત અને અથ પા ન કવી ર તે મળેવ ુ ં વગેર કાય  

કરવામા ંઆવે છે. 

આ સં થાની શ આત એ ચૌદ ટલી િવ ાથ નીઓથી કરવામા ંઆવી હતી. આ  તેની 

સં થા 875 ટલે પહ ચી છે. નો ખચ બો બે ટ મડંળ ારા ઉઠાવવામા ંઆવે છે, ખાસ 

બાબત  તો અહ  એ જોવા મળે છે ક ૂણમાબેન પકવાસા એક વાતં ય સૈિનક હોવાને લીધે 

તેમને સરકાર ારા  પે સન આપવામા ંઆવ ુ ં ત ે સમ  પે સન શ આતથી લઈને ૃ  ુ

ધુી ુ ંબ ુ ંજ તેમણે આ સં થાને લઈને અપણ કરલ છે.  

મા ંબહનોને આ યા મક તાલીમો, વર ણની તાલીમો, સગંીતના વગ , ઘોડસવાર , 

મીલીટર  તાલીમો વગેર વી તાલીમો પણ આપવામા ંઆવ ેછે. તથા દર વષ ઉનાળામા ં યા ં

બાળકો અને વુતીઓ માટ સમરક પ ુ ંઆયોજન પણ કરવામા ંઆવે છે, મા ંઅ યાર ધુી 

26,000 ટલી બહનોએ ભાગ લીધેલ છે. 

મોરાર  દસાઈ અટલ બહાર  વાજપેયી, ી જય જ ફના ડસ, ી કલાસ ુપ  િમ ા, 

ીમતી િવજયાલ મી પં ડત, ડૉ. એ.પી.  અ ુલ કલામ વગરે વા મહા ભુવોએ પણ આ 

આ િવ િવ ાપીઠની લુાકાત લીધેલ છે.૫ 

આ ર ત ે ૂણમાબેન ેઆ સં થાની થાપનાની શ આત લઈને છેક તેમના ૃ  ુ ધુી 

સમ  િૃ ઓ આ સં થાનો િવકાસ તેમજ આ દવાસી સમાજ અને આ દવાસી મ હલાઓનો 

િવકાસને લઈને જ કર  છે. ન ે માટ ૂણમાબેનન ે ‘ડાગંની દ દ ’ એ ુ ં ઉપનામ આપવામા ં

આ ુ ંછે. 

તેમના આવા પછાત વગની મ હલાઓ તથા તેમના િવકાસના કાયન ે બરદાવતા 

તેઓને ઘણા રુ કારો પણ મ યા છે. મ ક 1983મા ંઘાટકોપરની રા ય શાળાનો ‘ વાતં ય 

સેનાની’નો એવૉડ, 1984મા ં સં કાર ક  તરફથી અ તૃ રુ કાર, 1985મા ંઆ દવાસી સેવા 

માટ અ ભનવ ટ તરફથી એવોડ, 1993મા ંપણ રોટર યન એવૉડ, 1995મા ં ીઓની ઉ િત 

માટનો ચપંાબેન ગાધંી એવૉડ, 1995મા ં આ દવાસી ઉ કષ માટ પાટકર ફાઉ ડશન તરફથી 

એવૉડ, 1998મા ંઓલ ઈ ડયા કિમટ  તરફથી ી સા રતા માટ ી લ મી મનેન એવૉડ, 

તથા 2003મા ં િવ  જુરાતી પ રષદ તરફથી એવૉડ અને 2004મા ંભારત સરકાર તરફથી 

પ ષૂણ તથા 2007મા ંઅ ણા દસાઈ એવૉડ મળેલ છે.૬ 

 સમાપન :- 
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આમ ઉપરો ત જણા યા અ સુાર ૂણમાબેન પકવાસાએ પોતાના વતંપયત 

દરિમયાન પછાત  વગ  એવા આ દવાસી સમાજને ક મા ંરાખી તેમનો સવાગી િવકાસ થાય 

તેવા ય નો કયા છે, થી આ દવાસી િવ તારના લોકોએ તેમને ‘ડાગંના દ દ ’ એ ુ ંઉપનામ 

આપે ુ ંછે. થી ઈિતહાસમા ંપણ તેમન ે‘ડાગંના દ દ ’ના નામે ઓળખવામા ંઆવે છે. આ ર ત ે

અ યતં ુગમ અને પછાત કહ  શકાય તેવા િવ તારમા ંિશ ણ યેની ભાવના જગાડનાર તથા 

યા ંિશ ણનો િવકાસ અને આ દવાસી મ હલાઓનો ઉ કષ કરનાર ધ ય છે આ નાર ને...... 

 સદંભ થં ૂચ 

1. ઋતભંરા પ રચય ઋતભંરા ટ (સા તુારા), -ૃ2. 

2. બહાર પછ  દ લી – મ  ુગાધંી, -ૃ237. 

3. શ ત પેણ સં થતા – અમરપં ડત ુ મુ કાશન, અમદાવાદ, .ૃ121, બી  આ િૃ , 

2010. 

4. જુરાતની િશ ણ િવ તૂીઓ – ા.ડૉ. ભ ા  ુવછરા ની, ૂ ર કાશન, અમદાવાદ. 

-ૃ274,  . આ-2011. 

5. ઋતભંરા િવ  િવ ાપીઠની બ  લુાકાતને આધાર, 

6. વય ં કાિશત તારલીઓ- ડૉ. હિષદા રા  ુપં ડત, નવસ ન પ લકશન અમદાવાદ. 
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સ તનત કાલીન અમદાવાદ ના ક લાઓ અને દરવા ઓ 

PARASKUMAR HIRALAL GOHEL 
Ph.d Pursing; GUJRAT VIDHYAPITH 
AHMEDABAD 
Email : malvia.rocky64@gmail.com 

 જુરાત ુ ં રાજક ય, સામા ક અને સાં ૃિતક ગિતિવિધ ુ ં એિપસે ટર એટલે 

અમદાવાદ, અમદાવાદ ટ ુ ં આ િુનક છે એટ ુ ં ઐિતહાિસક પણ છે. અમદાવાદની 

થાપના પદંરમી સદ ના આરંભથી એટલે ક લુતાન અહમદશાહ ૨૬ ફ આુર  

ઈ.સ.૧૪૧૧ ના રોજ કર  હતી. અમદાવાદ તેની થાપનાથી લઈને ઘણા સમય ધુી 

રાજધાની ુ ં ક  ર ુ ં છે. અમદાવાદ પર ુ લમો, ઘુલો, મરાઠાઓ વગેર ઘણા 

શાસકોએ શાસન ક  ુ છે. અને તેને સ ૃ  બના ુ ં છે. આ બધા શાસકોએ બનાવેલા 

થાપ યોને કારણે આ  અમદાવાદ ુલાઈ ૨૦૧૭ ના રોજ વ ડ હ રટઝ સાઈટમા ંપા ુ ં

છે. 

 અમદાવાદમા ં ુ ય વે બે ક લાઓ અને બાર દરવા ઓ આવેલા છે. માનંા 

ઘણા હયાત અવ થામા ંછે.  દરવા ઓના નામ અલગ-અલગ િવ તાર માણે અલગ-

અલગ રાખવામા ંઆ યા છે. મ ક, ભ નો ક લો, ગાયકવાડ  હવેલીનો ક લો, તેમ જ 

બાર દરવા ઓ વા ક ણ દરવા , ખાનજહાનં દરવા , જમાલ રુ દરવા , 

આ ટો ડયા દરવા , રાય રુ દરવા , સારંગ રુ દરવા , કા ુ રુ દરવા , ખાન રુ 

દરવા , ેમ દરવા  અને પાચં ૂવા દરવા  આવેલા છે. આ બધા દરવા  તેની 

કોતરણી અને કમાનો માટ િવ યાત છે. અને આ દરવા ઓની ઘણી બધી િવિશ ટતાઓ 

પણ છે. આ બધા થાપ યો અને મારકોન ેકારણે આ  પણ અમદાવાદ ઐિતહાિસક શહર 

તર ક િસ  છે. 

1. અમદાવાદ 

 યા ંઇિતહાસ ભય  ભય  છે. પદંરમી સદ ના આરંભથી ઈ.સ.1411 થી આ શહર 

વ ુ ં યારથી ન કના તૂકાળ ધુી તે જુરાતની રાજધાની ર ુ ં છે. જુરાત ુ ં તે 

રાજક ય, સામા જક અને સાં ૃિતક ગિતિવિધ ુ ંએિપસે ટર છે. પળેપળ પ રવતન પામ ુ ં

અમદાવાદ ટ ુ ંઐિતહાિસક છે.તેટ ુ ંજ આ િુનક છે. અમદાવાદ એટલે અહમદાવાદ ! 

ભારતના ંનગરોમા ંએ ુ ં થાન મહ વ ુ ંછે. પહલા ંતો ઉ રમાથંી દ ણ તરફ ક સૌરા  

તરફ બ ક ચોપાસના મહામાગ  જયા ંએકઠા થાય તેવા ક  પર આવે ુ ંભારત ુ ંઆ 

શહર ગામ ુ ંનામ પણ તેના રા ના નામ આશા પરથી આશાવ લી આશાવલ. યારબાદ 
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આશાવલને હરાવી કણદવ રા એ કણાવતી વસા ુ.ં કણદવ પછ  િસ રાજના સમયમા ં

અડ ખમ ુગપાળ તર ક આવેલા અને અહ  વસેલા િવ યાત નમં ી ઉદયન મહતાએ 

કણાવતીને બૂ િવકસા ુ ંછે.1 

 
 14મી સદ ના ારંભમા ં જુરાતમા ં રાજ તૂ સ ાનો ત આ યો. જુરાતનો 

વહ વટ દ હ  લુતાનના બુાઓ પાટણમા ંરહ ને કરવા લા યા. પણ પછ થી દ હ થી 

અલગ થઈને તેમણે જુરાતની વતં  ુ લમ સ તનતની થાપના કર . જુરાતના 

પહલા ુ લમ ુ તાન ઝુફફરશાહના પૌ  અહમદશાહ ઈ.સ.(1411)મા ં જુરાત 

રા યનો િવશાળ થઈ ગયેલો િવ તાર લ મા ંલઈને પાટણ એકબા ુ આવી જ ુ ંહોવાથી 

રાજધાની પાટણની બદલીન ે કણાવતી ન ક લાવવા ુ ં ન  ક .ુ આશાવલ 

અનેકણાવતીના થાનોથી અડોઅડ જરાક ઉ ર સપાટ િૂમ પસદં કર  યા ં નગર 

વસાવવાની યોજના કર  અને અમદાવાદ વ ુ.ં2  

 
1.1 અમદાવાદની થાપના કરવા માટ અહમદશાહ શેખ અહમદ ખ ગજં મારફતે અલ 

ખજર વા ની પરવાનગી માગંી યાર ણે બપોરની નમાજ કદ  ૂ ા ના હોય. એવા 

ચાર અહમદ ભેગા થઈ ખાત ુ ુત કર તો શહર આબાદ થાય. એમા ં અહમદશાહ 

બાદશાહ ઉપરાતં બી  શેખ અહમદ ખ ગજંબ , ી  મ લક અહમદ અને ચોથા 

કા અહમદ. આ ઉપરાતં બી  બાર બાબાઓનો પણ સાથ હતો. અમદાવાદની થાપના 

રાજગઢવી અને રાજગઢના થાપના નૈઋ ય રુજથી થઈને એ રુજ માણેક રુજ તર ક 

ઓળખાયો. અહમદશાહ આ થાનને આબાદ વ તીવા ં ક  ુ તેથી તે ુ ં નામ 

‘અહમદાબાદ’ પાડવામા ં આ ુ.ં જુરાતીમા ં તે ુ ં અમદાવાદ થ ુ.ં હ ુ  લેખક 

એને‘રાજનગર’ અને ‘ ીનગર’ તર ક પણ ઓળખાવતા. 26 મી ફ આુર  1411ની રોજ 

( ુ લમ તાર ખ માણે) અને હ ુ  અ ુ િુત માણે (17 મી એિ લ ઈ.સ.1412) 

(રાજગઢ ુ ંખાત ુ ુત કર ુ)ં3 

 

 

 

 

 
1.2 અમદાવાદનો ક લો (ભ નો ક લો) 
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 અહમદશાહ 1411મા ં અમદાવાદ વસાવતાની સાથે જ સૌ થમ ભ નો ક લો 

બાં યો અને તે ુ ં નામ પાટણના ક લાની માફક ભ  જ પાડ ુ.ં તેનો દરવાજો ઘુલ 

સમયમા ંઉમેરાયેલો છે.4 

 અમદાવાદમા ંભ નો ક લો બધંાવાનો શ  થયો એટલે નો વસવાટ પણ શ  

થયો. નદ નો એક કનારો અમદાવાદની એક ભ ત બની ગઈ. થી િવકાસ માટ બી  

બા ુ જ જોવા ુ ં ર ુ.ં િસ ાતં અને ઉપયોગની ૃ ટએ રા ના સેનાપિતઓ વ રો, 

ઉમરાવો અને અ ય અફસરો એકબા ુ વસવાટ કર અન ેબી  બા ુ કામ કરનારો વગ 

પહલોિવભાગ ક લાની જમણીબા ુએ દ ણે ીયો આવે એર તેવ યો ને ઉ ર ડાબી 

બા ુએ કામ કરનારો વગ.5  

‘િમરાતે અહમદ ’ થં અ સુાર લુતાન અહમદશાહ જ ભ ના ક નો પાયો 

નાખેલો અને તે સમયે પિ મ તરફની દોર નો છેડો સરખેજના શેખ અહમદખ  ગજંબ  

સાહબના હાથમા ં હતો. ભ નો ક લો બધંાયો તેના ચાર ણૂા છે. ભ ના ક લા ુ ં

ખાત ુ ુત લુતાન અહમદશાહ અને શેખ અહમદ ખ ગજં બ  સાહબે ક  ુ હ ુ.ં અન ે

યારબાદ શેખ સાહબ માણેક રુજ ( યા ં પાયો નખંાયો) યા ં ઊભા હશે અને વૂમા ં

તેમની સામે લુતાન અ ન ણૂામા ંઊભા હશ ેતેમ પ ટ થાય છે.6 

ભ ના ક લા ુ ં ુલ ે ફળ 43 એકર છે. આ ક લામા ં14 રુ ◌ે છે. પાછળથી 

આ ક લામા ં બુાઓના સમયમા ં બી  ણ દરવા  ઉમેરાયેલા હતા. ભ ના ક લા 

ઉપર નાની તોપો ઉપરાતં 18 મોટ  તોપો પણ રહતી. 

આ  ભ નો ક લો  ◌ેવા મળે છે. તેઅસલ વ પનો નથી પરં  ુ ફરફાર 

પામેલો છે. દા.ત. ુ ય દરવા ની આગળનો દરવાજો  કારંજ તરફ પડ છે.તે 

ઘુલાઈ ગુમા ં બનેલો છે એ જ ર ત ે ક લાની ઈશાન ણૂ ેઆવેલી સીદ  સઈદની 

મ જદ અન ે વૂ આવેલ આઝમખાનનો મહલ પણ ઘુલ સમયમા ં કોટ તોડ ન ે

બનાવાયા હતા.7 

ભ ની નૈઋ યમા ં કોટ તોડ ને એલીસ ીજ બનાવેલો પહલા ં એ લુ ક લાની 

બહાર હતો. રૂને કારણે કોટ ટૂ  જતા.ં માણેક રુજને અડ ને અને લેવામા ંઆવેલો. 

ભ ને ુલ 8 દરવા  છે. મા ં વૂમા ંએક ુ ય દરવાજો અને બી ◌ે લાલ દરવાજો, 

ુ ય દરવા ની ઉપર ટાવર છે. પહલા ંએના રુજ ઉપર ટ શ વજ લહરાતો હતો. 

આ ુ ય દરવા ની પાછળની બા ુએ ફાસંી દવાની જ યા હતી. આ ક લાના સં ુલમા ં

અગાઉ ઈ.સ.1824મા ં 618 ઘર હતા.ં  ઈ.સ.1878મા ં ઘટ ને ફ ત 162 થઈ ગયેલા. 

અ યાર ફ ત મરાઠા મહો લો છે.8  
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ભ ના ક લાનો માણેક રુજ 53 ટ ચો છે. એમાપંહલા ‘માણેક ુવો’ હતો. િમરાત ે

અહમદ ના ુ તક માણે ભ કાળ  માતાના મં દરના કારણે આ ક લા ુ ંનામ ભ  પડ ુ ં

નથી. પરં  ુબાદશાહ અમદાવાદ વસા ુ.ં યાર તેની નજર સમ  અણ હલ રુ પાટ હ ુ.ં 

 પાટણમા ં ક લો હતો  ભ  તર ક ઓળખાતો. આથી જ અહમદશાહ અમદાવાદના 

ક લા ુ ંનામ ભ  પાડ ુ.ં9 

17મી સદ ના ક લાની મજ તૂ બાધંણી જોઈ જમન સુાફર મે ડ સલોએ ભાર 

વખાણ કયા છે. તેણે લ  ુછે ક  આ ક લો એક નાના શહર વો હતો અને ક લાની 

દર જ શાહ  મહલો હતા. આ બ  ુછેક બાદશાહ જહાગંીરના સમયમા ંન ટ ાય થયે ુ ં

હાલમા ં એ ાચીન ક લાની અવશેષો સમા એના વૂા ભ ખુ દરવા  આગળના બ ે

રુજ અને વ ચેની ચી ભ ત જ ર ા છે. ઈ લાિમક થાપ યની ટએ ક લાઓ ુ ં

ઘ ુ ંમહ વ છે. ક લાઓ બાધં ુ ં ુ ય હ ુ.ં કોઈ પાડોશી રા ય ક શાસનકતા આ મણ 

કરતો ક લાથી તે ુ ં ર ણ કરવા માટ બધંાવતા. ખાસ કર ન ે ઈ લામી ક લાઓમા ં

દરના ભાગમા ંશાહ  મ જદ બાધંવામા ંઆવી છે. ક લાના કોટની દર ઘણી વ તી 

રહતી હતી. અને યા ં જ બ ર ભરા ુ ં આનાથી અનેકને રો રોટ  પણ મળ  રહતી. 

ુ લમ કાલીન અમદાવાદ ુ ંભ નો ક લો થમ થાપ ય ◌ેવા મળે છે.10 

1.3 ગાયકવાડ  હવેલી ( ક લો) 

 ગાયકવાડ  હવેલી અમદાવાદની ઐિતહાિસક ઈમારત છે. તે 1738મા ંબનાવવામા ં

આ ુ ં હ ુ.ં તેનો ઉપયોગ અમદાવાદમા ં મરાઠા શાસન દરિમયાન ગાયકવાડની બેઠક 

તર ક થયો હતો. બાદમા ંતેને ટશ શાસન હઠળ બેરક અને શ ાગારમા ં ફરવવામા ં

આ ુ.ં હાલમા ં તેનો ઉપયોલગ પોલીસ ાઈમ ાચંના ુ ય મથક તર ક થાય છે. 

ગાયકવાડ સમયમા ંહવેલી એટલે ક ક લો બાધંવામા ંઆ યો હતો. સાબરમતી નદ ની 

ન કમા ં અમદાવાદ શહર ઘુલ શાસક બુેદાર મોમીનખાનને 1753મા ં દામા  

ગાયકવાડ અને પે ા ર નુાથ રાવની સં ુ ત સેનાએ પરા જત કય  અને સમાધાન પ ે

પેશવા અન ેગાયકવાડ વ ચે સમાન પે વહચાઈ હતી. હવેલીના અ ગયાર દરવા ઓ ુ ં

િનયં ણ પેશવા હઠળ હ ુ ંઅને ગાયમવાડના િનયં ણમા ંએકમા  દરવાજો જમાલ રુ 

હતા. યારબાદ દમા  ગાયકવાડ હવેલીમા ં ધુારો કય . અને ભાર દરવા  સાથ ે

અિનયિમત દવાલ બાધંવામા ંઆવી અન ેહવેલીને ક લા ુ ં વ પ આપવામા ંઆ ુ ં

અને ણ ભાગ ઉમેરવામા ંઆ યા મા ંઉ રમા ં ળૂ પે પિશયન ચ  ારા પાણી ુ ત 

બગીચો બનાવાયો. ક  અને ત રક યવ થાનો ભાગ મરાઠા સ ામા ં ુ ય હતો.11 



ISBN : 978-81-952708-4-2 Cultural Traditions of India: Through the ages 

 

186 Conference Orgenaizer : Shri & Smt. P. K. Kotawala Arts College, Patan & ICHRC 

 

ટશ ઈ ટ ઈ ડયા કંપનીએ 1817મા ં આ શહર ઉપર ુશ મેળવી લીધો. 

1833મા ંલ કર  થાણા તર ક ઉપયોગ થવા લા યો. અ યાર યા ંવસતં-રજબને સમિપત 

એક અલગ મરક બનાવવામા ં આ ુ ં છે. ઓ ટોબર 2014મા ં  અમદાવાદ પોલીસ 

િુનિસપલ કોપ રશન ારા જુરાત પોલીસ આવાસ િનગમની ા ટ પે 22 લાખના 

ખચ ગાયકવાડ હવેલીની નુઃ થાપના ુ ંકામ હાથ ધરવામા ંઆવે ુ ંછે.12 

4. દરવા ઓ 

અમદાવાદ શહરને 12 દરવા  છે. તેના નામ દ લી દરવા  અથવા ઈડ રયો. 

આ દરવા થી દ હ થી ઈડર જવાય તેવી યવ થા હતી. આથી આ દરવાજો આ નામથી 

ણીતો હતો. દરક દરવા ુ ં નામકરણ તેના જ લા ક િવ તાર પરથી પડ ુ ં છે. આ 

દરવા  િસવાય 6 મોટ  બાર ઓ છે. બે નવા દરવા  પાચં ુવા અને ેમ દરવા  

પાછળથી 18મી સદ મા ં સગવડ ખાતર બનાવવામા ંઆ યા હતા.ં તેહાલમા ં હયાત છે. 

અમદાવાદના આ દરવા  અમદાવાદ શહરની શોભા વધાર છે.13 

1. ણ દરવા  (ઈ.સ.14મી સદ ) 

અમદાવાદની પિ મ દશાએ આ દરવાજો આવલે છે. આ દરવા ની આસપાસ 

ુ કાનો અન ેફ રયાવાળા બેસ ેછે. આ દરવા ની દરની બા ુએથી ગાધંી રુલ જવાય 

છે. અને સામે ભ ના ક લા તરફ જવાય છે. 

ભ નો ક લો બ યો યારબાદ ણ દરવા ુ ં િનમાણ થ ુ ં હ ુ.ં આ દરવાજો 

તેની ુદંર બાધંણી અને િવિશ ટ કાર ગર  હાલ પણ મો ુદ છે. ભ ના ક લા અને ણ 

દરવા  વ ચે1600 ટ લાં  ુ અને 800 ટ પહો ં ‘મેદાનેશાહ’ નામ ુ ં ચોગાન હ ુ.ં 

એની બનંે બા ુ ૃ ની મનોહર હાર હતી. અને હાલ કારંજ પોલીસ ટશન છે. યાથંી 

ઘ ુ ં નયનર ય લાગ ુ.ં શાહ  મેદાનના છેડ ણ દરવા  બના યા પછ  લુતાનના 

સમયમા ં ુ વાર ુ ર  ભરાતી અને હાથીની સાઠમાર ઓ થતી. 

ણ દરવા ના થાપ યમા ંવચલી કમાન 17 / ટ પહોળ  અને આ ુબા ુની 13 

ટ પહોળ  છે. તેમજ તેની ચાઈ લગભગ 25 ટ છે. આ દરવાજો ુ ય વેશ ારવાળો 

છે. અને તેમા ં7 કમાન છે.  અધગોળાકાર છે. વ ચેનો વશે ાર મોટો છે કમાનોનો બે 

આધાર તભંો છે. આગળ પાછળ બે તભંો શીખર આકારના છે. અને દરક તભંને પાચં 

ગોખલા છે.  દરવા ના આગળ અન ેપાછળના ભાગમા ંસરખા જ છે બ ેઝ ખા ચોરસ 

આકારના છે. અને તેમની વ ચે ચોરસ બાર ઓ આવેલી છે. દરવા ની કમાનનો 

ઉપરના ભાગમા ંકં રુાનેજોડતા ણ ઝ ખા છે.  દરવા ની ુદંરતામા ંવધારો કર છે. 

દરવા ની કમાનો યવ થત ર તે ુદંર કોતરલી છે. દરવાજો ટોથી ચણી પ થરથી 
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ટો ઢાકં  દ ધી છે. પાણીના યો ય િનકાલની યવ થા કરવામા ંઆવેલી હતી.  હાલમા ં

પણ જોવા મળે છે. ણ દરવા ની બાર જ ુ મા મ જદ આવેલી છે. યા ં ન કના 

ગામ અન ેશહરના િવ તારોમાથંી લોકો નમાઝ પઢવા આવતા અને ખર દ  હ થુી નાના 

વેપાર ઓ યાથંી માલ લઈ જતા. આમ ણ દરવા ની આસપાસ મો ુ ં વેપાર  ક  હ ુ.ં 

આ  પણ ણ દરવા  િવ તાર ભરચક રહ છે. આમ ણ દરવા ુ ં થાપ ય ઘ ુ ંજ 

ઉ મ અને ઉ ચ  કાર ુ ંહ ુ.ં આ  આ થાપ યને યા ંયો ય દખરખના હોવાથી ઘ ુ ં

કુશાન પહ ચી ર ુ ંછે.14 

2. ખાનજહાંન દરવા  (ઇ.સ.14મી સદ ) 

ખાનજહાનં દરવાજો અમદાવાદમા ં જમાલ રુ િવ તારમા ંઆવેલો છે. તે દ ણ 

દશામા ંઆવેલો છે. આ દરવા ની આસપાસ અને દરના ભાગ ેમકાનો આવલેા છે 

અને ુ લમ વ તી વધાર છે. 

ખાનજહા ંદરવાજોએ રામાડં લક  ુનાગઢનો બુો હતો તેને મોહમદ બેગડાએ 

ધમ પ રવતન કરા ુ ં અન ે તેને ખાનજહાન નામ આ ુ.ં રામાડં લક (ખાનજહા) ની 

દરગાહ પણ યા ંજ છે અને મકબરો માણેકચોકની બ રમા ંછે. ખાનજહાન દરવા ની 

સામે િસ પસન મેમો રયલ અલાયન ચચ આવે ુ ં છે. ગોડાક ઈ.સ.1780મા ંખાનજહાન 

દરવા  આગળ ટશ લ કર તોપો ચલાવી દરવાજો તોડ ો અન ેબી  દવસ ેસાં  

ગાબ ુ ં પાડ ુ.ં આ દરવા ના થાપ યમા ં દરવા ની કમાનની બનેં બા ુ શુો ભત 

લોથી શણગારલી કોતરણી ુ ત દરવા  છે. તેમજ આ દરવાજો રિતયાળ પ થરથી 

બનાવેલો છે. દરવા ને બે કમાન છે.  અધ ગોળાકાર છે. દરવા ની જમણી બા ુ 

મકાન હતા અને યા ંચોક દાર તેમજ િસપાહ ના રહણાકં હતા. હાલ આ દરવાજો જ રત 

હાલતમા ં છે. તેમજ આ ુબા ુ ટૂ  ગયેલા ભાગ દખાય છે. અને હાલ તેનો ઉપયોગ 

લોકોની અવરજવર માટ થાય છે.15 

3. જમાલ રુ દરવાજો (ઈ.સ.14મી સદ ) 

જમાલ રુ દરવાજો અમદાવાદની દ ણે દશાએ આવેલો છે. અમદાવાદથી 8 

કલોમીટર ૂર જમાલ રુ દરવા થી બ ર માતર અને સો ા થઈ ખભંાત જવાનો 

ર તો ય છે. 

મોહમદ બેગડાના સમયમા ંજમાલ રુ જ લો કહવાતો અને આ િવ તારના નામ 

પરથી જમાલ રુ દરવાજો કહવાય છે. મીર અ ુ બુરાબનો રોજો જમાલ રુ દરવા  

બહાર આવેલો છે. અને દરવા ની બહારનો િવ તાર બહરામ રુા તર ક ઓળખાય છે. 

દરવા ની ડાબી બા ુ જલા ુ ન બાવાની દરગાહ આવેલી છે. દરવા ની ચાઈ 
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લગભગ 82 મીર અને પહોળાઈ 6.7 મીટર છે. દરવા ની છત ુ ંમાપ 9.7 8.2 ટ ુ ં

છે. આ દરવાજો િસગલ છે. દરવાજો સાદ  કોતરણીવાળો છે. દરવા ને 3 કમાન છે.  

અધગોળાકાર છે. હાલ દરવા ની દરથી સાધનોની અવર-જવર ચા  ુછે. દરવા ની 

બહાર હરાત િવ ાપનો ચોટાડ ને દરવા ન ે કુશાન થયે ુ ંપણ જોવા મળે છે.16 

4. આ ટો ડયા દરવાજો (ઇ.સ.14મી સદ ) 

આ દરવાજો અમદાવાદની દ ણ દશામા ં આવેલો છે. તેમજ આ દરવા ની 

બીલ ુલ ન ક ગીતામં દર બસ ટ ડ આવે ુ ંછે. 

આ ટો ડયા દરવા  બહાર આ તો ડઉ અગર અસોર ઉ પ ુ આવે ુ ં હ ુ.ં આ 

પરથી આ દરવા ને આ ટો ડયા રહતા હશે. આ ટો ડયા દરવા ને આશાભીલનો ટકરો 

કહવાય છે. આવી રુાણા આશાવલ સાથે સબંધં હોવો જોઈએ એ બાબત ન ધવી ઘટ. 

આ દરવાજો રિતયાર પ થરથી બનાવેલો છે. દરવા ની પહોળાઈ 5.1 મીટર 

અને ચાઈ 7.5 મીટર છે. તેની છત ુ ંમાપ 8.5 8.2 મીટર છે. આ દરવાજો સ ગલ છે. 

દરવા ને 3 અધગોળાકાર કમાન છે. એની છત સળંગ છે. છતની ઉપર પાણીના િનકાલ 

માટ યવ થા છે. આ દરવાજો અવર-જવર માટ બધં છે. તેની ફરતે નાની નાની પાળ  

બનાવેલી છે અને હાલમા ંપણ આ દરવા ની થિત સાર  છે.17 

5. રાય રુ દરવા  (ઈ.સ.14 મી સદ ) 

રાય રુ દરવાજો અમદાવાદની દ ણ દશાએ આવેલો છે. દરવા ની આસપાસ 

ુ કાનો અને મકાનો છે. મોહમદ બેગડાના સમયમા ં રાય રુ જ લો કહવાતો રાય રુ 

દરવા થી રાજ રુ જવા ુ.ં સારંગ રુથી રાય રુ દરવા  તરફ જતા જમણે હાથે 

અફઝલખાન લબંાણની મ જદ અને રોજો આવેલો છે. રાય રુ દરવા  બહાર ડાબી 

બા ુ સામે રાય રુ ભ યા હાઉસ છે તે બૂ જ યાત છે. 

આ દરવા ની ચાઈ 0.8 મીટર અને પહોળાઈ 5.8 મીટર છે. તોપગોળાના 3 

કાણા છે. દરવા ની બનેં બા ુ બે તભંો છે. અને તેની દર બ ેગોખ છે. ગોખની ફરત ે

કોતરણી કરલી છે. નાથી તેની ુદંરતા વધે છે. આ ગોખનો ઉપયોગ દ વા કુવા માટ 

થતો હશે. દરવા ના બારણા નથી તેના ઉપરની છત સીધી અને સળંગ છે. દરવાજો 

બૂ સાદો છે અને તે સાધનોની અવરજવર પણ હાલમા ંચા  ુછે.18 

6. સારંગ રુ દરવાજો (ઈ.સ.14મી સદ ) 

સારંગ રુ દરવાજો અમદાવાદની વૂ દશામા ં આવેલો છે. આ દરવા થી 

ખા ડયા ચાર ર તા જઈ શકાય છે. દરવા ની આસપાસ ુ કાનો આવેલી છે. 
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મ લકા સારંગ ે મોહમદ બેગડાન ે પાવાગઢ તવામા ં મદદ કર  હતી. આનાથી 

ભાિવત થઈ મોહમદં બેગડાએ તેને ગવનર ુ ંપદ આ ુ ંહ ુ.ં યારબાદ મ લક સારંગ ે

સારંગ રુ વસા ુ ં અને યા ં દરવા  બનાવડા યા. સારંગ રુ દરવા ની દર ઘણા 

હ ુ  મં દરો આવેલા છે. સારંગ રુ દરવા ની ચાઈ 7.9 મીટર અને પહોળાઈ 4.5 

મીટર છે. છત ુ ંમાપ 10.0 4.8 છે. તોપગોળાના 3 કાણા પણ છે. દરવા ને 3 કમાન 

છે. મા ંબે કમાન શુો ભત લોથી શણગારલા છે.તે પ થરના છે એમા ંડાબી બા ુ ુ ં

લ કોતરણીથી ભર રૂ છે. અને જમણી બા ુ ુ ં લ ના ુ ં છે. દરવા ની બનેં બા ુ 

ગોખલા છે મા ંડાબી બા ુના ગોખલામા ંએક લબંગોળાકાર આ ૃિત છે. દરવા ની છત 

સળંગ છે. છતની ડાબી બા ુ એક ુબંજ છે. દરવા ની પ ર થિત હાલ માણમા ંસાર  

છે. દરવા ની દરથી સાધનોની અવર-જવર ચા  ુછે.19 

7. દ લી દરવાજો (14 મી સદ ) 

દ લી દરવાજો અમદાવાદમા ંઉ ર દશામા ંઆવેલો છે. દરવા ની આસપાસનો 

િવ તાર શાહ રુ અને સામેની તરફ મા ુ રુા જવાય છે. દરવા ની ડાબી બા ુ ા ફક 

પોલીસચોક  છે. 

સ તનત સમયમા ં દરવા ુ ં નામ ઈડ રયો દરવાજો હ ુ.ં ઘુલકાળમા ં અકબર 

શહર યા પછ  દરવા ુ ં નામ દ લી દરવા  રા ુ.ં આ જ સમયે દ લીમા ં શ  

કરલ ઈલાહ  સવતં જુરાતમા ંપણ શ  કરા યો. 

દ લી દરવાજો એ ણ ારવાળો છે. એમા ંએક ુ ય ાર અન ેઆ ુબા ુ બે 

નાના દરવા  છે. ુ ય વેશ ારને અધગોળાકાર ણ કમાન છે. કમાનની બનેં બા ુ 

બે શુો ભત લોથી શણગારલા છે. ુ ય દરવા ની આ ુબા ુ બે નાના દરવા  છે. 

એને પણ ણ અધગોળાકાર કમાન છે ને બનંે બા ુ લોથી કોતરણી કરલી છે. હાલમા ં

પણ લાકડાના દરવા  હયાત છે. આ ુબા ુના બેનાના દરવા  લોકોની અવરજવર 

માટ હશે. એટલે દરવાજો ણ ભાગમા ંબનાવવામા ંઆ યો હશે. ુ ય દરવા ની છત 

સળંગ છે. અને તેના વરસાદ  પાણીના િનકાલ માટ કાણા પાડલા છે. દરવા ની બનેં 

બા ુ છત પર ચડવા માટ પગિથયા હતા પણ તે ુદરતી આપિ મા ં નાશ પામેલા 

◌ેવા મળે છે.20 

8. દ રયા રુ દરવાજો (ઈ.સ.14મી સદ ) 

આ દરવાજો અમદાવાદની ઉ ર દશાએ આવેલો છે. દ રયા રુ દરવા ની 

બા ુમા ં આઈ ી ખો ડયાર માતા ુ ં મં દર છે અને આસપાસ ક પા કગ થળ છે. 

લુતાન મહ દૂ બેગડાના અમીર દ રયાખાએ વસાવેલા દ રયા રુના નામ પરથી 
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દ રયા રુ દરવાજો કહવાય છે. દ રયાખાનનો િસ  ુ મટ અહ  જ આવેલો છે. 

દ રયા રુ દરવા ની ચાઈ 6.7 મીટર અને પહોળાઈ 9.1 મીટર છે. દરવા ની છત ુ ં

માપ 9.1 3.2 મીટર છે. દરવા ને 3 અધગોળાકાર કમાનો છે. આ દરવાજો ણ 

ારવાળો છે. એમા ં વચલા ભાગમા ં ુ ય વેશ ાર છે. ડાબી અને જમણી બા ુ બે 

બાર ઓ આવેલી છે.  એ સમયમા ંમાણસો આટ અવરજવર માટ રાખેલી હશે. એમ 

માનવામા ંઆવે છે. ુ ય વેશ ારની બનંે બા ુ  મજ તૂ તભં છે. એ તભંો પર બે 

ગોખ છે. મા ં બૂ જ ુદંર કોતરણી કરવામા ં આવી છે અને ુબંજ આકારના છે. 

ગોખની નીચે હાથીની કોતરણી કરલી ચ હ છે. આ તભંની બા ુમા ંબી  બે લાકડાની 

બાર ઓ પણ  હાલમા ંબધં છે. દ રયા રુ દરવાજો બૂ જ ુશંો ભત છે. દરવા ની 

છત સળંગ છે. ના ઉપરના બનંે બા ુ  છતનો સમારકામ કરાવી ટોથી બાધંવામા ં

આવી છે. છત કં રુાથી શુો ભત છે.  દરવા ની શોભા વધાર છે.21 

9. કા ુ રુ દરવા  (ઈ.સ.15 મી સદ ) 

અમદાવાદની વૂ દશામા ંકા ુ રુ િવ તારમા ંઆ દરવાજો આવેલો છે. હાલમા ં

આ દરવા ની આસપાસ ુ કાનોન ે કારણ ે વધાર ભીડ રહ છે. મોહમદ બેગડાએ 

મલીકકા  ુ  તેનો લુામ હતો તેને કા ુ રુ િવ તારનો મલીક બના યો અને તેને 

આઝાદ -ઉલ- ુ ક નો ખતાબ આ યો. આ કા મુ લક કા ુ રુ વસાવે ુ ં તેના નામ 

પરથી કા ુ રુ દરવાજો યાત થયો છે.શ આતથી જ અહ યા નો અને હોરાઓની 

વસિત વધાર હતી અનેહાલમા ંપણ યા ંજ રહ છે. 

મહમદં બેગડાનો ુ  લુતાન ઝુફર અમદાવાદમા ં જ ૃ  ુ પા યો હતો. 

યારબાદ બહા ુ રશાહ કા ુ રુ દરવા થી વેશ કર  અમદાવાદની ગાદ  પર બેઠા. 

કા ુ રુ દરવા  વ ચનેો ભડંર  પોળમા ં શેખપીરની કબર આવેલી છે.આ દરવા ની 

બહારના ભાગમા ંઅહમદ ી ુ ંમઝર આવેલી છે. 

કા ુ રુ દરવાજો ગો અને રિતયાળ પ થરથી બનાવેલો છે. આ દરવાજો એક જ 

ાર ધરાવ ેછે. ને ણ અધગોળાકાર કમાન છે. તોપખાનાના બેકાણા છે. તેની ચાઈ 

8.2 મીટર અન ેપહોળાઈ 7.2 છે. છત ુ ંમાપ 7.7 5.5 છે. કમાનની ડાબી અને જમણી 

બા ુ બે શુો ભત લોથી શણગારલા છે. પ થરની કોતરણી કર ને શણગારલા છે. 

દરવા ની છત ઉપરનો ભાગ ન ન હાલતમા ંછે. દરવાજો હાલ હયાત છે. અને બૂ જ 

કલા મક છે. દરવા ની પ ર થિત મજ તૂ અને સાર  છે.પરં  ુઆ ુબા ુની વસિતના 

લીધે અને હરાતોના લીધે દરવા ની ુદંરતા જળવાતી નથી. દરવા ની દરના 

ભાગેથી ગાધંી લુ જવાય છે.22 
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10. ખાન રુ દરવાજો (ઈ.સ.16 થી 17મી સદ ) 

અમદાવાદની પિ મ દશામા ં આવેલો ખાન રુ દરવાજો ખાન રુ િવ તારમા ં

આવેલો છે. દરવા ની જમણી બા ુએ પોલીસ ચોક  છે. આ દરવા ની દર ઘણા 

મકાનો છે. મા ં ુ લમકોમની વસિત વધાર છે. ઔરંગઝેબ બાદશાહના સમયમા ંસૈયદ 

હસનખાન બ ચાએ સાબરમતી નદ  ઉપર વસાવે ુ ં ખાન રુ શહરની બહાર નદ ના 

કનારાની સામે વ ુ ં હ ુ.ં શહરમા ં ખાન રુ લ ો ર ો હોવાથી યા ં વસિત વધીને 

દરવા ની તરફ વસિત વધતી ગઈ અને િવ તાર ખાન રુ તર ક િસ  થયો. 

જહાગંીરના સમયમા ં ખાન રુ દરવા  પાસે મહલ બધંાયો હતો.  આ દરવા ની 

બા ુમા ંજ આવેલો છે. દરવા ની દખર આલમચી તીની મ જદ આવેલી છે. 

દરવા ની ચાઈ 7.3 મીટર અને પહોળાઈ 5.1 મીટર છે. દરવા ુ ંછત ુ ંમાપ 

9.4 6.0 મીટર છે. આ દરવાજો એકમાગ  છે. દરવા ન ે3 કમાન છે.  અધગોળાકાર 

છે. કમાનની બનેં બા ુ શુો ભત લોથી શણગારલા કોતરણી ુ ત તભં છે. દરવા ની 

બનંે બા ુના ગોખ છે.  ઝ ખા વા દખાય છે. ગોખલાની ચારબા ુ ુદંર કોતરલી 

કોતરણી છે. ઝ ખાની બાર  નીચે ુદંર ટકા છે. અન ે ગોખલાએ દરવા ની શોભામા ં

વધારો કર છે. હાલમા ં દરવા ની આસપાસ મકાનો અને હોટલો જોવા મળે છે.23  

11. ેમ દરવા  (ઈ.સ.18મી સદ ) 

અમદાવાદની ઉ ર દશાએ ેમ દરવા  િવ તારમા ંઆ દરવાજો આવેલો છે. 

દરવા ની દર ર તો એ સતં સર દુાસ માગ તર ક ઓળખાય છે. યાથંી આગળ 

મીરઝા રુમા ંજવાનો માગ છે. આ દરવાજો ઈ.સ.1864મા ંબધંાયો હતો.  ેમાભાઈએ 

બધંાવેલો તેનો એ સમયમા ં9140 િપયા ખચ થયો હતો. ેમાભાઈના નામ ઉપરથી જ 

આ દરવા ુ ં નામ ેમ દરવા  રાખવામા ંઆવે ુ ં છે. આ દરવાજો રલવે શ  થયા 

પછ  સગવડ ખાતર બનાવવામા ં આવેલો હજરત બહાયે આલમશાહની દરગાહ 

દરવા ના દરના ભાગે છે. હાલમા ંદરવા ની પાછળની બા ુમા ંમદદનીશ પોલીસ 

કિમ રની કચેર  આવલેી છે. એમ.એસ.કોમી સાહબના મત જુબ આ દરવા ુ ં

બાધંકામ અરબલ થાપ યક ય પ િતની છે. આ દરવાજો એકમાગ  છે. આ દરવાજો 

રતીયાળ પ થરમાથંી બનાવેલ છે. તેને બે કમાન પણ છે  અધગોળાકાર છે. 

દરવા ની બનેં બા ુમા ંબે તભં આવેલા છે. ની દર બ ે ુદંર કલા મક કોતરણીવાળા 

ગોખલા છે. આ ગોખલામા ં તે સમયે દ વા કુવામા ં આવતા હશે દરવા ની છત 

કં રુાથી શણગારલી હતી. આ દરવા ના લાકડાના ારમા ં બૂ જ ુદંર કોતરણી કરલી 
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છે.  દરવા ની શોભા વધાર છે. હાલમા ંદરવા ની દરથી વાહનોની અવર-જવર 

ચા  ુરહલી છે.24 

12. પાચં ુવા દરવા  (18 મી સદ ) 

પાચં ુવા દરવાજો અમદાવાદ શહરની વૂ દશામા ં આવેલો છે. દરવા ની 

સામેનો માગ કા ુ રુ ર વે ટશન ય છે. અને દરના ભાગેથી ખા ડયા જઈ શકાય 

છે. 

આ દરવાજો 1871મા ંબાધંવામા ંઆવેલો  ખા ડયા િવ તારમા ંછે. આ િવ તાર ુ ં

નામ પાચં ુવા પણ છે. નાથી દરવા ુ ંનામ પાચં ુવા રાખવામા ંઆ ુ ંહ ુ.ં રલવે શ  

થયા પછ  લોકોની સગવડ માટ આ દરવાજો બાધંવામા ં આવેલો આ દરવાજો 

બનાવવાનો ખચ 11450 િપયા થયો હતો. 

હ મુાન ુ ં યાત મં દર આ િવ તારમા ંઆવેલ છે. દરવા ની દરના ભાગ ે

સબ ઝોનલ ઓ ફસ આવેલી છે. જમણી બા ુ ફાયર ીગેટ ટશન આવે ુ ંછે. 

પાચં ુવા દરવાજો ણ વેશ ાર વાળો છે. વ ચે ુ ય વેશ ાર અને આ ુબા ુ 

બ ે નાના દરવા  આવેલા છે. રતીયાળ પ થરમાથંી આ દરવાજો બનાવવામા ંઆ યો 

છે. દરવા ના ુ ય વેશ ારના કમાનને બનેં બા ુ કોતરણી કરલા લોથી શણગારલો 

છે. બ ે નાના દરવા  સાદા છે. અને અધગોળાકાર કમાનો છે. આ દરવા નો અ ભાગ 

અને ૃ ટભાગ પણ સરખા છે. દરવા મા ંવ ચેનો વેશ ાર ચો છે. અને આ ુબા ુના 

બ ે વેશ ાર માણમા ંનાના છે. કોતરણીની ૃ ટએ આ દરવાજો બૂ જ ુદંર છે. આ 

દરવા ની પાછળ જ અ તૃ વષ ણીવાવ આવેલી છે.25 
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પી.એચ.ડ . િવ ાથ ;  

જુરાત િુનવસ ટ  ઈિતહાસ િવભાગ 
  

                 જુરાત મા ંઅનેક કલા અને થાપ ય ના ન નુા છે.અને એમ ુ ંએક થાપ ય 

એટલે દલવાડા ના લતા િમનારા.જયાર લતા િમનારા ની વાત આવે એટલે આપણને મા  

અમદાવાદ(સીદ  બસીર ની મ દ) ના લતા િમનારા જ યાદ આવે છેપરં  ુ જુરાત માં 

સૌરા  ાતંમા ંઅરબી સ ુ  ના કનાર  ગીર-સોમનાથ લા ના ઊના તા કુા મા ંઆવે ુ ં

દલવાડા ગામ તેના સ ૃ  ઈિતહાસ માટ ણી ુ ંછે.આ નગર નો ઉ લેખ  અ યારમી સદ મા ં

પણ જોવા મ યો છે. .આ નગર ગીર ના જગંલ માંથી નીકળતી મ ી નદ ના કનાર આવે ુ ં 

છે,આ ગામ આઝાદ  વખતે ુનાગઢ રા યનો ભાગ હતો.અરબી સ ુ ના કનાર દ વ ની ન ક 

હોવાથી હુા મક ટ મહ વ ુ ંહ ુ,ંદ વ મા ંશાસન કરતા પો ુગીઝ ના ુમલા અને ભય ને 

ખાળવા આ નગર ની ફરતે નૂાના પાકા પ થર ની ચી અને પહોળ  દ વાલ બધંાયેલી છે.એ 

દ વાલ પર આ  દ વ તરફ મો ું રાખેલી તોપ હતી ના ઉપર થી સા બત થાય છે ક 

પો ુગીઝ ની િવ તારવાદ  નીિત નો ુનાગઢ રા યને ભય હશ.ેઆ નગર ફરતે ક લેબદં  અને 

ચાર દરવા  બના યા હતા ર-દરવાજો,ઊના-દરવાજો,દ વ-દરવાજો,અન ેવાડ -િવ તાર મા ં

જવાનો દરવાજો,એમનો ઊના-દરવાજો આ  અ ત વ માં નથી.આ દરવા  આ  પણ  એટલા 

બધા ુદંર અને નકશીકામવાળા હયાત છે અને એમા ં વપરાયે ુ ં લોખડં હ ુ  કાટ લા યો 

નથી.આ દલવાડા નગર ના ક લા ની દર ુદંર બ ુમં જલા મકાન આ  પણ હયાત છે ને 

એક નજર મા ંજોતા આ નગર ની જહોજલાલી કવી હશ ેતેનો દાજ આવી જશ.ેઆ ગામમા ં

આજથી ૧૦૦ વરસ ૂની િનશાળપણ આવેલી છે, મા ં વ.ધી ુભાઈ હ રાચદં બાણી આ 

શાળા મા ંઅ યાસ કય  હતો.તેમના િપતા ી દલવાડા ની શાળા માં આચાય હતા. દલવાડા 

નગર માં વેપાર અને ઉ ોગ સારા એવા હતા અને અ હયા ંવાણીયા અને મહાજન ની વ તી 

બ ુજ હતી,મહાજનો એ શાળા-કોલેજ,ગૌશાળા,બાલમં દર,ઉપરાતં નદ ના સામે કનાર એક બ જુ 

ુદંર ધમશાળા યા ા  માટ બધંાવી આપેલી છે.  એક અદ તુ કલા ૃિત વાળ  છે.આ ક લા 
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ની દર ૂની વાવ,િમનારા વાળ  મ જદ,અનેક ાચીન મં દરો ,વૈ ણવ હવેલી,ગામ ની 

મ યમા ં થંાલય, ુના સરકાર  કચેર  ના મકાન,અને પારસી નગરશેઠ  કાવસ  

દાવર(કાવાશા શઠે) નો ડલો આવેલો છે,અ હયા ં નાર યેળ ,ચી ુ,કસર-કર , કળ,પપૈયાના 

બગીચા અને અનેક કારના પાકની  ઉપજ સારા એવા માણ મા ંથાય છે. 

          ઇ લાિમક થાપ ય મા ં ુ ય વે મ દ,દરગાહ,ઇદગાહ,મકબરો,િમનારા નો સમાવેશ 

થાય છે.દ વ દરવા ની દર બા ુ વેશતા એક િવશાળ મ દ આવેલી છે, ને જોવા માટ 

દશ-િવદશ ના લોકો આવે છે. ને ુ મા-મ દ તર ક ઓળખવામા ં આવે છે.આ મ દનો 

ણ ાર ૨૦૧૫ મા ં ુ લમ આગેવાન ારા કરવામા ં આ ુ ં હ ુ.ં મા ં ઘણા બધા 

દાતા ીઓએ દાન આ ુ ંહ ુ.ં 

           આ મ દ ૧૨ ટ ચા ઓટલા ઉપર આવેલી છે,તેની લબંાઈ આશર ૧૨૦ ટ છે 

અને પહોળાઈ આશર ૧૦૦ ટ છે.મ જદની દર વેશ વખતે સરસ મ નો લાકડાનો નકશી 

વાળો દરવાજો છે.મ દ ની દર એક િવશાલ પાણીનો હોઝ ( ુંડ) આવેલો છે,સરસ મ ના 

સફદ આરસ થી નવીનીકરણ કરવામાં આ ુ ં છે.આ મ દ ુ ંબાંધકામ સફદ નૂાના પ થર 

થી કરવામાં આ ુ ંછે.મ દ ની દર વેશ કરતાની સાથે ડાબી બા ુ  લેુમાન શા બા નુી 

દરગાહ આવેલી છે  ુદંર અને  કલા મક આરસ ની બનેલી છે.આ મ દ મા ંએક સાથે 

બહોળ  સં યા મા ંલોકો ઈબાદત કર  શક તેટલી િવશાળતા છે.મ દ ની દર એકદમ શાતં 

વાતાવરણ માં પ ી નો અવાજ (કલરવ ) સભંાળવા મળે છે.િમનારા ઉપર અસં ય પોપટ અને 

ક તુર બેઠા હોય છે.મ દ ની મ ય મા ંએક લાલ-પ થર ની િશલા આવેલી છે  જમીન થી 

એક ટ ચી છે.મ દ ની દર ૧૮ ટલા તભં અને ટલી ૧૫ કમાન ઉપર પાક  છત 

છે.મ દ ની ઉતર અને દ ીણ બા ુ બે િમનારા મ દ ની દ વાલ સાથે જોડાયેલા છે. આ 

િમનારાની ઉચાઇ જમીન ના ત ળયે થી આશર ૮૦ ટ છે.અને ૮૮ ટલા પગથીયા આવેલા 

છે.આ બને મીનરા વ ચ ે૭૦  ટ ુ ં તર હોવા છતા એક િમનારાને  હલાવતા બીજો િમનારો 

આપ મેળે લવા લાગે છે આ એક ઈજનેર  કલા ુ ં અદ તુ ઉદાહરણ િવ મા ં બી  ાય 
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જોવા મળ ુ ંનથી  ભારતની થાપ ય કળા ુ ંસોનેર  પા ુ ંછે.  દશ ના લોકો આજ દવસ 

ધુી અ ણ હતા.આવા સ ૃ  વારસાને આપણે ારય અવગણી શક એ ન હ.આ ા ં

કાર ગરોએ બાં યા તે આજ દવસ ધુી ણવા ન હ મ ુ.ંિમનારા ના ઝ ખા મા ંઉભા રહ એ 

યાર ુ ર થી આવતો કોઈ પણ ય ત ને જોય શકાય છે.િમનારા ઉપર ચડ  દલવાડા નગર નો 

અદ તુ નજરા ની સાથે ુ ર- ુ ર ધુી લીલાછમ બગીચા જોવાનો લહાવો બ ુજ અનેરો છે.  

      મ દ ની વૂ દ વાલ ઉપર સફદ આરસનો બનેલો પિશયન ભાષામા ં એક કતબા 

(લેખ)કંડારલો છે, નો જુરાતી અ વુાદ કરતા “વાલી –એ- સૌરા  મહાબાત અલીખાન ારા 

હજર  સવતં ૧૨૯૧ મા ંજનતાની શુહાલી માટ અને હરવા ફરવાના હ સુર આ દ વાલ ુ ં

િનમાણ કરા ુ,ં માં ર મ-એ- ખ   નામની એક થા નો ઉલેખ થયો છે મા ં ીઓ કાગળ 

ની હોડ  બનાવી અને પાણીમા ંતરતી કુતી હતી અને આ િવ તાર મા ં શુાલી આવે તેવી 

ાથના કરતી હતી.” તેવો તેનો ભાવાથ થાય છે. 

     આ િમનારા લવા માટ અનેક દંતકથા જોડાયેલી છે પરં  ુએક વાત સાચે સા બત થાય 

છે ક આ કાર ગર ની કમાલ અને આવડત જવાબદાર છે અ હયા ંઅનેક િવદશી અને ભારતીય 

દશકો આવી અને ચા યા ંગયા પરં  ુકોઈ પણ સુાફર આ મીનારાની કલા મકતા અને ુદંર 

ઈજનેર  કળા નો આજ દન ધુી ઉ લેખ પણ કય  નથી.આ િમનારા મ દની ઉતર દ વાલ 

સાથે એક જોડાયેલ છે અને તેની સામેની દ ણ  દ વાલ સાથે જોડાયેલ છે. આ મ દ ની 

દ વાલ થી િમનારા લગભગ ણ  ગણા ચા છે.બને િમનારા લગભગ ૮-૧૦  ટ પહોળા છે 

અને દર થી પોલા છે.િમનારા ઉપર જતા પગથીયા ૨ ટ પહોળા છે થી ઉપર સરળતા થી 

ચડ  શકાય છે,આ ચ ાકાર ર ત ેછેક િમનારા ની ટોચ ધુી ચડ  શકાય છે. આ પોલા િમનારા 

ની બરોબર મ ય માં ઉપર ધુી ૨.૫ ટ પહોળો  પોલ (થાભંલો ) આવેલો છે  પગથીયા થી 

જોડાયેલ છે.િમનારા ુલ ણ માળના છે. મા ં ણેય માળમા ંઝ ખા છે.ઝ ખા બ ુજ કલા મક 

છે. ુદંર કોતરની કરલા પ થર બનાવાયા છે.  બહાર આવી શકાય છે.ઉપર જતા ટોચ ુદંર 

ર તે ઢંકાયેલી છે. દરની બા ુ  રહ  િમનારાની દ વાલ જોર થી ધકો મારતા લવા માડં છે.આ 



ISBN : 978-81-952708-4-2 Cultural Traditions of India: Through the ages 

 

197 Conference Orgenaizer : Shri & Smt. P. K. Kotawala Arts College, Patan & ICHRC 

 

િમનારા નુા લચીલા પ થર થી બનાવેલ હોવા જોયીએ તો લી શક. મ દ ની બહાર એક 

રુાત વ ખાતા નો ર ત સમારક લખલેો લોખડં નો બોડ આવેલો છે, મા ંઆ િમનારા વળ  

મ દ ને ઇ.સ.૧૯૬૫ ના અધીનાયમ ૨૫ જુબ ર ત હર  કરલી છે.  

સદંભ ચૂી:- 

1.  ુમાર શાળા ુ ંજનરલ ર ટર(વય-પ ક ) -૧૯૩૮ 

2. ભ  પ ભુાઈ –અમદાવાદ ની મ દ ના હાલતા િમનારા, જુરાત િવ ાપીઠ, 

અમદાવાદ-૧૪ 

3. ગ િધયા જયેશ, દ ય-ભા કર, લેખ                                                                                       

4. તાણી નરશ –ધરોહર –લખે –અમદાવાદ ુ ંઈજનેર  કોશ ય : લતા િમનારા 

5. ો. અ સાર સાહબ –ભાષાભવન જુરાત િુનવસ ટ  –ઉ ુ  િવભાગ -પિશયન 

તકતી(લેખ) ના અ વુાદક  

 

 

 

 
 

5F,G5]ZGL DL9L JFJ o V{lTCFl;S NlQ8=V[ 

0F¶P;]Z[XEF> ;LP58[,   

>lTCF; lJEFU4 X[9 5LP8LPVF8"Ÿ; V[g0 

;FIg; SF[,[H4UF[WZFPs5\RDCF,f   

           5F,65]Z R\ãFJTLGF 5ZDFZ 5|CŸ,FNG[ VF GUZ 5F86GF ;F[,\SL VHI5F/GF ;DIDF\ ljFP;J\T !ZZ) YL 

!Z#Z NZdIFG ,UEU J;FjI]\Ps!f ALHF D\TjI 5|DF6[ 5F,65]Z R\ãFJTLGF 5ZDFZ J\XL ZFHF WFZFJQF"GF 

GFGFEF. 5|C,FNŸGN[J[ lJS|D ;J\T !Z&Z .P;Ps!Z_& lCP;P&_#f GF VF;5F;GF JQFM"DF\ J;FjI]\ PsZf VG[ 

5F[TFGL ZFHWFGL AGFJL s5|FRLG U|\YF[DF\ 5|C,FNG N[JG\] GFD 5F,Ò4 5F,N[J VG[ 5F,]Ò  GFDF[GF[ p<,[B D/[ K[f 

5|C,FNG N[JGL D}lT"’5F,G5]ZGF 5<,lJIF 5FZ;GFYÒGF DF[8F N[ZF;ZDF\ :Y5FI[, K[ T[ JBT[ T[ 5|C,FN58'6 

SC[JFT]\ tIFZ AFN 5F,G;L ZFHF XF;G 5Z VFJTF\ T[GF GFD 5ZYL 5F,65]Z 5F0JFDF\ VFjI]\P5F,65]ZG]\ D}/ 

GFD 5|CŸ,FNG5]ZPVFA]GF 5ZDFZ ZFHJ\XGF 5|C,FNGN[J[ T[ J;FJ[,]\ G[ T[G[ 5F8GUZ SZ[,]\ >lTCF;DF\ T[GF[ p<,[B 
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HF[TF\ ,FU[ K[ S[ V[S ;DI[ T[ EFZ[ HFCMH,F,LJF/]\ GUZ CX[PGJFAL ;DIDF\ VF GUZ AULRFVF[G]\ GUZ U6FT]\PT[ 

O},M VG[ BF; SZLG[ U],FAF[ DF8[ HF6LT]\ CT]\ VFYL VCÄ p¿D V¿Z AGTF\P VFH[I T[ V[ pWMU p5ZF\T ;]HGLVM 

VG[ CLZF pnMU DF8[ HF6LT]\ K[Ps#f 

            EFZTLI ;\:S'TLDF\ DFGJÒJGGF NZ[S 5F;FGL RRF" SZJFDF\ VFJL K[PT[DF\ DFGJÒJGGL ;UJ0F[ ;FY[ S,FG[ 

J6L ,[JFDF\ VFJL K[P5F6L DFGJ45X]\v51FL NZ[SGF DF8[ H~ZL CF[JFYL 5|FRLG SF/YLH DFGJ J;FCTF[GF[ lJSF; 

GNLGF SLGFZ[H YTF[ ZCIF[ K[PT[YL 5|FRLG SF/DF\ H/FXIF[ DFGJLGL H~ZLIFTF[G[ ,1FDF\ ZFBLG[ AF\wIF 

K[PU]HZFTDF\ VFJF V;\bI H/FXIF[4T/FJ4S]\04S}JF G[ JFJF[ VFJ[,F\ K[Ps$f T[DF\ p¿Z U]HZFTGF 5F,G5]Z XC[ZDF\ 

DL9L JFJ V[JF GFDYL 5|l;wW V[S 5|FRLG JFJ VFJ[,L K[P5|FRLG :YF5tI TZLS[  >lTCF; SFZF[V[ T[GL GF[\W ,LWL 

K[PVF JFJ VtIFZ[ ACFN]Z U\H lJ:TFZDF\ 5F,G5]Z XC[ZGL ACFZ 5}J" lNXFDF\ VFJ[,L K[Ps5f  VF JFJ GF 

AF\WSFD lJX[ HF[JFDF\ VFJ[ TF[ K[S K[<,F B\0DF\p5ZGL lNXFDF\ ALHF S\NF[ZF p5Z ;\:S'TDF\ V[S 5\lST ,B[, K[ 

H[DF\ lJP;J\T!**# ,B[, J\RFI K[ T[GF 5ZYL VF JFJ >P;P!*!* DF\ A\WF. CX[ T[D DFGL XSFIP 

             VF 5|FRLG JFJG\NF 5|SFZGL VG[ Z[TLIF 5yYZGL AG[,L K[ JFJDF\ (& 5UYLIF\  K B\0 VG[ RFZ 

DH,FVF[ VFJ[,F K[PVF JFJGL p\0F. (5 O}8 H[8,L K[P5lüDFlED]B T[G]\ 5|J[X äFZ K[PDH,FVF[ TZO ;C[,F>YL 

G H> XSFI T[JF[ ;F\S0L 58°LGF[ DFU" K[PJFJGF AF\WSFDDF\ DF[8[ EFU[ VFZ; 5yYZGF[ p5IF[U YI[,F[ K[Ps&f VF 

JFJDF\ JL;[S 5UYLIF\ pTZTF\ 0FAL AFH] V[S H{G 5|lTDF VFJ[,L K[VG[ T[GF 5Z ;\:S'TDF\ VF 5|DF6[ ,[B ,B[,F[ 

K[PlJS|D ;J\T !#Z_ DCF ;]N 5F\RDG[ U]~JFZ[ 5|FuJF8J\XL Jl6S[ kQFE N[JG]\ lA\A SZFJL T[GL 5|lTQ9F SZFJL 

CTLPHF[S[ VF ,[B £FZF D/TL DFCLTL £FZF DL9LJFJGF DF[8F EFUGF lX<5F[ VgI B\0LT N[J:YFGDF\YL ,FJLG[ 

:YF5LT SIF" CF[JFG]\ VG]\DFG SZL XSFI K[PVF JFJDF\ 5lT 5tGLGF lX<5F[ HF[JF D/[ K[ VFJFH 5lT 5tGLGF lX<5F[ 

VFA]DF\ VFJ[, D\lNZDF\ T[H5F,[ T[GF VG[ T[GL 5tGLGF lX<5F[ D]S[,F K[ T[YL VF JFJ T[H5F/GF ;DIGL CF[JFGF[ 

;\EJ K[P5F,G5]ZDF\ VF ;DI[ HF,F[ZYL VFJ[, lOZF[HBFG GJFAG]\ XFXG CT]\PVF JFJ ;]\NZ VG[ pTD :YF5tI 

WZFJTL JFJ K[P JT"DFG ;DIDF\ VF JFJDF\ 5F6L GYLP;]SF> UI[, K[PJFJGF K[<,F S]JFGF[ p5IF[U 5F,G5]Z 

XC[ZGL 5F6L IF[HGFGF EFU~5[ YFI K[PHDLGG]\ ,[J, 5FK/YL p\R]\ VFJ[, CF[JFYL RF[DF;FDF\ 5]ZF> HTF\ 

V8SFJJFGF pN[XYL 5FK/YL +6 RFZ O]8GL 5FSL >8F[GL NLJF, JFJGL OZT[ R6L ,[JFDF\ VFJL K[P s*f 

        VF JFJ 36L 5|FRLG CF[JFGL DFgITF 5|J"T[ K[P VF GUZG[ ,UTF\ ;\:S'TDF\ ,BFI[, SFjIDI J6"GF[ 

DwISF,DF\ ,BFI[, HF[JF D/[ K[PT[DF\ S}JF ;ZF[JZ4JFJF[ VG[ pWFGF[GF[ p<,[B SZJFDF\ VFjIF[ K[PCLZ;F{EFuI VG[ 

;F[D ;F{EFuI 5|A\WF[DF\ VF JFJ 56 T[DF\GLH CF[JFGF[ ;\EJ K[PVF JFJ SF[6[ VG[ SIFZ[ A\WFJL T[ VtIFZ ;]WL 

VlGWF"ZLT K[P56 VeIF; äFZF T[GF[ ;DI HF6JFGF 5|ItGF[ YIF K[P 

               DCN V\X[ VF JFJ VFZ;YL A\WFI[, K[P5Z\T]\ SIFZ[S Z[TLGF 5yYZF[GF[ 56 p5IF[U YI[, K[P5|FRLG 

:YF5tIF[DF\ VFJL ;\SL6"TF HF[JF D/TL GYLP JFJDF\ p5IF[UDF\ ,[JFDF\ VFJ[, ;]XF[EGF[ 56 VFJLH ;\SL6"TF 

HgDFJ[ K[PS,FtDS 5yYZF[GL UF[9J6L VF0[W0 HF[JF D/[ K[PVFDF\GF S[8,FS SF[TZ6L I]ST 5yYZF[ B\l0T 56 

K[PT[DGF[ p5IF[U SF[>S JFZ lNJF, 5Z YI[,F[ HF[JF D/[ K[PTF[ SF[.S JFZ 5ZYFZDF\ SIF\S C\;lJYLGF[ 8]S0F[ CF[ITF[ 
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SIF\S ZFHJLYLGF[ 8]S0F[ CF[I K[PSIF\S SF[TZ6L I]ST HF/L CF[I K[4 TF[ SIF\S pN]" l,5LJF/F 5yYZ HF[JF D/[ 

K[PJFJGF DH,FVF[GL KTDF\ N[J:YFGGL SF[TZ6LGF VJX[XF[ 56UF[9JFI[,F K[P5|FRLG JFJF[ H[JL S[ ZF6LGL JFJ 

VG[ V0F,HGL JFJDF\ H[ ZLT[ X]XF[EGF[GL UF[9J6L ;]IF[ÒT -A[ YI[,L CF[I K[ T[J]\ VCL\ HF[JF D/T]\ GYLP 

VF JFJ 36L 5|FRLG G CF[JF KTF\ T[G]\ DCÀJ 38L HT]\ GYLPJFJDF\ H[ lX<5 ;D'lwW V[S9L SZJFDF\ VFJL K[4 

T[DF\GL S[8,LSTF[ AFZDF T[ZDF ;{SF H[8,L 5|FRLG K[PVF ;]\NZ S,F S'lTVF[ R\ãFJTL4S]\EFZLIF VG[ N[,JF0FGF\ lX<5 

;FY[ 36]\ ;FdI WZFJ[ K[PJFJ 5|FRLG S,FS'lTVF[G]\  ;\U|C:YFG K[ T[YL ;\Z1F6G[ 5F+ K[P 

              V;,DF\ VF X]XF[EGF[ JFJGF GLDF"6 DF8[ T{IFZ YI[,F GYL4 SF[> VHF^IF 5|FRLG N[J:YFGF[GF VF 

VJX[QFF[ K[ VG[ JFJDF\ T[GF[ p5IF[U SZFIF[ K[PJFJG[ V,\S'T SZJFGF C[T];Z 5|lTDFVF[GF[  56 p5IF[U SZJFDF\ 

VFjIF[ K[PT[DGL UF[9J6L VF0[W0H YI[, K[P5|lTDFVF[G]\ J{lJwI 56 lJRFZ SZTF SZL D]S[ K[PVCL GLR[ 5|DF6[ 

D]lT"VF[GL UF[9J6 SZJFDF\ VFJ[, HF[JF D/[ K[P 

JFJDF\ p5Z 5|DF6[GF\ lX<5F[ IF[uI HuIFV[ VG[ RF[SS; V\TZ[ UF[9JJFDF\ VFJTF\ CF[I K[P5Z\T]\ VF JFJDF\ 

T[ V\U[ SF[> 9[SF6]\ GYLPzL ZtGD6LZFJ ELP HF[8[V[ DCD]N A[U0FGF ;DIDF\ AF\WSFDF[ GFDGF 5|SZ6DF\ GLR[ 

5|DF6[ p<,[B SIF"[ K[Pcc 5F,65]ZDF\ DL9L JFJ GFD[ V[S H}GL JFJ K[PT[ SF[6[ VG[ SIFZ[ A\WFJL T[ GSSL YT]\ 

GYLPAF\W6L 5ZYL VF JFJ VF ;DIGL ,FU[ K[PT[DF\ lCgN]\ N[JF[GL ;]\NZ D}lT"VF[  NZ[S B\0GL AFH]DF\ SZ[,L K[Pcc s(f 

            VFD :YF5tIGL NlQ8V[ DL9LJFJ lH<,FGL ALÒ JFJF[ SZTF\ z[Q9 K[PT[GF lX<5F[ V[ SF[. B\0LT YI[, 

D\lNZDF\YL ,FJLG[ :YF5LT SZ[, HF[JF D/[ K[PlX<5F[ UD[T[D UF[9J6L SZJFYL JFJG]\ X]XF[EG H/JFT]\ GYLPJT"DFG 

;DIDF\ 5F,G5]ZGL DL9LJFJ EuG VJ:YFDF\ K[ VG[ :YFGLS ,F[SF[ T[GF[ SRZF5[8L TZLS[ p5IF[U SZ[ K[P;\XF[WSF[ 

JFJGF VeIF;DF8[ VJFZ GJFZ T[GL D},FSFT ,[K[PVF JFJG[ 5}ZFTtJ BFTFGF !)&5GF V[S8 Z5 V\TZUT Zl1FT 

:DFZS HFC[Z SZJFDF\ VFjI]\ K[P56 JFJGL ;]Z1FLTTF HF[JF D/TL GYLP 

 

 5FNGF\[W ov 

1. ZFJ, IXJ\T HP4DwISF,LG 5F,G5]Z4lJXF, VF[O;[845F,G5]Z4!)))4   %F'P$ZP 

2. RFJ0F D]ZFNBFG 45F,65]ZG]\ 38GF RS|4 —:JZFHI˜ NL5Mt;JL  V\S4JQF"P!))545'PZ)P  

3. jIF; ZHGL4U]HZFTGL Vl:DTF4U]H"Z VG0F 5|SFXG VDNFJFN4JQF"P!)((45'P$(P  

4. ,,LTEF> 58[, GF[ ,[B4;F[,\SL SF,LG :YF5tI ZF6LGL JFJv5F8645'P!P  

5.  IXJ\T ZFJ,4 DwISF,LG 5F,65]Z4JQF"P!))545'P!!(P  

6.  ;{IN U],FADLIF\4ÀJFZLB[ 5F,G5]Z 5F,G5]ZGF[ >lTCF;4GJFA TF,[DCDNBFG   

5F,G5]Z4!)!$P5'P&Z&4&Z*P 

7.   ~AZ] D],FSFT4TFP!_P&PZ__(P 

8.     ZtGD6LZFJ HF[8[4U]HZFTGF[ ;F\:S'lTS >lTCF;4>:,FD B\0vZ45'P5(ZP 
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5|:TFJGF 

U]HZFTGL 5}J[" ;ZCN[ VFJ[,M 5\RDCF, lH<,M T[GL ;\:S'lT VG[ .lTCF;G[ ,LW[ U]HZFT ZFHIDF\ lJlXQ8 :YFG 

WZFJ[ K[PlH<,FGL HDLG U|[GF.8 VG[ GLR[GF B0SMDF\YL K}8F S6MGL AG[,L K[PVlC\ S,F;H"G wJFZF S,FSFZ V,F{lSS 

EFJ;'lQ8G]\ ;H"G SZ[ K[PS,FGL ;FWGF äFZF DG]QI[ H[ S\. l;wW SI]" K[PT[DF\YL T[ ;DU| R{TgI ;'lQ8DF\ pR[ VF;G[ A[9M K[P 

VF ZLT[ ;F{NI"GM VFG\N VF5TL S,FS'lTVM VDZ ZC[X[PV[J] 5\RDCF, lH<,FGF BFG5]Z TF,]SFDF\ VFJ[, ,JF6F UFD[ S[ H[ 
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,]6FJF0FYL pTZ[ Z_ lSPDLGF V\TZ[ cSF,[`JZLGF/cTZLS[ VM/BFT]\ :Y/ VFJ[, K[P! H[ 5]ZFTtJlJNM VG[ 5|FS'lTS ;F{NI"5|[DL 

DF8[ VFSQF6"G]\ S[gã K[PVF :Y/[ .;]GL !_DL YL !)DL ;NL ;]WLGF lX<5v:YF5tIM VFJ[,F K[PZ 

 VF ;\XMWG ,[B ,BJF DF8[ D[\ ~A~ S,[üZLGF/GL D],FSFT NZdIFG :YFlGS DFlCTL D[/JL T[DH ,JF6F UFDGF 

DMEFNFZ S[ H[DGL 5F;[YL 56 D],FSFT NZdIFG HF6SFZL D[/JL CTLPT[GF VFWFZ[ T[DH UMWZF DFlCTL BFT]\ UMWZFDF\YL 

DFlCTL D/[, CTLPT[GF VFWFZ[ S,[üZLGF lX<5S,FGL VG[ :YF5tIDF\ H/JFI[, VG[ K}8F lX<5M T[GL n0TZX{,L :YFlGS 

S,FG]\ 5|lTlA\A VG[ lJlXQ8 ,1F6M WZFJ[ K[PH[DF\ DlCQFF;]ZDlN"GLGF K CFYJF/L 5|lTDF4;%TEFT'SFVM4VQ8lNS=5F, 

5|lTDFVM D\lNZGF :T\EMGF  EFZJ8LIFDF\ D}S[, SLRSGF lX<5M ~5 ;]\NZLVM VG[ VgI N[JvN[JLVMGL VFS'lTVMG]\ 

SMTZSFD VG]\5D K[PN[JL DlCQF;]ZDlN"GLG]\ lX<5 J:+FE}QF6M VG[ p5SZ6MI]ST !!DL ;NLGF ;]J6"I]UG[ 5|lTlA\A SZ[ K[P 

 DFT'N[JLGL 5}HFvp5F;GFGL 5|FRLG 5Z\5ZFG[ HF/JTF ;%TDFT'SFGF lX<5M4XLT,FG]\ S<IF6SFZL :J~5 JU[Z[G]\ 

VF,[BG ;F;]vJC]GL JFJYL 5|bIFT K[PH[ 5|FRLG JFJGF 50YFZDF\ UM9JFI[, K[P 

 D\lNZGF RFZ lNXF VG[ RFZ B}6FDF\ VQ8lNS=5F,M lNXF Z1F6 SZTF :YFl5T SZ[, K[PHIFZ[ D\lNZGF V\,S'T :T\EM 

5ZGF J'GtN,DF\ DCFEFZTGF lJZF85J"DF\ VFJTF SLRSJWGF 5|\;U[ VG[ EFZTLI JF:T]XF:+DF\ J6"J[, :T\EGF p5ZGF 

EFU[ EZ6L 5ZGF X~ EFU VG[ T[GL ;FY[ J'GtN, sA|[S[,fGF EFUDF\ DM8FEFU[cSLRSˆGFDYL VM/BFTF lX<5 S\0FZJFG]\ 

lJWFG K[P 

 VCÄ ;/\U UM9J[, lX<5MDF\ N]UF"N[JLGL )DL ;NLGL 5|FRLG 5|lTDF VFJ[,L K[Pl;\CJFCG 5Z ,l,TF;GDF\ A[9[, 

N[JLG]\ :J~5 DGMCZ K[PVF CZM/DF\ 1F[D SZLG[ pE[,L 5|lTDF K[P5U 5F;[ A\G[ AFH] l;\CG]\ VF,[BG K[PD:TS 5F;[ 

DF,FWFZ VG[ N[JLGL 5|lTDF K[PDMTLGF V\,SFZMYL lJE}lQFT VF 5|lTDF )DL ;NLGL K[P HIFZ[ n\8FS6"N[JGL 5|lTDF !!DL 

!ZDL ;NLGL K[P 

 S,F :YF5tIGL NlQ8=V[ S,[üZLGF/ 5\RDCF, lH<,FDF\ B}A H 5|bIFT K[PVCÄIF ;FDFlHS VG[ ;F\:S'lTS NlQ8=V[ 

HMTF H6FI K[ S[ lXJZF+LGM D[/M VG[ HgDFQ8DLGM D[/M H[JF ,MSD[/FVM EZFI K[PH[DF\ lXJZF+LGF lNJ;[ ,MSD[/FDF\ 

VFlNJF;L G'tIM4,MSG'tIM T[DH :5WF"VM 56 IMHJFDF\ VFJ[ K[P T[G]\ VFIMHG ,]6FJF0F  SM,[HGF 5|FPSFGÒEF. VFZ 58[, 

SZ[ K[P T[DGF VlE5|FI 5ZYL VF DFlCTL 5|F%T YFI K[P 

;F;]GL JFJ 

U]HZFTDF\ JFJG]\ :YF5tI 5|FRLG ;DIYL HMJF D/[ K[PVF JFJ ;F;]GL JFJ TZLS[ VM/BFI K[P T[GFYL YM0[ N}Z 

V[S VgI JFJ VFJ[,L K[PT[ ,MSplST 5|DF6[ JC]GL JFJ TZLS[ VM/BFI K[P JF:T]XF:+GL NlQ8=V[ VF JFJG]\ lGDF6" 

G\NF5|SFZG]\ H6FI K[P JFJDF\ p¿ZTF\ V[S UMBDF\ ,HHFUF{ZL v G\lN ZG]\ lX<5 K[PHIFZ[ T[GL ;FD[GM UMB lX<5CLG 

K[PGLR[ p¿ZTF\ lJzFD :Y/GF V[S UMBDF\ GJU|C58 K[PHIFZ[ ALHFDF\ NXFJTFZ 5ô K[PT[GFYL GLR[ pTZTF\ V[S UMBDF\ 

X[QFXFIL lJQ6]\ TYF VgIDF\ J{Q6LJLGL A[  5|lTDFVM l:YT K[PlX<5MGL X{,L TYF JFJGF AF\WSFD 5ZYL VF JFJ VFXZ[ 

.P;PGL !$DL !5DL ;NLDF\ A\WF. CMI T[D H6FI K[P 

JC]GL JFJ 

VF JFJG]\ AF\WSFD 56 G\NF 5|SFZGL RT]S"8F K[PVF JFJGF ALHF S}8GF HD6F UMBDF\ X[QFXFIL lJQ6]\40FAF UMBDF\ 

N; DFT'SF 5ô K[P+LHM VG[ RMYM S}8 5UYLIFGL 50YFZ SZTF\ ;F\S0F K[PVF JFJG]\ AF\WSFD 56 !$DL S[ !5DL ;NLG]\ 

CMJFG]\ H6FI K[P 

VFlX,F,[BJF/]\ D\lNZ 
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lX,F,[BJF/F D\lNZ TZLS[ VM/BFT]\ VF D\lNZ CF, OST D\05GF :J~5[ H6FI K[P& 5}6" VG[ !_ VW":T\E 5Z 

8[SJ[, ;DT, KFH,L I]STD\05 WZFJTL ;FNL V\,SFZJLCLG ZRGF K[PT[GL lNJF, 5FK/GL AGFJ[, K[PUMBDF\ 

G8ZFHslXJfGL 5|lTDF K[PT[G[ ,MSM S,[üZL DFTF TZLS[ VM/B[ K[PVF D\05GF V[S :T\E 5Z ,]6FJF0FGF I]JZFH[ ;\EJTo 

DF,MZF6MV[ ;\JT !&_5 .P;P!5$) DF\ lH6M"wWFZ SZFjIFGM p<,[B K[PVF ,[B W;FI[, CMJFYL DFlCTL D/L XSTL 

GYLP 

n]dD8JF/] 5|FRLG D\lNZ 

lX,F,[BJF/F D\lNZGL AZFAZ ;FD[ VF D\lNZ VFJ[, K[PH[ n]\D8JF/F D\lNZ TZLS[ VM/BFI K[PVF 5|FRLG D\lNZ 

GQ8 Y. UI[,] CT]\PT[GL HUTL 5Z pE]\ SZJFDF\ VFjI]\ K[P;\EJToVF D\lNZ !_DL ;NL S[ T[ 5C[,FG]\ 56 CM. XS[PH[ D\lNZ 

CF,DF\ pE]\ K[PT[ VJF"RLG VG[ T[DF\ H0JFDF\ VFJ[,F lX<5M 5|FRLG K[PVF D\lNZ ,]6FJF0FGF ZFHJL JBTl;\CÒ 

V[s.P;P!*#5 YL !*5*fDF\ A\WFjI] CX[ T[D H6FI K[P 

5F6LGM S]\0 

H/ ;\U|CGF V,U :YF5tI 5|SFZMDF\ S]\0 56 5|FRLG ;DIYL HF6LTM K[PVF S]\0 ,UEU ;DRMZ; K[PS]\0GF 

:YF5tIGM C[T]\ V[S ;FY[ W6F ,MSM 5F6LGM p5IMU SZL XS[ T[JM CMI T[D H6FI K[PT[YL T[GL RFZ[ AFH]YL 5F6L  ;]WL 

5CM\RJF DF8[ 5UYLIFGL ZRGF SZ[,L H6FI K[PS]\0GL 5F/GF DwI EFU[ TYF 5UlYIFGL AFH]DF\ N[JlX<5M DF8[ UMB 

SZJFDF\ VFJ[ K[PT[JL H ZRGF K[PS]\0GF UMBDF\ X[QFXFIL lJQ6]\4lXJ lJU[Z[GF\ lX<5M K[PS]\0DF\ 5F6L U/F.G[ VFJ[ T[ DF8[ 

U/6L H[JL ZRGF 56 HMJF D/[ K[P 

lXSFZD-L 

VF :YF5tI VJF"RLG K[P,]6FJF0FGF ZFHJL VF :Y/[ H\U, CMJFYL lXSFZ  DF8[ VFJTF CTFPVCL\ 50[,F 5]ZFTG 

EuGFJX[QFMGM 5]Gop5IMU SZL ZF+L ZMSF6 DF8[ JBTl;\CÒV[ cA\U,McAGFJ0FjIM H[ lXSFZD-L TZLS[ HF6LTM K[PVF 

:DFZSG]\ :YF5tI TZLS[ SM. DCtJ GYL 56 T[DF\ H0JFDF\ VFJ[,F lX<5M A[GD}G K[PVF lX<5M EuGN[JF,IMGF EFU CMI 

T[D H6FI K[PlX<5MDF\ G'tI U6[X4DlCQFDlN"GL4lJQ6]\4RFD]\0F4JFZFCL N5"6SgIF TYF SFDlX<5M K[PH[ V[S pDNF lX<5L 

wJFZF S\0FZJFDF\ VFJ[, CMI T[J]\ K[P 

ELD RMZL 

 lXSFZS-L 5F;[YL X~ YTL VG[ 5UYLIF\GL CFZDF/F K[S 8[SZLGF DYF/[ NMZL HFI K[PtIF\ ELDRMZL4VH]G"RMZL 

VG[ 5|J[XwJFZJF/]\ D\lNZ VFJ[ K[PELDRMZL TZLS[ VM/BFT]\ VF lXJF,I ;F{YL JW] G]SXFG 5FD[, K[P;DU| EFZTDF\ 

5F\0JMGF\ GFD ;FY[ SM.G[ SM. :Y/ HM0L N[JFGL 5|YF HMJF D/[ K[PT[ D]HA VF lXJF,IG[ 56 ELDRMZL GFD VF5JFDF\ 

VFJ[, K[PT[G]\ :YF5tIslGDF6"SF/f!$ S[ !5DL ;NLGM U6FI K[P 

VH]G" RMZL 

VF D\lNZGF UE"U'CGM GLR[GM EFU4T[G]\ wJFZXFBFGF GLR[GF UJF1FDF\GL lXJGL pEL 5|lTDFVM T[DH V[GL 

p5ZGF pEF 5ôDF\ VW"5I"SF;:Y lXJ:J~5MGL D}lT" H6FI K[PT[GF p5ZYL T[ lXJD\lNZ CMJFG]\ 5|DF6LT SZ[ K[PVF 

:YF5tIGM ;DI !5DL S[ !&DL ;NLGM K[P 

5|J[XwJFZJF/] D\lNZ 

VF :YF5tIGM OST GLR[GM H YZ CF,DF\ HMJF D/[ K[PT[YL T[GF :YF5tIGF 5|SFZ lJX[ SM. JLUTM HF6L XSFTL 

GYLP:YF5tIGF DwI EFUDF\ ;FDFgI SZTF\ lJX[QF DM8F\ 5UGF VJX[QFM HMJF D/[ K[P H[YL ,MSMDF\ H]NLvH]NL SLJN\TLVM 
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5|R,LT K[PS[8,FS ELDGF 5U,F\ TM SM. lC0L\AFGF 5U TZLS[ VM/B[ K[PVF lX<5B\0 VF H :YF5tIGM EFU K[PT[D 

lGlüT56[ SCL XSFT]\ GYL\P       

   

;\N"E;}lR ov 

1. 0FDMZ GZ[XEF. S]A[ZEF. sJMRD[Gf~A~ D],FSFT wJFZFPPP 

2. 9FSZ 5|lJ6S]DFZ4,JF6F UFD ~A~ D],FSFT wJFZFPPP 

3. 5|tI1F :Y/ D],FSFTPP 

4. 5\RDCF,G]\ U[h[ZLIZ  

5. 5]Z]QFFYL" 5\RDCF,4DFlCTL SlDXGZGL SR[ZL U]HZFT ZFHI4UF\WLGUZ4Z__) 

6. GSXFDF\ U]HZFT4I]lGPU|\Y lGDF6" AM0"4S[X]EF. N[;F.  

7. U]HZFTGM ZFHSLI VG[ ;F:S'lTS .lTCF;4I]lGPU|\Y lGDF6" AM0"4S[X]EF. N[;F. 

 

 

 

 

 

NFCMN lH<,FGF\ V{lTCFl;S :Y/MG]\ DCÀ 

Dr. Mansinhbhai M. Chaudhari 

Assistant Professor of History  

Govt. Arts College, Santalpur 

Email : mansinhchaudhari87@gmail.com  

 

EF{UMl,S :YFG 

NFCMN lH<,M ZZP#__ YL Z#P#__ pTZ V1FF\X VG[ *#P$5_ YL *$P#__ 5}J" Z[BF\X JrR[ VFJ[,M K[PU]HZFT 

5\RDCF, lH<,FDF\YL T[G]\ lJEFHG TYF\ TFPZq!_q!))* YL Vl:TtJDF\ VFJ[,M K[PlH<,FGM EF{UMl,S lJ:TFZ 

#4&#4Z** C[S8Z K[P lH<,FGL pTZ[ ZFH:YFGGM JF\;JF0F lH<,M45lüD[ UMWZF lH<,M45}J" VG[ Nl1F6[ DwI5|N[X ZFHIGM 
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hFA]VF lH<,M VFJ[,M K[P5\RDCF, lH<,FDF\YL VFlNJF;L lJ:TFZMG[ V,U TFZJL NFCMN lH<,FGL GJZRGF SZJFDF\ VFJL 

K[P 

 DCFSlJ gCFGF,F,[ U]HZFTGF 5}J"GF NZJFHF TZLS[ H[G[ VM/BFjI]\ K[PT[ NFCMN4ZFH:YFG VG[ DwI5|N[XGL CN 

p5Z CMJFYL NMvCN NFCMN TZLS[ VM/BFI K[PU]HZFTGM VF 5}J" lJ:TFZ CMJFYL VF :Y/G[ µUTF ;}I"GF 5|N[X TZLS[ 56 

VM/BJFDF\ VFJ[ K[PU]HZFTDF\ ;}I"GFZFI6G]\ ;F{ 5|YD lSZ6 NFCMN lH<,F p5Z Y.G[ ;D|U U]HZFTG[ N[NL%IDFG SZ[ K[P 

 N[JvNFGJ JrR[GF I]wWDF\\ N[JMGF ZFHF .gãG[ DNN SZJF NWLRL klQFV[ 5MTFGF N[CGM tIFU SZL T[DGF\ CF0SF\ 

VFI]W AGFJJF N[JMG[ V5"6 SZ[,F\ VG[ T[GFYL N[JMV[ J'+F;]ZGM JW SZL lJHI D[/J[,M4VF NWLRL klQFV[ NFCMNGL 

N}WLDTL GNLGF lSGFZ[ T5 SZ[,]\ T[YL T[G]\ GFD N}WLDTL 50I]]\PVG[ T[VMGF N[CJWGF SFZ6[ VFlNJF;LVM T[G[ N[CJW SC[ K[ T[JL 

56 N\TSYF K[P 

 U]HZFTGF 5|l;wW DCFZFHF l;wWZFHF HIl;\C[ DF/JF p5Z HIFZ[    R-F. SZ[,L tIFZ[ AFZ JQF" ;]WL NFCMN 

D]SFD SZ[,MPT[ JBT[ T[DG]\ ,xSZ V[8,]\ DM8]\ CT]\ S[ NFCMNG]\ T/FJ OST V[S H ZFTDF\ A\WF. UI]\PVG[ T[ DF8[ NZ[S ;{lGSGF 

EFU[ OST V[S H KFA0L H DF8L GFBJFGL VFJL CTL T[YL VF T/FJG]\ GFD KFA T/FJ 50I]\PVFlNJF;LVM vEL, CÒ 56 

VF T/FJG[ KF,]\ H SC[ K[P,xSZG[ DF,;FDFG 5}ZM 5F0JF H[ Jl6SM VFJ[,F T[VM HIF\ J:IF T[ N[;F.JF0MPl;wWZFH 

HIl;\C[ T/FJ AF\WJF HIF\ BFTD]C]T" SZ[,]\ T[ HuIFV[ K[<,F VMJFZ[ CG]DFGGL D}lT"JF/F45yYZ ZFB[,F T[ CH] 56 CIFT 

K[P5F6LU[8 p5Z l;wWZFH HIl;\C[ ;\:S'TDF\ SMTZFJ[,F lX,F,[BM lA|8LX ;ZSFZ[ 5}GFGF dI]lhIDDF\ ZFbIF 

CTFPKF,T/FJYL YM0[ N}Z ;]NF. DFTFG]\ D\lNZ K[Pl;wWZFH HIl;C[ T[GF GFD p5ZYL l;wW[üZL DFTFGF GFD[ S]/N[JLGL 

:YF5GF SZ[,L T[ :Y/ 56 DMH]N K[PDMU, AFNXFC HCF\ULZ 56 VF B]XG]DF VFAMCJFYL VG[ BL,[,F\ SD/MJF/F 

T/FJYL 5|;gG Y. T[6[ NFCMNDF\ V[S DlCGM D]SFD SZ[,MP;G[ !&!(DF\ HCF\ULZGF VF 50FJDF\ NFCMN BFT[ VF{Z\Uh[AGM 

HgD YIM CTMP.P;P!&*(DF\ VF{Z\Uh[A[ 5MTFGF HgD :Y/GL IFNULZL TZLS[ WD"XF/F ;ZF. A\WFJL4H[G[ 5FK/YL 

DZF9FVMV[ SAH[ SZLG[ lS<,FGF ~5DF\ O[ZJL VG[ T[ GFGL CMJFYL U-G[ AN,[ U-L SC[JF.PlA|l8X ZFHI :Y5FTF\ T[DF\ 

DFD,TNFZ TYF VgI ;ZSFZL SR[ZLVM A[;JF ,FULPVF H Z:T[ R{TgI DCF5|E] ãFZSFYL IF+FV[ VFJ[,F tIFZ[ 5FKF J/TF 

NFCMNDF\ ZC[,F T[JM p<,[B U]HZFT JGF"SI],Z ;M;FI8LV[ 5|l;wW SZ[,F A\UF/L EFQFFGF .lTCF;DF\ K[P 

 DCFSlJ gCFGF,F,[ H[G[ U]HZFTGF ãFZ TZLS[ lJZNFJ[,]\ K[PT[ NFCMN GUZ V{lTCFl;S GUZ K[PZFH5}TSF/DF\ 

U]HZFT VG[ DF/JFGL A[ CN JrR[ VFJ[,]\ NFCMN VFHGF U]HZFT4ZFH:YFG VG[ DwI5|N[XGF l+E[8[ µE[,]\ K[P 

C:T[üZsCFYLWZFf 
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DM8FCFYLWZF ,LDB[0FYL A[ lSPDL N}Z VFJ[,]\ K[P D]\A.vlN<CL Z[<J[DFU" p5ZG]\ VF V[S Z[<J[:8[XG K[PVCL\IF 

;M,\SLSF/G]\ 5|FRLG DCFN[J D\lNZ wIFGFSQF"6 K[PHIF\ OFU6 ;]N VlUIFZ; V[8,[ S[ :YFlGS EFQFFDF\ VF\A/L VlUIFZ;GM 

D[/M EZFI K[P 

N[JhZL 

NFCMNYL N; lSPDLPN}Z VFJ[,]\ K[PD]\A. lN<CL Z[<J[ DFU" p5ZG]\ VF lXJG]\ 5]ZFTG D\lNZ VFJ[,]\ K[PSC[JFI K[ S[ 

5F\0JMG[ JGJF; YI[,M tIFZ[ VCLIF J;JF8 SZ[,M T[ ;DI[ ELDGF DFTFÒG[ S]\gTFDFTFG[ 5F6LGL TZ; ,FUTF\ ELD[ 5MTFGF 

5UGF V\U]9FYL BMNLG[ 5F6L SF9[,]\ T[ JBTYL VF HuIFG[ ELDS]\0 TZLS[ VM/BJFDF\ VFJ[ K[P 

S[NFZ[üZsS[NFZGFYf 

NFCMNYL ;FT[S DF.,GF V\TZ[ RM;F,F UFD[ VFJ[,F S[NFZ[üZ D\lNZ SF,L GNL p5Z AF\WJFDF\ VFJ[,F SF/L 0[D 

5F;[ S]NZTL U]OFDF\ lXJD\lNZ 5]ZFTG ;DIYL HMJFD/[,]\ K[PVF :Y/[ zFJ6 DF;DF\ NZ ;MDJFZ[ D[/M EZFI K[PVF D\lNZ 

VF lJ:TFZGL VFlNJF;L 5|HF DF8[ VF:YFG]\ 5|TLS K[P 

,L,JF 9FSMZ 

,L,JF 9FSMZ ,LD0LYL 5F\R lSPDLGF V\TZ[ VFJ[,]\ K[P5}J"SF/DF\ VF ,L,FJTLGUZ CMJFG]\ DGFI K[PVCL\IF 

U]%TJF; NZlDIFG 5F\0JMV[ VFzI D[/jIM CMJFG]\ SC[JFI K[P X[QFGFZFI6 VG[ RFD]\0F DFTFD\lNZM VCL\IF VFJ[,F\ K[PHIF\ 

R{+ ;]N 5}GDGF lNJ; D[/M EZFI K[PVF :Y/[ ZFDR\ã4,1D64S'Q64CG]DFGÒ VG[ DCFN[JGF\ D\lNZM K[PH[YL VF D[/M 

5\RS'Q6GM D[/M 56 SC[JFI K[P 

hF,MN TF,]SM 

NFCMNYL #5 lSPDL N}Z VFJ[,F hF,MN TF,]SFG]\ D]bI DYS K[Ph,F. DFTFGF GFD p5ZYL hF,MN GFDSZ6 YI]\ 

CMJFG]\ DGFI K[P!(5*GF lJ%,J JBT[ hF,MN D]bI S[gã CT]\Ph,F.DFTFGL VF;5F; J;[,F D}/ hF,MN GUZGM V[S CHFZ 

JQF"YL H}GM .lTCF; D/TM GYLP.P;P!!*5 5KL DCD\N 3MZLV[ U]HZFT 5Z R-F. SZL tIFZ[ ;M,\SL ZFHFGF ;{gIV[ ;BT 

;FDGM SZL 3MZLG[ 5ZFlHT SIM"PtIFZ5KL 5KL R\ãFJTLGF V[S I]JFG 5ZDFZ ZFH5}T cchF,Dl;\CˆˆV[ 5\RDCF,GF EL, 

lJ:TFZ hF,MNDF\ J;JF8 SIM"PVF GUZGL ACFZYL 8L8M0L GNL JC[ K[PT[GF lSGFZ[ S]/N[JL h,F. DFTFG]\ D\lNZ AGFjI]\PV[G[ 

V[ N[JLGF GFD 5ZYL GUZG[ hF,MN V[J]\ GFD VF%I]\Pch,F. T]8L hF,MN J:I]\ˆV[ SC[JT 5|DF6[ VFHG]\ hF,MN D\lNZYL YM0]\ 

N}Z K[PV[S HDFGFDF\ VCL\ l;lWIFG]\ 56 XF;G CT]\PhF,MNYL 5F\R lSPDL N}Z DFK6 GNLGF lSGFZ[ c;]J|T klQFGMˆ VFzD 

CTMPU]%TSF/ NZlDIFG 5F\0JM 56 VCL\IF VFzI D[/JJF VFjIF CTFPVF VFzDGL AFH]DF\ H 5\R D\lNZ VFJ[,]\ K[PSC[JFI 
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K[ S[ VCL\ 5F\RN[JMGM ;D}C TZLS[ VM/BJFDF\ VFJTM CTM VG[ T[GF p5ZYL VF GFD 50I]\P5F\0JMG[ JGJF; YI[,M tIFZYL 

VF D\lNZ VG[ 5|FRLG :Y\E VFHYL #___ JQF" 5}J"G]\ DFGJFDF\ VFJ[ K[P  NFCMN Ò<,FG]\ ;F{YL DCtJG]\ VG[ D]bI VFSQF"6G]\ 

S[gã V[8,[ ccAFJ0FG]\ lXJ D\lNZˆˆ NFCMNYL AFZ lS,MDL8ZGF V\TZ[ VFJ[, AFJSF UFDGL ACFZ VFJ[, lXJD\lNZ 5|FRLG 

:DFZS TZLS[ T[G[ U6JFDF\ VFJ[, K[P.P; 5}J" *$&v$(#GF ;DIDF\ A\WFI[,F lXJ5\RFITG D\lNZGF 5|FRLG VJX[QFM 

VFJ[,F K[PT[G]\ :YF5tI A[GD}G CMJFYL VF EuGD\lNZG[ V{lTCFl;S :DFZS TZLS[ HFC[Z SZ[, K[P lXJF,IGL AFH]DF\ T/FJ 

VFJ[,]\ CMJFYL ;]\NZ GIG ZdI S]NZTL JFTFJZ6 VCL\ DF6JF D/[ K[P 

  U]HZFTDF\ 56 BH}ZFCM VG[ SM6FS" lX<5S,F VG[ SFZLUZLGM SF{X<IMGL IFN V5FJ[ V[J]\ VF D\lNZ HMJF,FIS 

U6FI K[PNl1F6 5lüD lNXFDF\ V[S 8[SZF p5Z T[GF EjI E}TSF/ VG[ lJZF;TGL JFT SZT]\ µE]\ K[PBH}ZFCM VG[ SM6FS"GL 

5|lTDFVMDF\ SFD;}+GF lX<5G[ h/SFJTL lJlJW D]N=FVM VG[ K8FVM WZFJTL TZ[C TZ[CGL DG]QIM TYF 5|F6LVMGL D{Y]G 

SZTL :JT\+ TYF ;FD}lCS D}lT"VM 5yYZMDF\ VN=E]T ZLT[ S\0FZFI[,L K[PSC[JFI K[ S[ RF\5FG[ZGF lCN]\ZFHFVMGF :D'lTSF/DF\ 

VF D\lNZ A\WFJFI]\ CT]\PVF EjI :YF5tIGF\ A[GD}G D\lNZM DF8[ V[JL 56 ,MSJFISF K[ S[ D\lNZ JFZF\UGFVMV[ A\WFjI]\ 

CX[P,MSJFISF 5|DF6[ VF D\lNZ ;MG[ D9[,]\ CT]\P 

 

;\NE" ;}lRov 

1. µUTF ;}I"GM 5|N[XvNFCMN DFlCTL lGIFDSvNFCMN 

2. DFlCTL lGIFDSGL SR[ZL U]HZFT ZFHI UF\WLGUZ  

 
 

સોલકં  કાળની મં દર થાપ ય કળા-એક સાં ૃિતક અ યયન 

Yogina P.Patel 
Ph.D.Scholar of History;  
H.N.G.Uni. Patan 
Email ID: yogina127@gmail.com  

                             સોલકં  શાસક ઉ સાહ  િનમાતા હતા. તથા તેમના કાળમા ં અનકે 

મં દર અને ધાિમક મારક બનાવવામા ં આ યા હતા. મં દર િનમાણના કાયમા ં તેમના 

રા યપાલો, મં ીઓ અન ેધનાઢ  વેપાર ઓએ પણ મહ વ ણુ યોગદાન આપે ુ.ં આમ, સં ણૂ  

સમાજની કાયિન ઠા અને યકે નાગ રકની લગનને પ રણામ વ પ તે સમય ે જુરાતના 

અણ હલવાડ તથા રાજ થાનના આ  ૂપવત ઉપર કટલાક ભ ય મં દરો ુ ંિનમાણ થવા પા ુ.ં 

મા ં ુ ય વ ે ન ધમથી સબંિંધત મં દર વ  ુ માણમા ંજોવા મળે છે. 
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સોલકં  કાળના મં દરોમા ં ણ ભાગ જોવા મળે છે. 

1. પીઠ અથવા આધાર - પીઠ અથવા આધારના ઉપરના ભાગ ઉપર આ ુ ં િનમાણ ટક ુ ં

હોય છે.તેમા ંકટલાક ઢોળાવો આવેલા હોય છે.  િવિવધ શુોભનોથી ુ ત હોય છે. ના 

ઉપર રા સ ( ુગંાર ર હત મા ુ)ં હાથી, ધોડા તથા માનવ આ ૃિતઓ વગરે અલં ૃત 

હોય છે. 

2. મ યવત  ભાગ- મ યવત  ભાગ પીઠ અન ેિશખરની વ ચે હોય છે. અને તેને મં દરનો 

ુ ય ભાગ માનવામા ંઆવે છે. તેની લબંવત દવાલો પર દવી દવતાઓ, નિતક ઓ 

વગરેની આ ૃિતઓ ઉભારવામા ંઆવલેી હોય છે. 

3. મીનાર અથવા િશખર- મીનાર અથવા િશખર મં દરનો સૌથી ઉપર  ભાગ છે,  નાગર 

શૈલીમા ંહોય છે. તેની ચાર બા ુ  નાના ં નાના ં િશખરોનો સ હુ બનાવવામા ંઆવે છે.                           

મં દરો ુ ંિનમાણ ચા ચ તૂરા ઉપર કરવામા ંઆવે છે.સામા યત: તેમા ંએક દવાલય તથા 

એક ક  હોય છે. ઉપર  િશખર ખ ુરાહોની મ અનેક નાની નાની મીનારોથી સુ ત હોય 

છે તથા છત ુબંજો વી િશખર મુા હોય છે. આ છતોના દરના ભાગ ઉપર કોતર ને ચ  

બનાવવામા ંઆવ ેછે. થી તે એક વા તિવક ુબંજ ુ ં તીત થાય. 

 સોલકં  કાળની મં દર થાપ ય કળા 

જુરાતના ુ ય મં દરોમા ં મહસાણાના મોઢરા ુ ં યૂ મં દર ઉ લેખનીય છે. તે ુ ં

િનમાણ 11મી સદ મા ં થ ુ ં હ ુ.ં તે ુ ં િનમાણ ચા ચ તૂરા ઉપર કરવામા ં આ ુ ં છે. તેના 

િનમાણમા ંસોનરે  રતીના પ થરો લગાવવામા ંઆવેલા છે. તેમા ં તભંો પર આધા રત ુ ુ ં

વશે મડંપ છે. તેના મહરાબ ભ ય અને ુદંર છે. 

ભાસ પાટણ થત સોમનાથના મં દરનો પણ ઉ લેખ કર  શકાય, ુ ં નુિનમાણ આ 

સમયમા ંથ ુ ંહ ુ.ં આ વશંના શાસક કણ એ અ હલવાડમા ંકણમે ુ નામ ુ ંમં દર બના ુ ંહ ુ.ં 

િસ ધ રુ થત ુ મહાલય ુ ં મં દર પણ વા  ુ કળા ુ ં ુદંર ઉદાહરણ છે. જુરાતમા ં

અ હલવાડની ન ક ણુોક થત નીલકંઠ મહાદવ ુ ંમં દર પણ એક િવિશ ઠ રચના છે. તેના 

સમકાલીન કા ઠયાવાડ ુ ંનવલખા મં દર કલા મક ટથી ઉ ૃ ટ છે.  

આ  ુપવત ઉપર કટલાક મં દરો બનાવાયા હતા. અહ  બ ે િસ ધ સગંમરમરના મં દર 

આવેલા છે. ને દલવાડાના મં દર કહવામા ંઆવ ે છે. સોલકં  નરશ ભીમદવ થમના મં ી 

િવમલ શાહ 11મી સદ મા ંિવમલશાહ  નામ ુ ંમં દર બના ુ ંહ ુ.ં  

ુ  મહાલય, િસ ધ રુ  
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ુ મહાલય મં દર  જુરાત રા યના પાટણ જ લામા ં આવેલા  િસ રુ તા કુાના 

ુ ય મથક િસ રુ નગરમા ં આવેલ એક ખં ડત મં દર સં ુલ અને ાચીન થાપ ય છે. 

િસ રુ ઐતહાિસક ર ત ે ી થલ તર ક ણી ુ ં હ ુ.ં ૧૦મી સદ મા ં િસ રુ સોલકં  વશંના 

શાસન હઠળ મહ વ ુ ંનગર હ ુ.ં ૧૦મી સદ મા ં(ઈસ ૯૪૩) સોલકં  વશંના થાપક ળૂરા  

ુ  મહાલય મં દર બાધંવાની શ આત કર  હતી. તેની વુાનીમા,ં ળૂરા  સ ા મેળવવા માટ 

તેના કાકાની હ યા કર  હતી અને તેની માતાના બધા ંસગા-ંસબંધંીઓની હ યા કરાવી હતી અન ે

ૃ ાવ થામા ં તેના આ કાય  હ ુ મનને શાિંત આપતા નહોતા. તણેે યા ાધામો બધંા યા હતા 

અને ૂર- ૂરથી ા ણોને તેના દરબારમા ં બોલા યા હતા, તેણ ે ી થલ ખાતે ુ  મહાલય 

બાધંવાની શ આત કર  અને ઇ.સ. ૯૯૬મા ંગાદ  પરથી િન ૃ  થયો. પરં  ુ ુ મહાલય હ ુ 

પણ અ ણૂ હતો. તે ુ ંબાધંકામ ઇ.સ.૧૧૪૦મા ંિસ રાજ જયિસહના કાળમા ં ણૂ થ ુ ંહ ુ.ં આ 

મં દરનો િવનાશ પહલા ંઅલાઉ ન ખલ  અને યારબાદ અહમદશાહ પહલા (૧૪૧૦-૪૪) 

વડ કરાયો હતો અને તેણે મં દરનો સ ં ણૂ નાશ કર ન ેતેના એક ભાગને મ જદમા ંફર યો હતો. 

મં દર ુ ંતોરણ અને ચાર થભંો હ ુ  જળવાયેલા છે અને મં દરનો પિ મ ભાગ મ જદ તર ક 

ઉપયોગમા ંલેવાય છે.  

આ મહાલય સર વતી નદ ન ે કાઠં રતાળ પ થરો (સે ડ ટૉન)માથંી બનાવવામા ં

આવેલો છે. ચા ુ ન શૈલીના થાપક સોલકં  વશંના રા  ળૂરાજ સોલકં એ આ થાપ ય ુ ં

િનમાણ કરા ુ ંહ ુ.ં યારબાદ રા  િસ રાજ જયિસહ તે ુ ંસમારકામ કરા ુ ંહ ુ.ં તેના ચાર 

તભં તથા તેની ઉપરના કલા મક  કોતરણીકામ ઉપરથી ળૂ થાપ યની ભ યતા તેમ જ 

કલાસ ૃ ની તીિત થાય છે. મનોહર િશ પો અને કલા મક કોતરણીવાળા ુ મહાલયની 

લબંાઈ ૭૦ મીટર તથા પહોળાઈ ૪૯ મીટર છે. ભારતીય રુાત વ ખાતાની મા હતી માણ ે

ુ મહાલય બે માળનો હતો. તેની ચાઈ ૧૫૦ ટ હતી. ુ મહાલયની આસપાસ બાર 

દરવા ઓ અન ે અ ગયાર ુ ોની દવ ુ લકાઓ હતી. આ િશવમં દરના િશખર પર ઘણા 

વુણકળશ હતા. લગભગ ૧૬૦૦ ધ ઓ ફરકતી હતી. ુ મહાલયના સભામડંપના ુ મટોની 

કનારો રામાયણ તથા મહાભારતના સગંોથી કંડારાયેલી હતી. 

આ  ુ મહાલય ખડંર અવ થામા ંજોવા મળે છે અને મહાલયનો નાનકડો શ મા  જ 

અવશેષ પે જોવા મળે છે. આ થાપ ય સોલકં  વશંની મં દર થાપ ય કલા-સ ૃ ની ઝાખંી 

કરાવે છે. 

 યૂમં દર, મોઢરા 
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                       યૂમં દર, મોઢરા જુરાત રા યના ઉ ર ભાગમા ં આવલેા મહસાણા 

જ લાના મોઢરા ગામ ખાતે આવે ુ ં ાચીન યૂ મં દર સં ુલ છે. મોઢરા યૂ મં દર  

ુ પાવતી નદ ના કાઠં આવે ુ ં છે. આ યૂમં દર ુ ં િનમાણ સોલકં  વશંના રા  ભીમદવ 

સોલકં એ ઇસ ૧૦૨૬-૧૦૨૭મા ં(િવ મ સવંત ૧૦૮૩) ક  ુહ ુ.ં  ત ે૨૩.૬° અ ાશં ૃ  પર 

કક ૃ  ન ક બધંાયે ુ ં છે. આ થાન પહલા ં સીતાની ચૌર  અન ે રામ ુ ંડ તર ક થાિનકોમા ં

ણી ુ ંહ ુ.ં હાલના સમયમા ંઆ મં દરમા ં ૂ  થતી નથી. આ મં દર ભારતીય રુાત વ ખાતા 

ારા રા ય મહ વ ુ ં મારક હર કરાયેલ છે. મં દર ુ ં થાપ ય મા ુ ુ ર શૈલીમા ંછે અન ે

ણ અ ીય બાધંકામો ધરાવે છે: ગભ હૃ (ગભારો) ક  ઢૂમડંપ (હૉલ)મા ંછે, બા  હૉલ ક 

 સભામડંપ ક રંગમડંપ તર ક ઓળખાય છે, અને પિવ  ુ ંડ. 

સભામડંપ ુ ંબાધંકામ ઢૂમડંપની સાત યમા ંનથી પણ થો ુ ં ૂર એક અલગ બાધંકામ 

તર ક છે. બનંે બાધંકામો ચા ચ તૂરા પર બધંાયેલ છે. તેમના ં િશખરો, ઉપરની છતને બાદ 

કરતા,ં ઘણા ંવષ  પહલા ંભાગંી પડલા ંછે. બનંેની છતોનો યાસ ૧૫ ટ ૯ ચ જ છે પણ ત ે

સં ણૂ અલગ અલગ ર તે બધંાયેલી છે. ઢૂમડંપ ૫૧ ટ માપ ધરાવે છે અને ત ેસમાન ર ત ે

બે ભાગ હૉલ અને ગભ હૃમા ં િવભા ત થયે ુ ં છે. બનંે લબંચોરસ લાનના છે. ગભ હૃ 

દરથી ૧૧ ટનો ચોરસ છે અને તેની બહારની દવાલ તથા ઢૂમડંપની દરની દવાલ 

વડ દ ણામાગ ુ ં િનમાણ થાય છે. િશખર અ યાર અ ત વમા ંનથી અન ેગભારા ુ ં િનમાણ 

એ ર તે થ ુ ંછે ક યૂ સપંાત (એ દવસ ક યાર દવસ અન ેરાત બનંે સરખા હોય) વખતે તે 

યૂના થમ કરણો યૂની િતમા પર પડ; અને દ ણાયણ (વષનો લાબંામા ંલાબંો દવસ) 

વખતે ભરબપોર યૂ બરાબર માથા પર હોય અને ઢૂમડંપનો કોઈ પડછાયો જમીન પર ન 

પડ. સભામડંપ ક રંગમડંપ ચ ુ કોણીય બાધંકામ ધરાવે છે ક મા ંદરક િવકણના બ ુ  પરથી 

વશે ાર પણ આપેલો છે. સભામડંપમા ં ુલ ૫૨ કંડારલા તભંો છે. 

ુ ંડ 

પિવ  ુ ંડ, ક ને રામ ુ ંડ અથવા યૂ ુ ંડ પણ કહવાય છે, તે લબંચોરસીય છે. તે ુ ં

માપ ઉ રથી દ ણ દશામા ં૧૭૬ ટ ુ ંઅન ે વૂથી પિ મમા ં૧૨૦ ટ ુ ંછે. તેની પર ઘણી 

બધી દર ઓ આવેલી છે અને પિ મ બા ુમા ંએક મ યમ ર ત ે શુો ભત વાવ પણ છે. અહ ના 

બે તભંો ચૂવે છે ક કોઈક સમયે કત તોરણ પણ હ ુ.ં જુરાત ુ ં વાસન ખા ુ ંદર વષ ૩ 

દવસનો ૃ ય મહો સવ આુર ના ી  સ તાહમા ંઉ રાયણ પછ  યો  છે,  ઉ રાધ 

મહો સવ તર ક ઓળખાય છે.આ મહો સવનો હ  ુભારતીય શા ીય ૃ યોનો તેવી ર ત ે દિશત 
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કરવાનો છે,  ર તે તે વા તિવકતાથી ર ૂ થતા ંહતા.ં 

તારંગા 

તારંગા તીથ ક તારંગા જુરાત રા યમા ંઆવેલી એક મોટ  ટકર  છે,  ભૌગો લક ર ત ે

અરવ લી પવતમાળાનો  ભાગ છે યાર રાજક ય ર ત ે  મહસાણા જ લાના સતલાસણા 

તા કુામા ં આવેલી છે. બારમી સદ મા ં અહ  તેાબંર સોલકં  રા   ુમારપાળે  ભગવાન  

અ જતનાથના એક બૂ ુદંર મં દર ુ ંિનમાણ કરા ુ ંહ ુ.ં અમદાવાદ શહરથી ૧૪૦ કમી ૂર 

થત તારંગા ન મં દરો માટ ણી ુ ંતીથ થળ છે. આ પહાડ  િવ તારન ે ન િસ  ે  પણ 

કહવાય છે. પહાડ  ઉપર ચૌદ દગબંર અને પાચં ેતાબંર મં દર બનાવવામા ંઆવેલા ંછે. એમ 

માનવામા ંઆવે છે ક આ પહાડ ઓના િશખર પર અનેક સતંોએ મો  ા ત કય  હતો. 

તારંગામા ંઆવે ુ ંઅ જતનાથ દરાસર 

તારંગા ૧૨મી સદ મા ં એક મહ વ ુ ં ન તીથ થળ બની ગ ુ.ં સોમ ભાચાયના 

ુમારપાલ િતબોધમા ંજણા યા અ સુાર થાિનક બૌ  રા  વેણી વ સરા  અને ન સા  ુ

ખા તુાચાય ારા િવ મ સવંત ૧૨૪૧મા ંદવી તારા માટ મં દર બના ુ ંહ ુ ંઅને આ ર તે આ 

નગર ુ ંનામ તારા રુ રાખવામા ંઆ ુ ંહ ુ.ં ુ ય મં દર ુ ં િનમાણ ચા ુ  રા  ુમારપાલ 

(૧૧૪૩ - ૧૧૭૪) ારા કરવામા ંઆ ુ ંહ ુ.ં રા  ુમારપાલ આચાય હમચં ના માગદશનમા ં

ન ધમના અ યુાયી બ યા બાદ આ મં દર તીય તીથકર અ જતનાથના સ માનમા ંબધંા ુ ં

હ ુ.ં 

અ તનાથ મં દર 

આ મં દર ૫૦ ટ (૧૫ મીટર) લાં ુ,ં ૧૦૦ ટ (૩૦ મીટર) પહો ં અને ૧૪૨ ટ (૪૩ 

મીટર) ુ ંછે. તેની પ રિમિત ૬૩૯ ટ (૧૯૫ મીટર) છે. આ મં દર ુ ં૯૦૨ ટ (૨૭૫ મીટર) 

ુ ંલાકડા ુ ં િશખર ુદંર ર ત ેકોતરવામા ંઆ ુ ં છે. ઈ.સ. ૧૧૬૧મા ં ણૂ થયેલ આ મં દર 

મા ુ- ુ ર થાપ યશૈલી ુ ં ઉ ૃ ઠ ઉદાહરણ છે. મં દરનો ઢાચંો વતમાનમા ં પણ અકબધં છે 

અને ધાિમક ઉપયોગમા ંછે. િશખર અને મડંપની અિધરચના બનંે શલૈીમા ં"સૌથી જ ટલ" છે. 

મં દરની રચનાશૈલીની શ આત િૂમ  (મં દર થાપ યની એક શૈલી) શૈલીના લ  ુ

િમનારાઓની ણ હરોળથી શ  થાય છે, આગળ વધતા ં તે સેખર  શૈલી તરફ વળે છે, યા ં

નાના િમનારાઓ ુદ  ુદ  લબંાઈના હોય છે અને એકબી  પર આ યારોિપત થાય છે. 

મડંપની ઉપર, સૌથી નીચલા તરમા ંલ  ુકદના િમનારાઓની હારમાળા ચા  ુરહ છે, ની 

ઉપર છત ુ ંછ છ ું સમતલ, નાના િમનારાઓ અને કળશની કનાર  સાથે જોડાયે ુ ં હોય છે. 
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સપાટ ને ગવા  શૈલીથી (ઘોડના નાળ આકારની સરંચના શૈલી) આ ૃિતઓ અન ેમ કુોશથી 

સ વવામા ંઆવી છે, આ આ ૃિતઓ " વતં ુ ાઓ, ખુા ૃિતઓ અને વ ો"થી સ વવામા ં

આવેલી છે. 

મં દરની ત રક સ વટમા ં તીય તીથકર અ જતનાથની ૨.૭૫ મીટર ચી સફદ 

આરસપહાણની બનેલી િતમા આવેલી છે. મં દરની જમણી બા ુએ ઋષભ દવ અને ૨૦ 

તીથકરોના પગના િનશાન છે અને ડાબી બા ુ ગૌ ખુા ુ ંમ ં દર, સમવશરણ અને ં ુ પ ચ  

છે. ુ ય મં દરના બા  મચં પર પ ાવતી અને ુમારપાલની િૂતઓ છે. કારતક અન ેચૈ  

માસની ૂણમા દરિમયાન મં દરની યા ા કરવા ુ ં િવશેષ ધાિમક મહ વ છે. આસપાસના 

મં દરોમા ંિવિવધ િૂતઓ છે. એકમા ંતીથકરોના ૨૦૮ િન પણો સાથેનો આરસપહાણની સળંગ 

િશલા છે.  

સોમનાથ 

સોમનાથ જુરાત રા યમા ં સૌરા ના સાગરકાઠં આવે ુ ં ભ ય મં દર છે. ભગવાન  

િશવના ૧૨ પિવ  યોિત લગમા ુ ં થમ યોિત લગ અહ  સોમનાથમા ં છે. સોમનાથનો 

ઉ લેખ ઋ વદેમા ંપણ થયો છે. મં દરની યાિતથી લલચાઈને ુટં તથા ધમાતરણ કરવાન ે

ઈરાદ આવેલા અનકે િવનાશકાર  િવદશી આ મણકારો સામે સોમનાથ ુ ંઆ મં દર અડ ખમ 

ર ુ ં છે. મં દરનો યાર યાર િવનાશ કરવાનો ય ન થયો છે, યાર યાર તેને ફર ન ે

બાધંવામા ંઆ ુ ંછે. દંતકથા અ સુાર, સોમ એટલે ચં  ભગવાને સોના ુ,ં રાવણે ચાદં ુ ંઅને 

ી ૃ ણે લાકડા ુ ં મં દર બાં ુ ં હ ુ.ં ચં દવને ૨૭ પ નીઓ હતી ન ે આપણે આ  ૨૭ 

ન ોના નામોથી ઓળખીએ છ એ. તે બધી દ  પિતની ુ ીઓ હતી. તેમાથંી રો હણી 

નામવાળ  પ ની સાથ ેચં  સદાય ેમમ ન રહતા. બાક ની ૨૬ પ નીઓ ક  સગી બહનો હતી 

તે પિત િવયોગે ઉદાસ રહવા લાગી. એક દવસ િપતા દ  દ કર ઓ ુ ં ુ ઃખ ણીને ુભાયા 

અને જમાઈ ચં ને આ ા કર  ક દરક પ ની સાથ ેસરખો ેમભાવ રાખવો. પણ ચં  વડ લની 

આ ા અવગણી. આથી દ રા  ોધે ભર ન ેતમેને "ચં  તારો ય થાય." એવો ાપ આ યો. 

આથી કર ન ે દન- િત દન ચં ની ભા (તેજ- ભાવ) ઘટવા લા ુ ંઅન ેચં  આખર િન તેજ 

થઇ ગયા. આથી િપતા ાની સલાહથી સૌથી િ ય પ ની રો હણી સાથે ચં એ આ થળે 

' ભા' પાછ  મેળવવાની આશા સાથે  ુિશવ ુ ં યાન ક  ુઅન ેતપ યા કર . તેણે આ ે મા ં

િશવ ની મહા ૃ ુજંય મં થી ૂ  કર  હતી.તપથી સ  થયેલા િશવ શકંરના અ ુ હથી 
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ચં નો ાપમાથંી િશક ટકારો થયો. યારથી િશવ ની ૃપાથી ૧૫ દવસ ધુી વધતો 

( દૂ અથવા ૃ ણ પ ) અને પછ  ૧૫ દવસ ઘટતો (વદ અથવા કુલ પ ) ચં  થાય છે. 

મ ય કાલીન ગુમા ં સોમનાથ ુ ં પહ ુ ં મં દર ૨૦૦૦ વષ પહલા ંઅ ત વમા ંઆ ુ ં

હોવા ુ ં કહવાય છે. ઇ.સ. ૬૪૯ની સાલમા ંવ લભીવશંના શાસક રા  મૈ ક પહલા ંમં દરનો 

ણ ાર કર  તેના થાન ેબી ુ  ંમં દર બના ુ.ં આ સમય સને ૪૮૭ થી ૭૬૭ ધુીનો ગણાય 

છે. પરમારોના એક િશલાલેખ જુબ માળવાના ભોજ પરમાર અહ  મં દર બધંા ુ ં હ ુ.ં આ 

મં દર ૧૩ માળ ુ ં હ ુ ંઅને મં દરના ાર હ રાજ ડત હતા. તેના ઉપર ૧૪ વુણ કળશો 

િવરાજમાન હતા. તેની ચે ફરકતી ધ થી નાિવકો તનેે સોમનાથ ુ ંમં દર િપછાણી તે તરફ 

વહાણો હકંારતા. ઈ.સ. ૭૫૫ મા ં વ લભી સા ા યના પતન સાથ ે આરબ આ મકોએ 

સોમનાથ ુ ંપતન ક .ુ  િસધના અરબ શાસક ૂનાયદ તેની સેના લઈ મં દર પર ુમલો કર  

મં દરનો નાશ કય  હતો. િતહાર રા  નાગ ભ  બી એ ૮૧૫મા ં ી  વખત લાલ પ થર 

(રતીયો પ થર) વાપર  મં દર ુ ંિનમાણ ક .ુ  

૧૦૨૫ની સાલમા ં મહમંદ (ક મહ દૂ) ગઝનવીએ ભાસનો મજ તૂ ક લો હ ુઓ 

સાથેના ૮ દવસ ચાલલેા લોહ યાળ જગં પછ  તોડ ો. રા  ભીમદવ પહલા હાયા. ૫૦,૦૦૦ 

હ ુઓની કતલ થઇ. તેણ ેમહાદવ ની પાચં ગજ ચી અને બે ગજ પહોળ  િૂત તોડવા 

માડં  યાર િશવભ ત દૂવોએ તેને તે સમય ેપાચં કરોડ િપયા આપવાની તૈયાર  બતાવી. 

પણ તેણ ે ક ુ:ં િપયા લેવા કરતા ં મને િૂત ભાગંવામા ં વધાર મ  પડ છે! અને આખર 

સોમનાથ ૂટંા ુ ંઅને તેણે સળગાવીને તેનો િવનાશ કરવામા ંઆ યો. િશવ લગના ુકડ- ુકડા 

કરવામા ંઆ યા. એટ ુ ંજ ન હ, તે િશવ લગના ુકડાઓ તે પોતાની સાથે પાછો ગઝની લઇ 

ગયો અને યાનંા એક મ જદના વેશ ારના પગિથયાનંી નીચે તેમન ે દાટ  દ ધા ક થી 

સુલમાનો હમંેશા એમના ઉપર પગ કૂ ને [અપમાિનત કર ન]ે મ દમા ં વશેી શક. 

મહ દૂન ેએક જ માસમા ંરા  પરમદવે યાથંી ભગાડ ો.  

 
૧૦૨૬-૧૦૪૨ના સમયમા ંમાળવાના પરમાર રા  ભોજ તથા અણ હલવાડ પાટણના 

સોલકં  રા  ભીમદવ ે ચોથા મં દર ુ ં િનમાણ ક .ુ તે ણ થતા ં સ ાટ ુમારપાળે સન ે

૧૧૬૯મા ંઆ મં દરની રચના નુ: કરાવીને ફર થી મં દરની મ હમાનો અન ે હોજલાલીનો 

ગુ શ  કય . આ પછ  ૧૨૦ વષ, સને ૧૨૯૯ની સાલમા ં યાર દ લી સ તનતે જુરાતનો 

કબજો કય  યાર અ લાઉ ન ખીલ ના સેનાપિત ઉ ઘુખાને િૂતના ુકડ ુકડા કયા અન ે

ગાડામા ંભર ન ેત ે દ હ  લઇ ગયો.  સોમનાથનો િવનાશ કરવામા ંઆ યો. અ ગયારમી સદ મા ં
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આ િવનાશ પહલા સોમનાથની સ ૃ  કટલી િવ લુ હતી તેનો ઉ લેખ મળે છે ક થાિનક 

રા ઓએ મં દરના િનભાવ માટ ૧૦,૦૦૦ ગામડા ંઅપણ કયા હતા. આ પિવ  થળમા ં૨૦૦ 

મણ વજનની સાકંળો ઉપર સોનાની ઘટંડ ઓ લતી હતી, ના ારા િશવ ૂ ના સમયની 

હરાત કરાતી. ૫૬ ટલા સાગના િવરાટ તભંો ઉપર આ મં દર ઉ ુ ંહ ુ.ં સકડો નટ-નટ ઓ 

ૃ ય કર  ભગવાન િશવને ર ઝવતા. થાભંલે થાભંલે હ ુ તાનના રાજવીઓના નામ, ઈિતહાસ 

અને ખ ના ભયા હતા. મા  અને મા  ગગંા ના પાણીથી જ અહ  જૂન થ ુ.ં ભોયરામા ં

ર નો અને સોનાના ભડંારો હતા. પરં  ુ િૂત ગઈ, ૂટં થઇ. પછ  ફર  મં દર વેરાન બની ગ ુ.ં 

એ પછ  રા'નવઘણ ચોથાએ મા  લગની િત ઠા કર  અને રા  મ હપાળ દવે સને ૧૩૦૮ 

અને ૧૩૨૫ વ ચે સમ  મં દરનો ણ ાર કય . સને ૧૩૪૮ મા ં રા  રા'ખગાર ચોથાએ 

સોમનાથમા ં રહતા ુ લમ હાકમને હાકં  કાઢ ો. પરં  ુ મા  ૭૦ જ વષ પછ  સને ૧૩૯૪-

૯૫મા ં જુરાતના ધમાધ લુતાન ુ ઝફરખાન બી એ તેનો ફર થી િૂત સ હત િવનાશ 

કય .  મં દરમા ંમ જદ બનાવી. મૌલવીઓ અન ેકાઝીઓ રા યા. સોમનાથ ફર  એક વાર ટ 

કરા ુ.ં લોકોએ થોડા જ વષ મા ંફર  નવી િૂત પધરાવી. સને ૧૪૧૪ મા ંઅમદાવાદનો થાપક 

અહમદશાહ પહલો િૂત ઉઠાવીને લઇ ગયો અને સોમનાથ પાયમાલ કર  ૂ ુ.ં એ પછ  સન ે

૧૪૫૧મા ં રા'માડં લક ુ લમ થાણા ઉઠાવી નુ: મં દર િત ઠા કર . પરં ,ુ ૧૫મી સદ મા ં

મહમદ બેગડો (સને ૧૪૫૯ થી ૧૫૧૧) ચઢ  આ યો. તેણે મં દરને મ દમા ં ફરવી ના ુ.ં 

ઈ.સ. ૧૫૬૦મા ંઅકબરના સમયમા ંમં દર હ ુઓને પા  ંમ ુ ંઅને પાછો નુ ુ ાર થયો. 

યાર બાદ શાિંતનો સમય ૨૦૦ વષ ધુી ચા યો. એ પછ  ઔરંગઝબે અને માગંરોળના શખેે 

મં દરની અવદશા કર . ૧૭૦૬ની સાલમા ંમોગલ શાસક ઔરંગઝબેે મં દરના સવનાશનો ુકમ 

કય  અને ફર થી મં દર તોડ  પાડ ુ.ં ભારત દશ વતં  થયો ત ે પહલાનો મં દરનો છે લો 

ણ ાર સને ૧૭૮૭ મા ંમહારાણી અહ યાબાઈએ કરા યો.  

સોમનાથ મં દર 

                         ભારતના લોખડં  ુ ષ તથા પહલા નાયબ વડા ધાન સરદાર 

વ લભભાઈ પટલે નવે બર ૧૩, ૧૯૪૭ના ં રોજ મં દર ુ ં નુઃિનમાણ કરવાની િત ા કર . 

આજના સોમનાથ મં દર ુ ંતેની ળૂ જ યા પર સાતમી વખત િનમાણ થ ુ.ં ૧૧ મે ૧૯૫૧ના 

દવસે ક જયાર મં દરની ાણ- િત ઠા થઇ યાર ત કાલીન ભારતના થમ રા પિત ડૉ. 

રા  સાદ યોિત લગની િત ઠાન કરવાની િવધી કર  યાર ક ુ ંક, "સોમનાથ ુ ંઆ મંદર 

િવનાશ પર િનમાણના િવજય ુ ં િતક છે". ૧૦૧ તોપો ુ ં મહાદવ ને સ માન અપા ુ.ં 

નૌકાદળે સાગરમાથંી તોપો ફોડ . સકડો ા ણોએ વેદઘોષ કર ન ે િત ઠા કર . ી સોમનાથ 
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ટ હઠળ મં દર ુ ં િનમાણ થ ુ ં છે અને આ ટ હવે મં દરની દખરખ કર છે. સરદાર પટલ 

આ ટના ં થમ ચરેમેન હતા ંઅને તુ વૂ ુ યમં ી ક ભુાઈ પટલ પણ આ પદ ર ા હતા. 

                    ચા ુ  શૈલીથી બાધંે ુ ંઆજ  ુ"કલાશ મહામે ુ ાસાદ મં દર" જુરાતના 

સોમ રુા કાર ગરોની કલા ુ ંઅદ તૂ દશન કર છે. ળૂ સોમનાથ મં દર િ ૂટાચલ કાર ુ ં

હ ુ.ં છે લા ૮૦૦ વષમા ં આ કાર ુ ં િનમાણ થ ુ ં નથી. સાગર કનાર આવેલા સં ૃતમા ં

લખેલા િશલાલેખ માણ,ે મં દર તથા ૃ વીના દ ણ વૃની વ ચે ફ ત સ ુ  જ આવેલ છે 

અને કોઈ જમીન નથી. 

ુ ંભા રયા ન મં દરો   

ુ ંભા રયા ન મં દરો   જુરાતના  બનાસકાઠંા જ લાના  ુ ંભા રયામા ં પાચં ેતાબંર 

ન મં દરોનો સ હૂ છે. ચા ુ  વશંના શાસન દરિમયાન ૧૦૬૨ થી ૧૨૩૧ ધુી તેમ ુ ં

િનમાણ કાય કરવામા ંઆ ુ ંહ ુ,ં તઓે તેમના િવ તૃ થાપ ય માટ ણીતા છે. ુ ંભા રયા, 

ચૌ ુ  વશંના સમયગાળા દર યાન સૌથી મહ વ ણૂ ન ક ોમાં ુ ંએક હ ુ.ં એ ુ ંકહવામા ં

આવે છે ક આ દશમા ંએક સમયે ૩૬૦ મં દરો અ ત વમા ંહતા પરં  ુ વાળા ખુીને કારણ ે

સૌ નાશ પા યા અને હવે ફ ત પાચં જ ર ા છે.આ પાચં ન મં દરો ુ ં િનમાણ ૧૦૬૨ થી 

૧૨૩૧ ધુી કરવામા ંઆ ુ:ં મહાવીર મં દર ૧૦૬૨ મા ંબધંાવવામા ંઆ ુ ંહ ુ.ં આ ાચીન 

ન મં દર છે. 

 શાિંતનાથ મં દર ુ ંિનમાણ ૧૦૮૨ મા ંથ ુ ંહ ુ.ં 

 પા નાથ મં દર ૧૦૯૪ મા ંસોલકં  રા  િસ રાજ જયિસહ ારા બધંાવવામા ંઆ ુ ંહ ુ.ં 

 નેિમનાથ મં દર જયિસહ િસ રાજના શાસન દરિમયાન બધંાવવામા ંઆ ુ ંહ ુ.ં 

 સભંવનાથ મં દર ૧૨૩૧ મા ંબધંાવવામા ંઆ ુ ંહ ુ.ં 

અલબ  ્ વાળા ખુી ારા કોઈ પણ મં દરોનો નાશ થવાની શ ાતા ઓછ  છે કારણ ક 

ભારતમા ં દામાન ટા ઓુ િસવાય ૫૦૦ હ ર વષથી સ ય વાળા ખુીનો કોઈ રુાવો 

નથી. ભારતમા ં કૂંપ િૃ  જોક ન ધપા  છે અને તે આવા મં દરોના િવનાશ માટ જવાબદાર 

હોઈ શક છે.                           ુ ંભા રયા ન મં દરો તમેના િવ તૃ થાપ ય માટ 

યાત છે. દલવાડા મં દરો,  ગરનાર ન મં દરો અને તારંગા ન મં દરની સાથે, તમેને 

ચા ુ  થાપ યના ઉ મ ઉદાહરણો માનવામા ં આવ ે છે. ુ ંભા રયા ન મં દર સં ુલમા ં

આવેલા મહાવીર, શાિંતનાથ અને પા નાથ મં દરો ભારતના કટલાક યાત ન મં દરોમા ં

થાન ધરાવે છે. આ પાચં આરસના મં દરો કદ, છબી કોતરણી અને થાપ ય િવગતમા ંઅલગ 
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અલગ છે, દરકની પોતાની લા ણકતાઓ છે. દરક મં દર િવ તૃ ગણા સાથે ર ણા મક 

દવાલોથી ઘેરાયે ુ ંછે.  

મહાવીર મં દર 

મહાવીર મં દર, ને આરાસણ સમગ છયા તર ક પણ ઓળખવામા ંઆવે છે, ત ે ન 

ધમનો એક ગ છ છે આ શ દ આરસ પરથી ઉતર  આ યો છે.  આ મં દરની આરસની છત 

બા ુબલીના વનના યો દશાવે છે. ઉપલી ત તીમા ં બા ુબલી અને ભરત ચ વત ન 

વ ચેના ુ ુ ં ચ ણ છે, મા ં બનંે સૈ યના ઘોડાઓ, હાથીઓ અને સૈિનકો દશાવાયા છે. 

નીચલી ત તી બે ભાઈઓ વ ચે ં  ુ  દશાવે છે. મ ય ત તીમા ં યાન થ બા ુબલી તરફ 

આવતા ભરત અને તેની પ ની દશાવાયા છે.  એક અ ય છત તેમના માતાિપતા સાથે તૂકાળ 

અને ભિવ યના તીથકર દશાવ ેછે. મં દરના મડંપની ટોચમા ંબ ુ તર ય સમવસરણ ુ ં ચ ણ 

છે.   

શાિંતનાથ મં દર 

 શાિંતનાથ મં દર મહાવીર મં દર ુ ંજ છે.  િશલાલેખો અ સુાર, શાિંતનાથ મં દર ળૂ 

ઋષભનાથન ેસમિપત હ ુ.ં  આ મં દરમા ંઅ ટાપદ ુ ં૧૨૧૦ની તાર ખ ુ ંએક મહ વ ણૂ ચ  

છે. અ ટાપદની િૂત એક હ રાની આકારની વેદ  છે  ૨૪ તીથકરોની િૂતઓ સાથેના પવતને 

દશાવે છે મ ુ ં બે તરો પર, ચારય ુ ય દશાઓ તરફ ખુ કર ુ ં છે. ચ ની ટોચ પર 

ઋષભનાથની સમવશરણી ચૌ ખુી િૂત દશાવવામા ંઆવી છે.  

પા નાથ મં દર 

પા નાથ મં દરની છત કોતરણી ધરાવે છે મા ંિવમલ વસહ  મં દરની મ પા નાથ 

નાગે ની ફણ નીચે બઠેલા છે.  અ જતનાથ મં દરની પ થરની બેઠક પર હાથી ુ ં તીક છે. 

મં દરમા ંઉ ચ થાને નવ દવ- ુ લકાની ૃિતઓ છે. તોરણ - તભંની કોતરણીમા ં િવ ાદવી,  

અપરચ , ુ ુષદ  , મહાકા લ, વ શખં, વ ં ુષ, અને રોહ ણી ની િૂતઓ છે.  મં દરમા ંસવનાહ 

અને બકાની િૂતઓની સાશન-દવતા તર ક થાપના કરવામા ંઆવી છે.   

નેિમનાથ મં દર 

નેિમનાથ મં દરના તભંો િવમલ વસાહ ની મ શુો ભત ર ત ેકોતરવામા ંઆ યા છે.  

આ મં દરમા ં હ ુ  દવ ગણેશની એક િૂત છે  ણુા વસાહ  અને રણક રુ ન મં દર સમાન 
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છે.  મં દરમા ંઅપરાચ ,  વ ૃખંલા,  સવ -મહા વલા,  રો હણી  અને વૈરો ય, વી  િવ ા-

દવીઓની  લ  ુ કોતરણી કરવામા ં આવી છે, પિ મ ભારતમા ં ૧૧ મી અને ૧૨ મી સદ  

દરિમયાન આ િૂતઓ યાત હતી.  એક િશલાલેખ જુબ, િુન ુ ત બ બની થાપના ઈ. 

સ. ૧૨૮૧ ( વી. સ.ં ૧૩૩૮) મા ંથઈ હતી.  

સભંવનાથ મં દર 

સભંવનાથ મં દર એક ના ુ ં મ ં દર છે  ચા ુ  થાપ ય ુ ં િવિશ ટ ઉદાહરણ છે.  

મહાવીર મં દરમા ંએક િશલાલેખ જુબ, આ િૂતન ે"પા હની" ારા ૧૦૮૫ મા ંભટે આપવામા ં

આવી હતી અન ેઆ મં દર ળૂ શાિંતનાથને સમિપત હ ુ.ં મ ં દરની ળૂ િૂત પછ થી િવ ૃત 

થઈ અન ેતેન ેનવી િૂતથી બદલવામા ંઆવી.  મં દરની છત પર દવી સર વતીની િૂત છે. 

આણદં  ક યાણ  ટ ારા આ મં દરો ુ ં સમારકામ, નવીનીકરણ, ફરફાર અને સચંાલન 

કરવામા ંઆવે છે 

દલવાડા 

દલવાડા  ભારતના  રાજ થાન  રા યના િસરોહ  જ લામા ંમાઉ ટ આ  ુ િવ તારમા ં

આવે ુ ં થળ છે.  તેના ં ન મં દરો માટ યાત છે. આ મં દરો તેની વા કુલા અન ેિશ પ 

માટ બુ િવ યાત છે. દલવાડાના મં દરો ુ ં બાધંકામ ૧૧મી અને ૧૩મી સદ  દરિમયાન 

કરવામા ં આ ુ ં હ ુ.ં આ  ુ પવત ઉપર કટલાક મં દરો બનાવાયા હતા. અહ  બે િસ ધ 

સગંમરમરના મં દર આવેલા છે. ન ે દલવાડાના ં  મં દર કહવામા ં આવે છે. સોલકં  નરશ 

ભીમદવ થમના મં ી િવમલ શાહ 11મી સદ મા ં િવમલવસાહ  નામ ુ ં મં દર બના ુ ં હ ુ.ં 

લોકવાયકા અ સુાર િવમલશાહ પહલા ં ુ ંભા રયામા ંપા નાથ ના 360 મં દર બના યા હતા. 

પરં  ુદવી બાએ કોઇ વાતથી નારાજ થઇન ેપોતાની ટથી પાચં મં દરો િસવાય બધા જ 

સળગાવી દ ધા તથા િવમલશાહને દલવાડામા ંઆ દનાથ ુ ંમં દર બનાવવાનો આદશ વ નમા ં

આ યો. તેણે પરમાર નરશ પાસેથી 56 લાખ િપયામા ં જમીન ખર દ  આ મં દર ુ ં િનમાણ 

કરા ુ ંહ ુ.ં આ મં દરમા ં પચાસથી વધાર ક  બનાવવામા ંઆવેલા છે.  

મં દર ુ ં વેશ ાર ુબંજવાળા મડંપમા ંથઇન ેબનાવવામા ંઆ ુ ંછે. ની સામ ેએક 

ચોરસ ભવન છે, મા ંછ તભં અને દસ હાથીની િૂતઓ છે. તેની પાછળ મ યમા ંબનેલા 

ુ ય ગભ હુમા ં યાન ૂ ામા ંઅવ થત આ દનાથની િૂત આવેલી છે. ની ખો હ રાની 

છે. આ મં દર બાર ક ન ાશી અને અદ તુ િૂતકાર  માટ િસ ધ છે. પાષાળ િશ પકળા ુ ં

આટ ુ ં સરસ ઉદાહરણ અ ય કોઇ જ યાએ જોવા મળ ુ ંનથી. મં દરનો બાહર  ભાગ અ યતં 
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સાદો છે. યાર દરનો ભાગ અલં ત છે. સફદ સગંમરમરના ુબંજનો દરનો ભાગ, 

દ વાલો, છત, તથા તભં બધા પર ન ાશી જોવા મળે છે. િૂતકાર મા ં િવિવધ કારના લ-

પ ા,ં પ -ુપ ી, માનવ આ િતઓ વગેર એટલી બાર ક થી કોતરવામા ં આવી છે ક ણે 

િશ પીઓની શેણીએ કઠોર સગંમરમરન ેમીણ બનાવી દ ધો હોય. 

િવમલવસાહ  મં દરની ન કમા ં જ બી ુ  ં મં દર આવે ુ ં છે.તેન ે તેજપાલ ારા 

બનાવવામા ંઆવે ુ ંછે. િનમાતાના નામ ઉપરથી જ તનેે તેજપાલ મં દર કહવામા ંઆવ ેછે. આ 

પણ એક ભ ય અને ુદંર મં દર છે. મં દરમા ં ઠોસ સગંમરમરની લટકણ આવેલી છે.  

ફ ટકમણીથી બનેલી હોવા ુ ં તીત થાય છે. તેની ચાર બા ુ  ગોળાઇમા ંખોદ ન ેકમલ ુ પ 

બનાવવામા ં આવે ુ ં છે. પ થરો પર કોતરલી અનેક આ િતઓ મનોહર છે. ગભ હુમા ં

નેિમનાથની િતમા થાિપત છે. તથા ક ના ાર મડંપો ઉપર તેમના વનમાથંી લીધેલી 

અનેક ગાથાઓ  કોતરવામા ં આવેલી છે. ફ શુનના શ દોમા ં ક ીય ુબંજ અડધા ખીલલેા 

કમળ સમાન દખાય છે. તેની પાખંડ ઓ એટલી પાતળ , પારદશક, તથા ુશળતાથી કોતરવામા ં

આવેલી છે ક તેની શસંા કરતા ં ખો થર થઈ ય છે.  

િવમલવસાહ  અને તેજપાલ મં દરો િસવાય આ  ૂપવત ઉપર કટલાક અ ય ન મં દરો 

આવેલા છે. પવતના િશખર પર મં દર િનમાણની હ રફાઇ લાગી હોય એ ુ ંજણાઇ આવ ે છે. 

કારણ ક ચા પવત થાનને દવતાઓ આવાસ માટ સૌથી પિવ  માનવામા ંઆવે છે.  મં દર 

પ રસરમા ંચાર બા ુ  નાના નાના મં દરો આવેલા છે. મા ં ન તીથકરો અથવા દવતાઓની 

બેઠલી િતમાઓ જોવા મળે છે.  તેમના િશખર નાની મીનારોથી શુો ભત છે. મં દરની 

દરની છતો ઉપર કોતર ને ચ કાર ઓ કરવામા ંઆવી છે. વા નુી ટથી આ મં દર બ ુ 

ુદંર તો નથી પરં  ુબધા જ મં દર તેની ુ મ અને ુદંર ન ાશી માટ િસ ધ છે. તેમા ંસફદ 

સગંમરમરના પ થર લગાવવામા ંઆવેલા છે. 

આ સમયગાળા દર યાન બાધંવામા ંઆવલેા અ ય મં દરોમા ંખેડ ા ુ ં ા મં દર, 

દલમાલ ખાત ેઆવેલ લભો  માતા ુ ંમં દર, ણુોકમા ંઆવે ુ ંનીલકંઠ મહાદવ મં દર, ગં  

ખાતે તળાવના કનાર આવે ુ ં િવ  ૂ મં દર, મહસાણાના ખેડામા ં ુગ ર મહાદવ મં દરનો 

સમાવેશ થાય છે. પાવાગઢ ુ ંલ ુલેશ મં દર આ સમયગાળાની થાપ યશૈલી દશાવે છે. પાટણ 

જ લાના ધનોજ ખાતે વાઘે ર /ખભંાલાઈ માતા ુ ંમં દર મોઢરા યૂમં દરના સમયગાળામાજં 

બાધંવામા ં આ ુ ં હ ુ.ં માઉ ટ આ  ુ પર આવેલા અચલે ર મહાદવ અન ે જગ ાથ મં દરો 

આ દનાથ મં દરના સમકાલીન હતા. મહસાણા ન ક ગોરદ ખાતે સોમે ર ુ ં નાનક ુ ં મં દર; 
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પાટણ જ લાના સડંર ખાતે િશવ મં દર અન ેસડંર  માતા ુ ંમં દર ૧૧મી સદ ુ ંછે. સૌરા ના 

માધવ રુામા ંઆવે ુ ંખડંર મં દર સડંર ખાતે આવેલા િશવ મં દર ુ ંસમકાલીન છે. પખંનાથ 

મહાદવ અન ે ખડે ાના બકા મં દરોના ારં ભક અવશેષો પણ આ સમયગાળાના છે.  

પાટણ ખાતે આ સમયગાળાના મં દરના થાભંલા અને તભંોનો ખાન સરોવરના િનમાણમા ં નુઃ 

ઉપયોગ કરવામા ંઆ યો છે. ધોળકાની ટંકા મ જદમા ંભ કાના ચાર થાભંલા છે, નો ઉપયોગ 

આ ગુના એક નાનકડા મં દરમાથંી કરવામા ંઆવેલો છે. નવીનીકરણ થયે ુ ં યૂ મં દર અને 

ભાસ પાટણમા ં દ ય દુાન િવ નુે સમિપત બી ુ  ં મં દર પણ આ સમયગાળા ુ ં છે. ના 

ઉપર સોલકં  કાળની મં દર થાપ ય કળાનો પ ટ ભાવ જોવા મળે છે.   
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;\T zLDgG GY]ZFD XDF"G]\ ;FDFlHS 5|NFG 

0F"P ;\ULTF V[GP ASM+F 

.lTCF; lJEFU4 zL VG[ zLDTL       

5LP S[P SM8FJF,F VF8Ÿ;" SM,[H4 5F86 

 5|:TFJGF o 

J{lNS I]UYL DF\0LG[ VFH ;]WL VF N[XDF\ klQFD]lGVM VG[S ;\TM4 DC\TM X]ZFVM Y. UIF H[VMV[ 

VF56F N[XG[ SM.G[ SM. :J~5[ DNN SZL K[P VG[ p5IMUL AgIF K[P V[JM H ;ÁZFQ8= 5|N[X ;\TM VG[ 

X]ZFVM DF8[ B}A H 5|bIFT K[4 V[JF ;ÁZFQ8=GF ;]Z[g§GUZ lH<,FDF\ VFJ[, DMÒN0 UFD[ GY]ZFD XDF" Y. 

UIF S[ H[6[ AL,BFDF\ VFG\NFzDGL :YF5GF SZL T[GF £FZF ;DFHG[ DF8[ S\.S GJ] VF5JFG]\ SFI" SI]"\P T[VM 

U]HZFTGF S|F\lTSFZL lJRFZJF/F ;\T CTF VFJF ;\TMV[ VF56F N[XGL ;DFH jIJ:YF VG[ ;\:S'lT 8SFJL 

ZFBJFDF\ B}A H VUtIGM OF/M VF%IM K[P ;FDFlHS 5Z\5ZFVM VG[ ;\:SFZMGL HF/J6L VFJF ;\TMGF 

;\UYL VYJF TM T[6[ ;DFHG[ VF5[,L 5[|Z6FYL Y. XS[ ;DFHGF ptSQF" DF8[ GY]ZFD XDF"V[ 5MTFGF 
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lJRFZMG[ ,[BG :J~5[ ZH} SZL VG[ ;DFH jIJ:YF H/JF. ZC[ VG[ VF56L EFZTLI ;\:S'lT SFIDG[ DF8[ 

8SL ZC[ T[JF X]E lJRFZM VF%IF K[P 

GY]ZFD XDF"V[ ,MS p5IMUL lJRFZM VF5[,F K[P VG[S 5]:TSMG]\ ,[BG SZLG[ 56 SM.G[ SM. ZLT[ 

VF ;DFHG[ p5IMUL AG[ T[J]\ X]ESFI" SI]" K[P J6" jIJ:YF 5Z 56 T[D6[ 5|SFX O[\SIM K[P EFZTLI 

;\:S'lTG]\ :YFG VG[ ,MSMG[ jIJ;FI 5|tI[ HFU'T ZC[J]\\ HM.V[P T[DH S]8]\A5|YF4 AF/,uG lJWJFVMG]\ SFI" 

T[DH ;DFH p5IMUL V[JF 36F H SFIM" SZ[,F K[P 

VF p5ZF\T ;DFHG[ VFU/ ,FJJF VG[ ;DFHG[ p5IMUL AG[ T[ DF8[ V,U v V,U :Y/MV[ 

56 VFzDMGL :YF5GF SZL K[P H[DF\ AL,BF VFG\NFzD4 5MZA\NZ4 VDNFJFN4 DMÒN04 V0JF6F4 

,L\A]0F4 W|FOF JU[Z[ HuIFV[ VFJF ;DFH p5IMUL SFIM" YFI T[ DF8[ VFzDMGL :YF5GF SZL K[P VF AWF 

VFzDMDF\ 56 ;DFH p5IMUL V[JF 36F ;FDFlHS VG[ WFlD"S SFIM" SZJFDF\ VFJ[ K[P VFzDMDF\ GY]ZFD 

XDF" £FZF ,BFI[,]\ ;FlCtI p5,aW K[ H[ ,MSMG[ p5IMUL AGL ZC[ K[PGY]ZFD XDF"V[ 5MTFGF ;FDFlHS 

lJRFZMG[ 56 ,MSM ;]WL 5CM\RF0JF DF8[ VG[S U|\YMG]\ VF,[BG SZ[,]\ K[P 

T[DH GY]ZFD XDF" 5MTFGF ÒJG5I"T 36F AWF 5|̀ GMG]\ TM T[VM ~A~ RRF" SZLG[ ;DFWFG 56 

SZTF CTF4 36F AWF 5|`GMG]\ ;DFWFG T[VM 5+ jIJCFZ £FZF SZTF CTFP 

T[D6[ jIJCFZ S[JM CMJM HM.V[ T[ V\U[ 56 ,MSMG[ ;DHFjI]\ K[P T[DH jIJ;FI S]8]\A VG[ EF. v 

EF. JrR[GF ;\A\WM T[GF ST"jIM lJX[GL AFATM ;DHFJL K[P 

VFD4 GY]ZFD XDF"V[ ;DFH jIJ:YFG[ HF/JL ZFBJF DF8[ 36F AWF U|\YMGL ZRGF SZL K[4 H[ 

VFJTL 5[-LG[ 56 36L AWL p5IMUL GLJ0X[P VF ZLT[ GY]ZFD XDF"G]\ ;FDFlHS 1F[+[ 36]\ 5|NFG K[P T[ 

T[DGF U|\YM VG[ D]B5+M £FZF SCL XSFIP 

 ;DFH p5IMUL SFIM" o 

;DFH p5IMUL VG[S 5|SFZGF SFIM" SZJFDF\ VFJ[ K[P VFJF z[Q9TD SFI"G[ VFU/ JWFZJF DF8[ 

GY]ZFD XDF"V[ 5MT[ B}A H ,[BG SZL4 ;DFH p5IMUL AG[ T[J]\ 36]\ ;FlCtI T{IFZ SI]" K[P VF ;FlCtI 

£FZF ;DFHG[ VG[S 1F[+M DF8[ T[ DFlCTL B}A H p5IMUL AGL ZC[ T[JL K[P  ;DFHGF  lJSF;  DF8[  S\.S 

GJ] 5lZJT"G ,FJJF DF8[ 36]\ SFI" H~ZL K[4 H[DF\ ;DFH £FZF H VF jIJ:YF 8SL ZC[ K[P 

VFD HM.V[ TM VFJF ,[BG £FZF H ;FRL ;DH VG[ DFlCTL ,MSM ;]WL 5CM\RL XS[ K[P VFJ]\ 

;DFH p5IMUL ;FlCtI T{IFZ SZL ;DFHGF V[S p5IMUL jIlÉ GY]ZFD XDF" CTFP 

;DFHDF\ HMJF D/TF 36F AWF N}QF6M K[P H[DG[ V8SFJJF DF8[GM 5|ItG 56 SZJFDF\ VFjIM K[P 

H[JF S[ jI;G4 jI;GMYL S[8,L CFGL  5CM\R[ K[ T[ DF8[ T[D6[ ;DHFjI]\ K[P V[S  ;FZF V[JF 0F¶S8Z ;,FC 

VF5[ S[ jI;GM X]\ G]SXFG SZ[ m T[YL T[D6[ ,MSMG[ VFJF jI;GMYL N}Z ZC[ V[ DF8[ T[D6[ T[DGF ,[BG £FZF 
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VG[ ~A~ 56 ;DHFjI]\ CT]\P ;FY[ ;FY[ ;DFHDF\ HMJF D/TF VD]S 5|SFZGF lZJFHM H[JF S[ DZ6 5FK/ 

YTM BR"4 ,uGYL YTF BM8F BR" JU[Z[P 5Z\T] VF AFAT BF; SZLG[ A|Fï6MG[ pNŸ[XLG[ SC[JFDF\ VFJL K[P 

T[VM A|Fï6 7FlTG[ JW] DCtJ VF5TF CMI V[J]\ V[DGF VD]S 5|SFZGF ;FlCtIG[ JF\RTF ,FU[ K[P 

T[D6[ VgI 7FlT DF8[ 56 SFI" SI]" K[ 5Z\T] BF; T[VM A|Fï6 7FlTG[ ,UT]\ SFI" JWFZ[ SZTF CMI 

V[J]\ ,FU[ K[ 

;FY[ v ;FY[ ;DFHDF\ VD]S ,MSMGF 5|̀ GMGF T[D6[ DÁlBS VYJF TM ,[lBT :J~5DF\ HJFAM 56 

VF%IF CTFP T[VM ,MSM ;FY[ V,U v V,U 5|SFZGM JFTF",F5 56 SZTF CTFP ;DFHGF 36F AWF ,MSMGL 

D]xS[,L N}Z SZJFGM 5|ItG T[VMV[ SIM" CTM V[D SCL XSFIP 

 ,MS p5IMUL SFIM" o 

VFBL ;DFH jIJ:YF V[S ALHFGF SM.G[ SM. ZLT[ ;CSFZYL RF,[ K[ VFJL ;DFH ZRGFDF\ 36F 

AWF ,MSM 5MTFG]\ VFB] ÒJG ,MS p5IMUL SFIM"DF\ UF/TF CMI K[P VF56F ;DFHG[ p5IMUL AGL ZC[ T[J]\ 

W6]\ AW\] ;FlCtI VF56F ,[BSM4 klQFD]lGVM4 ;\TM VG[ DCFG ,MSMGF ÒJGDF\YL 5[|Z6F ~5[ 36]\ AW\] 

VF56G[ D?I]\ K[P VFJ] ,MS p5IMUL SFI" SZGFZ GY]ZFD XDF"V[ 56 36\] BZ\] T[DG]\ SFI" VFzDMGL 

:YF5GF SZLG[ T[D6[ SI]"\ CT]\P VD]S ,MS p5IMUL SFI" 5MTFGF ,[lBT ;FlCtI £FZF ;DFHG[ SM.G[ SM. ZLT[ 

p5IMUL AGJFGM T[VMV[ 5|ItG SIM" K[P 

BF; SZLG[ A|Fï6 ;DFHGF ptSQF" DF8[ T[D6[ T[VMG[ 36L AWL ;,FCM VF5[,L K[P HM T[D6[ VFJ] 

SFI" G SI]"\ CMT TM SNFR VF ;DFHG[ VF8,]\ AW] WFlD"S lS|IFSF\0M T[DH ;GFTGWD" 5Z\5ZF VG[ ;\:S'lTG[ 

,UT] VF8,]\ 7FG 5|F%T G Y. XST V[D SCL XSFIP 

VF ,MS p5IMUL SFIM"DF\ T[VMV[ ,MSMG[ VG[S 5|SFZGF WFlD"S SFIM"GL ;DH]TL VF5L K[ VCL 

CF,DF\ 56 VFzDMDF\ VFJ] SFI" SZFJJFDF\ VFJ[ K[P VG[S 5|SFZG]\ ;FlCtI 56 ,MSMG[ JF\RJF DF8[ 

VF5JFDF\ VFJ[ K[P VF ;FlCtI DF8[ 5]:TSF,I 56 µE] SZJFDF\ VFjI]\ K[ VG[ WFlD"S lS|IFVM 56 

SZFJJFDF\ VFJ[ K[P ;FY[ ;FY[ pt;JMGL pHJ6L SZJFDF\ 56 VFJ[ K[P T[DF\ ;FD}lCS EMHG SZFJJFDF 

VFJ[ K[P VFzDDF\ WFlD"S 5|J'l¿VMDF\ I7M4 HGM. VF5JFGL lS|IF JU[Z[ 5|J'l¿ SZFJJFDF\ VFJ[ K[P! 

;\:S'T 5F9XF/F £FZF A|Fï6MGM pâFZ SZJF VG[ lS|IFSF\0G]\ lX1F6 VF5JFDF\ VFJ[ K[P VFzDDF\ ,MSMG[ 

ZC[JFGL 56 jIJ:YF VF5JFDF\ VFJ[ K[P VD]S 5|SFZGF lGIDM K[ H[ lGIDMG]\ 5F,G SZLG[ ,MSMV[ tIF\ 

ZC[JFG]\ CMI K[P 

VFD4 ,MS p5IMUL V[J]\ 36]\ SFI" T[VMV[ SI]" K[ VG[ VFH[ 56 VF 5Z\5ZF RF,L ZCL K[P 

 ,uG ;\A\WL ;]WFZFVM o 
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;DFHDF\ ,uGG[ J[NSF/YL H :YFG VF5JFDF\ VFjI]\ K[P ,uGG[ V[S 5lJ+ A\WG TZLS[ U6JFDF\ 

VFJ[ K[P 5|FRLG ;DIYL H :+L VG[ 5]~QFG[ ,uG ;\A\WYL HM0JFGL 5|YF RF,L VFJ[ K[P ,uG V[S 5lJ+ 

;\:SFZ K[4 VG[ 5lJ+ A\WG K[P DCFEFZT SF,LG ;DFHDF\ 56 U'C:YÒJGG[ 

z[Q9 U6JFDF\ VFJT]\ CT]\\PZ RFZ VFzDMDF\ 56 U'C:YFzDG[ 5|YD :YFG VF5JFDF\ VFJ[ K[P VF 

VFzDGL X~VFT ,uG ;\A\WYL YFI K[P J[NMDF\ VG[ p5lGQFNŸMDF\ U'C:YÒJGG[ VlU|DTF VF5JFDF\ 

VFJL K[P U'C:Y WD"GL AWL ;]B XF\lT T[DH ST"jI 5F,G VF 5lJ+ A\WG 5Z VFWFlZT K[P VFD GY]ZFD 

XDF"V[ 56 ,uGG[ IMuI 5F+ ;FY[ SZJF JWFZ[ 50TM p\DZGM TOFJT G CMJM HM.V[ VG[ ;FNFIYL lJlW 

lJWFGM  H/JFI ZC[ T[ ZLT[ ,uG SZJFG]\ ;}RG SZ[, K[P 

 lCgN] WD"DF\ ,uGG[ :YFG o 

lCgN] WD"DF\ !& ;\:SFZMG]\ lJJZ6 K[P T[DF\YL ,uG ;\:SFZG[ ;DFHGL ;\ZRGF VG[ U'C:YÒJGDF\ 

lJX[QF DCtJ VF5JFDF\ VFjI]\ K[P 5|FRLG ;DIDF\ 56 ,uG ;\:SFZDF\ N[J4 UF\WJ"4 A|Fï6 VG[ :JI\JZ 

JU[Z[ VF9 5|SFZGF ,uGGM p<,[B D/L VFJ[ K[P 

5|FRLG ;DIGF ,uGDF\ 56 CJGG[ :YFG VF5JFDF\ VFJT]\ CT]\\ JZ VluGGL ;F1FLV[ SgIFGM 

WD"5tGL TZLS[ :JLSFZ SZTM CTMP#  5lT v 5tGL V[S ALHFG[ JRG VF5L VG[ ;FTO[ZF £FZF ,uGGL 

;DFl%T Y. HTL CTL4 5Z\T] VluGGL ;F1FLV[ JZ SgIFV[ 5Z:5Z 5|lT7F SZJFG]\ T[G[ AWF WDM"DF\ ,uGGM 

VFWFZ DFGJFDF\ VFJ[ K[P VF NZ[S N\5lTGM ;GFTG WD" K[P 

v5]ZMlCT £FZF CMD 

vN\5lTGL VluG 5|Nl1F6F 

v5F6L U|C6 

v;%T5NL 5KL H ,uG ;\5gG U6FTF$ 

 U'C:YLGL EMHG 5|tI[GL OZH o 

;DFH jIJl:YT 8SFJL ZFBJF DF8[ S]8]\AG]\ SFI" B}A H VUtIG]\ AGL HFI K[ VF jIJ:YF U'C:YM 

£FZF H H/JFI ZC[ K[P 

XF:+MDF\ SæF 5|DF6[ VlTlY N[JM EJo V[8,[ S[ VlTYLG[ N[J TZLS[G]\ ;gDFG VF5L VG[ T[GM IMuI 

VFNZ ;tSFZ SZL VG[ U'C:Y :+L v 5]~QFMV[ 5MTFGF JCF,F 7FlT A\W]VMG[ T[DH EF.VM 

;UFv;\A\WLVM T[DH EMHG D/JFGL .rKFJF/FVM VG[ lJS,F\UHGMG[ T[DH AF/SMG[ VG[ J'âMG[ 

EMHG VF5J]\ HM.V[P5 V[JL NZ[S U'C:YGL OZH K[ DF8[ VgGG]\ NFG 56 SZL XSFI VG[ E}bIFG[ EMHG 

56 D/L ZC[ K[P& VFJF\ VgGNFG VF5TL 36L AWL ;\:YFVM 56 VF56F ;DFHDF\ HMJF D/[ K[P T[DH 
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;TT NZ[S ,MSMG[ EMHG VF5[ T[JL ;NFJ|TGL 36LvAWL HuIFVM 56 ;ÁZFQ8=DF\ HMJF D/[ K[P H[DF\ 

lJZ5]Z H,FZFD AF5FGL HuIF4 T[DH EFJGUZ Ò<,FDF\ VFJ[, AUNF6F T[DH ;TFWFZ4 5ZA JU[Z[ 

HuIFV[ ,MSMG[ EMHG VF5JFDF\ VFJ[ K[P 

GY]ZFD XDF"V[ EMHG lJX[GL 36L AFATM VF ;DFHG[ p5IMUL AG[ T[J]\ H6FjI]\ K[P T[DGF 

H6FjIF 5|DF6[ jIlÉV[ EMHG ;DI;Z ,[J]\ HM.V[ VG[ BF; SZLG[ VgGGM tIFU G SZJM HM.V[P 

VgGYL H VF56F 5|F6 ;FD[ Z1F6 D/[ K[ VgGGL lG\NF SZJL GlC V[ 56 V[S J|T K[P VgG ;FD[ 

5|F6 K[P  IYF VFRFZ TYF lJRFZGL 5|6F,L 5|DF6[ H[J]\ BF.V[ T[JF lJRFZM VFJ[ VG[ VgG £FZF H XZLZ 

l:YZ AG[ K[ DF8[ XZLZG[ 8SFJL ZFBJF DF8[ IMuI 5MQFS EMHG H~ZL K[P 

GY]ZFD XDF"V[ IMU p5Z 36]\ AW]\ VF,[BG SI]\" VG[ ;DFHG[ E[8 :J~5[ VF U|\YM VF%IF K[P T[DF\ 

BFG5FGGL 56 lJX[QF RRF" SZ[,L  HMJF D/[ K[P BFG5FGGL ;lJX[QF VF5[, DFlCTLDF\ IMuI VFCFZDF\ 

5L6FGL 56 JFT SZL K[P 5L6FGL £lQ8V[ KFXG[ VD'T ;DFG U6FJL K[P VG[ VFI]J["NDF\ 56 KFXGF B}A 

U]6 UJFI K[P* VG[ KFX 5LJFYL SM. ALDFZL YT]\ GYL KFX £FZF JFT4 l5¿ VG[ SO H[JF ZMUMGM GFX 

YFI K[P N[JM DF8[ H[D VD'T K[ T[D 5'yJL,MSDF\ ,MSM DF8[ KFX G[ VD'T ;DFG U6FJL K[P 

T[DGF H6FjIF 5|DF6[ KFX 5LGFZ jIlÉ ,F\A] VFI]QI EMUJ[ K[P VG[ lGZMUL ZC[ K[ VG[ VFYL 

H VD'TGL ;FY[ T[DGL T],GFDF\ KFXG[ D]SL CX[P 

BF; SZLG[ A5MZGF EMHG 5KL KFX ,[JFGL E,FD6 SZJFDF\ VFJ[ K[P HF6LTF ZlXIG 

ÒJ7FlGS .QIFD[SGL SM5 NLWF"I]GF 51FGM pS[, ,FJJF 5|ItG SZGFZ 5|YD CTFP T[DF\ J'âtJGL 5|lS|IFG[ 

sALDFZLf U6FJL  K[P J'âtJ VFJJFG]\ SFZ6 DM8F VF\TZ0FDF\ V[S 5|SFZGF ÒJ 5|J'l¿YL pt5gG YT]\ lJQF 

K[P T[D T[D6[ H6FjI]\ K[P  

VF lJQFGM GFX SZJFYL NLWFI]"QFL AGL XSFI K[P T[ lJQFG[ V8SFJJF ,[Ol8S V[;L0 A[S8[ZLIF 

KFXDF\YL pt5gG YTL B8FXYL VYJF BF8F Z;YL YFI K[ NCL\ KFXDF\ ,[Sl8S V[l;0 A[S8[lZIF DM8F 

5|DF6DF\ CMI K[ VG[ KFXGM p5IMU SZJFYL 3056 ,FJGFZ 5|lS|IF WLDL 50[ K[PVG[ T[YL KFX BFGFZ 

DG]QI VFI]QIJF/M YFI VG[ V[8,F DF8[ KFXG[ VD'T ;FY[ ;ZBFJJFDF\ VFJL K[P 

GY]ZFD XDF"GF DTFG];FZ EMHG S. lNXFDF\ A[;LG[ ,[J] HM.V[ T[ ATFjI]\ K[P DF+ RFZ B]6FVM 

AFH] D]B ZFBLG[ G HDJ]\ Nl1F6 AFH] D]B ZFBLG[ G HDJ]\P Nl1F6 AFH] IDGL 5]ZL CMJFYL T[ AFH] D]B 

ZFBLG[ G HDJ]\ T[JL ~-L ATFJL K[P 

D'URD" p5Z H5 VG[ I7M AWF SDM" SZJFDF\ VFJ[ K[P T[YL U'C:YFlNYL D'URD" p5Z A[;LG[ 

EMHG G SZL XSFI4 A|ïRFZL VYJF ;gIF;L 5F6L N}W D'URD" 5Z A[;LG[ 5L XS[ K[P( 
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XZLZGL J'lâ DF8[ EMHG H~ZL K[ DF8[ T[VM H6FJ[ K[ S[ XZLZGL J'lâ DF8[ lJlWJTŸ EMHG SZJ]\ 

HM.V[P V5yI VFCFZGM tIFU SZL 5yI VFCFZ ,[JM HM.V[P VlT VFCFZ 56 DGG[ CFlG SZ[ K[P DF8[ 

JWFZ[ 50TM VFCFZ ,[JM GlC H/ VG[ 5|F6 DF8[ pNZDF\ 5]ZTM VJSFX ZFBL HDJ]\ HM.V[ 

T[VMV[ EMHGGF 5NFYM"G[ JWFZ[ 50TF BF. VG[ V5RM YFI T[8,]\ EMHG G ,[J]\ T[J]\ ;}RG SI]"\ K[ 

VlT VFCFZ DG]QIGF XZLZ VG[ .lgãIMGF A/G[ VG[ A]lâA/G[ 1FL6 SZ[ K[ VG[ VFJF ,MSM CF\;LG[ 5F+ 

56 AG[ K[P VYJF TM lTZ:SFZ 5FD[ K[ DF8[ ;DH] A|Fï6M V[ IMuI VFCFZ ,[JM HM.V[P 0]\U/L4 ,;64 

UFHZ VG[ VlT DZRF\ S[ AC] T[, 56 G BFJ] SFZ6 S[ ,;6 VG[ 0]\U/LYL ;FltJS TFD;L AG[ K[P DZRF\ 

H[JF 5NFYM"DF\ ;FltJS ãjI JWFZ[ CMI K[P H[ A/CLG AGFJ[ K[4 H[YL lJJ[SL A|Fï6M V[ VFJ]\ BFJ]\ HM.V[ 

GlCP 

JQFM" 5C[,F H[ ~-LR]:T ZLJFHMDF\ ,uGDF\ A/NGF DF\;G[ BF6FGL JFT 56 IMuI H6FTL GYL DF8[ 

T[VMG]\ SC[J\] K[ S[4 VF ZLJFH 56 VIMuI U6FjIM K[P 

5|FRLG ;DIDF\ 1Fl+IMG[ A|Fï6M :J[rKFV[ DF\;G]\ E1F6 SZTF CX[ T[DG[ DF\;G]\ E1F6 KM0FJJF 

TYF VlC\;FG[ DFU[" JF/JF DF8[  lJQ6]:D'lT VFlNDF\ SC[JFI]\ K[ T[ 5|DF6[ SM.56 l£H[ I7DF\ J[NGF D\+M 

J0[ 5lJ+ SIF" lJGFG]\ DF\; G BFJ]\ HM.V[ T[J]\ T[VMG]\ SC[J]\ K[P) 

S|MWG]\ D}/SFZ6~5 V\ToSZ6DF\ ZC[ TM lJX[QF TDMU]6 38F0JF DF8[ SIF v SIF TFD;L VFCFZ 

DG]QI[ G ,[JF T[D Sæ\] K[ V[GF VFWFZ[ V[D SCL XSFI S[ H[J]\ VgG T[J\] DG VG[ DG V[JF lJRFZM VG[ 

lJRFZ V[JL T[GL lS|IF VG[ lS|IF T[J\] O/ DF8[ S|MW N]Q8 lJSFZMYL ARL 5ZDFtDFGL  5|Fl%TGF DFU"DF\ lGlQFâ 

VFCFZ tIÒG[ ;FltJS VFCFZ ,[JM V[ VFJxIS U6L XSFI T[J] GY]ZFD XDF"G]\ SC[J]\ K[P 

 p¿ZlS|IFG]\ ;\Jt;ZLG]\ VG[ zFâGF TFD;L EMHGYL YTL CFlG lJX[ o 

J{lNS I]UYL RF,L VFJTL 5Z\5ZF VF56F ;DFHGF 36F AWF lJlW lJWFGM HMJF D/[ K[ VG[ NZ[S 

DF6;G[ UEF"WFGYL ,. D'tI] ;]WLGF V,U v V,U ;\:SFZMDF\YL 5;FZ YJFG]\ CMI K[ VF56F ;DFHDF\ 

VFJF 36F AWF lJlW lJWFGM YTF HMJF D/[ K[P 

VFJF  lJlW lJWFGGL ;FY[ ;FY[ VD}S AFATM V[S lZJFH :J~5[ HMJF D/[ K[ VG[ ,MSM T[ D]HA 

DF6;GF D]tI] 5KL T[GL p¿ZlS|IF SZJFGM lZJFH VF56F ;DFHDF\ K[ T[DF\ EMHG AGFJJFDF\ VFJT]\ CMI  

K[ VG[ T[ EMHG 5MTFGF ;UF JCF,F ,MSM E[UF D/LG[ ,[TF CMI K[P  

V[SJFZ zFâ EMHG SIF" 5KL H[  VWD  A|Fï6 T[ lNJ;[ ALÒ JBT HD[ K[4T[ E}\0GM VJTFZ 

5FD[ K[ VYJF SL0M Y. HgD[ K[4 V[DF X\SF GYL!_ 

GY]ZFD XDF"V[ A|Fï6MG[ VG];ZL lJX[QF ;}RGM SIF" K[P T[VM A|Fï6MG[ BF; SZLG[ p5N[X VF5TF 

H6FJ[ K[ S[ p¿ZlS|IF VG[ zFâG]\ TFD;L EMHGGL JFT 56 T[D6[ T[G[ VG],1FLG[ SZL K[ S[ ;DH] A|Fï6M 
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K[ T[ p¿ZlS|IFGF 5|;\UDF\ EMHG SZJF HTF GYLP HIF\ ;\A\WG[ ,LW[ UIF lJGF RF,[ T[D G CMI tIF\ AGL 

XS[ TM ;DH] A|Fï6MV[ EMHG ,[J]\ GlC RF,L; JQF"GL V\NZGF A|Fï6GL p¿ZlS|IF4 AC] H ;FltJS EFJYL 

U\ELZ  5]~QF S[ :+LV[ HDJF HJ\] G HM.V[P!! VG[ A|Fï6[ V[ A|Fï6 7FlTGF EMHGGL 5lJ+TF HF/JJL 

HM.V[P 

AWFG[ HDJFGF AWF 5NFYM" 5LZ;FI T[ wIFG ZC[ T[JL 7FlTGF D]bI DF6;MV[ jIJ:YF HF/JJL 

HM.V[ A|Fï6MGL ;\bIF JW[ K[ tIFZ[ 5lJ+ HD6GL jIJ:YF H/JFTL GYL T[J\] T[ T[VMG]\ SC[J]\ K[P!Z 

 :+LVMGL SÁ8]\ALS HJFANFZL V\U[ o 

VF N]lGIFGL X~VFT Y. tIFZYL :+LG]\ :YFG ;DFHDF\ S[gã :YFG[ HMJF D/[ K[ SFZ6 S[ :+LV[ 

SÁ8]\ALS HJFANFZL VNF SZJFGL CMI K[  DF8[ BF; S]8]\AGL TDFD HJFANFZL :+LGL ZC[ K[P 

S]8]\ADF\ :+LVMGL HJFANFZL DM8F EFU[ 3ZSFDGL VG[ SÁ8]\ALS HJFANFZL lGEFJJFGL CMI K[P 

5Z\5ZFUT EFZTLI ;DFHDF\ :+LGL E}lDSF U'lC6L TZLS[ 3ZGL RFZ lNJF, 5]ZTL l;lDT CTLP 

SÁ8]\ALS AFATM V\U[ lG6"I ,[JFDF\ T[ ;CEFUL AGL XSTL GCLP lG6"I l5TF45lT VYJF TM ;F;]v;;ZF 

,[TF CTF4 :+LVM V[ AF/ pK[ZDF\ 56 wIFG VF5JFG]\ ZC[T]\ CT]\P 

3ZSFDDF\ T[ ;TT SFI"ZT ZC[TL CTL T[DF\ T[G[ O]Z;N S[ VFZFDGM VJSFX ZC[TM GCLP 5]+L TZLS[ T[ 

DFTFGF SFDDF\ DNN~5 AGTL4 5tGL TZLS[ 5lTJ|TFGL OZHM AHFJTL4 ;TTSFD SZJ]\ VG[ DIF"NFDF\ ZC[J]\\ 

T[ T[GL OZHM U6FTL CTLP!# 5lTGL TFA[NFZLDF\ ZC[J]\ T[ T[GL OZH U6FTL CTLP 

lA|8LX VD, NZlDIFG EFZTDF\ 5lüDL ;\:S'lTGM 5|J[X YIM VG[ T[GF 5|EFJ C[9/ S]8]\ADF\ 

:+LGF :YFGDF\ ;]WFZM SZJF DF8[ ;]WFZSM  £FZF 5|IF;M YJF ,FuIF CTF VG[ V[ ;]WFZ6FGF 5|IF;MGF O/ 

:J~5[ EFZTDF\ :+L lX1F6GM 5|FZ\E YIM ;FDFlHS SFINF VD,DF\ VFJJF ,FuIFP pnMULSZ6 VG[ 

XC[ZLSZ6GL 5|lS|IF lJS;JF ,FUL4 VFYL lX1F64 VFZMuI VG[ ;F\:S'lTS 1F[+DF\ VG[ jIJ;FIMDF\ 

:+LVMGM 5|J[X XSI AgIMP  :JFT\È ;\U|FD[ :+L ÒJG p5Z jIF5S V;ZM p5HFJL VG[ T[DF\ :+LVMV[ 

5]~QFM H[JL lJlJW E}lDSFVM EHJJFGL X~ SZL lA|l8X VD, NZlDIFG VFJF 5lZA/M VG[ 5|lS|IFVMV[ 

S]8]\ADF\ VG[ ;DFHDF\ :+LVMGL E]lDSFDF\ ;DFGTF4 :JFT\È VG[ ,MSXFCL -AGF 5lZJT"GMGM 5|FZ\E SIM" 

:JT\+ EFZTGF A\WFZ6[ :+LVMG[ 5]~QFMGL ;DS1F TSM VG[ VlWSFZM VF%IF TYF T[G[ VG]~5 ;FDFlHS 

SFINF VD,DF\ D]SJFDF\ VFjIF CTFP :+L4 lX1F6 :+LG[ Z1F6 VG[ ;,FDTL :+LGF\ VFlY"S v ptSQF" :+LGF 

VFZMuI JU[Z[G[ ,UTF lJlJW SFI"S|DM VD,DF\ D}SJFDF\ VFjIFP 

VF AWFGF 5|EFJ C[9/ lA|l8X VD, NZlDIFG S]8]\ADF\ :+LGL E}lDSFDF\ 5lZJT"GMGL H[ 5|lS|IF 

lJS;L T[ JW]  ã- AGJF p5ZF\T jIF5S VG[ ;JF"\UL TYF V[S\NZ[ ;FJ"l+S AGJF ,FULP 

VFD4 :JT\+ EFZTDF\ S]8]\ADF\ :+LGL E]lDSFDF\ VFD}, 5lZJT"G VFJL Zæ\] K[P 



ISBN : 978-81-952708-4-2 Cultural Traditions of India: Through the ages 

 

225 Conference Orgenaizer : Shri & Smt. P. K. Kotawala Arts College, Patan & ICHRC 

 

 p5;\CFZ o 

EFZTLI ;DFHGL 5Z\5ZFVMG[  8SFJL  ZFBJF  DF8[ 36F AWF ;\TM4  ;]WFZSM V[ DCtJGM OF/M  

VF%IM  K[  VG[  VF  AWFV[  ;DFH  DF8[  S\.SG[  S\.S GJ\]  V[J\]  SFI" SZ[,]\ K[ S[ H[YL T[VM ;DFHG[  V[S 

IF  ALÒ ZLT[  p5IMUL  AgIF K[P T[JF H AL,BFGF VFG\NFzDDF\ GY]ZFD XDF" Y. UIF S[ H[VMV[ 

5MTFGF ÒJG NZlDIFG 36] AW] V[J]  ;FlCtI ,bI\] K[ S[ H[ VFJTL 5[-LG[ 56 p5IMUL  AGL  ZC[  

;DFHGF pWFZ DF8[GF 36F AWF SFIM" T[VM V[ SIF" CTF ,MSMG[ p5IMUL AGL ZC[ T[JF T[D6[  36F  AWF  

p5N[XM  ,MSM  ;]WL  5CM\RF0LG[  T[VMV[  ,MS  p5IMUL  SFI"  SZ[,\] K[P GY]ZFD XDF"V[ ,uGDF\ ;]WFZF SZL 

VG[ ,uG 5FK/ YTF BM8F  BR"  V8SFJJF  ,MSMG[  p5N[X VF%IF CTFP T[DH T[D6[ ,uG VG[  DZ6  

5FK/GF BM8F BRF" V8SFJJF DF8[ BF; SZLG[ A|Fï6 ;DFH G[ 8SMZ SZL CTL T[VMV[ lJWJF lJJFC 

V\U[GF 5MTFGF lJRFZM 56 ;DFH ;]WL 5CM\RF0IF CTFP VG[ BFG 5FG ;\A\WL ;]WFZF T[VMV[ H6FjIF 

CTFP BF; SZLG[ IMUDF\ T[DG]\ ;FZ] V[J]\ 5|NFG CT]\ T[YL BF;  SZLG[  ,MSMV[  kT]  5|DF6[  S[JM  BMZFS ,[JM 

HM.V[ T[J] T[VM SC[TF CTF DG]QIG]\ VFI]QI 8SFJL ZFBJF DF8[  BFG5FG  ;\A\WL  SF/Ò  ZFBJL  B}A  

H~ZL K[ T[  V\U[  56  T[VMV[ 5MTFGF lJRFZMG[ JC[TF D]SIF CTFP GY]ZFD XDF"V[ S]8]\AGF AWF ;eIMV[ 

C/L D/LG[ ZC[J]\ HM.V[ VG[ SC[JT D]HA VgG E[UF V[GF  DG  E[UF V[  5|DF6[ S]8]\AGF AWF ;eIMV[ 

;FY[ ZC[J]\\ HM.V[ BF; SZLG[  S]8]\A 5|tI[ :+LVMGL S[JL OZH CMI K[ T[ V\U[ 56 T[VMV[ BF; JFT SZL K[4 

VG[ 5MTFGF ,[BGDF\ 56 H6FjI]\ CT]\\P GY]ZFD XDF"V[ 36F ;DI 5C[,F VFJF ;]\NZ lJRFZM VF5L VG[ 

;DFHG[ p5IMUL AGL ZC[JFG]\ SFI" SI]" CT]\\P 

VFHGL VF T]8TL HTL S]8]\A jIJ:YF HM VFJF lJRFZMG[ VD,DF\ D]S[ TM BF; VF ;FlCtI B}A H 

p5IMUL AGL ZC[ T[J]\ K[P ;MZ9 5|N[XGM VFJSFZM JB6FI K[ S[ ;MZ9 5|N[XDF\  DC[DFGMG]\ BF; :JFUT 

SZJFDF\ VFJ[ K[ T[ 5Z\5ZF H/JFI ZC[ T[ DF8[ GY]ZFD XDF"V[ Sæ\] K[ S[ DC[DFGMG[ V8SFJJF GlC T[ BF; 

SZLG[ 3ZGL U'lC6LGL OZH K[P T[J] T[VM DFGTF CTF U'C:YLGL X]\ X]\ OZH K[ T[GF V\U[ 56 T[VMV[ ,MSM 

;]WL 5MTFGF lJRFZM 5CMRF0JFGF 5|ItG SIM" K[P 

VFHGF ;DFHG[ VG[ BF; SZLG[ I]JF JU"G[ HM SM. BF; G]SXFG STF" CMI TM T[ jI;G K[P 

jI;GGF  SFZ6[  DF6; 5MTFGL ;EFGFJ:YF 56 U]DFJL A[;TM CMI T[J]\ 36L JBT VF56G[ HMJF D/[ 

K[P TM VFJF jI;GMYL X]\ G]SXFG YFI T[ V\U[GF T[D6[ lJRFZM VF5L VG[ VFHGL VF 5[-LG[ B}A p5IMUL 

VG[  5|[Z6FNFIL  AGL ZC[ T[J]\  ;FlCtI  T[VMV[  VF5[, K[P DF+ VF lJRFZM  

 

,MSM ;]WL 5CM\R[ TM  BZ[BZ VFJF  jI;GMDF\  ;]WFZM  VFJL XS[ GY]ZFD XDF"V[  ;UFjCF,F\ 5|tI[ 

EFJ ZFBJFGL JFT 56 SZL K[ VFHGF I]UDF\ h05L ÒJG CMJFYL ,MSM V[SALHFYL B}A GÒS K[4 
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8[SGM,MÒGF SFZ6[ 5Z\T]  V[SALHFGF  CNIYL N}Z  HTF  ZæF  K[P DF8[ ;UFjCF,F JrR[ 36L JBT V\TZ 

HMJF D/[ K[P 5Z\T] VFJ]\ V\TZ G ZFBJF DF8[ GY]ZFD XDF" V[ 5MTFGM lJRFZ ;DFHG[ VF%IM K[P DFGJ  

:JEFJGL  ;]WFZ6F  DF8[  56  T[D6[ H6FjI]\ K[ VF h05L I]UGL NM0DF\ ,MSMDF\ ClZOF.DF\ CMJFYL 

5MTFGF  jIJ;FIDF\  5|FDFl6STFG]\ D}<I VMK]\ YT]\ UI]\ K[P 5KL V[  SM.56  jIJ;FI CMIP GY]ZFD XDF" 

B[0]T4 jIF5FZL4 5X]5F,S4 JSL,4 lX<5L 5]ZMlCT VF NZ[SG[ 5MTFGF jIJ;FI  V\U[ 5|FDFl6STF ZFBJF 

DF8[GM lJRFZ T[VMV[ VF5[,M K[P 

T[D6[ ,MSMG]\ 5Z:5ZG]\ ST"jI S[J]\ CMJ]\ HM.V[ T[ 56 H6FjI]\ K[ VG[ AF/ ,uGYL X]\ CFlG YFI T[ 

JFT 56 T[D6[ ;DHFJ[,L K[P VG[ BF; SZL VG[ DM8L p\DZGF 5]~QF ;FY[ GFGL p\DZGL SgIFGF ,uG SZJF 

GlC V[J] T[VMV[ H6FjI] K[P VtIFZ[ VFJ]\  B}A H VMKF V\X[ HMJF D/[ K[P 5Z\T] T[ KTF\I  ,uGGL  

AFATDF\  DFTF v l5TFV[  IMuI 5F+GL 5;\NUL SZLG[ ,uG SZJF HM.V[P T[VMG]\ DFGJ]\ VtIFZ[ IMuI 

5F+GL 5;\NUL DF8[ GY]ZFD XDF"V[ TM B}A ;DI 5C[,F\ VFJF lJRFZM VF%IM CTMP 

VFD GY]ZFD XDF"V[ ;DFH p5IMUL V[J] 36\] AW]\ SFI" SI"] CT]\\P  
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oo ;\NE" oo 

 

s!f  ;]BDI EêFRFI"4 DCFEFZT SF,LG ;DFH4 ,MSEFZTL 5|SFXG4 .,FCFAFN4 5|YD ;\:SZ6 

!))&4 5'Q9 v ) 

sZf  ;]BDI EêFRFI"4 cDCFEFZT SF,LG ;DFHc4 ,MSEFZTL 5|SFXG4 .,FCFAFN4 5|YD ;\:SZ6 

!))&4 5'Q9 v #  

s#f  p5ZMS¿ U|\Y4 5'Q9 v  $ 

s$f  cVFG\NFzDc sDFl;S D]B5+f V\S $4 H}G ;\JT !))$4 5'Q9 v $ 

s5f  R\NFZF6F DF6[SIJDF"4 czLGFYRlZTFD'Tc T'TLIF 5|JFC4 VFG\NFzD AL,BF ;J\T Z__*4 5'Q9 

v !_( 

s&f  cVFG\NFzDc  sDFl;S D]B5+f V\S )4 GJ[dAZ ;J\T Z__Z4 5'Q9 v !* 

s*f  R\NFZF6F4 czLGFYRlZTFD'Tc T'TLIF 5|JFC4 VFG\NFzD AL,BF ;J\T Z__*4 5'Q9 v !(& 

s(f  R\NFZF6F4 c5}P S'5FGFYG VlE5|FIc4 VFG\NFzD AL,BF4 .P;P !))54 5'Q9 v Z_ 

s)f  p5ZMS¿ U|\Y4 5'Q9 v $$ 

s!_f  DClQF" DG] DCFZFH ZlRT4 cDG]:D'lTc4 zL ClZCZ 5]:TSF,I ;]ZT4 5'Q9 v *_ 

s!!f  cVFG\NFzDc sDFl;S D]B5+f V\S $4 DFR" ;J\T Z__&4 5'Q9 v _5 

s!Zf  R\NFZF6F4 c5ZD;]BL YJFGF p5FIMc4 VFG\NFzD AL,BF4 .P;P !))54 5'Q9 v !)5 

s!#f  EÎ ;]Z[X Dl6X\SZ4 cz[IG]\ 5FY[Ic4 D]\A.4 .P;P Z__!4 5'Q9 v ( 
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ભારતની સાં ૃિતક પરંપરાઓ : ગુોથી 
MITALBEN JAYANTILAL PATEL 

Research Scholar in History  

H. N. G. University, Patan 

Email : mitalnp13@gmail.com  

ભારતના પારંપ રક કલા અને થાપ યો  

ભારતીય સં ૃિત એ િવ ની તમામ “સં ૃિતઓની જનની” છે. સં ૃિત, પરંપરા, કલા-

થાપ ય આ આ દ અના દકાળથી  માણસને વારસામા ંમળેલ  અ ૂ ય ખ નો છે. ના થક  

ભારત (ભારત વષ) મા ં અનેક  ાદિશક સં ૃિતઓ િવકાસ પામેલી છે. ભારતીય સં ૃિતના 

ઇિતહાસ જોતા ંતેના ળૂમા ંધમ અન ેપારંપ રક કળા તથા થાપ ય ુ ં થાન જોવા મળે છે. 

ભારતીય સં ૃિતમા ંસમય સમયે એક બી  સં ૃિતઓના સિંમ ણ સાથ ેપોતાની ળૂ ભાવના 

ને ૂ યા વગર વીકાર કર ને ળૂ પરંપરા પરંપરાઓને આગળ ધપાવતા ખરખર ભારતીય 

સં ૃિત િવ ની ે ઠ સં ૃિત આ  પણ જોઇ શકાય છે. ભારતીય સં ૃિતમા ં પારંપ રક કલા 

અને થાપ ય મા ંતેની ભ યતા તથા ઐિતહાિસકતા જોવા મળે છે. અલગ-અલગ કલાઓ મક 

ય કલા દશન કલા અને ક ણ કલાઓના અ યાસ થક  આપણ ે ભારતીય સં ૃિત ની 

ભ યતા ના આધાર તથા તૂકાળના દોષોન ે ૂર કર   ભિવ યની સવ ે ઠ સં ૃિત ક પરંપરા 

આગળ ધપાપાવી િવિવધતામા ં એ તા ૂ ન ેઆ મસાત કર  શકાય. ુ ય વ ે અહ  પરંપરા, 

સં ૃિત,  કલા, િશ પ અન ે થાપ ય  પર િવશેષ યાન આપી ુ ં

 

પરંપરા એટલે ક મા યતા ક થા પરંપરા ને સરળ  શ દોમા ંસમજતા કોઈ િવષયવ  ુ

યવહાર ને તહવાર ક પછ  અ ભુવો  એક પેઢ માથંી બી  પેઢ મા ં અ ત  સરણ પામે 

છે.સં ૃિત મા ંમાણસ યાર કોઈ પણ િવષયવ ,ુ યવહારો, અ ભુવોથી, ધીમે ધીમ ેદોષો ન ે

ૂર કરતા ં ણૂતાને પામે યાર એક ઉ મ સં ૃિત નો ઉ વ થાય છે આ કટ ચર ( થાપ ય)  

ક પનાઓ ારા િનિમત કળા અને તકનીક ારા  ભાત ( ડઝાઇન) અને મકાન ( બ ડ ગ) 

બનાવવાની કળા ક મકાન કળા છે 

કલા માણસ ની ભાવનાઓ અને િવચારોની અ ભ ય ત છે તથા કલામા ં સં ૃિત અને 

પરંપરાઓ ુ ં િત બબ જોવા મળે છે ભારતની પારંપ રક કળા મા ંિવિવધ કારના કલા વ પો 

હોય છે ને સમજવા માટ ણ ભાગમા ંવગ ૃત કર ન ેજોવામા ંઆવે છે  ય કલા,  દશન 

કલા અને ક ણ કલા. ય કલા મા ંસામા ય ર ત ે થાપ યો, િશ પો, માટ કામ, ચ કામ વી 
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કલાઓ સામેલ છે.  અહ  ય કલામા ંઆપણ ેિશ પ ક થાપ ય ને જોઈન ેતેની સાથ ેમનથી ક 

િવચારોથી જોડાઈએ છ એ.  

દશન કલા મા ં ુ ય વે ભારતીય સગંીત, ૃ ય, ભારતીય રંગ િૂમ અને નાટક, 

કથ તુળ , અને સકસ વી કલાઓ આવેલી છે. અહ  આ કલામા ં વતં કલા દશન જોતા જ 

દયથી ક ભાવના મક ર ત ે જોડાણ અ ભુવીએ છ એ. ક ણ કલા મા ંઅલગ-અલગ કલાઓ 

અલગ અલગ ે  જોવા મળે છે મક ધમ, તહવાર, મેળાવડા, સં થા, ભાષા, ટ પ ુ ંક લખે 

ત વન ાન, હ તકલા, િસ ા ચ ક સા િવ ાન ગ ણત વગેર વગેર. 

 

યકલામા ં થાપ ય અને િશ પ સામા ય ર ત ેએકબી થી અલગ હોવા છતા ંએકબી  

સાથે જોડાયેલ છે થાપ ય  તે સમયની ક સં ૃિતની તકનીક ુશળતા (ટકિનકલ ક લ) 

તથા ુ ચને દશાવે છે, ડઝાઇન અન ેકોતરણી ની ઉડ  સમજ એ ભારતીય કલાની લા ણકતા 

છે. થાપ યો(આ કટ ચર) ને સમજવા માટ હડ પન સં ૃિત અથવા િસ  ુ સં ૃિત, ુ ટ 

િશ પ- થાપ ય  (મૌય સમય) મં દરો ના થાપ ય ( ુ ત ગુ, ઉ ર ભારત, દ ણ ભારત) 

મ ય ગુીન થાપ ય, ભારતીય ઇ લાિમક થાપ ય અને આ િુનક િશ પ- થાપ ય  અલગ-

અલગ સમય તેમજ સં ૃિત અને પરંપરાઓથી થાપ યોમા ંથયલેા બદલાવને ણી ુ.ં  

સં ૃિત અને પરંપરા એટલે ક ર ત રવાજ એ માણસના જ મથી લઈન ે મરણ 

ધુી  વણાયેલ  હોય છે. અને આ પરંપરાઓને લીધે જ અલગ-અલગ કલાઓ નો ઉ વ થાય 

છે. આવી કલા ઓ મા  તે સં ૃિત તથા પરંપરાઓ ુ ં િત બબ જોઈ શકાય છે 

થાપ યકલા 

થાપ ય કલા મા ંમકાન, મં દર, વાવ, તળાવ, ૂવા, ક લા, ફુાઓ, સમાિધ, પૂો વગરે જોઈ 

શકાય છે. અ હ થાપ યનો અ યાસ કરતા જોવા મળે છે ક થાપ યની સાથે સાથે િશ પ ુ ંપણ 

અને ું થાન છે અને િશ પ એક સાથે જ જોવા મળે છે. મક મં દર અને મં દરની દવાલો પર 

કોતરવામા ંઆવેલી ુદ  ુદ  િૂતઓ.  

િસ  ુસ યતા 

લગભગ આજથી પાચં હ ર વષ વૂ એટલ ેક 26 થી 2000 B.C.E. િસ  ુનદ ને કનાર મળ  

આવેલ નગરો ના ખડંહરો થી ણી શકાય છે, ક નગરોની િુનયો જત અને ઉ મ નગર રચના 

જોવા મળે છે.  મા ંમોહજો દરો ધોળાવીરા, લોથલ  વા  શહરો મળ  આવેલ છે. િસ  ુનદ ન ે

કનાર ખનન કરતા, ટરાકોટા માથંી બનાવલે શીલ તથા આ ષુણો, માટ ના વાસણો, રમકડા, 

મણકા, િૂતઓ મળ  આવેલ છે ના પરથી આપણ ને આ સં ૃિત ની ભ યતાની 

ણકાર   મળેલ છે.આ નગરો બે  ભાગમા ં વહચાયેલ  હોય છે મક િસટાડલ(ઉ ચ શહર) 
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િન ન શહર,  આમ  આ નગરોમા ંઆમ નાગ રક ને  લગતી સગવડ તેમજ ખાસ નાગ રકો 

માટની યવ થા,  જળસં હ યવ થા, એક માળ ક બે માળની ઈમારત, ગટર યવ થા શહરની 

વ ચોવ ચ આવેલ ચોક ક ીય ૃત ર તાઓ  શહરને ુદા ુદા ર તાઓ એકબી  સાથ ે

મળતા રહ છે  નગરની આ ુબા ુ  સરં ણા મક દવાલ, જળસં હ માટ ની ટાકં .  પા   ઈટોના 

બનાવેલ ુવા જોઈ શકાય છે. ના પરથી  તે સં ૃિતના ઇજનેર  ાન િવશે ણી શકાય 

છે,  નગરનાના અલગ-અલગ ભાગની કાબન ડ ટગ પ િત થી થયેલ સશંોધનને આધાર સમ  

નગર એક સાથે બનાવલે મા મુ થાય છે  પરથી આપણે ણી શકાય ક  થમ નગર રચના 

ની િૂ ટ (નકશો) તૈયાર કર ને નગર બનાવવામા ંઆવ ુ ંહશ ે 

 મોય ગુ ના થાપ યો 

આ સમયમા ં ુ  ધમનો ફલાવો ઝડપથી થતા તે વખતના થાપ ય  ઉપર આ ધમની અસર 

જોવા મળે છે  

પૂ  

 મહાજનપદ પછ  ના થાપ ય. એક  ુબંજ આકાર ુ ં મારક.  ગૌતમ ુ ના ૃ  ુ પછ  

તેમના અ થઓને અલગ-અલગ  માટલા મા ં કૂ ને અલગ અલગ પૂ મા ં કુવામા ંઆવતા 

તેને બહારથી  સાકંિતક  કોતરણી સાથે સઘંરવામા ંઆવતા અને તે એક થાપ ય તર ક જોવા 

મળે છે.  આ થાપ યની સાથે િશ પ પણ જોવા મળે છે. તનેા તોરણ ઉપર કોતરલા  હોય છે.  

થાભંલા 

રા  અશોક ારા લગાવલે થાભંલાઓ ઉપર સદંશા લખેલ જોવા મળે છે. તથા થાભંલા ઉપર 

િસહ, ઋષભ, હાથી વા ાણીઓના િશ પ બનાવેલા હોય છે માથંી સારનાથમા ં આવેલા 

થાભંલા પર ચાર િસહની આ ૃિત  અ યાર ભારતીય તીક તર ક લેવામા ંઆવેલ છે.  

ફુાઓ 

ફુાઓ સામા ય ર ત ે ુ  ભ કુ માટ બનાવવામા ંઆવતી તે રા  ક અલગ-અલગ વૈભવી 

લોકો ક વેપાર ઓ ારા બનાવવામા ંઆવતી અને તેને દાન કરવામા ંઆવતી આ ફુાઓમા ં

ચૈ ય અને િવહાર એમ બ ે ભાગ આવેલા હોય છે ચૈ ય એટલે ક યા ં નુી ાથના થાય 

છે  િવહાર એટલ ે યા ં ભ કુોનો રહઠાણની યવ થા  હોય ,આ ફુાઓની દરની દ વાલ 

એકદમ પોલીસ એટલે ક િત બબ પડ તેવી ચમક લી દવાલ બનાવલેી હોય છે. 

ુ ત ગુ ના થાપ યો 

ુ ત ગુ મા ં હ ુ  ધમ નો ફલાવો ઝડપી થતા હ ુ -મં દરોના થાપ યો તેઓ બનાવવાની 

શ આત અહ થી ુ ત રા ઓ ારા થઈ હતી ની ડઝાઇન ને ધુારા-વધારા સાથે ુદા ુદા 
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પાચં  ચરણ મા ંમં દરો બનતા તેમા ંસામા ય ર ત ેગભ હૃ અને મડંપ જોવા મળે છે. ુ તકાળ 

મા ંશ આતમા ંમં દરો ફુા મં દર તર ક શ આત થઈ હતી 

થમ ચરણમા ં એક ચોરસ ગભ હૃ અને મડંપ બનાવવામા ં આવતા હતા ુ ં ઉદાહરણ 

કનક  દવી મ ં દર એમપી.  

બી  ચરણમા ં જગતી ઉપર ચોરસ ગભ હૃ અને મડંપની સાથે સાથે વરંડો બનાવવામા ં

આવતો થી દ ણા પથ પણ તયૈાર થતો પાવતી મં દર. ી  ચરણમા ંિશખર ની શ આત 

થઇ હતી એક જ  જગતી ઉપર પહલા બ ેચરણ ુ ં મં દર બનાવવામા ંઆવ ુ ં ઉપર િશખર 

બનાવવામા ંઆવ ુ.ં પચંાયતન મં દર તર ક ઓળખાય છે ચોથા ચરણમા ં મં દરની આગળ 

બીજો નાનો ચ તૂરો ક જગતી બનાવવામા ંઆવે છે. ની પર ય  વા કાય  કરવામા ંઆવ 

કરવામા ંઆવતા હશે. ૫મા ચરણમા ં િશખર  શં ુ આકાર વાળા અને ગભ હૃની દ વાલો ગોળ 

ગોળાઇમા ં જોવા મળે છે ઉદાહરણ મ ણયાર  મથ. મં દર થાપ ય ુ ય વ ે નાગરા પ િત 

િવડ યન પ િત અન ેિવસારા પ િત  

નાગરા મં દર 

ણ કારના હોય છે સનધારા દ ણા પથ સાથે,  િનરાનધારા દ ણા પથ વગર અન ે

સવતોભ  મં દરોના થાપ યમા ં ુ ય વ ેગભ હૃ, િશખર,( િવમાન), અમલાકા, કળશ, તરાલ, 

મડંપ, વા ુ ય ભાગો આવેલા છે. 

નાગર શૈલી ના મં દર 

ખ ુરાહો મં દર ચડંલ રા ઓ ારા માટ ના પ થર માથંી બનાવેલા છે આ મં દરની દવાલો 

પર કા કુ િશ પ જોવા મળે છે. આ મં દરની આ ુબા ુ   ૬૪ જોગણી મં દર જોવા મળે છે  ન 

ધમ આધા રત મં દર છે.  નાગર શૈલી ના મં દરો પિ મ ભારતમા ંપણ જોવા મળે છે. મા ં

જુરાત ખાતે આવેલ શામળા  મં દર ને બનાવવા મા આરસ ના પ થરનો ઉપયોગ થાય 

છે, અને મં દરમા ં દર જવાનો ર તો  સામેથી ન હ પણ  બા ુએથી છે. આ િસવાય મોઢરા ુ ં

યૂમં દર પણ નાગર શૈલી ુ ં મ ં દર છે. રા  ભીમદવના સમય ે બનાવે ુ ં આ મં દરની 

આગળના ભાગે યૂ ુ ંડ નામે વાવ આવેલી છે.  વૂમા ં આવતા વ  ુવરસાદને લીધે, આસામ 

મા ં આવેલ કામ યા મં દર ના િશખર એકદમ ઢાળવાળા છે.  બગંાળમા ં આવેલા િવશે ર 

મહાદવ મં દર પાલા કાળ ુ ંમં દર છે. જોડકા મા ંબનાવેલા છે આ મં દર  મા ંમડંપ નથી અને 

ગભ હૃની ઉપર એક ુ ં િશખર હોય છે આ ઉપરાતં ઓ ડશામા ંઆવેલ મં દરોમા ં િશખરોના 

અલગ અલગ કાર જોવા મળે છે. કોણાક ુ ં યૂમં દર પીળા દવડા ના બનેલા છે ના 

ગભ હૃમા ં િશખર  જોવા મળે છે.  બગંાળમા ં આવેલા મં દરો ના  િશખર ઢાળવાળાઆ 

હોવાથીલોકો તેમના ઘરની છતા ંપણ તેનો ઉપયોગ કરતા થયા અને બગંલા તર ક ઓળખાયા. 
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િવડ શૈલી ના મં દર 

િવડ શૈલીના મં દરોમા ંસામા ય ર ત ેચાર બા ુએ ર ણા મક દવાલ બનાવવામા ંઆવેલી 

હોય છે અને તેના ભ ય વેશ ારને  ગો રુમ તર ક ઓળખવામા ં આવે છે.આ મં દરોમા ં

ક યાણ મડંપ અલગ થી મડંપ જોવા મળે છે. નવા રા ઓ ારા બનાવેલ   સોર મં દર 

મહાબલી રુમ  મા ં આવે ુ ં છે  શેખ ાચીન િશવમં દર છે અને તેની ચારબા ુએ નં દની 

િૂતઓ જોવા મળે છે એ િસવાય રા ઓ ારા બનાવવામા ં આવલે લાં  ુ અન ે ચા 

મં દરોમાં ુ ંએક મં દર એક મં દર છે આ મં દરમા ં તરાલ સૌથી વ  ુમોટો આવેલ છે તેમજ 

ુદા ુદા શૈલીના ચ ો દોરવામા ંઆવલેા છે 

વીસારા શૈલી ના મં દર 

એટલે ક ઉ ર ભારતની નાગર શૈલી અન ે દ ણ ભારતની નદ ઓ બનંેના સમ વયથી 

બનેલો  મં દર છે.ચા ુ  શૈલીથી સાતમી સદ મા ંબનલેા મં દરો રાવણ ફાડ  ફુા, કણાટક. 

તથા  લાડ ખાન  મં દર, કણાટક.આ ઉપરાતં  રા ૂટ  ારા બનાવેલ  કલાસ નાથ મં દર, 

ઇલોરા. પ થરને કોતર ન ેબનાવવામા ંઆવે ુ ંમં દર છે. 

મ ુ- ુ રા થાપ ય 

મ ુ- ુ રા થાપ ય એ રાજ થાન અન ે જુરાતમા ં બનેલા થાપ ય સોલકં  શૈલી ના 

થાપ યો  છે.ઉપરાતં આ થાપ યોમા ં મં દરો ઉપરાતં વાવ, તળાવ  નો સમાવેશ થાય છે. 

તારંગા ન મં દર, રાણક રુ ન મં દર, હઠ િસગ દરાસર, ગરનારના ન મં દર, તથા 

રાણક વાવ.  વા થાપ ય સોલકં  શૈલી બનેલા છે ન મં દરો અને હ ુ  મં દર ની બનાવટ 

લગભગ  સરખી જોવા મળ  રહ  છે. 

ઈ ડો ઈ લાિમક થાપ યો 

 આ થાપ યો મા ં ાબીટ શૈલી ની જ યાએ આક એટ શલૈીનો ઉપયોગ કરવામા ંઆવે છે.  એ 

સમયની ુ ય શૈલી હતી મા ં લટલનો ઉપયોગ થતો હતો િમનારો નો ઉપયોગ થતો નહ  

અને સામ ી તર ક ર ત ેપ થર વપરાતા હતા યારઆક એટ શૈલી મા ં કમાન આકાર ારા 

બનાવવામા ંઆવે છે.  ુબંજ બનાવવામા ં આવે છે. િમનારો નો ઉપયોગ કરવામા ંઆવ ે છે 

તેમજ ુબંજ બનાવવા માટ વપરાતી સામ ી, ટ, નૂો  તથા પ થર વગેરનો 

ઉપયોગ  યારબાદ મોગલકાળમા ંડબલ ુબંજ  સાથે નો ભર રૂ ઉપયોગ કરવામા ંઆવેલ છે. 

આપો મોગલ કાળના થાપ યોમા ં બગીચામા ં પાણીના વારા નો ભર રૂ ઉપયોગ કરવામા ં

આવેલ છે ડબલ ુબંજ  તાજમહલ વા થાપ યોમા ં જોવા મળે છે અને ઈ ડો 

ઇ લાિમક  થાપ યમા ંસમાન આકારની  બાર  ક દરવા ની ડઝાઇન, ુરાનની આયાતો  ુ

લખાણ નો ઉપયોગ કરવામા ંઆવે છે 
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રુોિપયન થાપ ય 

ુ લમોની માફક રુોિપયન દશોએ ભારત પર આ મણ ક  ુઅને વસાહતી થાપી ન ેરા ય ક 

ધમને આધાર થાપ યો બના યા મા ંપો ુગીઝ,ડચ, ચ, અને ટશર ુ ય પ ે વસાહતો 

થાપવામા ં સફળ ર ા હતા. મા ંમ ાસ કલક ા, ુબંઈ, દ હ , આ ા, નાગ રુ વા મોટા 

શહરોમા ં થાપ યો જોવા મળે છે આ ઉપરાતં કટલાકં ઉદાહરણ જોઈએ તો  િુનવિસટ  ઓફ 

ુબંઈ, હાઈકોટ, રા ભાઈ લોક ટાવર, ુ ઝયમ ઓફ ઇ ડયા, પેલસે હોટલ ઓફ તાજ.  આટ 

ડકો  વગરે જોવા મળે છે 

 આઝાદ  પછ   આ િુનક થાપ ય થાપ યો  

ભારતમા ંઆ િુનક થાપ ય મા ંઅનેક અનેક ઉદાહરણો છે ભારતની આઝાદ  વખતે ફર થી 

કટલીક પારંપ રક શૈલીને વતં કરવાની કોિશશ કરવામા ં આવેલી છે. અ યારના 

સમયમા ં આ િુનક થાપ ય  પાયો નાખવા માટ ઈુ બકેર , બી. દોશી , હા ફસ કો ા ટર,  

વા  આ કટ ચર  મોટો ફાળો આપેલ છે. 
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