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"આઝાદ ના અ તૃ મહો સવ" તગત ભારતીય સં ૃિત અને ઇિતહાસ સશંોધન 

ક ના સહયોગથી " ગુોથી ભારતીય ઇિતહાસ (વારસો, સં ૃિત, સામા જક અન ેરાજક ય 

ઇિતહાસના િવશષે સદંભમા)ં" િવષય પર રા ય ક ાના પ રસવંાદ ુ ંઆયોજન કરવામા ં

આ ુ ં હ ુ.ં ભારતના િવિવધ િુનવસ ટ  અન ેસં થાઓના િવ ાનો ારા પ રસવંાદના 

િવષય પર િવચાર ર ુ  કરવામા ંઆ યા હતા. પ રસવંાદન ે સશંોધક અ યાપકો તથા 

સશંોધન કરતા પીએચડ  િવધાથ ઓએ રસ વૂક તમામ િવ ાનોના િવચારોન ેસાભં યા 

હતા. સશંોધક વગન ેસશંોધન ર ુ  કરવા તેમજ કાિશત કરવા માટના મચંની િૂમકા 

ી અને ીમતી પી.ક.કોટવાલા આટસ કોલજે, પાટણ ારા ભારતીય સં ૃિત અને ઇિતહાસ 

સશંોધન ક  સાથ ેમળ ન ે રુ  કરવામા ંઆવી હતી. રા ય પ રસવંાદ ુ ંઆયોજન ી 

અન ે ીમતી પી.ક.કોટવાલા આટસ કોલજે, પાટણના ઇિતહાસ િવભાગ અને  ભારતીય 

સં ૃિત અને ઇિતહાસ સશંોધન ક ના સ હયારા યાસથી ણૂ કરવામા ંઆ ુ ંઅન ે  

હ થુી આયોજન કરવામા ં આ  ુ તે સાથક થ ુ.ં ના ફળ વ પે બનંે સં થાઓના 

સ હયારા યાસથી પ રસવંાદમા ંઆવેલ સશંોધન લેખોન ેઆ ુ તકમા ં કાિશત પણ 

કરવામા ંઆ યા છે. 

 આવનાર સમયમા ં પણ જયાર પણ ભારતીય સં ૃિત અન ે ઇિતહાસ સશંોધન 
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કાશન, વગેર આયોજનમા ંસહકાર આપવા ત પર રહ ુ.ં " ગુોથી ભારતીય ઇિતહાસ 
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આવેલ લેખોન ેવાચંકો તથા સશંોધકો પહોચાડવાનો યાસ અમારા ારા કરવામા ંઆ યો 

છે. વાચક તથા સશંોધક વગન ે ાકં આ ુ તકમા ંરહલા લખેો ઉપયોગી નીવડશે તેવી 

આશા સાથે ુ તકન ે કાિશત કરવામા ંઆ ુ ંછે. 
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આચાય ી; ી અને ીમતી 
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भारती इ तहास लेखन परंपरा युग  से चल  आ रह  है। इ तहास क  हर युग म त काल न 
प रि थ तय  के अनसुार क  गई। वेद व व का एक ाचीनतम इ तहास ंथ है। भारतीय 
इ तहास लेखन क  मलू चेतना अं ेज एवं सा ा यवाद  इ तहासकार समझ नह ं सके। वतमान 
यवुा इ तहासकार इ तहास लेखन क  भारतीय चेतना एवं भारतीय मानस को समझकर भारत 
का इ तहास लख। भारत म इ तहास लेखन एक समृ ध पर परा रह  है। 

अ भलेखीय सा य भी भारत क  समृ ध इ तहास लेखन को तुत करते ह। पुराण भारतीय 
इ तहास क  अमू य न ध ह। भारतीय इ तहास संकलन योजना ने भारतीय इ तहास लेखन को 
आधु नक युग म तमान बदला है। देश के इ तहासकार  ने भारतीय चैत य के काश म 
इ तहास लेखन का एक नया यगु ारंभ कया है। इ तहास एक वधा है। इ तहास क  भारतीय 
ि ट घटना परक नह ं पु षाथ परक है। वै दक काल से लेकर अ यतन इ तहास का म दु नया 

म मा  भारतीय समाज का मलता है।  

भारत के इ तहास लेखन म भारत के इ तहास को वक सत करने के लए व वान  वारा 
अ ययन, ोत , मह वपूण व धय  और या याओ ंका उ लेख कया जाता है। 

आधु नक इ तहासकार अपने पवूवत  इ तहासकार  वारा संक लत ऐ तहा सक साम ी का योग 
अपने यगु क  आव यकताओं के अनसुार करते ह। इस कार इ तहास क  पुनरचना येक युग 
क  सामािजक आव यकता के अनसुार होती है। 

ऐ तहा सक त य क  उपयो गता तथा अनपुयो गता व भ न यगु  म बदलती रहती है। 
उप नवेशवाद तथा दास था कसी युग क  सामािजक आव यकता रह  होगी, पर तु वतमान म 
उ ह सामािजक अ भशाप माना गया है। 

इ तहास अतीतकाल न घटनाओ ंका सवागीण ववरण है, पर तु अतीत क  घटनाओं का वणन 
येक यगु का इ तहासकार समान प से तुत नह ं करता। येक पीढ़  का इ तहासकार 

अपने यगु क  आव यकतानसुार इ तहास लखता है। दास- था कसी यगु क  सामािजक 
आव यकता थी, पर तु वतमान म वह सामािजक अ भशाप हो गई है। इ तहास का व प 

येक यगु म प रवतनशील रहा है। अत: इ तहास म वै ा नक व तु न ठा क  क पना करना 
एक व न है। 

मनु य सामािजक ाणी है तथा सं कार  से जड़ुा हुआ है। इ तहासकार पर भी समाज, धम तथा 
सं कार का भाव पड़ता है। अतः कोई भी इ तहासकार अपने को इन भाव  से मु त नह ं कर 
पाता है। 

सां कृ तक वरासत इ तहास का एक अमू य उपहार है जो हम हमारे पवूज  ने दया है। हमारे 
पास अनु ठान , योहार , सामािजक जीवन और र त- रवाज , वा तुकला, कल , लोक मेल  और 
नृ य  क  एक अमू य वरासत है। इस हेत ु"भारतीय इ तहास यगु  से" वषय पर एक दवसीय 
ऑनलाइन रा य संगो ठ  का आयोजन कया गया। िजसम इ तहास के व वान ा यापक  

संपादक य 



वारा इस वषय पर या यान दए गए। भाग लेने वाले शोधकताओं वारा शोध लेख भी भेजे 
गए। िजसे पु तक प म प रव तत कर दया गया है |  

 हम इस एक दवसीय संगो ठ  को सफल बनाने और शोध लेख  को का शत करने के 
लए Shri & Smt. P. K. Kotawala Arts College, Patan के समथन के लए ध यवाद देना चाहते 
ह। माननीय ी डॉ. ल लत एस. पटेल और कॉलेज के ा यापक  के सहयोग ने इस संगो ठ  
को सफल बनाया। हम सभी सहभागी शोध म  और ोफेसर  के आभार  ह िज ह ने इस 
संगो ठ  म योगदान दया। 

 यह पु तक आने वाले समय म मू यवान स ध होगी और सां कृ तक इ तहास क  
झलक देगी साथ ह  पाठक इस पु तक को पढ़कर संतु ट ह गे। 
 

शेष करण चारण 
सम वयक, भारतीय सं कृ त और इ तहास अनुसंधान क  

& 
सहायक ोफेसर; गवनमट आ स कॉलेज, वाव (बनासकांठा) 
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Re-contextualizing Bhagat Singh’s Freedom Struggle for Independence of India 
Dr. Lalitkumar S. Patel 

Principal, Shri & Smt. P. K. Kotawala Arts 
College, Patan 

Introduction  
In the postcolonial historiography, the discourse of resistance is the site where the colonizer and the 
native enter into civilizational dialogue. During and after the First World War, there was a renewed native 
consciousness to challenge the colonizer in the public sphere, creating a state of crisis in India and 
especially in the Punjab. Punjabis were starting to consider the British rule as slavery and exploitation of 
their rights. Therefore, in this regard the second half of the twentieth century enjoys a unique position as 
it witnessed the emergence of various forms of resistance movements in Punjab coupled with an earnest 
desire for decolonization. Bhaghat Singh was greatly influenced by Punjabi freedom fighters and Marxist 
ideas and gave a new and active life to the freedom movement. Moreover, since childhood Bhaghat Singh 
was impressed by the activities of his revolutionary uncle Ajit Singh.  
As a result of this politically conscious environment young Bhagat grew up to follow the course of 
patriotism. Meanwhile in his early years he was deeply moved by such incidents like the Jallianwala 
Bagh massacre, Ghadar resistance and the Non-Cooperation Movement which all combined to shape his 
mind into joining the path of revolutionary movement. Bhagat Singh preached his philosophy of 
nationalism through his belief that Independence for India could only be achieved after a thorough 
cleansing of the exploitative nature of imperialism and such change could only be brought forward by 
means of an armed revolution. His ideas influenced many Punjabis especially the youth who tried to 
follow in his foot prints. For example, in 1930 Harikrishan tried to kill the Governor of Punjab during 
the convocation of the Punjab University at Lahore while Hans Raj Vohra established a student‟s union 
at Lahore. Other than his faith in armed resistance, Bhagat Singh was one of the prime socialist thinkers 
of the country who during his jail time argued with British Government on the issue of class struggle. 
Many political events like Hardinge Bomb Case, Ghadar Movement, Lahore Conspiracy Case in 1915, 
Jallianwala Bagh incident and other such events in the political arena had a deep influence on these young 
revolutionaries. Another factor which impressed them was the first Non-Cooperation Movement, started 
by Mahatama Gandhi. Many young revolutionaries like Sukhdev, Bhagat Singh, Chandrashekhar Azad, 
Jatin Das etc. jumped on the bandwagon of this satyagarh. 
In the mid-20th century there was strong activism among the young crop of revolutionary men which led 
them towards their struggle against British Raj in India. Among them Bhagat Singh was the most 
important figure whose revolutionary activism laid foundation of a new form of resistance in the struggle 
for decolonization of India. Bhagat Singh was born on 28th December, 1907 in Banga, into a family 
which had great revolutionary traditions. Bhagat Singh‟s grandfather Sardar Arjun Singh was attached 
with Arya Samaj and from the platform of this organization his grandfather received new ideas.4 
Bhagat‟s father was also a revolutionary and had a strong desire for freedom.. He was a social worker 
and along with his brother Ajit Singh,5 he joined the company of extremist men of Congress. When 
Bhagat Singh‟s uncle Ajit was arrested on revolutionary charges, his father quietly left for Nepal. His 
trip to Nepal was also controversial as it is said that he was convincing the high ups of Nepal to bring 
revolution in India. This news was leaked so he was sent back. Therefore, it was only natural that his 
family became his first source of inspiration and consequently all these events provided a fertile ground 
for the growth of revolutionary thinking of Bhagat Singh. 
This incident which occurred in 1914-1915 was significant because it forced him to think about following 
the path of Sarabha. He was just twelve years old when, on the order of General Dyer about 400 innocent 
people were killed in Jallianwala Bagh, Amritser. This massacre left a permanent impression on his mind. 
The very next day he missed his school and travelled to Amritsar to personally witness the massacre site. 
This is the reason why since the early days of his youth, these revolutionary events left a deep impact on 
mind of Bhagat Singh. In 1920 when Non-Cooperation movement was announced by Mohandas 
Karamchand Gandhi, Bhagat Singh was his staunch follower but later he got disheartened10 when M.K. 
Gandhi, due to the issue of Chaura Chauri,called off the movement. In reaction to Gandhi‟s appeal to 
discard the British funded organizations, many new institutes were founded and National College12 in 
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Lahore was one of them. Bhagat Singh, previously studying in D.A.V. school also got admitted to 
National College where he met his future political colleagues with common ideals. When he reached the 
age of sixteen, Bhagat Singh was ready and committed to the goal of national emancipation. Nothing 
could demonstrate this better than his approach towards marriage. 
Philosophy of Bhagat Singh  
Bhagat Singh was the follower of Karl Marx, Trotsky and Lenin and was influenced by 
communism.From 1927 to 1928 Bhagat Singh spent most of his time analyzing the history of the radical 
groups in India like Ghadarites, Kirti and Akalis. A major part of Bhagat Singh‟s writings dealt with the 
above mentioned movements and the Kakori and Delhi Bomb Cases. He also focused his attention on 
revolutionary figures and encouraged them to come out for the cause of freedom. He was of the view 
that there was the need for the young blood to come out and participate in the revolutionary process. In 
a bid to avoid state surveillance, he started to write in various newspapers under the false name of virodhi 
or rebel and an earlier piece of his writing of Bhagat Singh was about the Babbar Akali movement. 
Bhagat Singh also brought into light hitherto marginalized narratives of other freedom fighters based in 
Punjab. For example in May, 1927 he wrote in Kirti about the courage and bravery of plotters of Kakori 
case. On the 9th August of 1925 when a group of revolutionaries of the Hindustan Republican party held 
up and robbed the train at Kakori, near Lucknow. This train was transporting the government assets 
therefore the government was highly motivated to catch the perpetrators. After a series of hearings on 
6th April, 1927, the chief revolutionaries accused were sentenced to death. In his work Bhagat Singh 
described this episode in detail and also highlighted the camaraderie between the accused and the 
tranquility with which they received their death penalties. He concludes his article with a note on those 
people who expressed no kindness for the guilty persons. “We heave a sigh and think we have performed 
our work. We do not have that courage and fire, we do not suffer for we have become dead bodies. Today 
they are sitting on a Hunger-Strike and suffering and we are silently observing the demonstration. 
Bhagat Singh believed in the politics of violence and anarchy so when Kirti reprinted an article in its 
issue of May 1928 about the theme of violence, it is quite interesting to observe that being a participant 
of the editorial panel of Kirti how he got involved in the discussions about explaining the modern 
ideology of violence.This editorial piece tried to support the phenomenon of violence by negating the 
existing explanation of terrorism as the disparaging, coercive and unfair usage of power. In the same year 
after explaining violence Bhagat Singh tried to describe what the actual meaning of anarchism was. A 
series of articles on anarchism were published in Kirti in 1928. Bhagat Singh‟s was using his literary 
skills to motivate and clarifying the misunderstandings of Indians about political ideology of resistance 
because in his thinking the phenomenon of „anarchism‟ had become so notorious due to British 
propaganda that Indian people were afraid of to adopt it for fulfillment of their rights.  
Revolutionary Activities of Bhagat Singh During the same year in 1928, Simon Commission visited 
India to review the development or governance under Government of India Act 1919 and give 
suggestions for reforms. While protesting against the commission, Lala Lajpat Rai was badly injured 
which resulted in his death a month later.  To avenge the death of this great leader, Bhagat Singh and his 
associates Shivram Rajguru and Sukh Dev killed Assistant Superintendent of Police, Mr. Saunders. It 
was a case of mistaken identity as they had actually planned to slay the Superintendent of Police, J.A. 
Scott, who was believed to have struck Lala Lajpat Rai during a political protest.After this incident 
Bhagat Singh fled from Lahore but this was a temporary step as he could not keep himself away from 
his chosen path. So on 8 April, 1929 Bhagat and Batu Keshwar Dutt (B. K. Dutt) went one step further 
and flung bombs in the Central Assembly Hall where the gathering was being held to accept the Defense 
of India Act, which would give additional authority to police to arrest any person and question him. After 
throwing the bomb, which did not injure anybody, Bhagat Singh and B.K. Dutt got arrested. There are 
two point of views regarding their arrest: according to some they presented themselves for arrest so that 
their ideology could be publicized through court proceedings  while A.G. Noorani has written in his book 
that Bhagat Singh might have avoided the police but the revolver which was involved in Saunder‟s 
killing, was found on his person and there was no escape39. Bhagat and Dutt in a joint statement to court 
on 6 June, 1929 denied that they were carrying any revolver. Nonetheless, on 12 June, Bhagat Singh and 
B. K. Dutt were sentenced to lifetime detention in Assembly Bomb Case. In the meantime, the murderers 
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of Saunders were also identified and therefore Bhagat Singh, Sukh Dev and Shivram Rajguru were 
sentenced to death. 
Hunger Strike of Bhagat Singh  
In the prison, Bhagat Singh started hunger strike for the better treatment to political prisoners for more 
than 60 days. During the trial of Saunder‟s murder case Bhagat was transported to Mianwali jail from 
Delhi penitentiary, because he went on a long hunger strike against favoritism to European prisoners. 
They asked for fairness in quality of foodstuff, clothes, toiletries and other supplies as well as 
accessibility of daily newspaper and books for the opinionated prisoners.42 It was also demanded by 
them that political captives must not be compelled to do intense labor or other humiliating jobs in 
jail.Muhammad Ali Jinnah also defended the rights of the prisoners. Government made an effort to split 
the strikers by offering different facilities to different strikers. Water and milk were placed before them 
so that the prisoners would be tempted to end their protest but they continued their hunger strike. Food 
was forcefully fed to them using feeding tubes, but they resisted this treatment also. The Viceroy of India 
Lord Irwin finished his holiday in Simla to talk about the circumstances with the prison authorities and 
to resolve the matter. At last, the British government accepted the fact that prisoners would not quit the 
hunger strikes at any cost and announced that it accepted the demands of the prisoners for equal and 
better treatment and asked them to quit the strike. Not even a single hunger striker was taken in by the 
promises of the government because they did not trust the British Government. 
Since the actions of the protestors had attracted interest and attention of the people of India, the 
government decided to go forward with the Saunders murder case, which was hereafter known as the 
Lahore Conspiracy Case. Singh was then moved to the prison of Lahore and the case started there on 
10th of July 1929. Singh and 27 others were accused of the assassination of Saunders, planning to kill 
Scott and combat the British rule in India. Bhagat Singh, who was at that time on self-starvation, had to 
be transported to the courtroom handcuffed lying on a stretcher. He had lost 14 pounds during his phase 
of self-starvation. 46 By this time the condition of a prisoner Jatindra Nath Das had become serious due 
to hunger strike for several days so jail committee recommended his release on bail but the government 
denied it. Meanwhile Das died after sixty-three days of hunger strike and this sparked an outrage in the 
country especially Punjab. Since British Government did nothing to entertain or discuss the demands of 
strikers, these hunger strikers became too weak and were unable to attend their hearings in court. 
Therefore, the Government decided to amend the law which was popularly known as Code of Criminal 
Procedure (Amendment) Bill. 48 This Bill stirred a vigorous debate in the Executive Council of 
Governor-General. During the session all nationalist leaders paid tribute to these revolutionary men and 
condemned government for inhuman treatment of Indian prisoners. In the session Mohammed Ali Jinnah 
defended Bhagat Singh and his comrades though their political ideology varied greatly. He sympathized 
with their demands though he did not support their actions. Though the Hunger Strike Bill was passed a 
bit later54 but the Government‟s attitude remained biased towards these political prisoners. Later, Bhagat 
Singh on his father‟s request broke his hunger strike but by this time Bhagat Singh‟s popularity and 
ideology had extended well beyond Punjab. Lahore Conspiracy Case and Aftermath of the Struggle 
Movement A special tribunal was established to verify the charges and the case became famous in history 
as the Lahore Conspiracy Case. On October 7th 1930 the court made its final decision on the basis of 
verifications of data and confirmed the involvement of Singh, Sukhdev and Rajguru in Saunders' murder 
and sentenced them to death by hanging.55 The verdict was delivered by the court that Bhagat Singh was 
found guilty of preparing explosive substances, Shivram Guru was found guilty of murder while Sukhdev 
too was charged for explosive substances. There were some others who sentenced to life imprisonment. 
Bhagat Singh‟s father decided to put an appeal in Punjab Privy Council but it was rejected by Judge 
Viscount Dunedin. Bhagat Singh along with Rajguru57 and Sukhdev58 were hanged on March, 23 1931. 
The decision of special tribunal had to face severe criticism because no opportunity of defense59 was 
given to the accused and his companions60 and people were also showing concern that the dead bodies 
of accused were not cremated properly. 
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Introduction 

“An enlightened woman is a source of infinite energy” Swami Vivekananda Bharatvarsha is a 
land that has inspired the world in innumerable fields like urban settlement of its first Indus valley 
civilization, religious knowledge of our holy books like vedas, Bhagvatgita and puranas, great history, 
wonderful economic prosperity which made it famous as the land of  golden bird. All this prosperity and 
development was not fully reached to our half of the population of India that is women of this land. 

This research is about those women who faced all the difficulties and finally became 
torchbearers of society, especially in British India. 
British Rule in Gujarat 

British rule in India started with the Royal charter issued by Queen Elizabeth to the East India 
Company. After the battle of Buxar company got Diwani rights in Bengal but they came in contact with 
Gujarat in 1612 when Surat became the centre of it in west India.4 In Gujarat rule of East India company 
could be strengthened in the 19th century. The main objective of The East India Company was to gain 
profit through trade. India became the supplier of raw materials for the growing demand of its industry 
in Britain. To have better control on resources and consolidation of British rule they felt the need of 
having better knowledge of society and its culture. This cultural and social policy of the British 
propagated cultural imperialism with the civilizing mission to control the minds of natives and persuade 
them to appreciate western culture and its superiority. Imparting western education to Indians and 
ignoring the indigenous culture was part of British policy to influence the upper class educated Indians.5 
Indians were trained, given jobs in subordinate positions in comparatively less salary than Europeans. 
Gujarat was part of Bombay presidency and the progress of Bombay was felt in Gujarat provinces also, 
especially in the field of education.1 This Progress in education promoted the emergence of a new 
educated and intellectual group of males and females who came forward to improve society and women 
at large.  
Women Entrepreneurship 

Women entrepreneurs are those women who are innovative and have ideas to initiate, organize 
and govern any enterprise or institution. They are capable of performing several tasks related to the 
enterprise like resource collection, the appointment of the labour force and supplying products to the 
market and providing services to others. 
The Government of India has defined women entrepreneurship as “an enterprise owned and controlled 
by women having a minimum financial interest of 51% of the capital and giving at least 51% of the 
employment generated in the enterprise to women”. 
Aims and objectives of Research: 

We all know that still no sufficient and detailed analysis has been conducted to recognise the  
role of women in the economic field in our history. It is need of the hour to find the traits of the 
entrepreneur in colonial women, who went against the social norms of that time. The study of this type 
of topic will encourage and motivate today’s women entrepreneurs.  
The main objectives of this research work are given below: 

1. To know about entrepreneurship during the colonial period. 
2. To study the problems faced by and motivating factors behind women entrepreneurs of the 

colonial period. 
3. To analyse the support given by British authority, if any. 
4. To study the role of the family in the success of women entrepreneurs. 
5. To find out the relation between family background, education and growth of women 

entrepreneurship.  
6. To identify the impact of social-economic factors on women entrepreneurs. 
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Traits of Women Entrepreneurs- 
There must be something that encouraged these women to come out from their houses and 

contribute something which was not done before. Those common traits were: 

 Hard Work 

 Persistent 

 Innovative ideology 

 Visionary and farsighted 

 Ready to accept challenges 
The reasons behind women's enlightenment and their development as entrepreneurs 

 Western Education 

 Support from the family and the society 

 Reformist movements 

 Laws and schemes passed by the colonial government 
Female Entrepreneurs of Gujarat 
Here is the list of some women entrepreneurs: 
Harkor Sethani (1820-1876)  

Nek Namdar Sakhavat Bahadur title was received by Harkor Sethani who belonged to a Jain 
family and gave her entire life for the upliftment of women's life.2 She was the first woman educationist 
and philanthropist of Gujarat. She opened a school for widow girls and women who got training to 
become a teacher and could be financially independent. She donated money to open colleges like Gujarat 
Provential College, for famine relief work , for arrangeing funds to build hospitals. Due to her social 
work, she was praised by Governor Lord Eliphistone of Gujarat when he visited to inaugurate her 
hospital. The Gaekwad king honored her with chatra, shawl, Mashal. Palki and title Chobdar.3 
Gangaben Pranshankar Yagnik (1858-1939)  

She was a Gujarati writer, a teacher and Ayurveda practitioner. She was a child widow who 
swam against the tide and refused to tonsure her head and continued her education.1Her writings Vahem 
Khandan Pothi (1891) and Devi Triya Nishedh (1892) show her concern about social evils prevalent in 
Gujarati society at that time. She was one of the first women entrepreneurs who focussed on swadeshi 
and self-employment,7 she mentioned in her book about various cottage and small-scale industries ideas. 
She established Garbhajivan Aushadhalaya, hospital in Ahmedabad and Mansa.6 
Krishnagauri Hiralal Rawal (1871-1950) 

Krishnagauri belonged to a Brahmin family and married at the age of eleven with a school 
teacher Hiralal Rawal. Due to her hard work and determination, first, she became an Assistant teacher 
and later Head Mistress of Lady Ray Kanyashala in Lunavada. She encouraged others to complete their 
education. She was the one, who tried to maintain balance in the personal and professional lives of 
women by valuing the traditional duties of Gruhpriya, by introducing new subjects like cooking and child 
care.  
Vidyagauri Nilkanth (1876-1958)  

Vidyagauri Nilkanth was born in a progressive family, she was the daughter of a Judicial officer 
and a granddaughter of a social reformer. She completed her secondary education from Anglo-vernacular 
classes at the Mahalakshmi Teachers Training College. With the support of her husband she graduated 
from Gujarat college and becomes the first Graduates along with her sister Sharda Mehta.8 She was 
associated with various educational and non-educational institutions like Lalshanker Umia Shanker 
Mahila Pathshala, Maganbhai Karamchand Girls’ High School, the Diwalibai Girls’ School, 
Ranchhodhal Chhotalal Girls’ High School, Prartha Samaj, Mahipatram Rupram Anath Ashram, All 
India Women Conference etc. She started tailoring classes, adult education classes also. Once Mahatma 
Gandhi said: “No celebration is enough for Vidyaben because she is an ornament of Indian womanhood. 
The more we can honour her, the better. She is an ardent social reformer but at the same time maintains 
our tradition.” Her contribution in the society is endless from being an educationist who introduced 
different subject in curriculam, taught children, forced government to open primary school in every part 
of the country. She was a social reformer who opened Gujarat Stree Kelavani Mandal to spread awareness 
programmes for women to get higher education. She was a wonderful writer also. 
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Sharda Mehta (1882-1970)  
A social worker, freedom fighter,  essayist, biographer, and translator and so many.  Sharda 

Mehta was one of the first two women graduates of Gujarat, She persistently worked for women's 
empowerment, opposed caste differences, worked for untouchability eradication, promoted swadeshi 
goods, established a khadi store, and a  co-operative store called Apna Ghar Ni Dukan. She was chosen 
for  Baroda Praja Mandal and became a member of the Ahmedabad Municipality. She established Jyoti 
Sangh and Vanita Vishram Mahila Vidyalaya in Ahmedabad for women.9 She was a writer who wrote 
Puranoni Balbodhak Vartao, a children’s story book, Florence Nightingale Nu Jeevancharitra, 
Grihavyavasthashastra etc. She even wrote her autobiography named  Jeevansambharana. 
Mithuben  Petit (1892 –1973) 

A great freedom fighter who came from the family of industrialist but went against her family 
and contributed fearlessly for the freedom of our country, in the several movements led by  Bapu 
Gandhiji.10 She was fondly called Maiji. She founded a ashram  Kasturba Vanat Shala  and taught various 
surviving economical skills like leather-work, spinning, weaving, dairy farming for adivasis and harijan 
children. In the same institution, women learned stitching courses to start their own venture. In 1942 she 
even started a hospital for the mentally ill and challenged patient.  
Hansa Mehta (1897 -1995) 

Hansa Mehta was an educator, writer, social activist, parliamentarian and president of the All 
India Women's Conference. She became part of the constituent assembly who emphasised on equality 
and justice for women in India. She was vice-chancellor of Maharaja Sayajirao University of Baroda and 
the vice-chancellor of SNDT Women's University, member of All India Secondary Board of Education, 
appointed as an Indian delegate on the UN Human Rights Commission and highlighting the need 
for gender equality in the opening line of the Universal Declaration of Human Rights. She became the 
vice-chairman of the Human Rights Commission of the United Nations. She was a member of the 
Executive Board of UNESCO. Showing her literary talent she wrote several children's books 
in Gujarati including Arunnu Adbhut Swapna, Bablana Parakramo, Balvartavali. She translated many 
English stories, including Gulliver's Travels. Her political career started with the winning of the Bombay 
Legislative Council election in 1937 being a general category candidate. 
Conclusion 

There was a significant development in the period between 1820 and 1960 where women came 
out from their hoses and with fulfilling their traditional role they even proved themselves in professional 
fields also. They started  institutions, Organisations as philanthropists and industrialist. Nationalist 
movements too encouraged these women to set up indigenous institutions in various parts of Gujarat. 
Kusumgari Hiralal Uldyaram Raval said ‘if wife is uneducated and husband is educated the family will 
not run smoothly. If women are educated on domestic management, then not only the family but the 
nation will also benefit’.  Our women entrepreneurs might be forced by circumstances to start their  
venture, but when they joined, it gave job opportunities to millions and improved life of many.  

As an entrepreneur, she had to perform all the functions involved in establishing an enterprise 
or institution. These functions may include resource management, idea generation and finalizing 
objectives, preparing the project, analyzing the outcome, finalizing the forms of business organization, 
raising funds, appointing workforce, buying machines and materials and operating  business. My research 
indicated that all women who were mentioned in this paper did the same as they all opened their 
institutions run the same, managed them successfully, so in that sense they all were entrepreneurs of 
India during colonial rule. 
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THEMES OF WOMANHOOD IN THE ICON OF BHARAT MATA 
Dr.Suresh Chand 

Associate Professor, Department of History K.G.K. 
(P.G.) College, Moradabad (U.P.) 

INTRODUCTION 
The idea of worshipping Prithvi or earth has been a part of Hinduism since ancient times.1 Bharat Mata 
first appeared in a work by Bankim Chandra Chatterjee in the 1870s but the painting known to us today 
is the work of Abanindra Nath Tagore in 1904. Bharat Mata, also known as Mother India in English, is 
the personification of our country, Bharat, as a mother goddess. In ancient Indian literature, the mother 
and the motherland were given an even higher status than heaven but in modern India, this idea first 
appeared in Bengal when Kali and Durga were worshipped as popular goddesses in the celebrated 
Bengali novel, Anandmath (1882) in which Bankim Chandra represented her in the form of a Hindu 
goddess Durga and Kali. 
The figure received wider notice after the division of Bengal province in 1905 when the concept of 
Swadeshi ideals was running larger in the independence movement. In Tagore's work, Bharat Mata is 
clad in a saffron-coloured saree and holding a book, sheaves of paddy, a white cloth and a rosary. These 
multiple objects are associated with Indian culture which was being painted in response to the boycotting 
of British goods and institutions in the background of the partition of Bengal in 1905. 
The exploration of this ‘icon-ising’ i.e. an act of transforming the idea into an image or icon that a nation 
and its community can identify with will be an integral part of the paper. 
AN INSIGHT 
Jayanta Sengupta, who is the curator of Indian museum in Kolkata, characterizes the painting as "an 
attempt of humanisation of 'bharat mata' where the mother is seeking liberation through her sons". 
The work of Sumathi Ramaswamy, an eminent historian remains significant in this aspect. In 'The 
Goddess and the Nation, Mapping Mother', he has shown how the image of Bharat Mata has been 
reimagined over the years, from being an ascetic, benign figure to a ultra-nationalist warrior. 
Ramaswamy points out that in mass-produced calendar images, the figure of Bharat Mata was vivid, 
with flowing saree and carried arms supported by roaring lions unlike the sadhvi image of Abanindranath 
Tagore's painting. He also shows that the artists cleverly included contested parts of the land such as 
Kashmir in the geo-body of Bharat Mata.2  
Indian mythology supports the viewpoint of earth being the producer of life and its sustainer and is thus 
called Bhudevi, the mother goddess. In the literature by Indian thinkers and politicians, India is referred 
to as a nurturing mother as one can see in the writings of Jawaharlal Nehru and V.D.Savarkar.3 
Various temples have been constructed and dedicated to Bharat Mata, the first such being at Benaras 
which enshrines the map of India in place of a goddess image. 
Karan Gabriel, in his work argues about the elitist and highly exclusive nature of the figure of Bharat 
Mata. He is critical about the all-representative nature of the icon, as India, Gabriel mentions, is mainly 
the peasants and the workers and not beautiful to look at like the mother goddess which is suggestive of 
the social and cultural hierarchies of caste, class and religious majoritarianism being promoted through 
this iconisation. 
She is bound by material structures of gender, religion, caste, class and status, all of which act as 
representative of discrete sets of material and ideological practices.4 
The figure is intensively generative of passion being both a mother and a goddess and there is a deliberate 
coincidence between the landmass of the nation and the body of Bharat Mata which encloses the Indian 
territory. 
WOMANHOOD THEMES 
The painting is an appeal to the Indian heart. The anthropomorphic body of the divine mother was 
entangled with the map or territory of the nation. The novel, Anandmath, the celebrated work of Bankim 
Chandra, composes the politics of Hindu nationhood. It embodies a sacred presence in the form of a 
dominant image of the mother goddess. Sarkar mentions that Bankim, in his novel, now imagined a 
deliberately holy war against Britishers, not fought by royal armies but ascetics, giving entry to a new 
commitment of pure patriotism in the form of devotion to the motherland.5 She is an imperial figure, 
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trampling over enemies with remarkable features of might and glory. Bankim is given the credit of 
inventing this "goddess" but in contrast to Hindu devotionalism (Jagaddhatri- food giver, Kali- Shakti 
of destructive force and Durga- the demon slayer), the Goddess of motherland has no mythology or life 
events of her own. This will also lead to breakdown of gender boundaries. 
Even the nationalists were forced to face the question of gender. The orientalist otherization of the 
colonial subject (Said, 1978) created a narrative of colonial masculinity and colonized male effeminacy. 
In the outside political world, the Indian male figure was to meet and challenge the colonial narrative of 
effeminacy by matching modes of aggressiveness and masculinity but the realm of home as Chatterjee 
(1989) argues becomes a site of preserving essential spiritual qualities of national culture. Chatterjee says 
that this was done through the construction of a ‘new woman’ who was culturally refined, spiritual and 
essentially different from the ‘common woman’. There started a marked difference in the essence and 
domain of men and women: man would work in the outer sphere based on dominant principles of 
masculinity and woman would rule the inner sphere displaying the cultural, spiritual essence of the 
nation. It was at this juncture that the nationalist also felt the need to produce a “nation idea” based on a 
principle different from the west and the one which will develop its own narrative of cultural essentialism 
and spirituality. Thus, the male figure needs to be cast as the material actor (son/savior) of the nation and 
the feminine figure needs to be cast as the spiritual and unchanging nation. This image needed to be 
spread in order to develop a ‘national consciousness’.6 This visual icon (Davis, 2007) irrespective of 
literacy or language barriers allowed all people to associate themselves with that icon which represented 
a particular imagination of the nation. 
Bharat Mata is the image of national culture as a feminine and spiritual entity. It is a symbolic fiction 
that covers itself in the veil of Hindu antiquity but produced by a modern imagination and spread or 
disseminated through modern means.7 Hindu nationalists successfully managed to render it a ‘symbol of 
militant Hindu nationalism’.8 
For Tanika Sarkar (2010), the first cultural artifact through which the Bharat Mata iconography develops 
is the concept of Desh Mata (motherland) which became widespread in Bengal during the later half of 
nineteenth century as the embodiment of Mother Goddess and latest in the pantheon of Hindu female 
deities. Sarkar feels that the need to return to the past implies a need to return to a state of innocence and 
infancy where the child is undifferentiated from the mother, the nation land. 
Kiran Chandra Bandopadhyay has written a play named “Bharat Mata” in which Bharat Mata occupies 
the space of a grieving, sorrowful and suffering mother reflecting the distress of its people. Bharat Mata 
is shown as “Adi-Bharati”, the widow of Arya Swami in Bhudeb Mukopadhyay’s satirical piece, 
Unabhimsa Purana or the nineteenth purana i.e. as the embodiment of all that is essentially ‘Aryan’.9 
According to Ramaswamy (2005), Mukopadhyay turned to the Puranas in which sati was scattered across 
52 different places which became Hindu pilgrimage spots and thus brought all her sons (inhabitants) 
together who were born out of her womb.10 
Bankim’s visualization of the mother embarks on a journey from the mother she was in the past to the 
mother she is in the present and transforming herself into the mother she will become in the future i.e. 
from Goddess Kali to the one who retains the power to transform herself into Goddess Durga with ten 
arms, powerful and mighty reflecting religious culture and widening its appeal.11 This sentiment aroused 
by Bankim somehow reaffirmed her status as an ancient Goddess. All this connects it with the ‘Sanskritic 
Aryan Hindu life-world’ linked with the Hindu way of life. Ramaswamy also reaffirms the status of 
Bharat Mata as an ancient Hindu goddess. This figure with its authenticity that existed in the past 
provides power and strength to nationalism and gives its people a feeling of religiously infused 
nationalism to fight for its freedom and glory. In almost all ‘bodyscapes’, a term used by Sumathi 
Ramaswamy, Bharat Mata’s apparel with special emphasis on her sari plays a crucial role in producing 
and claiming national space. The roaring lion by her side is kicking the fairly large British crown and the 
darkness of colonialism has to give way to the new republican through the two sources of light in the 
icon- Bharat Mata’s halo and the fire burning on top of the Ashoka Pillar.12 

Jha (2004) interprets Abanindranath Tagore’s visualization  of Bharat Mata as an amalgamation of 
Lakshmi, goddess of wealth and prosperity and Saraswati, goddess of knowledge clad as a Vaishnava. It 
emphasizes the Hindu necessity of renouncement i.e. tyaga, here in relation to the imperialism of the 
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western world. The painting indicates divinity which sets her apart from the common world or women 
in colonial India who were pale, tearful and frail. Rabindranath Tagore refers to her as an embodiment 
of shakti which represents power and fearful strength. He says- “Have I not told you that, in you, I 
visualize the shakti of our country..when I see you before me, then only do I realize how lovely my 
country is”.13 
This ferocious representation of Bharat Mata as a deity flanked by lion, attired, adorned and armed is 
giving a call to her sons to fight in the nationalist movement against the british. This is also evident in 
the cover of Bande Mataram, a news magazine published in Geneva in which she is portrayed with a 
sword and reads the sentiment- “this war has offered itself to you as your duty..”.14 
Brossius elaborates on the question of why this icon of Bharat Mata became so significant for the 
Hindutva ideology in India by mentioning that the narrative revolving around her made her an ideal 
figurine for Hindutva’s iconography of the nation state and her body and map became motifs for 
visualizing brotherhood responsible for protecting the mother.15 The icon is so captivating with its 
territorial representation in a way that her head is placed in Kashmir and borders which demarcate India 
from its neighbors are completely dissolved. The weapons display her destructive potential and her 
ferociousness infuses it masculine agency. Many scholars argue that these weapons carried by the mother 
goddess are not for herself but for her sons, highlighting the issue of anxiety over female militancy. This 
also takes us to the debate over female objectification with the argument that the woman appears as 
nation or mother and the man acts as her savior. It iconizes not just the nation but also its culture, 
patriarchies, its traditions and its pedigrees. 
CONCLUSION 
The cult of Bharat Mata was born out of the patriotic fervor during the Indian nationalist movement when 
the nationalist passion was transformed into an image of the nation as a mother. The painted deity stood 
for the self-sufficiency of the Indian nation in the making.The paper has explained the construction of 
this national identity along with the conceptual development of the icon in the form of an exclusive Hindu 
goddess underlining the theme of womanhood, divinity and the strategic function performed by it during 
the independence movement in India. 
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RANI OF JHANSI REGIMENT: REVISITING SUBHASH CHANDRA BOSE, 
WOMEN AND INDIA’S FREEDOM STRUGGLE 

-NIDHI GAUR (RESEARCH SCHOLAR) 
 
INTRODUCTION: 
Our understanding of national movement is mostly limited to the movements, heroes, facts mentioned in 
books by famous authors but there are many unsung heroes of our national movement who deserve a 
place in not only books but even in the hearts and minds of all patriotic Indians. Rani Jhansi Regiment 
(RJR) of INA is one such glorious chapter in India’s freedom struggle but is lesser known to the world 
as no holistic work has been done specifically on this first all-women regiment from an Indian point of 
view. These Ranis served in the Indian National Army under Subhas Chandra Bose and this military 
creation of an all-women regiment was an innovation in 1943. The RJR was created as a part of the 
Burma campaign during World War II. The history of the RJR remains highly unexplored owing to the 
mainstream scholars who undermine the service rendered by them by putting it in a few lines. There has 
been a tendency in recent historiography on Nationalist struggle to overlook those forces which could 
not affect far reaching political change or remained outside the ambit of the mainstream Congress 
movement, but were significant in the sheer passion through which they worked towards uprooting the 
foreigner from the Indian soil.  
 Female participation in the movement took various forms. On one hand was the non-violent struggle of 
Gandhi and on the other were the revolutionaries who believed in the armed resistance to throw off the 
yoke of foreign invaders, the British. Among the latter, some adopted the approach of revolutionary 
terrorism but Bose was a pioneer in the sense that he inducted women in well planned military actions 
and that too with a separate regiment for them. This was in stark contrast with the roles Gandhi had in 
mind for Indian women but it's unfortunate that whenever we study about the role of women in India's 
national movement, we mostly come across the Indian women who resisted passively and less is known 
about the women of RJR who fought shoulder to shoulder with the men of Indian National Army. The 
regiment was formed with the Japanese assistance with the aim of overthrowing British colonial rule. 
The announcement regarding its formation was made on 12th July 1943. RJR comprised volunteers from 
the expatriate Indian population in Southeast Asia and was led by Captain Lakshmi Sahgal. Only a few 
of them had ever been to India. Singapore was the initial nucleus where the first training camp was 
established and later Rangoon and Bangkok also became important centres.  
THE MAKING OF THE REGIMENT AND SUBHAS CHANDRA BOSE: 
Bose announced the formation of the regiment on 12th July 1943 but the blueprint of the plan started 
brewing in his head long before this. On his long submarine journey from the naval port of Kiel in 
northern Germany to the Japanese Imperial Navy’s offshore outpost of Sabang, Subhash Chandra Bose, 
the Indian nationalist leader prepared the mission that would occupy the coming years of his life. 
 Bose in his autobiography mentions his high regard for his mother who had a strong will and ruled the 
domestic sphere. He elaborates on his philosophical faith which is progressive in nature and not 
dogmatic, both in moral and biological terms. In a letter to her mother, he remembers the sacrifices of 
Ahilya Bai, Meerabai and Durgavati who lived for the sake of Mother India and in another letter to 
Hemanta, he expresses his desire of Indian women taking educative roles in society. He is thrilled hearing 
Sarojini Naidu and finding some women extremists- Mrs. Mitra and Mrs. Dhar which is an indication of 
progress according to Bose. 
The idea of women taking any active part in the Indian independence movement was dismissed as quite 
impractical until the advent of Netaji in East Asia. Although Rash Behari Bose also realised the need to 
integrate women into the movement, he visualised them as playing the role of nurses and doing relief 
work only but with the arrival of Netaji, all this changed dynamically when he gave a call for ‘total 
mobilisation’ of people and material and the need for women to come forward readily and fight shoulder 
to shoulder with their brothers, husbands, sons and fathers for their motherland. He gave example of 
armies of China and Russia where irrespective of sex, everyone took up arms, indicating his progressive 
identity. The unfaltering belief and faith that these young women had in Netaji says a lot about his 
personality. 
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Sengupta has touched on Bose’s interest in the emancipation of women. She refers to Bose fostering 
mother worship and women’s political and military roles and his creation of Rani of Jhansi Regiment for 
the same. He wanted them to be equal partisans in order to achieve freedom. Bose started to work under 
the leadership of C.R. Das who recognised the need to integrate all factions of society including women. 
Bose kept reminding them that “more than their responsibility towards their homes, the women had an 
even greater duty towards their country” which is in sharp contrast to Gandhi’s view of harmonious 
division of labour and confining women’s movement for freedom to the circle of domesticity. Bose was 
instrumental in the formation of a separate cadre of women in the Bengal volunteers in 1928. Geraldine 
Forbes says that Subhash Chandra Bose was considered by many of the women revolutionaries as 
Bengal’s champion of Women’s rights. We get an idea of Bose’ vision on women by looking at his 
speech at Vienna in 1935 in which he delineated the work being done on women in India and also in 
1938, when he insisted alongwith Nehru for a separate Planning Committee for women. He openly 
encouraged them to look beyond the socially acceptable roles of mother or wife which is assured by 
analysing his bond with important women in her life- his mother, Basanti Devi; Bivabati, her young niece 
whom he told that the purpose of lives of women are no less valuable than the lives of man. He was 
immensely influenced by Vivekananda who proclaimed that “Indian women should acquire the spirit of 
valour and heroism and learn self-defence”. 
Bose’ and Gandhi’s views on women's roles were very different from each other. Gandhi viewed Sita as 
the role model emphasising woman’s silent and dignified suffering as the badge of the female sex 
whereas Bose’ radicalism supported an equal and empowered participation. Sengupta has presented a 
powerful testimony to Bose’s idea of equality between the sexes through an analysis of Rani of Jhansi 
Regiment and the opinions and experiences of women in the regiment like Janaki Thevar, Manvati Arya, 
Anjali Ponnusamy, Rasammah Bhupalan and others. The regiment nurtured a new image of Indian 
women. S.R.Nathan expresses his hope for further research in his writings and speeches to understand 
them better and consider them worth trying in today’s context. 
Sisir K. Bose and Sugata Bose in their work on writings and speeches of S.C.Bose (1943-45) remark that 
Bose aroused the martial spirit of Indian women in East Asia when he asked them to follow the footsteps 
of Rani Lakshmibai of Jhansi and take up arms against the British. During his speech on the opening of 
the first camp for training for Rani of Jhansi Regiment at Singapore, Bose asked Indian women to march 
shoulder to shoulder with their brothers of Azad Hind fauj which makes it evident that he didn’t want 
them to confine themselves to domestic works rather inspired them to lay down their lives on the 
battlefield for sake of India’s freedom in contrast to Mahatma Gandhi. Netaji wanted to regenerate the 
nation and stir a new life among the womenfolk by invoking our glorious past which produced heroines 
like the Rani of Jhansi. He was confident that India can produce thousands of Ranis, flowers of Indian 
womanhood. His speech intensified the emphasis he puts on revolutionary side and bravery of women 
apart from the passive resistance when he reminisce about 1921 Calcutta incident when women faced 
lathi charge and went to jail, Rashtriya Mahila Sangh of ladies in Bengal (1928) and a volunteer corps of 
500 women. Bose further mentions that he is confident of women capability in every work and thus 
motivates them to come forward in India’s fight for freedom and fight along with their brothers against 
the British. 
THE DEVELOPMENTS: 
Bose realized that his best chance to end the British Raj lay in South East and East Asia after the defeat 
of Germany on 2nd February and Singapore’s surrender to the Japanese on 15th February 1942. Since 
then, Bose sought out ways to leave Berlin for Asia. This would also bring him closer to India if based 
in Singapore or Rangoon in contrast to Germany where he raised a 4,000 strong Indian Legion recruited 
from Indian soldiers captured in North Africa.  
In South East Asia, Bose's ambitious blueprint for India’s liberation was based on ‘total-mobilization’ of 
Indian communities which also included an all-female Rani Jhansi Regiment. Dr. Lakshmi’s tour 
remained instrumental in convincing many ranis and their parents to join and strengthening its growth. 
Bose’s organization in 1928 of 300 strong women volunteers in Bengal to parade on the occasion of INC 
gathering was a prototype to RJR which is also evident in the section leader being referred to as ‘Colonel 
Latika’. This time, he chose a suitable name for the regiment dedicated to Rani Lakshmibai who fought 
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against the British during the 1857-58 Indian Mutiny. After three days of his arrival in Singapore, Bose 
addressed the soldiers of INA in which civilians also attended and from where Dr. Lakshmi 
Swaminathan, doctor and member of the women’s section of the Indian Independence League would 
become his most trusted ally to realize his dream of RJR and expand its operations. She has been a part 
of the  reception committee that awaited Bose’s arrival in Singapore on 3rd July. His speeches filled her 
with enthusiasm. Firstly she had to mobilize women for the IIL’s rally to be held on 12th of July with 
the highlight being a women’s guard of honour that would present arms to Netaji. She managed to collect 
the initial 20 women who were willing to be trained to present arms and went through a rigorous drilling. 
The nucleus of the RJR was thus formed using these 20 women. Bose told Lakshmi that the benefit of 
women playing such a role was twofold- the liberation of India and the end of oppression and subjugation 
of women by men by giving them strength of opposing exploitation and demanding equal rights. Dr. 
Lakshmi ensured her full support, thus beginning the multiplication of the Ranis for which she followed 
the door to door approach. With no training ground of their own, they began the training in a maidan 
within the IIL’s ground for a few hours everyday. Throughout the remaining July and August, the time 
was taken up in military training and organizing them at headquarters, the result being the initial number 
20 now rising to hundred and more. Despite various hurdles and opposition from families and relatives, 
the RJR kept receiving more applications. 
On 30th March 1944, Dr. Lakshmi’s proudest day, the regiment’s first passing out parade, celebrated the 
first batch of officers in Singapore. The first ranis from the Singapore camp, including Janaki and Papathi 
Davar from Kuala Lumpur and Rasammah and Ponnammah Navarednam from Ipoh were on their way 
to Burma via the infamous Death Railway. 
SURVIVING RANIS:  
Chhabra (2015) has given a detailed account of the surviving freedom fighters. While being specifically 
concerned with women in RJR of INA, she describes her meeting with Veerbalaben Nagarwadia, 
member of the famous Dandi march who credits Gandhi for infusing the spirit of freedom struggle in the 
women; Nirmalaben Desai who was deeply influenced by Gandhi and briefs about Jyotisangh, started by 
Mridulaben on Gandhi’s insistence to do something for making women self-reliant and independent; Ela 
Bhatt, founding member of SEWA (Self-employed women’s association); Sarla Shah (influenced by 
Gandhi too). The extraordinary accounts of these women freedom fighters makes the impact of Gandhi 
on women for joining the national movement much evident. Chhabra then begins to furnish details about 
Bose and formation of RJR-the first ever all-women military wing of the world by him. Captain Lakshmi 
Sahgal quotes Netaji-“we have so far dealt with only half of our population. Women form another half 
and I want them to be given a chance to start a women’s regiment, the Rani of Jhansi Regiment”. He also 
shared his difference with Gandhi on the need for changing methods according to the situation. Asked 
about her choice of leadership between Gandhi and Bose, Sahgal felt that Netaji’s ideas were definitely 
correct one. 
The women in RJR undertook the same training as men and used to undergo minor bombings frequently. 
When Netaji disbanded the regiment, a large number of women wrote a petition to stay and fight for 
liberation. Chhabra mentions that these ranis never got recognition but we couldn’t have achieved 
freedom without them. 
Gyan Kaur, from Burma remembers how Bose asked her to join RJR and praises the high-spirited girls 
and always put the needs and safety of ranis above himself. Manvati Pande Arya, another Rani describes 
Bose’s personality as that of a father talking to his daughters. Narrating an incident where Netaji gave 
his watch to a Rani to recover from a trauma, she calls him kind-hearted and thoughtful. Gauri 
Bhattacharya Sen gives a detailed description of her experience in the camp and regards Bose as humane, 
very strong and inspiring. 
Three sisters-Karuna, Maya and Aruna Ganguly; Pratima Sen, Parul Bhattacharya who now runs Netaji 
Subhash Chandra Bose school and left his husband to join RJR as she found a purpose in life which 
according to her was given to them by Netaji, Momoto Mehta, Narayani Tripathi, Rajkumar Gupta, 
Krishna Thapar who joined RJR remenices once writing a letter to Gandhi asking to work with him but 
instead got a reply to stay back and spread awareness among women, children and poor; Savitri 
Ramkishan, Subhadra Joshi, Dhanalakshmi, P.Meenakshi, Sushila Nayar who tells Chhabra about 
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Gandhi and his weak state after Ba’s death depicting his deep relationship with her. Chhabra views the 
absence of sexual abuse among the ranis as the excellent depiction of protection by Netaji and rest of 
INA. Her tale of journey through India, Malaysia, Singapore, Thailand and Burma in search of freedom 
fighters and their records about INA and Netaji is a great insight into this study. 
CONCLUSION: 
Our understanding of social structures in history depends to a great extent upon the position and roles of 
women in the society. India, although having a glorious tradition, its women's position has been 
precarious owing to the largely patriarchal setup. History writing treats the topic "Role of women in 
National Movement” monolithically and does not consider it from the lens of various ideologues 
holistically. The paper tried to fill this gap by giving an account of one of the less explored but extremely 
important part of women history and the history of our National Movement- the Rani of Jhansi Regiment. 
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INTRODUCTION 

The history of Indian Struggle would be incomplete without mentioning the contributions of 
women. The Sacrifice made by the women of India will occupy the foremost place. They fought with 
true spirit and unafraid courage and faced various tortures, exploitations, and hardships to earn us 
freedom. When most of the men freedom fighters were in prison the women came forward and took 
charge of the struggle. The list of great Women whose names have gone down in history for their 
dedication and undying devotion to the service of India is a long one. Woman’s participation in India’s 
freedom struggle began as early as in 1817.Bhima Bay Holkar fought bravely against the British Colonel 
Malcolm and defeated him in guerrilla warefare. Rani Lakshmi Bai of Jhansi whose heroism and superb 
leadership laid on outstanding example of real patriotism. Sarojini Naidu, Kasturba Gandhi, Vijay 
Lakshmi pundit, Annie Besant etc. in the 20th century are the names which are remembered even today 
for their singular contribution both in battlefield and in political field. BHIMA BAI HOLKAR Women’s 
participation in the freedom struggle began as early as 1817 when Bhīma Bai Holkar fought against the 
British Colonel Malcolm and a defeated him in guerrilla warfare. At a very critical time for our 
motherland when the British East India Company was fast expanding its empire in India. 
ANI LAKSHMI BAI  

Rani of Jhansi Rani Lakshmi Bai whose heroism and superb leadership laid an outstanding 
example for all future generations of women freedom fighters. Married to Gangadhar Rao head of the 
state of Jhansi. She was not allowed to adopt a successor after his death by the British, and Jhansi was 
annexed. With the outbreak of the Revolt she became determined to fight back. She used to go into the 
battlefield dressed as a man. Holding the reins of their horse in her mouth she used the sword with both 
hands. Under her leadership the Rani’s troops showed undaunted courage and returned shot for shot. 
Considered by the British as the best and bravest military leader of rebels this sparkling essence of 
courage died a hero’s death in the battlefield. The first name that comes to the mind is that of famous 
Rani Lakshmi Bai of Jhansi. Dressed in the men’s clothes, she led her soldiers to war against the British. 
Even her enemies admired her courage and daring .She fought valiantly and although beaten she refused 
to surrender and fell as a warrior should, fighting the enemy to the last. 

ANI LAKSHMI BAI Rani of Jhansi Rani Lakshmi Bai whose heroism and superb leadership 
laid an outstanding example for all future generations of women freedom fighters. Married to Gangadhar 
Rao head of the state of Jhansi. She was not allowed to adopt a successor after his death by the British, 
and Jhansi was annexed. With the outbreak of the Revolt she became determined to fight back.  
BEGAM HAZRAT MAHAL 

She used to go into the battlefield dressed as a man. Holding the reins of their horse in her mouth 
she used the sword with both hands. Under her leadership the Rani’s troops showed undaunted courage 
and returned shot for shot. Considered by the British as the best and bravest military leader of rebels this 
sparkling essence of courage died a hero’s death in the battlefield. The first name that comes to the mind 
is that of famous Rani Lakshmi Bai of Jhansi. Dressed in the men’s clothes, she led her soldiers to war 
against the British. Even her enemies admired her courage and daring. She fought valiantly and although 
beaten she refused to surrender and fell as a warrior should, fighting the enemy to the last. 
ANNIE BESANT  

Annie Besant an Irish Lady the leader of the Theosophical Society joined the Indian National 
Congress and gave it a new direction. She was the first women president of the congress and gave a 
powerful lead to Women’s movement in India. She soon became a leading labour organizer, strike leader 
and reformer. She also became involved in Indian Nationalism and in1916 established the Indian Home 
Rule League of which she became President. She started a newspaper, “New India”, critized British rule 
and was jailed for sedition. She got involved in Political and educational activities and set up a number 
of schools and colleges, the most important of which was Central Hindu College and School in Banaras 
which she started in 1913. SAROJINI NAIDU Sarojini Naidu had known as “Ccuckoo of India”. She 
was a distinguished poet; renowned freedom fighter. Her father was principal in Nizam College. At that 
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time Nizam was not in favour of Women’s education, hence Sarojini was sent to Madras for schooling. 
She topped the matriculation examination at the age of twelve. She met English authors Arthur Simon 
and Edmond Gausse. It was Gausse who convinced Sarojini to stick to Indian themes-India’s great 
mountains, rivers, temples, social milieu, to express her poetry. 
VIJAY LAKSHMI PANDIT  

Vijay Lakshmi Pandit is a daughter of Motilal Nehru, were the president of congress and brother 
of Jawaharlal Nehru, India’s first Prime Minister. She was inspired by Rani Lakshmi Bai of Jhansi and 
impressed by Sarojini Naidu. She entered the Non-Co-operation Movement to fight against the British 
rule. Vijay Lakshmi represented India in many of the Conferences abroad. She attended numerous public 
lectures and challenged the British dominated delegate’s rights to represent India therein. She was a great 
fighter and took parts in many of the freedom movement. She was arrested in1932 and sentenced to one 
year’s rigorous imprisonment. She was arrested in 1940 and yet again during the Quit India Movement 
in1942. 
INDIRA GANDHI 

Indira Gandhi was a most remarkable woman in Modern India. She became a member of Indian 
National Congress in1938.Soon after her return to India in March 1941, she plunged into political 
activity. Her public activity entered a new phase with India’s Independence in1947.she took over the 
responsibility of running the Prime Minister’s House. The Congress, which had been her political home 
ever since her childhood, soon drew her into leading political roles, first as a member of the Congress 
Working Committee in 1955 and later as a member of the Central Parliamentary Board in1958.In 1959, 
she was elected President of the Indian National Congress .In the eventful years of her leadership as 
Prime Minister, Indian Society underwent profound changes .She was unremitting in her endeavor for 
the unity and solidarity of the nation 
WOMEN IN QUIT INDIA MOVEMENT  

On August 8, 1942, the All-India Congress Committee met in Mumbai and passed a resolution 
calling for British withdrawal from India. Thus, the Quit India Movement was launched. The Quit India 
resolution spoke directly to women "as disciplined soldiers of Indian freedom" and attracted them to the 
movement. Women participated whole-heartedly in the movement and took part in the various protests 
that were taking place at the time. The techniques were the same as Gandhi's previous methods salt 
making, boycotts of courts and schools, picketing cloth and liquor shops, and non-payment of taxes. The 
movement began in the cities with strikes, demonstrations, and clashes with the police and moved to the 
countryside where peasants rebelled against landowners and the agents of British authority. Women 
participated in the initial strikes and demonstrations in cities, were among the radical students who 6 
organized peasant movements, and, when protest was suppressed, joined the secret underground 
activities. By 9th August 1942 the leading women leaders like Sarojini Naidu, Meera Ben and Sushila 
Nayar were confined along with Gandhi at the Aga Khan’s palace Poona. The arrests of the national and 
local leaders caused tremendous uproar among the people. 
CONCLUSION  

India achieved Independence on August 15, 1947 because of sathyagrahas, sacrifices, a century 
of revolutions, struggle, blood shedding by freedom fighters. The women shouldered critical 
responsibilities in India’s struggle for freedom. Women freedom fighters bravely faced the baton of the 
police and went behind the iron bars. Hundreds and thousands of Indian women dedicated their lives for 
obtaining freedom of their lives for obtaining freedom of their motherland. Women shouldered critical 
responsibilities in India’s struggle for freedom. They held public meetings, organized picketing of shops 
selling foreign alcohol and articles, sold Khadi and actively participated in National Movements. They 
bravely faced the baton of the police and went behind the iron bars. Hundreds and thousands of Indian 
women dedicated their lives for obtaining freedom of their lives for obtaining freedom of their 
motherland and only very few could include in this essay due to space restriction. 

 
 
 
 



 

 

18 (with special reference to heritage, culture, social and political history) 
_____________________________________________________________________ 

ISBN: 978-81-952708-6-6 

Reference: 
 
1.  Baird, R. D. (2003). The Convergence of Distinct Worlds: Nehru and Gandhi. In H.  
2.  Bakhle, J. (2010). Savarkar (1883-1966), Sedition and Surveillance: the rule of law in a colonial 

situation. Social History, 35(1), 51-75. 
3.  Gandhi, M.K. (1928). Satyagraha in South Africa. Ahmedabad: Navajivan Trust. 
4.  Gandhi, M.K. (1955). My Religion. Ahmedabad: Navajivan. 
5.  Gokhale, B.G. (1954). Swami Vivekananda and Indian Nationalism. Oxford University Press, 32 

(1), 35-42  
6.  Jaffrelot, C. (2007). Hindu Nationalism. Delhi: Permanent Black. 
7.  Tinker, H. (1974). A New System of Slavery: The Export of Indian Labour Overseas 1830-1920. 

London: Oxford University Press.  
8.  Tiwari, A.K. (2019). Indian National Congress and Eka Movement in Awadh. International Journal 

of Science and Research, 8(1), 1444-1454.  
9.  Upadhyay, N. (2014). Ghadar Movement: A Living Legacy. Sikh Formations Religion, Culture 

Theory. https://www.tandfonline.com/loi/rsfo20. (09-03-2019). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

19 (with special reference to heritage, culture, social and political history) 
_____________________________________________________________________ 

ISBN: 978-81-952708-6-6 

Exploring Role of Indian Diaspora in Indian National Movement 
Dr. Shital A. Agrawal 

Department of History; Shri & Smt. P. K. Kotawala Arts College, Patan 
 

Indian National Movement was fought on two fronts. The first front was in India where the 
national movement was fought under the leadership of Indian National Congress and the other front was 
in overseas countries from where many Indians contributed in the Indian freedom movement. Indian 
national movement was a long journey of Indian freedom. Agitation against colonial rule started just 
after the establishment of British rule in India. But, these agitations took nationalist shape after the 
establishment of Indian National Congress in 1885. The Indian National Congress provided leadership 
to the protest movements against colonial government. Most of the nationalist leaders of Indian national 
movement were Westerneducated and they belonged to certain castes, communities, linguistic and 
economic groups. These leaders belonged from mainly three presidencies of India such as Calcutta, 
Bombay and Madras. According to Sekhar Bandyopadhyay, they were more concerned about creating 
their own elite society and culture. These nationalist leaders had not only limited goals but also 
unspectacular achievements (Bandhopadhyay, 2009). Moderate leaders such as Gopal Krishna Gokhle, 
Fhirozsah Mehta S.N. Banerjee etc. focused mainly on economic reform, constitutional reform and 
administrative reform. But main weakness of moderate leaders was that they could not influence the 
common people of India (Chandra, 2009). Moderate leaders were of the view that slowly British 
government would give rights to Indian. But, in 1907 Congress divided in two parts. The second part of 
nationalist leaders had not believed on moderate leaders. They were known as extremist leaders. Bal 
Gangadhar Tilak, Lala Lajpat Rai, Bipin Chandra Pal and Arvind Ghosh etc. were main extremist leaders. 
Extremism emerged in India because of British policies and lack of success of moderate leadership. 
Extremist leaders made Swaraja as their primary aim. 
Indian Diaspora before Independence:  

The year 1905 was a turning point in the history of Indian freedom struggle because this year 
witnessed great political changes not only in India but also in the world. In India, Bengal was divided in 
two parts in this year and for world, Japan defeated Russia in the same year. In 1905, the Bengali people 
did the first nationalist mass movement against the British government. Therefore, the leading Indian 
intellectual Benoy Kumar Sarkar pointed out that the year 1905 was the beginning of a new age for India 
(Sarkar, 1922). These Indians were sent into different colonies as worker but some of those Indians were 
well educated and started their trade in those colonies. In this way, they had earned lots of money. During 
20th century, Indian leaders went to the different colonies and met with Indian Diasporas and requested 
them to help in the Indian national movement. Lala Lajpat Rai went to Canada and United States of 
America and requested Indians to participate in Indian freedom struggle. Because of this, these Indians 
focused towards Indian nationalist movements (Jaffrelot, 2007). Till 1914, North America had become 
the home of Panjabi diaspora. South Africa was also one of the most important colonies of British empire. 
When British established their colonies in South Africa, they sent Negroes there. These colonies needed 
more workers; therefore, British officers requested British Indian government to send more labourers. 
The first batch of Indian indentured labourers reached at Natal on November, 16, 1860. After that, a large 
number of Indian labourers were sent in South Africa from India. Indentured labourers were called 
‘coolies’ in South Africa by the Europeans (Gandhi, 1928). These Indians belonged to various parts of 
the country like United Province, Bihar, Maharashtra, Coromandel Coast, Malabar, and Orissa. Many of 
them were sent directly from India whereas; some of them were those labours who were already working 
in different colonies. According to Hugh Tinker, 1.3 million Indians were shipped out of India as 
indentured labourers between 1830s and 1917. 
Leadership of Indian Diaspora in Indian National Movement:  

The leadership of Indian diasporas played significant role in Indian National movement. Many 
Indian leaders such as Mahatma Gandhi, B.R. Ambedkar, Rash Bihari Bose, Mohan Singh, Tarak Nath 
Das, Lala Lajpat Rai, Lala Hardayal, Subhas Chandra Bose, V.D. Savarkar etc. went to the different parts 
of the world and saw the freedom, enjoyed by the citizens of those countries. These leaders dreamed to 
make India free from the colonial rule. After coming back to India, Gandhi used his non-violent methods 
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in Indian freedom struggle which were not used by his contemporary Indian nationalist leaders. Gandhi 
did not participate in movements just after coming back to India. He tried to understand the nature of 
Indian society and the condition of Indian masses. Therefore, he travelled in various parts of India to 
know the real situation of the country. In this way Gandhi tried to understand the pulse of the nation. 
Gandhi knew the importance of religion therefore; his many political ideas and methods were influenced 
by his religious ideas. After 1917, Gandhi became an important figure in Indian political history because 
of his philosophy of nonviolence and its practice. Gandhi’s political philosophies such as idea of truth, 
non-violence, satyagraha, sarvodaya and constructive works etc. made him leading leader at that time. 

Shyam ji Krishna Varma(1857-1930) was also one of the most important leaders among them 
who were contributing for the freedom of India from abroad. He belonged from Gujarat. He led the 
Indian freedom struggle from Europe from 1893 to 1914. He founded the India House in London in 1904 
which became the centre for Indian revolutionaries like Savarkar, Madam Cama, and Madan Lal Dhingra 
etc. Shyam ji Krishna Varma was deeply influenced by Swami Dayananda Saraswati and became the 
first president of Bombay Arya Samaj. He worked as an assistant professor at Oxford University 
(Sundaram, 2015). Shyam ji Krishna Varma published a monthly magazine named ‘Indian Socialist’ in 
1905. This was the time when swadesi movement was going on against colonial government in Bengal. 
Through his magazine, Krishna Varma published critical writings against British government in India. 
An organization named ‘Indian Home Rule Society’ was formed by Krishna Varma. He owned a house 
in Highgate which is known as ‘India House’. This house was mess-cumhostel for Indian students. Many 
revolutionary leaders like Vinayak Damodar Savarkar, were stayed in this India House (Bakhle, 2010). 
Role of Overseas Organizations in Indian National Movement:  

Indian independence in 1947 was the result of a long freedom struggle. This freedom struggle 
was fought in India and from overseas. Many Indians were migrated in various countries in the form of 
indentured labourers. They had various problems so they started protest movements in those colonies. 
They formed many organizations to fight for their rights. Shyam ji Krishna Varma established Indian 
Home Rule Society in London in 1905. Krishna Varma also established India House in London. Both 
organizations were opened for Indian Students but were used for revolutionary activities. Bhikhaji 
Rustom Cama joined Indian Home Rule Society. After some time, she moved to Parish and started Parish 
Indian Society and published ‘Bande Mataram’ magazine. Taraknath Das formed Indian Independent 
League in California (USA) in 1907. Lala Hardayal formed Ghadar party in USA and in Canada in 1913. 
These organizations played significant role in Indian national movement. Mohan Singh formed Indian 
national army in Singapore in 1942 (Ghadar Centennial Commemoration, 2013). Ghadar Party and its 
Role in Indian National Movement: The idea of Ghadar party came in the mind of some Indians who 
settled in America and in Canada. In July 1912, Indian mill workers assembled at Portland. They decided 
to establish Pacific Coast Hindustan Association. On 1st November, 1913, the Ghadar Party came into 
existence in San Francisco (Upadhyay, 2014). Ghadar party was mainly dominated by the Punjabis 
however; it also included Indians from various parts of country like Darisi Chenchiah and Champak 
Raman from South India, Vishnu Ganesh Pingle and Sadashiv Pandurang Khankhoje from the West 
India. Taraknath Dash and Jatindar Lahiri belonged to the East India. Indian Muslims also joined the 
Ghadar party. Maulvi Barkatullah was an important active Muslim member of Ghadar party from central 
India. 
Indian Home Rule Society and India House in London:  

Indian Home Rule Society and India House were established by Shyam ji Krishna Varma in 
London. Both organizations played significant role in Indian national movement because they provided 
shelter to the revolutionary Indians in London. Krishna Varma published a monthly journal ‘The Indian 
Sociologist’ to propagate revolutionary ideas among Indian diaspora in England. Its copies were 
distributed not only to India but also to various countries where Indian diaspora was living. According 
to the Oxford graduate, the aim of this paper was ‘to enlighten the British public with regard to the 
grievances, demands and aspirations of the people of India and its unrepresented millions.’ Shyam ji 
Krishna Varma was of the view that India could not get independence without the leadership of educated 
Indian intelligentsia. India House became the well-known place for Indian revolutionaries because many 
young Indians who visited in England joined India House. V. D. Savarkar visited in England in 1906 and 
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joined this organization. Later, he was known as the father of the Hindutva nationalism. Many other 
leaders like M. K. Gandhi, Lala Har Dayal, Lala Lajpat Rai and Asif Ali joined this organization (Tine, 
2007). 
Conclusion:  

Indian national movement emerged in India because of the exploitative nature of British colonial 
government. British conquered Indian territories because they wanted to get more economic benefits. 
After the battle of Plassey, British government controlled over Indian bureaucracy. British had many 
colonies in various countries. India was not only a big market for British goods but it also had a large 
resource of labourers. Due to this, British Indian government sent many Indians in various countries as 
indentured labours. With the passes of time, these overseas Indians had become economically strong and 
they influenced local governments. When these overseas Indians came with the contact of educated 
Indian leaders, they supported Indian national movement. Along with this, many educated Indians 
reformers and leaders visited in England, America and Canada and saw the freedom enjoyed by the 
people. These reformers and leaders contributed in Indian national movement. On one hand, thinkers like 
Vivekananda and Ram Mohan Roy focused on the logical base of Indian philosophy. They worked for 
social reform within the Hindu society which was dominated by many unnecessary social rituals. And, 
on the other hand, leaders like M. K. Gandhi and B. R. Ambedkar focused on social reforms within the 
lower caste. Dr. Ambedkar is considered as the pioneer of social reform within the subaltern section of 
Indian society. Gandhi gave a new philosophy to the Indian political leadership. Subhas Chandra Bose, 
Lala Hardayal, Mohan Singh etc. adopted extremist method to get independence from the colonial 
government. They felt that Indian could not get independence without using force. In this way, we mainly 
see the use of three kinds of ideologies in Indian nationalist movement. The first ideology provided 
spiritual base to the national movement, second ideology provided strong political base to the national 
movement within the Indian masses and, the third ideology provided extremism to the Indian national 
movement. Many Indians settled in various countries and formed various organizations. These 
organization played significant role in Indian freedom movements. These organizations provided place 
for the revolutionaries Indians in foreign. 
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राज थान के ांितका रयो ंका आजादी की लड़ाई म योगदान 

Mr. Shesh Karan Charan 
Assistant Professor, Govt. Arts College, Wav 

Vice president; ICHRC India 

पृ भूिम  
“आजादी के दीवानो ंके नाम तु े कहा तक िगनाए, 

शीश िदए ह िजन लोगो ंने आज हम उ  शीश नवाए।“ 

राज थान। हमेशा शूर वीर लोगो को धरती रही है। जब भी धरती की र ा के िलए आ ान आ तब यहां 
के लोगो ने धरती और धम की र ा के िलए सव  ौछावर िकया। आजादी की लड़ाई के दौरान यहां के अनेको ं
अनेक वीर सपूतो ंने जात पात और धम तथा े  के बंधनो ंसे मु  होकर देश की तं ता के िलए योगदान िदया 
है। ऐसे अनेक ांितका रयो ंऔर तं ता सेनानीयो म से कुछ का योगदान को उ े खत िकया जा रहा है। 

अजुन लाल सेठी : ज  – 9 िसत र, 1880 जयपुर। 

जयपुर की महाराजा कॉलेज से ातक की िड ी ली।जयपुर म जन चेतना का सू पात अजुन लाल सेठी के 

ारा िकया गया। इ  राजपूताने म रा ीयता का ज दाता माना जाता है।20वी ंशता ी के ांरिभक वष  म राज थान 

म ांितकारी गितिविधयो ंके सृजन का ेय सेठी जी को िदया जाता है। चौमू का िजलाधीश बना पर ु बाद उ ोनें 

यह कहते ए नौकरी छोड़ दी ’’अगर अजुन लाल नौकरी करेगा तो अं ेजो ंके भारत से बाहर कौन िनकालेगा?’’ 

तथा िजलाधीश का पद ाग िदया। 1905 म जयपुर म जैनिश ा चारक सिमित की थापना की। 1907 म सेठीजी 
ने जैनिश ा सोसायटी की थापना अजमेर म की थी। 

1908 म इसका कायालय अजमेर से जयपुर लाया गया तथा इसका नाम जैन वधन पाठशाला िकया गया, 
िजसम मुखतः  ा का रयो ंको िश ा दी जाती थी। जोरावरिसंह बारहठ व तापिसंह बारहठ ने यही ंिश ा ा  

की थी। इस पाठशाला म ा का रयो ंको िश ण उतर देश के रासिबहारी बोस व िद ी के अमीरच  देते 

थे।सेठी जी ारा थािपत जैन िश ण सं था का उ े  जैन धम का चार करना नही ंथा, वरन् यहाँ ांितकारी 
युवाओ ंको िश ण देना था।1915 म सश  ांित की योजना के तहत सेठी जी को धन एक  करने का िज ा 
सौपंा गया था। इसी के तहत एक बार सेठी जी मोतीच  व उसके अनुयािययो ंने िबहार के आरा िजले के िनजाम 

नामक थान के एक जैन संत को लूटने की योजना बनाई िजसम उस जैन संत की ह ा हो गई।इस ह ाका ड़ के 

कारण सेठजी को 7 वष की सजा सुनाकर इ े दि ण म वै ूर (तिमलनाडू) जेल भेज िदया गया।1920 म रहा 
होकर महारा  प ँचे। वहाँ बाल गंगाधर ितलक ने कहा – ’’सेठ जी जैसे देश भ  के कदमो ंका महारा  की धरती 
पर आना एवं उनका इस तरह ागत होना मराठो ंके गौरव की बात है’’ 

महारा  के बाद सेठी जी गुजरात गए जहाँ व भ भाई पटेल के नेतृ  म उनका ागत आ, तथा सेठी 
जी का जुलुस िनकाला जाने लगा तो वहाँ के छा ो ंने घोड़ो ंके थान पर ंय जूतकर सेठी जी की गाड़ी को पूरे शहर 

म घूमाया। बारदोली से अजमेर आकर सेठी जी ने इसे अपनी कम थली का मुख के  बनाया। 1922-23 म महा ा 
गाँधी जी के कहने पर अजमेर े ीय कां ेस का अ  बनाया गया।1924 म अजमेर कां ेस अ  के चुनाव के 

दौरान ह रभाऊ उपा ाय ने अजुन लाल सेठी को हरा िदया तथा इस हार के िलए अजुन लाल सेठी ने महा ा गाँधी 
को िज ेदार ठहराया। 1934 म गाँधी अजमेर आये तथा यं सेठीजी से िमलने उसके िनवास थान गये। अ  

पद के चुनाव हार जाने के बाद से सेठी जी ने राजनैितक गितिविधयो ंसे स ास ले िलया तथा सा दाियक स ावना 
के काय करने लगे। अजमेर म दरगाह म ब ो ंको अरबी/फारसी पढ़ाते ए 23 िदस र, 1941 को इनका देहा  

हो गया। लोगो ंने इ  मुसलमान समझकर दफना िदया लेखक सु र लाल ने अपनी पु क भारत म अं ेजी राज म 

सेठी जी के बारे कहा है िक राज थान का स ा सपूत वह ांितकारी िजसने अपने दीपक की लौ से िह दु ान की 
ांित को चमकाया आज यं बुझ गया। 

अमरच  बांिठया 
अमरच  बांिठया का ज  सन् 1771 ई. म बीकानेर म आ। इसके िपता ापारी थे तथा उनका ापार थल 

ािलयर था। ये िपताजी के साथ ािलयर चले गये। ािलयर राजप रवार ने इ  नगर सेठ की उपािध देते ए 

राजकोष का भारी बना िदया।सन् 1857 की ांित के समय रानी ल ी बाई और ताँ ा टोपे को धन की आव कता 
पड़ी तो अमर च  बांिठया ने ािलयर का राजकोष व अपनी िनजी स ित उ  भेट कर दी। अमर च  बांिठया 
को 1857 के ांित का भामाशाह कहते है। तं ता सेनािनयो ंको आिथक सहायता का पता अं ेजो ंको चल गया 
िजस कारण अं ेजो ंने बांिठया को 22 जून, 1857 को ािलयर म ही पेड़ पर लटका कर फाँसी दे दी। अतः  इसे 
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राज थान का मंगल पा े  कहते ह। (यह राज थान का 1857 की ांित म थम शहीद था) आज भी बांिठया जी की 
मूित उस पेड़ के नीचे थािपत ह। 

हीरालाल शा ी 
हीरालाल शा ी का ज  24 नव र, 1899 म जोबनेर (जयपुर) म ी नारायण जोशी और ममता जोशी के यहाँ 
पुरोिहत प रवार म आ।शा ी ने 10वी ंक ा पास कर जयपुर से बी. ए. की परी ा उतीण की तथा इसने 6 वष  तक 

सरकारी नौकरी की तथा बाद अजुन लाल सेठी के स क म आने के बाद िदस र, 1927 को राजकीय सेवा से ाग 

प  दे िदया और तं ता आ ोलन से जुड़ गये।1930 म शा ी जी ने लय ती ा नमो नमः  नामक गीत िलखा जो 
ब त उस समय ब त लोक ि य आ।1936 म जीवन कुटीर नामक एक रचना क सं था िजसकी िनवाई क े म 

थापना की जो िक अपनी पु ी शा ा बाई के नाम से थी। इस सं था के मा म से व  ावल न की िदशा म 

मह पूण िश ा दी जाती थी। वतमान म यह सं था वन थली िव ा पीठ के नाम से िव िव ालय का दजा ा  

अ रा ीय ाित ा  मिहला िश ा का एक उ ृ  सं थान है, इस सं था म देश की ही नही ं अिपतु िवदेशी 
लड़िकयाँ भी यहाँ िश ा ा  करती है। हीरालाल शा ी की प ी ीमती रतन शा ी ने वष  तक इस वन थली 
िव ापीठ की संचािलका के प म काय िकया। ीमती रतन शा ी ने जयपुर रा  के स ा ह के समय तं ता 
सेनािनयो ंका कुशल नेतृ  िकया। 1939 म जयपुर जाम ल के स ा ह म सि य भूिमका िनभाई। प ी एवं 

प भूषण से स ािनत होने वाली रा  की थम मिहला है ।जमनालाल बजाज के िनवेदन से शा ी जी ने दूसरी 
बार जयपुर जाम ल की थापना की।1942 म भारत छोड़ो आ ोलन के समय शा ी व जयपुर रा  की सरकार 

के म  जै लमे  ए ीमे  आ िजसके कारण शा ी के नेतृ  म जयपुर जाम ल ने भारत छोड़ो आ ोलन 

म भाग नही ंिलया ।30 माच, 1949 (राज थान िदवस के िदन) को शा ी जी राज थान के थम मनोिनत मु मं ी 
बने। मु मं ी पद की शपथ राज थान के राज मुख सवाई मानिसंह ि तीय ने िदलाई।शा ी जी की आ  कथा 

 जीवन शा  नाम से कािशत ई।16 िदस र, 1974 को हीरालाल शा ी जी की मृ ु हो गई। 

जयनाराण ास 

जयनारायण ास का ज  18 फरवरी, 1899 को जोधपुर के पु रणा ा ण प रवार म आ।जयनारायण ास 

राज थान के थम  थे िज ोनें साम  शाही के िव  आवाज उठाई। जयनारायण ास जी के उदार च र  

के कारण ये मा ाब, राज थान का लोकनायक, शेर-ए-राज थान, ल ड़ और फ ड़ तथा धुन का धनी आिद 

नामो ंसे जाने जाते थे। 

जालौर म चिलत ढोल नृ  को सव थम जयनारायण ास गुमनामी से काश म लाय। 

राज थानी को ा ीय भाषा का दजा िदलाने के िलए राज थानी आंदोलन ा, ो ंऔर ो ंनही ंनामक एक पु क 

का काशन िकया। 

3 जुलाई, 1974 को भारत सरकार ने उनकी ृ ित म डाक िटकट जारी िकया। 

ावर से ासजी ने राज थानी भाषा के थम राजनैितक समाचार प  आगी बाण/अि  बाण कािशत िकया। 

1927 म ासजी ने त ण राज थान व 1936 म ब ई से अख ड़ भारत नामक प  िनकाले। तथा ास जी ने पीप 

नामक अं ेजी की पि क पि का का भी स ादन िकया । 

1948 तक ासजी जोधपुर रयासत सरकार के मं ी रह। यह राज थान के एकमा  मनोिनत व िनवािचत मु मं ी 
बने। जयनारायण जी ास के नाम से जोधपुर िव िव ालय का नाम जयनारायण ास िव िव ालय रखा गया है। 

सेठ दामोदार दास राठी 
दामोदर दास राठी का ज  8 फरवरी, 1884 को पोकरण (जैसलमेर) म सेठ खीवंराज राठी के घर आ। राठी के 

िपता ापार के िसलिसले ावर आ गये तथा राठी जी भी अपने िपता के साथ ावर आ गये।राठी के िपता जी ने 

ावर म एक ई की मील थािपत की। लेिकन राठी जी का स क तो ांितका रयो ंसे था तथा ापार म अिधक 

िच नही ंथी। 

दामोदर दास ने ांितका रयो ंकी खूब आिथक मदद की। 21 फरवरी, 1915 की सश  ांित के िलए इ ी ंके 

आिथक सहयोग से गोपाल िसंह खरवा ने करीब 3000 सश  ांितका रयो ंकी सेना तैयार की अतः  दामोदर दास 

राठी सश  ांित के भामाशाह के नाम से भी जाने जाते है। ावर मे सनातन धम ू ल, कॉलेज तथा नवभारत 

िव ालय की थापना का ेय ी दामोदर दास राठी को जाता है। दामोदर दास राठी ने 1916 म ावर म होम ल 

लीग की थापना की। 2 जनवरी, 1918 को 34 वष की अ ायु दामोदर दास राठी की मृ ु हो गई। 

जमनालाल बजाज 
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जमनालाल बजाज का ज  4 नव र, 1899 को सीकर िजले के काशी का बास नामक गाँव म आ। 

जमनालाल बजाज आिथक ि  से स  होते ए भी एक ांितकारी जीवन तीत िकया। जमनालाल बजाज अपने 

आप को महा ा गाँधी जी का पु  ही मानते थे। अतः  बजाज का गाँधी जी के पाँचवे पु  के प म भी जाना जाता है। 

1920 म कां ेस के कलकता अिधवेशन म असहयोग आ ोलन का ाव पा रत आ और थम िव  

यु  म अं ेजो ंका साथ िदया इसिलए कारण इ  राय बहादुर की उपािध दी। लेिकन असहयोग आ ोलन के तहत 

इस उपािध को वापस लौटाकर देश ेम का प रचय िदया । 1921 म वधा (महारा ) म स ा ह आ म की थापना 
कर िवनोबा भावे को साबरमती से वधा ले आये। बजाज जी िह ी के बल प धर थे, िह ी को ईमान की भाषा 
कहते थे। राज थान केसरी, कमवीर ताप, ाग भूिम आिद प -पि काओ ंके काशन म बजाज जी ने भरपुर 

आिथक सहयोग िकया। बजाज जी ने दि ण भारत म िह ी का चार के िलए रा  भाषा चार सिमित थािपत की। 
जमनालाल बजाज यं को गुलाम न र चार कहते थे। वैसे भारतवष म चार गुलाम होते है – पहला गुलाम – भारत, 

दूसरा गुलाम -देशी राजा, तीसरा गुलाम – सीकर, चौथा गुलाम – बजाज जी। 1927 म बजाज जी ने जयपुर म ’’चरखा 
संघ’’ की थापना कर बी. एस. देश पा े को इसका कायभार सँभलवाया। 1938 म बजाज जी की अ ता म 

जयपुर जाम ल का पुनगठन िकया गया। 1942 म महा ा गाँधी जी ने गौ सेवा की िज ेदारी बजाज जी को 
स लाई। 11 फरवरी, 1942 को जमना लाल बजाज जी की मृ ु हो गई। 4 नव र, 1970 को भारत सरकार ारा 

ी बजाज जी की ृ ित म डाक िटकट जारी िकया। 

डँूगरजी – जवाहर जी 
डँूगरजी – जवाहरजी क वाहा वंश के राजपूत थे। डँूगरजी व जवाहरजी आपस म काका-भतीजा लगते 

थे। इनका ज  सीकर िजले के बठोठ-पाटोदा गाँव म आ। इ ोनें अं ेजो ंको देश से िनकालने के िलए अं ेजी 
छाविनयो ंको लूटना शु  िकया। एक बार उ  धन की आव कता पड़ी तो रामगढ़ सेठ घुरसामल अणतमल की 
बाळद को लूटा था। ये लूटा आ धन पु र झील के घाट पर गरीबो ंको बाँट िदया करते थे। इसिलए इ  गरीबो ंके 

लोकदेवता कहते ह। रामगढ़ के सेठो ंने इ  रोकने के िलए अं ेजो ंकी मदद मांगी। डँूगर जी का सुसराल झाड़ावास 

गाँव म गौड़ राजपूतो ंके यहाँ था। भैरो ंिसंह जो डँूगरजी का साला था जो िक लालच म आकर झाड़ावास से ही सोते 

ए डँूगरजी को िगर ार करवा िदया तथा अं ेजो ंने डँूगरजी को कैद कर आगरा के िकले म भेज िदया। 

डँूगरजी के िगर ार होने के 6 माह बाद ही भतीजे जवाहर जी ने इ  31 िदस र, 1846 को करिणया 
मीणा व लोिटया जाट के सहयोग से अं ेजो ंकी कैद से मु  का िदया । 18 जून, 1847 को डँूगरजी-जवाहरजी ने 

नसीराबाद छावनी पर आ मण कर 52 हजार पये और घोड़े लूट िलये। अं ेजो ंने उ  पकड़ने के िलए स ूण 

श  लगी दी। जवाहर जी बीकानेर के महाराजा रतनिसंह के पास चले गए िज ोनें अं ेजो ंके दबाव के बावजूद 

जवाहर जी को सौपंने से इनकार कर िदया।डँूगरजी ने इस शत पर िक उ  जोधपुर िकले म ही रखा जाए, जैसलमेर 

के िगरादड़ा गाँव म आ समपण कर िदया। जहाँ जोधपुर के त  िसंह ने शरण दी। 

केसरी िसंह बारहठ 

केसरी िसंह बारहठ का ज  21 नव र, 1872 को भीलवाड़ा के शाहपुरा के समीप देवपुरा म आ इस 

गाँव को बारहठ जी का खेड़ा के नाम से जाना जाता है। इनका ज  कृ िसंह जी बारहठ के घर आ। आपकी 
ार क िश ा उदयपुर म ई। केसरी िसंह बारहठ ने पहले मेवाड़ रा  की सेवा की तथा बाद म वे कोटा रा  

की सेवा म रह। ये भीलवाड़ा के िडंगल किव तथा राज थान के महान देशभ  थे। 

1903 म लाड कजन ने एडवड स म के रा ारोहण के अवसर पर िद ी म भारतीय राजाओ ंका दरबार 

आयोिजत िकया िजसम उदयपुर के महाराणा फतेहिसंह को भी आमंि त िकया गया। फतेहिसंह उस दरबार म भाग 

लेने के िलए िद ी जा रहे थे तो िद ी रे े ेशन पर फतेहिसंह को बारहठ के ारा िलखे गए 13 सोरठो ंका एक 

प  िमला। इस प  मे महाराणा फतेहिसंह के पुरखो ंका यशोगान करते ए फतेहिसंह को िध ारा गया था। इस 

प  को पढ़ने के बाद फतेह िसंह का ािभमान जाग उठा और फतेह िसंह िद ी म रहते ए िद ी दरबार म भाग 

नही ंिलया। केसरी िसंह ारा िल खत 13 सोरठो ं(िडंगल भाषा) की रचना को ही ’’चेतावनी रा चँूगिटया’’ कहते ह। 

केसरी बारहठ ने 1910 म गोपालिसंह खरवा के साथ िमलकर वीर भारत सभा नामक ांितकारी संगठन 

की थापना की। 1914 म साधु ारेलाल ह ाका  म इ  मु  आरोपी बनाकर 20 साल की सजा ई। केसरी 
िसंह को िबहार की हजारी बाग जैल म रखा गया। जैल म ही अपने पु  तापिसंह बारहठ की शहादत की खबर सुनी 
तो वे ब त स  ए और कहा भारत माता का पु  उसकी मु  के िलए शहीद हो गया उसकी मुझे ब त स ता 
है। 
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1922 ई. म केसरी िसंह सप रवार कोटा आ गये। कोटा के गुमानपुरा थत माणक भवन म आज भी इनके प रजन 

रहते ह। केसरीिसंह जी का शेष जीवन कोटा म ही बीता था तथा वहाँ उनकी मृ ु हो गई। 

केसरीिसंह जी के िलए रासिबहारी बोस ने उनके बारे म कहा िक ’’भारत मे एकमा  ठाकुर केसरीिसंह बारहठ ही 
ऐसेे  ह, िज ोनें भारत माता की दासता की ंखलाओ ंको काटने के िलए अपने सम  प रवार को तं ता 
के यु  म झोकं िदया। केसरीिसंह जी बारहठ ने अपनी पु ी को प  िलखे ए कहते है – तु  पता है देश की आजादी 
के राजसूय य  म तु ारे प रवार जनो ंकी आ ित से देश के इस बड़े भू-भाग मे ांित संभव हो सकी। केसरी जी को 
राज थान केसरी के नाम से जाना जाता है। इनके ारा रिचत - ठी रानी, ताप च र , राजिसंह च र , दुगादास 

च र  आिद  ह। 

बालमुकु  िब ा 
बालमुकु  िब ा का ज  1903 म पीलवा गाँव डीडवाना तहसील जोधपुर रा  म आ। डीडवाना वतमान म 

नागौर िजले म थत है। िब ा जी का ज  एक पु रणा प रवार म आ। 1934 म िब ा जी ने राज थान चरखा 
एजे ी से खादी भ ार की थापना की। 1940 म जोधपुर आ ोलन का संचालन िकया, तथा मौन साधक बन 

रचना क काय  म संल  रहे। अपनी जवाहर खादी नामक दुकान को राजनैितक कायकताओ ंकी िमलन थली 
बनाई।1942 असहयोग आ ोलन के दौरान जोधपुर म उतरदायी शासन की मांग की, इसी दौरान िब ा जी 
िगर ार कर िलये गये। जेल म राजब यो ंके दु ्यवहार व खराब भोजन देने के िव  िब ा जी ने जेल म ही 
भूख हड़ताल कर दी। 19 जून, 1942 को ा  खराब होने के कारण उनको जोधपुर के िबडम अ ताल म भत  

करवाया तथा इलाज के दौरान उनकी िनधन हो गया। 

पाजी एवं कृपा जी धाकड़ 

मेवाड़ रा  के बगँू िठकाने के िकसानो ंपर हो रहे अ ाचारो ंके िसलिसले म बगँू के िनकट गाँव गोिव पुरा म 

पाजी व करपा जी नामक दो िकसानो ंने िमलकर अख ड़ पंचायत का आयोजन िकया, इस सभा इन िकसानो ं ारा 
मािण ालाल वमा ारा रिचत गीत पंछीडा गाकर िकसानो ंको उ ािहत तथा िकसानो ंको संगिठत करने का काय 

िकया इसिलए मेवाड़ रा  की फौज के अिधकारी टच के िवरोधी बन गये तथा 13 जुलाई, 1923 को टच के नेतृ  म 

िकसानो ंकी सभा म गोिलयां चला दी तथा इस गोली बारी का  म पा जी व कृपाजी शहीद हो गय। गोिव पुरा 
गाँव म इन दो शहीदो ंकी याद म ितवष मेला भरता है। 

गोिव  िगरी 
गोिव  िगरी जी का ज  1858 म डँूगरपुर रा  के बाँिसया ाम एक बणजारे के घर पर आ। आिथक 

थित खराब होने के कारण इनकी िश ा गाँव के पुजारी की सहायता से ा  ई। 1880 म दयान  सर ती से 

ेरणा लेकर जनजाितयो ंकी सेवा म लग गये। इ ोनें 1883 म िसरोही म स  सभा की थापना की तथा भगत 

आ ोलन का सू पात िकया तथा इस आ ोलन से जुड़े भील जाित के लोग अपनी झोपड़ी पर सफेद झ ड़ी लगाते 

थे तथा धूनी और िकसान की पूजा करते थे। 

17 नव र, 1913 को मानगढ़ की पहाड़ी पर स सभा का आयोजन हो रहा था, िजसम मेवाड़ भील कौर 

ने गोिलयां चलाई थी, िजनम लगभग 1500 भील मारे गये थे, इसे राज थान का जिलयावालां ह ाका  कहते ह। 
इस गोलीका  के बाद गु  गोिव  िगरी और उनकी प ी को िगर ार कर िलया तथा फाँसी सजा ई लेिकन 

आिदवािसयो ंके िवरोध के कारण उ  दस साल की सजा ई। सजा काटने के बाद अपना शेष जीवन गुजरात के 

क ाई नामक थान पर िबताया। 

रामकरण जोशी 
तं ता सेनानी रामकरण जोशी का ज  2 अ ू र, 1912 को दौसा म आ तथा इ ोनें जयपुर 

जाम ल म 1939 से लेकर 1942 तक सि य भूिमका िनभाई। रामकरण जोशी जी ने िबजौिलया आ ोलन, बगू 

आ ोलन आिद िकसान आ ोलन म सि य भाग िलया। 1942 भारत छोड़ो आ ोलन तथा नमक स ा ह 

आ ोलन के दौरान उ  बंदी बनाकर जेल भेजा गया। 17 जनवरी, 1983 को त ता सेनानी रामकरण जोशी का 
िनधन हो गया। 

गोकुललाल असावा 
तं ता सेनानी ी गोकुल लाल असावा का ज  2 अ ू र, 1901 को टोकं िजले के देवली क े म एक 

माहे री प रवार म आ। असावा जी नमक स ा ही तथा सि य ांितकारी एव लोकि य नेता थे। असावाजी 
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संिवधान िनमा ी प रषद् के सद  रहे है तथा 1948 को राज थान संघ के धानमं ी बनाये गये।20 नव र, 1981 

को गोकुल लाल असावा जी का जयपुर म िनधन हो गया। 

ामी कुमारन  

ामी कुमार का ज  15 अ ेल, 1889 को रंगून म आ। 1910 म चीन जाने पर ामी जी डॉ. सेन यातसेन 

से िमले तथा कलकता आने पर िगर ार कर िलये गये और नौ साल बाद जेल से मु  ए। 1920 म ामी जी की 
नागपुर म ी अरिव  से भट ई। सन् 1921 म ामी ावर आये और एक िवशाल िकसान स ेलन िकया। इस 

समय इनके पीछे पुिलस लगी ई थी िफर भी इ ोनें अपना काय बंद नही ं िकया। राज थान म इनके वेश पर 

पाब ी थी िफर भी भेष बदलकर रयासत म जाते और लोगो ंसे िमलते थे। 1948 म इ  िगर ार कर अजमेर जेल 

म नजरब  रखा। इनका िनधन 29 िदस र, 1971 को हो गया। 

ह रभाऊ उपा य 

ह रभाऊ उपा य का ज  भौरंासा ाम ( ािलयर रा ) म 9 माच, 1893 को आ तथा इ ोनें औदु र 

तथा नवजीवन आिद पि काओ ंका स ादन िकया। उपा ाय जी ने 1916 से 1919 तक महावीर साद ि वेदी के 

साथ िमलकर सर ती नामक पि का का स ादन िकया। ह रभाऊ उपा ाय ने 1925 म स ा सािह  म ल की 
थापना की तथा 1927 म गाँधी आ म की हटंुडी (अजमेर) म थापना की।1945 को आपने हटंुडी म मिहला िश ा 

सदन की थापना की। 1952 म आप मु मं ी रहे तथा 1957 से 1965 तक आप रा  मं ी के पदभार पर रहे। 

1966 को ी उपा ाय जी को पद ी उपािध से नवाजा गया। 25 अग , 1972 म उपा ाय जी का देहा  हो गया। 

गोपाल िसंह खरवा 
गोपाल िसंह खरवा का ज  अजमेर िजले के खरवा ाम म आ। राजपूताने म वीर भारत सभा के नाम एक गु  

संगठन सि य था। इस संगठन म बारहठ के साथ गोपाल िसंह खरवा ने भी मह पूण काय िकये।इस संगठन के 

मा म से राजपूतान के राजपूतो ंको इस सभा म बड़े पैमाने पर जोड़ना ही नही ंब  उनम तं ता की भावना को 
उ  कर ांितका रयो ंका साथ देकर अपना रा  थािपत करने की मह ाकां ा जागृत कर दी।सश  ांित 

21 फरवरी, 1915 को िनि त की गई। राजपूताने म राव गोपालिसंह खरवा, दामोदर दास राठी को ावर और िवजय 

िसंह पिथक को अजमेर-नसीराबाद पर क ा करने का काय सौपंा गया था। लेिकन इस योजना की भनक अं ेजो ं
को लग जाने के कारण यह यास ि या त नही ंहो सका। कुछ समय बाद खरवा जी को िगर ार कर टॉड़गढ़ 

िकले नजरब  कर िदया गया तथा वहाँ से फरार होकर ये भूिमगत हो गये, लेिकन अ  म िकशनगढ़ म इनकी 
पहचान हो गई तथा वापस नजरब  कर िदया गया तथा 1920 को इ  मु  करा िदया गया।गोपाल िसंह खरवा जी 
का मु  काय ांितका रयो ंको हिथयार उपल  कराना था।गोपाल िसंह खरवा जी अनुशीलान सिमित जुड़े थे। 

इ ोनें राजपूताने म वीर भारत सभा का गठन िकया, इनका िनधन 1939 म आ।भारत सरकार के संचार मं ालय 

ने 30 माच, 1989 म इनकी ृ ित म डाक िटकट जारी िकया। 

सागर मल गोपा 
महान तं ता सेनानी सागरमल गोपा जी का ज  3 नव र, 1900 म जैसलमेर म आ।राज थान के ऐसे तं ता 
सेनानी थे िजनकी ज थली ही कम थली मृ ुपय  रही ंहै।सागरमल गोपा जी ने जैसलमेर म राजनैितक चेतना 
उ  करने के साथ-साथ िश ा सार पर िवशेष मह  िदया। जैसलमेर के त ालीन महारावल जवाहरिसंह के 

अ ाचारो ंका कड़ा िवरोध िकया सागरमल गोपा ितब त जाम ल के नेता थे। इसिलए इनका वेश जैसलमेर 

एवं हैदराबाद रा  म ितब त था ोिंक इनकी गितिविधयाँ आ ोिशत करने वाली थी लेिकन इ ोनें इसकी 
कोई परवाह नही ंकी तथा िनर र अ खल भारतीय देशी रा  लोक प रषद् के अिधवेशनो ंम भाग िलया।सागर मल 

गोपा जी ने आजादी के दीवाने तथा जैसलमेर म गु ाराज नामक पु क िलखी तथा इसकी ितयाँ बटवाई।सागरमल 

गोपाजी को 24 मई, 1941 को राज ोह के जूम म जेल म डालकर इन पर अमानवीय अ ाचार िकया। (इन पर 

केरोसीन डालकर जलाया गया) इस कारण 4 अ ेल, 1946 को इनका िनधन हो गया। 

जुगलिकशोर चतुवदी 
जुगलिकशोर चतुवदी का ज  4 नव र, 1904 को साँख ाम (मथुरा) म आ पढ़ाई समा  होने के बाद आपने 

िश क पद पर काय िकया।1930 म अपनी नौकरी से ाग प  देकर भरतपुर जाम ल की मा ता के िलए 

स ा ह म भाग लेते ए सि य राजनैितक जीवन की शु आत की।1940 म आप भरतपुर नगरपािलका से सद  

बने। भारत छोड़ो आ ोलन म भाग िलया तथा 10 अग , 1942 म िगर ार हो गये। 1943 म ज जया ितिनिध 

सभा म चुने गये।1947 म भरतपुर म बेगार िवरोधी आ ोलन को नेतृ  दान िकया।10 माच, 1948 को जब म  
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संघ की थापना की गई उसम आप उप- धानमं ी चुने गये। तथा पूण एकीकरण के बाद देश कां ेस महामं ी पद 

पर रह और जयनारायण ास के मंि म ल म आप को मं ी बनाया गया। 

ाला साद शमा 
ाला साद शमा मूलतः  अजमेर िनवासी थे। ांितका रयो ं के स क म आने के बाद रा ीय भावना जा त 

ई।1931 म र े खजाना लूटने की योजना बनाई लेिकन शासन को इसकी भनक लग जाने के कारण ये सफल 

नही ंहो सके। हमेशा ांितका रयो ंकी मदद के िलए तैयार रहते थे। प रणाम प ांितका रयो ंकी गितिविधयो ं
पर नजर रखने वाले पुिलस अिधकारी ाणनाथ डोगरा तथा सरकारी भेिदये पर अपने ाणो ंको खतरे म डालते ए 

गोिलयाँ चला दी।1942 म भारत छोड़ो आ ोलन म वे जेल गये लेिकन कुछ िदन बाद ही फरार हो गये। और 

ाधीनता तक वे भूिमगत रहे। 

पं. नरोतम लाल जोशी 
पं. नरोतम लाल जोशी जी का ज  16 िदस र, 1916 को झु झुनँू म आ।जयपुर जाम ल के त ाधान म 1938 

म जन आ ोलन के वतक रह।1939 म आपने शेखावाटी जकात आ ोलन को न केवल नेतृ  दान िकया ब  

साम ो ं ारा कृषको ं का जो शोषण िकया जाता था उसके िव  भी आवाज उठाई।1943 म जयपुर रा  म 

नगरपािलका सुधार हेतु गिठत सिमितयो ंम सि य योगदान िदया।1945 म आप संिवधान िनमा ी सिमित के सद  

भी रहे।1951 म आप राज थान मंि म ल म से वे िविध एवं िनवाचन िवभागो ंके मं ी रहे।1952 एवं 1957 म झु झुनू 

सीट से िनवािचत ए और िवधानसभा अ  के पद को गौरवा त िकया। 

शोभाराम कुमावत 

शोभाराम का ज  7 जनवरी, 1914 को अलवर म आ।1942 म भारत छोड़ो आ ोलन के समय वकालत छोडकर 

रामच  उपा ाय और कृपादयाल माथुर के साथ सावजिनक जीवन म सि य ए।1942 म महा ा गाँधी आमरण 

अनशन पर बैठे तो उनके साथ शोभाराम जी ने भी 13 िदन तक उपवास िकया तथा अलवर के ेक आ ोलन म 

सि य रहे।18 माच, 1948 को िनिमत म  संघ का इ  धानमं ी मनोिनत िकया गया। वृहत राज थान संघ म 

हीरालाल शा ी के म म ल म इ  मं ी बनाया गया। इसके बाद भी सांसद, िवधायक और मं ी बरकतु ाखाँ 
के म म ल म रह।शोभाराम कुमावत अ  तक रा वादी नीितयो ंके प़  म रहे। इनका िनधन सन् 23 माच, 

1984 म आ। 
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“िहंदी सािह  म कृ  का  परंपरा का इितहास" 
डॉ.नरेशकुमार का ीभाइ पटेल 

िह ी िवभागा ; ी मु जीवन ािमबापा आट्स 

कोलेज,  वाघजीपुर, पंचमहाल,गुजरात   

 
  आधुिनक युग म यह अिपरहायकाय है। िक ाचीनकाल के िविभ  त ो का पुन: मू ांकन 
िकया जाये तथा आज के प र े  म उनकी उपयोगीता समझी जाये। यह बात हम िन:सकोच कह शकते है िक 
सािह  समाज का दपण है। समाज िनरंतर प रवतशील है ाचीन सािह  वतमान का िन पण नही कर सकता है 

ुिक सामािजक मू ो का प रवतन होता है । अब यह िचज आव क है िक ाचीन त ो का समी ा क अ यन 
करना िजसके कारण ाचीन धारणाओ म शोध करके हम उ े हमारे िलए उपयोगी बना सकते है। भारत म आिद ंथ 
‘वेद’ की कथा की स ा सवमा  है । वेद के बाद ा न ंथो, उपिनषदो, रामायण, महाभारत, पुराण एवं िश  
सं ृ त सािह  म भी कथाओ का िव ार ीपांत होता है । आिदकाल की कथाओ और रामायण-महाभारत के 

संग हमारा देश, हमारी सं ृ ित, हमारा समाज ये सब हमारे धम का साद है। यह सभी कथाओ का आ य ले के 
िव  सािह  के परवत  किवओने िविवध सािह  का सजन िकया है । 
  भारत की िश  और लौिकक दोनो पर राओ ंम कृ  एक मह पूण देवता और महान पु ष 
के प म स ािनत एवं ात है। भगवान ी कृ भारतीय सं ृ ित गौरव के मु  ंभ है। माना जाता है िक 
भागवत धम की भ  साधना ही राम और कृ  का उदगम है। भारतीय धम एवं सं ृ ित  का धान उदे  मो  

ा  करना है। इसके तीन साधन माने गये है। कम, ान और भ । महाभारत के काल म सा त धम एवं गीता 
दशन के प म भागवत धम का आिवभाव आ । “ वृित एवं िनवृित, ेयअ◌ोर ेय, लौिकक और अलौिकक, माग 
के सम य के प म महायान बौद्घ धम का उदय  आ । व ुत: भ  का उदय दि ण भारत से आ । वै व 
धमका चार सार दि ण भारत म ा -प र ा  होकर बाद म सम  उतरी भारत म िवकिसत होने लगा। यहा 
यह ात  है िक इस धम का चार ी रामानुजाचाय, मा ाचाय िव ु ामी एवं िन काचाय ने िकया । ी 
रामानुजाचाय ने िविश ा ैतवाद के िस धांतो का ितपादन िकया ।“ १ 
 कृ भ  और कृ च रत का मु  आधार ीमद भागवत  है। “‘कृष’धातु म  ‘नक’ य जुडकर कृ   
बनता है । िजसका अथ है ‘कषित’ मन: मन को आकृ   करनेवाला । ‘कृष’ धातु स ावाचक है  और ‘ण’ य 
आनंद दोनो का भाव प पर  कृ  कहलाता है। नारायण ामी ने ीमद भगवतगीता की ावना म ‘कृ ’ 
श  की ा ा करते ए िलखा है िक- “कषित सवान, कु ौ लय काले इित कृ  : अथात :- लयकाल म जो 
सभी जीवो को अपने कारण म लीन करे उसका नाम कृ  है ।”२ 

 यहां पर जैन कृ -कथा की परंपरा कुछ अलग ही िदखाइ देती है ।  
“जैन कृ च र  के अनुसार कृ  ना तो कोइ िद  पु ष थे न तो ई र के अवतार या भगवान यंवे मानव ही थे, 
हालािक एक असामा  श शाली वीर पु ष एवं स ाट थे । जैन पुराण कथा के अनुसार ुत काल म ितरसठ 
महापु ष या शलाका-पु ष हो गए चौबीस तीथकर बारह च वती नव वासुदेव (था नारायण) नव बलदेव और नव 

ित वासुदेव । वासुदेवो की समृद्िघ साम  एवं पदवी च वत यो ंसो आंधी होती थी । ेक वासुदेव तीन ख ो ं
पर शासन चलाता था । वह अपने ित वासुदेव का युद्घ म संहार करके वासुदेव  ा  करता था। और इस काय 
म ेक बलदेव उसकी सहाय करता था । राम, ल ण और रावण, मश: आठवे बलदेव वासुदेव और ितवासुदेव 
थे । नवी ि पुटी थी कृ , बलराम और जरासंघ की -।”३ इस कार कृ  काल म जैन कृ  च र   की परंपरा कुछ 
अलग ही उभरकर सामने आती है।  
 
 

 िहंदी सािह  म कृ  का  परंपरा :-  
 िहंदी सािह  म कृ -का ो पर महाभारत एवं ीमद भागवत  का यथे  भाव िदखाई पडतां है । “िहंदी 
सािह  म कृ  भ  का  परंपरा का ार  महाकिव सूरदास, से माना जाता है । िकंतु िहंदी कृ  भ  का  
पर िव ापित का और िव ापित पर जयदेव के गीत-गोिवंद का यथे  भाव  है । बारहवी शता ी म जयदेवा ने 
अनुराग िवरह उ ं ठा, िमलन, अिभसार आिद के मा म से कोमल कांत पदावली म राधा के च र  को मधुर और 

ेममय बनाकर ुत िकया । “डॉ.िशव सादजी का अनुमान है िक “पूरा गीत-गोिवंद पहले परवती पि मी अप ंश 
म िलखा गया था िजसे लेखक ने यं सं ृ त म पांत रत कर िदया ।” ४ बलदेव के गीत गोिवंद से भािवत होकर 
िव ापित ने अपने का ो म राधा-कृ  के मा म से ृगारी िवलािसता का दशन िकया । िव ापित को िव वानो 
ने िहंदी गीित का  का आिद गु  माना है । ोिक उ ोने भाव और भाषा दोनो े ो म िह ी गीित का  का नेतृ  
िकया है।  
 िहंदी सािह  म भ काल मे गोपालनायक, बैजु बावरा, भालण,  िव ुदास आिद अनेक किवयो के का  
िमलते है, लेिकन सबसे े  मीराबाई की पदावली है । गुजरात, राज थान तथा ज देश म मीरा के पदो ने कृ  
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भ  के चार सार म मह पूण योगदान िदया है। इ ो ंने सभी देशो की सीमाओ का अित मण करते ए अ  
देशो के भ  सािह  ेमीओ तथा आम जनता के दय म अपना थान बनाया । मीराबाई ने एक और भगवान 

कृ  के ेम म िवहवण होकर क णा और वेदना की अिभ  और कांताभाव से कृ  के प सौदंय का वणन 
िकया है तो एक और िनगुण िनराकार  के प म पद िलखे है । उस पर संतो का भी भाव िदखाइ देता है । 
भगवान ी कृ  का िवयोग सहने म असमथ वह कृ  से ाथना करती है िक लय पी िदपिशखा को अपने म 
अनीलीगं कर लो, “मीरा कहै भु िगरधर नागर जोत म जोत िमला जा” ५ 

 
 कृ  का  परंपरा के िविवध सं दायौ का इितहास :- 

 भगवान ी कृ  की ज  भूिम ( ज) म कृ  भ  को पुन जीिवत करने के िलए सोलहवी शती म 
मुख क  बनाये गये जहां कृ  भ  सं दायो के संगठनो का आरंभ आ ।कृ  परंपरा के सं दायो का संि  
प इस कार है। 

 िन ाक सं दाय :- 
 इस सं दाय के मुख किव ी भ , ी ह र ास देव, परशुराम देव, ल दास, धनानंद, रिसक गोिवंद आिद 
है इस सं दाय के किवयोने युगलो उपासना की प धित अपनाई । ी राधा कृ  एक ही परम त  के दो प है नर 
और नारी ।  

 सखी सं दाय :-  
 इस सं दाय को ह रदासी सं दाय एवं ट ी सं थान के नाम से भी जाना जाता है। इसके मुख किव ामी 
ह रदास, बीठल िवपुल देव, िबहा रन देव आिद है। इस सं दाय म िकया, परिकया से ब त उपर कोटी की िन  
द ित की भावना हे, ोिंक सखी सं दाय म त य की भावना चरम सीमा है। अत: एवं ि या- ि यतम की इ ा 
अनुसार ही काय करना पडता है।  

 व भ सं दाय :-  
 यह सं दाय वृ ावन का मुख  सं दाय है। ी राधा एवं कृ  इस सं दाय के उपा  है । भ  की माधुय 
भावना की धारा िन काचाय ने आरंभ की थी उसका राधाव भ सं दाय म उसका िवकास आ । इस सं दाय म 
अ छाप के किवयो म पहले चार कु नदास, सुरदास परमानं दास, कृ दास, महा भु व भाचाय के िश  थे । 
शेष चार गोिवंद ामी, छीत ामी, चतुभुजराम तथा न दास गो ामी िवठ नाथजी के िश  थे अ छाप के 
किवयो म सुरदास एवं नंददास सबसे मह पूण है। 
 सूरदास का प रचय उनकी रचनाओ से ही िमलता है। सूरसागर, सुरसारावली और सािह  लहरी तीनो 

मालिणक ंथ है, आचाय नंददुलारे बाजपेयी के श ो म “ ज के सम  जीवन का सार-रस-माता के दय का 
रस, िपता के सुख का रस, सखाओ के सहवास का रस ि यतमा गोिपयो ंके संयोग-िवयोग का रस जो स ूण कृ मयी 
रस है। वही सूरसागर है।” ६ 
 सूरदास के बाद नं दास का थान है इ ोने अपने सं दाय के अनुकूल भ  का िन पण िकया हे भ  
ही मु  का साधना है। 

 चैत  सं दाय :- 
 इस सं दाय को गौडीय सं दाय भी करते है । इसका िवकास मुलत: बंगाल म आ बाद म ज देश म 
उनके क  थािपत आ । इस सं दाय म िहंदी सािह  ाय: अ कािशत है िफरभी कुछ किवयो की रचनाओ का 
संकलन िमलता है । इसके मुख किव माधवदास, जग ाथजी, ी रामराग, सूरदास, मदनमोहना, व भ रिसक 
और गुण मंजरीदास है ।  

 लिलत सं दाय :- 
 लिलत सं दाय को िवषणु ामी सं दाय अथवा  सं दाय भी कहते है। ी वंशी अिल जी इस सं दाय 
के वतक थे । इसके मुख किव ी वंशी अिल, ी िकशोरी आिद ी अलबेली अिद है । इस सं दाय म राधा का 
िविश  थान िदया गयां है। राधा का अमरनाथ  है । सम  जडे चेतन उसके आधीन है ।  

 णामी सं दाय :-  
 इस सं दाय को िनजानंदीय, ‘ ी कृ  णामी’ तथा ‘िमिहरराज पंथ’ सं दाय भी कहते है । अंितम नाम 
के थान पर है । शरण िबहारी गो ामी ने इसके महाराज पंथ अथवा मराज पंथ नाम बताये है । इस सं दाय के 

मुख किव- ाणनाथजी, ी मुकंुददास, महाराज, छ साल ी भुषणदास आिद है। इसका आधार ीमद भागवत है। 
 शुक सं दाय :-  

 इस सं दाय को चरणदासी सं दाय भी कहेते है । ोिक इ े  सं थापक ामी चरणदास है । इस सं दाय 
के किव है किव रामसखी, राम प ीजुगतान , ी आ ाराम आिद है। 
 उपयु  सं दायो के अित र  शंकरदेव माधदेव, नरो म, बीरबल, तानसेन, रसखान, तुलसीदास आिद 
सं दाय िनर े  किवयो ने भी कृ  का  ुत िकये है। इन म रसखान िवशेष प से िस ध ए है । रसखान ने 
कृ  के बाल प राधा-कृ  की ीित और णय लीलाओ का िवशेष प से वणन िकया है ।  
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 रीितकालीन कृ  का ो का इितहास :-  
 केशवदास का रचनाकाल भ  काल के उतराध म है। िकंतु हम इ ै हम भ काल और रीितकाल की 
कडी के प म पाते है । इ ो ने किवि या और रिसकि या म राधा कृ  के ृगार को मनो मु कारी के प म 

ीकारी कीया है । 
 िबहारी :- इनकी एक मा  रचना ‘सतसई’ है इसके कई दोहो म कृ  के ित परमा भाव है । 
 मितराम :- इसके रिचत ंथ रसराज, लिलतललाम एवं सतसई मुख है। 
 गु  गोिवंदिसंह :- गु  गोिवंदिसंह पंजाब के े  किव और िसखो के इसके गु  थे। इनकी रचनाओ ंका 

दशम ंथ म संकिलत िकया है। गु जीने कृ -का  के प म कृ ावतार की रचना २४९२ छं ो म की 
है। 

 देव :- यह किव िहंदी जगत म आचाय किव के प म िस ध है । इनकी भाव िवलास, अ याम, भवानी 
िवलास तथा का  रसायन आिद कृितया रीित-परंपरा का िनवाह करती है।  

उपयु  सभी किवयो के अित र  रहीम पदमाकर, बोधा सोमनाथ, गुमान िम , ाल किव 
आिद अनेकानेक किवयो ने कृ  का ो की रचनाकी है।  

आधुिनक काल के लगभग सभी े ो के भावप  म भारी  प रवतन आ। अब किवता 
रीितकािलन ृगा रकता से मु  होकर  प से ही आधुिनक युग का आरं  माना जाता है लेिकन 
कुछ अपवाद है।  

 आधुिनक कािलन कृ  का  परंपरा के किव का इितहास :-  
 ह रऔध :- अयो ािसह उपा ाय ‘ह रऔध’ जीने ि य था म ी कृ  के मथुरा-गमन के उपरांत राधा 

एवं गोिपयो ंके साथ यशोदा के िव ल  की मम श  वणन खडी बोली म ुत िकया है।  
 मैथलीशरण गु  :-रा किव मैिथलीशरण गु ने भीवीर अिभम ु की कथा ुत करने के िलए जय थ 

वध िलखा । बाद म जय भारत और ‘ ापर’ म कृ  का वणन िमलता है। 
 जग ाथदास र ाकर :-‘रास प ा ायी’ से भािवत होकर र ाकरजीने िहं ोला ंथ िलखा बाद म 

उनका ‘उद्घव शतक’ ब त िस ध आ। 
 ारका साद िम  :- इनका ‘कृ ायन’ का  महाभारत और ीमद भागवद से िलखा है । इसमे कृ  

का  कलंक रिहत होकर े  मानव का िदखाइ देता है । इसम किव ने आधुिनक बोध का 
समावेश िकया है।  

 रामदारीिसंह िदनकर :- किवने युद्घ की भीषण सम ा के प र े  म महाभारत युद्घ का मुलाधार 
बनाकर कु े  का  का णयन िकया है। इसमे किवने युद्घ –िहंसा ितशोध को अभी  नही मानता 
तथािप ाय एवं ं र ाथ युद्घ अिनवाय माना गया है । इनका ‘र रथी’ कण के च र  को उ वल 
बनानेके उदे  से रिचत मह पुण रचना है।  

 डॉ.धमवीर भारती :- अंधायुग रचना म भारतीजी ने महाभारत काल की प र थितयो ं तथा कृ  की 
भुिमका का बौद्िघक िव ेषण िकया है । तो ‘कुनुि या’रचना म भावा क िव ेषण यहां कृ  राधा 
को युद्घ की साथ ा समझाने म असमथ हो जाते है अंत म कृ  युद्घ की िविभिषका से थके हारे राधा 
के अंचले की छाया ढंुढते है।  

 िसयारामशरण गु  :- इनकी ‘गोिपका’ रचना का कथानक  मौिलक जान पडता है इस म किव की लोक 
मंगल की भावना सबसे बडी िवशेषता है ।  

 लं िमनारायण (भार ाज) :- इस किव की िसद्घ रचना “अ ामा” है जो आपातकाल म िद ी 
कालागार म िलखी थी। उ ोने अ ामा की मानिसक थित को उजागर करना चाहां है और भगवान 
कृ  को ही महाभारत युद्घ के िलए उतरदायी ठहराता है ।  

 पोदार रामावतार अ ण :- इस किव की भगवान ी कृ  संबंधी से रचनाएं है ‘सूर ाम, तथा 
कृ ा री’ इस म कृ ा री महाभारतीय कृ  कथा का पुनरा ान है ।  

 कृ नं पीयूष :-‘कनुि या’ रचना किव की मह पूण रचना है। इसम कृ  को साधारण आधुिनक 
मानव के प म िचि त िकया है जो यं प र थितयो ंसे घायल होकर न चाहते ए भी युद्घ रत हो जाते 
है। 

 डॉ.िवनय :- किव ी , डॉ.िवनय का सवािधक एवं चिचत का  नाटक है। “एक प  मृ ु” सृजन और 
िवनाश, िवनाश और सृजन की आपसी टकराहट से  भरा यह नाट्क मानवी ासदी को ािकंत करता 
है ।  

आजके वै ािनक युग म बुद्िघजीवी समाज का ाचीन िढयां एवं अितमानवीय घट्नाओ पर 
कोइ िव ास नही रहा । अत एवं किवयो ने किव कम के उतर दािय  को समझते ए समय की मांग पर 
अ ाभािवक अलौिकक संगो म संशोधन िकया है। 
िन षतः  हम कहसकते है िक भ काल म किवयो ं ने जन जीवन को कृ  भ  के ित िनरंतर 

आ थावान बनाये रखा । सूर, मीरां, रसखान आिद अनेकानेक किवयो की रचनाओने लोकगीतो का प धारण कर 
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िलया । म युग म िजस भ  आंदोलन ने भारतीय जीवन को रस आ लािवत कर नई चेतना दान की यह व ुत: 
कृ  भ   आंदोलन ही था ोिक कृ  च र  म भारतीय जीवन की अनेक स ावनाएं िनिहत थी ।  

आधुिनककाल मे तं ता पुव एवं प ात रिचत कृ  का ो का मुलाधार पुराण एवं महाभारत है, िकंतु 
वतमान युग की नैितक चेतना और आदश के अनुकुल उनमे प रवतन और निवन उदभावनाएं बताइ है, कृ  भगवान 
को मानवीय धरातल पर लाकर आधुिनक मानव की ांित िनराशा और पीडंा का◌े सहते ए एक नये युग के  िलए 

ती ारत  ही नही संघषरत भी ुत िकया गया है । वा व म भगवान कृ  वतमान युग के तीक बन गये है । 
सािह कारो ने तं ता पूव उ ी वीर पु ष के प म बताया गया तो तं ता के बाद पीडंा एवं िनराशा ने भी अपनी 
जगह बना ली है । इस कार कृ  का  परंपरा के सािह कारो एवं िविवध सं दायो को ुत करते ए मने यह 
शोध प  ुत करने का य  िकया है । 
                
 
 
 
 

सहायक संदभॅ ंथसूची  
 
(1) कृ भ  का  ापर, डॉ.सुरेशचं  झा िकंकर, पृ.३२. 

(2) आधुिनक कृ  का  म युगबोध, डॉ.परिवं ् र कोर, पृ.१ 

(3) िहंदी जैन सािह  म कृ  का प-िवकास, डॉ.ि तम िसंधवी,पृ.४०-४१ 

(4) डो.िशव सादिसंह–सूर पूव जभाषा और उसका सािह , पृ.९८-९९ 

(5) मीरा पदावली शंभुिसंह मनोहर, पृ.१६८ 

(6) महाकिव सूरदास आ.न दुलारे वाजपेयी, पृ.१०२ 

 
 

 

 



 

 

32 (with special reference to heritage, culture, social and political history) 
_____________________________________________________________________ 

ISBN: 978-81-952708-6-6 

 જુરાતનો ઇિતહાસ ણવાના મહ વના ઐિતહાિસક સાધનો  
ગ ુમાર પી. ીમાળ   

એસોિસએટ ોફસર & અ ય ; ઇિતહાસ િવભાગ 

ી અન ે ીમતી પી.ક.કોટવાળા આટસ કોલજે, પાટણ 

વૂ- િૂમકા 

જુરાતના રાજક ય ઇિતહાસને ણવામા ંમદદ પ થતા સાધનોની મા હતી ણવી એ અ યતં 

જ ર  છે. થી ુ ંમારા આ લ શુોધ િનબધંમા ં જુરાતના ઇિતહાસને ઉ ગર કરતા ંઐિતહાિસક સાધનોને 

તારવવાનો અ હયા ં ય ન કર  ર ો .ં મા ં સા હ યીક સાધનો અને અ ભલે ખત તેમજ અવશેષીય 

સાધનોને ણવા અિત જ ર  છે. આવા ઐિતહાિસક સાધનો આપણને સ યના દશન કરાવે છે. અને આપણા 

કથનને સાથકતા સા બત કરવામા ંમદદ પ થાય છે. અન ેખાસ કર ન ેઈિતહાસ લેખન માટ અ યતં મહ વની 

બાબત છે. એટલા જ માટ ુ ંમારા આ લ શુોધ િનબધંમા ં જુરાત રાજયનો ઇિતહાસ કયા કયા ંસા હ યીક 

સાધનો અને કયા થી ા ત થાય છે. તે અ હયા ર ુ  કરવાનો ય ન કર  ર ો .ં 

મહાકિવ બાણ ર ચત હષચ રત: 

મહાકિવ બાણભ  ારા થમ થં રચવામા ંઆવેલ તે હષચ રત અને આજ થંમા ંગ ર શ દનો 

થમ વાર ઉ લેખ થાય છે. ત ેઉપરાતં આ હષ ચ રતમા ં હષકાલીન રાજક ય, સામા ક અન ેધાિમક 

પ ર થિતનો પણ કટલાક યાલ આપવામા ંઆવેલ છે. 

ઉ ધોતન ુ ર ર ચત ુવલયમાળા કથા:  

હષ ચ રત પછ નો આ બીજો ન કથા થં છે. મા ં ુ રદશ અને ુ ર ભાષાનો ઉ લેખ મળ  

રહ છે. આ કથામા ં જુરાતની રાજધાની ઝાલોર અને તે રાજયના રા  વા સરાજની મા હતી આપવામા ં

આવેલ જોવા મળે છે.  િતહાર રાજવશંનો રાજવી હતો. આ થં ભાષા િવકાસ માટ અ યતં ઉપયોગી 

િનવડ તેવી બાબતોને સમાવવામા ંઆવેલ જોવા મળે છે. 

રાજશેખર કિવ ૃત કા યમીમાસંા : 

આ થંમા ં જુરાતની ભૌગોલીક થિત તથા લોક વનના ંચતાર ર ુ  થયેલ જોવા મળે છે. રાજશેખર 

કિવએ િતહાર વશંનો િવ ા ુ  હતો અને મહ પાલના ુ  મહ પાલના રાજયની ગૌરવ યા ા નજર 

િનહાળ  હતી. તે િવ.સ. ૯૫૦ થી ૯૮૦ ધુી હયાત હતો. 

રા  ભોજ ર ચત સર વતી કંઠાભરણ :  

આ થંમા ં ુ રો કઈ ભાષાથી સં ુ ઠ થાય ત ેઉ લેખ મળ  આવે છે.  નીચે જુબ લોકમા ં

ર ચત જોવા મળે છે.  

અપ શેન ુ યિત પેન નાચેન ુ રા: 

૧૨મી અને ૧૩મી સદ ુ ંસા હ ય  

બારમી સદ થી સા હ ય રચનાની એક આગવી શ આત થવા લાગી હતી. અને આ સમયથી ઈિતહાસની 

સામ ીની શ આત થઈ એમ પણ કહ  શકાય. 

બ પણ કિવ રચત – કણ ુદંર (નાટ કા) :  

આ કારના સા હ યમા ં થમ ૃિત કા મીર  કિવ બ હણની છે. આ કિવ ૧૨ મી સદ મા ં જુરાત 

આ યો અને રાજધાની આલા હલવાડમા ંકટલોક સમય ર ો હતો. િસ ધરાજ જયિસહના િપતા કણદવની 

ણપયકથાને એણે કણ ુદંર  વ પે રચના કરલ છે. 

િવ મોદવ ર ચત : ક યાણના ચૌ કુય રા  િવ મા દ યના ણુ કતનની યશગાથાને ઉ ગર કર ુ ંઆ 
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મહાકા ય ૧૮ સગ મા ંરચાયેલ છે. આ કા યમાથંી જુરાતની સં ૃિતનો કટલોક યાલ મળ  આવે છે. 

દયા ય મહાકા ય :  

હમચં ાચાય રચત દયા ય મહાકા ય બે ભાગોમા ંિવભા ત છે. થમ ભાગ સં ૃત ભાષા અન ેબીજો 

ભાગ ા ૃત આ દ છ ભાષાઓમા ંછે. થમ ભાગમા ં૨૦ સગ અને બી  ભાગમા ં૮ સગ છે. થમ ભાગમા ં

ળુરાજ સોલકં  થી ુમાપાળ ધુીના સમય ુ ંવણન છે. યાર બી  ભાગમા ંમા  ુમારપાળના રાજક ય 

અને ધાિમક વન ુ ંવણન કરલ છે. આ મહાકા ય જુરાતની રાજક ય, સામા ક અને ધાિમક પ ર થિત 

ઉપર સિવશેષ કાશ પાડ છે. 

સામે ર કિવ ર ચત કિતકૌ દુ  : 

જુરાતના ચૌ કુય વશંના રાજ રુો હત સોમે ર ારા ર ચત આ કા યમા ં વ પુાલ નામક 

મહામા યના વનને ઉ ગર કરવામા ંઆવે છે.1 તેમજ ુ ર રાજધાની અણ હલવાડ ુ ંવણન જોવા મળે 

છે. આ કા યની રચના િવ.સ. ૧૨૮૦ મા ંલગભગ થયેલ જોવા મળે છે.2 

૧૪મી સદ ુ ંસા હ ય 

બધં ચતામણી :  

આચાય મે ુગં ર ચત િવ.સ. ૧૩૬૧મા ં વઢવાણમા ં રહ ને જુરાતના ઈિતહાસને ઉ ગર કરતો 

મહ વનો થં ર યો હતો. અને આ થં આધાર તુ થં માનવામા ંઆવે છે. અણહ લ રુ િવશેની હક કતોને 

ઉ ગર કરતો આ મહ વનો થં છે. બધં ચતામણી એ જુરાતના રાજક ય, સામા ક, ધાિમક અને 

આિથક બાબતોન ેસિવ તાર માહ તી આપતો થં છે.34 

ુમારપાળ ચ ર  :  

ુમારપાળ રા  િવશે મા હતી આપતો થં રરર (બ સો બાિવસ) લોકોમા ંરચાયેલ છે. પાટણમાથંી 

મળ  આવેલ ત િવ.સ.ં ૧૩૮૫ ની છે. જનમડંળના ુમારપાળ બધંમા ંઆમાના અનેક લોકો સમાન 

જોવા મળે છે.5 

િવદશી સા હ ય  

ાચીન જુરાતની સં ૃિતના વ પ ચ લીપીમા ંઉપયોગ એવી ઘણી બધી સાધન સામ ી િવદશી 

સા હ યમાથંી પણ ા ત થતી જોવા મળે છે. આ સા હ યના લેખકોમા ંબૌ ધધમ  ચીની શુાફરો તથા 

ઈ લામી અરબ લેખકોનો સમાવેશ થાય છે. 

ચીની સા હ ય :  

ચીની વાસીઓમા ં વહ સાગેં ભારત િવશે મહ વની નોધો લખેલ જોવા ભારતની ત કાલીન 

પ ર થિતનો ચતાર માટ હ સાગેંની વાસ ન ધો મહ વની ગણાય છે. 

અરબી સા હ ય :  

ુ લીમો આ મણ કર  િવજયી થયા અન ેભારત આ યા તે પહલા ંકટલાય અરબ સુાફરો વેપાર 

માટ ભારત આ યાના ઉ લેખ મળે છે. અરબી સા હ યમા ંપણ જુરાતના ઈિતહાસ માટના લખાણો જોવા 

મળે છે. મા ં૯ મી સદ મા ંબગદાદથી આવેલ ઈ ન દુાબાએ ખલીફા અ બાસીનો રાજકમચાર  હતો. તેણે 

તેની ન ધોમા ં જુરાતના દશોની મા હતી આપેલ જોવા મળે છે. યાર બાદ લેુમાન સોદાગરના યા ા 

િવવરણમા ંિસલિસલ તુવા રયામા ંદ ણના રા ુટ રા ઓ, ુ ર રા ઓ ના કટલાક નામોનો ઉ લેખ 

કય  છે. ભારતના ર િત અને રવાજો ુ ંપણ વણન કરલ જોવા મળે છે. યાર બાદ અરબ યાપાર  અ ુ દ 

લેુમાન સોદાગરના ુ તકના િવવેચનમા ં૩૦ વષ બાદ ઉ લેખન જોવા મળે છે. 

મસઉ (અ લુ હસન અલી) એક ઉ ચ મોટ ય ઈિતહાસ લેખક, ગૂોળ લેખક અને વાસી હતો. 

તેણે ૨૫ વષ વાસ કર  કતા લુ ત બીહ વલ અશરફ નામે ુ તક લ ુ ંતેમ જ બી ુ  ં ુ તકમા ં ુ ુ ુજ–
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જહબ વ મઆદ લુ જોહર લખેલ જોવા મળે છે. આ ુ તકોની શ આતમા ં િવ ની તમામ િતઓનો 

ઉ લેખ કરલ છે. 

િશલાલેખો અને તા પ ો : 

ઐિતહાિસક બાબતોને રુવાર કરવામા ંિશલાલેખો અને તા પ ો એ ઇિતહાસની સાત યતા સા બત 

કરવામા ંઅ યતં મહ વ ુ ંસાધન છે. તા પ ોમા ંમહાન રા  ભોજના દાનપ ો, અને ુ ય વે વ લભીના 

શાસન સમયના મળેલ તા પ ો આપણને એ સમયની ધટનાઓના દશન કરાવે છે. વ લભીના મળેલ 

તા પ ોથી જુરાતના લાટ દશ અને ૃ કુ છ (વતમાન સમય ુ ંભ ચ) મા ંશાસન કરતા ચા કુયો 

(સોલકં ) તથા ુ રલોકોના શાસન સમયના રુાવાઓ મળ  રહ છે. વ લભીના નાશ પછ  અણહ લવાડ 

પાટણનો ઉદય થાય છે. પણ આ સમયના તા પ ો મળ  આવતા નથી અન ેઐિતહાિસક સાધનોમા ંમોટા 

માણમા ંસા હ યીક સાધનોનો જ ઉપયોગ કરવા ુ ંથ ુ ંજોવા મળે છે. 

ચાવડાઓના સમયમા ંદ ણ જુરાત એટલે ક એ સમયનો લાટ દશ પર રા ુટો ુ ંશાસન 

હ ુ.ં  શાખાના તા પ ો મળ  આ યા છે. શીલાલેખો મળ  આવેલ નથી. ચાવડાઓના સમયનો ત 

આ યો અને ચૌ ુ ોની સ ા મી હતી. અને એ સમયના તા પ ો અન ેિશલાલેખો પણ આપણને િવિવધ 

થળેથી મળ  આ યા છે. ની સં યા ૧૫૦ વી થવા આવી છે. ચૌ કુયો પછ  તેમની જ શાખા વાધેલા 

વશં સ ા પર આવે છે. અને તેઓ ૪(ચાર) પેઢ  રાજ કર છે. અને તેમના સમયના એક-બે તા પ ો તથા 

૧૫ (પદંર) વા િશલાલેખો આપણન ેમળ  આવેલ જોવા મળે છે.6 

િસકકાઓ – ુ ાઓ : 

ાચીન સમયના ઇિતહાસને ણવાના સાધનમા ં ુ ાઓ અ યતં મહ વનો ભાગ ભજવે છે. આ 

િસકકાઓ સમયા સુાર તાબંા, જસત, ચાદં , ક સોના ઇ યાદ  ધા ઓુના જોવા મળે છે. આપણા ભારતના 

ઇિતહાસને રુવાર કરવામા ંઆ િસકકાઓની િવિશ ઠ િૂમકા રહલી જોવા મળે છે. જુરાતના રાજક ય 

ઇિતહાસમા ંિસકકાઓ ુ ં વતં  ચલણ બ  ુજ ન હવત માણમા ંજોવા મળે છે. ચા કુયો અને વાધેલા વશેં 

આ ચલણને અજમાયશ કરલ જોવા મળે છે. તેવા ઉ લેખો આપણા બધંોમા ંજોવા મળે છે. પણ આપણને 

આ િસકકાઓ હ ુ  ધુી મ યા નથી. 

ઉપરોકત બાબતન ે સમજવા જઈએ તો આપણા જુરાતના રાજક ય ઇિતહાસને ણવામા ં

િસકકાઓ સહાયક થઈ શક તેમ નથી. 

જુરાત બહારના રાજયોમાથંી મળતી જુરાતની મા હતી  

ઉપરોકત તમામ બાબતો ને જોયા પછ  આપણે સા હ યીક સાધનો તરફ નજર કરવા જઈ ર ા છ એ. 

આ બાબત ે આપણને જુરાત િસવાયના રાજયોના કટલાક સા હ યીક થંોમા ં જુરાતના રાજક ય 

ઇિતહાસના દશન થાય છે. ઐિતહાસીક બાબતોના સદંભ અને ઐિતહાિસક લખાણન ે રુવાર કરવામા ં

મહ વની િૂમકા ભજવે છે. સા હ યીક સાધનો એ રાજયના શાસનો અને રા ના ુ ધમા ંથયેલ િવજયોને 

દશન કરાવવાનો ય ન કરલ જોવા મળે છે.  ુ ંઅ હયા ર ુ  કરવાનો ય ન કરવા જઈ ર ો .ં 

ૃ વીરાજ િવજય કા ય : 

ભારતના િતમ હ ુ  સ ાટ ચૌહાણ ૃ વીરા , શાહ દુ ન સાથેના ુ મા ંિવજય મેળ યો તે િવષયન ે

ઉ લેખીન ેકા મીર  કિવ જયાનક ૃ વીરાજના ચર ના ણુગાન કર ુ ં ૃ વીરાજ િવજય નામ ુ ંકા યની 

રચના કરવામા ં આવેલી હતી. ભારતના કમનસીબે આ કા ય સં ણૂપણે મળેલ નથી. નૂાના 

થંસં ાહલયમા ંભોજપ મા ંશારદા લિપમા ંલખેલી એની એકમા  ખડં ત િત હયાત છે. આ િત અ સુાર 

ૃ વીરાજનો િપતા સોમે ર ુ ર ર િસ ધરાજ જયિસહનો દો હ  હતો. અને તેથી તેની બાળ અવ થામા ં

ુ ર રાજધાની અહ ણલવાડ પાટણમા ંજ િવતાવેલી જોવા મળે છે. િસ ધરાજના ૃ  ુપછ  ુમારપાળે ક  ુ



 

 

35 (with special reference to heritage, culture, social and political history) 
_____________________________________________________________________ 

ISBN: 978-81-952708-6-6 

હ ુ.ં અને ક કણપિત મ લકા ુન સાથેની લડાઈમા ંપણ ભાગ લીધો હતો. માટ આ કા યમા ં જુરાતના 

રાજક ય ઇિતહાસની કટલીક બાબતો આ કા યમા ંજોવા મળે છે.  જુરાતના ઇિતહાસને રુવાર કરવામા ં

અ યતં મહ વ ુ ં થાન ભજવે છે.7 

હ મીર મહાકા ય :  

ચૌહાણ વશંમા ં િતમ વીર અને તાપી રા  હમીરદવ થયો, ની રાજધાની રણથભંોર હતી. અને 

ણે અલાઉદ ન સાથેના ુ ધમા ં અ તૂ પરા મ દાખવી ૃ વીરાજની ક િતને એક વાર ફર થી 

હ ુ થાનમા ં ઉ ગર કર  હતી. આ વીર ુ ષના વનના આધાર ન િવ ાન નરચદં રુ એ સવંત 

૧૪૦૦ની આસપાસ હ મીર મહાકા યની રચના કરલ મા ં૧૪ સગમા ં ુલ મળ ન ે૧૫૭૩ ટલા પઘોનો 

સમાવેશ થાય છે. વીર હમીરિસહ  ર ત ે ુ ધ લડયો તેના ણુગાન કર ુ ંઆ કા ય બ ુજ રસ દ છે. 

જુરાત ુ ં એ રણથભંોર એ પછ  તરત જ ુ લીમ શાસકોના હાથે આવી ગ  ુ હ ુ.ં અને ુ લીમોએ 

જુરાતની િૂમ પર ટૂ  પડયા હતા. ના પર ણામે કણદવ વાઘલેા પોતાની ને કૂ ને નાશી ગયો 

અને જુરાતની વતં તાનો નાશ થયો હતો.આ કા યમા ં જુરાતના વાધેલા વશંની મા હતી આપણને 

જોવા મળે છે. 

પ નાભ ર ચત કા હડ બંધ :  

મ રણથભંોરની કહાની આપણને જુરાતના ઇિતહાસ તરફ ેરણા આપતી જોવા મળે છે. એ જ 

ર તે જુરાત અન ેિસધ દશની વ ચે આવેલ લોરના રાજયની પણ મા હતીથી જુરાતના રાજક ય 

ઇિતહાસમા ં કયાકં કાશ પડતો આપણને જોવા મળે છે. લોરના િસહાસન પર કા હડદ એ સમયે 

બરાજમાન હતો. અણ હલવાડન ે યા પછ  તરત જ અલાઉ દનને લોર પર નજર પડ  અને એક 

િવશાળ સેના ને લોર તરફ રવાના કર  હતી. વીર ર એવો કાનહડદ એ સેના સામે વીરતા વૂક લડ ો 

અને વીરગિતને વય . આ વીરના ણુગાનન ેર ુ  કર ુ ંકા ય પ નાભ નામના વીસ નાગર કિવએ સવંત 

૧૫૧રમા ં જુરાતી ભાષામા ંકા હડ બધં નામે રચના કર  હતી. આ કા યમા ંઅણ હલવાડના ન ટ થવાની 

કથાની િવગતે ઐિતહાિસક ધટનાઓ સાથે કા ય વ પે રચના કરલ જોવા મળે છે. સદર થં િથર રુ 

(વતમાન થરાદ)ના જનાલયમાથંી ા ત થેલ છે.8 

આમ; ઉપરો ત ાચીન થંો અને મહા યો ારા આપણન ે ાકં ને ાકં જુરાતનો ાચીન 

ઇિતહાસડ ણવા મળે છે. આવનાર  પેઠ ને ઉપરો ત થંોના સશંોધન થક  બ  ુજ ૂ યવાન મા હતી 

મળ  શક તેમ હોવાથી શ  તમામ  મા હતી દાન કરવામા ંઆવેલ છે. 
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રા ય એકતાના તીક લોક મેળાઓ 

ડૉ તેશ એ. સાખંટ 

આિસ ટ ટ ોફસર; ઇિતહાસ અ ુ નાતક ભવન 

 સૌરા  િુનવિસટ , રાજકોટ 

તાવના 

િવ ની ાચીન સં ૃિત અને સ યતાઓ મા ભારતની િસ  ુખીણની સં ૃિત સૌથી ાચીનતમ છે. 

 રુાત વીય સશંોધન ારા સા બત થતા ં િવ  એ પણ આ  વીકા  ુ છે. ભારત ભાતીગળ સં ૃિતની 

િવિશ ટ અને િન  િવરાસત ધરાવતો દશ છે. આ દશની ધરા પર  અનેક િતઓએ આ દકાળથી પોતાની 

આગવી સં ૃિત ુ ં સ ન ક  ુ છે. આ સં ૃિત ુ ં અને સ યતા ુ ં દહિપડ તૈયાર કરવામા ં ઇિતહાસિવદો, 

ત વ ચતકો, િશ ણશા ીઓ, સતંો મહતંો, ધારાશા ીઓ, િવ ાનો, િવ ુષી, સશંોધકો, અથશા ીઓ, કાર ગરો 

વગેરનો બૂ જ મહ વ ુ ંયોગદાન ર ુ ંછે.  

          ભારત દશ િવિવધતામા ંએકતા ધરાવતો દશ છે અને આ એકતા માટ આપણો ાચીનતમ 

સનાતન ધમ અને આપણી સં ૃિત તહવારો, ઉ સવો, લોક મેળાઓ, ર ત રવાજો,રસમો વગેર એકતાના 

તીક છે. ધમ એ માનવીની વનની વન વવાની પ િત છે અને તે  વૈયિતક બાબત છે પણ ધમને 

અ સુરતા લોકો ુ ં ડં તેને સામા જક અને રાજક ય વ  ુબનાવે છે અને આ ડંને  હાથો બનાવી વાથ  

લોકો રા ય એકતા અને અખં ડતતાને તોડવા ુ ંકાય કર છે. પરં  ુઆપણા લોક મેળાઓ આ  પણ કોમી 

અને રા ય એકતાના તીક બની ર ા છે એકતાના તીક બની સનાતન ધમ ુ ંદશન કરાવતા ર ા છે. 

ધમ ુદા ુદા હોઈ શક. ધમના નામ અલગ અલગ હોઈ શક. સં દાયો અનેક હોઈ શક. સં દાયના શા ો 

અને િસ ાતંો અનેકિવધ હોઈ શક. પરં  ુઆ ુદા ુદા ધમ  ભ  ભ  સં દાયો અને અલગ અલગ શા ો 

ક િસ ાતંો લોકમેળાઓમા ંએક પ જોવા મળે છે. એટલે લોક મેળાઓ માનવ વનમા ંસ યતા, સં ૃિત, 

આનદં મોદ, ર ત રસમો ના આદાન દાનના તીક છે લોક મેળાઓ માનવતા અને માનવ ક યાણ 

એવા માનવ ધમ ુ ં ે ઠ િત બબ છે ભારતની સં ૃિત, સ યતા અને િવિવધતામા ંએકતા િવ ના લોકોને 

ઊડ ને ખે વળગી છે તેમજ ભારતની સ યતા તરફ આકિષત થયા છે 

          ભારતના ાચીન ઇિતહાસમા ંડો ક ુ ંકર એ તો અનેક કાલ ખડંોમા ંભારત ઉપર અનેક આ ાતંઓ 

આ મણ કયા છે તેમજ અનેક િવદશી ઓ પણ ભારતમા ંઆવી અને શાસનસ ા ચલાવી છે આ 

આ ાતંાઓ અને િવદશી ઓ એ ભારતીયોને અનેક યાતનાઓ, ાસ આપી સં ૃિત ને તોડ  િછ ભ  ક 

કરવામા ંક ુ ંજ બાક  રા ુ ંનહ  આમ છતા ંઆ  પણ ભારતની સં ૃિત સવાગ ુદંર અને પિવ  રહ  છે 

તેમા ંભારતીય સમાજ વન તેમજ લોકમેળા ુ ં બૂ જ મો ુ ં યોગદાન રહ ુ ંછે. 

કોમી અને રા ય એકતાના તીક લોક મેળાઓ શ ત, ભ ત, અને સ દયના િ વેણી સગંમ સમા લોક 

મેળાઓ મા ંલોકો નાત, ત, ધમ, સં દાયના ભેદભાવ િવના માણે અને મનાવે છે. લોક મેળો લોક વનના 

ઉ લાસ ુ ંમ ઘે ું પવ જ નહ  ભારતીય લોક સં ૃિત ુ ંસગંમ થાન છે લોક મેળાઓ લોક વનના સનાતન 

સં કારો ુ ંિવિનમય ક  છે. લોક મેળાઓમા િવિવધ િતઓના દવી-દવતાઓ ધાિમક મા યતાઓ ૃ યો, 

ખાવા-પીવાની ટવો વ લકંારો અને એમના સા હ ય િવશે ણવા અને માણવા મળે છે આ લોકમેળાઓમા ં

અનેક લોક વનની અવનવી કળાઓ, ુ રો ઠાલવતા ંરહ છે. 

લોક મેળાઓ નો અથ 

         લોક મેળા નો અથ અનેક લેખકો િવ ાનો સા હ યકારો સતંો-મહતંોએ પોતપોતાની આગવી ઝૂ ઝૂ 

જુબ આ યો છે એટલે ''મેળો એટલે મેળે મેળે લોકો ભેગા થાય અને મેળે મેળે લોકો િવખેરાઇ ય એમ ુ ં
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નામ લોક મેળા'' લોક મેળા એટલે'' ગામ ુ ંઉમટ ુ ંહોય અને શહર જોવા ય એ ુ ંનામ લોકમેળો લોક 

મેળો'' સામા ય ર તે માનવી સ હૂમા ં હળે મળે તે સ દુાયને સં ૃતમા ં ''મલેએ'' मेलक કહવાય છે 

અમરકોશમા ંमेलके स संगम  એવી યા યા કર છે મેળામા ંભેગા થયેલા સ હૂનો પર પર સગં થતા તેમનો 

સગંમ થાય છે તેથી સં ૃત ભાષામા ંमेलक શ દ પરથી મેળો શ દ થયો હશે તેવી શ તા નકાર  શકાય 

નહ . આચાય ી હમચં ાચાય ની દશી નામ માળા માણે જુરાતી મેળા શ દ मेलक ક मेल मेल  ઉપરથી 

ઉતર  આ યો હશે મેળા માટ ે  શ દ fair  લે ટન શ દ foire પરથી બ યો છે યાર જુરાતી 

જોડણીકોશમા ંમેળા ુ ંસામાનથ સામા ય અથ મળ ુ ંથાય છે, તે િસવાય ઘણા માણસો ુ ંએકઠા થ ુ ંતેઓ 

થાય. ભગવદોમડંળમા ં મેળા ના િવિવધ અથ કરલા છે મક મેળો એટલે ક ત ઘડ  એ છે લો મેળાપ 

થાય. તે બીજો અથ કોઈ ઉ સવની ઉજવણી િનિમ ે ગ મત કરવા ભેગા થયેલા લોકોને મળેા કહવામા ં

આવે છે. આ ઉપરાતં મેળા શ દના સમાનાથ  શ દો ા, તમાચો, ખેલ, મેળાપ લુાકાત, સમાગમ, 

વગેર છે  

         ાચીન ભારતમા ંરા  યવ થત ર તે મેળા સમેંલન યો   યાર તે સમાજ કહવાતો સમાજ 

ારક સામા જક ક ધાિમક પણ હતા મોય સ ાટ અશોકના થમ િશલાલેખમા ંસમાજ શ દનો ઉ લેખ છે 

ાચીન ભારતમા ં િવિવધ આયોજનો માણે માનવ સ હૂો ભેગા થતા. યાર તેમને માટ સમાજ ગો ઠ  

યા ા ઉ સવ વગેર શ દો વપરાયા છે  શ દો લોકમેળાને મળતો આવે છે. પરં  ુઅહ યા આપણે લોકભાષા 

ના સદંભમા ંલોક મેળા ને સમજવાના ય નો કરલ છે ૂના જમાનામા ંવતમાન સમયની મ આનદં અને 

મનોરંજન માટ મયા દત સાધન હતા. તેમા ં લોકમેળા ુ ં થાન બૂ જ મહ વ ુ ં છે. કારણક ભારત 

ૃિષ ધાન દશ છે તેથી મોટા ભાગ ના લોકો ૃિષ સાથે સકંળાયેલા છે આમ  ખેતમ ૂરો ક કાર ગરો અને 

આમજનતા પોતાનો માનિસક થાક ૂર કરવા લોકમેળાઓમા ંજતા અને નવી ચેતના તાજગી મેળવતા. આ 

મેળાનો ભારતીય સં ૃિત અને સમાજમા ંઅને  મહ વ છે તેની અસરો સામા જક રાજક ય આિથક તેમજ 

ધાિમક ે ે પડતી જોવા મળે છે આ મેળવો માનવીને આનદં ખર દ  અને દવ દશન માટની તક રૂ  પાડ 

છે. 

ભારતીય લોક મેળા ના કારો 

     આમ તો મેળવવાના અનેક કારોમા ંવહચવામા ંઆ યા છે તેમા ંખાસ કર ને લોકમેળાઓને  િવિવધ 

િવભાગમા ંવગ ૃત કર  શકાય ઋ ઓુ સાથે જોડાયેલા બીજો દવી દવતા સતંો મહતંો અને પીર ની યાદ 

મા ંયો તા મેળાઓ અને માનવીની વન જ ર  ચીજ વ ઓુ ની ખર દ વેચ માટ  યો તામેળાઓ . 

આ ઉપરાતં પણ લોકમેળો ને અનેક િવભાગોમા ંવગ ૃત કર  શકાય તેમ છે એક દવસે મેળો સા તા હક 

મેળો વાિષક મેળો વગેર વગેર  

ઋ ગુત લોકમેળો 

 ભારતની  ઉ સવ ેમી અને કલા ેમી  છે ાચીન સમયથી ભારત દશ ૃિષ ધાન હોવાથી પચંાગં 

ઋ ઓુ સાથે ઉ સવો અને મેળાઑ  જોડ ને ઉજવણી કરતો આ યો છે સામા ય ર તે ભારત દશ ૃિષ ધાન 

હોવાના કારણે મોટાભાગના લોકો ખેતી સાથે જોડાયેલા છે આથી ખેતીના કામકાજથી થાકલો ખે તૂ ક મ ૂર 

ક પછ  આમજનતા મનોરંજન ા ત કરવા લોક મેળાઓમા ંથતા હતા આ લોક મેળાવો ચોમાસાની ઋ મુા ં

ાવણ અને ભાદરવા માસની ૂણમા અને અમાસના દવસે યો તા તેમજ ઓ ટોબર અને નવે બર 

મ હલા મા ંતેમજ ફ આુર થી એિ લ મ હનામા ંલોક મેળાઓ થતા હતા. 

સતંો મહતંો દવી-દવતાઓ અને પીરો ની યાદમા ંયો તા મેળાઓ  
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             ભારત દશ ાચીન સમયથી સનાતન ધમમા ંમાનતો આ યો છે. અને આઝાદ  બાદ પણ 

ભારતના બધંારણમા ં બનસાં દાિયકતાને વીકારવામા ંઆવી છે. આપણે યા ંઅનેક ધમ  અનેક ભાષા 

અનેક બો લઓ અને અનેક વેશ ષૂા પહરનારા લોકો વસે છે. આપણે ીરામ  ી ૃ ણ, હ મુાન રણછોડરાય 

બા  બ ચુરા  વગેરદવી દવતા ને  મા ય છે ૂ ય છે અને તેમના દવળોયે  ન  થયેલી તીથીઓ 

એ મેળાઓ પણ ભરાય છે.  બૂ જ ણીતા છે. તેમજ અનેક સતંો મહતંો યાદ મા ંપણ મેળાઓ ુ ં

આયોજન થાય છે તેમા ં કબીર જલારામ બાપા સહ નદં વામી તેમજ  અનેક હ ુ  સતંો મહતંો નો 

સમાવેશ થાય છે તેમજ ુ લમ પીરો ની યાદ મા ંમોટાિમયા હઝરતપીર ુ ુ ન ઓ લયા મીરદાતાર 

વગેર ુ લમ પીરો ની યાદ પણ મેળાઓ યો ય છે.  િૂમ અને રા ય એકતા ુ ં તીક છે 

વ ઓુની ખર દ  વેચ માટ ના મેળો  

     ાચીન સમયમા ંવાહન યવહાર નો િવકાસ ન હતો થયો યાર માનવી વનજ ર  ચીજવ ઓુ 

મેળવવા માટ ઘ ુ ં ુ કલ હ ુ ં યાર લોકો વનજ ર  ચીજવ ઓુ લેવા માટ ન  કરલા વાર જુબ 

કોઈ એક જ યાએ સા ૂહક ર તે લોકો વ ઓુની િવિનમય માટ ભેગા થતા હતા ને અઠવા ડક બ ર 

અથવા તો  હાટ તર ક ઓળખવામા ંઆવે છે ના ઉપરથી 21મી સદ મા ંનવો કો સે ટ મોલ તર ક આ યો. 

પરં  ુઆ લોકમેળાઓમા ં વન જ ર  ચીજ વ ઓુ ઉપરાતં ાણીઓ પ ીઓ વગેરની પણ ખર દ વેચ 

થતી હતી. મા ંતમામ વગના, તમામ ધમના, તમામ િતના લોકો ભાગ લેતા હતા. 

       વતમાન સમયમા ંઆ મેળાઓ એ પોતા ુ ં ળૂ વ પતો ળવી રા ુ ં છે સાથો સાથ આ  આ 

લોકમેળાઓ ઔ ો ગક િવકાસમા ંપણ બૂ મહ વના બ યા છે આ  બઝનેસ મેળવો ઔ ોગક મેળવો 

એ કુશન મેળવો વૈ ાિનક મેળો રોજગાર મેળો ૃિષ મેળો કાર મેળો વગેર મેળાના  નવા વ પ છે. 

લોક મેળા ુ ંમહ વ 

          ભારતની  ઉ સવ ેમી એ છે આપણે દરક સગંને એક ઉ સવ તર ક મનાવી છે મા ં

કોમી એકતા અને રા ય એકતા બોધપાઠ જોડાયેલી છે. જુરાતમા ં ુલ ૧૫૨૧ મળેા ભરાય છે. મા ં

હ ુઓના ૧૨૯૩ અને ુ લમોના ૧૭૫ ન ધમના ૨૧ અને પારસીઓના ૧ મેળો ભરાય છે મા ંસૌથી 

વ  ુમેળાઓ જુરાતમા ં રુત જ લામા ંભરાય છે ની સં યા ૧૫૯ યાર સૌથી ઓછા મેળાઓ ડાગં 

જ લામા ંભરાય છે ની સં યા સાત છે આ મેળો નો કડો જ મેળા ુ ંમહ વ દશાવે છે જુરાતમા ંયો તા 

મેળાઓ મહદ શે ધાિમક તહવારો સગંો ક મા યતાઓના અ સુધંાને યો ય છે આવા મેળાઓ જુરાતમા ં

ઠરઠર વષ થી યો તા આ યા છે આ મેળાઓ તેમને મનોરંજન ૂ ું પાડ જ છે ત ુપરાતં ઘરની બહાર 

ુ ત વાતાવરણમા ં િવહરવા ુ ં સ હૂમા ં ફરવા ફરવા ુ ં ન ુ ં ણવા ુ ં માણવા ુ ં અને નવા સબંધંો 

િવકસાવવાની તક રૂ  પાડ છે આ લોકમેળાને સામા જક બૂજ મહ વનો છે કારણક ાચીન સમયમા ં

યાર આપણી લ ન યવ થા મા બાળલ ન થા તેમજ સામા જક નીિત િનયમો બુ જ બૂ જ કડક હતા 

ાર વુક અને વુતીઓ એકબી ને મળવાની વાત તો સાઈડ પર રહ  પરં  ુજોઈ પણ શકતા નથી 

યાર આ લોકમેળો વુક અને વુતીઓ ને જોવાની અને  મળવાની એક તક આપ ુ ંહ ુ ં

      લોકમેળાઓમા ંમાનવ સાહ જક  જોડાય છે માનવ સમાજની આ એક િવિશ ટ િૃ  છે ધમ સાથે 

જોડાયેલા આ મેળાઓમા ંલોકો ધા સાથે ુ તા આનદં માણવા માટ જોડાય છે આ લોકમેળા ુ ંઆકષણ 

એટ ુ ંબ ુ ંહોય છે ક લોકો ગમે તેટલી ુ કલીઓ પડ તો તે પણ સહન કર  ૂર ૂરથી મેળાઓ માણવા 

આવે છે આથી જ માનવ સં ૃિત ુ ંઆગ ુ ં દાન લોકમેળાઓ છે લોક મેળાઓ સમાજ વન ુ ંએક 

મહ વ ુ ં ગ છે માનવ વનને આનદં  મ તીમા ંછલોછલ તરબોળ કરતી આ એક િવિશ ઠ લોક િૃ  

છે લોકમેળામા ંઉભરાતા માનવમહરામણ ને જોતા વાભાિવક જણાય છે ક લોક િૃત નુો સદંશ લોકમેળા 
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ારા સાથક થઇ શક છે. લોકમેળામા ંજોડાયેલા ય ત િશ ત, સપં, સં કારની ભાવનાર કળવી વય ંિશ તના 

આ હ  બને છે .દર વષ લોકમેળાના સં કારોથી ભ ય નવી િત મેળવે છે. લોકમેળા ના અ ભુવ ારા 

નવી ટથી કાય કરવાની, પ રવતનની વીકાર  લેવાની માનવીમા ં િૃત અને જુ જ આવે છે. લોક 

મેળાઓ ારા સામા જક ગિત ને અવરોધતા બાળોની સમજ સરળતાથી કળવી શકાય છે અહ  ય તગત 

મા યતાઓને થાન હો ુ ંનથી. સા ૂહક ભાવનાને બળ મળતા ુ રવાજો માણ પણ ઓ ં થ ુ ંજોવા મળે 

છે.  
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જુરાતના ંઇિતહાસલેખનમા ંડૉ. હ ર સાદ શા ી ુ ંઅ ભલેખિવ ાના ે ે દાન 

વાઘેલા હતલબહન ગીર શભાઈ 

સમાજિવ ા ભવન, જુરાત િુનવિસટ  

ા તાિવક: 

ાગકાળથી ઇિતહાસ લખાતો રહયો છે. ઇિતહાસ સશંોધનોમા ંઅને 

તેના લેખનમા ં ાિંતકાર   પ રવતનો થયા ં છે. તેનાથી ઇિતહાસ ુ ં કલેવર 

બદલા ુ ંછે. મા  રાજક ય ક સામા જક,  ધાિમક બાબતો િસવાય અનેક નવા ં 

ે ો ુ યા ંછે. 

             ાદિશક ઇિતહાસલેખન ે ે જુરાતમા ંપણ ઘ ુ ંખ ું કાય થ ુ ંછે 

િવિવધ ઐિતહાિસકોએ  આ ે ે મહ મ સશંોધનકાય ક  ુ છે. તેમના આ 

સશંોધનોએ ભારતના ઇિતહાસને જુરાતના ઇિતહાસ સાથે જોડ  મહ વ ણૂ 

કાય ક  ુ છે. જુરાતના ંઈિતહાસલેખનમા ંઅ ભલેખિવ ાના ે ે ડૉ. હ ર સાદ શા ીએ આપેલા દાનની 

પેુર ઐિતહાિસકતા આલેખવાનો ય ન કય  છે.  

 ડૉ. હ ર સાદ શા ી ુ ં ારં ભક વન અને શૈ ણક તથા યાવસાિયક કાર કદ  :- 

         જુરાતના ંખાસ કર ને અમદાવાદના િવ ા-વ લુમા ં  િવિવધ તેજ વી તારલા ઝ કૂ છે તેમાનંા એક 

હતા ા. ડૉ. હ ર સાદ શા ી.1 ઉ ચકો ટના સશંોધક, ાચીન  રુાત વિવદ અને  અ ભલેખિવદ એમ બ ુ ખુી 

િતભા ધરાવનાર   ડૉ.  હ ર સાદ  ગગંાશકંર  શા ીનો  જ મ ૧૭ ઓકટોબર,  ૧૯૧૯ના  રોજ  ખેડા જ લાના 

મલાતજ ગામ ે  સાઠોદરા  નાગર ાિતમા ંથયો હતો.2 

ડૉ. હ ર સાદ શા ી ુ ં ારં ભક વન :-   

           ડૉ. હ ર સાદ શા ીએ ાથિમક અન ેમા યિમક િશ ણ મલાતજ અને ૂનાગઢમા ંતેમજ ઉ ચ િશ ણ 

અમદાવાદમા ંલી ુ ંહ ુ.ં3 ડૉ. હ ર સાદ શા ીએ ઇ.સ. ૧૯૪૦મા ં ૂનાગઢની બહાઉ ન કૉલેજમાથંી નાતકની 

પદવી મેળવી; યારપછ  અ ભલેખિવ ાના અ યાસ માટ તેઓ અમદાવાદની ભો. . િવ ાભવન નામની 

સશંોધન સં થામાથંી ઇ.સ. ૧૯૪૨ મા ંએમ.એ થયા. તેમણે ઇ.સ. ૧૯૪૭મા ં ો.રિસકભાઈ પર ખના માગદશન 

હઠળ “વલભી રા યના સં ૃત અ ભલેખોમાથંી મળતી મા હતી”  િવષય ઉપર પીએચ.ડ .ની પદવી ા ત કર  

હતી.4 

            ડૉ. હ ર સાદ શા ીએ સં ૃત ભાષા અન ે સા હ ય, ભારતીય અ ભલેખિવ ા, ાચીન િસ ાશા , 

લિપિવ ા વા િવષયોમા ંસશંોધનકાય ક  ુછે. તેમજ ડૉ. હ ર સાદ શા ી િવિવધ િવષયોના ણકાર પણ 

હતા.  

          ડૉ. હ ર સાદ શા ીના સં કાર ઘડતર અને િવ ોપાસના પાછળ ણ પેઢ ના િવ ાસં કાર રહલા છે. 

તેમના િપતામહ ી જલાલ શા ી, ભાઇ ી છોટમ (છોટાલાલ) યોગિન ઠ મહા મા અને સતંકિવ તર ક િત ઠા 

પા યા હતા.ં5  

શૈ ણક તથા યાવસાિયક કાર કદ  :  

           ડૉ.  હ ર સાદ શા ીની કાર કદ નો ારંભ તેમના પીએચ.ડ .ના અ યાસ દર યાન થયો હતો. તેઓ 

પીએચ.ડ ના અ યાસ દર યાન ાચીન ભારતીય સં ૃિતના અ ુ નાતક ક મા ંઅ ભલેખિવ ા, િસ ાશા , 

થાપ ય અન ેિશ પ વા તકિનક  િવષયોના વગ લેતા. ઇ.સ. ૧૯૪૫-૪૬ મા ં જુરાત વના લુર સોસાયટ ના 

ઉ ચ અ યાસ અને સશંોધન િવભાગમા ંતેઓ અ યાપક તર ક િનમાયા.  જુરાત િુનવિસટ મા ંઇ.સ. ૧૯૫૨મા ં
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ભારતીય સં ૃિતના અ ુ નાતક અ યાપક તર ક અને ઇ.સ ૧૯૫૩ મા ંપીએચ.ડ .ના માગદશક તર ક અન ેઇ.સ 

૧૯૫૬ મા ંસં ૃત િવષયના અ ુ નાતક અ યાપક અને ઇ.સ ૧૯૬૨ મા ંપીએચ.ડ .ના માગદશક તર કની ફરજ 

બ વેલી. 

       આમ ળૂ ડૉ. હ ર સાદ શા ી સં ૃતમા ં ડ ી ધરાવતા હોવા છતા ં એિપ ાફ ને લીધ ે તેમ ુ ં ાચીન 

ભારતીય સં ૃિતમા ંઅ યાપન અન ેઅ યયન-સશંોધન એ િવષયમા ંવ  ુ િવકસે ુ.ં             તેમણે ભો. .  

િવ ાભવનમા ંઇ.સ. ૧૯૪૫ થી ઇ.સ. ૧૯૫૬ ધુી અ યાપક તર ક, ઇ.સ. ૧૯૫૬ થી ઇ.સ. ૧૯૬૮  ધુી ભો. . 

િવ ાભવનના ઉપા ય  તર ક અને ઇ.સ. ૧૯૬૮ થી ઇ.સ. ૧૯૭૯ ધુી અ ય  તર ક સેવાઓ આપી હતી. 

તેમના માગદશન હઠળ ુલ ૨૨ સશંોધનાથ ઓએ શોધ બધં તૈયાર કર  પીએચ.ડ ની ડ ી  ા ત કર  હતી. 

ઉ ચિશ ણ દરિમયાન ઈિતહાસ તરફ થયેલી ુ ચ કાળ મે વ નેુ વ  ુ બળ બની અને તેમણે 

“મૈ કકાલીન જુરાત” ભાગ ૧ અન ેભાગ ૨,  “ જુરાતના ઐિતહાિસક લેખો”  ભાગ ૪ અને ૫, “ ાચીન ભારત” 

ભાગ ૧ અને ૨ તેમજ “ જુરાતનો રાજક ય અને સાં ૃિતક ઇિતહાસ” ભાગ ૧ થી ૯ ુ ંસપંાદનકાય પણ ક  ુછે. 

આમ તેમણે ૧૮ ટલા મૌ લક થંો લ યા છે.6 આ બધા સમય દર યાન તેમણે ાચીન ભારતીય સં ૃિત ુ ં

અ યયન; અ યાપન, સશંોધન, તથા લેખન ે ે કાયશીલ રહ  િવ ાની ઉપાસના કર . 

ડૉ. હ ર સાદ શા ી ુ ંઅભલેખિવ ાના ે ે દાન :- 

        અ ભલેખિવ ા એ ડૉ. હ ર સાદ શા ીના ં ડાણ વૂકના ં અ યયન અન ે સશંોધનનો િવષય ર ો છે. 

અ ભલેખો ુ ંવાચન, તે ુ ંલખાણ બી  લિપમા ંઉતાર ુ,ં સારદોહન, સપંાદન તથા િવવરણ કર ુ ંએ તેમની 

ુ ય િૃ  હતી.  તેમા ં પ સમયથી શ  કર ,  આ િુનક સમય ધુીના આશર ૬૦ થી વધાર અ ભલેખોની 

વાચના કર , તે ુ ંસપંાદન તથા િવવરણ કર ને તેમણે િસ  કયા છે.  અ ભલેખિવ ાના ે ે આ તેમ ુ ંમહ વ ુ ં

દાન ગણાય છે.7 

સશંોધન થંો :- 

         ડૉ હ ર સાદ શા ીએ અ ભલેખિવ ાના ે ે ઉમદા થંો લખી અભલેખોમા ં િનદિશત મા હતીને બહાર 

લાવવાનો યાસ કય  છે. 

1. અશોક અને એના અ ભલેખ (૧૯૭૨) :  

ડૉ. હ ર સાદ શા ીએ પોતાના આ લ ુ થંમા ંઅશોક અને એના સવ ાત અ ભલેખોનો પ રચય આ યો 

છે.  આ થંને બે ખડંમા ંિવભા જત કરવામા ંઆ યો છે.  મા ંઅશોકની વનરખામા ંક લગનો  િવજય, ધમનો 

ઉપાસક તેમજ તેમના ુલ અને વૂજો તથા રા યકાલની મા હતી આપી છે. યારબાદ અશોકના અ ભલેખોની 

મા હતી, તેનો રા ય િવ તાર તથા તેના વહ વટ  ે ુ ં આલેખન ક  ુ છે. બૌ  અ ુ િુતમા ં તો અશોક 

ચડંાશોકમાથંી ધમશોક બની  બૌ ધમના અ દુય તથા સારમા ંફાળો આ યો હોવા ુ ંવણન ક  ુછે.  તેમજ 

અશોક પર થયેલા બૌ ધમનો ભાવ અને ધમની યાપક દ ટ ખીલવવાનો ડૉ. શા ીએ અહ  યાસ કય  છે.  

ડૉ. હ ર સાદ શા ીએ અશોકના અ ભલેખોનો શોધ, વાચન અને અ યયન ારા અ યાસ કરલ છે. આ 

અ ભલેખોની ભાષા અને લિપઓ, કાલા ુ મ અને સં યા,  તેમના ચૌદ ુ ય શૈલલેખો, ક લગના શૈલલેખો, 

ફુાલેખો, ફલકલેખો, તભંલેખોન ે ઐિતહાિસક સદંભમા ં થળ-કાળ િવષયે જોવાનો અ ભગમ પ ટ કય  છે.8 

2. ભારતીય અ ભલેખિવ ા (૧૯૭૩) :-    

              ડૉ. હ ર સાદ શા ીએ ‘ભારતીય અ ભલેખિવ ા’ થંમા ંઇિતહાસના ં િવિવધ સાધનોમા ંઅ લ ખત 

સાધનો કરતા ં લ ખત સાધનોમા ંઅ ભલેખો િવશેષ ઉપયોગી હોવા ુ ંજણા ુ ં છે. આ થંને ૧૯ કરણોમા ં

િવભા જત કરવામા ંઆ યો છે.  મા ંતેમણે ભારતીય અ ભલેખિવ ાના ંપગરણ કવી ર તે થયા ંતે િન ુ ંછે. 

તેમણે ભારતમા ંલેખનકલાની ાચીનતા દશાવી અને અ ભલેખોની ાચીન લિપઓની િવગતે મા હતી આપી 
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છે. તેમણે ખરો ઠ  લિપ, ા ી લિપ તેમજ ા ી લિપના ં  અ કુાલીન પાતંર અને વતમાન ાદિશક 

લિપઓને ઐિતહાિસક સદંભમા ં તપાસીન ે આલેખી છે. તેમજ ભારતીય અ ભલેખોમા ં યો યેલ િવ ભ  

ભાષાઓ અન ેકાળગણનાની ુ દ  ુ દ  પ િતઓ,  સવંતોનો િનદશ કર  ઇિતહાસ અને સં ૃિતના સાધન તર ક 

એ ુ ંિવવરણ ક  ુછે. 

ડૉ. શા ીએ કટલાકં મહ વના ંદાનશાસન, સોલકં  રા યના િશલાલેખ અને અ ભલેખો ુ ં ઐિતહાિસક 

મહ વ દશાવી અ ભલેખ ુ ંઅ વેષણ, વાચન, સચંાલન અન ે કાશન કવી ર તે થાય છે ને એ ુ ંસરં ણ કટ ુ ં

જ ર  છે તે આ થંમા ંિન ુ ંછે.9 

3. જુરાતના ંઐિતહાિસક લેખો ભાગ ૪ અને ૫   (૧૯૭૯) :- 

ભાગ ૪ (સ તનતકાલ) : ડૉ. હ ર સાદ શા ીએ “ જુરાતના ઐિતહાિસક લેખો” ભાગ-૪ મા ં

સ તનતકાલીન અ ભલેખોની પેુર મા હતી આપી છે.  આ થંમા ં તેમણે દ હ ની સ તનતની હ મૂતના 

િનદશવાળા ૫ અને જુરાતની સ તનતની સીધી હ મૂત ક થાિનક રા  પરના એના આિધપ યનો િનદશ 

કરતા 3૬, સમકાલીન થાિનક રા યોના લેખોમા ંવા  વશંના ૧૩,  ડુાસમા ંવશંના ૨૮, ઠવા વશંના ૩,  

બી  અ ય ૬ વશંોના એકક લેખ અન ે ક ણ રાજયોના ુલ ૧૩ એમ ુલ ૧૧૩ અ ભલેખોનો ઉ લેખ આ થંમા ં

કય  છે.  ડૉ. હ ર સાદ શા ીએ આ અ ભલેખોમા ં આપેલી િવગતો પરથી તે ત ે  રા ની અન ે એના 

અિધકાર ઓની, એના ંરા યતં ની એ સમયની ભાષાના વ પની,  એ કાલના ધમ થાનો,  ક લાઓ વગેરની,  

અનેક થાિનક ધ ગણાની,  કટલીક ાિતઓના ંતથા અનેક મ ુ યો અન ે થળોના ંનામોની, એ કાલની  ચ લત 

કાલગણના પ િતની અને એવી બી  અનેક કારની ઐિતહાિસક- સાં ૃિતક મા હતી મળે છે.10 

ભાગ ૫ ( ઘુલકાલ) : અ ભલેખસં હની થંમાળાના  આ ભાગ-૫ ( ઘુલકાલ)મા ં જુરાતના  ઘુલકાલના 

રાજક ય મહ વ ધરાવતા, સં ૃત- જુરાતી અ ભલેખોને વગ ૃત કર ને સં હ ત કરવામા ં આ યા છે. આ 

ભાગમા ંઇ.સ. ૧૫૭૩થી ઇ.સ,  ૧૭૫૭ ધુીના ૧૮૫ વષ ને આવર  લેતા ઘુલકાલના અ ભલેખ એક  કર  

તેનો િનદશ કરવામા ં આ યો છે. તૂકાય ન ે લગતા અ ભલેખ ાય: સં ૃતમા ં અથવા સં ૃત- જુરાતીમા ં

લખાતા,ં પાળયાલેખો મોટભાગે જુરાતીમા,ં મ જદો વગેરને લગતા અ ભલેખ ફારસીમા ં લખાતા. ઘુલ 

બાદશાહની હ મૂતવાળા લેખ ૬૧ છે. યાર ઘુલ બાદશાહના  િનદશવાળા લેખ ૧૮ છે. થાિનક રાજવશંોમા ં

ક છના ડ  વશંના ૨૮, મ ડ વશંના ૧૬,  ઝાલા વશંના ૨૧, ગો હલ વશંના ૫,  વાઘલેા વશંના ૬ 

અને ગાયકવાડ વશંના ૬ અ ભલેખ છે; ને ક ણ વશંોના ૧0 લેખ છે. આ બધા મળ ન ે૧૭૧ અ ભલેખોનો 

સમાવેશ થયો છે. 

        આ અ ભલેખોમાનંા ઘણા લેખ મં દરોના િનમાણ ક નુઃિનમાણ,  કટલાક વાવોના િનમાણને લગતા,ં  તો 

કટલાક ુ  કરતા ંવીરગિત પામેલા યો ાઓના પા ળયાઓને લગતા ંછે. કોઈ અ ભલેખ ધમદાનને લગતા હોઇ 

તા પ ો પર કોતરાયા છે.11 

4. ઇિતહાસના સાધન તર ક જુરાતના અ ભલેખ (૧૯૮૩-૮૪) : 

ઇિતહાસ સશંોધનના એક મહ વના ે  તર ક અ ભલેખોમાથંી ઇિતહાસ સશંોધનની િવ ા પ ર મ- વૂક 

હ તગત કરનારા િવ ાનોમા ંડૉ. હ ર સાદ શા ી ુ ંનામ થમ પં તમા ંઆવે છે. ુબંઈ િુનવિસટ મા ંઇ.સ. 

૧૯૭૮-૮૦ ના વષમા ંઠ ર વસન  માધવ  યા યાનમાળામા ંઆપેલા ં યા યાનો ુ ં થં થ વ પ છે. આ 

થંને પાચં યા યાનોમા ં િવભા જત કય  છે. મા ં જુરાતના રાજક ય તથા સાં ૃિતક ઇિતહાસના સાધન 

તર ક એના અ ભલેખો ુ ં ૂ યાકંન કરલ છે. તેમજ તેમણે રાજક ય ઇિતહાસ, ધમ, િવ ા, કલા અન ેઆિથક 

ઇિતહાસ, ભાષા, લિપ અને કાલગણના વા ં અનેકિવધ પાસાઓમા ં ળૂ આધારોનો ઉપયોગ કર  

ઇિતહાસલેખન ુ ં યવ થત પ િતશા  આલે ુ ંછે. 
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આ થંમા ંડૉ. શા ીએ જુરાતમા ંઅ ભલેખોના ારંભ- અશોકના ગરનાર શૈલલેખથી માડં  છેક 

ચોબાર ના પાળયાલેખોની િવગતો આલેખી છે. ૂંકમા ંડૉ. શા ીનો આ થં તેમની અ ભલેખિવ ામા ંરહલી 

અ ભ ુ ચ અન ે ત તાની તીિત કરાવે છે. અ ભલેખિવ ા પરના ં ુ તકો; સશંોધન લેખોન ે લીધ ે પી. . 

માવલકંર લ ુ ંછે ક,  “Dr. Hariprasad Gangashankar Shastri  is born for Epigraphy”.12 

5. A Historical  and cultural study of the inscriptions  of Gujarat  (1989) : 
ડૉ. હ ર સાદ શા ીએ આ થંને સાત કરણોમા ં િવભા જત કય  છે. ડૉ. શા ીને ઇ.સ. ૧૮૯૨ થી ઇ.સ. 

૧૯૮૫  દરિમયાન  I.C.H.R.  ારા રસચ ફલોશીપ ા ત થયેલી માટ તેમણે આ થં ે મા ં કાિશત કય  

છે.13 

આ થંમા ં જુરાતના ં ાચીન ઇિતહાસમા ંથયેલ િવિવધ રાજવશંો,  જુરાતમાથંી ા ત િશલાલેખો તેમજ 

આ અ ભલેખોના થયેલા ં કાશનોમા ં ાચીન  શોધસં હ,  જુરાત  ઇિતહાસ  પ રષદ ુ ંઈ.સ. ૧૯૬૨-૭૨ ુ ં

કાશન,  જુરાતના ઐિતહાિસક લેખો  ભાગ- ૧ થી ૫, ઈ શન  ઓફ કા ઠયાવાડ વગેરની િવગતો આ 

કરણમા ંઆલેખી છે. મૌયકાળ,  અ મુૌયકાળ,  પવશં, શવભ ારક અને  ુ તકાલના અ ભલેખોમાથંી 

ા ત રાજક ય ઈિતહાસ આલે યો છે.  યારબાદ મૌયકાળ અને તેના ં સમકાલીન સૌરા  અને દ ણ 

જુરાતના ંરા યો (ગા ુલક,  સૈ ધવ, ૈ ૂટક, કલ ુ ર, સૈ ક, રા ૂટ વગેર)  અને અ મૈુ કકાળનો ઈિતહાસ 

આલે યો છે.  તેમજ ચા કુય ુ ંશાસન અને તેના સમકાલીન ડુાસમા વા -રાઠોડ,  માગંરોળના ુ હલો, હરા 

રા ય વગેરનો અ ભલેખોમાથંી ા ત રાજક ય ઇિતહાસ િન પાયો છે.  આ ઉપરાતં ડૉ.  શા ીએ મૌયકાળ, 

ુ તકાળ,  મૈ કકાળ, ચા કુયકાળ વગેરના શાસનકાળ દર યાનની ધાિમક મા હતી,  િશ ણ, સા હ ય, કલા 

અને થાપ ય વગેર  રાજવશંોની સાં ૃિતક મા હતી આલેખી છે.14 ાચીનકાળમા ં જુરાતમાથંી ા ત 

અ ભલેખોની િવિવધ સાધનસામ ીની મા હતી આપતો ડૉ. શા ીનો આ થં અ ભલેખિવ ાના ે ે ઉ ૃ ટ 

ગણાય છે.15 

           આમ,  ડૉ. હ ર સાદ શા ીએ અ ભલેખિવ ાના ે ે ‘ વ. સપંા દત િશલાલેખો અને તા પ ો,  િવગતો 

અને િવવેચન’ વા થંો લખી  Epigraphy ના ે ે ઉમદા કામગીર  કર  છે. 

પ રચયા મક અને સશંોધના મક લેખો:- 

                         ડૉ. હ ર સાદ શા ીએ અ ભલેખિવ ાના ે ે અનેક પ રચયા મક અને સશંોધના મક લેખો 

લ યા ંછે આ લેખો દાનશાસન, િશલાલેખ, વાવ-લેખ, મં દરલેખો વગેર સશંોધન ણૂ લેખો િવ ભ  સામાિયકોમા ં

ગટ થયા ં છે. ૂનાગઢમા ં આવેલ અશોકનો િશલાલેખ જુરાતનો સ ુથી ાચીન ઉ ક ણ લેખ છે. આ 

િશલાલેખમા ંઅશોકના ં  ધમશાસનો કોતરવામા ંઆ યા ં છે. તેના િશલાલેખ હમાલયથી માયસોર ધુી અને 

સૌરા થી ઓ ર સા ધુીના દશમા ંઆવેલા છે.16 આ િશલાલેખ અશોકનો ધમસદંશ આપે છે.  ડૉ. શા ીએ 

અહ  ઉ લેખ કય  છે ક અશોક પોતાના રા યમા ં વતાવે ુ ંધમચ  આપણા ભારતના રા વજ ુ ં િતક બ ુ ં

છે.17 

                ડૉ.  હ ર સાદ શા ીએ હદની ાચીન રા લિપના એક જ ળૂમાથંી નીકળેલી ુ દ  ુદ  લિપઓના 

ાચીન વ પોનો િનદશ કય  છે.18 અમદાવાદ જ લાના દ ણ દસ ોઇ તા કુાના કાસ ા ગામમાથંી ઉ ખનન 

દર યાન બે તા પ  મળ  આવેલા.ં મા ંપહલા ંપતરા ંપર ૧૮ અને બી  પતરા ંપર ૨૨  એમ ુલ ૪૦ 

પં તઓમા ંલેખ કોતરલો છે. લેખના અ રો દ ણી લિપના પિ મી મરોડના છે. અને લેખની ભાષા સં ૃત છે. 

લેખની િમિત વલભી સવંત ૩૦૫ એટલે  િવ મ સવંત ૬૮૦ (ઇ.સ. ૬૨૪) ાવણ ુ દ ૧૫ ની છે.19 

               અડાલજની વાવ અમદાવાદની ઉ ર બારક  માઇલના તર અડાલજ ગામન ેપાદર આવેલી  આ 

ાચીન વાવ જુરાતની વાવોમા ં ુ િસ  છે. દ ણ બા ુએ આવેલા એના વેશ ારમા ંદાખલ થતા ઉપરના 

મજલામા ંજમણી બા ુ  પરના એક ગોખલામા ંઆ વાવના બાધંકામને લગતો િશલાલેખ છે.  ને ડૉ. શા ીએ 
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ઉકલી અહ  આલે યો છે.  આ લેખ પદંરમા ંશતકની નાગર  લિપમા ંકોતરલો છે. આ લેખ ૨૭ પં તમા ંછે. 

આમાનંી છે લી ણ પં ત એ સમયની જુરાતી ભાષામા ંઅન ેબાક ની પં તઓ સં ૃત ભાષામા ંઅને પ મા ં

છે. મા  ણ ચાર પં ત જ ગ મા ંછે. અડાલજની વાવ વીરિસહની પ ન રાણી ડાબાઈએ બધંાવી હતી. આ 

લેખ પરથી મા મૂ પડ છે ક અડાલજની વાવ પાદશાહ મહ દૂના રાજયકાળ દરિમયાન િવ.સ.ં ૧૫૫૫મા ં

મહા દુ પાચંમ અથા  ્વસતં પચંમીના દવસે બધંાઈ હતી.20 

                આ ઉપરાતં, તેમણે મૈ ક રા  શીલા દ ય ૪, જયા ય મગંલરસરાજ,  વલભીપિત વુસેન ૨  

અને ધરસેન ૨ ના ં તા પ ો પરના લેખો ઉક યા ંછે. આ તા પ ો િૂમદાનને લગતા રાજશાસનના છે. 

                ધોળકા એ જુરાત ુ ંએક ઐિતહાિસક નગર છે. યાથંી સોલકં -વાઘલેા અન ે ુ લમકાલના  અનેક 

િશલાલેખો ા ત થયા છે. એમા ં િસ નાથ મહાદવના મં દર પાસે આવેલી ૂની વાવ (ધોળકાની વાવ) ના 

વેશ ાર પર િશલાલેખ કોતરલો છે. આ લેખ ુલ ૧૮ પં તમા ંઅને  દવનાગર   લિપ તેમજ સં ૃત ભાષામા ં

કોતરલો છે.21 ડૉ. હ ર સાદ શા ીએ જુરાતની ાચીન વાવોની ઐિતહાિસકતા પેુર આલેખી છે. ‘વાવ’ ને 

સં ૃતમા ં ‘વાપી’ અને ે મા ં ‘Step-Well’  કહવાય છે. જુરાતના અ ભલેખોમા ંવાવનો સ ુથી ાચીન 

ઉ લેખ રા  મહા પ ુ દામાના ુ  રા  પ ુ િસહ પહલાનંા સમયના શક વષ ૧૦૩ (ઈ.સ. ૧૮૧) ના 

ુદંા િશલાલેખમા,ં મૈ કવશં અને સોલકં  વશંના સમયગાળા દર યાન પણ વાવોના ઉ લેખ જોવા મળે છે. વાવ 

– થાપ ય અને િશ પકલાની દ ટએ ઘણી ઉપયોગી છે. એમા ં પણ  વાવોમા ં એના બાધંકામને લગતા  

િશલાલેખ કોતરલા છે તે ખાસ મહ વની વાવો છે.22 

                મૌય સ ાટ ચં ુ તે ગ રનગર ( ુનાગઢ) મા ંબધંાવેલ દુશન તળાવ; અશોકના ચૌદ ધમલેખ, 

મં દરલેખો, શક, પ, મૈ ક, ુ તકાળ તેમજ સોલકં કાળ દર યાન સૌરા મા ંબધંાયેલ ાચીન અ ભલેખો, 

િશલાલેખો, મં દરલેખો, ુ ાલેખો, વાવના લેખો, તેમજ પા ળયાલેખોનો  ડૉ. શા ીએ અ ે  િવગતે  િનદશ કય  

છે.23 અશોકના ચૌદ ધમલેખો ગરનાર( જુરાત), કાલસી ( ઉ ર દશ),  માનસેહરા અને શાહબાજગઢ  (પિ મ 

પા ક તાન),  ધૌલી(ઓ ર સા), જૌગઢ ( દશ), સોપારા (મહારા ) અન ે એર ડુ  ( દશ) મા ં

કોતરાયેલા છે.  અશોકના આ લેખ ધમ િવશેના છે માટ તેને ‘ધમ લિપ’  પણ કહ છે.24 અશોકના આ  અ ભલેખોએ 

ભારતમા ં ાચીન રાજવીની ઉદાર ધમભાવનાને તેમજ તેની સ ય િૃ ઓ ુ ં ઇિતહાસમા ંિન પણ કરવામા ં

આ ુ ંછે.25 

           ભારતમા ંઐિતહાિસક કાલથી િવ મ સવંત, શક સવંત, હજર  સન, ઈસવીસન વા ંઅનેક કારના 

સવંતો અન ેસવં સરો ચ લત હતા. આ સવંતો અ ભલેખો, િશલાલેખો,  ફારસી-ઉ ુ  લખાણોમા ં યો તા. મા ં

ઈસવીસન રુોિપયન સ ાઓના અમલ દર યાન ચ લત થયો હતો. આપણા ભારત દશ ના રા ય 

પચંાગમા ંશક સવંત યો ય છે. અ ે ડૉ. શા ીએ ભારતમા ં ચ લત સવંતોનો િનદશ કય  છે.26 

મનગરના મરાવળે િવ.સ.ં ૧૬૧૬ (ઈ.સ. ૧૫૫૯-૬૦) મા ંમં દર બધંાવેલ યાર ભારતમા ંઅકબર 

બાદશાહ ુ ંરા ય ચાલ ુ ંહ ુ.ં27  ડૉ. હ ર સાદ શા ીએ મહારા ના રાજગોરની ચાર શાખા ગણાવી છે: ુ ણી, 

કલાણી, ગોપાણી અન ેખેતાણી.  તેમજ મનગરમા ંઆષાઢા દ વષ ચ લત હોવાનો િનદશ તેમણે કય  છે.28 

            શીલા દ ય ૩ ુ ંવડનગર દાનશાસન ઇ.સ. ૧૯૭૭ ના ંમે ની ૧૨ મી તાર ખે વડનગરના ી દલા  

સોમા ને યાનંા શિમ ઠા તળાવની પાળ  પાસે આવેલા અમથોળ વાસમા ંપોતાના ઘર માટ પાયો ખોદતા મળ  

આવેલા. આ અ ભલેખ ુ ં લ યતંર ડૉ.શા ી, ડૉ. વીણચં  પર ખ અન ે ડૉ. ભારતીબેન શેલતે કર ુ ંછે.29 

           દાહોદ પચંમહાલ જ લામા ં આવે ુ ં છે. દાહોદમાથંી ા ત િશલાલેખમા ં મહ દૂશાહ બેગડાના ઈ.સ. 

૧૪૮૮ ધુીના લગભગ બધા  મહ વના ં પરા મો િન યા ં છે. આ િશલાલેખમા ં મહ દૂ બેગડાએ તેલ 

પાવાગઢ અને ૂનાગઢ ુ ગ િવશે મા હતી આપેલી છે.30 
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              દોલત રુમાથંી ા ત િશલાલેખ ચા ટનના વષ ૧૧ ના િશલાલેખની પહલાનો છે. જુરાતમા ં

અ પયત સમયિનદશવાળા  અ ભલેખો મ યા ંછે તે બધા અ ભલેખોમા ંદોલત રુનો આ િશલાલેખ સ ુથી 

ાચીન હોવા ુ ં ડૉ.શા ીએ સવ ણ ારા ન ુ ંછે.31 

             રા  ુ ુડં ુ ં એક તા પ  ઇ દોરમાથંી ા ત થયે ુ.ં  ુ ં વાચન-સપંાદન  ડૉ. શા ી અન ે ડૉ. 

વીણચં  પર ખે  ક  ુછે.  આ તા પ  પર ા ણોને ગામ ુ ંદાન આ યા ુ ંરાજશાસન કોતર ુ ંછે. વ ખ 

(ખાનદશ) ના રાજવશંનો આ ાચીનતમ ાત અ ભલેખ છે.  આ તા પ  કલ ુ ર સવંત ુ ંછે મા ંદાન દ ધા ુ ં

વષ  ૩૮,  ઈ.સ.૨૮૮ અન ે દાનન ે લગ ુ ં તા પ  કોતરાયા ુ ં વષ  ૪૭, ઇ.સ. ૨૯૭ છે.  આ તા પ  

ભારતભરમા ં અ પયત મળેલા િૂમદાનને લગતા ં તા પ ોમા ં સ ુથી ાચીન છે.32 શીલા દ ય ૬ ા ુ ં

દાનશાસન આસોદર (તા. બોરસદ,  જ. ખેડા) માથંી ા ત થ ુ ંહ ુ.ં આ તા પ ો ડૉ. હ ર સાદ શા ી અને  ડૉ. 

ભારતીબેન શેલતે ઉક યા ંછે.33 

           વરણામા (તા.વડોદરા, જ. વડોદરા) વડોદરા ન ક આવે ુ ંએક ાચીન ગામ છે. યા ંરા  ઉદયિસહના 

સમયનો વાવનો િશલાલેખ છે. અને બીજો લેખ વ ુણે ર મહાદવના મં દરનો િશલાલેખ છે.34 બાદશાહ અકબર 

ઈ.સ. ૧૫૭૨-૭૩ મા ં જુરાત તી યા ં ઘુલ સ ા થાપી યાર ક છમા ં ડ  વશંના સમયગાળાથી ક છમા ં

અ ભલેખો,  િશલાલેખ,  પાળયાલેખ અન ેતા પ  ા ત થયા છે. આ અ ભલેખો ક છમા ં જૂ, ખાખર(તા. ુ ં ા), 

વ ણ(તા.અબડાસા),  રાપર, સીકરા(તા.ભચાઉ),  માડંવીમાથંી મળ  આ યા છે. ડૉ. હ ર સાદ શા ીના મતે, 

છના ઘુલકાલીન અ ભલેખો ક છના એ સમયના રાજક ય તથા સાં ૃિતક ઇિતહાસ પર ઠ ક ઠ ક કાશ પાડ 

છે.35            

સોલકં  રા યના ંદાનશાસનોમા,ં  ાચીન અ ભલેખોમા,ં ઉ ર જુરાતના પથકની મા હતી ા ત થાય 

છે. ઉ ર જુરાતનો રાજક ય, વહ વટ  અને ધાિમક ઇિતહાસ ાચીન ગુના િશ પલેખો તથા તા લેખો પરથી 

ણવા મળે છે.36 પાટણના ંબે ખતપ  અમદાવાદના જુરાત િવ ાસભા અને ભો. . િવ ાભવનના સં ુ ત 

સં હાલયમા ં સચવાયેલા ં છે. મા ં (૧) ઘરને લગ ુ ં ગીરો-ખત, િવ.સ.ં ૧૮૫૨ ુ ં ખતપ  છે. આ ખતપ  

જુરાતી ભાષામા ંતથા જુરાતી લિપમા ંલખે ુ ંછે. ખતમા ંઇ.સ. ૧૭૯૬ ના વષની િમિત આપેલી છે. અને (૨) 

ુ ય સાગર ૂરનો પ , સ.ં૧૮૬૯ ુ ંખતપ  દવનાગર  લિપમા ં છે. લેખ સં ૃત તેમજ જુરાતી ભાષામા ં

લખેલો છે. આ ખતપ  સ ં૧૮૬૯, ચૈ  દુ ૨ દન ેએટલે ઇ.સ. ૧૮૧૩ ુ ંછે. આ ખતપ  રાધન રુ, ચાણ મા, 

પાટણ, કડ , િસ રુ, અમદાવાદ વગેર અનેક ગામોના ંનામ આપીને ત ેગામના નામની આગળ અ કુ િપયાની 

રકમ લખી હોવાનો  ડૉ. શા ીએ આ લેખમા ંિનદશ કય  છે.37 

ૂ યાકંન :  

             ડૉ. હ ર સાદ શા ીની િતભા ‘એક સાચા સશંોધક’ ની છે. તેઓ “એક તટ થ અને ૂ મદશ  

ઇિતહાસકાર,  સં ૃિતિવદ,  અ ભલેખિવ ાના બ ુ તુ િવ ાન  અને સં ૃતિવ ાના ત  હતા. ડૉ.  હ ર સાદ 

શા ીએ રુાત વિવ ા, િસ ાશા , અ ભલેખિવ ા, લિપિવ ા વગેર ે ોમા ંમહ વ ુ ં દાન આ ુ ંછે. પરં  ુ

તેમ ુ ંઅ ભલેખિવ ાના ે ે ઉમદા દાન જોવા મળે છે.  

             આમ ડૉ. હ ર સાદ શા ીએ  એક અ ભલેખિવદ તર ક થળતપાસ ારા તેમજ  ત ે થળોની લુાકાત 

લઇ અ વેષણ કર  આ  િશલાલેખોની લિપ ઉકલવાનો યાસ કય  છે. તેમજ અ ય અ ભલેખોમા ંસહસપંાદક 

તર કની પણ િૂમકા ભજવી છે. અ ભલેખિવ ાના  ે ે તેમ ુ ંબહોળા માણમા ં દાન હોવા ુ ંજણાય છે. 

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

શેલત ુ ં દાન”  છે. મારા પીએચ.ડ  ના સશંોધનના ભાગ પે આ રસચ પેપર ર ૂ કરલ છે. 

સદંભ ૂચ 
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ક છ- વાસન થળ તર ક ( છમા ંઆવેલા ઐિતહાિસક થળોના સદંભમાં) 

ડૉ.ભાિવન ુમાર  પરમાર 

મદદનીશ ા યાપક- ઈિતહાસ; જુરાત આટસ એ ડ કોમસ કૉલેજ (સાજં) અમદાવાદ 

તાવના : 

ક છ ુ ં મરણ થતા ંજ જુરાતી ભાષાની પં ત યાદ આવી ય છે ક, 

“િશયાળે સોરઠ ભલો, ઉનાળે જુરાત, 

ચોમાસે વાગડ ભલો, કછડો બારમાસ” 

જુરાત રા યમા ંઆવેલો ક છ જ લો િવ તારની ટએ સૌથી મોટો જ લો છે. તેનો મોટો ભાગ 

રણ દશ હોવાથી અહ  વ તી ઓછ  જોવા મળે છે. ક છનો ઈિતહાસ, ભાષા અને સં ૃિત િવિવધતા સભર છે. 

ક છ ુ ં ય ત વ કંઇક ુ ુ  જ છે. જુરાતી ભાષામા ંક છ શ દનો અથ થાય છે ‘બેટ’. ઈિતહાસકારો એમ માને 

છે ક ‘ ાગ ઐિતહાિસક કાળમા ં ારક વચમાથંી જતા િૂમ સાથે સકંળાયેલો આ ભાગ ારક બેટ જ હશે એવી 

તીિત એ સ ુ ની ખાડ વાળો ભાગ ઓળંગતા થયા વગર રહતી નથી.’ ક છના ઉ લેખો રુાણકાળમા ંજ જોવા 

મળે છે. આ  ક છ પા ક તાની સીમા સાથે સલં ન હોવાથી ક છ રાજ ાર  અને લ કર  ર ત ે બૂ મહ વ ઘરાવે 

છે.  

રણ અન ેસાગરની સ ૃ  ધરાવતો ક છનો દશ આ  વાસન ે ે પણ આગ ુ ં થાન ધરાવતો 

દશ બ યો છે. ક છના દશ પર શાસન કરનાર ડ  વશંના શાસકોએ ક છના રાજક ય, આિથક, ધાિમક 

અને સાં ૃિતક ે ના િવકાસમા ંપોતા ુ ંઅ ૂ ય યોગદાન આપે ુ ંછે. ક છના આ શાસકોએ બધંાવેલા કટલાક 

ઐિતહાિસક મારકો આ  પણ તેઓનો ગૌરવશાળ  ઈિતહાસ સાચવીને ઊભા છે. આવા મારકોમા ં જૂમા ં

આવેલ ાગમહલ, આઇના મહલ, હમીરસર તળાવ, િવજયિવલાસ પેલેસ, ધોળાવીરા, લખપતનો ક લો 

વગેરનો સમાવેશ થાય છે. તો આવો વાસન થળ તર ક- ક છમા ંઆવેલા આવા ઐિતહાિસક થળોનો પ રચય 

મેળવીએ. સૌ થમ શ આત કર એ ક છના ુ ય ક  જુથી. 

ઐિતહાિસક થળો : 

1. જુ : 

ક છ ુ ં ુ ય મથક જુ છે. સવંત 1650થી ક છની રાજધાની રહલ આ નગરને તે ુ ંનામ જુગં-નાગની 

લોકકથા સાથ ે સકંળાયેલી ઘટના પરથી મ ુ ં છે. જુ એક ુગંરની તળેટ મા ં છે.  ૂજયા ુગંર તર ક 

ઓળખાય છે. ૂજયો ુગંર ‘ જુગં’ એટલે ‘નાગ ુ ં થાનક’ મનાય છે. ુગંર ઉપર નાગ ુ ં દવળ પણ છે. 

લગભગ 500 વષ રુાણા આ નગરના ઈિતહાસમા ંઅનેક મહાન રાજવીઓ સરદારો થઇ ગયા. તેમણે ઘણા 

ઇમારતો-મં દરો બધંા યા.ં માનંા ં આ  પણ ઘણા જોઇ શકાય છે. જુમા ં આવેલો આયના મહલ, ફતેહ 

મહ મદનો હ રો, ૂની ગૂભ નહર, વામીનારાયણ મં દર, હમીરસર તળાવ, મહારાવ લખપત ની ુદંર 

કોતરણીવાળ   છ ીઓ, ણીતા જોવાલાયક થળો છે. 

જુના ૂના સાકંડા ભીડવાળા બ રો, ક છ  વણાટના ધાબળા, ભરતકામવાળા ં વ ો, અજરખી અને 

હાથછાપની ચાદરો, માવાની મીઠાઇઓ, લુાબના ં લો મેળવીને બનાવેલો લુાબપાક વાસીઓ માટ 

િવશેષતા ગણાય છે. જુની નવરા ી તથા દશેરાના દવસે ઉજવાતો ફતેહ મહ મદનો ઉસ માણવાલાયક હોય 

છે. કલાના રિસકો માટ જુની નાટ શાળાઓ તથા કિવતા, છદં અન ે યાકરણની પાઠશાળાઓ મહ વની બની 

રહ છે. િવ મા ંચાદં ના તારની ફ લ ીની કળાના ઉ મ ન નૂા િનપ વ ુ ં જુ ુ ંચાદં બ ર ણી ુ ંછે.1 જો 

                                                             
1 રજની યાસ, જુરાતની અ મતા, અ રા કાશન, પાચંમી આ િૃ , અમદાવાદ, 2012, .ૃ64. 
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ક વષ 2001મા ંઆવેલા કંૂપે જુને ઘ  ુ કુશાન પહોચાડ ુ ંછે. છતાયં વાસન ે ે જુ ક છ ુ ંક વત  

નગર છે. 

2 ાગમહલ : 

 જુમા ં આવેલો ાગમહલ બાધંવાની શ આત રાવ ાગમલ -2 એ કર  હતી. આ મહલની 

ડઝાઇન ઇટાલીયન ગોિથક શૈલીમા ંહ ી સટ િવ ક સ ારા તૈયાર કરવામા ંઆવેલી છે. એમ મનાય છે ક ઘણા 

ક છ  અને ઇટાલીના કાર ગરોને મહલ બાધંવા માટ રોકવામા ંઆ યા હતા. આ કાર ગરોને વેતન સોનાના 

િસ ામા ં કુવવામા ંઆવ ુ ંહ .ુ ાગમલ ના ૃ  ુબાદ તેમના ુ  ખજંર -3 એ આ મહલ ુ ંબાધંકામ 

ણૂ કરા ુ ંહ .ુ આ મહલ બાધંવાનો ખચ તે સમયે .3.17 કરોડ થયો હતો. આ મહલ રાજ થાનના આરસપહાણ 

અને ઇટાલીના સડ ટોન પ થરોથી બનેલો છે. મહલમા ં વેશતા જ મહલના ુ ય દરબાર હોલમા ંિવિવધ તૃ 

પ ઓુના માથા અને શર ર મસાલા ભર ન ેલટકાવામા ંઆવેલા છે. આખો દરબાર હોલ મરો અને િવવધ 

તાબા,ં િપ ળ અન ેપ થર િૂતઓથી ભરલો છે. મહલ પાસ ે45 ટ ચો ટાવર બનાવેલો છે. યા ંઉપર જવા 

પગિથયાની યવ થા છે. આ ટાવર પરથી આ ુ ં જુ શહર જોઇ શકાય છે. મહલની પાછળના ભાગમા ંના ુ ં

પ થરની કોતરણીવા ં મં દર આવે ુ ંછે. વષ 2001મા ં કંૂપના કારણે આ મહલને થો ુ કુશાન થવા પા ુ ં

તથા વષ 2006મા ં  મહલમાથંી કમતંી વ ઓુની ચોર  થઇ ગઇ. સમયાતંર આ મહલ પોતાની હોજલાલી 

મુાવવા લા યો હતો પરં  ુઅિમતાબ બ ચને ગત રસ લઇ મહલના સમારકામ માટ ય નો કરતા આ 

મહલ ુ ંસમારકામ હાલમા ં ણૂ થ ુ ંછે. હાલમા ંક છ આવતા વાસીઓ આ મહલની અ કૂ લુાકાત લે છે.2 

3 આઇના મહલ : 

 ક છના પાટનગર જુમા ં આવેલો આઇનામહલ ઇ.સ.1761મા ં રાવ લખપત  ારા બનાવવમા ં

આ યો હતો. આ મહલ ાગમહલની બા ુમા ંઆવેલો છે. પરદશથી કાચની કલા શીખી લાવીને રામિસધ માલમે 

આ મહલ બાં યો હતો. આ મહલની દવાલો આરસપહાણના પ થરોથી જડલી છે. ની પર સોનાની દોર  તથા 

કાચ લગાવવામા ં આ યા ં છે. દવાલો પર સોનાનો ઢોળ ચડાવેલા અર સાઓ અન ે વેટ ટન લાસ(કાચ) 

લગાવવામા આવેલા છે મહલને બે જયમના અર સાથી શણગારલ હોવાથી આ મહલને આઇના મહલ કહવાય 

છે. મહલમા ંએક ના  ુ ુ ઝયમ પણ બનાવવમા ંઅ ુ ંછે. મા ંરા ઓના પલગંો, સગંીતના સાધનો, કલાના 

ન નૂાઓ. ચ ો, હિથયારો, લાબંા કદની ભીત ધ ડયાળો, સોનાચાદં ના િસહાસનોનો સં હ કરવામા ંઆવેલો 

છે. દશ િવદશથી લોકો આ મહલ જોવા આવતા પરં  ુઆ  તે ખં ડયેર હાલતમા ંછે.3 

4 હમીરસર તળાવ : 

  જુમા ં આવે ુ ં હમીરસર તળાવ 450 વષ કરતા ં પણ ૂ ુ ં છે. આ તળાવ જુના થાપક રાવ 

હમીર ના યાદમા ં તેમના ુ  રાવ ખગાર  પહલાએ બધંા ુ ં હ ુ.ં િન ણાતંો માને છે ક ક છ વા કુા 

દશમા ં ની પાણીની જ ર યાત રૂ  કરવા આ તળાવ બાધંવામા ં આ ુ ં હશે. ઇ.સ.1549મા ં ક છની 

રાજધાની જુ બ યા પછ  આ તળાવનો િવકાસ થવા પા યો.  તળાવની બા ુમા ંઅનેક પ ીઓનો વસવાટ 

હોવાથી રાવ ાગમલ -2 એ ચ તુરા ુ ં િનમાણ કરા ુ ંહ ુ.ં રાવ ખેગારં -3 ના સમયમા ંઆ ચ તુરા 

પર કોતરણી કામ કર  કલા મક બનાવવામા ં આ યો હતો.4 અહ  આવતા વાસીઓ તળાવની પાળે બેસી 

આઇના મહલ, ાગમહલ ક છ ુ ઝયમ વી જુની ભ યતા જોઇ શક છે. તળવની આસપાસ ઘણા મં દરો 

                                                             
2 K.s.dilipsinh, kutch in festival and custom, har anand publication,2004,page-81 
3 Desai Anjali, India Guide Gujarat, India Guide Publication,page-343. 
4 www.kutchtourguide.com 
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પણ આવેલા હોવાતી સં યા સમયે અહ  ુવાતાવરણ પિવ  અને આ યા મક લાગે છે.  વાસીઓના મન 

હર  લેનાર  હોય છે. 

5 છ ીઓ (છ રડ ) : 

 જુમા ં વાસીઓ માટ હમીરસર તળાવ તરફ જતા કોતરણીથી ભરલી કટલીક છ ીઓ જોવા મળે છે. 

થાનીક ભાષામા ંતેને ‘છ રડ ’ કહવાય છે. ક છના રાજવી પ રવારમા ં ૃ  ુપામતા ંસ યની કબર પર છાયંો 

મળ  રહ તે હ થુી આવી છ ીઓ બનાવવામા ંઆવતી હતી. છ ીઓ બનાવવાની શ આત ઇ.સ.1770મા ંથઇ 

હતી. જુમા ંઆવેલી રાવ લખા , રાવ રાયઘણ  અને રાવ ાગમલ ની છ ીઓ િશ પકલાના ઉ મ ન નુા 

છે. ઉનાળાના સમયમા ં વાસીઓ માટ આ થળ િવશેષ આકષણ ુ ંક  બની રહ છે. 

6 િવજયિવલાસ પેલેસ : 

િવજયિવલાસ પેલેસ ક છના માડંવીમા ંઆવેલો છે. િવજયિવલાસ પેલેસ ક છના મહારાવ ીખજંર -3 

એ પોતાના ુ  વુરાજ ી િવજયરાજ ને ઉનાળાની ગરમીથી રાહત મળે તે હ થુી બધંા યો હતો. 

િવજયરાજ ના નામ પરથી આ મહલને ‘િવજયિવલાસ પેલેસ’ કહવાય છે.  આ મહલ બાધંવાની શ આત 

ઇ.સ.1920મા ંથઇ તથા તે ુ ંબાધંકામ ઇ.સ.1929મા ં ણૂ થ ુ ંહ ુ.ં આ મહલ લાલ રંગના પ થરોથી બનેલો છે. 

આ મહલના બાધંકામમા ંરાજ તૂ શૈલી જોવા મળે છે. રંગીન કાચની બાર ઓ, ુબંજવાળા ગઢ, િવ તૃ મડંપ, 

કોતરણીથી ભરલા તભંો અને ળ ઓ, મહલની શોભા વધાર છે. મહલની ળ ઓ, છ ીઓ, ઝ ુખા અને 

છતમા ંલાલ રંગના પ થરોનો ઉપયોગ થયેલો છે. આ મહલ બગીચા અને આરસના વારાની વ ચે આવેલો 

હોવાથી ુદંર લાગે છે. મહલના ચોગાનમાજં િવજયરાજ ની છ ી આવેલી છે. ઓ ઇ.સ.1948મા ં ૃ  ુપા યા ં

હતા. તેઓને આ મહલ બૂ િ ય હતો  મહલમા ંએક ના  ુ ુ ઝયમ પણ છે મા ંરા શાહ ના શ ો, વાસણો, 

પલગંો, ુકા, પોશાક, ઘરણાઓંનો સં હ કરવામા ં આવેલો છે. મહલની સામે બા ુ  િવશાળ દ રયો હોવાથી 

મહલને પોતાનો ખાનગી બીચ પણ છે. ‘હમ દલ દ કૂ સનમ’ અને ‘લગાન’ વી ફ મો ુ ં ટુ ગ અહ  થયે ુ ં

હ .ુ વષ-2001મા ંઆવેલા કંુપના કારણે આ મહલન ેથો ુ કુશાન થવા પા ુ ંહ ુ.ં હાલમા ંક છનો શાહ  

પ રવાર તેમા િનવાસ કર છે. ક છ આવતા વાસીઓ માટ આ િવજયિવલાસ પેલેસની લુાકાત અનેરો 

અ ભુવ કરાવે છે. મહલ િનહાળવાન સમય 10.00 થી 6.00નો છ વેશ ફ.20. .છે.5 

7 ધોળાવીરા : 

ક છના ભચાઉ તા કુાના ખદ રબેટ િવ તારમા ં આવે ુ ં ધોળાવીરા હડ પન સં ૃિત ુ ં નગર છે.  

ઇ.સ.1967મા ંભારતીય રુાત વિવ  જગપિત જોષીને ઉ ખનન કરતા િસ  ુ સં ૃિતના અવશેષો ધોળાવીરા 

ખાતેથી મળ  આવેલા છે. થાિનક લોકો આ િવ તારને ‘કોટડા’ ક ‘ ટબા’ તર ક ઓળખે છે. ધોળાવીરાનો િવ તાર 

વૂ-પિ મે 775.મી. અન ે ઉ ર-દ ણે 600.મી. ટલો છે. ધોળાિવરા ણ િવભાગમા ં વહચાયે ુ ં છે. થમ 

ભાગમા ં ક લેબધં નગર, બી  અને ી  ભાગમા ંનગર આયોજન િવશેની મા હતી મળે છે. નગરની ચાર 

દશાઓમા ં ચાર દરવા  છે. અહ ની ગટર િુવધા, વૂા, તળાવ, મકાનો, ર તાઓ જોતા ધોળાિવરા ુ ં

નગરઆયોજન આજના આ િુનક શહરો મ થયે ુ ંજોવા મળે છે. ધોળાિવરાના તળાવો, ૂવાના અવશેષો 

પરથી રુાત વિવ ો અન ે દ લીની સં થા સે ટર ફોર સાય સ એ ડ એ વાયમે ટ એ ુ ંમાન ેછે ક ધોળાવીરા 

આજના પાણીની તગંી અ ભુવતા દશો માટ એક એક ઉ મ પદાથપાઠ છે. 

હડ પા સં ૃિતના ંબી  નગરોની મ ધોળાવીરા સમાતંર જુ ચ ુ કોણ છે. આ ચ ુ કોણની આસપાસ 

એક દવાલ છે. ધોળાવીરામાથંી 18.મી. લા ુ ંઅને 50.મી. પહો ં મકાન મ ુ ંછે  રુાત વિવ ો ટ ડયમ 

હોવા ુ ંમાન ે છે. ધોળાવીરામાથંી મળેલા ચાદં , સો ુ ંઅની છ પમાથંી ઘરણા, માટ ના વાસણો, ાણીઓના 

                                                             
5 http://en.wikipedia.org/dholavira 
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ચ ો, રમકડા,ં 10 ચ ો ધરાવ ુ ં સાઇનબોડ, િસ ુ ં લિપમા ં કોતરાયેલા 10 િશલાલેખો મળ  આવેલા છે. 

ઈિતહાસના રિસકો તથા વાસીઓ માટ ધોળાવીરા ઐિતહાિસક થળ તર ક જોવાલાયક થળ છે. ધોળાવીરાની 

લુાકતથી વાસીઓ ભારતના ભ ય ઈિતહાસથી મા હતગાર બન ેછે.6 

8 લખપતનો ક લો : 

લખપત એક સમય ે ક છ ુ ંધીક ુ ંબદંર હ ુ.ં લખપતના િવ તારમા ંચોખાની ખેતી વ  ુથતી હોવાથી 

લખપતને ચોખામાથંી 80,000 કોર (િસ ા)ની આવક થતી. એટ ુ ંજ ન હ પરં  ુલખપત યાપાર  બદંર હોવાથી 

અનેક િવદશી વહાણો લખપતના કનાર પોતાનો માલ ઉતારતા માથંી લગભગ 1,20,000 કોર ની આવક થતી 

હતી. લખપતની હોજલાલીના સમયમા ંજમાદાર ફતેહ મહમંદ ઇ.સ.1801મા ં7 ક.મી. લાબંો ક લો બધંા યો 

હતો. જોક આ ક લો આ  ભ ન અવ થામા ંછે પરં  ુતે આ  પણ લખપતના ઈિતહાસની મા હતી આપતો ઉભો 

છે. લખપત ક લાની દર ફૂ  સતંોની કાળા પ થર મળેલી કબરો આવેલી છે. થાનીક ભાષામા ંતેને ‘ ુબા’ 

કહવાય છે. આ િસવાય લખપતમા ં વાસીઓ માટ ુ ાર સા હબ, સૈયદપીરની દરગાહ, નૈની માય દરગાહ 

અને હાટક ર મં દર જોવાલાયક છે.7  

સમાપન : 

જુરાત રાજયમા ંઆવેલો ક છ જ લો વાસન ે ે આગ ુ ંમહ વ ધરાવે છે. ક છમા ંઆવેલા આ 

ઐિતહાિસક થળો ઉપરાતં નારાયણ સરોવર,આશા રુા માતાનો મઢ, કોટ ર મહાદવ, મેકરણદાદાની સમાિધ, 

હા પીરની દરગાહ, લાખા લાણીની છ રડ , વાિમનારાયણ મં દર, રવેચી માતા ુ ં મં દર, જખ બૌતેરા, 

ુખંર ર મહાદવ, બલે ર મહાદવ, િ કમસાહબ મં દર વા ધાિમક થળો નારાયણ સરોવર પ ી 

અભયાર ય, લેમ ગો સીટ , ઘોરડ અન ે ડુખર અભયાર ય, ુ જયો ુગંર, માડંવીની દ રયા કનારો જખ 

બૌતેરા, નનામો ુગંર, રોહાનો ક લો, માતા ડમ, વા ુદરતી થળો લાખા લાણીની છ રડ , ુખંરો ગઢ, 

કંથકોટનો ક લો, ગાધંી સમાિધ, ક છ સમપણ આ મ, વદં માતર  ્મેમોર યલ, ક છ સં હાલય, ભારતીય 

સં ૃિત દશન વા થળો પણ વાસીઓ માટ આકષણના ક ો છે. જુરાત સરકાર ારા ક છના સફદ રણમા ં

ઉજવાતા રણઉ સવના કારણે િવ ના વાસીઓમા ંઆકષણ ુ ં થાન ધરાવે છે. ક છનો વાસ કરવા માટ 

િવમાન મારફતે ન ક ુ ંએરપોટ જુ છે, ન કના ર વે ટશનો જુ, રાપર, ર, ગાધંીધામ છે. ક છના 

વાસન થળો ધુી જવા માટ રાજયની બસ સેવા તેમજ ખાનગી વાહનો ઉપલ ધ છે. જુ, ર, રાપર, 

કંડલા, ુ ા, માડંવી વગેર જ યાએ સાર  હોટલોની યવ થા છે. કટલાક ધાિમક થળો પર ધમશાળોની િુવધા 

છે. ક છના રણમા ં સુાફર  કરવા માટ ટની િુવધા પણ ઉપલ ધ છે. દ રયાકાઠં આવેલા થળો પર બોટ ગ 

તથા એડવે ચર રાઇ સની િુવધા પણ ઉપલ ધ થઇ રહ  છે.  

હાલમા ં જુરાત સરકાર ારા ક છન ે વાસન ે ે આ િુનક બનાવવાના ય નો થઇ ર ા છે. 

જુરાત વાસન િનગમની હરાતમા ંિમલેયનમ ટાર અિમતાબ બ ચન સા  ુજ કહ છે ક “ક છ નહ  દખા 

તે ુછ નહ  દખા”  

 
 

                                                             
6 શા ી,હ ર સાદ. જુરાતનો ઇિતહાસ ાચીનકાળ, િુન થં િનમાણ બોડ, ી  આ િૃ ,અમદાવાદ,2014,  

.ૃ18. 
7 http://en.wikipedia.org/lakhpat 
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પચંમહાલના ઔિતહાિસક થળો : એક અ યાસ 

ડૉ. રુશ ુમાર સી.પટલ 

આસી ટ ટ ોફસર, ઈિતહાસ િવભાગ; શેઠ પી.ટ .આ ્સ એ ડ સાય સ કોલેજ,ગોધરા 
 

તાવના 

પચંમહાલ જ લાના ાચીન ઇિતહાસ માટ ઐિતહાિસક આધારો ન હવ  ્ ા ત થાય છે. આ ુ ંકારણ 

એ છે ક આ દશ ગાઢ જગંલ, ુગંરાળ, ુ ગમ ૂ દશ અન ેઅ ુ ૂચત ન િતની િવશેષ વ તી ધરાવતો 

દશ છે. આપણે પચંમહાલના  ઇિતહાસ માટ પડોશી દશ, માળવા (મ ય દશ), વડોદરા, ખેડા વગેરના ં

ઐિતહાિસક સાધનો  પર આધાર રાખવો પડ છે. આ દશના  કોઈ ઐિતહાિસક  આધારો ા ત થાય છે તેનો 

પચંમહાલના ઇિતહાસને સ વન કરવા માટ ઉપયોગ કરવાનો રહ છે.અહ  પચંમહાલના પચંમહાલના 

ઔિતહાિસક થળો  નો પ રચય કરાવવાનો ન  યાસ કરવામા ંઆ યો છે 

દવાલયો :- 

સોલકં  કાલમા ંમં દર અન ે જુરાત – માળવાના દશોમા ંબે મહ વના િસ ાતં થં રચાયા છે. એમાનંો 

એક માળવાના પરમાર રા  ભોજદવ (ઈ. સ. ૧૦૧૮-૧૦૬૦)ના નામે ચડલો 'સમરાગંણ ૃ ધાર' નામનો થં 

છે. બીજો થં 'અપરા જત ૃ છા' નામે િશ પ થં (૧૨મી ક ૧૩મી સધી)મા ંવણવેલા ાસાદોના કારોનો ુ ય 

આધાર લઈ મં દરોના ંિનમાણ થયા ંછે. આ અ સુાર ગભં હૃની દ વાલો ગભં હૃની લબંાઈ કરતા ં૧/૫ ટલી 

જ ડ  રાખવામા ંઆવતી. ઘડલા પ થરોને ઇજનેર  ગોઠવણીથી જ સયંો જત કરવામા ંઆવતા. િશખરના 

ઉપલા ભાગમા ંએકદમ ચાઈ લાવવા માટ પ થરોને આડા ન હ પણ ઊભા કૂવામા ંઆવતા અને િશખર ુ ં

કટ ુકં વજન દ ણા માગની છત ન ેટકવતા તભંો ક બહારની દ વાલો પર ફાળવી દવામા ંઆવ ુ.ં1 

થળપસદંગી :- 

 આ કાલના ં ઘણા ં મં દર ુદરતના સાિંન યમા ં સ ુ  ક નદ  ક સરોવરના કાઠં ટા  ુ પર, વન- 

ઉપવનમા,ં પહાડની ટકર  પર તથા કટલાકં મં દર નગર ક ામની મ યમા ંક એની પાસેના િવ તારમા ંબાધંેલા ં

છે.2 

દવાલય :- પચંમહાલ જ લામા ં હ ુ  રાજવીઓના ંબાધંેલા ં ુદંર દવાલયો આવેલા ંછે. 

લ ુલીશ મં દર:- 

 પાવાગઢ(તા. હાલોલ, જ. પચંમહાલ)ના લ ુલીશ મં દરના ગભ હૃની આગળ નાની અન ેમોટા કદની 

બે કિપલી ( તરાલ) આવેલી છે. એની આગળ ઢૂ મડંપ અને શગંાર ચોક  છે. ગભં હૃની ાર શાખાના 

લલાટબબમા ંલ ુલીશ િશ પ છે. મડંોપરની જઘંામા ંઉ મ કોતરણીવાળા ં વેગીલા િશ પ આવેલા ં છે. એમા ં

વીર ર, લ ુલીશ, અ ટદશ જુદવી નટરાજ, યોગાસનમા ં બરા લ િશવના ંબે િશ પો, ગ મો ુ ં ૃ ય અને 

ેશાનાક ુ ં િશ પ ખાસ ન ધપા  છે. આ છે ુ ંષ ૂ જુ િશ પ અક ( યૂ), િ ખુ દવ ુ ંછે. એનો એક હાથ 

ખં ડત છે. એણે બાક ના હાથમા ં િ લૂ, કુ, પ  અન ેસપ ધારણ કરલા ંછે. એના પા ્   પાસ ેહસં, અ  અને 

નદં  વાહન છે.3 

મહાકાળ ુ ંમં દર:- 

 પાવાગઢના છાિશ ુ ંઅને ૂ િધ ુ ંએમ બે તળાવો પાસે થઈને અઢ સો ટ ચા પવતના સૌથી ચા 

િશખરની ટકર  ઉપર જવાય છે. આ ટકર  ઉપર મહાકાળ ુ ંઆસપાસ કોટવા ં મં દર છે અને એ મરાઠા સમયમા ં

બધંાયે ુ ંછે. મહાકાળ ની  િૂત પહલા ં ન િશ પના િવધાન માણે હતી એમ નો માન ેછે. હાલ ુ ંમં દર છેક 

સા ુ ં છે અને મહાકાળ ુ ં ખુ ૂ ય છે. મં દરની ઉપર સદનશાહ પીર ુ ં સુલમાનો ુ ં થાન છે. સુલમાનોના 
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સમયમા ંએ મં દરની જ યાએ કબર હશે અન ેએ પછ  કબરની િનશાની મં દરની ઉપર રાખી ફર  દવીની િત ઠા 

થઈ હશે એમ લાગે છે.4 

પાવાગઢના ં નમં દર:- 

 ીગ ઝે પાવાગઢના ં ન મં દરો ગે મનનીય મા હતી આપી છે. એમના મતં ય માણે પાવાગઢના 

છેક ઉપરના મૌલયાના ક લાના મે નમા ંઅને ૂ િધયા તળાવ પાસ ે ન મં દરોના અવશેષો મળે છે. એનો 

ણા ાર થયેલો છે. આ અવશેષો ઉપરથી એ બધંાયાની તાર ખ મળતી નથી, પરં  ુ થાપ ય અન ે િૂત, િવધાન 

ઉપરથી એ ચૌદમી અને પદંરમી સદ ના બાધંકામ હોય એમ લાગે છે. બધા રણો ારમા ંથાય છે તેમ આ મં દરો 

પણ મરામતમા ંબગડ ા ંછે. 

 પાવાગઢના ં નમં દર ણ સ હૂમા ં આવેલા ં છે : ૧. બાવનદર  મં દરો ક નવલખી મં દરો ૨. 

કા લકામાતાની કૂના અ નકોણ પર આવેલા ંચં ભ અને પુા નાથના ંમં દર અન ે૩. પા નાથ મં દર અને 

એની આ ુબા ુ  આવેલા ંમં દર. 

બાવનદર : – 

 નવલખા સ હૂમા ં હાલ ણ મં દર આવેલ છે. તે ળૂ ુ ય મં દરની ઉ ર, પિ મે અન ે દ ણે 

આવેલા ં મા  ગૌણ મં દર છે. વ ચેના ુ ય મં દરનો હાલ તો મા  પીઠભાગ જળવાઈ ર ો છે. પીઠના 

ચોતરફના િનગમોની રચના જોતા ં ળૂ મં દર ચો ખુ કાર ુ ંહોય એ ુ ંલાગે છે. મં દરને ફરતો ાકાર હતો. 

માનંા મા  વૂ બલાનકના અવશેષ ર ા છે. દ વાલો અનેકિવધ િૂતિશ પો અન ેિશ પ થરોથી અલં ૃત હતી. 

ગૌણ મં દર ાકારની બહાર આવેલા ંહતા.ં તે એ ાય: તભંાવલીઓ વડ એની સાથે જોડાયેલા ંહતા.ં સવ 

ચોક ઓ તથા િશખરો અવાચીન છે. મં દરના તભંોની ઘટપ લવ ઘાટની િશરાવટ ઓ, ુ ય તથા ગૌણ ગવા ો 

પરની કમાનોના ઘાટ વગેર લ ણો પરથી આ મં દર પદંરમી સદ ના આરંભના ંલાગે છે. 

 ચં ભ અને પુા નાથના ંનાના ંમં દરોને ફરતો પણ ાકાર હતો. એ થોડા ંવ  ુ ૂના,ં ાય: ચૌદમી 

સદ ના ંછે. પણ ઓગણીસમી સદ મા ંએ ુ ંસાવ નુિનમાણ થ ુ ંછે.પા નાથ મં દરવાળા સ હૂમા ંએ મં દરની 

આસપાસના ૂના ાકારોના કટલાક અવશેષ િસવાય ૂના ંમં દરોના કોઈ શ મો ૂદ ર ા નથી.5 

દસર (હાલોલ તા કુા) 

 દસરમા ંપચંાયતન કારના ંમં દરોનો સ દુાય આવેલ છે. તે મોટ  પડ  ગયેલી જગતી ઉપર આવેલા ં

છે. દ ણા ભ ખુ મ ય ુ ંમં દર દસરનાથ ુ ંછે તે ભગવાન િશવ ુ ંછે. જગતી ઉપર બે નાના ંમં દરો આવેલા ંછે. 

બનં ેમં દરો ઘ ણા ભ ખુ છે. એક મં દર જગતીના ઈશાન ણેૂ અન ેબી ુ  ંવાય ય ણેૂ આવે ુ ંછે ત ેઅ ુ મે 

ભગવાન િવ  ુઅને યૂ ુ ંછે. નૈ ક ય અને અ ન ણેૂ સામસામ ેઆવેલા ંમં દર પાવતી અને ગણેશના ંછે. 

 મ યમં દરમા ંગભ હૃ, મડંપ અને ખુમડંપ આવેલ છે. બધા ંમં દરોની ગભ હૃની દ વાલો શુો ભત 

કરલ છે. મ યમં દરની પીઠના થરો ુ ંભ, કલશ, ગજ અને માનવા ૃિતથી શુો ભત કરલ છે. મડંોવરની દરક 

બા ુએ ભ ગવા  આવેલા છે. તે મહાકવાલા થરથી શુો ભત કરલા છે.મં દરનો સભામડંપ પડ  ગયો છે. ળૂ 

તભંોનો ઉપયોગ કર  નવો મડંપ બાં યો છે. ળૂ િવતાન અને સવંરણ ુ ત થયા છે. થળ પર આના અવશેષો 

જોવા મળે છે. ગભ હૃ ગવા ની દ વાલ ઉમા-મહ રની આસન થ થિતની દવ િૂતથી શુો ભત કરલ છે. 

આવી જ આ ૃિત પાવતી મં દરમા ંપણ જોવા મળે છે. 

 ગભ હૃ આગળ નાનો ખુમડંપ છે. ઉ ત ભાગ મોટા મં દરને અ સુર છે. ગણેશમં દર સાર  થિતમા ં

ઊ ુ ંછે. યાર યૂ અને િવ નુા ગભ હૃ ભ નાવ થામા ંછે. પાવતી મં દરનો ઉપરનો ભાગ - આમલક અને 

કલશ - ન ટ થયેલ છે. મં દરને ફરતે ઉ ુ ૃગંાર, ભ ગવા , દવ િતમા ંઅને કણ ુગંારથી શુો ભત કરલ 

છે.ગણેશમં દરમા ં ૃ ય કરતા ભગવાન ગણેશ બરાજમાન છે. યૂમં દર ુ ંગભ હૃ સાર  થિતમા ંછે. યૂ િૂત 
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સાર  થિતમા ં છે, પરં  ુ િવ  ુ અને પાવતીની ુ ય િૂતઓ મુ થયેલ છે. દસરનાથ મં દરમા ં ાચીન 

અ ભલેખો રુ ત છે.  અ ુ મ ેિવ. સ.ં ૧૧૦૯, ૧૧૮૫ અને ૧૩૦૪ના છે.6 

સતંરામ રુ 

 સતંચમ રુમા ં થાપ યના ં ુદંર થળો આવેલા ં છે. ભમર ર  માતાની ફુા, િુસ  માતા અને 

ભૈરવ ુ ંમં દર ુ ય છે. ભૈરવ મં દરમા ં ાચીન સમયના ુદંર ન નૂાઓ જોવા મળે છે. તે મોટ  જગતી પર 

િનમાણ પા ુ ંછે. ત ેગભ હૃ, સભામડંપ અન ે ૃગંાર ચોક  ધરાવે છે. આગળ બે ુદંર વ તક તભંો આવેલા 

છે.  પર ુદંર કોતરકામ જોવા મળે છે. સભામડંપના િવતાનના ટૂલા ુકડાઓ પર લો ુ ંકોતરકામ જોવા 

મળે છે. િ શાખા ( ણ શાખા) ગભં હૃના દરવા  યાન ખચે છે. ળૂ િશખર સચવાયે ુછેં. મં દરની બનેં બા ુએ 

રહલા ઝ ખા મં દરની િવિશ ટતા છે. ટકાના આધાર પર ુદંર દવી િતમાઓ છે. ભૈરવની િતમા ગભ હૃમા ં

થાિપત છે. તે ાચીન છે. મં દરના ગણામા ંદ પ તભં ર યો છે ત ેપાછળથી ઊભો કય  છે.  

ુવા (ગોધરા તા કુા) 

 ુદરતી વહતા ગરમ પાણીના ઝરા પાસે નાની ટકર  ઉપર શરભગં ઋિષ ુ ંમં દર આવે ુ ં છે. તેને 

ફરતી ચોરસ ર ણ ધેવાલો આવેલ છે. બ ે વેશ ારો - એક વૂ તરફ અને બી ુ  ંપિ મ તરફ આવે ુ ંછે. મં દર 

સાર  થિતમા ંછે. િશખર પહલા ંસં ણૂ નાશ પામેલ તે હવે ન ુ ંબાં ુ ંછે. પીઠ, ચૈ ય તોરણ માગ, મડંોવર અને 

ચાર બા ુએ આવેલા ભ ગવા  મ દરની ળૂ શોભા ળવી રાખે છે. િશ પ થાપ યના વેરાયેલા ુકડાઓ 

રુાતન અવશેષો છે. આ ઉપરાતં ુવા થળે સોમનાથ મહાદવ ુ ંમં દર આવે ુ ંછે. થાિનક તે ભીમની ચોર  

અને પા ્ ચ  તર ક ણી ુ ંછે. 

કાકંણ રુ :- 

 કાકંણ રુ ગોધરા તા કુા મા ંઘણા ંમં દરો આવેલા ંછે. ભગવાન ગણેશ, બ ળયાદવ અન ેકાકંણે ર 

મહાદવએ ુ ય મં દરો છે. ભગવાન ગણેશ ુ ંમં દર ભ નાવ થામા ંછે. તે મં દરનો ગભ હૃ, મડંપ અને ચોક  

વા તિવક ર ત ે મુ થયેલ છે. ૃગંારમા ંનાના બચેલા ભાગ પરથી યાલ આવે છે ક વ રખત ૃગંારથી તે 

શણગારવામા ંઆવેલ. ચૌ ુ  કાલીન મં દરોના ંઘરોમા ં  શણગાર - કોતરણી જોવા મળે છે તે આ મં દરની 

પીઠ, મડંોવર, મડંપના તભંો અન ે ખુમડંપમા ં જોવા મળે છે. બ ળયાદવનો લ ગુભ હૃ છે.કાકંણે ર 

મહાદવના મં દરમા ંઉમામહ રની ુદંર િૂત છે. મં દર સાર  થિતમા ંછે. તેની થાપ યસ ૃ  આકિષત છે. 

લીમખેડા:- 

 લીમખેડામા ં હાથીધરા પાસ ે હાથે ર મહાદવ ુ ં મં દર આવે ુ ં છે. યા ં ુદંર િ -ગભ હૃ (િ ુ ુષા 

ાસાદ) આવેલ છે.  ા, િવ  ુઅન ેમહશના છે. તેના ુદંર વેશ શાખા પર સ રતા દવીઓ ગગંા અને 

ય નુાના ં િશ પો આવેલા ં છે. ગગંાદવી મકર ઉપર અને ય નુાદવી કાચબા ઉપર ઊભા ં છે. કમનસીબે, 

બારસાખના ઉપસેલા થાપ ય પર રંગના લપેડા કર  બેડોળ થયા છે. િશખર અને સભામડંપના ઉપરના ભાગને 

િૂતભજંક કુસાન કરલ છે. િવતાન સલામત છે. મં દરના બહારના ભાગમા ંતાડંવ ૃ ય કરતા િશવ, મહાકાલી, 

ા, વામન, િૃસહ વગેરના ંિશ પો છે. 

બાવકા:- 

 બાવકાના િશવમં દરનો સભામડંપ પડ  જવાથી તે ભ નાવ થામા ંછે. િશખર અન ેગભં હૃની પિ મી 

દ વાલ અને બારશાખાઓ થાન ટ થયેલ છે. આ ઉપરાતં થાન ટ િશ પો ભયજનક ર ત ે લબડ છે. 

રુાવશેષીય ખાતા, પિ મ વ ળુ એ ગભં હૃના થાન ટ થયેલ બારશાખા, સભામડંપના તભંો  ગભ હૃની 

પીઠ અને સભામડંપને તેના ળૂ થાને નુ: થાપન કરલ છે. 

 મં દર ઈ. સ.ની ૧૨મી સદ ુ ં છે. મડંપ અ ટકોણીય છે. ઓતરંગન ે અ ટકોણીય તભંો ટકવે છે. 

તભંની નીચેનો ભાગ અન ે િશરાવટ  ગોળાકાર છે. પિવ  થાનના વેશ ાર પર ગણેશની આ ૃિત છે.7 પીઠ 
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પર િશ પના ણ થરો આવેલા છે. ઉ ત થર અણઘડ છે. તેમા ંઅ લીલ ઇ ક  ચ ો આવેલા ંછે. બી  પર ગજ 

અને ી  િવભાગ પર નાની માનવઆ ૃિત અન ે ાણીઓની આ ૃિતઓ આવેલ છે. થાિનક અ ુ િુત એવી છે 

ક આ મં દર ચાપંાનેરના હ ુ  રાજવોની ગ ણકાએ બધંા ુ ંહ ુ.ં 

ણુાવાડા:- 

 ણુાવાડા શહરમા ં ણેૂ ર ભગવાન ુ ં ાચીન મં દર છે. આ મં દર પાસે ઈ. સ. ૧૪૩૪ના વૈશાખ દુ 

ીજના દવસે રા  ભીમિસહ શહરની થાપના કર . 

 ઈ. સ. ૧૪૬૯મા ં વુને ર  માતા ુ ંમં દર બધંા ુ.ં રાજમહલન ેઅડ ને આવેલા ુગંર ઉપર મહાકાલી 

માતા ુ ંમં દર આવે ુ ંછે. આ ઉપરાતં ણીતા ંમં દરોમા ં ી રણછોડરાય ુ ંમં દર અને ી કાશીિવ નાથ ુ ં

મં દર છે. 

કલે ર ની નાળ:- 

 ણુાવાડા તા કુામા ં આવેલા લવાણા ગામ ે ણુાવાડાથી ઉ ર ૨૦ કમી.ના તર કલે ર  ક 

કલે ર ની નાળ તર ક ઓળખા ુ ં થળ આવે ુ ંછે.8 જ તેના િશ પ થાપ ય માટ ણી ુ ંછે. 

 આ થળે ઈ નુી દશમી સદ થી માડં  ઓગણીસમી સદ ના િશ પ થાપ ય આવેલા ંછે. મા ં ુલ નવ 

મારકોનો સમાવેશ થાય છે : (૧) સા નુી વાવ, (૨) વ ુની વાવ (૩) િશલાલેખવા ં મં દર, (૪) ાચીન મં દર, 

(૫) ુ ંડ, (૬) િશકાર મઢ , (૭) ભીમચોર , (૮) અ ુનચોર  અન ે(૯) ણ વેશ ાર વા ં મં દર. 

આ સં ુલમા ંઆવેલા ં િશ પોમા ંનટરાજ, શ ત ગણેશ, મ હષમ દની, ઘટંાકણ , ેમકંર , ઇ , યમ, 

ણુ, અનતં, અ સરા વગેર િશ પો અ પુમ છે. 

 પચંમહાલમા ંઆ ઉપરાતં કટલાકં મં દરો ભ ન થિતમા ં છે. રુાવશેષીય ૃ ટએ એ ન ધપા  છે. 

આમા ં ુ ય મં દરોમા ં િસધવાઈ, એકલરોડા, દવડા, ગૌ મં દર હાલોલમા ં આવેલા ં છે. લીમખેડામા ં કૌરવ-

પાડંવની ચૉર  આવેલી છે. ૂના થળે બધંાયેલા ંનવા ંમં દરો પણ ન ધપા  છે. ગોધરા ુ ંગો ુળ મં દર, ડરોલ ુ ં

કા લકામં દર, સણસોલી ુ ં મુન મં દર, ુ ંડવ ુ ં ભાથીખ ી મં દર, ં ઘુોડા ુ ં ધામે ર મં દર, કડાણા ુ ં

નધેંનાથ મં દર, વરધર ુ ંક યર ર મહાદવ ુ ંમં દર, શહરા ુ ંમરડ ર મહાદવ ુ ંમં દર ુ ય છે. શહરાના 

મરડ ર મહાદવના મં દરમા ં૬ મી. ુ ંઅન ે૩ મી.નો ઘરેાવો ધરાવ ુ ંિશવ લગ અ ત છે. નદં ર ગામમા ં

ણૂકદની માનવઆ ૃિત આવેલી છે. પરંપરાગત મા યતા છે ક તે રા  નદંની છે. તેણે આ ગામ વસા ુ ંછે. 

નટક ર, નદં માતા અન ેચા ુડંામાતાના ંમં દરો પણ ન ધપા  છે.  

 

સદંભ : 

1 જુરાત રા ય સવસં હ, પચંમહાલ જ લો, રમતગમત વુા અનેસાં ૃિતક િવભાગ, ગાધંીનગર, વષ – ૨૦૧૭, .ૃ૫૯ 

2 એજન. .ૃ૬૦ 
3 H. Goetz, Pavagadh-champaner, JGRC, Vol. XI No.2, pp.53 
4 આર.બી.જોટ, જુરાતનો સાં ૃિતક ઇિતહાસ, ઇ લામ ગુ ખડં – ૨, .ૃ ૬૨૨ 

5 જુરાત રા ય સવસં હ, એજન .ૃ૬૧ 

6 એજન. .ૃ૬૧ 

7 ઉગતા યૂનો દશ દાહોદ, મા હતી િનયામકની કચેર  જુરાત રા ય, ગાધંીનગર, વષ – ૨૦૦૬, .ૃ૬૩ 

8 સેદાણી હ મુતીબેન સશીકા ત,  જુરતની લોકસાં ૃિતક, િુનવસ ટ  થં િનમાણ બોડ- અમદાવાદ, વષ –૨૦૦૧ 
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ઘોઘા બદંરમા ંઆવેલ િવદશી વાસીઓ : એક અ યાસ 
બાભંણીયા રમેશભાઈ ગોપાભાઈ,  

સશંોધક કૉલર, ઈિતહાસ અ ુ નાતક ભવન,  

મહારા  ૃ ણ ુમારિસહ  ભાવનગર િુનવિસટ , ભાવનગર 

િૂમકા : 

 આ બદંર ઘણી રાજ ાર  હ મૂત જોઈ છે. ઘોઘા બદંર તર કનો થમ ઉ લેખ વ લભી રા ય 

દરિમયાન (ઇ.સ.૪૮૦-૭૨૦) ૂદં ગઢ તર ક જોવા મળે છે. અણ હલવાડ પાટણના રા યકાલ દરિમયાન 

(ઇ.સ.૭૪૬-૧૨૯૭) આ બદંરનો ઉ લેખ સાગરખે ુતો માટ ફ ત જ ર  સાધન સામ ી લેવા માટના બારા 

તર ક થયેલો છે, યાર બાદ આ બદંર સુલમાનોના હાથમા ંગયે ુ ંજણાય છે. યાર બાદ ઇ.સ.૧૩૨૫મા ં

મોખડા એ સુલમાનો પાસેથી આ બદંર મેળ ુ ંહ ુ.ં મોખડા  અહ  પસાર થતા ંવહાણો પાસેથી જકાત 

ઉઘરાવતા હતા. મહમદ તઘલક ઇ.સ.૧૩૪૭મા ંમોખડા ને માર ને આ બદંર મેળ ુ ં હ ુ,ં પણ તેનો 

વહ વટ મોખડા ના ુ  ુગંર ને સો યો હતો. ઇ.સ.૧૫૦૩મા ં સુલમાનોએ આ દશ તી લીધો હતો 

અને તે સમયે દ ણ ભારતના મલબર વા બદંરો તેમજ એડન સાથે તેનો વેપાર ચાલતો હતો. 

ઇ.સ.૧૫૩૧થી ૧૫૪૬ ધુીમા ં જુરાતના ંનવાબો સાથે તકરાર થતા ંઆ બદંર ને ફરંગી લોકોએ બે વાર 

ૂટં ુ ંહ ુ.ં ઇ.સ.૧૫૯૧મા ંઅકબરના વાઇસરોયખાને આઝમ-િમરઝા –કો ટાશ ના હાથમા ંઆ ુ ં યાર તે 

ઘ ુ ં જ સ ૃ  હ ુ.ં ઇ.સ.૧૬૧૨મા ં રુતના ગવનર ખો  નાસરની સલાહથી ેજોએ અહ  કોઠ  

થાપવાની મં ૂર  મેળવી પરં ,ુ તે સમયના ગવનર હ ટગટ ને આમા ં ખાસ કસ દખાયો નહ . 

ઇ.સ.૧૬૧૪મા ંપો ુગીઝોએ ી વાર ઘોઘા બદંર ૂટં ુ ંઅને ૧૨૦ વેપાર  વહાણો તેમજ બી  કટલાક 

જહાજો બાલી ના યા. તેમ ુ ંએક રહ મી તો ૧૫૦૦ ટન ુ ંશ તશાળ  યા ા  જહાજ હ ુ.ં પો ુગીઝ સતાનો 

આ છે લો ભાવ હતો. યાર બાદ દ રયા પર ેજો ુ ં ુ વ વ ુ.ં ૧૮મી સદ મા ં ઘોઘાના 

બદંરથીવેપારની પડતી શ  થઈ. 

ઘોઘા બદંર અને િવદશી વાસીઓ : 

 ાચીન સમયમા ંપિશયન, આરબ, કુ , આમિનયન, રોમન અને ીક વેપાર ઓ આિથક તકનો 

લાભ ઉઠાવવા ભ ુચ અને જુરાતના ંિવિવધ દશોમા ંઉમટતા ંહતા.ં લો ડયસ તોલેમી (ઇ.સ.૮૫-૧૬૫), 

ોબો (ઇ.સ.૨૧-૬૪) અને લીની (ઇ.સ.૨૨૩-૭૯) ઉપરાતં, એલેકઝા યાના ં અ ાત વહાણવટ  

(ઇ.સ.૬૪ મા)ં વા ં ીક અને રોમન વેપાર ઓ-વહાણવટ ઓએ ભ ુચ-ક છ   ૃ કુ છ માટ ‘બાર ગાઝા’ 

શ દનો ઉપયોગ કય  છે. આ ઉપરાતં, નમદા માટ ‘ન મ ુસ’ શ દનો યોગ કય  છે. અથાત, ીક 

વહાણવટ ઓએ ઇ.સ.૬૦ ની આસપાસ રચેલ થં ‘ હદ  મહાસાગરનો ભોિમયો’ મા ંબાર ગાઝા ઉપરાતં, 

પુારક,  સોપારા, ઇ રનોના (ક છ) નો અખાત, બરાકા ( ારકા) નો અખાત, િસરા ન (સૌરા ), લા રકા 

(લાટ દશ), અ તક  (હાથબ), બેયોિનસ (પીરમ બેટ ) અને મૈસ (મ હ) નદ નો ઉ લેખ કય  છે. 

ચીની વાસી ફા હયાન : 

 ઘોઘા વાસીઓએ પોતાનો વ આપી ચીનીનો વ બચા યો હતો. ચીની સુાફર ફા હયાને 

ભારતમા ં૨૦ વષ ગા યા બાદ ઘોઘા બદંરથી ૨૦,૦૦૦ હ ત તો લઈને દ ણ ભારત જવા દ રયાઈ 

સુાફર  આરંભી. દ રયામા ંતોફાન નડતા,ં વહાણ ુ ંવજન હલ ું કર ુ ંપડ તેમ હ ુ.ં ફા હયાન િનરાશ થયો, 

યાર ઘોઘા બદંરના ખારવાઓએ ક ુ ંક અમે તમારા ુ તકોનો નાશ નહ  થવા ંદઈએ. તમે અમારા દશની 

િવ યા લઈ ઓ છો, તે સચવાશે તો િવ તાર પામશે. એ િવ યાનો આમ નાશ થાય એ કરતા ંબહતર છે 
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ક અમારા ંમાથંી ણ-ચાર જણ જળસમાધી લે. આમ ઘોઘા બદંરના માણસોએ ફા હયાન તથા ુ તકો 

બચાવવા પોતાની નની ુરબાની આપી હતી.     

ઇ નબ તૂા : 

  ઇ નબ તૂા મોરકકો દશના ંટ જયરનો વતની હતો અને તેનો જ મ તા.૨૪/૦૨/૧૩૦૨ ના ંરોજ 

થયો હતો. તે ુ ંખ ું નામ અ  ુઅ ુ લા હુ મદ હ ુ ંઅને ઇ નબ તૂા તો તેના ુળ ુ ંનામ હ ુ.ં તેણે ૨૨ 

વષની ઉમર મ ાની યા ા કર  લીધી હતી. તેના ંભારતમા ંઆગમન સમયે દ હ મા ંમહમદં તઘલક ુ ં

શાસન હ ુ.ં ઇ નબ તૂા એ પોતાના ંયા ા તૃાતંમા ંકટલીક લૂો અને અિતશયો ત કર  છે. મક તેણે 

ુ બુિમનારની સીડ  એવી પહોળ  બતાવી છે ક તેના ંઉપર હાથી પણ ચડ  ય એ ુ ંલ ુ ંછે,  સા ુ ં

નથી. કટલીક વાતો એમણે જન િુતના ંઆધાર લખી હોવાથી કટલીક લૂ થઈ છે. તેમણે ૭૫૦૦૦ માઈલ 

િવ તારની યા ા કર  હતી. બાદશાહ તેમની દ હ ના ંકાઝી પદ ઉપર િન ુ ત કર  હતી અને તેમણે આ 

પદ ૯ વષ ભોગ ુ ંહ ુ.ં તેમણે ૧૧ નવે બર થી ૪ ડસે બર ઇ.સ.૧૩૪૨ ધુી જુરાતની લુાકાત લીધી 

હતી. ઇ નબ તૂાએ આ સમય દરિમયાન પીરમ બેટ અને ઘોઘા બદંરની લુાકાત લીધી હતી. તેમણે ઘોઘા 

બદંરની ાચીન મ જદ જોઈ હતી. 

 ઇ નબ તૂા એ ઘોઘા બદંરના ંશાસકને બનધમ  ક ો હતો. તેમણે વ મુા ંલ ુ ંછે ક પીરમ બેટ 

ઉપરની હ ુ  રા ઓની સતા ુ લમોએ ઉખેડ  નાખી હતી. તેમણે પોતાનો માલ લઈ જતા ંવહાણોને 

ચાં ચયાઓથી બચાવવા આ થળે ક લો બાધંી સુલમાનોને વસાવવાનો ય ન કય  હતો. ઇ નબ તૂા ુ ં

૭૩ વષની વયે ઇ.સ.૧૩૭૭ મા ંઅવસાન થ ુ ંહ ુ.ં  

 આરબ વાસી ઇ નબ તૂા જણાવે છે ક ઘોઘા બદંરનો બુ જ િવકાસ થયો હતો. ઘોઘા બદંર 

વેપાર વા ણ યની ટએ મહ વ  ુબદંર હ ુ.ં ઘોઘા બદંરના ંકાઠં ૫૦ થી ૨૫૦ ટન ધુીના ંજહાજો પણ 

બધંાતા હતા.ં 

િપ ો-દ-લા-વેલ : 

 િપ ો-દ-લા-વેલે ુ િનયાના ંઅનેક દશોના ં વાસ ખેડ યા હતા.ં િપ ો-દ-લા-વેલે એ ખાસ િવ ના ં

બદંરોની લુાકાત લઈ તેમના ંિવષે મા હતી મેળવી હતી. ભારતના ં વૂ અને પિ મના ંબદંરોની લુાકાત 

લઈ તેની આિથક અને સામા જક વન િવષે મા હતી આપી છે. િપ ો-દ-લા-વેલ એ ઇટાલીનો વતની હતો. 

તેમણે પોતાના ંયા ા તૃાતંમા ં ૃ વીના ંભૌગો લક થાનોની મા હતી આપી છે અને બદંરોના ં થાનોની 

િવશેષ મા હતી પોતાના ં થંમા ંઆપી છે. તેમણે ઇ.સ. 1623મા ંભારતની લુાકાત બદંરો િવષે મા હતી 

આપી છે અને આ જ સમય દરિમયાન તેમણે જુરાત- સૌરા ના ંવા ણ યક ઘોઘા બદંરની લુાકાત 

લીધી હતી. આ સમય દરિમયાન ઘોઘા બદંર પર ુ લમ સતા વત  હતી. ઘોઘા બદંર વેપાર-

વા ણ યકની ટએ બૂ જ િવકાસ પા ુ ંહ ુ.ં ઘોઘા બદંરને મ યકાલીન સમય ુ ંમહ વ ુ ંબદંર ગણા ુ ં

છે. 

ુ લમ વાસી વસફ : 

 વાસી વસફના ં જણા યા ં માણે ખભંાતના ં ઘોડાનો વાિષક વેપાર અ બુકરના ં સમયમા ં

(ઇ.સ.૧૧૫૪-૧૧૮૯) ૧૦,૦૦૦ ઘોડાઓનો હતો. તેની કમત િપયા ૧,૧૦,૦૦,૦૦૦ હતી. પીરમના ંટા  ુ

ન કના ં દશમા ંઘ , ચોખા અને પવત ઉપર વાસં થાય છે. તેમણે પોતાના ં વાસ વણનમા ંપીરમ ટા  ુ 

અને તેની આસપાસના ંિવ તાર ુ ંવણન ક  ુછે. 

ઇટા લયન વાસી વથમા સોમાલીલે ડ : 
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 ઇ.સ.૧૫૦૪-૧૫૦૬ દરિમયાન સુાફર વથમા સોમાલીલે ડ ના ંબબરા શહરથી દ વ આ યો હતો. 

તેમણે જુરાતના ંબદંરોની લુાકાત લઈ બદંરોની યાપા રક નીિત િવષે મા હતી આપી છે. ઘોઘા બદંરના ં

વેપારનો અને સ ૃ ધ વેપાર ઓનો પણ તેણે ઉ લેખ કય  છે. 

પો ુગીઝ વાસી બાબ સા : 

 ઝુફરશાહ બી ના ંસમયમા ંબાબ સા નામના ં જુરાતમા ંઆવેલા ંપો ુગીઝ વાસીએ જુરાતના ં

બદંરો, વેપાર ઓ વગેર ુ ંવણન ક  ુછે. ઘોઘા બદંરમા ંમલબાર અને ભારતના ંઘણા ંભાગોમાથંી તથા 

મ ા અને એડનથી વેપાર ઓ આવે છે. ઘોઘા બદંર ની સરખામણી દ વ બદંર સાથે કર  છે. મ દ વમા ં

ુ કળ માણમા ંવ ઓુ મળે છે તેમજ ઘોઘા બદંરમા ંપણ ુ કળ માણમા ંવ ઓુ ા ત થાય છે. 

િમ બનનો અહવાલ : 

 િમ બન જણાવે છે ક ઘોઘા ુ ંશહર એક મો ુ ં વેપાર  મથક છે. ચાં ચયાથી બદંર ુ ંર ણ કરવા 

માટ અહ  ક લો છે. ઘોઘાના ંખારવાઓની ચપળતા, શૌય, વફાદાર , આ ાં કતતા અને ખલાસી તર કની 

ુશળતાના ંતે વખાણ કર છે. તેઓ તોપચી તર ક રુોિપયનો ટલા જ કાબેલ હતા.ં તેઓ યાર ઘર હોય 

છે યાર સારા કપડા ંપહર છે અને તલવાર કમર લટકાવે છે. યા ં ધુી છે લો દોકડો ખચાઈ ન ય યા ં

ધુી તેમને કામ કર ુ ંગમ ુ ંનથી. ારક તેઓ છ માસના ંપગારનો અગાઉથી ઉપાડ કર છે. તેઓ દા ના ં

યસનથી ુ ત હતા,ં પણ તમા ુ અને અફ ણનો ઉપયોગ કરતા ંહતા.ં ઘોઘા બદંરમા ં૫૦-૨૫૦ ટનના ં

વહાણો બાધંતા ંહતા ંઅને તેની મરામત પણ ુશળતાથી રુત થતી હતી. ઘોઘા-પીરમ કોળ ઓના ંમથક 

હતા.ં 

વાસી મોહ મદ શફ  ઉ લહ ઘોઘાની લુાકાત : 

 અરબોએ ઈ લામ વીકાય  તે અગાઉ ઘણી સદ ઓથી એમના ંદશ અરબ તાન અને ભારતવષ 

વ ચે જળમાગ વેપાર  સબંધંો હતા.ં પિ મ ભારતના ંસ ુ -કાઠંા ઉપરના ંબદંર  મથકો ઉપર તેઓ આવતા ં

જતા ંહતા.ં એ સબંધંની શ આત જુરાતની િૂમ ઉપર જ થઈ હતી.  જુરાતના ંભૌગો લક ુદરતી 

થાનને આભાર  હ ુ.ં 

 જુરાતની સ ૃ ધી ગે અરબોને વાકફગાર  તો હતી જ. તેઓએ ઈ લામ વીકારતા ં િૂત ૂ ને 

િતલાજંલી આપી હતી. પરં  ુ તેથી ભારતવાસીઓના ંએમના ં યેના ંવલણમા ંકંઈ પણ તફાવત પડ ો 

નહતો. આમ છતા ંતેઓએ પિ મ ભારતના ંસ ૃ ધ બદંરો તથા એની આ ુબા ુના ંસ ૃ ધ દશો કબ  

કરવાની અને યા ં િૂત ુ નો નાશ કરવાની િૃતઓ કરવા ંમાડં . હકમે વતમાન ુબંઈ પાસે આવેલા 

થાણા બદંર પર થમ આ મણ ક  ુતથા ટુફાટ ચલાવી. થોડા સમય પછ  મજ ુર સરદાર ભ ચ પર 

તીય ચડાઈ કર . 

 ી  ચડાઈનો નવાબ ઉપરના ંબનાવ પછ  ઘોઘામા ંન ધાયો હતો. વાસી મોહ મદ શફ  ઉ લાહ 

ઘોઘાની ન ધ લેતા ંલખે છે ક "ઘોઘામા ંએક આરબ લેખ હતો ના ંઉપર અરબી લિપમા ંલેખ હતો. તેમા ં

આ માણે લખવામા ંઆ ુ ં છે. હ.સ.૫૭ (ઈ.સ.૬૭૭) મા ં િસપાહસાલાર ઈ માઈલ એક બળવાન ફોજ 

સાથે ઘોઘા ઉપર ઉતર  આ યો. અહ ના હ ુ  રા  સાથે એક મહાન જગં ખેલાયો. બ ે તરફ ુ કળ 

માણસો માયા ગયા. મા ં િસપાહ સાલાર ઈ માઈલ અને એનો સરદાર યા બૂ મદની વગેર ઘણા ખપી 

ગયા." 

સદંભ થં : 

1. “ જુરાતનો રાજક ય અને સાં ૃિતક ઇિતહાસ” થં-૩ (મૈ ક અને અ  ુ મૈ કકાળ), સપંાદક - 

રસીકલાલ છોટાલાલ પાર ખ, થમ આ િૃત, ૧૯૭૪. 
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2. રાજગોર િશવ સાદ, “ જુરાતનો રાજક ય અને સાં ૃિતક ઇિતહાસ”, િુનવિસટ  થં િનમાણ બોડ. 

3.  “ રૂવીર પા લયા”, સપંાદક : ભાતી એન. 

4. દસાઇ શં  ુ સાદ હર સાદ, “સૌરા નો ઇિતહાસ”, વીણ પ લકશન-રાજકોટ. 

5. સમાચાર ઝૂ, “સદંશ સમાચાર”, ૧૮ માચ,૨૦૧૭  

6. સમાચાર ઝૂ, “ જુરાત સમાચાર”, તાર ખ-૨૮ ઓકટોબર- ૨૦૧૭, (િવશેષ અહવાલ). 

7. મહતા મકર દ, “ જુરાત અને દ રયો”, કાશક- દશક ઇિતહાસ િનિધ, વડોદરા. 

8. એ.ક.ફાબસ. “ રાસમાળા”- જુરાત ાતંનો ઇિતહાસ, ભાષાતંર-રણછોડભાઈ ઉદયભાઈ, ધી અમદાવાદ 

િુનયન િ ટગ ેસ, અમદાવાદ. 

9. ડ . િશવ સાદ રાજગોર, “ જુરાતના ં વહાણવટા નો ઇિતહાસ”, કાશક-બી.એસ.રાજગોર, 

અમદાવાદ,૧૯૭૬. 
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સાબરકાઠંા જ લાના ધાિમક થળો : વાસનની ૃ ટએ 

ડૉ.મોતીભાઈ દ ુ ં 

મદદનીશ ા યાપક; મ.દ. ામસેવા સં ુલ,  

જૂરાત િવ ાપીઠ, સાદરા  

તાવના :  

ાચીન ગુથી જોઈતો યારથી મ ુ યને સમજણ આવી, મ ુ ય પોતાના આનદં- મોદ માટ 

વન િનવાહ માટ ાન મેળવવા માટ એક જ યાએથી બી  જ યાએ સતત આવન- વન કરતો ર ો 

છે. આ આવન- વનમાથંી આજના આ વાસન ગુના પગરવ મડંાયા. સમયજતા આજ વાસન ધીર 

ધીર એક ઉ ોગ ુ ં વ પ પણ બની ગ ુ.ં એટલે ક મ ુ યના વનમા ં વાસન પણ એક અ ભ  ગ 

તર ક એક યા બી  વ પે જોડાયે ુ ંઆપણને જોવા મળે છે.ભારતીય પરંપરામા ં વાસનની ૂંક  મા હતી 

આ િુનક ગુની દર આ  એક દશમાથંી બી  દશમા ં જ ુ,ં એક રા યમાથંી બી  રા યમા ં જ ુ,ં 

તા કુામા ંક ગામમા ંજ ુ ંએક સહજ વાત બની ગઈ છે. મ ુ ય પોતાના વન િનવાહના સાધનનની સાથે 

સાથે હવે પોતાના વનમા ંરોજ બરોજના વન શૈલીમાથંી અવકાશ મેળવવા િનત નવા મનોરંજનના 

સાધનો શોધતો આ યો છે. મ ુ ય પોતાની આિથક થિત માણે આ મનોરંજન સાધનો ઓછા વતા 

માણમા ંઉપયોગ કરતો હોય છે. પોતાના ઢ  થઇ ગયેલા વન યવહારમા ંકઈક બદલાવ માટ ક ક 

ઝખંતો રહ છે. એ માટ તે વાસ પણ કરતો હોય છે. મ ુ ય આમ તો પોતાની આિથક સ ૃ  માટ, ઉ ચ 

િશ ણ માટ ક ધધંા રોજગાર માટ સતત ફરતો જ રહતો હોય છે. પરં  ુહવે પોતાના વનની રોજ બરોજની 

આ ઘટમાળમાથંી નીકળ ને પોતાના ુ ુ ંબ સાથે હવે િનરાતંની પળોમા ંસારવાર મેળવવા, આનદં મોદ 

મેળવવા ક મનોરંજન કરવા માટ એક થળેથી બી  થળે, એક રા યમાથંી બી  રા યમા,ં એક દશમાથંી 

બી  દશમા ંજવા માટ ુ ંહવે સરળ થઇ ગ ુ ંછે. સાથે સાથે વાસી જયા આગળ ય છે. યા ંપોતાને 

આરામદાયક આનદં મેદ મેળવી શકાય તેવી સગવડો વી ક ખોરાક, પાણી, વાહન યવહાર, આનદં 

મોદના સાધનો આ બધી જ બાબતો ુ ંપોતાને સહલાઈથી મળ  શક તેવી યવ થા કરવામા ંઆવે છે. 

પ રણામે થાિનક લોકો પણ પોતાની રો જદ  આવક મેળવવા સામે સગવડો પણ આપતા થયા છે. સરકાર 

પણ આવા િવિશ ટ વાસન થળો પર દશ ક દશ-િવદશના વાસીઓ સરળતાથી અવર જવર કર  

શક, રહ  શક તેમ ુ ંભાવ ુ ંભોજન મળ  શક અને આનદં મોદ કર  શક તેવી સગવડો સરકાર ઉભી કર  

છે. નાથી સરકારને પણ િવદશી ુ ં ડયામણમા ંલાભ મળે છે. આમ, પોતાના દશમાથંી બહાર જતા ક 

દશમા ંઆવનાર લોકો વાસી તર ક ઓળખાય છે. તેમના આ કાયને વાસન કહવામા ંઆવે છે. અને 

તેમની આ આનદં મોદની સગવડ રૂ  પાડતા માળખાને અ યારના સમયમા ં વાસન ઉ ોગ તર કનો 

એક િવિશ ટ દર જો આપવવામા ંઆ યો છે. આવા વાસન થળોમા ંસાબરકાઠંા જ લામા ંઆવેલ ધાિમક 

થળો િવશે િવ તૃ ચચા આ માણે છે.  

1. ખેડ ાયા ાધામ: 

ખેડ ા એ સાબરકાઠંા જ લા ુ ં ુદંર યા ાધામ ા  અને બા  માતાના ુદંર અને ભ ય 

મં દરો છે. દર વષ લાખો યા ા ઓ અહ  ા અને ભ તથી દશન કરવા આવે છે. બા  તીથથી આ 

યા ાધામ ૪૫ ક .મી ટ ુ ંથાય  છે.  

ખેડ ામા ં ૃ ઋુિષ મહાદવનો હ રો વષ તપ કર ુ ંઆ મહાદવ મં દર િસરોહ ના દરબાર 

ન ાર કરાવેલો અને ૧૯૯૫મા ંનવિનમાણ કરલ ખેડ ા યા ાધામ હોવાથી વાસીઓની અવર-

જવર રહ છે. િ વેણી સગંમ ાવણ માસમા ંમેળો ભરાય છે. િશવરા ી કારતક મ હનાની નૂમના દવસે 
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યા ા ઓની સં યા વ  ુઆવતી હોય છે13 ખેડ ા ા ના મં દર પાસે ૬૦૦ વષ ૂની વાવ આવેલી 

છે. આ વાવ આ  ૨૭ ગોખ મો ુદ છે. ગોખમા ંએક પણ દવી-દવતાની િૂત જોવા મળતી નથી આ 

વાવ કોણે બનાવી તે એક સશંોધનનો િવષય છે. દર વષ દગબંર નો અને ખેડાવળ ા ણો ારા  

વાવમા ંતેમના અિધ ઠતા ંદવ ુ ં જૂન કરવામા ંઆવે છે.1 

ા ુ ં મ ં દર ગામની મ યમા ંઆવેલ છે. ખેડ ામા ંઆવેલ બા  માતાના મં દર ુ ં

મહા ય બુ છે.2 

બા  મં દરના ઇિતહાસ િવષે ચો સ મા હતી ા ત થઇ નથી. પરં  ુસાબરકાઠંા જ લા ુ ંમોટામા ં

મો ુ ં યા ાધામ છે. જુરાત રા ય તથા ભારત ભરમાથંી વાસીઓ માતા ના દશનાથ આવે છે. દશનનો 

સમય સવાર ૭ થી રા ે ૯ ધુી રહ છે. સાદ ની યવ થા છે. ભાદરવી નૂમના દવસે અને કાિતક 

નૂમના દવસે એક લાખ કરતા વ  ુ વાસીઓ આવે છે. આ બા  માતા યા ાધામ ખાતે ભોજન 

યવ થા, રહવાની યવ થા, ૧૭૦ મો છે. આગામી સમયમા ંઆ યા ાધામનો િવકાસ કરવા માટના 

આયોજનોમા ંમાનસરોવરનો િવકાસ કરવો, આ યા ાધામ પહોચવા માટ િવિવધ શહરોથી બસોની સગવડ 

કરલ છે. સી.સી.ટ .વી. કમેરાથી સ જ યા ાધામ આ મં દરની યવ થા બા  માતા  મં દર ટ કર 

છે.3 

ખેડ ા યા ાધામમા ં િવિવધ મં દરો અને ઐિતહાિસક થળો આવેલા છે. ામં દર, ાવાવ, 

અ દિતવાવ, બકા મં દર, ૃ  ુઋિષ આ મ, મહાલ મી મં દર, પાનકંઠ મહાદવ મં દર, કાશી િવ નાથ 

મહાદવ મં દર વગેર થળો આવેલા છે. ખેડ ા યા ાધામ સતત િવકાસ કર  ર ુ ંછે. ખેડ ા યા ાધામ 

િવકસી ર ુ ંછે. આ થળે વાસીઓને િવિવધ િુવધાઓ મળ  રહ છે. આ થળે વ નેુ વ  ુ વાસીઓ 

આવવાના કારણે આ ુ-બા ુના ગામોના લોકો તથા થાિનક વેપાર ઓને રોજગાર  માટની તકો ઉભી થઇ 

છે. બા  માતા  પ રસર અને તેની આગળના ભાગમા ંઘણા લોકો રોજગાર  ા ત કરવા માટ પોતાનો 

યવસાય કરવા આવે છે. વાસન ઉ ોગને ો સાહન મળ  રહ છે. કટલાક લોકો માટ આ િવકા ુ ં

સાધન બ ુ ંછે. આવનાર સમયમા ંવ  ુિવકાસ માટની શ તાઓ રહલી છે.  

2. ુ ણે રમહાદવ– દર : 

સાબરકાઠંા જ લાના દર કુામે આવેલ ુ ણે ર મહાદવ મં દર આવેલ છે. આ  ી 

ુ ણે ર મહાદવની ક િત નામ અને ચમ કારના કારણે યાત છે. આ વીરનર િશવ વ પ મહાદવ 

ી ુ ણે ર ગાયોને બચાવવા, ગૌવ સમાતા િવયોગના ુ :ખને િવહાર  ગાયોને વ સના મેળાપ કરાવી, 

ગાયોના તકરણના આિશવાદથી મહાદવ પદ પામી ી ુ ણે ર મહાદવ દર ગામમા ંદવ વ પે 

ુ ં ય છે.  

આ  વતમાન કાલની દર દર યા ંવસી ર ુ ંછે. તે થાને તૂકાળમા ંવેરાન ઉ જડ જગંલ 

હ ુ.ં ગામમા ંસૌ થમ ગોવા ળયાઓની ગાયો વેરાન જગંલમા ંઘાસચારા માટ જતી હતી. તેવા ભયાનક 

જગંલમા ં ખીજડા ુ ં ઝાડ હ ુ.ં અને ઝાડ નીચે ુદરતી ર તે રાફડાનો દર હતો. ગોવા ળયાની ગાય 

ભા યશાળ  હોવાથી રોજ ઘાસચારો લઇ પોતાના રહઠાણ તરફ જવાનો યાસ કર. પરં  ુગાય માતા ુ ં

ૂધ રોજ દોહાઈ જ ુ ંહોય તેમ ગોવાળને લા ુ.ં આ યા સતત ચા  ુરહ  અને ગોવા ળયાને થ ુ ંક 

લાવ જો  તો ખરો ક આ ૂધ ય છે ા.ં તેને જો ુ ંક ખીજડાના ઝાડ નીચે રાફડાના દરમા ંનાગદવ 

છે. અને પોતે ૂધ પી ર ા છે.  દવસે ગોવાળ જોઈને ગયેલો તે જ દવસે રા ે તેને વ ન દખા ુ ંતો 

ણવા મ ુ ંક િશવ ુદરતી વયં  ૂ ગટ થયા અને પછ  ગોવાળે નેુ ક ુ ંક હ  ુઆ આ ગર બ 

ગોવાળ ુ ંકહલ કોઈ માનશે ન હ માટ તમો   ગામના ખુીને તેનો વ નમા ંઆવી કહો ક ુ ં વયં  ૂ
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પે ગટ થઇ ુ ો  ંઅને તમો મા ું મં દર તૈયાર કરો. સવંત ૧૫૯૧ની સાલની વાત છે. અને દર 

ગામની હ તી પછ  થયેલ છે.  

શ આતના સમયમા ં ટો ગોઠવી એક ના ુ ંમં દર બના ુ.ં સમયની સાથે પ રવતન થતા ધીમે 

ધીમે વયં  ૂ વ નમા ંદખા ુ ંક  જ યાએ ટોથી બનાવેલ યાજ મં દર બનાવવા ુ ં વ ન આ ુ.ં 

એટલે ક મં દર ુ ંસમારકામ કરાવવા માટ આિથક સહયોગ પણ આ યો.હાલમા ંમં દર છે તે ૪૦૦ વષ 

પહલા ુ ંછે.4 

3. સ તે ર મહાદવ : 

સાબરકાઠંા જ લાના ઇડર તા કુામા ંઆવેલી સાત મહિષઓની તપો મુી સગંમતીથ ી સ તનાથ 

(સ તે ર) મહાદવ ઉ ર જુરાતમા ંસાબરમતી નદ ના પિવ  કાઠંા ઉપર સ તનાથ મહાદવના નામે પિસ  

તીથ આરસોડ યા ગામમા ંઆવે ુ ંછે.  

આ સ તે ર મહાદવ મં દર એ સાત ઋિષઓએ તપ યા કર  હતી. િશવ લગ ુ ં થળ છે. આ થળ 

િવષે ક ુ ંિવશેષ ણવા મળ ુ ંનથી. મા  એટ ુ ંજ ક અહ  સાત ઋિષઓએ તપ યા કર  હતી. કટલાક 

લોકો વષ થી આ વાત ણીને અહ  સ તિષઓ  િશવલ ગના દશનાથ આવતા રહ છે. અને ૂ  કર  પોતાને 

ધ ય માને છે. સાત ઋિષમા ંક યપ, અ ન, વિશ ઠ, િવ ાિમ , ભાર ાજ, જમદ ન, ગૌતમ આ ઋિષઓએ 

તપ યા કરલી.  

સ તે ર મહાદવ મં દર ડભોલ નદ  અને સાબરમતી નદ નો સગંમ સ તા આ થળના દશને 

દરરોજ અનેક યા ા ઓ આવે છે. અહ  રમણીયતા ચોમેર છવાયેલી છે. અને આ સાથે પિવ  પાણીની 

ગગંાઘાટ ુદરતી ર તે આ થળ ુ ંમહ વ વ ુ ંછે.  

આ થળ વાસનની ૃ ટએ િવકસી ર ુ ંછે. આ થળ ેતા ગુ અને ખગોળિવ ા સાથે સકંળાયે ુ ં

માનવામા ંઆવે છે. કારણક મં દરમા ંસાતેય િશવલ ગો ુ દા- ુદા એવી ર તે ગોઠવાયેલા છે. ણે આકાશમા ં

સ તિષઓ જોઈ લે. મહાભારત આ દ પવમા ંઆ સ તિષઓ િવશેની મા હતીનો ઉ લેખ છે.5 

સ તે ર દાદાના મં દરમા ં ુદરતી પાણી આવે છે. આ જ યાએ ધાર ર મહાદવ, નીલકંઠ મહાદવ, 

લોટ ર મહાદવ, રાધા ૃ ણ ભગવાન મં દર, ડભોલ અને સાબરમતી નદ ના સગંમ થાન પર આવે ુ ંહોઈ 

વાસીઓ માટ મહ વ ુ ં થાન બને છે. યા ા ઓ દશનાથ આવે છે.6 િપકિનક માટ ુ ં ઉતમ થળ છે. 

આવનાર વાસીઓ માટ ચા-ના તા જમવા, પાણીની સગવડ ધરાવ ુ ં થળ છે. આ થળના િવકાસમા ં ી 

સ તે ર મહાદવ અને તપો મુી સાવજિનક ટ યવ થા કર છે.7 

સ તે ર મહાદવ ુ ં મં દર એ ઇડર તા કુાના આરસોડ યા ગામમા ં નદ ના કનાર આવે ુ ં છે. 

જ લાના ુ ય મથક હમતનગરથી  ૨૮ ક .મી, ઇડરથી ૨૮- ક .મી, િવ રુથી ૨૮  ક .મી. તર આવે ુ ં

છે. ાઇવેટ વાહનો, ટ ી, કારની યવ થા છે. િવ રુ, ઇડર, હમતનગર, મહસાણા, વડનગરથી બસોની 

યવ થા પણ છે.8 

ચોમાસા દર યાન વાસીઓની સં યામા ંવધારો રહ છે. ાવણ માસમા ંવધારો રહ છે. ાવણ 

માસમા ંદર સોમવાર મેળા ુ ંવાતાવરણ છે. મહાિશવરા ીના દવસે મેળો ભરાય છે. આ ુ-બા ુના ગામોની 

તથા િવ રુ, ઇડર, વડનગર, હમતનગર વગેર િવ તારમાથંી દશનાથ ઓ દશન માટ મોટ  સં યામા ંઆવે 

છે. વાસનની ૃ ટએ િવકસી રહ ુ ંરમણીય થાન છે.9 

4. મહાકાળ મં દર (મીનીપાવાગઢ)–વ તા રુ: 

મહાકાળ  મં દર (મીની પાવાગઢ) વ તા રુ એ સાબરકાઠંા જ લાના હમતનગર તા કુાના વ તા રુ 

ગામમા ંઆવે ુ ંછે. હમતનગરથી ૭ ક .મીના તર આવે ુ ંછે.   
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હમતનગરથી બા  જવાના માગ ઉપર હાઇવે પર હમતનગરથી ૭ ક .મી.ના તર આવેલા 

વ તા રુ ગામની પાવન ધરતીના પટમા ંમહાકાળ  માતા ુ ંમં દર આવે ુ ંછે. વ તા રુ ખાસ ઠાકોરો ુ ં

ગામ છે. મહાકાળ  મા ંતેઓના ુળદવી છે. મં દરના િનમાણ પહલા આ થળે તેઓ પોતાની માનતા કરતા 

અને ગામના તથા આ ુ-બા ુના મા ંના ગરબા ઓ પણ આ થળે વળાવવામા ંઆવતા. આ મં દરનો ઇિતહાસ 

૩૦૦ વષ ુનો છે. ૧૭૪૦ મા ંઠાકોર સમાજમા ં ી વખતિસહ  ઠાકોર ુ ંભાિવક અને ા  ુપ રવાર વસ ુ ં

હ ુ.ં મા ં યે ણૂ ા ધરાવતા આ પ રવાર મં દર માટ જ યા પણ દાન કરલ હતી. તે ુ ંલોક ખેુ ણવા 

મળે છે. પ રવાર જનો દર નવરા ી આઠમે રૂ  ાથી માતા નો હવન કર છે. મં દરના િનમાણ પહલા 

આ થળે માતા ના ગરબા વળાવવામા ંઆવતા કહવાય છે. ક ચોમાસામા ં યાર આ થળે વરસાદ ુ ંપાણી 

ભરા ુ ં યાર પાણીના વહણમા ંમા ંના ગરબા તરતા અને પાણી ઉતરતા પોતાના ળૂ થાને આવી જતા 

એક પણ મા ંનો ગરબો બૂતો ન હ. ખં ડત ન થતો. આ થળનો મ હમા દા  પાચંસો વષથી ચા યો આવે 

છે. પહલા માતા ુ ંફ ત થાપન હ ુ.ં ભાિવક ભ તો અહ  આવી માની ભ ત કરતા અને રૂ  ાથી  

સકં પ કરતા તે ણૂ થતા ફુામા ંઆવેલી માની િૂત વયં  ૂછે. આ થળ ુ ંમહા ય ૧૭૪૦ થી ચા ુ ં

આવે છે. દા  ૩૦૦ વષ ુનો ઇિતહાસ છે. ધીર ધીર આ થળની િવકાસ યા ા શ ુ થઇ માની પરમ ૃપાથી 

ામજનો ુદંર સહકારથી તેમજ અનેક ભાિવક ભ તોના સ હયારા ુ ુષાથથી મં દર ુ ંિનમાણ કાય શ ુ થ ુ.ં 

મહાકાળ  માતાની િૂત ી કૌિશકભાઈ હ રાભાઈ પટલ તરફથી અપણ કરવામા ંઆવી તેઓએ આ િૂત 

પહલા સાપંડ ગામમા ંઅપણ કર   હતી. પણ યા ંમાની ઈ છા ન હ હોય તેથી તે યા ં થાિપત ન થઇ શ ા 

મા ંવ તા રુ ગામમા ંઆવીને વ યા.  

માની ાણ િત ઠા ૨૬/૧૦/૧૯૯૪ના દવસે કરવામા ંઆવી. આ િત ઠા ી હ રાભાઈ ભીખાભાઈ 

પટલના મરણાથ ી કૌિશકભાઈ હ રાભાઈ પટલ અને તેમના પ રવાર જનોના હ તે કરવામા ંઆવી. 

અમદાવાદના ખર આચાય .ૂશા ી જયે ભાઈ રણછોડભાઈ યાસના આચાય પદ ાણ િત ઠાની િવિધ 

કરવામા ંઆવી.  

મીની પાવાગઢમા ંઆવેલ ુદા ુદા દવી દવતાઓની મનોહર િૂતઓના દશન કરતા હ ુ ંહરખાઈ 

ય છે. આ ધામમા ંમહાકાળ  માની મનોહર િૂત બરાજમાન છે. મીની પાવાગઢ ધામમા ંઆ ઉપરાતં 

સૌરા ના સતં િશરોમણી િવર રુવાળા ૂ ય જલારામ બાપાના ંપણ દશનનો લહાવો છે. િવરાટ વ પે 

પવન ુ  હ મુાન  ણે મીની પાવાગઢ ુ ંર ણ કરતા હોય તેવા ુદંર વ પે બરા યા છે.  

પચંવટ મા ં સીતામાતાની િૂત, શબર ની પંડ , ર -િસ ના દાતા ુ ંદાલા દવ ગણેશ ની 

મનોહર િૂત પણ દશન થાય છે. દશામાના દશનનો હાવો પણ મળે છે. આ ધામમા ંર ું ના રા  રામદવ 

પણ લી ડુા ઘોડલે બરાજમાન છે. ફુા પણ છે. 

નાના મોટા ઉ સવો ઉજવાતા આ થળ ર ળયામ ુ ંછે. આ ધામમા ં ા  ભ તોના ઉપયોગ માટ  

હોલની  સગવડ ઉપલ ધ છે. શ  હોય તેટલી િુવધાઓ આપવામા ંઆવે છે.10 

આ મહાકાળ  મં દર ધાિમક વાસન થળ છે. આ મં દર જ મા ટમી અને િશવરા ીના દવસે મેળો 

ભરાય છે. મોટ  સં યામા ં ા ઓ આવે છે. આસો વદ આઠમના દવસે ાણ િત ઠા મહો સવ ઉજવાય છે. 

દર નૂમ જતા યા ા ઓ માટ રહવાની તથા જમવાની સગવડ આપવામા ંઆવે છે. દર રિવવાર અ ે  

િન: ુ ક ભોજનિન યવ થા છે. વાસે આવતા વાસીઓ માટ પહલાથી ણ કરવામા ંઆવે તો તેમના 

માટ ભોજનની યવ થા કરવામા ંઆવ છે.11 

આ થળે પાવાગઢ વી જ યા અહ  બનાવેલી છે. તેથી તેને મીની પાવાગઢ તર ક ઓળખવામા ં

આવે છે. નવરા ીના સમયે ગરબા કુવા માટ ભ તો આવે છે. પિ મથી વૂ તરફ પાણી ય છે. વાસી 

ક યા ા ઓ માટ રહવાની યવ થા માટ ધમશાળા બનાવેલી છે. ૫૦૦-૭૦૦ માણસો રહ  શક તેવી સગવડ 
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ધરાવતી ધમશાળા આવેલી છે. સમેંલનો, મીટ ગ, સમાજના કાય મો, શૈ ણક કાય મો પણ થાય છે. 

વાસન તર ક આ થળને સારો એવો િવકાસ થયો છે. ખાસ કર ને ર ના દવસો દર યાન, બા  ઇડર 

જતા વાસીઓ, પોળોમા ંજતા હોય યાર વાસ બસો આ થળે આવે છે. ભોજન-પાણીની સગવડ અહ  

ઉતમ કારની છે. મહાકાળ  મં દર (મીની પાવાગઢ) ના દશનાથ આવતા યા ા ઓ વ તા રુ ગામ તથા 

નાના મોટા ફ રયાઓ વાળા નાના રોજગાર ના એકમોને રોજગાર  રૂ  પાડવા માટ ઉતમ થળ છે. 

વાસીઓના આધાર લાર -ગ લા વાળાની આ િવકા મળ  રહ છે. આવનાર સમયમા ંવ  ુિવકસ ુ ં વાસન 

થળ છે.  

મહાકાળ  મં દરની સાથે સાથે આ ગામમા ંબી  અનેક મં દરો આવેલા છે. તેમા ંશીતળા માતા 

મં દર,રોક ડયા હ મુાન  મં દર, સકંટ મોચન હ મુાન, સાઈ મં દર, િનલકંઠ મહાદવ અને નવ હ મં દર, 

ભૈરવદાદા ુ ંમં દર, રામ  મં દર, રામદવપીર ુ ંમં દર, ન મં દરોમા ં ી પા  પદમાવત ન .ૂ .ૂતીથ, 

દરબારગઢ, પાતાળ ૂવો વગેર થળો આવેલા છે.12 

આ થળ વાસન તર ક િવકાસ વ  ુથાય તે માટ જુરાત સરકાર ી ારા આ વાસ ધામનો 

િવકાસ કરવામા ંઆવે તે માટ ય ન કરવામા ંઆવે છે. અને ઘણા લોકો મીની પાવાગઢ મં દરનો લાભ લઇ 

શક તેમ છે. નાના બાળકો માટ મીની પાવાગઢ ુ ં થળ આકષણ ક  બની ર ુ ંછે.13 

5. મહાકાળ  મં દર સાપંડ :    

સાબરકાઠંા જ લાના ાિંતજ તા કુામા ં સાપંડ ગામે હાથમતી અને સાબરમતી નદ ઓના સગંમ 

થાન પાસે મં દર આવેલછે. આ ગામની વૂમા ંકદમ ઉપરાતં બલી, પીપળા, બોરડ , વગેરની ગીચ ઝાડ  

છે. આ દદ િનવારક વન પિતના િવ લુ વૈભવની ગીચતા વ ચે મહાકાળ  માતા ુ ં૬૦૦ વષ રુા ુ ંમં દર 

આવે ુ ંછે. બામણા ગામના િવ ાન પં ડત દવ  ભ ની સલાહથી ઇડરના રાવ રાણાએ આ મં દર ુ ંિનમાણ 

તેમજ ઈ.સ.૧૫૫૯મા ંવૈશાખ દુ-૮ અને ુ ુવારના દવસે સહ ચડં  ય  કરવામા ંઆવેલ એ ુ ંમાનવામા ં

આવે છે.14 

વતમાન મં દર ૧૯૯૧મા ં ણ ાર કરવામા ંઆવેલો. વાસનની ૃ ટએ આ ઐિતહાિસક ધાિમક 

યા ા ધામ તર ક િવક ુ ંછે. આ થળને વાસન વષમા ંસમાવેશ કરલ છે.  

આ થળને િવકસાવવામા ં જુરાત વાસન ખાતા ારા સહયોગ ા ત થતો ર ો છે.  િુવધાઓમા ં

વધારો કય  છે. ાવણ મ હના દર યાન ાવણ વદ-આઠમના રોજ જ મા ટમીનો મેળો ભરાય છે. 

મહાિશવરા ીનો મેળો ભરાય છે. આ થળે સમ  જુરાતમાથંી વાસીઓ આવે છે. ધાિમક યાઓ, ૂ  

િવિધઓ, દર અમાસના દવસે વ  ુસં યામા ંયા ા ઓ દશનાથ આવે છે. ાવણ મ હનામા ંદરરોજ ૭ થી ૮ 

હ ર યા ા ઓ મં દર આવે છે. આ યા ા ધામ ખાતે વાસીઓને રહવા માટની સગવડ છે. તેમા ં૨૦૦૦ 

ટલા વાસીઓ રોકાઈ શક તેટલી સગવડ છે. દર નૂમના દવસે, બેસતા વષના દવસે મેળો ભરાય છે. 

રિવવાર, ર ના દવસો, તહવારોના દવસોમા ંવ  ુસં યામા ં વાસીઓ આવે છે. જુરાત અને જુરાત 

િસવાયના રા યોમાથંી લોકો આવે છે. આ યા ાધામના ાગંણમા ંનવરા ી મહો સવ ઉજવવામા ંઆવે છે. દર 

નૂમે દાતા તરફથી સાદ મા ં ખુડ નો સાદ ધરવામા ં આવે છે. આ ધામ ૫૧ એકરમા ંઆવેલ છે. મહાકાળ  

માતા  મં દર સ હૂ લ નો, સમેંલનો, માતા ના ાગંણમા ંઉજવવામા ંઆવે છે. ુ ૂણમાના દવસે પણ 

મોટ  સં યામા ં વાસીઓ આવે છે. વાડ , બગીચાઓ, કશર બાવાડ , વગેર આવેલ છે. વાસીઓ માટ 

િપકિનક થળ છે. હાથમતી અને સાબરમતી નદ ના સગંમ થાને આવેલ છે. ાિંતજથી ૮ ક .મી, હમતનગરથી 

૨૦ ક .મી ુ ર આવેલ છે.15 
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મહાકાળ  મં દર સાપંડ રો  રોજ યા ા ઓને  રહવાની તથા જમવાની િુવધાવા ં મં દર, 

લ ન સગંો માટ દર નૂમના દવસે દા  એક લાખ યા ા ઓ દશન કરવા આવે છે. યા ા ઓ માટ 

કાયમી અ ે ની સગવડ તેમજ નૂમના દવસે જમવાની યવ થા એક યા ા  તરફથી કરવામા ંઆવે છે. 

અ મં દર પ રસરમા ં ુદ  ુદ  તના ઝાડ, કદમના ૃ ો, આવેલા છે.  મં દર િસવાય બી  કોઈ જ યાએ 

થતા નથી. માતા ના મં દર સાથે વાસંની કથા ઇડર મહારાજની કથા જોડાયેલી છે.16 

આ મં દર ાગંણમા ંભૈરવ ની દર , શકંર પાવતી ુ ંમં દર, હ મુાન ની િૂત, ગણપિત ની િૂત, 

ખોડ યાર મા ુ ંમં દર, સતંોષી મા ુ ંમં દર આવેલ છે.17 

6. બેરણા યા ાધામ : 

હમતનગર તા કુા ુ ંબેરણા ગામ અરવ લી પવતની ગ રમાળામા ંઆવેલા ી કંટાળે ર હ મુા  

યા ાધામ આવેલ છે. ી કંટાળે ર હ મુાન  િૂત ૭૦૦ વષ ૂની છે. વી.સ.ં૧૩૬૩ની સાલની છે. જગંલના 

કાટંાની દરથી વયં  ૂ આવેલી યાથંી તે ુ ં નામ કંટાળે ર હ મુાન  નામ પડલ. હ મુાન ની િૂત 

સમકાલીન નક ની િૂતઓ, હ મુાન  સાથે મહારા  ગુર , ં વુન, હ મુા  િપતા કશર વન, વાલી ુ , 

 હ મુા  પચંાયત બનાવેલ છે.  જુરાતમા ં ાય નથી. સ તઋિષઓ, લુસીદાસ મહારાજ અને આઠ 

થાભંલાની અ ટિસ ઓ એક મા  મં દર, િશવાલય, અ ણૂા માતા , રાદંલ માતા, શિનદવ ુ ંમં દર, નવ હ 

સાથે, નવ ુ ંડળ  નાગ ુ ંમં દર, આઈ ી ખોડ યાર મં દર, ી હ ર ુ ંવૈ ુ ંઠ ધામ, ભગવાન િવ ુ ુ ંમં દર, ૨૪ 

અવતાર, ી હ ર ુ ંકમલ મં દર, ૧૦૦૦ પાદંડ વા ં મં દર, પાચં િવરાટ મં દર, િશવ ની સહ લગ ભ ય 

િતમા, િશરડ વાલે સાઈબાબાની ભ ય િતમા, વેદમાતા ગાય ી માની િતમા, ી સદ ુ ુ સતનામ સાહબ ુ ં

ેરણા મં દર, શિન દવતા ુ ંમં દર, નવ હ સાથે ુ,ં ી ગોગા મહારાજ ુ ંમં દર, યા ંમણીધર નાગ રહ છે. ી 

યોગે ર ભગવાન ુ ંમં દર યા ં ાચીન ુવો છે. ી ભૈરવદાદા ુ ંમં દર, જલારામ બાપા ુ ંમ ં દર, ગણપિત 

દાદાની ભ ય િૂત વગેર મં દરોનો સ હૂ આવે ુ ંછે.  

આ પ રસરમા ંપ ીઘર, હસં, રાજહસં, બતક, મોર, અ ય પ ીઓ ભાગેલા- ટૂલા સેવા કરવી અને 

સા ું થતા તેમને ઉડાડ  કુવામા ંઆવે છે. અહ યા સાત પિવ  ૃ ો છે. તેમા ં  પચંવટ  તર ક ઓળખવામા ં

આવે છે. બો, લીમડો, વડ, પીપળ, આસોપાલવ છે. પ કરવાથી એક હ ર મં ો ુ ંબળ મળે છે. ુ ા ુ ં

ૃ , ક પ ૃ , કલાશપિત ૃ , આમલા, બીલીપ , સ તપણ , કયડાના આ બી  ૃ ો પિવ  ૃ ો અહ યા 

છે. કમળ ુંડ, ેત કમળ, અને ર ત કમળ પણ છે.  

આ યા ાધામ આવનાર વાસીઓ માટ િવિવધ િુવધાઓ આપવામા ંઆવે છે. તેમા ં રહવા માટ 

ુદંર ધમશાળા છે.  ૧૦ મો છે. મીટ ગ હોલ, મેરજ હોલ, િવશાલ ભોજનાલય, ૨૦૦ ય તઓ રહ  શક 

જમી શક તવી યવ થા કરવામા ંઆવી છે. સં થાની બે ુ કાન સાદ , રમકડા, ખુડ  મળ  રહ છે. ગૌશાળા, 

બાલવા ટકા, ૧૦૦ ટની લપસણી, સાઈબાબા મં દરથી છેક નીચે ધુી નાના—મોટા દરક લપસણીનો આનદં 

લઇ શક. હચકા, ચકરડ , રમત-િવ ાનના સાધનો બાળકો માટ મા ં છે. પાણીની પરબો છે. આ યા મક 

સ સગં કરવામા ંઆવે છે. ુ ંડળ  યોિતષ મા ંજોઈ આપવામા ંઆવે છે.  િવષે સચોટ માગદશન આપી 

ૂ  કર  આપવામા ંઆવે છે. નડતા હોની ૂ  કરવામા ંઆવે છે. આ િૂમ પર ૧૦૦ ુ ંડ  ૮ મહાય  થઇ 

ુ ા છે. નેશનલ હાઇવે થી ૨.૫૦ ક .મી ુ ર આવેલ છે. િશવરા ીના દવસે મેળો ભરાય છે. ુ ૂણમા, 

જ મા ટમી, બેસતા વષના દવસે, ધાિમક સગંો, િવ કમા જયતંીના દવસે, હ મુાન જયતંીના દવસે િવશેષ 

મેળા ુ ંઆયોજન કરવામા ંઆવે છે. ટલીફોનની િુવધા છે.18 

આ થળે આવતા વાસીઓની લુાકાત ારા ણવા મ ુ ંક ’૩૦ વષથી આ ુ ં  ંઆ થળ ધીમે 

ધીમે િવકાસ કર  ુજો ુ ંછે. અ યાર િવકાસની ચરમસીમાએ પહોચી ગ ુ ંછે. રિવવાર વ  ુયા ા ઓ આવે છે. 
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આ થળ ધાિમક થળ છે. અહ યા હ મુાન દાદાની િૂત વયં  ૂછે. વાસન થળ તર ક એક વખત જુરાત 

સરકારના બ ટમા ંકરવામા ંઆ યો હતો.19 

7. અડપોદરા ઝાલા બાપ  મં દર : 

હમતનગર તા કુામા ંઆવેલ અડપોદરા કુામે ઝાલા બાપ  મં દર ટકર  પર આવે ુ ંછે. આ મં દરના 

ઇિતહાસ િવષે ખાસ યાના ુ ર  સાથે વાત કરતા ણવા મ ુ ંક ‘િવ મ સવંત ૧૫૪૨મા ંકંકાવટ  ઝાલાવાડ 

રુ નગર જ લાના ધા ધંાથી ૨૯ ક .મી. ુ ર નગર  હતી. તેના આઠમા ંરાજ ુમાર િવરમદવ  ઝાલા મોગલ 

કાળમા ંગાયો રાજવીઓની લઇ જતા ચોરોનો પીછો કય  અહ  ુ  થ ુ ંઅને તેઓ વીરગિત પા યા. આ 

દર યાન વીરગિત પા યા તેનો પ થર છે યા ંગામની ગયો સં યા સમયે ગાય ુ ં ૂધ આપો આપ નીકળ  જ ુ.ં 

ગોવાળે ફ રયાદ કર  તપાસ કરતા આ ર તનો ચમ કાર દવ જ યાનો છે. માનતા દ વો અગરબતી કર . આ 

લોકવાયકા માણે આહ  ૧૫૪૨મા ંઅડપોદરા ગ િસહ ઝાલાએ વસા ુ.ં ગામમા ંવસવાટ કરતા રુાણી 

વાવ અને િશવાલય બધંા ુ.ં અડપોદરા, ઝાલાનગર, વગડ  ણ ગામમા ં ઝાલા પ રવાર આ મં દરની 

પરંપરાગત સેવા કર છે. વીરગિત પા યા ભાદરવા વદ બી  રિવવાર લોકમેળો ભરાય છે. ઝાલા પ રવાર 

સાથે બાબરો તૂ ુ ય છે. બાકળા સવામણ બળેવના દવસે ધરવામા ંઆવે છે. નવરા ીમા ં ુળદવી સતી 

માતાનો ય  હોમ કરવામા ંઆવે છે. બેસતા વષ ણ ઝાલા પ રવારો ુ ં નેહિમલન ભરાય છે.  

આ પર પરા ઝાલા પ રવારનો ભાઈ સેવક તર ક િનમ ુકં કરવામા ંઆવે છે. વષ  વષ આ ર તે 

પરંપરાગત થાય છે. ભિવ યમા ંઆ મં દરનો ન ાર કર  આગળ િવકાસ થાય તે ુ ંઆયોજન છે. આ થળે 

વષમા ં િવિવધ ઉ સવો ઉજવાય છે તેમા ંભાદરવા મ હનાના બી  રિવવાર મેળો ભરાય છે. ર ાબધંનના 

દવસે ઉ સવ ઉજવવામા ંઆવે છે. દર વષ પખંીઓને અનાજ નાખ ુ,ં મગંળવાર અને રિવવાર બાધા કરવા 

માટ લોકો આવે છે. ીફળ અને ખુડ  નો સાદ કરવામા ંઆવે છે. િવિવધ િશ બરો ુ ંઆયોજન કરવામા ં

આવે છે.20 

આ સમ  કાય મો ુ ંઆયોજન ી ઝાલા બાપ  દવ થાન ટ અડપોદરા ારા કરવા આવે છે  

પાદન ધ: 

1. https://gujarati.oneindia.com/features/some-interesting-stepwell-gujarat-019322.html  તા-

૨૪/૧૧/૨૦૧૮. 

2. ઓઝા દગતં, ગૌરવ િૂમ જુરાત, નવભારત સા હ ય મં દર, અમદાવાદ,૨૦૦૩, -ૃ૧૨૦. 

3. રહવર ઘન યામિસહ, મેનેજર, બા  માતા  મં દર ટ,ખેડ ા, બ  લુાકાત તા-

૨૩/૧૧/૨૦૧૮. 

4. િ વેદ  સતીશચં  શાિંતલાલ(સકંલન), ી ુ ણે ર મહાદવ અચન-ઉપાસના રહ ય, કલા સારથી 

આટ ફાઉ ડશન, અમદાવાદ, ૨૦૦૭, -ૃ૫. 

5. સાબર િૃત, કલેકટર કચેર , હમતનગર, ૨૦૦૫, -ૃ૨૨. 

6. રુો હત હ રભાઈ, મેનેજર, ી સ તે ર મહાદવ અને તપો મુી સાવજિનક ટ, આરસો ડયા, 

બ  લુાકાત, તા-૧૬/૦૭/૨૦૧૭  

7. પટલ નાથાભાઈ ઈ રભાઈ, ટ , ી સ તે ર મહાદવ અને તપો મુી સાવજિનક ટ, 

આરસો ડયા, બ  લુાકાત, તા-૧૬/૦૭/૨૦૧૭ 

8. પટલ હસ ખુભાઈ મોહનભાઈ,સેવક, આરસો ડયા, બ  લુાકાત, તા-૧૬/૦૭/૨૦૧૭. 

9. પટલ દશરથભાઈ કચરાભાઈ, મેનેજર, ી સ તે ર મહાદવ અને તપો મુી સાવજિનક ટ, 

આરસો ડયા, બ  લુાકાત, તા-૧૬/૦૭/૨૦૧૭  
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10. િ વેદ  જગદ શચં  (સપંાદક), મીની પાવાગઢ, ટ  મડંળ મહાકાળ  મં દર,મીની પાવાગઢ, 

વ તા રુ, ૨૦૦૦, -ૃ૪-૫. 

11. દર  વસતંભાઈ બા ભુાઈ, ખુ, મહાકાળ  મં દર મડંળ, મીની પાવાગઢ, વ તા રુ, બ  

લુાકાત, તા-૧૬/૦૭/૨૦૧૭. 

12. રામી ભોગીલાલ કશવલાલ, મં ી, મહાકાળ  મં દર મડંળ, મીની પાવાગઢ, વ તા રુ, બ  લુાકાત, 

તા-૧૬/૦૭/૨૦૧૭. 

13. આ  શ ત યોત, ધાિમક મેગેઝીન તં ી – કતન અ રુાય મહતા , વષ-૪, ક-૧૧, મ -૨૦૧૭, 

જુ, -ૃ૭. 

14. સાબર િૃત, કલેકટર કચેર , હમતનગર, ૨૦૦૫, -ૃ૨૫. 

15. રાઠોડ રણ તિસહ, મેનેજર, મહાકાળ  મં દર સાપંડ, બ  લુાકાત, તા-૧૬/૦૭/૨૦૧૭. 

16. પટલ જયતંીભાઈ, ટ , મહાકાળ  મં દર સાપંડ, બ  લુાકાત, તા-૧૬/૦૭/૨૦૧૭. 

17. પટલ િવ ભુાઈ, સેવક, મહાકાળ  મં દર સાપંડ, બ  લુાકાત, તા-૧૬/૦૭/૨૦૧૭. 

18. ઉપા યાય મહ ભાઈ, બેરણા યા ાધામ, બેરણા, બ  લુાકાત, તા-૧૦/૦૨/૨૦૧૯. 

19. શેઠ ક.એન., યા ા , બેરણા, બ  લુાકાત, તા-૧૦/૦૨/૨૦૧૯. 

20. ઝાલા આ ુિંસગ, અડપોદરા, બ  લુાકાત, તા-૧૦/૦૨/૨૦૧૯. 
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આઝાદ ની ચળવળ અને બનાસકાઠંા  

થુાર કાશ ુમાર ગણપતભાઈ  

રસચ કૉલર, - હમ. ઉ ર જુરાત િુનવિસટ , પાટણ  

તાવના 

            ભારત દશમાથંી ેજોના શાસનને ૂર કરવા માટ વીર સાવરકરના મતે, ઈ.સ. ૧૮૫૭થી લડતની 

શ આત થયેલી. જો ક, એ િવ લવ ેજોને હાકં  કાઢવા કરતા ંપોતા ુ ંરા ય પા  ંમેળવવા માટનો સં ામ 

હતો, એમ કહવામા ંપણ અિતશયો ત નથી.  ઈ.સ.૧૮૮૫મા ં હ દ  રા ય મહાસભાની થાપના એ. ઓ. મેુ 

કરલી. આ સં થાએ મોટાભાગે શ આતના તબ ામા ંદશની િપડા વણવતા ઠરાવો કર ને ગવનરો/વાઈસરૉયને 

મોકલવા ુ ંકામ કર ુ.ં  એમના કટલા ઠરાવોને શાસકોએ મા ય રાખેલા એના કડા હ ૂ ધુી ણવા મ યા 

નથી. એજ અરસામા ં વામી િવવેકાનદં દશને જગાડવા ુ ંકાય ક .ુ બગંાળના ભાગલા પડતા ંબગંાળ ઓે ેજો 

સામે ઝ યા. આખર એમને સફળતા પણ મળ . ગાધંી એ દશમા ં પગરવ માડં ાના બી  વષ એિ લ 

મ હનામા ં લોકમા ય ટળક અને સ ટ બરમા ં એની બેસ ટ હોમ લ લીગની થાપના કર  હતી. એ સમયે 

ેજોને ' વરાજ' શ દ યે અણગમો હોવાથી એના િવક પ પ ે 'હોમ લ' શ દનો યોગ કરવામા ંઆ યો 

હતો.  

         ગાધંી એ ગોપાલ ૃ ણ ગોખલે ુ ંમાગદશન લઈને દશ મણ શ  ક  ુઅને સૌ થમ ચપંારણ સ યા હ 

કય . એના પછ  ગાધંી ના ને ૃ વમા ંઅસહકાર ુ ં દોલન, સિવનય કા નૂભગંની ચળવળ અન ે હદ છોડો 

દોલન થયા ંહતા.ં એની સાથ-ેસાથે અનેક નાના-મોટા સ યા હો થયેલા. મા ં જુરાતમા ંખેડા સ યા હ, 

હ ડયા વેરાની ના દૂ  માટ બોરસદ સ યા હ, બારડોલી સ યા હ, રાજકોટ સ યા હ વગેર ુ ય હતા. 

સૌરા મા ં દા જત ૧પ ટલા સ યા હો થયેલા. એમા ંરાજકોટ, ાગં ા, ધોળ, વણોદ, મોરબીના સ યા હો 

ણીતા છે.  સૌરા  કરતા ં ઉ ર જુરાતમા ં બૂ જ ઓછા માણમા ં સ યા હો થયા છે. સૌરા મા ં

ટોપાવાળાના ાસથી  કંટાળ  હતી, તેમ ઉ ર જુરાત (બનાસકાઠંા એજ સી)ની  મોતીયાવંાળાથી 

ાસી ગઈ હતી. 

 ઇ.સ. ૧૮૫૭નો િવ લવ અને બનાસકાઠંા  

 ઇ.સ. ૧૮૫૭ના િવ લવ દર યાન ેજોની પકડથી ૂર ભાગતા તા યા ટોપેએ બનાસકાઠંા 

િવ તારમા ં વેશ કરવાના યાસો કયા હતા. આ સમય દર યાન ેજો  તા યા ટોપેને પકડવા એડ ચોટ ુ ં

જોર લગાવતા હતા, પણ સફળતા મળતી નહોતી. બો બે ટાઈ સના અમદાવાદના ખબરપ ીએ ૨૩મી 

આુર ના રોજ સમાચાર આ યા ક, તા યા ટોપ ેડ સાથી ૫૦ માઇલની આ ુબા ુના થળે છે. આ સમાચાર 

આવતા ં ેજો સતક થઈ ગયા અન ેકનલ વોકરની આગેવાની હઠળ એક ુકડ  ડ સા મોકલવામા ંઆવી. બી  

દવસે સમાચાર આ યા ક, પાલન રુમા ં થિત ફોટક થઈ ગઈ છે. જોધ રુ િવ તારના બળવાખોરો સાથે ભળ  

ગયા છે. ેજ સેનાના ભારતીય સૈિનકોએ બળવો કર ને ેજોનો સાથ છોડ  દ ધો.  છેવટ, પાલન રુ 

એજ સીના પોલીસ અિધ ક કનલ કરબીએ વધારાની ુકડ ઓ ગોઠવી દ ધી. આમ, બનાસકાઠંામા ં તા યા 

ટોપેને વેશ કરવા દવામા ંઆ યો નહોતો.  
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 ઇ.સ. ૧૮૫૭ના િવ લવના પડઘા ડ સા, વાવ, થરાદ, રાધન રુ, કાકંરજ વગેર િવ તારોમા ંપડલા 

અને યા ંનાના-મોટા બળવા થયા હતા. ખ મતના સરદાર ઉમેદિસહ ૭૫ ટલા સૈિનકો સાથે બળવો કય  હતો. 

રાજ તૂ સૈિનક ઠાકોર લાલ  દવડાએ પાલન રુ અને ડ સાના ેજોના ક પો ઉપર મુલા કયા હતા અને 

યાથંી હિથયારોને પડાવી લીધા ંહતા.ં આ હિથયારો અમદાવાદ મોકલવામા ંઆ યા ંહતા.ં  આ િસવાય, રોહો 

(અમીરગઢ)ના ઠાકોરોએ બડં પોકા  ુહ ુ.ં આમ, પાલન રુ એજ સી િવ તારમા ંથયેલા નાના-મોટા બળવાઓને 

દબાવી દવામા ંપાલન રુના નવાબે ેજોના પ ે રહ ને મહ વની િૂમકા ભજવી હતી. તેથી ેજ સરકાર 

પાલન રુના નવાબ જોરાવર ખાનને ‘મહારખાન’નો ખતાબ ૧૮૬૪ના ુલાઈ મ હનાની ૧૧મી તાર ખે 

આપીન ેસ માિનત કયા હતા.   

 અફ ણ િવ હ – ૧૮૯૩ 

 ઉ ર જુરાત િવ તારના ંમોટાભાગના ંદશી રા યોએ ઇ.સ. ૧૮૭૯મા ં ેજ સરકાર સાથ ેઅફ ણના 

કરારો કયા હતા.  કરાર માણે અફ ણના ટક વેચાણ ઉપર િતબધં ફરમાવવામા ંઆ યો હતો. ત ેમાટ ડ ટુ  

દર પેઢ એ . ૬૫૦ મ હને ન  કરવામા ંઆ યો હતો. અફ ણના  ઉ પાદન અન ેવેચાણ ગે દશી રા યે પ ક 

િનભાવવા ુ ંથ ુ ંઅન ેતેનો અહવાલ દર છ મ હન ેપો લ ટકલ અિધ કન ેમોકલવાનો થતો હતો. ત ે ેજો 

િસવાય કોઈને વેચી શકા ુ ં ન હ. આ સમય દર યાન ેજો વધાર નફો મેળવવા માટ વધાર વાવેતર 

કરાવવાનો આ હ કરતા હતા. તેથી ખે તૂોમા ંઅસતંોષ હતો. તેથી તેમણે બળવો કરવા ુ ંન  ક  ુઅન ેતેની 

આગેવાની ઠાકરડાઓના સરદાર લા ુ  ુ ંવર અને ચાવાળા માન  ઠાકોર લીધી હતી. આમ, ખે તૂોના 

અસતંોષનો ેજોને યાલ આવતા ંતેમણે અફ ણના વાવેતર ઉપર િતબધં લગા યો હતો.    

 ુ કાળના સમયે મહ લૂ ભરવામાથંી ુ ત મેળવવા માટ કરલો બળવો – ૧૯૦૧   

 બનાસકાઠંા િવ તારમા ંઇ.સ. ૧૯૦૧મા ં ુ કાળ પડ ો હતો. ુ કાળની થિતમા ંપાક ુ ંઉ પાદન થ ુ ં

નહો ુ ંઅને ખે તૂો મહ લૂ ભરવા માટ સ મ નહોતા. તેમ છતા,ં પો લ ટકલ એજ ટ અને દ વાને કડકાઇથી 

મહ લૂ વ લૂવા ુ ંન  ક  ુહ ુ.ં  

 તેથી મહ લૂ ભરવામાથંી ુ ત મેળવવા માટ પાથંાવાડાના ગીરદારોએ અને થરાદના માનિસહ 

બા એુ બળવો કય  હતો. બળવાખોરોની સામ ેપો લ ટકલ એજ ટ શ ો ઉગા યા.ં પરં  ુએમના ંસૈ ય સમયસર 

ન પહ ચી શકતા ંનવે બર ૧૯૦૧મા ંસમાધાન ક  ુઅને અ કુ શરતોને આિધન કરના દર હળવા કયા. છેવટ 

ેજ સરકાર એજ સી ુ ં૩,૦૯,૬૫૧ . દ ુ ંમાફ કર ુ ંપડ ુ ંહ ુ.ં  

 આ િસવાય, પાલન રુ રા યમા ં ચા દરના જમીન મહ લૂનો મોટો  હતો. ુ ંભાસણમા ંમહ લૂની 

વધાર આકારણીનો ુકમ ઇનામી ગામના બેગમસાહબ ેકય  હતો. આથી, ુ ંભાસણના ખે તૂોએ મહ લૂ દર સામે 

અને આકારણી સામે િવરો  ન ધા યો હતો. ખે તૂોના િવરોધ બાદ મહ લૂ દરમા ંઘટાડો કરવામા ંઆ યો હતો.  

 ભીલોની સમ યા – ૧૯૧૧  

 ભીલોના હતો અને જગંલી પેદાશો ઉપર તરાપ મારવાના ય નો થતા ંભીલો એકઠા થયા અને ઉ  

માગંણીઓ કર . પાલન રુ રા ય વતી વ ર અને મહ લૂ મં ીએ સમ યાના ઉકલ માટ ભીલોની લુાકાત 

લીધી. આખર, ૩૦ દવસના સઘંષ બાદ તેમની માગંણી સતંોષાતા ંસમ યાનો ત આ યો હતો.  
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 અસહકાર ુ ં દોલન - ૧૯૨૦/૨૨  

 અસહકારના દોલન સમય ેખાદ ના હૃ ઉ ોગો મોટા માણમા ંશ  થયા હતા. યાર બનાસકાઠંા 

િવ તારમા ંપાલન રુ ખાત ેજય હદ, સઘં સરદાર સોસાયટ , નવ વન, ામો ોગ સેવા સઘં, ૂના માકટયાડ 

િવ તાર, ટટ બે ક િવ તાર, બનાસકાઠંા જ લા ખાદ   ામો ોગ વા અનેક ખાદ  ામો ોગ શ  થયા હતા.  

 યાર વદશી િશ ણની હમાયત થઈ યાર થરાદ સ હત અનેક થળોએ વદશી શાળાઓ શ  થઈ 

હતી. આ િસવાય, ે  નોકર  છોડવાની વાત આવી યાર થરાદના મોહનલાલ પર ખે પો લ ટકલ એજ ટની, 

હરાલાલે ે  િશ ણનો અને મફતલાલ પર ખે વક લાતની નોકર  છોડ  દ ધી હતી. આ, િસવાય, આ સમય 

દર યાન નાના-મોટા અનેક બનાવો બ યા હતા.  

 અ ૃ યતા િનવારણના યાસો  

 ગાધંી એ થરાદની લુાકાત લીધી યાર ભાવાભાઇ મન ભાઈ ભગંીના યા ંઉતારો રા યો હતો. આ 

ઉતારા ુ ં થળ અ ૃ યતામા ંમાનનારા ઉ ચ વણના લોકોન ેન ગ ુ.ં તેથી તેમણે રામંશીભાઈ મણવરભાઈ 

િસલાણા (પટલ) સ હતના ત કા લન આગેવાનોન ેનાત બહાર ૂ ા. આની ણ ગાધંી ને થતા ં ુ :ખ ય ત 

ક  ુ અન ે થાિનકોએ ઉતારો મ ુ રુ ગામમા ં મન ભાઈ પટલને યા ં ગોઠવી દ ધો. યા ં જઈન ે ગાધંી એ 

સૌ થમ અ ૃ યતાને ડામવા ુ ં કામ હાથમા ં લેવા આ ાન ક .ુ તેની જવાબદાર  નુમચદં પર ખ અને 

કાિંતભાઈ પટલને સ પવામા ંઆવી.  

 મીઠાના સ યા હો – ૧૯૩૦  

 મહા મા ગાધંીએ ેજ સરકાર મીઠા પર લગાડલા કરના િવરોધમા ં દાડં ૂચ અન ે મીઠાના 

સ યા હનો (સિવનય કા નૂભગંની લડત) ારંભ ૧૨મી માચ ૧૯૩૦ના રોજ કય  હતો. આ દાડં ૂચને 

અ લુ ીને દશમા ંઠર-ઠર મીઠાના સ યા હો થયા હતા. મી ુ  ંબનાવીન ેઅને ગેરકાયદસર ર ત ેમી ુ ં ખર દ ને 

અનેક લોકો મીઠાના સ યા હમા ં જોડાયા હતા. આ સમયે બનાસકાઠંા િવ તારમા ં રાધન રુ, સાતંલ રુ, 

ુ ંડાળ યા, નેસડા, રાછેણા, લો ાણી, અસારા, માધ રુા, મસાલી,  નડાબેટ, ઈૂગામ વા અનેક થળોએ મીઠા ુ ં

િવ લુ માણમા ંઉ પાદન થ ુ ંહ ુ.ં  

 આ િવ તારમા ં મીઠાના સ યા હો ુ દોસણના મહતં નારાયણ વામી ુ ુ હસં વામી, વાવના 

ણુવતંરાય મહતા, વડગામના કા લદાસ ભોજકની આગેવાની હઠળ થાિનક લોકોએ મીઠાના અગરો ઉપર 

હ લાબોલ કયા હતા. આ મીઠાના સ યા હોમા ંઅ ય િૂમકા ભજવવા બદલ કાન ભાઇ રાતડ યા, ગફરભાઈ 

ગમારા, પાચંાભાઈ ઠાકોર, રામે રલાલ જોશી, ઈ રભાઈ જોશી સ હત તેર ટલા આગેવાનોન ે૬ મ હનાની 

લની સ  ેજ સરકાર ફટકાર  હતી.  

 થરાદના શાસકનો મહ લૂ ન ભરવાનો મ મ િનણય  

 ઉ ર જુરાતમા ંમહ લૂ ઉઘરાવવા માટ પો લ ટકલ એજ ટ ુ ંથા ુ ં થાિપત કરવા માટ  ટશ 

પોલ ટકલ િુ ટ ડ ટ કનલ િવ લયમ કોટ થરાદનો તાવ ૂ ો હતો. પરં  ુથરાદના શાસક ભીમિસહ 

વાઘલેાએ થા ુ ં થાપવાની પરવાનગી આપી નહોતી. તેથી તે થા ુ ં  પાલન રુમા ં થાપવામા ંઆ ુ ંહ ુ.ં 

મહ લૂ ભરવા બાબત ેથરાદના શાસક વાઘલેા ભીમિસહને ેજો સાથે સઘંષ થયો હતો. તેથી ભીમિસહ ને 
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ેજોએ કદ કયા હતા અન ે સાદરામા ં નજરકદ રા યા હતા. થરાદમા ં િવ ાથ ઓએ િવ ાથ  મડંળ અને 

મડંળની રચના કર  હતી. તેના ઉપ મે લોક િૃત માટની સભાઓ ભરવામા ંઆવતી હતી.     

 હદ છોડો દોલન દર યાન પાલન રુમા ંથયેલી િૃ ઓ  - ૧૯૪૨  

 પાલન રુમા ં હદ છોડો દોલન દર યાન જનોમા ંરા ય ચેતનાનો સચંાર થયો હતો. મહા મા 

ગાધંીની હદ છોડો લડતની અસર થવાના કારણે પાલન રુમા ંકાળા વાવટા ફરકાવીને ટશ રા ય સામે 

િવરોધ ય ત કરવા ુ ંઆયોજન કરવામા ંઆ ુ ંહ ુ.ં આ કાય મ જુબ જો તેઓ કાળા વાવટા ફરકાવે તો તે 

રા ય ુ ંસા ું દખા ુ ંન હ ુ ંઅને જો તેઓ તેમ ન કર તો તેમ ુ ંઅપમાન થ ુ ંહ ુ.ં આવા કટોકટ ના સમયે નવાબે 

વ ચેનો ર તો કાઢ ને આગેવાનોન ેસમ વવાનો યાસ કય  હતો. તેમણે જણા ુ ં હ ુ ં ક, ‘તમારો િવરોધ 

ટશરો સામે છે, તેથી તમાર ટશ રા યના િવ તારોમા ંજઈને દખાવો કરવા જોઈએ. જો િવરોધ માર  સામ ે

હોય તો અહ  કાળા વાવટા ફરકવા દવામા ંમને કોઈ વાધંો નથી.’ આ ઘટના પરથી એ બાબત પ ટ થાય છે ક, 

નવાબે પોતાના આગેવાનો અને ટશ સરકાર સાથેના સબધંો સાચવીન ે ળવી રા યા અને પોતાના રા યમા ં

ટશ રા ય િવ ુ  દખાવો થવા ન દ ધા. પાલન રુની ઈ.સ. ૧૯૩૫મા ંજવાહરલાલ નેહ ુએ લુાકાત લીધેલી 

અને ‘જવાહર મડંળ’ની રચના કર  હતી.  આ મડંળ િવદશી ચીજવ ઓુના બ હ કારની િૃ ઓ કર ુ ંહ ુ.ં  

 રિવશકંર મહારાજ ુ ંઅિધવેશન – ૧૯૪૨  

 ત રયાળ િવ તારના લોકોન ે તૃ કરવા માટ રિવશકંર મહારા  પદયા ા કાઢવાની યોજના 

બનાવી હતી. આ િસવાય, તેમણે થરાદ તા કુાના મ ુ રુ ગામમા ં ૯મી ફ આુર  ૧૯૪૨ના રોજ પહ ુ ં

અિધવેશન અને ૧૨મી ડસે બર, ૧૯૪૨ ના રોજ બી ુ  ંઅિધવેશન ભ  ુહ ુ.ં આ બનેં અિધવેશનોમા ંલોકોને 

તૃ કરવા અને વયસેંવકોને એક તાતંણે બાધંવાના ય નો કરવામા ંઆ યા હતા.  

 આઝાદ ની ચળવળના નાયકો    

 ગાધંી ના રંગેરંગાઈને બનાસકાઠંા એજ સીમાથંી  અનેક નવલો હયા વુાનોએ આઝાદ ની 

ચળવળમા ંઝપંલા ુ ંહ ુ.ં આઝાદ ની ચળવળમા ંઅકબરભાઈ ચાવડા (સાસંદ બે ટમ – ૧૯૫૧ થી ૫૭, ૧૯૫૭ 

થી ૬૨), જોહરાબેન અકબરભાઈ ચાવડા (સાસંદ એક ટમ ૧૯૬૨થી ૬૭), નારાયણ વામી ુ  હસં વામી, 

કા લદાસ લ મીદાસ ભોજક 'કિવ આનદં ', િવર ભાઈ ભગવાનભાઈ પટલ, હ ુમતિસહ હરગોવનિસહ, 

મન ખુભાઈ જયશકંરભાઈ દવે, મદંાક નીબહન . કામતેકર, િશગલાલ બી. જોશી, બુમીયા ંબડામીયા 

સૈયદ, રામે રલાલ ઈ રલાલ જોષી, નુમચદં મફતલાલ પર ખ, ુ ુ ંદ લાલ એમ. ુ તા, ણુવતંરાય 

કા લદાસ મહતાએ મહ વની કામગીર  કર  હતી.  

 આ િસવાય, અ યબિસહ ક. (I. M. A), મગનલાલ વાઘ ભાઈ પટલ, જયતંીલાલ મફતલાલ પર ખ, 

દવ ભાઈ લાલ ભાઈ આચાય, રાણીબેન બા ભુાઈ પટલ, ઝવેર  કસરબેન ળૂચદંભાઈ, મહતા માણેકબેન 

કનૈયાલાલ, પર ખ ભુ ાબેન મ ણલાલ, ગાધંી તારાબેન, ીમતી મણીબેન કા લદાસ ભોજક, લીલાબેન 

રામે રભાઈ જોશી, કરમણભાઈ મ રુામભાઇ આચાય,  બાલ ૃ ણ નારાયણદાસ પર ખ, મ ભુાઈ મોહનલાલ 

ભ  વગેરએ મહ વની કામગીર  કર  હતી.  
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 વાતં ય સેનાનીઓને મદદ કરવા માટ વયસેંવકોની ટ મ ખડપગે રહ  હતી. મા,ં  ગલબાભાઈ 

હાથીભાઈ પટલ, મોતીલાલ નુીલાલ દસાઇ, દલપતરામ કકલદાસ શાહ,  શ ગલાલ િ કમલાલ ખ ી, 

ભલાભાઈ ના ભુાઈ પટલ, ગીર શચં  બા ભુાઈ પટલ, મન ભાઈ િવરમભાઈ પટલ, જગતાભાઈ માવાભાઇ 

પટલ, ડા ાલાલ મહતા, બાલાશકંર જોશી, ભીખાભાઈ પટલ, મોહનલાલ પર ખ, શારદાબેન જોશી, હમીદાબા ુ ં

સૈયદ, કસરબેન અ તૃલાલ મહતા,  ગરધરદાસ મહતા,  હ રાલાલ પર ખ વગેરએ બૂ મદદ કર ને સહયોગ 

આ યો હતો.   

 આઝાદ ની ચળવળમા ંશૈ ણક સં થાઓ અને થંાલયો ુ ંયોગદાન  

આઝાદ ની લડત ચાલતી હતી યાર બનાસકાઠંા એજ સીના િવ તારમા ં (હાલના બનાસકાઠંા 

જ લામા)ં  શ  થયેલ શાળાઓએ લોકોન ે તૃ કરવા ુ ંકામ ક  ુહ .ુ પાલન રુમા ં૧૮૭૮/૭૯મા ં૧૦ ાથિમક 

શાળાઓ, એક પિશયન અને એક લો વના લુર શાળા શ  થઈ હતી. દશ આઝાદ થયો યાર પાલન રુ 

રા યમા ં ૧૧૯ ટલી શાળાઓમા ં કાયરત હતી.  કાણોદર અને ડ સામા ં ે  મી ડયમની પણ શાળાઓ 

ખોલવામા ંઆવી હતી.  

          થરાદમા ંસૌ થમ ઇ.સ. ૧૮૬૯મા ંખગારિસહ વાઘલેાએ મફત િશ ણના ઉ ે ય સાથે ુમારશાળા અને 

૧૮૮૫મા ંક યાશાળા શ  કરવામા ંઆવી હતી.  યારબાદ ૧૯૦૬/૦૭મા ંસાત શાળાઓ અન ે૧૯૧૩મા ં શેઠ 

પ રવારના ંગલબીબાઈએ 'ગલબીબાઈ લો વના લુર ુલ' શ  કર ને થરાદ દરબારને અપણ કર  હતી. 

 હાલમા ંજનતા હાઈ લૂના નવા નામા ભધાન સાથ ેકાયરત છે. ૧૮૭૯મા ં વાવ ખાત ે ુમારશાળા અન ેથરા 

ખાત ેશાળાઓ શ ુ કરવામા ંઆવી હતી. યાર િમિસસ કોગહ લ ક યાશાળા ૧૯૧૬મા ંશ  કરવામા ંઆવી હતી. 

૧૯૦૬મા ંકાકંરજમા ંસાત, વાવમા ં ણ અને દયોદરમા ંબે શાળાઓ કાયરત હતી.  

        દાતંામા ં લો વના લુર શાળામા ં જુરાતી અન ે ે  િશ ણ આપવામા ંઆવ ુ ંહ ુ.ં આઝાદ  ટાણે 

દાતંામા ંસાત શાળાઓ કાયરત હતી. બનાસકાઠંા એજ સીમા ં થાપેલી ૂદ  ૂદ  શાળાઓ વદશી િશ ણની 

હમાયત કરતી હતી  અન ેદશ યે ેમ ગે તે માટ િવ ાથ ઓને તૈયાર કરતી હતી. 

       આ િવ તારમા ંપાલન રુ ખાત ે  ઈ.સ.૧૮૭૨મા ંરાણી િવ ટો રયા ુ બલી લાઇ ેર ,  ઈ.સ. ૧૮૭૮મા ં

રાધન રુ ખાતે ી બ મ લા ખાન  લાઇ ેર , ઈ. સ. ૧૯૨૧મા ંથરાદ ખાત ેમેમણ હા  અબદલે બધંાવેલી 

થરાદ દરબાર દૌલતિસહ  સાવજિનક લાઇ ેર , ઈ.સ. ૧૯૨૩મા ંપટલ ઉમેદરામ વાભાઈ લાઇ ેર  શ  થઈ 

હતી. આ લાઈ ેર ઓમા ં ગાધંી ગુના સમાચાર પ ો આવતા ં હોવાથી ગાધંી ના દોલનથી વુાનો 

મા હતગાર થતા હતા. આ લાઇ ેર ઓમા ં વાતં ય સેનાનીઓ એકઠા થઈન ેએમની યોજનાઓ બનાવતા હતા.  

લોકોને તૃ કરવા માટ આખા જ લામા ંપગપાળા યા ા કરવાનો લાન આ લાઇ ેર ઓમા ંઘડાયો હતો. 

મા ંથરાદની લાઇ ેર ને ' વાતં ય સેનાનીઓનો ગઢ' કહવામા ંઅિતશયો ત નથી. રિવશકંર મહારાજની સાથ ે

અકબરભાઈ ચાવડાએ સવ સેનાનીઓની સાથે મળ  પદયા ા કર ને ખે તૂોને સમ વવા અને દોલનમા ં

જોડાવવા માટ અથાગ ય નો કયા હતા. આ સેનાનીઓેને થરાદના શાસક ભીમિસહ  વાઘલેાનો ટકો મળતા 

એમનામા ંઉ સાહ બમણો થયો હતો.  હદ છોડો દોલન વખતે ભીમિસહ  વાઘલેાએ સેનાનીઓને બૂ મદદ 

કર  હતી.  

 તારત ય  
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 બનાસકાઠંા એજ સીના મોટાભાગના િવ તારોમા ંએકલ-દોકલ િૃ ઓ થયેલી. પાલન રુ, થરાદ 

અને રાધન રુમા ં  મડંળની રચનાઓ થઈ હતી. પાલન રુના નવાબ જોરાવર ખાન ે ેજ સરકારને મદદ 

કર ને ‘મહારખાન’નો ખતાબ ૧૧મી ુલાઇ ૧૮૬૪મા ંમેળ યો હતો. યાર થરાદના શાસક વાઘલેા ભીમિસહ 

થરાદમા ં ેજો ુ ંથા ુ ંશ  પરવાનગી ન આપીને અન ેમહ લૂી થાનો સખત િવરોધ કર ને સઘંષનો માગ 

પસદં કય  અને દશ સેવા માટ લ સ  ભોગવી.  આમ, બનાસકાઠંા જ લાની રયાસત પરંપરામાથંી પણ 

એ વાતં ય સં ામમા ંભાગ લીધો હતો. 

 

સદંભ ૂચ :  

1. Gazetteer of the bombay presidency vol. - v, cutch, palanpur and mahi kantha, Govt. central 
press - 1880. 

2. Gujarat state gazetteer : mehsana – 1975. 
3. The palanpur state gazettee – 08/02/1915. 

4. આચાય ક ,ુ બનાસની અ મતાનો ઉ મેષ.  

5. જમીનદાર રસેશ, વાધીનતા સં ામમા ં જુરાત.  

6. દસાઇ શાિંતલાલ, રા નો વાતં ય સં ામ અન ે જુરાત.  

7. પટલ દપક, પાલન રુ રા યનો ઇિતહાસ.  

8. પટલ પેુ , ભારતના વાતં ય સં ામમા ંઉ ર જુરાત ુ ં દાન. 

9. ભરવાડ િવ ભુાઈ, બનાસકાઠંા જ લાના વાતં ય સેનાનીઓ.  

10.  સૈયદ લુાબિમયા અ ુલિમયા, પાલન રુ રા યનો ઈિતહાસ ભાગ – ૨.  
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મહારાવ સયા રાવ ગાયકવાડ ી  અને ુ  તકાલય 

દસાઇ પરશભાઇ બા ભુાઇ 

પીએચ.ડ .  કોલર હમ.ઉ. .ુ િુન., પાટણ 

તાવના 

સયા રાવ ગાયકવાડ ી ુ ં ળૂનામ ગોપાળરાવ હ ુ.ં તેમનો જ  મ મહારા  ના નાિસક જ  લાના 

કવલાણા ગામમા ં૧૧ માચ ૧૮૬૩ના રોજ થયો હતો. કવલાણા ગામમા ં૧૦૦ થી ૧પ૦ ઘરની વસતી હતી. તેમા ં

બે ક ણ ા ણ ુ ુ ંબો હતા અને સાત ગાયકવાડ ુ ુ ંબના ઘર હતા જયાર બાક ની વ  તી કણબીઓની હતી. તેમના 

બધાયનો  યવસાય ખેતીનો હતો. કલા કવલાણા ગામમા ંગાયકવાડના ઘરો િવશાળ તેમજ રહવાની ઉ મ  યયવ  થા 

વાળા હતા. વન જ રયાતની બધીજ ખુ-સગવડો ઉપલ  ધ હતી. ગામમા ંઆગળ પડતા ઘરોમા ંસમાવેશ થતો 

હતો.  

સયા રાવ ગાયકવાડના િપતા ુ ંનામ કાશીરાવ હ ુ ંઅને માતા ુ ંનામ ઉમાબાઈ હ ુ.ં કાશીરાયને ચાર 

દકર ઓ તથા ણ દકરા હતા. દકર ઓના નામ ભીમાબાઈ ચમાભાઈ, મુાબાઈ અને ળુાભાઈ હતા. અને દકરાના 

નામ આનદંરાવ, ગોપાલરાવ અને સપંતરાવ હતા. ખાનદશના કવલાણા ગામમા ંગાયકવાડ વશંના આ દ ુ ુષના 

વશંજો રહતા હતા. તેમનો સબંધં ળૂ વશં ૃ  સાથે જણાતા ી કાશીરાય ગાયકવાડના ણ ુ ોને વડોદરા 

બોલવામા ંઆ  યા. તેમાથંી ગોપાલરાવને ઈ.સ.૧૮૭પ ની ર૭મી મેના ભુ દવસે દ ક લેવાની િવિધ કરવામા ં

આવી. દ કિવિધ રૂ  થતા ંગોપાલરાવ ુ ંનામ સયા રાવ રાખવામા ંઆ  ુ.ં  મહારા  સયા રાવ ગાયકવાડ 

ી  તર ક ણીતા બ  યા. 

સયા રાવ ગાયકવાડ ી ની ુ  તકાલય િૃ ઓમા ંસહાય : 

આમ મહારા  સયા રાવ ગાયકવાડ ી  તેમનો ુ  તક ેમ ણીતો છે. આથી તે એમ પણ માનતા 

હતા ક ુ  તકાલયનો િવકાસ કરવાથી આમ જનતાનો િવકાસ થશે. આથી સયા રાવ ગાયકવાડ ્◌ે◌ારા ુ  તકાલય 

િૃ ને વેગ આપવા માટ તે બનતા ય  ન કરતા હતા અને હમંેશા મદદ માટ તૈયાર રહતા હતા.  

ુ  તકાલય સહાયક સહકાર  મડંળ : 

આ મડંળ ઈ.સ.૧૯ર૪ની સાલમા ંવડોદરા ખાતે  થાપવામા ંઆ  ુ ં હ ુ.ં આ ુ ં કાય એકસામટા ુ  તકો 

ખર દ  કરવાની અને તે ુ  તકોને ૬% ના વળતરથી ુ  તકાલયનો આપવા. તમામ આના મોટા ભાગના કાય  

ુ  તકાલયને મદદ પ થવાના હતા.  

આ  કાય  કરવા  થાપે ુ ંમડંળ આ  ુ  તકાલયન ેએવા ઘણા લાભ આપે છે ક  પહલામળતા ન હતા. 

આમ તે ુ  તકાલયો પાસે  મડંળ નફો મેળવે છે. તે પણ મડંળ જમા રાખીને તે ુ  તકાલયના લાભમા ં જ 

વાપરવામા ંઆવે છે. આ મડંળ વડોદરા રાજયને ન હ પણ જુરાતના કોઈ પણ દશના ુ  તકાલયને ુ  તક 

ખર દ ને આપે છે. 

વડોદરા રાજય ુ  તકાલય પ રષદ : 

ઈ.સ.૧૯રપની સાલમા ં વડોદરામા ં થમ ુ  તકાલય પ રષદની બેઠક મળ  હતી. આ થમ બેઠક 

ગણદવીમા રા.મ ુભાઈ હ.કોટાવાળાના અ  ય   થાને મળ  હતી. તેમા ં ુ  તકાલય િૃ ઓના કાયકરો એકબી  
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િવચારોની આપ લે. ુ  કલીઓ ૂર કરવી, નવા ે ો શોધવા તથા િવકાસની યોજનાઓ િવચારવી વગેર હ ઓુથી 

આ પ રષદ િૃ  શ  કરવામા ંઆવી. આમ આ પ રષદની પાચંમી બેઠક ઈ.સ.૧૯૩૦ મા ંપાટણ કુામે લેડ  

િવ ાગૌર  નીલકંઠના અ  ય પણા નીચે ભરવામા ંઆવી હતી.  

આ પ રષદના ઉ ્  ◌ે  યો એ છે ક (૧) ુ  તકાલયો અને વાચંનાલયોની િૃ   થાપવી (ર) ગામે ગામ 

ુ  તકાલયો અને વાચંનાલયો  થપાય એવી હ લચાલ કરવી  (૩) કાયકતાઓ, સરકાર તથા  થાિનક સં  થાઓ 

વ  ચે સહકાર વધે એવા ય  ન કરવા  (૪) ને વાચંનમા ંવ નેુ વ  ુરસ લેતી કરવા માટ બધા મહાલોમા 

મહાલય ુ  તકાલય મડંળો અને ૂથમડંળો અને બધા ાતંમા ં ાતં ુ  તકાલય મડંળો ઉભા કરવા, રાજયના 

ુ  તકાલયો  યવિ  થત બનાવી શકાય એ માટ ચારકો િનમવા, િશ  ટ વાચંનના ચાર માટ વાકય મડંળો, અ  યાસ 

મડંળો, અ  યાસ મો અને પર ણોની ુદ  ુદ  યોજનાઓ હાથ ધરવી, ુ  તકાલય ુ ં િશ ણ આપવા માટ 

િશ ણવગ  ઉઘાડવા. 

ઉ ર જુરાતમા ંસયા રાવ ગાયકવાડ ારા અહ ના લોકો િશ ણ મેળવે અને ઉ  નિત ા  ત કર તે હ થુી 

તેમને અલગ અલગ કરવામા ં ુ  તકાલય ખો  યા હતા. આ માટ તેમણે ઉ ર જુરાતમા ંસૌ થમ િશ ણની શ આત 

કર . તે સમયે કડ  ાતં ારા ુદ  ુદ  શાળાઓ ૧૯ર૦ થી શ  કરવામા ંઆવી. ખાસ કર ને કડ મા ં  લૂ શ  થઈ 

 યારપછ  બધી જ જ  યાએ ધીર ધીર  લૂો શ  કરવામા ંઆવી. ને કારણે િશ ણ  યાપ વ  યો. કડ  ાતંના 

િવસનગર, મહસાણા, પાટણ ક  બા િવ  તાર વધવાથી િવસનગરમા ંફ ેહિસહરાવ ારા એક ુ  તકાલય ખોલવામા ં

આ  ુ.ં જયાર પાટણમા ંફ ેહિસહરાવના નામથી ફ ેહિસહરાવ ગાયકવાડ ુ  તકાલય પાટણના ભ ના િવ  તારમા ં

ખોલવામા ંઆ  ુ.ં આ સમય ે ભ નો િવ  તાર બૂ જ િશ ત અને વધાર રહઠાણ િવ  તાર હતો. આ ુ બા ુના 

ગામડાઓથી િશ ણ મેળવેલા લોકો ઉ  ચ િશ ણ મેળવવા પાટણમા ંઆવતા હતા. તેથી આ િવ  તારમા ંજનરલ 

લાય ેર  ખોલવાના ૧૮૯૦મા ંઆ લાય ેર  ખોલવામા ંઆવી હતી.  

 યાર પછ  લગભગ પાટણ ક  બાના ુદા ુ દા ગામોમા ં જુરાતી અન ે ે   મા  યમની શાળાઓ શ  

કરવામા ંઆવી. ૧૯ર૦ થી ૧૯૩૯ દરિમયાન ઘણી બધી  ૂલો ખોલવામા ંઆવી આપણમા ંહાલની એમ.એન.  લૂ 

ખોલવામા ંઆવી  યાર બાદ પાટણમા ં   ુએરા  લૂ ખોલવામા ંઆવી. ગામડાઓમાથંી પગપાળા ચાલતા અનેક 

િવ ાથ ઓ  લૂમા ં આવતા ર જુ, મ ુદં, ની, હા રુ, કમલીવાડા, સખંાર  વગેર ગામોમા ં  ૂલો ખોલાવી 

િવ ાથ ઓ િશ ણનો લાભ લેવા તે સમયે વધાર  યવિ  થત અ  યાસ માટ ુ  તકાલયનો ઉપયોગ થયો. ની, ર જુ, 

મ ુદંમા ે  મા  યમની ુમા રકાઓ માટની અલગ  લૂો ખોલવામા ંઆવી. ુમારો અને ુમા રકાઓની ભેગી 

 લૂ પણ જુરાતી મા  મની ખોલવામા ંઆવી. નો રકોડ જુરાત રાજય દફતર ભડંાર વડોદરા ખાતે ફાઈલોમા ં

તેનો અહવાલ આપવામા ંઆ  યો છે.  

 યાર પછ  ુદ  ુદ   લૂના િવ ાથ ઓ પાટણમા ંઆવતા અને લાય ેર નો ઉપયોગ કરતા આ લાયબે્રર  

શ આતમા ંગણતર ના જ એવા વતમાન પ ો અને ુ  તકો ારા સજજ થયેલી હતી. તેમા ં જુરાત સમાચાર, 

જય હ  દ  વા વતમાન પ ો. આ ઉપરાતં વડોદરાથી િનકળતા. ુબંઈથી િનકળતા ુબંઈ સમાચાર પ ો ટાઈમ 

ઓફ ઈ  ડ યા વગેર મળતા હતા. વાચકનો વગ બૂ જ િવશાળ હતો. આ સમયે બી  કોઈ સગવડ ન હતી. એટલે 

વતમાન પ ો  ર  વેમા ંઆવતા હતા. આ ઉપરાતં કટલાક  થાિનક પ ોએ પણ વતમાન પ ો ુ ં  થાન લીધે ુ.ં 

આઝાદ ની ચળવળમા ંકટલીક પિ કાઓ બહાર પડતી હતી. મા ં ેજ સરકારને બાન હતો.  હરમા ંવહચી 
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શકાતો નહ . તેથી ઘણીવાર આવી પિ કાઓ લાય ેર ની દ વાલ પર લગાવામા ંઆવતી. ઈ.સ.૧૯૦૧મા ંવાચક 

વગની સં  યા વધવાથી લાય ેર ુ ંમકાન બનાવવામા ંતે સમયે સયા રાવે િપયા રપ૦૦૦ હ ર ુ ંમાતબર દાન 

આપે ુ.ં તેથી ુ  તકાલય ુ ંબાધંકામ અને મકાન બાધંવામા ંઆ  ુ.ં તે મકાન ુ ંનામ તેમના ુ  ફ ેહિસહરાવ 

ગાયકવાડના નાથી લાય ેર  નામાં કત બની  યાર બાદ ભારત આઝાદ થતા આ ુ  તકાલય અિવરત િવકાસ કર ુ ં

ર ુ.ં તેમને બે મઝલાની બનાવવામા ંઆવી. ગામના નાગ રકો પાસેથી દાન મેળવવામા ંઆ  યા. લાય ેર મા ં દવસેને 

દવસે ુ  તકોની સં  યા વધતી ગઈ. સા હ  ય િશ ણ, િવ ાન, ટકનોલો  વગેરનો  યાપ વધતો ગયો. વાચકોની 

સં  યા પણ વધતી ગઈ. અહ  કમચાર  િનમ ૂકં કરવામા ંઆ  યા.  અહ  વાચક િૂત સગવડ આપવામા ંઆવે છે. 

ધીર ધીર દન િત દન િવકાસ વધતો ગયો અને ુ  તકાલય મોટામા ંમો ુ ં બન ુ ંગ ુ.ંઆ સમયે અનેક મોટો વગ 

છે. વાચક ુ ં  થાન ધરાવે છે.લગભગ જયારથી શ  ક  ુ  યારથી વાચક વગ દન િત દન વધતો ઉભે. પ રણામે 

અનેક વાચકોમા ંકટલાક લોકો ડોકટર બ  યા. કટલાક ોફસ બ  યા. કટલાક લોકો સારા િશ ણ બ  યા. કટલાક લોકો 

સારા અિધકાર  પણ બ  યા છે. છે  લા કટલાક ઓ ફસ સેવક પણ બ  યા છે. ખાસ મહ યવ ુ ંએ છે ક અહ  વાચવા 

આવેલા દરક વાચક કોઈને કોઈ સાર  જ  યા પર રો  રોટ  મેળવી રભે છે. અહ  ભણેલા કટલાક લોકો િન ૃ  પણ 

થઈ ગયા છે. અહ  વહ વટ માટ ખુ, મં ી, કારોબાર  અ  ય કલાક  વગ  ચારના સેવક તર ક લાય ેર મા ંનોકર  

ધરાવે છે. ુના પાટણથી શ  કર  નવા પાટણ ધુીના િવકાસની  ગાથા આ ુ  તકાલય આપ ેછે. આ ુ  તકાલયમા ં

 લોકો વાચક તર ક હતા. તેવા લોકો પોતાના િવકાસ માટ ફ ેહિસહરાવ ગાયકવાડ ુ  તકાલયને મહ યવ ુ ં  થાન 

આપી તે ુ ંસ  માન કર છે. મના કટલાક લોકો ુ ંનામ ુ ં  ંતેવા ડા.કા  તીભાઈપટલ, મનો ચ ક  સક, ડા.શૈલેષ 

બી.સોમ રુા, વ  લર બેન હાથી લાય ેર યન, પી.ક.કોટાવાલા આ ્ સ કોલેજના િ  સીપાલ એલ.એસ. પટલ. .ક. 

 યાસ, જુરાતી િવભાગના આ ્ સ કોલેજના ોફસર ઈ  વરભાઈ પટલ, એમ.એન. સાય  સ કોલેજ, ો.  વ. ુ ુ  દભાઈ 

િ ય, લો કોલેજ ખુ ફ ેહિસહરાવ ુ  તકાલય ડા. .વી. ીમાળ , અ  ય  ઈિતહાસ િવભાગ આ ્ સ કોલેજ, 

ોફસર એલ.એન.રવડ વાલા, િન તૃ અ  યાપક  લીશ િવભાગ ોફસર આર.પી.શાહ, હદ  

િવભાગ,ડા. .એચ.પચંોલી તૂ વૂ વાઈસ ચા  સલેર હમ. ઉ. .ુ િુનવિસટ  પાટણ. આ ઉપરાતં અનેક ાથિમક 

િશ કો, અિધકાર ઓ વગેર અહ  અ  યાસ માટ આવતા હતા. 

 અહ  વષ  ુ ુ ં ુ  તકાલય હોવાથી અને લોકો વાચન કરતા. તેમા ંઆ તુોષ પાઠક  લીશ િવભાગ, 

વહ વટ  મડંળમા ં સ ા ધરાવતા તેવા લોકોની િવકાસની ગાથાઓ તથા વનના િવકાસમા આ ુ  તકાલય ુ ં

મહ યવ છે.  

આ િુનક સમયમા ં ુ  તકાલયમા ંબાળ િવભાગ,  ી િવભાગના વાચનો શ  કરવામા ંઆ  યા છે. કસેટ 

લાય ેર  પણ શ  કરવામા ંઆવી છે. આ ઉપરાતં   ુએસ.સી. અને ધોરણ-૧ર સાય  સના િવ ાથ ઓ માટ અલગ 

વાચન મ પણ બનાવવામા ંઆ  યા છે. આ લાય ેર  તેના અિવરત િવકાસથી પાટણના આિથક, સામા જક, રાજક ય, 

િવકાસની ગાથા રહ  છે.  
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રાઠવા આ દવાસી 

સમાજ યાર કોઈ સમાજથી પર પર યવહાર કર ને એક બી ની ન ક આવે છે, યાર તેને “સમાજ” 

નામ ા ત થાય છે. લોકોનો સ હૂ  ઘડાતા ધીર ધીર િનયમો ર તી ર વાજો અને સં ૃિત ુ ંગઠન થાય છે. આ 

સમાજ ઘડતર યા ુ ં માણ જગંલ આ દ પહાડ  અને વનરાવન િવ તારમા ંબ જુ ધીમા મ ેચાલે છે. કારણક 

યા ં યવહારો વગેરનો િવકાસ પણ ધીમે ધીમે થઇન ેથોડા ુજ જ િનયમો વી ૃત થઇ ને જડ બની ય છે, 

આવી ઘડતર યા ધરાવનાર સમાજમાનંો એક સમાજ એટલે રાઠવા સમાજ. રાઠવા જુરાતની એક 

આ દવાસી તી છે. જુરાતમા ં  વસતી અનેક-િવધ અ ુ ૂચત જન િતઓમા ંરાઠવા િત ઊજળો વાન 

ધરાવતી સામા જક તેમજ ધાિમક ૃ ટએ ઘ ુ ંજ વૈિવ ય અને આગવા ંસાં ૃિતક લ ણો ધરાવતી િત છે. 

જુરાતની ુલ 28 ટલી અ ુ ૂચત જન િતઓની 48 લાખ ટલી વ તીમા ંરાઠવાઓની વ તી લગભગ 

4.92 % છે. એ ર તે વ તીના મમા ંરાઠવાઓ છ ા નબંર આવે છે. 

રાઠવાઓની વ તી પચંમહાલ જ લાના ં ઘુોડા િવ તાર ઉપરાતં દવગઢ બા રયા તા કુાના 

સાગટાળા િવ તારમા ં તેમજ તેને અડ ને આવેલા છોટાઉદ રુ જ લાના ઝોઝ, દવહાટ, મોટ  સડલી, પાવી, 

ત રુ અને વાટં િવ તારમા ંજોવા મળે છે. આ િતના લોકો છોટાઉદ રુ અને પચંમહાલ જ લામા ંવસવાટ 

કર છે. ગેઝે ટયરમા ં ન યા માણે માળવાના રાઠ િવ તારમા ં અલીરાજ રુ રા ય આવે ુ ં હ ુ.ં આ રા ય 

ઉ રમા ંબો બેના પચંમહાલ જ લા, દ ણમા ંનમદા નદ , પિ મમા ંબો બેની રવાકાઠા એજ સી અને વૂમા ં

ભોપાવર એજ સીની કટલીક ઠકરાતો ધુી િવ તર ુ ંહ .ુ આ રા યમા ંપાચં પરગણાઓ આવેલા હતા. મા, 

૧) બાબરા, ર) રાઠ, ૩) નાન રુ, ૪) છકતલા અન ે૫) ચાદં રુનો સમાવેશ થતો હતો. આ રા યમા ંઆવેલી કોટ 

ત ેસમય ેરાઠકોટ તર ક ઓળખાતી હતી. આ ઉપરાતં અલીરાજ રુમા ંમહ લુ ખાતામા ંતલાટ  તર ક ફરજ 

બ વતા ઈ ગ ર ક મના વૂજોન ેઆ રા યની વશંપરંપરાગત રાજ ુ ની ગાદ  મળ  હતી તેમના કહવા 

માણ,ે “અલીરાજ રુ રા યની ળૂ રાજધાની આજના અલીરાજ રૂથી દ ણે દસેક માઈલ ૂર આવેલા આ લ 

થળે હતી. આ રા યનો ળૂ થાપક રા  આનદંદવ રાઠોડ વશંનો હતો. તેણે આ રા યની થાપના ઇ.સ. 

૧૪૭૩મા ંકર  હતી. પોતાના વશંના આધાર રાઠોડ રા ય અન ેતેમાથંી રાઠ ક રાઠવા િવ તાર સભં યો હોય. રાઠ 

િવ તારમા ંવસવાટ કરતી િત એટલે રાઠવા. જુરાતમા ંવસવાટ કરતી રાઠવા િત મ ય દશ રા યમા ં

‘ ભલાલા' તર ક ઓળખાય છે(શેખ ૨૦૧૨:૩૧). રાઠવા િતમા ં૫૬ગો ો જોવા મળે છે 

રાઠવા િતના ગો ો 

૧) કટો લયા ૨) કના યા, કનાસીઆ ૩) કળ યા ૪) ક ચ ડયા ૫) કરા ળયા, કરાળ, કો લયા ૬) ટુ ા- 

ુ ટયા ૭) ગમા રયા ૮) ગ ડમડંા ૯) ચઘંોળ ૧૦) વુા ણયા, વુાણ, ચૌહાણ ૧૧) ચૌધ ર ૧૨) ચૌધ રયા ૧૩) 

છતીહા ૧૪) જમોરા, જમા રયા ૧૫) ડૉમરા, ડોમ રયા ૧૬) ડ મ યા ૧૭) ડોડવા, ડોળવા ૧૮) તડવી, તડવલા, 

વળવલા ૧૯) ઘારવા ૨૦) નાહર ૨૧) િનગવાળયા ૨૨) પરમાર ૨૩) ૂ રા ૨૪) ફ ળયા ૨૫) વ ડયા ૨૬) 



 

 

81 (with special reference to heritage, culture, social and political history) 
_____________________________________________________________________ 

ISBN: 978-81-952708-6-6 

બામ ણયા ૨૭) બા રયા ૨૮) બડંો ડયા ૨૯) ભાભ રયા ૩૦) ભડંાર ૩૧) ભ ડો લયા ૩૨) ભૈ ડયા ૩૩) મકવાણ 

૩૪) મ ળય ૩૫) મસા ણયા ૩૬) મતા ૩૭) મો રયા ૩૮) મોહા ળયા ૩૯) રાઠ ળયા, રાઠોળ ૪૦) રાવિતયા ૪૧) 

વુા રયા ૪૨) વાહક ળયા ૪૩) િવહ કયા ૪૪) િસમ ળયા ૪૫) સાદ રયા ૪૬) સહતીઆ ૪૭) િસમયા ૪૮) 

હમ ળયા ૪૯) હરાયા ૫૦) હમ લયા ૫૧) અવાય પર) ઓહ રયા ૫૩) ડુારચા ૫૪) ખવાિસયા ૫૫) ગરાિસયા 

૫૬) પટ લયા 

િવ તાર 

રાઠવા આ દવાસીઓ જુરાતમા ં ુ ય વે વડોદરા, દાહોદ, છોટાઉદ રુ અને પચંમહાલ જ લામા ંછે. 

જુરાતનો આ િવ તાર પહલા ં‘રવાકાઠંા’ તર ક ઓળખાતો અને છોટાઉદ રુનો સમ  પહાડ  િવ તાર ‘પાલ’ 

તર ક ઓળખાતો હતો. છોટાઉદ રુના ઉ ર- વૂના િવ તારમા ંરાઠવાઓના વસવાટન ેપ રણામે તે િવ તાર 

આ  ‘રાઠ’ તર ક ઓળખાય છે. રાઠવાઓ િસવાય ભીલ, ધાનકા, નાયકા વગેર િતઓ પણ આ િવ તારમા ં

વસવાટ કર છે. 

છોટાઉદ રુ લો આદ વાસી બા ુ ય ધરાવતો લો છે. તેની ભૌગોલીક રચના બૂ ુદંર છે અને 

ા ૃિતક સ દયથી ભર રૂ જોવા મળે છે. લામા ં80% કરતા વ  ુઆદ વાસીઓ વસે છે.  ઓ ૃતી જૂક 

છે. 

છોટાઉદ રુ આ દ િત લો છે. છોટાઉદ રુના ળૂ લોકો (આ દવાસી) ને રાઠવા કહવામા ંઆવે છે. 

આ નામ તેમના ૂના િનવાસ ે  પર થી પડ ુ ંછે, ુ ંનામ  રથ હ ુ.ં છોટાઉદ રુના તમામ તા કુોમા ંઅને 

પચંમહાલ લામા ં પણ રાઠવા વ તી રહ છે. તેઓની  બોલી ને રાઠવી કહ છે.તેઓ જુરાતી પણ બોલે 

છે.  તેમનો  ુ ય યવસાય ૃિષ છે. તેમના  ૫૬ ુળ છે, અને સમાન ુળ મા ં લ ન િતબિંધત છે. 

પહરવેશ  

રાઠવા ુ ુષો લગંોટ  વાળ ને લાલ, રૂા, પીળા રંગ ુ ંફા ળ ુ ંમાથે બાધં ેછે. ારક તેની ઉપર લીલા 

ક રૂા રંગ ુ ંપહરણ પહર છે. યાર ીઓ ઘાઘરો, ચોળ  તથા ઓઢણી ઓઢ , પગમા ંકથીર ક પાના ંક લા,ં 

ગળામા ંરંગીન મણકાની માળાઓ, પાની ન ર હાસંડ , કાનમા ંલો ળયા ંતથા ઉપરના ભાગે વ ટલા, નાકમા ં

જડ ન ેભ મ રયો કાટંો વા ંઆ ષૂણો પહર છે તથા શર રના ં ભ  ભ  ગો વા ંક હાથ, પગ, મ ના ુદા 

ુદા ભાગો પર દંણા ં દંાવ ેછે. 

વશંગત ૂથ અને લ ન યવ થા 

જુરાતના આ દવાસીઓમા ં િપ ૃ થાનીય, િપ વૃશંીય, િપ સૃ ાક ુ ુ ંબ યવ થા જોવા મળે છે. 

દ ણ જુરાતના ધો ડયા, કોકણા, વારલી, ચૌધર , ગામીત, ભીલ, નાયક, હળપિત, વગેર આ દવાસીઓ 

િવિવધ ુળોમા ં વહચાયેલા જોવા મળે છે. યાર ઉ ર જુરાતના તેમજ પચંમહાલના ભીલ, પટ લયા, 

ગરાિસયા, રાઠવા વગેર આ દવાસીઓમા ંઅલગ-અલગ અટક જોવા મળે છે. આ ુળ યા અટક ઘણી વાર સાચા 

યા કા પિનક વૂજના નામ યા કોઈક આક મક ઘટના પરથી પડલા ંહોય છે. 

જુરાતના આ દવાસીઓમા ં ચ લત લ ન કારોમા ં માતાિપતા અન ે વરક યાની સમંિતથી થતા ં

લ નને સૌથી િવશેષ ાધા ય આપવામા ં આવે છે. માતાિપતાની સમંિતથી અથવા સમંિત િવના મા  
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વરક યાની પસદંગીથી થતા ં ‘પલાયન લ ન’ પણ ઘણીખર  આ દવાસી િતઓમા ંજોવા મળે છે. ક યાના ં

માતા-િપતાની ઇ છા િવ ુ  અને કટલીક વાર ક યાની ઇ છા િવ ુ  પણ થતા ં‘અપહરણ લ ન’ સમાજમા ય 

લ ન કાર તર ક ભીલ, રાઠવા, નાયક, પટ લયા, ગરાિસયા વગેર િતઓમા ંએક કાળે ચ લત હતા.ં તેના 

કટલાક શો આ  પણ કટલાક િવ તારોમા ં જોવા મળે છે; વરના ંમાતાિપતા અને ુ ુ ંબીજનોના ારંભના 

અનાદર છતા,ં ુ ુષના ઘરમા ં રહવાના ‘હઠલ ન' નામે ઓળખાતા એક કારના ં ઉદાહરણો રાઠવા, ભીલ, 

પટ લયા, વસાવા વગેર આ દવાસી િતઓમા ંતેમજ અખતરા લ ન(marriage by trial)ને મળતો આવતો એક 

લ ન કાર વારલીઓમા ં છે, મા ં એવા લ નના કટલાક શો જોવા મળે છે. એવો ખધંા ડયા અથવા 

ઘ૨જમાઈને નામે ઓળખાતો લ ન કાર પણ ધો ડયા, ચૌધર , હળપિત, વારલી, ગામીત વગેર આ દવાસી 

િતઓમા ંજોવા મળે છે. 

િશ ણ અને સં િૃત  

આ દવાસી િતઓમા ંઆઝાદ  પહલા ંિશ ણ ુ ં માણ પાચં ટકા ક તે કરતા ંપણ ઓ  ંહ ુ.ં ીઓમા ં

એક ટકા કરતા ં પણ ઓ -ંલગભગ ૂ ય તરની ન ક. ત ન ન હવ  ્ અ ર ાન ુ ં માણ હોય એવી 

િતઓમા ંછોટાઉદ રુના રાઠવા, ક છના કોળ , ગીરના બરડા અન ેઆલેચના રબાર , ચારણ અન ેભરવાડ 

તથા રુ નગર જ લાના પારનો સમાવેશ થાય છે. 

જુરાતના આ દવાસીઓમા ં િશ ણ ગેની કોઈ િનિ ત યવ થા ન હતી. છતા ંવડોદરા રા યના 

તાબામા ંઆઝાદ  પહલા ંસોનગઢમા ંએક ‘ધો ડયા છા ાલય’ ૂ ુ ંહ ુ,ં મા ંરહ ને કટલાક આ દવાસીઓએ 

િશ ણ લી ુ ંહ ુ.ં આ ઉપરાતં આહવામા ંરાજ ુમાર છા ાલય છે,  ડાગંના રા ઓના ંસતંાનોના િશ ણના 

હ થુી ચાલ ુ ંહ ુ.ં આ િસવાય આ દવાસીઓના િશ ણ િવશે ક ુ ંજ થ ુ ંન હ ુ.ં આઝાદ  પહલા ંગાધંીિવચારથી 

ેરાઈને ઠ રબાપાએ પચંમહાલમા ંઆ દવાસીઓ ુ ંકાય કરવાના હ થુી દાહોદમા ં ‘ભીલ સેવા મડંળ’ ારા 

અને ુગતરામભાઈ દવેએ રૂત જ લામા ંવેડછ મા ં‘રાનીપરજ સેવાસભા' ારા િશ ણને આધાર 1920-21મા ં

સમાજસેવા ુ ં કામ શ  કર ુ.ં તેની પાછળથી અનેક શાખાઓ આ મશાળાઓ પે િવકસી અને તેમા ંઅનેક 

વાય  સં થાઓમા ંઆ દવાસી બાળકોએ િશ ણ મેળ ુ.ં 1981ના અહવાલ માણે રા યમા ંઆ દવાસીઓમા ં

સા રતા ુ ં ુલ માણ 21.15% છે, મા ં ુ ુષોમા ં 30.41% છે અન ે ીઓમા ં 11.64% છે. િતવાર 

િશ ણ માણમા ં 1971 અ સુાર ધો ડયા 31.19%, ચૌધર ઓ 22.04%, ધાનકા 17.05%, પટ લયા 18.94%, 

ગામીત 14.26%, ૂબળા 13.74%, ુનબી 13.31% છે. રાઠવા, વારલી, કોટવા ડયા, નાયકડા વગેરમા ં માણ 

આ  પણ ઘ ુ ંઓ  ંછે. 

મેળા, ૃ ય અને કલા       

 રાઠવા આ દવાસીઓ અ ય આ દવાસીઓની મ જ હોળ , દવાળ , દશેરા વા તહવારોની ઉજવણી 

કર છે. ત ેદરિમયાન યા ં ‘હાટ’ (અઠવા ડક બ ર) ભરાતા હોય યા ંલોકમેળાઓ ભરાય છે. હોળ ના મેળાને 

‘ભં ુ રયો’ કહ છે. ળેૂટ ના દવસના મેળાને ‘ લૂ’ના મેળા તર ક ઓળખે છે. મેળામા ંજતી વખતે રાઠવા ી-

ુ ુષો પરંપરાગત પહરવેશ અને ઘરણાઓં પહર ને ‘િપહોટો’ વગાડતા ંવગાડતા ંનાચતા-ં દૂતા ંએક ગામથી 

બી  ગામ જતા ંહોય છે. 
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રાઠવા સ દુાયના ુ ય તહવારો હોળ , દવાસો, દશેરા, દવ- દવાળ  અને 

અખા ીજ  છે.  મેળા  દરિમયાન  આ દવાસીઓની સાં ૃિતક વૈિવ યતાને જોઈ શકાય  છે. પાવી ત રુમા ં

તેલવ માતા મેળો, કવાટંમા ં ઘરે મેળો, ુગંરવાટનો  મેળો, જ, રાયિસગ રુ, છોટા ઉદ રુ, અમરોલમા ં

મેળા ુ ં આયોજન હોળ  પછ  કરવામા ંઆવે છે. 

છોટાઉદ રુ મા ંસા તા હક બ ર ભરાય છે ને હાટ કહ છે.  મોટાભાગના આ દવાસીઓ ની જ રયાતો 

હાટમા ં ણૂ કર છે. અઠવા ડયાના દરક દવસ છોટાઉદ રુના આ ુબા ુના િવ તારોમા ં ુ દા ુદા થળોએ એક 

હાટ હોય છે. હાટ એ સબંધંીઓ અને િમ ોને મળવા માટ ભેગા થવાની પણ જ યા છે. કપડા, શાકભા , અનાજ 

અને પ ધુન, ધ ુ ય અને તીરો, દાગીના, વાસંના આ ટક સ, રાધંવાના વાસણો વી  વ ઓુ  હાટ મા ં વેચાય 

છે.  

રાઠવા ઘણા દવો અને દવીઓની ૂ  કર છે, પરં  ુબાબા િપઠોરા રાઠવા સ દુાયના દવતાઓમા ં

ુ ય છે અને  તેમને શુ કરવા ઘરોમા ંપેઇ ટગ આકારવામા ંઆવે છે. ત ેરાઠવાના ંઘરોની દર ણ દવાલો 

પર દોરવામા ંઆવે છે. તેઓ માને છે ક આ  પેઇ ટગ કરવાથી ઘરમા ંશાિંત અન ેસ ૃ  રહ  છે. તેઓ તેમના 

ઘરોની દવાલો પર વાઘ, ટ, હાથી વગેરની રચનાનો ઉપયોગ કર છે. તેમના પોતાના લોક-ગીતો અને લોક-

કથાઓ છે. લ ન સમારંભ સમય ેલોક ગીતો  ગાવામા ંઆવે છે. તહવારો અને લ નો સમય ેતેઓ ૃ ય કર છે 

અને સગંીત નો આનદં લ ે છે. 

ધમ       

છોટાઉદ રુ લામા ંવસતા આદ વાસીઓ અન ે તેમાય મોટભાગે રાઠવા સ દુાયના સૌથી મોટા 

ઇ ટદવ પીઠોરા દવ છે. આ પીઠોરા દવની ૂ  અહ ના આદ વાસીઓ કર છે. અહ ના આદ વાસીઓ આ 

પીઠોરાને ભીતચી  નહ  પણ ાચીન સમયની એક લીપી માન ેછે. ચ ોના વ પમા ંઆ પીઠોરો વાચંવામા ં

આવે છે. જો ક આ ાચીન લીપીને ગ યા ગાઠંયા લોકો જ વાચંી શ ા છે.  

રાઠવા િત અલૌ કક શ ત પરના િવ ાસને જ ધમનો ળૂ આધાર માન ે છે. શ તઓની ૂ -

આરાધના ારા ુ કલીઓ ૂર થાય તેને ધમ માન ેછે. આ િત ણ કારના ંદવ-દવીઓની ૂ -આરાધના 

કર છે : (1) ુદરતી દવો; મા ં યૂ, ચં , ઇ , પવન ઘોડાદવ વગેરનો સમાવેશ થાય છે; (2) આ કારમા ં હ ુ  

ધમની અસરવાળા દવો; વા ક, વેરાઈમાતા, હોળ , કાળકામાતા, શકંર, બા  વગેર; (3) ી  કારમા,ં 

હ ુ  ધમના ુ દા ુદા સં દાયોની અસર શહર ન ક વસવાટ કરતા રાઠવાઓમા ંજોવા મળે છે; તેમા ંરામાનદં , 

કબીરપથંી, વાિમનારાયણ, સનાતન વગેર સં દાયમા ંમાનનારા રાઠવાઓ પોતાને ભગત તર ક ઓળખાવે 

છે. તેઓ અ ય રાઠવાઓ સાથે સબંધંો ન હવ  ્રાખે છે. ‘િપઠોરો’ ઘોડાદવ તેમનો ુ ય દવ છે. 

જુરાત રા યના અિત પછાત ગણાતા કવાટં તા કુામા ંમોટભાગે આદ વાસી સમાજ જોવા મળે છે ક 

ઓ સં ણૂ પણે ા ૃતીક વન વે છે. આવા નાખલ ગામના કટલાક આદ વાસીઓ પોત ેભગત હોવા છતાય 

પીઠોરા દવન ેઆ તુી આપે છે.અન ેપોતા ુ ંઆરો ય સા ું રહ, ખુ શાતંી જળવાઈ રહ તે માટ પીઠોરા દવની 

ૂ  કર છે. અને પોતાના દવ વતા ગતા છે અન ેતેઓ પર સં ણૂ ધા હોવા ુ ંમાની રહયા છે. 

એક સમય ે યેક આદ વાસીઓના પીઠોરા દવ ઘરે ઘરે જોવા મળતા હતા. પરં  ુધીમ ેધીમે ધાિમક 

પર વતન થતા ંલોકો ુ દા ુ દા ધમ મા ંમાનતા થયા યારથી આ ાચીન પરંપરા ુ ત થઈ રહ  છે. યાર 
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લાના તર યાળ ા ય િવ તારમા ંઆ  પણ દ, પાન ,ુ ુવાર યો દ, કરોળ યો દ, પેઢ  બદલવાનો 

દ, વા ાચીન પરંપરા જુબના દ ઉજવાઇ છે. 

પીઠોરા લપી ૫ હ ર વષ ૂની છે. યાર ભાષાઓ ુ ંઅ ત વ ન હ ુ.ં લખાણ શોધા ુ ંન હ ુ.ં ત ેસમયે 

વનમા ંવસતા આદ વાસીઓ પીઠોરાનો ઉપયોગ કરતા ંહતા. હાલમા ં રુાતન કાળની સં ૃતીની ળવણી 

કરતા ંઆદ વાસી સમાજના લોકો પોતાના ઘરની દ વાલ પર પીઠોરા લખાણ લખે છે. આદ વાસીઓના ઇ ટદવ 

આ પ રભાષા સમ  લે છે. 

ભ તચી ો ુ ંઆલેખન કરનાર અમે લખારા તર ક ઓળખે છે. બી  ધમ  વા ક હ ૂ ધમમા ંભગવદ 

ગીતા, ુ લીમ ધમમા ં ુરાન, ી તી ધમમા ંબાઇબલ તેવી જ ર તે અમારા આદ વાસી રાઠવા સમાજમા ં યાર 

આદ  અનાદ  કાળથી વસતા રાઠવા સ દુાય અભણ હતા યારથી આ પીઠોરા લપી લખતા હતા અન ેતેમા ં

ચ ા મક ર ૂઆત વણવેલી છે.બાબા પીઠોરા દવ રાઠવા આદ વાસી સમાજના ઇ ટદવ છે. પરં  ુસમાજના 

ઘણાખરા લોકો આની પથંમા ંવહચાઈ જવાથી સં ૃિત લુાઈ રહ  છે.   

પણ આ  છોટા ઉદ રુ લાના તર યાળ ગામોમા ંબાબા પીઠોરા દવને  પરંપરાગત લખાવીને 

તે ુ ં જૂન કર  સં ૃતી બચાવી રાખી છે તેથી સમાજ અન ેિવ તાર બચી ર ો છે.  

પીઠોરા એ જુરાત રા યના છોટાઉદ રુ જ લામા ંઅને મ ય દશમા ંરહતી રાઠવા અને ભીલ 

િતઓ ારા દવાલો (ભ તો) પર કરવામા ંઆવ ુ ંએક ધાિમક ચ ણ છે. 

પીઠોરા ચ ો એક કલાના વ પ કરતા ંવ  ુએક ધાિમક િવિધ છે. આ ધાિમક િવિધઓ ભગવાનનો 

આભાર માનવા અથવા ઇ છા િૂત કરવા અથવા વરદાન મેળવવા માટ કરવામા ંઆવે છે. ભાડવા અથવા 

આ દ િતનો ુ ય ૂ ર ને બોલાવવામા ંઆવે છે અને સમ યાઓ વણન કરવામા ંઆવે છે. આ સમ યાઓ 

ૃ  ુપામેલા ઢોરથી લઈને ુ ુ ંબના ંઅ વ થ બાળકો ધુીની કોઈ પણ હોઈ શક છે. સબંિંધત ય તને સમ યા ુ ં

સમાધાન ૂ ું પાડવામા ંઆવે છે અન ેભાડવા ારા પીઠોરાના ચ ણ અને તેની િવિધ કરવા માટ કહવામા ંઆવે 

છે. પીઠોરા બાબાની હાજર  એ બધી સમ યાઓના સમાધાન તર ક માનવામા ંઆવે છે. પીઠોરાના ચ ો હમંેશા ં

બરા પર, ઓસાર મા,ં અથવા ઘરની બહારની પહલી દ વાલ અથવા ઘરની દર વેશતાનંી થમ દ વાલ 

પર ચ ણ કરવામા ંઆવે છે. પીઠોરા ચ  સામા ય ર ત ેઆખી દવાલન ેઆ ૃિતઓથી ભર  દ છે. ચ  માટ 

આગળની એક દવાલ અને તેની બનં ેબા ુ  બે દ વાલો એમ ણ દવાલો તૈયાર કરવામા ંઆવે છે, સામેની 

અથવા વ ચેની દ વાલ બા ુઓની બે દ વાલ કરતા ંબમણી મોટ  હોય છે. આ દવાલોને ગાયના છાણ ુ ંલીપણ 

કર  નુાથી રંગવામા ંઆવે છે.  અપ રણીત છોકર ઓ ારા કરવામા ંઆવે છે. વરંડાની ુ ય દવાલ  તેને 

રસોડાથી અલગ પાડ છે તેને પીઠોરા માટ પિવ  માનવામા ંઆવે છે. આ દવાલ પર બનાવટની દંતકથાઓ 

અને પીઠોરાથી સબંિંધત ચ ો ુ ં ચ ણ કરવામા ંઆવે છે. વરંડાના બા ુની બે દ વાલો પર પણ નાના દવી-

દવતાઓ, તૂ અને વૂજોની આ ૃિતઓ દોરવામા ંઆવે છે. 
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“ વાતં ય ચળવળમા ં ી વામનરાવ કુાદમ ુ ંયોગદાન” 
પટલીયા અરિવદ ુમાર ક ભુાઈ 

પી.એચ.ડ . કૉલર, જુરાત િવ ાપીઠ,અમદાવાદ 

તાવના 

              ગોધરાના ઈિતહાસમા ં ળૂ જુરાતના ં ના હોય તેવા બે નેતાઓએ ગોધરાને પોતાની કમ િૂમ 

બનાવીને, મા ૃ િૂમને ખાતર પોતા ુ ંસમ  વન સમિપત ક  ુહ ુ.ંઆ બે નેતાઓમા ં થમ ી વામનરાવ કુાદમ 

અને બી  મામાસાહબ ફડક હતા. મામાસાહબ ગોધરામા ંઇ.સ.૧૯૧૯ થી થાયી થયા હતા, યાર વામનરાવનો 

જ મ જ ગોધરામા ંથયો હતો.તેમ ુ ં ુ ુ ંબ ળૂ મહારા થી આવીને ગોધરામા ંવ ુ ંહ ુ.ંતેમના જ મ સમયે ભારતમા ં

રા ય િૃત ઠ ક-ઠ ક વધવા પામી હતી.તેમના વડવાઓ મહારા ના હોઈ, વભાવમા ંઆ મકતા ગળ ૂથંીમાથી 

મળ  હતી. પચંમહાલ ે  સ ાની નીચે િસિધયા સાથેના કરારથી ઝાસંીના બદલામા ંઇ.સ.૧૯૬૪ થી સ પાયો 

હતો.આમ અહ  ેજ સ ા ુ ંસી ુ ંશાસન વતમાન હ ુ.ં ેજોની ભારતને આિથક, સામા જક, યાિયક, રાજક ય 

ર તે પાયમાલ કરવાની કામગીર  સમ  દશની મ હયા પણ શ  જ હતી.ગોધરા આ અરસામા ંએક પછાત 

લાના વડા મથક તર ક ઓળખા ુ ંહ ુ.ંઅને અ હયા ંઇ.સ.૧૮૫૭ થી ૧૮૫૯ ધુી ાિંતકાર  િૃ ઓ થવા પામી 

હતી.તે િસવાય ગોધરાની વ  ુઓળખ  થઈ ન હતી.ઇ.સ. ૧૮૮૫ મા ંરા ય મહાસભાની થાપના પછ  ઠર-ઠર 

થયેલી લોક િૃતના કારણે ગોધરામા ં પણ આઝાદ ના ભણકારા વાગવા લા યા હતા.તેમા ં વામનરાવ વા 

વાતં યવીરોએ ાિંતની યોત જગાવવા અ ૂ ય ફાળો આ યો હતો. 

વામનરાવ ુ ં ારં ભક વન 

              ગોધરાના આ મહાન વાતં ય સેનાની િવષે મા હિત મામાસાહબ ફડકએ પોતાની આ મકથામા ંવણવી 

છે.તે જુબ “વામનરાવ કુાદમની ુ ંત ન પાડોશમા ંરહવા માડં ો.વામનરાવ કુાદમ ુ ંવણન કર ુ ં ુ ંઅહ  યો ય 

ધા ુ .વામનરાવ પચંમહાલના િસહ કહવાતા. તેમ ુ ં ય ત વ િસહ  ુહ ુ.ંવામનરાવે સેવાની શ આત ૧૯૦૫ 

ના જમાનામા ંકર  હતી.” ૧ ઇ.સ. ૧૯૦૫ મા ંબગં-ભગં દોલનની શ આત થઈ અને આખા દશ સમ  ેજોની 

ના રુાદ સામે આવી.તે સમયે ગોધરામા ંપણ આ દોલનના પડઘા પડ ા હતા.ગોધરાના હર વનમા ંઅને 

રાજક ય િૃ મા ંગ યા-ગાઠંયા નેતાઓ આગળપડતો ભાગ ભજવતા હતા.તેમાના વામનરાવ અ ગ ય હતા. 

“તેમનો જ મ ૨૬ મી આુર  ૧૮૮૫ના રોજ થયો હતો.” ૨  

              તેઓ ગોધરાના એક બાહોશ નેતા હતા. યવસાયે એક િશ ક હતા.તેમ ુ ં વન એકદમ સા ુ ં હ ુ.ંતેઓ 

મે ક ધુી ભ યા હતા.અને તેમની આવક મયા દત હતી.“ખાનગી વનમા ંવામનરાવ ી મ ણલાલ મહતાની 

હાઇ લૂના એક િશ ક હતા.તેમની આવક છેક ૂંક  હતી અને ુ ુ ંબ બહો ં હ ુ.ં” ૩ તેમના દખાવ અને વભાવ િવશે 

મામાસાહબ ન ધે છે ક – “ તેમ ુ ંશર ર ૂંક  બાધંી દડ ુ ંહ ુ.ંઅને વભાવ િવલ ણ અને િવ ચ  હતો.બીકણપણાના 

તેઓ ક ર શ  ુહતા.તેથી જ વનસં યાના સમયે તેમણે જ લાના હોમગાડના કમા ડર તર કની કામ કરવાની 

જવાબદાર  વીકાર  હતી.વામનરાવ વડ લો ુ ંમાન ળવવા ક ગમે તે કારણે તેઓ પોતાની પ ન સાથે કોઈપણ 

દવસ વાત કરતા ંકોઈને દખાયા ન હતા.ટ ળક મહારાજના પ િશ યમાના તેઓ એક હતા.ગાધંી ના શસંક હતા 

પણ ટ ળકના અ યુાયી હતા.” ૪ “તેઓ ળૂ મહારા યન હતા.ગોધરા ખાતે તેમણે પોતાના રાજક ય વનની 

શ આત હોમ લ અને વેઠ થાના િવરોધી દોલનથી કર  હતી.” ૫ તેમની વા છટા અને ુ ધમતા િવષે નોધા ુ ં

છે ક- “વામનરાવનો અ યાસ માડં મે ક ધુી હોવા છતા,ં તેમની ુશા  ુ ધ, હયા ઉકલત, હાજરજવાબીપ ુ,ં 

અને  ો હાથમા ંલે તેનો િવગતવાર અ યાસ કરવાની ટવ, એ ણુોને લીધે ગાધંી  પણ વષ  ધુી તેમને 

વક લ સમજતા હતા. વામનરાવ ુ ં યકત ય સા ુ ં પણ કહવતોથી અને ગામઠ  ઉપમાઓથી ભર ુ ંતેમજ બીકણ 

માણસના વંાડા પણ ઊભા કર તે ત ુ ંહ ુ.ં” ૬   
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           વામનરાવ ુ ં વન તથા કાર કદ  લોકમા ય ટ ળકના િવચારોથી ભાિવત હતી.તેમ છતા ં તઓે 

ગાધંી ને પણ માનતા હતા.ગોધરા અને જુરાતમા ંથયેલ ગાધંી ે રત દોલનોમા ં ી વામનરાવનો િસહફાળો 

ર ો હતો.તેઓ પોતાના િવચારો ર ૂ કરવામા ંકોઇની પણ શરમ રાખતા ન હતા.પોતાના વન દર યાન તેઓ 

સમાજ અને દશસેવા માટ હમંેશા અ ેસર ર ા હતા.ખાનગી વનમા ંતેમનો યવહાર ક ક િવ ચ  કહ  શકાય 

તેવો હતો. “વામનરાવ પોતે સાદાઈથી રહતા હતા.તેમના ઘેર તેમની િવધવા બહન ન બુહન તથા નાની દ કર  

ક બુહન રહતા હતા.અને ઘર સભંાળવા ુ ંકામ ન બુહન કરતા ંહતા.મોટાભાગે તેઓ તેમના િમ  ડ .માણેકલાલ 

શાહને યા ંરહતા અને જમવા રુતા ઘેર આવતા હતા.” ૭ વામનરાવે દશસેવા માટ પોતાના પ રવારને કદ  ાધા ય 

આ ુ ંન હ ુ.ંમામાસાહબ ફડક તેમના િવશે ન ધે છે  ક- “ હરસેવાની નૂમા ંપોતાના ુ ુ ંબીજનો તરફ એમણે 

ુલ  સે ુ ં,તે હૃ થા મીઓ માટ નુો ગણાય તે હદ ુ ંહ ુ.ં” ૮ રાજક ય િૃ ઓમા ંતેઓ એટલા રત રહતા ક 

પોતાના પ રવાર માટ િવચાર કરવાનો સમય પણ નહોતા કાઢ  શકતા.પોતાની આવક ઓછ  હોવા છતા ંનેતાઓની 

સરભરા પોતાને યા ંજ રાખતા.પોતે સા ુ ં વન વતા પણ આવનારાઓને કાઇપણ ખોટ વતાવવા દતા ન હતા. 

           ખાનગી વનના તેમના આ પાસા ઉપરાતં તેમની બી  બા ુ  પણ છતી થયેલી છે. તેમની સમાજસેવા 

તથા મા યતાઓ ુદ  હતી.તેઓ ગાધંી ને માનતા હતા પરં  ુતેમના કટલાક િવચારો સાથેનો િવરોધાભાસ નજર 

પડ છે.આ માટ ડ .અ ુણ વાઘલેા ન ધે છે ક- “ગાધંીવાદ  રચના મક અને વાતં ય િૃ ઓ સાથે િનકટતાથી 

સકંળાયેલા હોવા છતા ંગાધંી ે રત અ હસાના િસ ધાતંમા ંતેમને ધા ન હતી. રવો વોર રાખી તે ુ ંલાઇસ સ 

પણ તેઓ ધરાવતા હતા॰” ૯ વામનરાવ ુ ં વન બે િવચારધારાઓ વ ચે ચાલ ુ ંહ ુ.ંતેઓ ટ ળક મહારાજ વા 

ઉ  િવચારસરણી ધરાવતા નેતાના પ િશ ય હતા.અને બી  બા ુ  ગાધંી ના ચાહક હતા.તેથી તેમના વનમા ં

િમ  િતસાદ જોવા મળે છે.સમાજસેવામા ંપણ તેમની આ છબી દખાઈ આવે છે. “વામનરાવ અ ૃ યતા િનવારણમા ં

માનતા  ન હતા.છતા ંઅ ૃ યોની  સેવા કરવામા ંમાનતા હતા,એટલે ક ઢ ુ ત હતા.” ૧૦ “ ગોધરાના આગેવાન 

વામનરાવ કુાદમ હ  અ ૃ યતા િનવારણ કર  શ ા નથી.છતા ંતેઓ બપોર અને રા ે .....વાડામા ંજય યજો 

સાથે બેસી તેમને દા  યાગવાનો ઉપદશ કર છે અને પછ  ઘેર આવી નાહ  લે છે.” ૧૧  પોતાના કૌ ુ ં બક વારસાને 

કારણે અને ગોધરાના દહશત ણૂ વાતાવરણને લીધે કદાચ આ બાબતો તેઓ પોતાના વનમાથી હટાવી શ ા 

નહ  હોય,છતા ંતેમની સમાજસેવા અને રાજક ય િૃ ઓ અ ગ ય હતી. 

રાજક ય વનની શ આત 

              વામનરાવ શ આતથી જ  ેજ સરકારની નીિતના િવરોધમા ંહતા.પરં  ુઅગાઉ જણા યા અ સુાર 

તેમની રાજક ય હર વનની શ આત ઇ.સ.૧૯૦૫ થી જોવા મળે છે.૧૯૦૫મા ંબગંાળાના ભાગલા થયા તે પછ  

 જનાદંોલન શ  થ ુ,ંતેમા ંગોધરામા ંવામનરાવે િૃત માટ કાય ક  ુહ ુ.ં થાિનક ક ાએ વામનરાવ ેજ 

સરકારની વેઠ થાના િવરોધમા ંહતા.આ થાની ના દૂ  માટ પોતાનાથી થાય તેટલા ય નો તેઓ હમંેશા કરતા ં

રહતા હતા.પરં  ુગોધરામા ં િૃતના અભાવ અને રાજક ય ે ે િનરસતાના કારણે તેમને ઓછો િતસાદ 

મળતો હતો.પરં  ુડગયા િવના તેઓ અિવરત આ થાને બધં કરવા માટ બનતા યાસો કર ,લોકોને તૃ કર  

તેને મ ધુી પહોચાડવા ુ ં કાય ક  ુહ ુ.ંરાજક ય વનની શ આત તેમણે પોતાના સાથી એવા મ ણલાલ 

મહતા સાથે કર  હતી. “ ૨૧,૨૨ ઓ ટોબર ૧૯૦૬મા ં ુબંઈ ાિંતક રાજક ય પ રષદ ભરાઈ,તેમા ંગોધરાના ાથિમક 

શાળાના સચંાલક ી મ ણલાલ મહતા અને ી વામનરાવ કુાદમે સ ય ભાગ લીધો હતો.” ૧૨ આમ ગોધરામા ં

તેઓ ૧૯૦૫થી સ ય કાયરત થયેલા દખાય છે.અને ગોધરા બહાર જુરાતમા ંગોધરા ુ ં િતિનિધ વ કરતા ંનેતા 

તર ક ટગોચર થાય છે. 

હોમ લ શાળાની થાપના 
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           હોમ લ લીગની થાપના િમ.એની બેસ ટ ારા મ ાસમા ંઅને લોકમા ય ટ ળક ારા નુામા ંએમ બે 

જ યાએ થયેલી હતી.આ બ ે લીગનો ફલાવો દશમા ંથયો હતો. લોકમા ય ટ ળકના ઉ વાદ  િવચારોથી સમ  દશ 

ભાિવત હતો.વામનરાવ લોકમા ય ટ ળકના અ યુાયી હતા.તેથી તેમણે શ  કરલી લીગની અસર લોકમા ય 

ટ ળકના ભાવને કારણે વામનરાવ પર થઈ હતી.તેથી તેમણે ય ન કર  હોમ લના િવચારોને ગોધરામા ં સરાવવા 

હોમ લ શાળાની થાપના કર .તેમના ારા ગોધરામા ંઆ શાળાની િવિધવત શ આત કરવામા ંઆવી.આ સમયે 

જ લા ક ેસ સિમિત પણ કાયરત હતી. વામનરાવ તેના મં ી પણ હતા. “ગોધરા જ લા ક ેસ સિમિતના મં ી 

અને થાિનક હાઇ લૂના િશ ક ી વામનરાવ સીતારામ કુાદમે, ઇ.સ. ૧૯૧૭મા ં હોમ લ લીગની શાળા 

થાપી. ુબંઈથી તેમણે શકંરલાલ છેલભાઈ બે કર, મન ખુભાઇ આ મારામ મા તર અને વક લ ચં શેખર ન.પડં ાને, 

૨૧ ુલાઇ ૧૯૧૭ના રોજ િનમં ણ પાઠવીને ગોધરા બોલા યા. ગોધરામા ંહોમ લ ગે િૃત ફલાવવા,એ રા ે 

ગોધરામા ંિવશાળ હર સભા થઈ. આવેલ ગોધરાના વેપાર ઓ, વક લો અને જનો થઈ આશર ૨૫૦ માણસોએ 

આ સભામા ંહાજર  આપી.આ સભાની ણૂા િુત પછ  હોમ લ શાળામા ંજોડાવા માટ  ૫૬ ય તઓએ પોતાના નામ 

ન ધા યા હતા.આમ ગોધરામા ંહોમ લના ી ગણેશ થયા.” ૧૩  

             હોમ લ શાળાની થાપના બાદ રાજક ય િૃ ઓમા ંગોધરા ખાતે એક ન ુ ંજોમ આ ુ.ંલોકો સરકારની 

ખરાબ નીિતઓનો િવરોધ કરવા આગળ આવવા લા યા.વામનરાવે ઉ મ નેતાગીર  રૂ  પાડવા માડં .આ લીગની 

મદદથી તેમણે પોતે આદરલી વેઠ થાની ના દૂ ના યાસો વ  ુજોર-શોરથી અમલમા ં ૂ ા.આ લીગની થાપના 

બાદ અનેક દોલનો શ  થયા.તેમા ંવામનરાવની િૂમકા અ મ રહ  હતી.ગોધરાની જનતાએ પણ વામનરાવનો 

સાથ આ યો.શ આતમા ંસ યોની સં યા ઓછ  હતી,પણ મ મ િૃત વધી તેમ તેમ સ યો વધતા ંગયા.સ ય 

કાયકરો પણ વધતા ગયા.ગોધરામા ંસભાઓ, િૃત અ ભયાનો અને સમાજસેવાના નાના પાયા પર આ લીગે 

શ આત કર .અને નેતાગીર ની િૂમકાને કારણે આગળ બી  દોલનોનો પાયો પણ રચાયો. 

વેઠ થાના િવરોધમા ં

            હોમ લ લીગની થાપના થઈ,પછ  વામનરાવ પાસે વેઠ થાનો ુ ો હાથવગો હતો॰તેથી તેમની ટ મે 

આ કામ ઉપાડ  લી ુ.ં “હોમ લ દોલનના ભાગ પે પચંમહાલ જ લામાથી વેઠ થા ના દૂ  માટ સ ય યાસો 

આરંભાયા.વામનરાવ કુાદમ, દલ ખુભાઇ શાહ, વક લ ુ ુષો મદાસ શાહ અને માણેકલાલ શાહ આ કાયમા ં

સ યાપણે લાગી ગયા.” ૧૪ વેઠ થા એ ેજો ારા ભારતીયોને લુામીનો અહસાસ કરાવનાર થા હતી. “તે 

જમાનામા ંતા કુાનો મામલતદાર અથવા તો મહાલનો મહાલકાર  પોતાને તા કુાનો અથવા મહાલનો મહારા  

માનતો.એટ ુ ં જ નહ  પણ તા કુાના ં સકલ ઉપર સકલ ઈ પેકટરની આણ ફરતી.ત ન નાના ગામડામા ં તો 

રાવણીયા ુ ં રા ય ચાલ ુ ં હ ુ.ંમહાલકાર  મહાલના ુ ય ગામોમા ં પોતાના પટાવાળા સાથે યાર ફરવા 

નીકળતા, યાર આિથક વેરા ભરનારા ગામના આબ દાર શેઠ યાઓને પણ પોતાની ુ કાનેથી નીચે ઉતર ,નીચે ક -

ક ને મામલતદાર અથવા મહાલકાર ને માન આપતા, યાર તેના જવાબમા ંએ અમલદાર ફ ત મા ુ ં ણૂાવતા.” 
૧૫  

             વેઠ થા િવશે મા હતી મામા ફડક ુ ં વણન અને ી નરહર ભાઇ પર ખના ‘સરદાર વ લભભાઈના 

ચ ર ’માથી ટાકં ુ ંછે.પહલી જુરાત રાજક ય પ રષદના અહવાલમા ંપણ તેનો ઉ લેખ કરલો છે.તે જુબ “ યાર 

સરકાર  અમલદારોનો  ગામડામા ં કુામ થતો યાર ગામના વસવાયા લોકોને અમલદાર તથા તેની કચેર ના માણસો 

માટ બધી સગવડો માટ ુ દા- ુદા કામ ફર યાત કરવા પડતા.ંઅને તે માટ રૂા દામ મળતા નહ .ઘણીવાર 

બલ ુલ મળતા નહ . થુારને સાહબના તં  ુ થોકવા માટ લાકડાણી ટૂ ઓ તૈયાર કર  આપવી પડતી. ુ ંભારને 

માટ ના વાસણો રૂા પાડવા પડતા ંતથા પાણી ભર ુ ંપડ ુ.ંવાળંદને વાળવા- ડવા ુ ંઅને દ વાબ ી ુ ંકામ કર ુ ં

પડ ુ.ં....ને સફાઇ ુ ંઅને સદંશ પહોચાડવા ુ ં કામ કર ુ ં પડ ુ.ંગામના વાણીયાને જોઈએ તે સી ુ-ંસામ ી રુ  
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પાડવી પડતી.અને સાહબનો કુામ એક ગામથી ઉપાડ  બી  ગામ ય યાર ખે તૂોને તમામ સરસામાન પહોચાડવા 

ગાડા જોડાવા પડતા.ંઆ ગામના દરક માણસને કા  ને કા  કામ કરવા ુ ંઆવ ુ.ંઆ બધી યવ થા ગામનો ખુી 

પટલ કરતો.સાહબનો કુામ હોય યા ં ધુી એને અને એના રાવણીયાને ખડપગે હાજર રહ ુ ંપડ ુ.ંસાહબ ઉપરાતં 

િશર તેદાર તથા કાર નૂોની મર  ઉઠાવવી પડતી.આ બધા કામો ુ ંયો ય મહનતા ુ ંતથા રુા પાડલા સીધા-

સામાનની વાજબી કમત ભા યે જ મળતી તથા લોકોને કુામો ઉપર કલાકો ના કલાકો, દવસો ધુી ખોટ  થ ુ ંપડ ુ ં

તે વધારામા.ં” ૧૬  

                આમ વેઠ થાને કારણે આખા ગામને ાસ થતો હોઇ,વામનરાવે તેને ૂર કરવા માટ પોતાના 

સાથીઓની મદદથી કમર કસી હતી.સૌ થમ તેમણે આ થા ૂર કરવા લોકોમા ં િૃત આવે તે માટ યાસો 

આરં યા.જન િૃત માટ ફ ત ગોધરા જ નહ  પરં  ુઆ ુ-બા ુના ગામડાઓમા ંપણ સભાઓ ભરતા અને લોકોને 

આવા અમલદારોથી સાવચેત રહ ,ડર રા યા િવના મફતમા ંકામ ન કરવા સમ વતા.તેમણે છેવાડા ધુી આનો 

ચાર કય  હતો. “ ુલાલ યા ક, પી.એમ.શાહ,વામનરાવ કુાદમ, દલ ખુભાઇ શાહ વા કાયકરોએ વેઠ થા 

િવરોધી ચારસભાઓ કર  ભીલોમા ંરાજક ય િૃતનો સચંાર પણ કય .” ૧૭  

               આ અ યાયી થા ૂર કરવા ફ ત સભાઓ ક િૃત જ નહ  પણ રાજક ય માગ પણ ય નો 

કરવામા ંઆ યા.ગોધરા ખાતે કલેકટરને પ  લખી આ થા ૂર કરવા ચૂના આપવામા ં આવી.અને તે પછ  આ 

માટ રાજક ય ર તે  આગળ વધારવામા ંઆ યો.જોક આ થા સદંતર ના દૂ ન કર  શકાઈ પણ ેજ સરકારને 

આ બાબતે અમલદારોને તાક દ જ ર કરવી પડ .(વામનરાવના યાસોથી પહલી રાજક ય પ રષદમા ંવેઠ થાની 

ના દૂ  બાબતનો ઠરાવ લેવામા ંઆ યો હતો.) 

ગાધંી ગુના દોલનોમા ં

            ગાધંી  ઈ.સ.૧૯૧૫મા વદશ પરત આ યા બાદ,ભારતીય વતં તાના દોલનમા ંએક નવો વળાકં 

આ યો.ગાધંી ના અ હસા અને સ યા હના વાહમા ંઆખો દશ સામેલ થયો.તેમના િવચારોને લોકોએ દયમા ં

ઉતાર  આચરણ કરવા લા યા.ગોધરા પણ તેમાથંી બાકાત ર ુ ંન હ ુ.ંવામનરાવ વા નીડર અને ઉ ામવાદ  

િવચારસરણી ધરાવતા નેતા પણ ગાધંી ના આગમન બાદ તેમની તરફ ખચાયા.કટલાક િવચારોમા ંમતભેદ હોવા 

છતા ંવામનરાવ ગાધંી ના સશંક બ યા.અને તેમના દરક દોલનોમા ંઅ ગ ય િૂમકા ભજવી. 

          વામનરાવ કુાદમ હોમ લની િૃ ઓ કરતા જ હતા.પરં  ુતેનો િતસાદ ઓછો મળતો હતો. ેજો 

સામે લડત આપવા મોટા માહોલને ઉભા કરવાની જ ર જણાઈ હતી.અને આ માટની તક વામનરાવને જોઈતી 

હતી.તેવામા ં રાજક ય પ રષદ ભરવાની તક તેમને સાપંડ . “અમદાવાદમા ં ઈ.સ.૧૮૮૪મા થાપવામા ં આવેલ 

‘ જુરાત સભા’ના ં ખુ ઈ.સ.૧૯૧૭મા ગાધંી ને બના યા યાર તે ુ ં થમ અિધવેશન ા ભર ુ,ં તેની ઘામા ં

સૌ હતા.એ સમયે પચંમહાલ લાના હોમ લ દોલનના સ ય કાયકર ી વામનરાવ કુાદમે જુરાત સભા ુ ં

થમ અિધવેશન પચંમહાલ લાના ગોધરા શહરમા ંભરવાની દરખા ત કૂ .ગાધંી એ તે મા ય રાખી કારણક 

વામનરાવની દશિન ઠાથી તેઓ પ રચત હતા.ફ આુર  ૧૯૧૭મા યાર ગાધંી  ગોધરા આ યા હતા, યાર તેમનો 

ઉતારો વામનરાવને યા ંજ હતો.” ૧૮ અને આમ ગોધરા ખાતે મો ુ ં રાજક ય અિધવેશન યો ુ.ં 

જુરાતની પહલી રાજક ય પ રષદ 

            ગાધંી  સાથેની ચચા બાદ ગોધરામા ં પ રષદ ભરવાની અને ગાધંી ને તેના અ ય  બનાવવાની 

મં ુ ર  મ યા બાદ ઘણા તરાયો આ યા.તે પછ  છેવટ આ પ રષદ ભરવા ુ ંગોધરા ખાતે ન  થ ુ.ંવામનરાવ 

તથા તેમના સાથીઓએ ગોધરામા ંપોતા ુ ંકામ શ  કર એ દ ુ.ં થમ તો પ રષદ માટ નાણાનંી યવ થા કરવા 

માટ કાયકરો કામે લાગી ગયા.પ રષદના આયોજનથી માડં ને ણૂા િૂત ધુીની તમામ યવ થામા ંવામનરાવ 

કુાદમ, મ ણલાલ મહતા, દલ ખુભાઈ શાહ, ી ુ ુષો મદાસ શાહ વા નેતાઓએ આખા પચંમહાલમાથંી હ રો 
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પીયા એક  કયા.પ રષદના માટ મડંપ, મહમાનોના ઉતારા તથા તેમની સરભરા માટ ુ ંઆયોજન કરવામા ંમહ વ ુ ં

યોગદાન વામનરાવે આ ુ.ં ગોધરામા ં ભાવતી નદ ના કનાર પ રષદનો મડંપ બાધંવા તથા મહમાનોના ં

બદંોબ તની જવાબદાર  નેતાઓએ ઉઠાવી લીધી.ગોધરાની જનતાના સહકારથી પ રષદમા ં મડંપની સ વટ, 

વેપાર ઓની  ુદંર ચીજો ુ ં દશનની ગોઠવણી, વુા ો ુ ં ચતરામણ બૂ જ મહનતથી કરવામા ંઆ ુ ંહ ુ.ં 

પ રષદમા ં વાગત સિમિતના મં ી વામનરાવ િનમાયા હતા.તેમના સાથી ી મ ણલાલ મહતા ખુ હતા.અને આ 

સભામા ંતેમણે આ બધી જવાબદાર  સાર  ર તે િનભાવી હતી.આ પ રષદના ઠરાવોમા ંપણ વામનરાવની સ ય 

િૂમકા રહ  હતી. 

             પ રષદમા ંભાગ લેવા આવેલ ઇ ુલાલ યા ક ન ધે છે ક – “ પચંમહાલ લામા ંગાધંી ના ખુપદ 

નવી રાજક ય પ રષદ ભરવા ુ ં ન  થયે ુ,ંતેથી ઓ ટોબર ૧૯૧૭ના ં આરંભમા ં તે લા તરફ મ પગલા 

માડં ા.વરસના આરંભમા ંજ ગાધંી  સાથે મને વામનરાવ કુાદમે સ કારલો,તેથી હવે મ પણ ગોધરાની રાજક ય 

પ રષદને સફળ બનાવવામા ંતેમનો જ સાથ લીધો.તેમની ઝીણી ખોમાથંી ઝરતો આતસ અને તેમની ભમાથંી 

વરસતી અગન પરથી તેમની રાજક ય ઉ તા સહ  વરતાતી.મહારા ના અસલ વાતની કુાદમ વરસોથી 

લોકમા ય ટળકના ં વન અને લેખોમાથંી ેરણા મેળવી ઉ ામ િવચારણા બનેલા.” ૧૯ આવી ઉ ામ િવચારસરણી 

હોવા છતા ંવામનરાવે ગાધંી  અને તેમની રચના મક િૃ ઓ હોમ લ સાથે જોડ  હતી.અને આ િૃ ઓમા ં

થમ રાજક ય પ રષદ ુ ંમહ વ ણૂ યોગદાન ર ુ ંહ ુ.ં 

           પહલી રાજક ય પ રષદ ણ દવસ ચાલી.ગાધંી  આ પ રષદમા ંભાગ લેવા પહલી તાર ખે જ આવી 

ગયા હતા.ગાધંી ુ ંઆગમન થતા તેમ ુ ંભ ય વાગત કરવામા ંઆ ુ ંહ ુ.ં “ગાધંી  ર વે ટશને આ યા તેમ ુ ં

સા ું એ ુ ં વાગત થ ુ.ંઅને ી  દવસે ી  નવે બર બપોર પ રષદ ુ ંકામ શ  થ ુ.ં” ૨૦ આ દવસો દર યાન 

ગાધંી  ગોધરામા ંરોકાયા અને જ ર  ઠરાવો પર ચચા િવચારણા, નેતાઓ સાથે કર  પ રષદમા ંઆગોત ું આયોજન 

કર  રા ુ.ં “ગોધરામા ંપહલી રાજક ય પ રષદ વખતે ગાધંી , ટ ળક તથા ખાપડને ભ ય સરઘસ સાથે લાવવામા ં

આ યા હતા.અને આ આ ુ ંસરઘસ કુાદમના ‘તારાબાગ’ મા ંઆવીને િવખરા ુ ંહ ુ.ં” ૨૧ આમ ગાધંી  તેમજ તેમની 

સાથે આવેલા નેતાઓએ ગોધરામા ંતેમને ભ ય આવકાર આ યો.અને વામનરાવે તેમની યજમાની લીધી. 

          ી  નવે બર શ  થયેલી રાજક ય પ રષદ,તેમા ં કરવામા આવેલ ઠરાવો તથા કાયવાહક સિમિતની 

રચનાને કારણે બૂ અગ યની સા બત થયેલી છે.આ પ રષદના થયેલા અગ યના ઠરાવો પૈક ,વામનરાવે ઉપાડલા 

વેઠ થાના દોલનને લગતો ઠરાવ પણ કરવામા ંઆ યો હતો. તેમના ય નોથી આ ુ મી થા બધં કરવા વ  ુ

િૃત આવે તે માટ કાય થ ુ.ં “ગોધરાની પ રષદનો વધારમા ંવધાર મહ વનો ઠરાવ, વેઠ થા બધં કરવાનો જ 

ગણાય.તે બાબતે ૧૯૧૮ની શ આતમા ંવેઠ ન કરવાનીએ પિ કા બહાર પડ .” ૨૨  અને ગોધરાના નેતાઓ ગામડ-

ગામડ ફર  આ થાનો િવરોધ કરવા જવા લા યા. “ વેઠ થાની  િવ ુ ધ એક પિ કા વ લભભાઈ પટલે છપાવી.તેની 

હ રો નકલો ગામડ-ગામડ વહચાવી દ ધી. વામનરાવ કુાદમ અને ઇ ુલાલ યા ક એ ગે પચંમહાલમા ં બુ 

કામ ક .ુ તેમણે લાના ગામોનો વાસ ખેડ ને વેઠવારાની  િવ ધમા ંમો ુ ં દોલન ઉ ુ ંક .ુ તેનાથી લોકોના 

િૃત આવી.” ૨૩  

          વામનરાવના અને તેમની કૂડ ના યાસોથી ગોધરામા ંપહલી રાજક ય પ રષદ સફળ રહ .ગોધરામા ં

રાજક ય િૃ ઓ વધવા પામી.દશમા ં ગોધરાને નામ મ ુ.ંગાધંી એ ાદિશક ભાષાને આપે ુ ં મહ વ, દરક 

સભાની શ આતમા ંકરવામા ંઆવતો, ે રા ય યેની રાજિન ઠાના ઠરાવનો છેદ,ખે તૂોની વેદનાના લગતા 

થયેલા ૧૦ ટલા ઠરાવો, અને આ પ રષદના પ રપાક પે ગોધરામા ંયોજવામા ંઆવેલ સસંાર ધુારા પ રષદ અને 

યજ પ રષદ, તેમા ંથયેલ કામગીર  જોતા, આ એક અગ યની પ રષદ હતી.આ પ રષદમા ંરચવામા ંઆવેલ 

કાયવાહક સિમિત અને તેની જવાબદાર  પણ સાચા અથમા ંઅગ યની સા બત થયેલી. 
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અસહકાર ુ ં દોલન 

            પહલી રાજક ય પ રષદના સફળ આયોજન બાદ ગોધરાના નેતાઓ, ગાધંી ગુની ચળવળમા ંવ  ુસ ય 

બ યા હતા. ેજોએ િવ ધ ગાધંી  ારા અસહકારની લડત છેડવામા ં આવી.આ માટ ગાધંી એ યવ થત 

આયોજન કરવા અનેક કાયકરો તથા િવિવધ ાતંના નેતાઓ સાથે ચચા-િવચારણા કર  હતી.અસહકાર માટ આવી  

ચચાઓમા ં વામનરાવ કુાદમ પણ હાજર રહતા હતા. અને પોતાનો મત ર ૂ કરતા ં હતા. “ઇ.સ.૧૯૨૦ મા ં

અમદાવાદમા ભ ભુાઇના વડંામા ંભરાયેલ ાિંતક પ રષદમા ંઅસહકારના ઠરાવ િવ ધ જય, તેમણે ગાધંી ના 

દખતા ંએકલાએ ક ુ ંક ‘આ ેજ સરકારને હટાવવા ના હાથમા ં  હિથયાર આવે તેનાથી હટાવવી જોઈએ.’આ ુ ં

બોલનારા એ એકજ માણસ િનક યા. યાર બી  થોડા અસહકારની િવ ધ હોવા છતા ં પૂ ર ા.” ૨૪ વામનરાવ 

તેમના ઉ  િવચારોને કારણે ણીતા હતા.તેમના ભાષણોમા ંપણ અગન ઝરતી.છેવટ અસહકારના દોલનનો 

ત તો ઘડાયો.અને તેમા ંવામનરાવ અને ગોધરાના સૌ નેતાઓ જોડાઈ ગયા.   

              અસહકારના દોલનમા ંિનષેધા મક અને રચના મક કાય મો કરવામા ંઆ યા હતા.ગોધરામા ંપણ 

આ દોલન વખતે નેતાઓએ પચંમહાલને ગ ુ ંરા ુ ંહ ુ.ં નકારા મક કાય મા ંદા ની ુ કાનો ુ ંિપક ટગ, િવદશી 

માલનો બ હ કાર, ે  કચેર ઓનો બ હ કાર, સરકાર  પદોનો યાગ, શાળા-કોલેજોનો યાગ વા કાય  

થયા. યાર રચના મક કાય મા ં દા િનષેધ, યસનં ુ ત,અ ૃ યતા િનવારણ, વદશી ચાર,ખાદ  ચાર,રા ય 

શાળાઓની થાપના વા કાય મો પણ ગોધરામા ંથયા.ગોધરાના નેતાઓ ગોધરામા ંજ નહ  પણ અ ય લામા ં

પણ દોલન માટ ય નો કરતા હતા. “વામનરાવ કુાદમ અને ક યાણ  મહતા ખેડા લડત વખતે ખેડામા ં

ગાધંી ને સાથ આપવા અવાર-નવાર જતા ંહતા.” ૨૫ આમ ગાધંી ગુના દોલનોમા ંશ આતથી જ વામનરાવ 

ગાધંી ને પડખે ર ા હતા.ગાધંી એ યાર અસહકાર ુ ં દોલન થ ગત ક ,ુ તે પછ  પણ વામનરાવ અને 

ગોધરાના નેતાઓ ઠર-ઠર ફર ને રચના મક કાય  અને લોકોને તૃ કરવા ુ ંકામ કરતા ંરહયા હતા.     

             “ઇ.સ.૧૯૨૬મા ંપચંમહાલ લાના લોકલ બોડના સ યો વામનરાવ, માણેકલાલ, મા િતિસહ ઠાકોર 

વગેરએ તા કુા લોકલબોડની ઓ ફસમા ંદશનેતાઓના ફોટા લટકાવવાનો ઠરાવ કય  હતો. યાર બાદ હદદવીનો 

ફોટો લટકાવવાનો ઠરાવ પણ કય  હતો.અને તેનો અમલ કય .” ૨૬ આમ ે  સ ાની િવ ધ નેતાઓ કોઈને 

કોઈ િૃ ઓ કરતા ંજ રહતા હતા. 

સિવનય કા નૂભગંની લડત 

                “૧૨મી માચ ૧૯૩૦ના રોજ ગાધંી એ તેમના ૭૮ સાથીઓ સ હત સાબરમતી આ મમાથી દાડં ચૂ 

આરંભી.૬ એિ લના દવસે રુતના દાડં  ગામના દ રયા કનારથી ચપટ  મી ુ ં ઉપાડ ,મીઠાના કાયદાનો ભગં 

કય .પચંમહાલમા ંઆ કાયની પહલ ગોધરાના વ લભદાસ ચં ુલાલ મોદ એ કર .તેમણે બીનજકાતી મી ુ ં લાવી 

ગોધરામા ંવેચાણ ક  ુહ ુ.ં” ૨૭ “વામનરાવ વરા ય પ ના ઉમેદવાર તર ક ુબંઈની ધારાસભામા ં ૂટંાઈ આ યા 

હતા.ગાધંી ની દાડં યા ા આરંભ થતા ંજ તેમણે ેજ સરકારના િવરોધમા ંધારાસભામાથી રા ના ુ ંઆપી દ ુ ં

અને ગાધંી ના મીઠાના સ યા હમા ંજોડાવાની હરાત કર .” ૨૮  

                 સિવનય કા નૂભગંની લડત બૂ જોર-શોરથી શ  હતી.ગાધંી ની ધરપકડ કરવામા ંઆ યા બાદ 

પણ આખા દશમા ંતેના પડઘા સભંળાતા ર ા હતા.મે માસમા ંધરાસણાના અગરો પર હ લો કરવામા ંઆ યો.તેમા ં

પચંમહાલ અને ગોધરાના નેતાઓએ ભાગ લીધો હતો. “ વામનરાવ સીતારામ કુાદમની આગેવાની હઠળ 

ગોધરા,કાલોલ, હાલોલ, દાહોદ અને ઝાલોદના ૨૫ ટલા વયસેંવકોની કૂડ  ગોધરામા ંસરઘસ પે ફર , ધરાસણા  

ઉપડ  ગઈ. રુત જ લાના ધરાસણાના મીઠાના અગરો પરના ં ુમલામા ં તેઓ મે ૧૯૩૦મા ંજોડાયા.ધરાસણામા ં

પોલીસે વામનરાવની ધરપકડ કર ,તેમ ુ ં બૂ જ અપમાન ક .ુતેમને સખત માર મારવામા ંઆ યો.તે પછ  તેમને 

દોઢ વષની સખત કદની સ  કરવામા ંઆવી હતી.” ૨૯ આ લડત ુ ંવણન ‘ધરાસણાનો કાળો કર’ નામના ુ તકમા ં
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કરવામા ંઆ ુ ંછે.તેમા ંજણા યા અ સુાર વામનરાવને તેમના સાથીઓથી પોલીસે ખોટ  ર તે ુદા પાડ  તેમના 

પર અ યાચાર કરવામા ંઆ યો. તેમના સાથીઓને ભગાડ  કૂ , તેમને એકલાને ક ટડ મા ંરાખી રં ડવામા ંઆ યા 

હતા. 

મલાવ જગંલ સ યા હમા ં

         સિવનય કા નૂભગં દોલન સમયે ગોધરા અને પચંમહાલના નેતાઓએ મહ વની િૂમકા િનભાવી 

હતી.મીઠાના કાયદાનો ભગં કરવાની હરાત કર  પણ પચંમહાલ ખાતે એવી કોઈ મીઠા ંઉ પાદનની જ યા ન 

હોવાથી હ ના નેતાઓ ઝુવણમા ં કુાયા હતા.વ લભદાસ મોદ  ગેરકાયદ મી ુ ં વેચી લમા ંગયા હતા.તો આ 

સમયે સિવનય કા નૂભગંમા ંજોડાવા ગાધંી ના માગદશનની જ ર પડ . “પચંમહાલ જ લાના કાયકરોએ મીઠાના 

કા નૂભગંની ચળવળમા ંપોતાને શ  એટલો સાથ અને સહકાર આ યો.તેમ છતા ં લાના ત કા લન અ ણીઓ 

વામનરાવ કુાદમ, લ મીદાસ ીકાતં, ડ .માણેકલાલ શાહ, ગાધંી ને મ યા.પચંમહાલમા ંકાલોલ તા કુાના ંમલાવ 

ગામે જગંલમા ં સરકારના ૪૦૦ એકરના ઘાસના બીડમાથી ઘાસ ઉપાડ  સ યા હ કરવા ુ ં ચૂ ુ.ંગાધંી એ 

પચંમહાલના નેતાઓ સાથે લબંાણથી ચચા કર  અને જગંલ સ યા હ માટ મં ૂર  આપી.” ૩૦ આમ એક અનોખા 

એવા જગંલ સ યા હના મડંાણ થયા.           

            “ગાધંી ના ો સાહક સદંશથી મલાવ જગંલ સ યા હ માટ પચંમહાલમા ં લોક િૃત આણવાના 

ભાગ પે વામનરાવ કુાદમ, ડા ાભાઇ, લ મીકાતં અને ખુદવ િ વેદ એ ભાષણો કયા.” ૩૧ આ સમયે “પચંમહાલ 

જ લા ક ેસ સિમિતના ખુ લ મીકાતં ીકાતંે જ લાના કાયકરોને ઉ ેશી સબંોધન ગટ ક .ુ .ૂમહા મા ગાધંીની 

ણૂ વારા યની લડતના મડંાણની શ આત વામનરાવે જગંલ સ યા હની હકાલથી કર .” ૩૨ આ લડતમા ંજોડાવા 

માટ આખા લામાથી યાદ  તૈયાર કરવામા ંઆવી.તેમા ં૧૫૦૦ ટલા નામ લખાવવામા ંઆ યા હતા અને તેટલા 

લોકોએ ભાગ લીધો હતો.આ સ યા હ સફળ ર ો.સ યા હ ઓએ જગંલમા ંઘાસ ઉખેડ ને અને ા ઢોર ચરાવવા 

કૂ ને દોલન ક .ુ ેજ સરકાર તરફથી દોલન સમયે કોઈ કાયવાહ  કરવામા ંન આવી પરં  ુબાદમા ંઆ 

સ યા હ સફળ ર ા પછ  ભરવામા ંઆવેલ સભામાથંી નેતાઓની ધરપકડ કરવાનો દોર શ  થયો હતો.  

             સિવનય કા નૂભગં દોલન બાદ થયેલા ઇ.સ.૧૯૩૨ના ં દોલનમા પણ વામનરાવ સ ય ર ા 

હતા. “ ઇ.સ. ૧૯૩૨ની લડતના બી  તબ ામા ંલડંનમા ંમળેલી બી  ગોળમે  પ રષદમા ંહાજર  આપી ગાધંી  

ખાલી હાથે  પાછા ફયા, યાર બાદ સરકાર દશનેતાઓની ધરપકડો કર .આ સમયે ક ેસના ંનેતાઓમા ંપચંમહાલ 

જ લામા ંપણ વામનરાવ, લ મીકાતં, ડા ાભાઇ નાયક સ હતના નેતાઓની ધરપકડ કરવામા ંઆવી હતી.”  

હદ છોડો દોલનમા ં

              ‘કરગે યા મરગે’ અને ‘ ેજો હદ છોડો’ના ં નારાથી શ  થયે ુ ંઆ મહા દોલન ભારતભરના 

વાતં ય સૈિનકોના ં કારણે સમ  દશ યાપી બ ુ.ંકોઈપણ ભોગે ગેજોને ચા યા જવા માટ દશે લલકાર કય . 

ગોધરામા ંપણ આ દોલન શ  થ ુ.ં ેજોએ આ દોલન શ  થયા વૂ જ નેતાઓની ધરપકડનો દોર શ  

કર એ દ ધો હતો.તેમ છતા ંગોધરામા ંસભા-સરઘસો કરવા તથા સરકારના િવરોધમા ંઅનેક િૃ ઓ કરવા સબબ 

નેતાઓને સરકાર ારા રં ડવામા ંઆ યા હતા.કટલાકને દંડ, સ  તથા ધરપકડોનો સામનો કરવો પડ ો હતો. 

“ હદ છોડો લડત વખતે પચંમહાલ જ લાના ગોધરાના વામનરાવની ધરપકડ કરવામા ંઆવી હતી.અને તેઓને 

નાિસકની લમા ંઅટકાયત રાખવામા ંઆ યા હતા.” ૩૪  આ દોલનમા ંવામનરાવ કુાદમની ુ ુ ી ક બુહન 

પણ સામેલ હતા. “ દાહોદમા ંપચંમહાલ જ લાની આઝાદ પ રષદ મળ  હતી. મા ંક બેુન વામનરાવ કુાદમની 

ધરપકડ થઈ અને તેમને બે મ હનાની કદની સ  થઈ હતી.” ૩૫  

           વામનરાવ કુાદમની સ યતા હોમ લ દોલનથી લઈને ગાધંી ગુના દોલનો ધુી ગોધરા તેમજ 

પચંમહાલમા ંજોઈ શકાય છે.તેઓ ેજોએ સામેની લડાઈમા ં લોકોને તૃ કરવાની કામગીર  તથા ાિંતકાર  
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િૃ ઓમા ંઅ ેસર હતા.ગાધંી ના દોલનોમા ંપણ તેઓ હરહમેંશ આગળ ર ા હતા.આઝાદ ની ા તમા ંપણ 

તેમનો અ ૂ ય ફાળો ર ો છે. 

વામનરાવ કુાદમનો વનસાર 

            પચંમહાલના અ ગ ય નેતા અને પચંમહાલના િસહ તર ક ઓળખાતા વામનરાવ કુાડમે તેમના 

વનના લ યને ઉ ત બનાવવા ઘણા યાસો કર ,આઝાદ ની લડતોમા ં થમ હરોળના નેતા તર ક ુ ં થાન હાસંલ 

ક  ુછે. “વામનરાવે લોક િૃત લાવવા માટ ઇ.સ.૧૯૨૮ મા ંગોધરામા ં ‘વીરગ ના’ નામ ુ ંસા તા હક શ  ક  ુ

હ ુ.ં” ૩૬ ગોધરા તથા પચંમહાલ ુ ંતેમને િતિનિધ વ તેમણે અનેક સભાઓ, દોલનો તથા પ રષદોમા ંક  ુહ ુ.ંતેઓ 

તેમના સાથીઓ સાથે આઝાદ ની લડતોમા ંઅને ેજોના િવરોધમા,ં જ ર પડ  ેદોડ  જવા ુ ંતથા અ ીમ ભાગ 

ભજવવા ુ ંકામ સદાય કરતા ંર ા હતા. 

               વામનરાવ ારક પોતાની ઉ  િવચારસરણીને કારણે સગંઠનથી ારક અલગ મત ધરાવતા જોઈ 

શકાય છે.તેઓ પોતાની વાત િવના સકંોચે અને કોઈ તનો ડર રા યા િવના કહ  નાખતા હતા. અને આવી 

િવચારધારાને કારણે જ “િવ લભાઈ પટલના વરાજવાદ  ચારકાયના લીધે ગોધરાના વામનરાવ કુાદમ ને 

ગ નન માવળાકંર અને ો.ચીમનલાલ વા કોઈ નવા જ પ મા ંભ યા હતા.” ૩૭  ગોધરા ખાતે થયેલા કોમી 

તોફાનોમા ંવામનરાવ તથા તેમના સાથી ી ુ ુષો મદાસ શાહ બૂ ઘવાયા હતા. મા ં ુ ુષો મદાસ શાહનો ઘા 

વલેણ સા બત થયો.તેમના િમ ુ ંઅવસાન થ ુ.ંઅને આવી થિતના કારણે જ તેઓ કદાચ શ સ યાસ વીકાર  

શ ા ના હતા.છતા ંતેઓ સદાય ગાધંી ના સપંકમા ંરહનારા  અને તેમની હરક ચળવળ તથા દોલનમા ંઆગળ 

રહનારા નેતા હતા.વામનરાવ તેમની વનયા ા દરિમયાન પછાત, ભીલ અને સરકારથી ત લોકો માટ સદવ 

ત પર ર ા હતા.     

              વામનરાવ પોતાની રાજક ય વનયા ામા ં લોકલ બોડના સ ય અને ુબંઈ ધારાસભાના સ ય 

(ઈ.સ.૧૯૪૨ થી ૧૯૪૭ ધુી)  ર ા હતા.આની સાથેસાથે વરાજ પ ના સ ય પણ ર ા હતા.પોતે પાટ ના 

હ પ(દંડક) હોવા છતા,ંતેમ ુ ં વન સા ુ ં ર ુ ંહ ુ.ં “વામનરાવ ધારાસ ય હોવાના કારણે ઘણા લોકોને મળવા ુ ં

થ ુ.ંઅરજદારો આવતા, ઘ ુ ં લોભન હ ુ,ં છતા ંબી ની, ગર બોની સેવા કરવામા ંએમણે એક ડ  ભા નો પણ 

લોભ રા યો ન હતો.” ૩૮આમ તેમની ઉ મ વનર તને કારણે તેઓ આખા પચંમહાલના યાતનામ નેતા બનીએ 

શ ા હતા.  

            ગાધંી  સાથે તેઓ અનેક દોલનોમા ંભાગ લેવાથી સપંકમા ંઆ યા હતા.પરં  ુસરદાર પટલ સાથે 

અસહકારની ચળવળ સમયે ન ક આ યા હતા.સરદાર પટલને  તેમની નીડરતા તથા હાજરજવાબીપણાથી માન 

હ ુ.ંતેઓ એકબી  સાથે પ યવહારથી જોડાયેલા રહતા હતા.વામનરાવને પણ સરદાર પટલ યે માન હ ુ.ંતેથી 

તેમણે ગોધરા ખાતે સરદાર વ લભભાઈ ુ ં મારક બના ુ,ં યાર સરદાર પટલે તેને ઉ ેશીને મામાસાહબ ફડકને 

લ ુ ંહ ુ ંક –“ભાઈ વામનરાવ ુ ંકામ ઉપાડ  રહલ છે.તેની મને ખબર નથી પણ કોઈ વખત જુરાતી છાપાઓમા ં

ક ક વાચંવામા ંઆવે છે,તે ઉપરથી જણાય છે ક પં ડત ને યા ંબોલાવી એમને હાથે ક ક મારા (વ લભભાઈના) 

નામ ુ ં મારક ઊ ુ ંકર છે.પં ડત ને આવા કામ માટ ુ ંકામ ત દ  આપે છે.તે ુ ંસમ યો નથી ને આ કામ ુ ંછે 

તે ુ ં ણતો નથી પણ વામનરાવનો ેમ છે એટલે એમને ઝેૂ તે કર  ર ા છે. -વ લભભાઈ પટલ, ઔરંગઝેબ 

રોડ,નવી દ લી,તા.૨૧/૧૧/૧૯૪૮.”૩૯ 

ધારાસ યના પદ પર રહવા છતા ંતેમની થિત સાર  નહોતી,એ તેમની ામા ણકતા બતાવે છે.આ સાથે 

ગોધરામા ંકોઈ નેતા ુ ંઆગમન થાય યાર તેમનો ઉતારો પોતાને યા ંજ થાય તેવો તેમનો સદાય આ હ રહતો.અને 

આવા આગં કુ નેતાઓની સરભરા કરવામા ંતેઓ જરાય કચાશ રાખતા ન હતા.ગોધરાને આખા દશમા ંમળેલી 

ઓળખ માટ તેમણે ગિવ ઠતા અ ભુવી હતી. થમ રાજક ય પ રષદના પોતાના વ ત યમા ંતેમણે જણા  ુહ ુ ંક- 
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“ ગોધરા શહરને આજ ધુી કોઈ ઓળખ ુ ં ન હ ુ.ં પરં  ુતેને હ ુ તાનના ઈિતહાસમા ં થાન મ ુ ંછે. આ દવસ 

તવાર ખમા ંસોનેર  અ ર લખાઈ રહશે.આજથી જુરાતમા ંન ુ ંચેતન આ ુ ંછે.” ૪૦  

             આવા ગોધરા અને પચંમહાલના અ ણી નેતા તથા વાતં ય સૈિનક એવા વામનરાવ કુાદમ, એક 

ઉ ાત વન વી યા. “આ મહા ભુાવ ુ ંઅવસાન તાર ખ ૧૬-૦૨-૧૯૫૧ના રોજ થ ુ ંહ ુ.ં” ૪૧ તેમના ૃ  ુ

િવશે તેમના ન કના સાચા િમ  અને વાતં ય સેનાની એવા મામાસાહબ ફડક ન ધે છે ક-“તેઓ જુર  ગયા 

ુબંઈની હો પીટલમા,ંએમનો તૃદહ સરકાર િવમાન ારા વડોદરા ધુી પહોચાડ ો. યાથી તૃદહ, ગોધરા ધુી 

દહન કરવાને માટ યા ા પે લાવવામા ં આ યો.” ૪૨ અને આમ ‘પચંમહાલના િસહ’ કહવાતા વામનરાવ 

પચંમહા તૂમા ંિવલીન થયા. 

પાદન ધ 
(૧)  ફડક મામાસાહબ,માર  વનકથા,અમદાવાદ,૧૯૭૪, .ૃ૪૮  

(૨)  ે કાય દર યાન ુઆટ લાઇ ેર માથી. 

(3)  દસાઇ મહ બૂ, જુરાતની વાતં ય સાધના,અમદાવાદ,૨૦૦૯, .ુ૧૧૫ 

(૪)  ફડક મામાસાહબ, વૂ ત , .ૃ૬૨  

(૫)  પટલ દ ા, વાતં ય દોલનમા ંપચંમહાલ જ લા ુ ં દાન, .ુ િુન.અમદાવાદ,૨૦૧૧ 

(૬)   ફડક મામાસાહબ, વૂ ત , .ૃ૬૨ 

(૭)  એજન, .ૃ૬૪  

(૮)   એજન, .ૃ૬૨  

(૯)  એજન, .ૃ૬૪  
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(૧૧)  ફડક મામાસાહબ,ઉપરો ત, .ૃ૬૪ 

(૧૨)  વાઘલેા અ ુણ,ઇિતહાસ દપણ,અમદાવાદ,૨૦૦૬, .ૃ૫૫  
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(૧૫)  વાઘલેા અ ણ, પચંમહાલ લામા ંગાધંીવાદ  રચના મક િૃ ઓ અને વાતં ય સૈિનકો,અમદાવાદ,૨૦૦૭, .ુ૧૧ 

(૧૬)  ફડક મામાસાહબ,ઉપરો ત, .ૃ ૬૩-૬૪ 

(૧૭)  વાઘલેા અ ુણ,ઉપરો ત, .ૃ૫૩ 

(૧૮)  દસાઇ મહ બૂ,ઉપરો ત, .ૃ૧૦૯ 

(૧૯)  યા ક ુલાલ,આ મકથા ભાગ-૨,અમદાવાદ,૧૯૫૬, .ૃ૧૮  

(૨૦)  ફડક મામાસાહબ,ઉપરો ત, .ૃ ૫૫ 
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(૨૩)  ુ લ જય ુમાર, જુરાતની વતં તાની ચળવળ,અમદાવાદ,૧૯૯૩, .ૃ૭૫  
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તાવના 

 સૌ થમ એ ણ ુ ં જ ર  છે ક સશ તકરણ ુ ં છે? સશ તકરણ એટલે સામા જક-આિથક અને 

રાજક ય અસમાનતાના કારણે ઊભી થતી સમ યાઓનો સામનો કરવાના માગ તર ક જોઈ શકાય છે. હવે 

આપણે મ હલા સશ તકરણને પૈલીની રુાઈના શ દોમા ંજોઈએ તો  મ હલા સશ તકરણએ યા છે ક ના 

ારા સમાજના િવકાસની યામા ંરાજક ય સં થાઓ ારા મ હલાઓને ુ ુષોની સમક  તર ક ઓળખવામા ં

આવે છે. 

         મ હલાઓ માટ ડો.બી.આર. બેડકર કહ છે ક ભારતીય મ હલા મથી ડરતી નથી, પરં  ુ ઓુની 

ચતા કરતા તે ચો સપણે રોટ , અસમાન યવહાર, શોષણથી ડરતી હોય છે. આમા ંબાબાસાહબ બેડકર 

મ હલાઓની વા તિવક પીડા ય ત કર  છે ક મ હલા સશ તકરણની બ -ુપ રમાણીય જ ર છે. આ માટ 

ુ ુષોએ પણ આગળ આવ ુ ંપડશે,  

           મ હલાઓના સામા જક સશ તકરણમા ં િશ ણની મહ વ ણૂ િૂમકા છે.આ મ હલાઓના સવાગી 

િવકાસ માટ ુ ં થમ અને ળૂ તૂ મા યમ છે, કારણ ક યાર મ હલાઓ િશ ત થશે યાર ચેતના અને 

તૃતા આવશે. હ ની સ  ુ ંહશે, રવાજો, ુ ષણો, રવાજોનો ધકાર ૂર થશે અને કાશ કરણો ગટશે. 

વૈચા રક ાિંતથી, િશ ણ ારા મ હલા સમાજ સમાજને સશ ત બનાવે છે અને તેમા ંમહ વ ણૂ િૂમકા ન ધાવી 

શક છે. 

ઐિતહાિસક પ ર ે ય 

મ હલા સશ તકરણનો ઈિતહાસ ઘણો ૂનો છે, ની િવગતો નીચે જુબ છે. 1901 મા,ં તે ુ  ુલેખક 

બદંા ુ અછબંા ુ ંઅબ  ુસચં રતા ર નમાલા ન ેપહલી મ હલા ઇિતહાસ ુ તક ક ુ ંછે. ઇિતહાસમા ંભારતીય 

મ હલાઓ પર ુ ં થમ ુ તક હ ુ.ં1928 મા ંસૈ યમા ંમ હલાની થમ િનમ કૂ કરવામા ંઆવી હતી. ભુાષ ચં  

બોઝે લ લતા ઘોષની િનમ કુ આઝાદ હ દ ફૌજમા ંકનલના હો ા પર કર  હતી અન ેતેમને મ હલા સૈિનકોની 

ભરતી કરવા ુ ં ક ુ ં હ ુ.ં લ લતાએ પોતાની જવાબદાર  સાર  ર ત ે િનભાવી ૧૯૬૧મા ં મા ૃ વ વલણ 

અિધિનયમ અમલમા ં આ યો. િૃતની િુવધા મળવા લાગી તે જ વષ દહજ ના દૂ  કાયદામા ં ખાસ 

પ ર થિતઓમા ંગભપાતન ેકાયદસર કરવામા ંઆ યો હતો. આ ણૂમા ં િવ ૃિતન ે યાનમા ંરાખીને કરવામા ં

આ ુ ંહ ુ,ં 1976 મા ંસમાન પગાર કાયદો લા  ુકરવામા ંઆ યો હતો, થી મ હલાઓને સમાન વેતન મળ  

શક. ૧૯૮૬મા ંમ હલાઓની ગ રમા ળવતા હર ખબરોમા ંમ હલાઓની છાપને ુ િષત કરવાના િવરોધમા ં

પેટા કાયદો લાવવામા ંઆ યો. 1992મા ંરા ય મ હલા આયોગની થાપના કરવામા ંઆવી હતી થી લગ 

ભેદભાવને લગતી બાબતોને ઝડપથી ઉકલી શકાય. 1997 ફમેલ હોમોસે આુ લટ  ફાયર પરની ભારતની 

થમ ફ મ ફાયર હ ુ  ક રપથંીઓના યાન પર આવી. આ ફ મ મ હલાઓની તીય ઈ છાઓ સાથે સબંિંધત 

તીયિશ ણ  અ ભ ય ત તર ક ગણવામા ંઆવી હતી. 1999 મા ંનામદાર ુ ીમ કોટ કુાદો આપતા જણા ુ ં
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ક તીય સતામણીના અવકાશમા ંઅ લીલ હાવભાવનો સમાવેશ થાય છે. 2005મા ં ુ ીમ કોટ પોતાના આદશ 

ારા ય  દવાયેલી પ નીન ે િમલકત પર દાવો કરવાનો અિધકાર આ યો હતો, આ પૈ કૃ િમલકત િસવાય, 

છોકર ન ેપણ િપતાની િમલકતમા ંસમાન હ સો મળવા લા યો હતો. િૃતના અભાવે અને લાબંા સમય ધુી 

યાિયક યા, ીઓ ઘણી વખત તેમના પોતાના હતમા ંલા  ુકાયદાનો લાભ લેવામા ંઅસમથ હોય છે. 

       ભારત ુ ં બધંારણ સૌ થમ એ િુનિ ત કરવાનો યાસ કર છે ક ી અને ુ ષને સમાન ર તે  

યવહાર કરવો. બધંારણ ણે છે ક સમાજમા ંમ હલાઓ સાથ ેખરાબ યવહાર કરવામા ં આવે છે.બધંારણ 

અપે ા રાખે છે ક રા ય સરકાર  મ હલાઓના શોષણને રોકવા માટ િવશેષ જોગવાઈ કરવા માટ  યાસ કર છે. 

    બધંારણની કલમ 14 જણાવે છે ક કોઈપણ ય તને કાયદા સમ  સમાનતા અથવા ભારતના દશમા ં

કાયદાના સમાન ર ણથી વંચત કરવામા ંઆવશે નહ  બધંારણની કલમ 15(1) જણાવે છે ક ભારત ુ ંકોઈપણ 

રા ય મા  ધમ, ળૂ િત, િત, લગ અથવા, જ મ થળના આધાર કોઈપણ નાગ રકની િવ ુ ધ 

અસમાનતાનો યવહાર કરશે નહ . 

- કલમ 15(3) હઠળ કહવામા ં આ ુ ં છે ક રા યોન ે મ હલાઓના લાભ માટ િવશેષ િુવધાઓ ઉપલ ધ 

કરાવવાની ટ છે. 

- કલમ 39(C) જણાવે છે ક સમાન કામ કરવા માટ ુ ુષો અને ીઓન ેસમાન વેતન મળશે. 

- કલમ 15(a)(e) જણાવે છે ક ભારતના દરક નાગ રકની તે થાઓને છોડ  દવાની પિવ  ફરજ છે  

મ હલાઓના સ માનની િવ ુ  છે, કટલાક કાયદાઓ છે  મ હલાઓની તરફણમા ંિવશેષ જોગવાઈઓ કર 

છે. 

1. પેિશયલ મેરજ એ ટની કલમ 6, મા  પ નીની તરફણમા ંજ ભરણપોષણનો આદશ  આપવામા ં

આ યો હતો, તેની મા યતા વીકારવામા ંઆવી છે. 

2. મ હલાઓને રકમની સ માથંી ુ ત આપવામા ંઆવી છે ( પર ુ ષ સાથ ેશાર રક સબંધં) 

3. આવી જોગવાઈઓ િમનલ ોિસજર કોડમા ંઉપલ ધ છે,  મ હલાઓને મીન પર ુ ત થવાનો 

િવશેષ અિધકાર આપે છે, તેને પણ મા ય કરવામા ંઆવી છે. 

4. કોડ ઓફ િસિવલ ોિસજર હઠળ, પ રવારની મ હલા સ યના નામ ેસમ સ ર  કર  શકા ુ ંનથી, આ 

ટ પણ કોટ મા ય હર કર  છે. 

5. વી ર તે શૈ ણક સં થાઓમા ંપણ મ હલાઓ માટ અનામતની જોગવાઈ યો ય જણાય છે. 

   આ ર તે કાયદાનો સહારો લઈને ી િૃત શ દનો િવ તાર કરવામા ંઆ યો છે. આજકાલ િૃત, 

ક યાણ વગેરને બદલે સશ તકરણ શ દ ચ લત છે.મ હલા સશ તકરણે દોલન ુ ં વ પ લી ુ ંછે. આ 

ચળવળને વેગ આપવા માટ રા ય મ હલા આયોગની થાપના 31મી આુર  1992ના રોજ કરવામા ંઆવી 

હતી. રચાયેલ આ પચં રા ય મ હલા આયોગ અિધિનયમ 1990ના કાય ે મા ંરહ ને મ હલાઓના ક યાણ 

માટ કામ કરવા તૈયાર છે. 

ત ેજ  ુઅન ેકા મીર િસવાય સમ  ભારતમા ંફલાયે ુ ંછે, તેની રચના ક  સરકાર ારા કરવામા ં

આવી છે, તેમા ં5 સ યો અન ેએક અ ય  છે. ત ેકિમશન મ હલા હ ો માટ હર  તર ક કામ કર છે. તે સરકારને 

મ હલા ઉ થાન સબંિંધત ુ ાઓ પર સલાહ આપે છે. મ હલાઓના હતો ુ ંર ણ કરવા ુ ંકામ છે. આ અિધિનયમ 

ારા એક િનયત કરવામા ંઆવે છે ક સરકાર મ હલાઓને લગતા દરક ુ ા પર કિમશનની સલાહ લે અને તમામ 
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ભલામણો સસંદની સામ ેરાખે, આ િસવાય ઘણી બન-સરકાર  સં થાઓ છે. મ હલાઓના હતમા ંકામ કર  રહ  

છે. 

મ હલા સશ તકરણનો અથ/સકં પના 

આખર મ હલા સશ તકરણ એટલે ુ?ં ુ ં ીને કોઈ વ મુાથંી એક ય ત તર ક સમજવાની શરત ુ ં

પહ ુ ંપગ ુ ંછે ક ીમા ંએ સમજ ુ ંક તે પોતાની તમા ં ુ ુષની સમાન એકમ છે, તે લુામ નથી, તેથી તેને 

સમાન અિધકારની જ ર છે, જલદ . તે પ ટ થાય છે ક સમાજ ખાસ કર ન ે ુ ુષોએ તેના યે તકસગંત વલણ 

અપનાવ ુ ંજોઈએ, ત ેતેના પર વચ વ ન જમાવે ત ે િતકાર કરવા માટ તે ુ ંમન બનાવવા માટ િવચારવા ુ ં

શ  કરશે, આ િવચારસરણી ીઓને સશ ત બનાવે છે. આજ ધુી સમાજમા ંએવો િતકાર ન ઉભો થવા દવાની 

દરક ુ ત સમા  અપનાવી છે ક બૌ ક તર પર  ત વ ચતકો, િવચારકો, બૌ કોએ પોતાની મા યતાઓ, 

ટ પણીઓ અને િસ ાતંો ારા મ હલાઓને બી  નબંર પર સાબત કરવામા ંકોઈ કસર છોડ  નથી. ધાિમક 

વ તાઓ ફતવા અને િનષેધ બહાર પાડ ને તેમન ેએટલી ભયભીત કર  છે ક ણે પણ આ ુ ંકરવાનો યાસ 

કય  તેની હ યા કરવામા ં આવી અથવા છેડતી કરવામા ંઆવી. હાિંસયામાથંી ીને આગળ આવતી જોઇને 

સમાજના મનમા ંએક ડર છે ક ી સશ તકરણ ઘર તોડવાની ચળવળ ન બની ય. ીએ પોતાની સાથ ેથતા 

અ યાયનો ત લાવવાનો હોય છે, તે ઘર અન ે બાળકો યેની પોતાની જવાબદાર  સમ  છે અન ે તેને 

વનભર િનભાવે છે, પરં  ુ ેમને બદલે ાસ મળે તો ત ેસહન નહ  થાય. તે મા  એટ ુ ંજ ઈ છે છે ક તેને 

વનમા ં ારય એ અહસાસ ન કરાવવો જોઈએ ક ી તર ક વવા કરતા ંમર ુ ંવ  ુસા ું છે. ીએ અ યાચાર 

સહન કરવા માટ જ જ મ લીધો છે ત ેલાગણીન ેજડ ળૂમાથંી ના દૂ કરવાની છે. એવી આશા સાથ ેક એક દવસ 

ન ર િવચાર અને સં ૃત શૈલી ધારણ કર ને ીને તે ુ ં થાન ચો સ અપાશે. 

हाथ को हाथ सुझाई न दे, बात को बात सुनाई न दे | 

सगड़ी तुम जुड़ जाना सखी री, राह जब कोई िदखाई न दे || 

 

મ હલા સશ તકરણની આવ તા     

              મ હલા સશ તકરણની જ રયાત આપણી સમ  સં ૃિત માનવ તના િવકાસની સાથ ે સાથે 

ીઓની લુામીના િવકાસનો દ તાવેજ છે. ઘર ુ ં હસા કાયદાએ ભારતીય મ હલાને આ લુામીમાથંી બહાર 

નીકળવાની ઉ મ તક આપી છે, પરં  ુત ેતેની સામા જક, આિથક અન ેરાજક ય પ ર થિત પર ઘણો આધાર 

રાખે છે, તેણે વ  ુ તૃ થવાની જ ર છે. 

ત ેજ ર  છે ક યા ં ધુી તે પ રવાર અન ેસમાજની તૃ નાગ રક બનવાનો યાસ ન કર યા ં ધુી 

ત ેતેના પર થતી હસાથી પોતાને બચાવી શકતી નથી.  

 કોઈ પણ સજંોગોમા,ં ીએ સમજ ુ ંપડશે ક એક માનવ તર ક, ત ેપણ સમાજ ુ ંએક આવ યક એકમ 

છે, તેણે પોતાનામા ંએવી લાગણી પણ કળવવી જોઈએ ક ત ેમા  એક ી નથી, પરં  ુઆ દશની એક સ માિનત 

નાગ રક પણ છે. 

ુ ષોની માનિસકતા બદલવી એ જ ર  કરતા ંવ  ુમહ વ ુ ં છે, ી ય ે ુ ુષની પોતાની ટ 

બદલવી એ હમંેશા લાબંી યા રહ  છે, સમાજને બદલવો એટલો સહલો નથી, પરં  ુએ પણ સા ુ ં છે ક 

પોતાનામા ંપ રવતન લાવીને સમાજ પણ બદલવાની ફરજ પડ  છે. 
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सोना देखा, चाँदी देखी, हीरा देखा, मोितयो ंकी मलाएं देखी | 
िफर चाहे हो िजतना फेरबदल जमाने म, सीता और ोपदी जैसी कहािनयाँ नही ंदेखी || 
સામા જક સશ તકરણ 

ભારતીય સા હ યમા ં ીની છબી દવી અને શ તના પમા ંદશાવવામા ંઆવી છે, ભારતીય નાર વાદ  

િવચારધારા પરંપરાઓ અને કૌ ુ ં બક ભાવના મક સબંધંોથી સં ણૂપણે ુ ત થવા માગંતી નથી. ભારતની 

પોતાની સાં ૃિતક ટ છે, વન ટ છે, અહ  આપણે ીને દવી ુ ં વ પ આ ુ ં છે. પરં  ુ વનની 

વા તિવકતા એ છે ક ઘણીવાર તે દવી નહ  પણ લુામ બનીન ે વે છે, ીની માગં એ છે ક તેને મા  દય 

અને દમાગ ધરાવતો માનવ માનવો જોઈએ. એ વાત સાચી છે ક ભારતીય નાર વાદ  અ ભગમ િપ સૃ ાક 

સમાજ ારા થપાયેલા ઘણા ૂ યોન ેપડકાર છે પરં  ુમા ૃ વ, નેહ અન ેપા રવા રક સબંધંોના ૂ યો ુ ંસ માન 

કર છે. 

      મ હલા સશ તકરણની જ ર કમ પડ ? ીના મનમા ંઆ  વારંવાર ઉઠ છે, હક કતમા ં ીએ ણ ુ ં

જોઈએ ક િશ ણ અને ાનની સમ  યવ થા િપ સૃ ાક છે. મ હલાઓને ુ ષોની મ તમામ સસંાધનો પર 

સમાન િનયં ણ હો ુ ંજોઈએ. આ સસંાધનો ભૌિતક, માનવીય, બૌ ક, આિથક અન ેવૈિ ક છે. 

    ીએ હવે પોતાના ૂ યો ન  કરવાની શ ત શીખવી પડશે. તેણે િનણય લેતા શીખ ુ ંપડશે. તેણે 

સસંાધનોનો યો ય ઉપયોગ કરતા ં શીખ ુ ં પડશે, તેણે ી ણુો ળવી રાખીને, તેના દોષો ૂર કર ન,ે 

એકબી ને ટકો આપીને અન ેસશ તકરણની લહર ફલાવીન ેબૌ ક કાય કર ન ેપોતાન ેસા બત કર ુ ંપડશે. 

મ હલાઓને  અિધકારો નથી, તે તેમને મળવાના છે મ ક: 

घर - बार पर िनय ण, अपने शरीर पर हक | 

आने-जाने की छूट, अपनी कोख पर हक || 

બાળકોના ઉછેર જવાબદાર મા ંિપતાનો સાથ, ઘરની આવક પર અિધકાર, ુ ુષોની બેડ ઓ તોડવી 

વગેર. એ સમ  લે ુ ંજોઈએ ક યાર એક-બે ીઓ પરંપરાઓન ેતોડવાનો યાસ કર છે યાર તેમન ેઅપે ત 

સફળતા મળતી નથી, પરં  ુ યાર મ હલાઓનો આખો સ હૂ િવરોધ પર ઉતર  આવે છે યાર સમા  તેમની 

સામે ક ુ ંપડ છે. 

ી ુ ે કૌ ુ ં બક અન ે સામા જક વનમા ં ી- ુ ુષ સબંધંની યો ય ૃિત પર ભાર ૂ ો હતો. 

1829મા ં સતી થાન ે રોકવાનો કાયદો અમલમા ં આ યો. સમાજ, આય સમાજ અને ાથના સમાજની 

ચળવળોન ેપ રણામે ીિશ ણનો ફલાવો થયો અન ે ીઓના િવ ુધમા ંથનારા ુ રવાજો રોકવામા ંઆ યા. 

િવધવા િવવાહ અને તર ાિતય લ નને ો સાહન આપવામા ંઆ ુ ંહ ુ.ં મહારા મા,ં યોિતબા લે અને 

સાિવ ી લેએ મ હલાઓને િશ ત કરવા અને તેમન ેસામા જક યાય આપવા માટ ચળવળો શ  કર . વામી 

િવવેકાનદં મા ૃ વને ી વની ઓળખ ગણાવી હતી. તિમલના ુમા ં પેર માર મ હલાઓને ા ણવાદ  અને 

ુ ષવાદ  ણાલીમાથંી ુ ત કરવા અને મ હલાઓના વાભમાનન ે ળવવા માટના સઘંષ માટ આહવાન 

ક  ુ હ ુ.ંતેમણે ત કાલીન સમાજમા ં મ હલાઓના સઘંષ માટ આહવાન ક  ુ હ ુ.ં વષ 1882મા ં મરાઠ મા ં

તારાબાઈ િશદ. , ' ી- ુ ુષ લુના' લખીને, ત કાલીન સમાજમા ંમ હલાઓના સઘંષ અને તનાવને અવાજ 

આપતા,ં ુ ુષ સ  સામ ેઉ  િવરોધ ય ત કય . મ હલા પ ને જોરદાર ટકો આ યો, વષ 1882મા ંઅ ણી હ ુ  

મ હલા ારા લખાયેલ સેમતંની ઉપદશમા ં ી ચેતના બળ અવાજ છે.  
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રાજક ય સશ તકરણ 

 રા નો સવાગી િવકાસ યાર જ શ  બન ેછે યાર મ હલાઓને સમાજમા ંયો ય થાન આપવામા ં

આવે અને િવકાસમા ં ુ ુષોની સાથે સમાન ભાગીદાર તર ક ગણવામા ંઆવે. સશ તકરણ હઠળ, મ હલાઓને 

તેમની આિથક આ મિનભરતા, રાજક ય ભાગીદાર  અને સામા જક િવકાસ માટ જ ર  િવિવધ પ રબળો પર 

પહ ચ અને િનયં ણ મળે છે, તેઓ તેમની શ તઓ અને શ તાઓથી વાકફ બને છે અને તેમના આ મિવ ાસ 

અને ત રક શ તમા ં વધારો કર છે, થી તેઓ વનના તમામ ે ોમા ં (સામા જક, રાજક ય, આિથક) 

પોતાનો િવકાસ કર  શક. 

    'દશન ેઆઝાદ થયાને 6 દાયકા વીતી ગયા છે અન ેદશે પ રવતનના ઘણા નવા આયામો થા યા છે, 

નાગ રકોને સમાન અિધકારોની સાથે ભારતીય મ હલાઓને પણ િશ ણ, િમલકત અને વારસામા ં સમાન 

અિધકારો છે, પરં  ુતેમ છતા ંમ હલાઓ માટ હ ુ  પણ દશનો રાજક ય નકશો બ  ુબદલા ુ ંનથી, રાજકારણ 

સમાન અિધકારોથી વંચત છે' ુ ંમા ુ ં  ંક ભારતીય રાજનીિતમા ંમ હલા સશ તકરણ ગે ગવ અ ભુવવા 

માટ આપણે હ  લાબંો સમય રાહ જોવી પડશે. 

અડધી વ તીન ેતેમનો હ  ાર મળશે? તમામ પ ોએ રાજકારણમા ંમ હલાઓની ભાગીદાર ના 

દાવા કયા છે, પરં  ુ ુ ંતેમન ેસસંદ અને િવધાનસભાઓમા ંયો ય િતિનિધ વ આપવામા ંઆવશે? 

જો રાજક ય પ ર યમા ંજોવામા ંઆવે તો હાલમા ંસસંદમા ંમા  126 મ હલાઓને િતિનિધ વ મ ુ ં

છે, એટલે ક 15મી લોકસભામા ં ુલ 59 મ હલાઓ હતી. જો સસંદમા ં1\3 મ હલા અનામત મળ  ય તો 180 

મ હલાઓ ૂટંાઈને આવી શક છે. ભારતીય રાજનીિતમા ંસકારા મક િૂમકા િનભાવવામા ંપ રવતન થઇ શક છે.  

આિથક સશ તકરણ 

જો ી િશ ત થાય અને આિથક ર તે મજ તૂ બન ેતો ુ ંતેના યે સમાજનો અ ભગમ બદલાય છે? 

મ હલાઓના મનમા ં વાભાિવક ર ત ેજ આવો  ઉદભવે ત ે વાભાિવક છે, કારણ ક િવકિસત દશોમા ં યા ં

મ હલાઓ ુ ં વનધોરણ ુ ંછે, યા ંપણ ુલમ છે, અસમાનતા પણ છે. “ભવંર  દવીનો કસ કોણ લૂી શ ુ ં

છે. બળા કાર ઓના નામ સામ ેઆ યા પછ  પણ કાયદો તેમને સ  આપી શ ો નથી. શા લની ભટનાગર, ુ  

ઇ યાસી, િસકા લાલ નૈના સાહની, એક નેતાની પ ની, આ દવાસી છોકર , િ યદિશની ભ  મ િુમતા અને બી  

ઘણી ીઓના આ માઓ તેમના શ ો ુ તપણે ફરતા જોવા માટ વેદનામા ંહશે. એમન ે ાથંી મો  મ યો? " 

આિથક શ ત મળવા છતા ંમ હલાઓને ઘરકામમા ંમદદ કરવા માટ કોઈ મળ ુ ંનથી. ઉલ ુ  ંઘણી 

વખત ઘરના ુ ુષો બીમાર , બેરોજગાર ુ ંબહા ુ ંબનીન ેરહ છે. અને સામા જક ુ ષણોમા ંફસાયેલા રહ છે. એ 

ન ધ ુ ંજોઈએ ક યા ં ધુી ી પોતાની તન ેનીચી સમજતી રહ છે યા ં ધુી બહારની દખલગીર  તેને એવી 

તાકાત નથી આપતી ક ના આધાર તે પ રવાર અન ેસમાજની સામે ઊભી રહ  શક. તેણે સમાજને અહસાસ 

કરાવવો પડશે ક ઘર ચલાવવામા ંતેનો કટલો સહકાર છે. તે જ સમય,ે તેણે પોતાની મતા અને સમજન ેપણ 

માન આપ ુ ંજોઈએ. કોઈપણ બા  શ તનો સામનો કરવાને બદલે આપણી આસપાસની મ હલાઓને સગં ઠત 

કર ન ેઆ અ ભયાનને વ  ુમજ તૂ બનાવ ુ ંપડશે. 

મ હલા સશ તકરણના માગમા ંઅવરોધો 

- મ હલા સશ તકરણની યા યામા ંવે યા િૃ નો સમાવેશ થતો રહશે. 
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- યા ં ધુી નાર વાદ ઓ હતા યા ં ધુી તેઓ દલીલ કરતા રહશે ક લ ન બહાર શાર રક સબંધં બાધંવો એ 

ીનો અિધકાર છે? 

- યા ં ધુી કોઈ ુ ુષને કોઈ ચો સ ધમમા ંકાયદસર ર ત ે3 લ ન કરવાનો અિધકાર છે યા ં ધુી તે ુ ુષને 

પણ અિધકાર રહશે. 

- યા ં ધુી મ હલાઓને દરક મં દરમા ંજવાનો અિધકાર ન મળે. 

- યા ં ધુી " ુ એ અ ન ગટા યા િવના િપતાનો ઉ ાર થતો નથી" તે સં કાર રૂો થતો નથી, 

- યા ં ધુી સા  ુઅને વ ુ વ ચે ુ મનાવટ રહશે 

- યા ં ધુી માતા પોત ે ી ણૂ હ યામા ંસહભાગી રહશે. 

- યા ં ધુી સ મ મ હલાઓ બીમાર/ ુ ત ુ ષને બસ ક નમા ંસીટ છોડવા માટ કહવાનો તેમનો અિધકાર 

માનતી રહશે. 

- યા ં ધુી ીઓ ુ ષમા ં િમ સાથીને બદલે પલન હારા ક રુ ા ગાડ જોતી રહશે યા ં ધુી ી 

સશ તકરણ થઈ શક નહ . 

સશ તકરણના માગમા ંઆવતા અવરોધોને ૂર કરવાના ઉપાય 

- તીય ુ તા અન ે નૈિતકતામાથંી ીઓની ુ ત એટલ ેક યા ંશા ોએ ીના શર ર પર ુ ષ માટ 

િતબિંધત િવ તાર બનાવીને તેને પિવ તા સાથે જોડ ને િતબધંો લગા યા છે, ત ેજ પાપ. , તેને અપરાધ 

અને ુ ટતા અને ષેનો પયાય પણ હર કરવામા ંઆ યો છે, વો કોઈ પશ કર ક ત ેગદં  છે, મ ક તે 

કોઈ કપ ુ  ંક વ  ુછે, ીએ શર રની આ ુ તાથી ુ ત થ ુ ંજોઈએ. 

- ી દહન ે ય ભચાર સાથે ન જોડવો જોઈએ, પરં  ુએક માણસ તર ક, સમાજને એક સં કાર  નાગ રક 

તર કની છબીથી શણગાર ુ ંજોઈએ. 

- ી શર રના અિધકારોના અવકાશને િવકસાવવાની જ રયાત, મા ં તેણીના પોતાના િનણયો લેવાની 

વતં તા, તેણીને  ન ગમતી હોય તેને નકારવાનો અિધકાર શામેલ છે. ી વાતં ય માટ ુ ુષ 

માનિસકતામા ં પણ બદલાવ જ ર  છે. નવી ટ નોલો  અન ે િવ ાન ે ીને, ખાસ કર ને મ ૂર ની 

રોજગાર માથંી ુ ત અપાવી છે, યાર તેણે ીને ધ ા અને ભાર બોજમાથંી પણ અ કુ શે ુ ત 

કર  છે. મ હલા સશ તકરણ ' વ' બનાવ ે છે, પિવ તાનો નહ , આજની ીની િવચારસરણીનો િવષય 

તીય ુ તાનો નથી, પરં  ુ વયનંા િનમાણ અન ેિવકાસની જ રયાતનો ુ ો છે. 

- મ હલાઓએ આિથક, સામા જક અન ેમાનિસક દરક મોરચે પોતાની છાપ ઉભી કરવા સ મ બન ુ ંપડશે, 

તો જ સાચી ી ુ ત થશે. 

િવ લેષણ 

મ હલા સશ તકરણનો યાપ ઘણો યાપક છે, ત ેપોતાનામા ંએક સામા જક, સાં ૃિતક અને આિથક 

અને રાજક ય િવચાર બની ગયો છે. મા ંએક તરફ મ વુાદ  ુ ષ વચ વનો િવરોધ છે અને બી  તરફ તે 

િવિશ ટ ત વોનો વીકાર છે. ભારતીય સાં ૃિતક પરંપરામાથંી  માનવતાનો નવો િવકાસ છે.આ  ભારતીય 

નાર  િવકાસ માટ યો ય છે 

  આજ ભારતની ીઓ તે તેના અિધકારો અને વાય તા મેળવવા અને તમામ કારના શોષણથી 

ુ ત થવા માટ સઘંષ કર  રહ  છે. 

વીસમી સદ ના છે લા પાચં દાયકાઓ ભારતીય મ હલા પ ર ે યમા ંિવશેષ મહ વ ધરાવે છે. શીખાના 

સાર સાથ,ે યાપક સા રતા ચળવળ, મા હતી ટકનોલો  અને સચંાર મા યમોમા ં ાિંત હઠળ ભારતીય 
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મ હલા સમાજમા ં િૃત આવી. આ વાતાવરણમા ં ભારતની મ હલાઓ મતદાનનો અિધકાર પહલા કરતા ં

જવાબદાર  સાથે અથ ણૂ ર તે ભજવ ેછે. મ હલા િતિનિધ પચંાયત તરથી લઈને સસંદ ધુી મ હલાઓના 

અિધકારો માટ અવાજ ઉઠાવવામા ંસ મ છે. એ ુ ંકોઈ ે  નથી યા ંમ હલાઓ પહ ચી ન હોય. ભારતીય 

મ હલાઓએ લેન પાઇલો ટગથી લઈને નૂધારાની સફર ધુી દરક બાબતમા ંસફળતા મેળવી છે. તેમણે 

સ ય રાજનીિત, કાય મ વહ વટ, વા ણ ય યવ થાપન, મા હતી ટકનોલો  અન ેશેરબ ર વી યો યતાની 

દશામા ં પણ સમ  િવ ને પોતાની િવશેષ મતાઓનો પ રચય કરા યો છે. સસંદ અન ે િવધાનસભામા ં

મ હલાઓ માટ ઉ ચ ટકાવાર  અનામતની માગંન ેવેગ મ યો, જોક ત ે બલ હ ુ  આ ુ ંનથી. 

મ હલાઓની આટલી બધી િસ ઓ હોવા છતા ંપણ આપણા મોટા દશમા ંઆવી મ હલાઓની ટકાવાર  

વ  ુનથી, તે એક ક ુણ સ ય છે. વૈિ કરણન ેકારણે, ઉ ચ વગ અન ેઉ ચ વગમા ંહાજર કહવાતી 'કાગળની 

મ હલાઓ' સમાજની બ મુતી સામા ય મ હલાઓથી ઘણી અલગ છે, તેઓ બ મુતી સામા ય મ હલાઓથી ઘણી 

અલગ છે, તે બ મુતી વતમાન ઉપભો તાવાદન ે કારણે મ હલાઓ હ ુ  પણ િનર રતા, અ ાનતા અને 

ગર બીમાથંી ુ ત નથી થઈ શક  તેમના માટ આ સમયગાળો શોષણનો સમયગાળો છે, વૈિ ક કરણ અને 

ઉપભો તાવાદના વતમાન વાતાવરણમા ં એક તરફ ી શર ર અને તેની ુદંરતા વેચાઈ ગઈ છે. ીની 

ુદંરતાનો ુ ુપયોગ થઈ ર ો છે. બ રવાદના આ ગુમા ં ીને મા  વ  ુબનાવવાની દોડધામ ચાલી રહ  

છે. ભારતની મોટાભાગની સામા ય મ હલાઓ અને ત ેપણ ુ ષ વગના ુ :ખમાથંી પોતાને ુ ત કર  શકતી 

નથી, કારણ ક મ હલાઓ િપ ૃ ધાન સમાજના વાતાવરણમા ંઉછર ને અનેક કારની માનિસક િંથઓથી 

પીડાતી હોય છે, માથંી પોતાને ુ ત કરાવીને તેમણે પોતાની દશા ન  કરવી પડશે. ી દોલનોને ી 

સમાજમા ં યાપેલ આવી અસમાનતાઓ અને ખામીઓન ેઉખાડવા સઘંષ કરતા રહ ુ ંપડશે.  
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જુરાતના આ િુનક કરણમા ંરાજકોટ રા ય ુ ંયોગદાન 

ડૉ. કા ભાઈ . સરવૈયા 

સહાયક અ યાપક,ઇિતહાસ અ ુ નાતક ભવન, 

સૌરા  િુનવિસટ  રાજકોટ 

તાવના 

રાજકોટએ સૌરા ુ ં બી  વગ ુ ં રા ય હ ુ.ં તેના શાસકો મનગરના ડ  વશંના હતા. 

સૌરા મા ંઆવેલા ૨૨૨ રા યોમાં ુ ંએક રા ય હ ુ.ં તેબ  ુમો ુ ંરા યન હ ુ ંતેમ છતા પણ ત ેમહ વ ુ ંહ ુ ં

કારણ ક ત ે પિ મ ભારતના રા યોની રાજધાની ુ ં થાન ભોગવ ુ ં હ ુ ં અને કા ઠયાવાડના પો લ ટકલ 

એજ ટ ુ ંત ેવ ુ મથક હ ુ.ં રાજકોટ રા ય ુ ં ે ફળ ૭૩૦ ચો. ક.મી. ુ ંહ ુ ંઅન ેતેમા૬ં૪ગામો આવેલા હતા.૧ 

 સૌરા ના અ ય ગામોના નામ મ કોઇ ય તના નામ ઉપરથી પડ ા છે. તે ર તે રાજકોટ ુ ંનામ 

પણ રા ુ  સિંધના નામ ઉપરથી પડ ા ુ ંઇિતહાસને પાન ેન ધા ુ ંછે.  રા ુ  સિંધિવભા  પાસ ેરહતો વફાદાર 

અને િવ ા  ુમાણસ હતો. તેથી પોતાના આ વફાદાર સાથીની યાદગીર  કાયમને માટ ળવી રાખવાને માટ 

રા ુ  ઉપરથી રાજકોટ વસા ુ ંઅને તેને એ ન ુ ંવસાવેલ ગામ ગરાસમા ંખાવા આ ુ ંહ ુ.ં રા ુ  સિંધ િનવશ 

જુર  જતા રાજકોટ પા  ુ ડ ના હાથમા ં સરધારમા ં ભળ  ગ ુ.ં રાજકોટ રા યના થાપક િવભા  

(ઇ.સ.૧૬૦૮થી૧૬૩૫) હતા. રા ુ  સિંધનો આ  નદ ના પિ મ કાઠંા ઉપરને સહતો, તેના નામ ઉપરથી 

'રાજકોટ' નામ પડ ુ ં હોવા ુ ં કહવાય છે.૨ િવભા એ રાજકોટની ગાદ ના થાપક અન ે ળૂ ુ ુષ હતા,  

નવાનગરના રાજવશંના હતા, ત ેપોતાના મામાન ે યા ંસરધારમા ંરહતા હતા અને વાઘલેા ઠાકોરની ુ ંવર  સાથે 

પર યા હતા, ત ે ુ ંવર ને ચીભડા ગામ દાય મા ંમ ુ ંહ ુ ંપછ  િવભા એ ઇ.સ.૧૬૧૫-૧૬મા ંસરધાર તી 

લી ુ,ં પછ  દ હ ના બાદશાહ જહાગંીર પાસેથી સરધાર પર ગણાના પોત ેહવે મા લક છે તે ુ ંપરવાનો મેળ યો 

હતો. તે પછ  તો મોગલ બુાએ તેમને અરડોઇ, ર બ, ર બડા અને કાળ પાટ વગેર ગામ બ સ આ યા હતા. 

િવભા  ઇ. સ.૧૬૩૫મા ં ૃ  ુપા યા, તેમના પછ  તેમના ુ ંવર મેરામણ  આ યા ત ેપણ સરધારમા ંરહ  

ુ લમ થાણદારોના તાબામા ં કામકાજ કરતા. મેરામણ ન ે બે ુ ંવર હતા. પાટવી ુ ંવર સાહબ  અને 

ુભો ,પાટવી ુ ંવરને સરધારના થાણદારની મદદથી મેરામણ ની ગીર મળ . સાહબ એ સરધારમા ંજ 

રહ  થાણદારની નોકર  કર . સાહબ  અને તેના ભાઇ ુ ંભા ને અણબનાવ હતો પણ સોરઠના ફોજદાર 

ુ ુ ુ ને વ ચે પડ  બનેં વ ચે સમાધાન કરા ુ.ં સાહબ એ ુ ંભા ને અરડોઇ અને ર બએ બે ગામો આ યા.ં 

સાહબ  ૧૬૭૫મા ં ૃ  ુપા યા યાર તેની જ યાએ તેના ુ ંવર બામણીયો  આ યા. બામણીયા  એક વખતે 

હોળ નો તહવાર કરવા રાજકોટ ગયા હતા તે વખતે િમયાણાઓની એક ટોળ  આવીને ગામના ઢોર વાળ  લઈ 

ગઈ. બામણીયા  તેમની પાછળ પડ ા તેમન ેનકલગં વીડ આગળ પકડ  પાડ  યા ં ુ  થ ુ ંતેમા ંતે કામ 

આવી ગયા. પછ  તેમના ુ ંવર ઇ. સ.૧૬૯૪મા ંમેરામણ  બી  ગાદ એ આ યા. મેરામણ  બી  હમતવાન 

અને રૂવીર યો ા હતા. 

 ઈ.સ. ૧૭૦૭મા ં ઔરંગઝેબ ુ ંઅવસાન થ ુ ં યાર પછ  ાતંનો રા યકારભાર નબળો પડ ો અને 

જુરાતના દ ણભાગ ઉપર મરાઠાઓ સવાર  કરતા હતા તેમને અટકાવવા માટ સૌરા  ાતં ુ ં સુલમાની 

લ કર જુરાત બોલાવી લેવામા ંઆ ુ ંહ ુ.ં યાર એ તકનો મેરામણ એ લાભ લઇ રાજકોટ તી લી ુ ંઅને 

તેના તાબાના ઘણાખરા ગામો પણ મેળ યા હતા. પરં  ુઇ.સ. ૧૭૨૦મા ં ૂનાગઢના નાયબ ફોજદાર મા મુખાન ે

રાજકોટ ઉપર આ મણ ક .ુ મહરામણ એ તેમની વીરતા, ુ  કૌશ ય અન ેશ તનો પ રચય શાહ  સૈ યને 

પરાજયથી આ યો. ભયકંર રણસં ામને તે અનેક સૈિનકો અને યો ાઓ મરાયા. મા મુખાન ેસરધારનો ગરાસ 

લોઢાનાચણા વો થઈ ગયો. તેણે એક બહા ુ ર સૈિનકને લાલચ આપી મહરામણ ને દગાથી મારવા આ ા 
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આપી. તેણે મહરામણ ના વાસામા ંભાલાનો ઘા કર  એ વીર રાજવીનો ાણ લીધો. મહરામણ ુ ં ૃ  ુથતા 

સરધાર ુ ં શૈ ય વેરિવખેર થઈ ગયા ં અને યા ુ લમ સ ાની થાપના થઈ.૩ મહમંદ શાહબાદશા 

હમા મુખાનન ેઇ. સ.૧૭૨૦મા ંઆ મહાલ ગીરમા ંઆ યો પણ એ શરત હતી ક તેણે ફોજદાર ુ ંકામ કર ુ.ં  ઇ. 

સ.૧૭૨૨મા ંમા મુખાન ેરાજકોટનો ક લો બધંા યો અનેપોતાના નામ ઉપરથી તે ુ ંનામ મા મુા બાદ રા ુ.ં૪ 

મેરામણ ના અવસાન પછ  મા મુખાને ઇ. સ.૧૭૩૨ ધુી રાજકોટમા ંરા ય ક .ુ મેરામણ ના પાટવી ુ ંવર 

રણમલ -૧લાએ મા મુખનને માર  રાજકોટનો કબજૉ લઈ પોતાના િપતાની ગાદ  ઉપર બેઠા અને પોતાના ં

રાજયની રા ધાની ના થળ તર ક િવકાસ કાય  હતો.૫ રાજકોટ રા ય ુ ંરા ય ચ  પણ િવભા એ જ પસદં 

કરલ છે મા ંમાથ ેહરણ અને અધચં  પસદં કરલ છે બનેં બા ુ  શ તમાતાના િ લૂ રાખવામા ંઆ યા છે અને 

હરણ ઉપર એક કટાર રાખવામા ંઆવી છે. આનો અથ એ કર  શકાય ક રાજકોટ ેજો આ યા પહલા ંક કોઇની 

અસલ પહલા જ રાજ ચ  ૧૭મી સદ મા ંજપ સદંકર  લી  ુહ ુ.ં૬ વોકર કરારને પ રણામે સૌરા માથંી ાસવાદ  

લુક ગીર ચડાઈઓનો ત આ યો. આ કરારથી સૌરા માથંી અ યવ થા અને ધા ૂધંી ૂર થઈ અન ેશાિંત 

થપાઈ, પછ થી ઇ. સ.૧૮૨૦-૨૨મા ંરાજકોટમા ં ટ શ એજ સીની થાપના થતા ંસૌરા મા ંપાર પ રક કલહો 

અને ગાયકવાડનીસેના સાથેના સઘંષનો ત આ યો. તેથી શાિંત થપાય અને સૌરા ના િવકાસ માટની વૂ 

િૂમકા રચાઈ.૭ વળ  ત ેપિ મ હ દના રા યોની રાજધાની ુ ં થાન ભોગવવા લા ુ ંકારણ ક તે કા ઠયાવાડ 

પોલ ટકલ એજ ટ ુ ંવ ુ મથક હ ુ.ં૮ ઇ. સ.૧૮૨૨ ધુી રાજકોટનો િવકાસ બૂ મયા દત થયો હતો, પરં  ુ

ેજોની કાયમી લ કર  છાવણી અન ેઇ. સ.૧૮૫૮મા.ં તાજ ુ ંશાસન થપાયા પછ  ટશ સરકારની વહ વટ  

નીિતમા ં પણ પ રવતન આ ુ ં અન ે તેમણે ' ક યાણ'ની નીિત અપનાવી અને સાથે સાથ ે સૌરા ના 

રાજવીઓને પણ તેવી નીિત અપનાવવા ો સા હત કયા. ઇ. સ.૧૮૬૩મા ં િસિવલ ટશન (ક પ) થપાતા 

રાજકોટની પિ મ બા ુ  પણ સારો િવકાસ થયો. એમા ંવળ  રાજકોટ, કા ઠયાવાડ  એજ સીની રાજધાની બનતા ં

સૌરા ના રા -રજવાડાઓ અન ેબહારના વેપાર ઓ વગેર રાજકોટમા ંજમીન ખર દવા લા યા. તેથી રાજકોટ 

શહરનો િવ તાર વ યો ઇ.સ.૧૯૦૦ ધુીમા ં તો િસિવલ ટશનમા ં સૌરા ના અનેક રા યોનાઉતારાબધંાયા 

હતા.વીસમીસદ માલંાખા રાજના સમયમા ં રાજકોટના શહર કરણની સાથે તેના આ િુનક  કરણની પણ 

શ આત થઈ. રાજકોટ એ ના ુ ંરા ય હોવા છતા ંકા ઠયાવાડની ટશ એજ સી ુ ંવ ુ  ંમથક હોવાથી સૌરા ની 

રાજક ય િૃ ઓ ુ ંપણ એ વ ુ મથક બ ુ ંહ ુ.ં સાથે સાથે સૌરા ની આિથક અને શૈ ણક િૃ ઓ ુ ંક  

પણ બ ુ ં હ ુ.ં૯ પ રણામે રાજકોટ રા ય આ િુનક કરણના પથેં આગળ વ ુ ં હ ુ.ં રાજકોટ રાજયમા ં

બાવ રાજ અને લાખ રાજના ંસમયમા ક યાણંના કાય  બૂ થાય હતા.ં 

 વહ વટતં  

 વહ વટના ે ે રાજકોટ રા યમા ં ટશ એડિમિન શનના સમય દરિમયાન િનયિમત દફતર 

રાખવાની થા શ  થઈ હતી. બાવા રાજ એ રાજકોટ રા યના વહ વટમા ં યો ય ય તઓની િનમ કૂ 

કર ,રાજકોટનો િવકાસ કરવામા ંમહ વની િૂમકા ભજવી હતી. મહા મા ગાધંીના િપતા કરમચદં ઉ મ ચદં 

ગાધંીને દવાન તર ક અન ેઠાકોર સાહબના સલાહકાર તર ક કરસનદાસ ળૂ  િનમ કૂ કર  હતી.કરમચદં 

ગાધંી િન ૃ  થતા ં બાવા રા  રાજકોટના જ જન એવા મોતીચદં લુસીને દ વાન તર ક ની યા 

હતા.બાવા રાજના શાસનના તે રાજકોટમા ં૮૦ ટકા કમચાર ઓ રાજકોટના જ જનો હતા.ં તેથી તેમણે 

પણ રાજકોટના િવકાસમા ં ડો રસ દાખ યો હતો.બાવા  રાજ મા  ૩૪ વષની નાની વયે ઇ.સ.૧૮૯૦મા ં

અવસાન પા યા યાર લાખા રાજ મા  પાચં વષની વયે સ ા પર આ યા. યાર તેઓ સગીર હોવાથી ઇ. 

સ.૧૮૯૦-૧૯૦૭ ધુી રાજકોટમા ંફર  એકવાર ટશ મેનેજમે ટ હઠળ કુા ુ.ં ટશ સરકાર બાવા  રાજના 

રાજનીિત ણૂ કારભાર  એવા મોતીચદં લુસીને જ પોતાના તરફથી રાજકોટના વહ વટદાર ની યા 
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હતા.લાખા  રા  પણ  રાજકોટની રાજ ુમાર કૉલજમા ં િશ ણ લી ુ ં હ ુ.ં ઉપરાતં તેમણે દહરા ૂનની 

ઇ પ રયલ કડટ કોર (I.C.C)મા ંબે વષની લ કર  તાલીમ મેળવી હતી.લાખા  રા  ૨૧-૧૦-૧૯૦૭થી રાજવી 

તર કના સં ણૂ હકો આપવામા ં આ યા હતા. તેઓ ઇ. સ.૧૯૦૮મા ં લે ડના વાસ ે ગયા યાર તેમની 

ગેરહાજર મા ંરાજકોટ રા યનો વહ વટ ુ ય કારભાર  હર વન ભવાનભાઈ કોટક ુશળતા વૂક ચલાવી 

રા યની િત ઠા વધાર  હતી. લાખા રાજ ુ ંપાછળ િશ ણ તથા વાસને કારણે તેમ ુ ં ટ બ ુ  ઉદાર અને 

ગિતશીલ ર ુ ંહ ુ.ં તેમણે રાજકોટ રા યમા ંિવિવધ ે ે ધુારાઓ કયા હતા તેથી તેમન ેરાજકોટ રા યના 

આ િુનક કરણના ઘડવૈયા કહવામા ંઆવે છે.૧૦ 

 શહર ધુરાઇ 

 ઇ. સ.૧૮૬૯મા ં લોકશાહ ની પ િતએ રાજકોટ શહર ધુરાઈનો કાયદો પસાર કરાયો હતો. તેના 

અમલ માટ રા ય તરફથી ચાર અમલદારો અન ે  તરફથી પાચં ય તઓની બનેલી જનરલ સભા 

નીમવામા ંઆવી હતી.૧૧ લાખા રા  ઇ.સ. ૧૯૨૩મા ંપોતાની ને વહ વટમા ંભાગ લેતી કરવાના હ થુી 

રાજકોટ રા યમા ં ૂટંાયેલા ૯૦સ યોની  િતિનિધસભાની થાપના કર  હતી. તેમા ંબે બેઠકો ીઓ માટ 

અનામત હતી. તેમજ વેપાર ે ની-૯, ખેતી ે ની -૨૨, મ ૂર િવભાગની -૩૧, સા સુતંની -૨, કળા કૌશ ય  

િવભાગની -૧, તથા અ ય શહર જનોની -૨૫, મળ ને ુલ ૯૦ સ યો ટવાના હતા ૨૧ વષથી ઉપરના દરક 

નાગ રકને મતાિધકારનો હક આપવામા ંઆ ુ ંહતો.આમ સં ણૂ સૌરા મા ંદશી રા યોમા ંસં ણૂપણે ૂટંાયેલા 

સ યો ધરાવતી ત ેસૌ થમ સં થા હતી.૧૨ 

 યાયતં :  

 કા ઠયાવાડમા ંવોકર કરાર પછ  ઇ. સ.૧૮૩૧મા ં ટ શ એજ સીએ રાજકોટમા ંફોજદાર  અદાલત 

થાપી રા ઓના વ છદં  યાયની િવ ુ  િન પ  યાયતં ની ગોઠવણી કર ન ે નો ેમ સપંાદન કય  

હતો. પરં  ુઇ. સ. ૧૮૬૩મા ંકનલક ટગે સૌરા ના રા યોને સાત વગમા ંવહચી તેમની ફોજદાર  તથા દવાની 

યાયની સ ાઓ ન  કર  સૌરા મા ં આ િુનક યાયતં નો પાયો ના યો હતો. તેથી કનલ ક ટગેને  

સૌરા મા ં યાિયક ધુારણાનો ણેતા કહવામા ંઆવે છે.૧૩ ઉપરાતં પો લ ટકલ એજ ટન ે યાયકાયમા ંમદદ 

કરવા માટ ઇ. સ. ૧૮૭૨મા ંએક “ ુ ડિશયલ આિસ ટ ટ” ની િનમ ૂકં કરવામા ંઆવી હતી. તેને સેશ સ જજના 

હકો અપાય હતા. સૌરા ના રા યો અને તેમના ભાયાતો તથા ગરાસદારો વ ચેના ઝઘડાઓ ુ ં િનરાકરણ 

લાવવા માટ ઇ. સ. ૧૮૭૩મા ંરાજકોટમા ંરાજ થાિનક કોટની થાપના કરવામા ંઆવી હતી.૧૪ યાર પો લ ટકલ 

એજ ટ .બી. પીલના કાયકાળમા ં (૧૮૭૩-૧૮૭૮) કરવામા ંઆવી હતી. તેના ખુ તર ક એક અ ભુવી 

ટશ અમલદાર મેજર . ડબ .ુ વોટસન  વા કાબેલ અને કાયદ  ટશ અમલદારને ઇ.સ.૧૮૭૭મા ં

નીમવામા ંઆ યા હતા.૧૫ ઇ. સ. ૧૮૭૩મા ંશ  થયેલી રાજ થાિનક કોટ ૧૮૯૯મા ંબધં કર  દવાઈ હતી.૧૬ 

 આમ, ૧૮૭૩ થી ૧૮૯૯ ધુીના ુલ ૨૬ વષના કાયકાળ દરિમયાન રાજકોટમા ં ટ શ એજ સીએ 

થાપેલી રાજ થાિનકકોટ સૌરા ના યાયતં ના ઇિતહાસમા ં એક સીમા ચ હ પ ગણાવી શકાય તેણે 

સૌરા ના રા યોની યાય યવ થાને પણઓપ આપવામા ં મહ વ ુ ં દાન ક  ુ છે આ કોટ રા  અને 

ગરાિસયાઓ વ ચેના ઝઘડાના ઉકલ માટ ની સવ ચ અદાલત હતી. આ કોટ બ ે પ ોને સાભંળ ને તટ થ 

યાય આ યો હતો. આમ રાજ થાિનક કોટ સૌરા ના આ િુનક ઈિતહાસમા ંએક ગૌરવ ણૂ, ન ધપા , મહ વ ુ ં

થાન ધરાવતી હતી. 

 આિથક ે ે ધુારા 

રાજકોટ રા ય ુ ંનાણાક ય વષ ૧લી નવે બરથી ૩૧ઑ ટોબર ગણવામા ંઆવ ુ ંહ ુ ં૧૯મી સદ ના 

ઉ રાધમા ંરાજકોટ ુ કાળ તથા લેગનો િશકાર બ ુ ં યાર રા ય ુ કાળ રાહત માટ કટલાક પગલા ંપડ ા 
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હતા.૧૭ રાજકોટના ઠાકોર સાહબ લાખા રા  પોતાના રા યના આિથક િવકાસ માટ સૌથી વ  ુભાર ૃિષના 

િવકાસ ઉપર ૂ ો હતો, કારણક ખેતીનો િવકાસ થાય તો ખે તૂો અન ે રા ય બનેંની આિથક થિત ધુર. 

રાજકોટ રા યોની નો સૌથી મોટો સ હૂ લગભગ ૯૦ ટકા વ તી ખેતી ઉપર આધા રત હતી તેથી પોતાની 

ના સૌથી મોટા આ જનસ હૂના ક યાણ માટ તેમણે સૌથી વ  ુ યાન આ ુ ંહ ુ.ં 

રાજકોટ રા યનો િવ તાર ૭૩૦ચો. ક.મી હતો.૧૮ રા યમા ં ખેતી કરવા લાયક જમીન ુ ં ે ફળ 

૧૯૩૦-૩૧ મા ં૧,૦૭,૮૮૩એકર અને ૩ ુઠંા હ ુ.ં૧૯ રા યમા ંજમીન પાચં કારની હતી. તેમા ંઅનાજ, કઠોળ, 

તેલી બયા, રોક ડયા પાકો અને શાકભા ની ખેતી કરવામા ંઆવતી હતી. રા યમા ંિસચાઈ ુવાઓ અને તળાવો 

મારફત કરવામા ંઆવતી હતી. રાજકોટ રા યએ ઇ. સ.૧૮૯૫ મા ં િપયા ચાર લાખના ખચ રાજકોટના િસમાડ 

લાલપર  તળાવ બધંા ુ ંહ ુ.ં તે ઉપરાતં સરધાર, ુવાડવા, પીપળ યા, હલે ડા તથા આણદં રુમા ંતળાવો 

બધંા યા હતા. તેમાથંી લગભગ ૩૫૦૦ એકર જમીનમા ંિસચાઈ ુ ંપાણી મળ ુ.ં૨૦ આ ઉપરાતં રા યમા ંખેતી 

ુ ય વે વરસાદ આધા રત હતી. તેથી િસચાઈના સાધનોના િવકાસ માટ ઠાકોર સાહબ લાખા રા  કટલાક 

પગલા લીધા હતા. 

- નવો ુવો ખોદવા માટ ખે તૂન ેરા ય તરફથી ૨૦૦ િપયાની મદદ. 

- પાણી ા ંનીકળશે તે ુ ં ણકાર પાસે ખાતર  આપી હોય તેવી જ યાએ ૨૫હાથ ડો વૂો ખોદ ત ેછતા ં

પાણી ન નીકળે તો પણ તેવા ખે તૂોને િપયા ૨૦૦ની મદદ. 

- ુના ુવા ડા ઉતારવાના ખરખર ખચના ૭૫ ટકાની સહાય 

- ુવાના નવા પાકા મથાળા બાધંવાના ખરખર ખખચના ૬૬.૬%ની સહાય 

- ુના ુવાના મથાળા ર પેર કરવાના ખચમા ંપણ યો ય ભાગ રા ય તરફથી અપાતો૨૧ 

રાજકોટ રા યમા ંખેતીના િવકાસ માટ િસચાઇથી ખેતી કરવા માટ ો સાહન આપવામા ંઆવ ુ ંહ ુ ં

મક -(૧) ૧૯૨૮-૩૦ના ણ વષ દરિમયાન ુવાના પાણીથી િસચાઈ કરવામા ંઆવે તો મહ લુ બે વષ ધુી 

૩૩ ટકાને બદલે ૨૫ ટકા જ લેવાશ,ે આમ આઠ ટકા મહ લૂની રાહત આપી હતી.(૨)રા યમા ંતલાટ ઓ ારા 

રા યના ખે તૂોને નવા ુવા માટ ણ વષ ધુી વૂાના પાણીથી િસચાઈ કરવા  તલાટ ઓ ેરણા આપશે તેને 

વૂાદ ઠ િપયા ૧૦નો રુ કાર અપાશે.૨૨ 

જમીનના પાકોમા ં ધુારણા કરવા  નવી તના સારા બયારણો ,ખાતર અને જ ં નુાશક દવાઓનો 

ઉપયોગ કરવા માટ એક મોડલ ફામ સાથે રા ય તરફથી ખેતીવાડ  ખા  ુ થા ુ ંઅન ે તેમા ં તેના ણકાર 

અિધકાર ઓને ની યા ંહતા. રા યમા ંપાચં ૃિષ િન ણાતંો િનમવામા ંઆ યા હતા. તેઓ ગામડાઓમા ં વાસ 

કર ન ેખે તૂોને નવી પ િતઓના ઉપયોગ િવશે સમ વતા હતાઅને તેનો ઉપયોગ કમ કરવો તે શીખવતા 

હતા.૨૩ ખે તૂોને ખેતીવાડ ુ ં ાન વૈ ાિનક ઢબે મળે ત ેમાટ રાજય ેપોતાના ખેતી ખાતાના સલાહકાર પાસે 

ૃિષ વાચંનમાળાના ણ ુ તકો લખાવી ધોરણ ૩ થી ૫ ધુી તેમ ુ ંિશ ણ દાખલ કર ુ,ં તેનો હ  ુકળવણી 

સાથે ખેતીનો િવકાસ કરવાનો હતો.ખે તૂોના બાળકો માટ મફત િશ ણ અને મફત ુ તકો આપવાના ુકમો 

કરાયા હતા. આ ઉપરાતં ખેતીવાડ ના નવા ઓ રોનો ઉપયોગ કરવા પણ ો સાહન અપા  ુહ ુ.ં ખે તૂોને 

સાર  તના બયારણ અને ખેત ઓ રોની મા હતી આપવા રા ય ૃિષ દશનનો પણ ગોઠવ ુ ંકા ઠયાવાડ 

રાજક ય પ રષદના અિધવેશન વખતે રાજકોટમા ંખેતીવાડ  અન ેઔ ોગક ઉ પાદનો ુ ં દશન રાખે ુ ંતેમા ં

લાખા રા  િપયા ૨૫૦૦ની મદદ આપી હતી. ખે તૂોના ક યાણ માટ રા ય ેકટલાક કાયદાઓઘડ ા હતા. 

મ ક ખે તૂોને રાહત આપવાના િનયમો વેઠ થાની ના દુ  કરજ માફ  વગેર લાખા રાજ પોત ેદર વષ એક 

મ હનો ગામડામા ં કુામ કર  ફરતા ંઅને દરક નો ેમ અન ે િવ ાસ સપંાદન કરતા. પ સુવંધન માટના 

પણ પગલા લીધા હતા. ઇ. સ.૧૯૧૦મા ં વુરાજ ધમ િસહના જ મ સગેં રા યમા ંગૌવધની મનાઈ ફરમાવી 

હતી. પ  ુઉછેર વૈ ાિનક ઢબે કરવા પેડોકમા ં  ઢોર ઉછેર ક  તથા મરઘા ઉછેર ક  શ  કરાયા હતા.  
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ઉપરના કટલાક કોર ના દૂ કયા હતા. ઊધડ વીઘોટ ન ેબદલે એકસરખી ભાગ બટાઈ પ િત દાખલ કર  હતી. 

ખે તૂોને શા ુકારોના પં માથંી બચાવવા ખે તૂ બક થાપવામા ંઆવી હતી. 

લાખા રાજના શાસનકાળમા ંરાજકોટ શહરનો િવ તાર અને વ તી વ યા હતા. વળ  રા યમા ંવેપાર 

અને ઉ ોગોનો પણ િવકાસ થયો હતો. લાખા રા  વેપાર અને ઉ ોગોન ે ો સાહન આપવા ય નો કયા હતા. 

ઇ.સ.૧૯૧૦મા ં રાજકોટ ટટ બે ક, ઇ.સ.૧૯૧૧મા ં કાપડ િમલ,ઇ.સ.૧૯૧૫મા ં ૃિષ બકો અન ે પછ થી 

લાખા રાજ રોલર લોર શ  કરલ હતા.ઇ.સ.૧૯૨૪માપંાવર હાઉસ શ  કર  લોકોન ે વેપાર તથા ઉ ોગોને 

વીજળ ની સગવડ અપાઈહતી.૨૪ આિથક િવકાસની સાથ ે માલ અને માણસોની હરફર માટ ર તાઓ અને 

ર વેના બાધંકામ પણ હાથ ધરાયા હતા.ઇ.સ.૧૮૬૫મા ંવઢવાણ થી રાજકોટનો ર તો બાધંવા ુ ંકામ શ ુ થ ુ ં

હ ુ.ં ઇ.સ.૧૮૮૦ પછ  ગ ડલ, મોરબી અને મનગર રા યોએ રાજકોટ ધુીની રલવે લાઇનનો નાખી હતી. 

જોક રાજકોટ રા યની પોતાની કોઈ રલવે નહોતી.૨૫ આમ રાજકોટ રા યે ર તા અને રલવે માગ સૌરા ના 

અ ય રા યો તથા ુબંઈ સાથે જોડાતા રાજકોટનો આિથક િવકાસ ઝડપી બ યો હતો. 

 સામા જકઅને શૈ ણક ધુારાઓ 

 સામા જક ધુારણા ે ે સૌ થમ રાજ તૂોમા ં વતતો દ કર ઓને ૂધપીતી કરવાના ર વાજને 

ના દૂ કરવાના ય નો થયા હતા. રાજકોટના રાજવી મહરામણ  ચોથાએ આ રવાજ બધં કરાવવામા ં ેજ 

સરકારની મદદ કરલી. એ માટ કદર કર ન ેઇ.સ.૧૮૫૭મા ં ટશ રાજયેએ મને સોનાનો હાર ભેટ આ યો હતો. 

ઇ. સ. ૧૮૫૭મા ંરાજકોટ રા યના લોકોના નૈિતક િવકાસ માટ ુગાર અટકાવવાનો કાયદો અને પરવાનગી 

િવના પ -ુ પ ીઓના િશકાર કરવા ઉપર િતબધં કૂતો કાયદો પસાર કરવામા ંઆ યો હતો. 

 ઇ. સ.૧૮૫૫મા ંરાજકોટમા ં'સૌરા - હતવધક મડંળ ' થપાઈહતી. તો 'સૌરા  દપણ' અન ે 'િવ ાન 

િવલાસ' વા સામિયકોએ પણ નવા ધુારાવાદ  િવચારો ફલા યા. ટ શ એજ સીના નાગર અમલદાર 

મ ણશકંર કકાણી અને રાજકોટના રાજવીના સલાહકાર કરસનદાસ ળૂ એ સામા જક ધુારાની ચળવળને 

ો સાહન આ ુ ંહ ુ.ં ઇ. સ.૧૮૭૪મા ં ટંકારાના ળૂ વતની એવા દયાનદં સર વતીએ રાજકોટમા ંઆવીને 

વચનો આ યા. પછ થી અહ  આયસમાજની થાપના થઇ હતી.આમ સામા જક અને ધાિમક ધુારણા ે ે 

સૌરા મા ંરાજકોટ અ ેસર ર ુ ંહ ુ.ં૨૬ િશ ણના િવકાસના ે ે પણ રાજકોટ સૌરા ુ ં િવ ા ક  ર ુ ંહ ુ ં

અનેછે. રાજકોટમા ં થમ જુરાતી શાળા થપાઇ હતી. સૌરા મા ંક યા કળવણીનો પાયો રાજકોટમા ંનખંાયો. 

ઇ.સ.૧૮૬૭મા ંહ ટર િનગ કોલેજ ( ુ ષો માટ) અને ઇ. સ.૧૮૮૫મા ં ીઓ માટ બાટન િનગ કોલેજ ( ીઓ 

માટ) થપાઇ હતી. સૌરા મા ં ઇ.સ.૧૮૬૩મા ં ધુારાનો િશ પી કનલ ક ટગ હતો. તેના ય નોથી 

જઇ.સ.૧૮૭૦મા ંરાજકોટમા ંદશી રા યોના ભાિવ રાજવીઓની િશ ણ આપવા માટ 'રાજ ુમાર કોલેજ' થપાઇ. 

ઠાકોર સાહબ બાબા  આ કોલેજમા ંઅ યાસ કય  હતો તેઓ આ કોલેજના થમ બેચના િવ ાથ  હતા. આમ 

યવ થત ે  િશ ણ મેળવનાર તેઓ રાજકોટના થમ રાજવી હતા. રાજકોટમા ં રાજ ુમાર કોલેજની 

થાપના સૌરા મા ંએક નવા ગુનો ઉદય ચૂવે છે.૨૭ પછ થી તે પિ મ હદની સૌથી મહ વની સં થા બની 

ગઈ.ઇ.સ.૧૮૭૪મા ં આ ડ હાઈ લૂની થાપના થઈ, મા ં પછ થી ગાધંી  ભ યા હતા. આ ઉપરાતં 

રાજકોટમા ંલગ લાઈ ેર  અને ઇ.સ.૧૮૮૮મા ંવૉ સન ુ ઝયમની પણ થાપના થઇ હતી. આમ રાજકોટ 

સૌરા ુ ં િવ ાક  બ ુ.ંઇ.સ.૧૯૨૯મા ં સં ણૂ રા યના િશ કો ુ ં એક િશ ણ સમેંલન બોલા ુ ં હ ુ.ં 

સૌરા મા ં થમ ી વાચંનાલય રાજકોટમા ંશ  કરા ુ ંહ ુ.ં રા યમા ં િપયા ૩૫ ધુીનો માિસક પગાર મેળવતા 

કમચાર ઓના બાળકોને ે  િશ ણ મફત આપવાનો િનયમ કય  હતો. યં શા , એ જિનય રગ તથા 

રસાયણશા ના ુ તકો જુરાતી ભાષામા ંલખાવીને શાળામા ંદાખલ કર  ટકિનકલ િશ ણને મા ભૃાષામા ંકર  

તેને ો સાહન આ ુ ંહ ુ.ં૨૮ 
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 રા ય િૃ ઓ 

 રા ય િૃ ની ટએ પણ સૌરા મા ંરાજકોટ ુ ં દાન મહ વ ુ ંર ુ ંછે. ેજો િવ ુ ની કોઈપણ 

િૃ ન ે પી ર તે પણ મદદ કરવામા ંમોટા દશી રા યો પણ ગભરાતા હતા,ં એવા સમય ેરાજકોટના ઠાકોર 

સાહબ લાખા રા  ઇ.સ.૧૯૯૦મા ં 'કા ઠયાવાડ રાજક ય પ રષદ' ુ ં થમ અિધવેશન રાજકોટમા ંભરવાની 

પરવાનગી આપીને પોતાની રા વાદ  િવચારસરણીનો પ રચય આ યો હતો, તો વળ  સરધારનો િશકાર -

સ યા હ પણ રાજકોટમા ઇ.સ.૧૯૨૨મા ં થયો હતો. લાખા રા  પોતાની ને ' - િતિનિધ સભા' 

આપીન ેજવાબદાર રા યતં ની દશામા ં થમ પગ ુ ંભ  ુહ ુ ંએમ કહ  શકાય. આ સભામા ંબધા જ સ યો 

ૂટંાયેલા રાખવામા ંઆ યા હતા. સૌરા મા ંએમ ુ ંઆ પગ ુ ંઅ વૂ હ ુ.ં એ ર ત ેરાજકોટ સૌરા મા ંરાજક ય 

ર તે ગિતશીલ રા ય તર ક િસ  થ ુ.ં આ ઉપરાતં લાખા રા  'વેપાર  મડંળ' અન ે'ખે તૂ મહાસભા' વી 

સં થાઓ થાપી હતી અને કિવવર રવી નાથ ટાગોર ુ ં રાજકોટમા ં વાગત ક  ુ હ ુ.ં ઇ.સ.૧૯૨૯મા ં

'કાઠ યાવાડ ુ ત પ રષદ' ુ ં ખુ થાન લેવા રાજકોટમા ંજવાહરલાલ નેહ ુ આ યા યાર એમ ુ ંપણ સ માન 

ક  ુહ ુ.ં એમા ંપણ તેમણે 'કાઠ યાવાડ નર  મડંળ' એટલે ક કા ઠયાવાડના રાજવીઓ ુ ંસગંઠન ઊ ુ ંકરવાનો 

 ય ન કરલો તેનાથી ટશ સરકાર રોષ ેભરાઇ હતી. યાર સામ ેપ ે ઇ.સ.૧૯૨૫મા ંભાવનગરમા ંમળેલી 

'કા ઠયાવાડ રાજક ય પ રષદ' લાખા રાજની રા વાદ  તૃીઓને બરદાવીન ેગાધંી ના અ ય  થાને 

સ માનપ  આ  ુહ ુ.ં 

 બારડોલી સ યા હ,ખાખરચી સ યા હ, દાડં  ચૂ, િવરમગામ અને ધાગં ા સ યા હ વગેરમા ં

રાજકોટ રા યમાથંી વયસેંવકો જોડાયા હતા. તો ૧૯૩૮-૨૯નો મહ વનો રાજકોટ સ યા હ અહ  જ થયો હતો. 

'રાજકોટ સ યા હ'મા ં તો ગાધંી એ અહ  આવીને રા ય શાળામા ં ઉપવાસ કયા. તેથી રાજકોટ રાજયે 

રા યાપી મહ વ ધારણ ક .ુ આ સ યા હ િન ફળ ગયો પણ એનાથી સૌરા ની રા ય િૃ ને વેગ 

મ યો. ૂનાગઢની વતં તા માટની આરઝીહ ુમતની થાપના ૨૫-૯-૧૯૪૭ના દવસે ુબંઈમા ંથઈ પણ એને 

રાજકોટમા ંઆવીને જ પોતાની િૃ ઓ કર  હતી અને સફળતા પણ મેળવી હતી.૨૯ 

 આમ, રાજકોટ એ સૌરા ના ૨૨૨ રા યો ુ ંએક નાનક ુ  ં તીય વગ ુ ંરા ય હોવા છતા ંઅ યતં 

મહ વ ુ ં બ ુ ં હ ુ.ં એ સૌરા ની રાજક ય િૃ ઓ ુ ં ક  બ ુ ં હ ુ.ં એ આિથક ે ે પણ વેપાર અને 

વા ણ યથી સ ૃ  એ ુ ંક  બ .ુ ટશ શાસનને કારણે  સૌરા મા ં ધા ૂધંીન ેબદલે રાજક ય થરતા 

છપાતાએનો સૌથી વ  ુ લાભ રાજકોટને મ યો હતો. એ ટશ એજ સી ુવં ુ મથક હોવાથી અહ  થયેલા 

સામા ક અને આિથક ધુારાઓની યોત સૌરા ના બી  દશોમા ંપણ ફલાઈ હતી. રાજકોટના રાજવી 

લાખા રાજના ગિતશીલ િવચારો બી  ગિતશીલ રા યો માટ પણ ેરક અને ો સાહક બ યા હતા. તો 

અહ  થપાયેલી શૈ ણક સં થાઓ એ એની થાપના પછ ના વષ મા ંઅનેક મહ વના અમલદારો,મહા ુ ુષો 

અને  રાજવીઓના ય ત વના િવકાસમા ંમહ વનો ભાગ ભજ યો હતો. તેમ જ ખેતીવાડ ના ે ે પણ િવકાસ, 

વેપાર અને વા ણ ય ે ે પણ િવકાસ, આરો ય ે ે, રોડ-ર તાઓઅન ેસમાજ ઉ ારક િૃ ઓ પણ કરવામા ં

આવતી હતી. ૂંકમા ંએમ કહ  શકાય ક રાજકોટ રા યએ સૌરા ુ ંમા  બી  વગ ુ ંરા ય હોવા છતા ંવહ વટ , 

સામા જક-આિથક અન ેશૈ ણક તથા સાં ૃિતક ટએ સૌરા ના દય સમાન હ ુ ંઅન ેતેથી સૌરા ના દશી 

રા યોમા ંએ ુ ં દાન અ પુમ ર ુ ંહ ુ ંએમ કહ  શકાય. 
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ભારતીય સં ૃિત, મેળા અન ેઉ સવો 
 

પટલ તૂનબહન ભીખાભાઈ 

સશંોધક; ી ગોિવદ ુ ુ િુનવિસટ  ગોધરા 
 

તાવના 

           ભારતીય સં ૃિત એ સૌથી ાચીનતમ સં ૃિત છે. ભારતીય સં ૃિત ગગંાના વાહ સમાન છે. ભારતીય 

સં ૃિત સાથ ેજોડાયેલ મેળા અને ઉ સવો આ  િવ  િસ  છે. આ મેળા માણવા અને ઉ સવનો આનદં લેવા 

માટ િવદશીઓ ભારતમા ં આગમન કર છે અન ે ભારતીય સં ૃિતન ે ણે અને માણે છે. મેળા અને ઉ સવો 

લોક વન ુ ંઅગ ય ુ ં ગ છે અને આપણી સં ૃિત સાથ ેજોડાયેલા છે. ઉ સવ અને મેળા ભારતીય સં ૃિતનો 

ધબકાર કર  શકાય. ાચીન કાળથી ભારતીય કલા અન ેસં ૃિત િવ ભરમા ંઆગ ુ ં થાન ધરાવ ેછે અને એ 

વનના આનદં ઉ લાસનો બૂ જ ુદંર સમય આપણા રો જદા વનને નાિવ ય ણૂ બનાવ ુ ં ે ઠ કાય 

ઉ સવ અન ેમેળા કર છે. ભારતમા ંવસતા િવિવધ ધમ, િત, ભાષાના લોકો પોતપોતાના ર ત રવાજો અ સુાર 

હષ લાસ સાથ ેઉ સવ ઉજવ ેઅને મેળાનો આનદં લે છે અન ેભારતીય સં ૃિતન ેઉ ગર કર છે. 

મેળા અને ઉ સવ એક કારના આનદં અને ઊ નો ઉભરો કહ એ તો તે ખો ુ  ંનથી. લોક વન ુ ંદવત 

તેના સાં ૃિતક લોકઉ સવ અને લોકમેળામા ંજોવા મળે છે. ભારતની આ સાં ૃિતક એકતાના ળૂ લોક ઉ સવો 

અને લોકમેળામા ં જ પડલા છે. દરક મેળા ુ ં પ અને તેમાનંી િૃ ઓ ુ દ  ુદ  હોય છે. ભારતીય 

લોકપરંપરામા ંભારતના મેળા અન ેઉ સવો અગ યની િૂમકા ભજવે છે. મેળા અને ઉ સવો ભારતના ધબકતા 

લોક વનની તીિત કરાવે છે. મેળા અને ઉ સવો આનદં આપવાની સાથે માનવીન ેઈ રા ભ ખુ કર છે અને 

કલા ભાવનાનો િવકાસ થાય છે. આનાથી લોક વનનો સં કાર િવિનમય થાય છે. ભારતમા ંઉજવાતા િવિવધ 

મેળાઓ અને િવિવધ ઉ સવો ભારતીય સં ૃિતન ે ઉ ગર કર અને ભારત ુ ં ગૌરવ વધાર છે. ઉ સવ તો 

ભારતીયોના દયના ધબકારા સમાન છે. ભારતની િવિવધતામા ંકટલી એકતા છે તે આખો દશ ફયા િવના ણ ુ ં

હોય તો દશના દસ-બાર મેળા ફર  લેવા તો તેનો યાલ આવી ય. આ મેળાઓ તહવારો અને ઉ સવો ભારતીય 

સં ૃિત ુ ંઅગ ય ુ ં ગ છે. 

સં િૃત 

ે  શ દ ક ચર ળૂ લે ટન શ દ ક ટ (cult) ક સ (cults) પરથી ઉતર  આ યો છે. નો અથ 

ક ખેડાણ કર ુ ંઅથવા ઉગાડ ુ ંઅને ુ  કર ુ ંઅને જૂન કર ુ ંએવો થાય છે. ૂંકમા ંએનો અથ કોઈ એક ચીજ-

વ ુ ુ ંએ ુ ંતો વાવેતર ક ુ કરણ કર ુ ંતે આપણી શસંા ક સ માનને યો ય બની રહ. એ વા તવમા ંસં ૃત 

ભાષાના સં ૃિત શ દ ુ ંજ છે. આમા ંસં ૃિત શ દ  ક  (કર ુ)ં  સં ૃત ભાષાના ળૂ શ દમાથંી ઉતર  આવેલ 

છે. ણ  યવહા ુ શ દ છે. ક , ૃિત (  તે ુ ં ળૂ વ પ) અન ેસં ૃિત ( ધુરલ બાબત ક થિત) ક અન ેિવ ૃિત 

(ત વોની નાશવતં થિત). યાર પણ ૃિત અથવા ળૂ વ ુ ુ ં ન ુ ં ુ  ધારણ કરાય યા ં તેને સં ૃિત 

કહવામા ંઆવે છે. 

સં ૃિત વનનો એક માગ છે. સં ૃિત એટલે આપણી ૃિત અને વનશૈલી તથા િવચારસરણીની 

અ ભ ય ત. મ ુ યની િવચાર ણાલી, વન ણાલી અન ેભ ત ણાલી એટલે સં ૃિત આવો સામા ય અથ 

થાય. વન વવાની કળા એટલે સં ૃિત. એક િવચારધારા, પરંપરા, વાણી, વતન અને િવચારનો મેુળ થાય 

છે તેવા લોકોના સ હૂને સં ૃિત કહ છે. આપણા વૂજો તેમના રુોગામી પાસેથી ઘ ુ ંબ ુ ંશી યા છે. સમય 

પર આગળ વધતા એમન ેએમા ંપોતાના અ ભુવન ેઆધાર ઉમેરો પણ કય . આ ટએ આપણે આપણા વૂજો 
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પાસેથી ઘ ુ ંશી યા. આ ર તે સં ૃિત પેઢ -દર-પેઢ  હ તાતં રત થઈને આગળ વધતી જ રહ છે. સં િૃત વન 

સાથે ગાઢપણે જોડાયેલ છે. 

ભારતીય સં િૃત 

ભારતીય સં ૃિત એ િવ ની સૌથી ાચીન સં ૃિત છે. ુ િનયાના અ ય દશોની સરખામણીએ ભારતીય 

સં ૃિત આ દકાળથી પરંપરાગત સાથે જ વતં રહ છે. ભારતને િવિવધ સં ૃિતઓની િૂમ તર ક ઓળખવામા ં

આવે છે. ભારતીય સમાજમા ંપેઢ -દર-પેઢ  હ તાતંરણ તરફ જતી વનશૈલી એટલે ભારતીય સં ૃિત એમ પણ 

કહવાય. આપણી સં ૃિત આપણા વનનો પથ કહવાય. ભારતીય સં ૃિતએ સમ  િવ મા ં રહ યવાદ  

સં ૃિતઓમા ંએક અન ેસૌથી ૂની અને વતં સં ૃિત તર ક ઓળખવામા ંઆવે છે.  ધમથી માડં ને લોકોની 

રહણીકરણી, મા યતાઓ, પહરવેશ, ભાષા અન ેબોલી, ધાિમક આ થા રવાજો, ઉ સવો, પવ  વન તારા બધા 

પાસાઓ િત બ બત થાય છે. ભારતીય સં ૃિતએ ભારતના લોકોન ે કળા, નીિત, સગંીત, કાયદો, સા હ ય, 

રવાજ, ટવો, થાપ યો, િશ પો, ધમ, િવ ાન અને દાશિનક િસ ાતં પી વારસાની ભેટ આપી છે અને આ  સમ  

િવ ના વાસીઓ માટ એક ઉ મ પયટન થળ છે. 

ભારતીય સં ૃિતનો બૂ જ મહ વ ણૂ ભાગ છે ધમ. ભારત એક બનસાં દાિયક (ધમિનરપે ) દશ 

છે. બનસાં દાિયક એટલે દરક ધમ અને સં દાયને કોઈ પ પાત િવના સર ુ ંજ મહ વ આપવામા ંઆવે છે 

તેમજ સવધમ સમભાવની ભાવના ળવવામા ં આવે છે. તમામ સં દાયો અને ધમ યે સમભાવ અને 

રાખવામા ંઆવે છે. ભારતમા ં હ ુ , ુ લમ, તી, શીખ, ન, પારસી અન ેય ુદ  ધમ પાળતી  વસે છે. 

ભારતના બધંારણે ભારતને એક ધમિનરપે  રા  હર કરલ છે. મા ં યેક ય તને પોતાની ઈ છા 

અ સુાર ધમપાલન કરવાની ટ છે. ધમની ભ તા હોવા છતા ંસૌ સમાન ર ત ેધમ ુ ંઆચરણ કર  શક તેવા 

ભુ આશયથી ભારત દશમા ંદરક ધમને સર ુ ંમહ વ આપવામા ંઆ ુ ંછે. 

ભારત સં ૃિતમા ંિવિવધતા ધરાવતો દશ છે. િવ ના મહાન આઠ ધમ ના લોકો અહ  ભા ભૃાવ વૂક 

રહ છે. િવિવધતામા ંએકતાના દશન ભારતીય સં ૃિતમા ંથાય છે. ભારતના લોકોમા ંઘણી િવિવધતા જોવા મળે 

છે. િવ ભરમાથંી ઘણી ઓછ  સં ૃિતમા ંભારતીય સં ૃિત વી િવિવધતા જોવા મળે છે. િવિવધ કારના લોકો, 

પહરવેશ, બોલી, ભાષા, િત, ધમ, સં દાય આ ટએ ુ િનયામા ંસૌથી વ  ુવૈિવ ય ધરાવતો દશ હોય તો તે 

છે આપણો ભારત દશ. હ રો વષ  પહલા ંિવિવધ  ભારતમા ંઆવીને થાયી થઈ આય થી શ  કર  કુ, 

ઘુલો, પારસીઓ, ડચ, પો ુગીઝો અને ેજો ભારતમા ંઆ યા અન ેસાથે સાથે િવિવધ િત- િત પણ 

લા યા અને સાથ ેએમની થાનીય સં ૃિત, બોલી, ર ત રવાજો, ધમ વગેર લઈને આ યા. આ બધાના િમ ણથી 

એક ભારતીય સં ૃિત ુ ં િનમાણ થ ુ.ં ભારત એક રા નો િવચાર છે. ભારતમા ંકા મીરથી લઈને ક યા ુમાર  

ધુી અને જુરાતથી લઈને અ ુણાચલ દશ ધુી દશવાસીઓમા ંરંગ, પ, પોશાક, ખોરાક, ધમ, રહણીકરણી 

વગેરમા ં ભ તા જોવા મળે છે. ભારતમા ંબોલાતી િવિવધ ભાષાઓ અને બોલીઓએ િવિવધતાસભર સા હ ય ુ ં

સ ન ક  ુછે. ભારતના મહાન ઋિષ િુનઓ, તપ વીઓ, ગુ ુ ુષો અને ખુી સતંોએ હમંેશા શાિંત, સમ વય 

અને િવ બં ુ વની વાતો પર ભાર ૂ ો છે. ભારતમા ંવસતી તમામ  પોતાના ધમ અને સં દાય તેમજ 

પરંપરા માણે િવિવધ તહવારો અને ઉ સવો ઉજવે છે, િવિવધ ભાષાઓ બોલે છે છતા ંપણ પોત ેભારતીય 

હોવા ુ ં ગૌરવ અ ભુવ ે છે. સમરસતાથી અને સહઅ ત વની ભાવનાથી પોતા ુ ં વન વે છે અને 

િવિવધતામા ંએકતા  ુસ ન કર છે. ભારતીય સં ૃિતની િમ  ૃિતએ ગાયન-વાદન, નાટકો, કલાના વ પો 

વા ક િશ પકામ , ચ કામ અન ે થાપ ય કલા, ૃ યના વ પો વગેરએ પણ ભાવ પાડ ો છે. િવિવધ 

ભાષાઓમા ંરચાયે  ુઆપ ુ ંસા હ ય પણ તેની આ ૃિત ુ ં િતપાદન કર છે. ભારતીય કલા, થાપ ય, સગંીત, 

ભાષા, ત વ ાન અન ેધમ િવિવધતાસભર હોવા ઉપરાતં આ વારસાનો સ ુ ચય છે અને તે ભારતીય સં ૃિત ુ ં
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સ દય છે. સમ  ુ િનયા એક િવશાળ ુ ુ ંબ છે એવી ભાવના ભારતમા ંવેદકાળથી ચ લત છે. ભારતની ાચીન 

સં ૃિતએ સમાજમા ંસ હ તુા અન ેસમ ય પી  બીજ વા યા હતા તેમાથંી આ  િવશાળ વટ ૃ  બની ગ ુ ં

છે. િવિવધ ધમ , િતઓ, ાિતઓ, સં ૃિતઓ, ર ત રવાજો, ભાષાઓ, સં દાયો, ઉ સવો વગેરને પોતાનામા ં

સમાવીને ભારત ેવ ધૈુવ ુ ુ ંબક  ્ની ભાવનાન ેિવ મા ંસાકાર કર  છે. બી ને ખવડાવીને ખા ુ ંઅને યાગીને 

ભોગવ ુ ંએ ભારતીય સં ૃિતનો ણુ છે. 

મેળા 

ભગવ ોમડંલમા ં જણા યા માણે મેળો એટલે ત ઘડ  એ છે લો મેળાપ થવો. કોઈ ઉ સવની 

ઉજવણી િનિમ  ેભેગા થયેલા લોકોનો જનસ હૂ મેળો એટલે મેળા. લુાકાત આ િસવાય મેળાના અ ય અથ 

ા, તમાશો ખેલ, મેળાપ, લુાકાત સમાગમ વા થાય છે. મેળો એટલે હળ ુ-ંમળ ુ.ં પરંપરાગત રવાજ 

જુબ િનયત કરલા થળે અને સમય ે મળ ુ.ં મેળો એટલે યાપાર, મનોરંજન, સં ૃિત અને આ યા મનો 

ચ વુણી સગંમ. ચાર વહણનો સગંમ છે. ુ દ  ુદ  દશામાથંી આવતા મેળાઓ સામા જક, ધાિમક અને 

સાં ૃિતક પરંપરાઓ ુ ં િતક છે. ધમ સં ૃિત અન ેમાનવ વનનો િ વેણી સગંમ એટલે મેળો. 

ભારતની સાં ૃિતક એકતાના ળૂ લોકમેળામા ંપડલા છે. ભારતીય સં ૃિતને ઉ ગર કરતો અવસર 

એટલે મેળો. ભારતના સમાજ વનમા ં મેળો અગ ય ુ ં થાન ધરાવે છે. ભારતમા ં ભરાતા ભાતીગળ મેળા 

ભારતના તેમજ િવદશી લોકોન ેમનોરંજન, ખર દ  અને ભારતીય સં ૃિતને ણવાનો અવસર આપે છે. મેળો 

સમાજ વન ુ ંઅગ ય ુ ં ગ છે. મેળો એ વનમા ંઆનદં અન ેઉ સવ છલકાવતી એક િવિશ ટ લોક િૃ  

છે. મેળો એ માનવ દયના ઉ લાસ -ઉમગં ુ ંએક મહા ૂ ુ ંપવ છે. ભારતીય સં ૃિતન ેઉ ગર કરવા માટ 

મેળાઓ ુ ં આયોજન થાય છે. આ મેળાઓને માણવા અને ભારતીય સં ૃિતન ે ણવા માટ દશ-િવદશથી 

વાસીઓ આવતા હોય છે. ભારતીય લોક પરંપરામા,ં ભારતના લોક વનમા ંમેળા માનવ ુ ં િત બબ ઝીલે 

છે. મેળો એ અિતપ ર મવાળ  જદગીમાથંી આનદં-ઉ સાહ ભર રૂ ર તે છલકાવનાર  એક િવિશ ટ લોક િૃ  

છે. મેળો માણવાનો આનદં અનોખો છે. મેળા ુ ય ધાિમક તહવાર અન ેયા ા થાને તેમજ મં દરોની આસપાસ, 

નદ  સગંમ થાને, તળાવના કનાર, ુગંર ક ટકર ની તળેટ મા,ં લીલીછમ હ રયાળ  વ ચે, સ ુ કાઠં, રતીના 

રણમા ં ક ઐિતહાિસક થાને ભરાતા હોય છે. મેળા મા  ધાિમક આશયથી જ ભરાય છે એ ુ ં નથી. ધાિમક, 

સાં ૃિતક આશયથી ભરાતા મેળા, વેપાર  મેળા, િવ ાન મેળા, ુ તકમેળા, રમતગમત મેળા, ૃિષ મેળા, ઉ ોગ 

મેળા, પ મુેળા, લોક સં ૃિતના મેળા, હ ત-કલા દશન મેળા, આ દવાસી મેળા વગેર મેળાઓ ભારતીય 

સં ૃિતના દશન, મનોરંજન, ખર દ  ધમ, પરંપરા સાથ ેલોકોના િમલન- લુાકાત માટનો અનેરો સગંમ જોવા 

મળે છે. યેક મેળાની એક અનોખી ખાિસયત હોય છે. યેક મેળાની એક પોતાની આગવી શૈલી, પરંપરા અને 

ર તભાત છે. દરક મેળા ુ ં પ અને તેની િૃ ઓ ુદ  ુ દ  હોય છે. આપણા વૂજોનો ળૂ તૂ ઉ ેશ આપણી 

ભારતીય સં ૃિતના વારસા ુ ંજતન કરવાનો હોવાથી મેળા ુ ંઆયોજન થ ુ ંઅન ેલોક સં ૃિત જળવાઈ રહ . 

લોકમેળા િવ મા ંએકમેકની સં ૃિતન ેઘડ છે. ય તના વનમા ંઆવતા ખુ- ુ ઃખ, મ અને િવરામ વી 

ઘટનાઓમા ંસં લુન સાધવાના હ થુી માણસ અ કુ ુ ત રચે છે અન ેમેળો એ આમાનંી એક ુ ત છે. 

િવશાળ ભારતમા ંવસતી ના લોક વનના અગ ણત રંગ છે. આ રંગો ભાતીગળ મેળામા ંજોવા મળે છે. 

જનસ હૂો પોતાના વીર વૂજોની યાદમા ંઆવા મેળાઓ યોજતા હતા. હાટમેળો એ પણ મેળા ુ ંએક વ પ છે. 

મેળો એ તો લોકોનો સ હૂ મા યમ છે. દરક મેળાની સાથે તેના મહા ય અને  ત ે થળની ાચીનતાનો ઇિતહાસ 

સકંળાયેલ જોવા મળે છે. 

લોક વનમા ંમેળા ુ ં બૂ જ મહ વ જોવા મળે છે. ૂના જમાનામા ંમનોરંજનના સાધનોના અભાવે 

લોકો પોતાના રો જદા કામથી કંટાળ ન ેથાકતા યાર આ થાક ૂર કર ને સ હૂમા ંઆનદં ુ ંઅને આ મિવ ાસ ુ ં
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ભા ુ ંમેળો હાલીને બાધંતા. મેળો એ માનવીને આનદં, દવ દશન અને ખર દ ની તક રૂ  પાડ છે. લોક વન 

સાથે જોડાયેલા આ મેળા મનોરંજન ૂ ું પાડ છે. લોક વનનો ઉમગં-ઉ સાહ, લોકસં ૃિતની રંગીન 

કલા મકતાનો વાભાિવક આનદં મેળોમા ંછતો થાય છે. મેળો એક ઉ સવ બની ગયો છે મા ંસૌ બૂ જ આનદં 

વૂક ભાગ લે છે. દશ ુ ં યેક રા ય આવા મેળાઓથી સભર છે. મેળામા ંલોક વનનો, ઉમગં, ઉ લાસ અને 

લોકસં ૃિતની કલા મકતાનો વાભાિવક આનદં જોવા મળે છે. 

ભારતના િવિવધ મેળાઓમા ં ુ ંભ મેળો- દર બાર વષ ભરાતો બૂ મોટો મેળો છે. આ મોટા મેળામા ં

નાિસક, ઉ ન, યાગ અન ેહદરાબાદમા ંદર બાર વષ હ ુ  યા ા ઓ પિવ  નાન માટ ગગંા નદ  પર ભેગા 

થાય છે. ુ ંભ મેળા પછ  બીજો સૌથી મોટો મેળો છે ગગંાસાગરનો મેળો.  ુદંરવન ટા  ુપર મકરસ ાિંતએ આ 

મેળો યો ય છે. યૂ મકરમાથંી કક રાિશમા ં વેશ થતો હોય યાર ગગંામા ં બૂક  મારવા ુ ંમ હમા છે. એમ 

કરવાથી મો ની ા ત થાય છે એવી લોકોની ા છે. રાજ થાનના ુ કરમા ંભરાતો ુ કર નો મેળો એ િવ ના 

સૌથી મોટા મેળામાનંો એક છે. કારતક માસના બે અઠવા ડયામા ંઆ મેળા ુ ંઆયોજન થાય છે. આ મેળામા ં

િવ ભરના લોકો આવે છે. ખાસ કર ને ઇઝરાયેલ થી મોટ  સં યામા ં લુાકાતીઓ આવે છે ત ેિવ નો સૌથી મોટો 

ટમેળો છે. જુરાતના રુ નગર જ લાના થાનગઢમા ં િવ િવ યાત તરણેતરનો મેળો ભાદરવા દુ 

ીજના દવસે ભરાય છે. ૂનાગઢના ગરનારની તળેટ મા ં વુણરખા નદ ના કનાર ભવનાથ મહાદવ ુ ંમં દર 

આવે ુ ંછે. અહ  દર વષ મહાિશવરા ીના પવ મહા વદ અ ગયારસથી મહા વદ અમાસ ધુી ભવનાથનો મેળો 

ભરાય છે. જોધ રુ ભરાતો નાગોરનો મેળો  ભારતનો બી  મનો સૌથી મોટો કટલ ફર છે. ણ દવસ ધુી 

આ મેળામા ં ાણીઓ ુ ંખર દ-વેચાણ થાય છે. આ ઉપરાતં અહ  ભારતની સૌથી મોટ  લાલ મરચાની બ ર 

ભરાય છે. ર સા-ખેચ, ટ દોડ અન ેઆખલા દોડ પણ યો ય છે. ગોવા કાિનવલ દર વષ ૬ થી ૯ ફ આુર  

દરિમયાન યો ય છે. 18મી સદ થી આયો જત અથવા કાિનવલ ગોવાના સં થાનવાદ  પો ુગીઝ ઇિતહાસ નો 

રુાવો છે. 

ઉ સવો 

ભગવ ોમડંલમા ંઆપેલા અથ માણે,'ઉ ્ '= વધાર અને '  ્'= ઉ જે ુ.ં આમ વધાર ઉ જેનાર, ઉ સાહ 

વધારનાર, એટલે ઉ સવ. માનવ તને સાથક કર તે ઉ સવ. ઉ સવ એટલે પવ. ઉ સવોને  સં ૃિત અન ેસં કારો 

સાથે ગાઢ સબંધં છે .માનવ સં ૃિતનો ઉ સવો, તહવારો અને એની ઉજવણી ુ ંિવિશ ટ થાન છે નહ  તો માણસ 

એકધાર  વનશૈલીથી કંટાળ  ય. ભારતમા ંઉ સવોની ઉજવણી પાછળ કોઇને કોઇ વાતા ક ઇિતહાસ રહલો 

છે. ભારતમા ંગામડાઓ અને શહરો ઉ સવો અન ેતહવારો ની સા વક પરંપરા અન ેપિવ તા ળવી રાખે છે. 

તહવારો પાછળનો ળૂ આશય િવસરાય ન ય, ાચીન પરંપરા અન ેસાં ૃિતક ૂ યો જળવાઈ રહ તે મહ વ ુ ં

છે. ઉ સવ લોકોન ેસાં ૃિતક અને ધાિમક તફાવતો લુાવીને એક કર છે અને ઉજવણી અને શુીના એકમા  

હ  ુસાથ ેલાવ ેછે સં ૃિત અને ધમ અપનાવવામા ંઉ સવો બૂ જ અગ યની િૂમકા ભજવે છે. 

ભારતના લોકો ઉ સવ િ ય છે. ભારત સરકાર ારા અવાર-નવાર િવિવધ ઉ સવોની ઉજવણી કરવામા ં

આવે છે. ભારતમા ંઉજવાતા ઉ સવોમા ંભારતના લોકોની સાથ ેસાથે દશ િવદશના લોકો પણ ભાગ લેતા હોય છે 

ઉ સવમા ં ભારતીય સં ૃિત દશ-િવદશથી આવેલા લોકોન ે આકષ છે. આ ઉ સવોમા ં રણો સવ, પતગંો સવ, 

નવરા ી, કાકં રયા કાિનવલ વગેર ઉ સવો અને તહવારો સાથ ે ભારતની નો વતં સબંધં સદ ઓથી 

બધંાયેલો છે. ભારત દશમા ંઅલગ અલગ ધમ  પાળતી  એક સાથ ેરહ છે  બનસાં દાિયકતા ુ ંઉ મ 

ઉદાહરણ છે. ુદા ુ દા ધમ મા ંમાનતી  તહવારોને ધાિમક બાબતો સાથે જોડ છે. તહવારની સાથે ધાિમક 

થળો જોડાયેલા છે. ભારતના દરક ઉ સવો અને તહવારો પાછળ કોઈને કોઈ સાં ૃિતક, ધાિમક, સામા જક ક 

રાજક ય મહા ય સાથ ેજોડાયે ુ ંછે. ઉ સવ માનવ વનના આનદંમા ંવધારો કર છે ાચીન ઉ સવ ધાિમક 

મા યતાઓ અન ેપરંપરાગત ર ત રવાજો સાથ ેજોડાયેલા છે. ઉ સવોન ેસં કારો સાથ ેગાઢ સબંધં છે. માનવ 
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એકધાર  વનશૈલીથી કંટાળ  ન ય એ માટ માનવ સં ૃિતમા ંઆવા ઉ સવો તહવારો અન ેતેમની ઉજવણી ુ ં

િવિશ ટ થાન છે. ઉ સવો માનવ વનન ેધબક ુ ંરાખવા ુ ંકામ કર છે અન ેઆનદં મોદની સાથે માનવી 

ઈ ર તરફ વળે છે. ઉ સવો નાત- ત, ચ-નીચ વા કોઈ પણ કારના ભેદભાવ વગર સૌ સાથ ેમળ ને ઉજવે 

છે. ભારતના તહવારો ની ઉજવણી પાછળ વૈ ાિનક ટ બ ુ  સાથ ેઋ  ુિવષયક અન ેચો સ આયોજન કોઈ 

વાત ક ઇિતહાસ રહલો છે. 

ભારતમા ંધાિમક, સામા જક અને રા ય ઉ સવોની ઉજવણી કરવામા ંઆવે છે. નવરા ી, દવાળ , 

િશવરાિ , દશેરા, રથયા ા, હોળ , જ મા ટમી, ગણેશ ચ થુ , નાતાલ, બકર  ઈદ, રમઝાન ઈદ, મહાવીર 

જયતંી, ુ  જયિંત વગેર ધાિમક તહવારો, મકરસં ાિંત, પ ગલ, ુ ુ ૂણમા, ર ાબધંન, ઓણમ, ળેુટ , 

શરદો સવ, આનદં મેળા, વા સામા જક ઉ સવો અને વાતં  દન, સ ાક દન, શહ દ દન, વા રા ય 

તહવારો ઉજવવામા ંઆવે છે. લોકોને ભ તના માગ દોરવા ધાિમક તહવારો, લોકોમા ં ેમભાવ અન ેસામા જક 

સેવાના માગ દોરવા સામા જક ઉ સવો અને લોકોમા ંરા ભાવના રા ય તહવારો બૂ અગ યની િૂમકા 

ભજવે છે. 

નવરા ી મહો સવ 

ગરવી જુરાતની ગરવી સં ૃિતનો ઇિતહાસ જુરાતના ગરબામા ંસમાયેલો છે. આસો મ હનાના 

થમ નવ દવસો એટલે નવરા ી. આ સમયમા ંશ તની આરાધના ઉપાસના કરવામા ંઆવે છે. નવરા ી 

ઉ સવ માટ પૌરા ણક કથા ચ લત છે . મ હષા રુ નામના દાનવનો દવી શ તએ સહંાર કય  તે જોડાયેલી છે. 

નવરા ી મા જગદંબાની આરાધના ુ ંપવ છે .િવ ના સૌથી લાબંા ૃ ય મહો સવ નવરા ીને વાઇ ટ નવરા ી 

ના પમા ંર ૂ કય  હોવાથી દશ-િવદશથી અનેક વાસીઓ અહ  આવવા આકષાય છે. 

 

દશરેા 

આસો દુ દશમ એટલે દશેરો. આ દવસે મા ુ ગાએ મ હષા રુ રા સનો નાશ કય  હતો. આ જ દવસે 

ભગવાન રામચં એ રાવણનો િવનાશ કય  હતો. અસ ય પર સ યના, પાપ ઉપર ુ યના, ુ રાચાર પર 

સદાચારના, અને અ ાન પર ાનના િવજય ુ ં તીક એટલે દશેરો. અન ેઅ ાન ઉપર ાનના ુ વનો દવસ 

અને અિન ટ ન ેસહંારવાનો ઉ સવ પણ કહ  શકાય છે. આ દવસે લોકો પોતાના વાહનોની અથવા પોતાના 

યં ની ૂ  કર ને દવસ પર ફાફડા-જલેબી ખાઇન ેરા ે રાવણ દહન અન ેરામલીલાના કાય મ માણે છે. િ ય 

પોતાના હિથયારો અને પ ઓુ ુ ં જૂન કર છે . 

દવાળ  

     દવાળ નો તહવાર ધનતેરસ થી શ  કર ને ભાઈબીજ ધુી સળંગ પાચં દવસનો હોય છે. આ પવ ી, શ ત 

અને સર વતી આ ણેય શ તઓ ુ ંપવ છે. ધનતેરસ એટલે દવોના વૈ  ધ વતંર નો જ મ દવસ. આ દવસે 

લ મી ની ૂ  થાય છે. કાળ  ચૌદસના દવસે શ ત ુ ં જૂન થાય છે. દવાળ ના દવસે મેરા  ુબનાવવામા ં

આવ ુ ં અને આ મેરા ુ ં ઢોરને બતાવવાની થા છે. ફટાકડા ફોડવામા ં આવે છે અને ુદ  ુદ  મીઠાઈઓ 

બનાવીને જમવામા ંઆવે છે. દવાળ  પછ નો બીજો દવસ બેસ  ુવષ. આ દવસે બધા ેમથી એકબી ને મળે 

છે અને તૂનવષા ભનદંન કર છે. બેસતા વષનો બીજો દવસ એટલે ભાઈ બીજ. આ દવસ ેભાઈ તેની બહનના 

ઘરે ભાવ વૂક ભોજન લે છે. માનવ હયાન ેજોડતો આ ઉ સવ એટલે દવાળ . 

ઉ રાધ ઉ સવ. 

ાચીનકાળમા ં સોમનાથ, િત ુપિત વા મં દરોમા ં નતક ઓ પોતાના ઇ ટદવને ર ઝવવા ૃ ય 

તુ કરતી. આ પરંપરાન ે આગળ વધારવા શ  થયેલા ઉ રાધ મહો સવમા ં ુ દા- ુ દા છ કારની 
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અ ભ ય ત થાય છે. ઉ રાયણ પછ  તરત જ મોઢરા યૂમં દર ઉ સવનો ારંભ થાય છે. મા ંભરતનાટ મ, 

કથક, ઓ ડસી, મ ણ રુ , કથકલી ૃ ય કારોની અ ભ ય ત થાય છે.  

મકરસં ાિંત 

યૂ મકર રાિશમા ં વેશતા યૂની ગિત ઉ ર તરફ થતા ં ઉજવાતો તહવાર એટલે મકરસ ાિંત. 

કોઇપણ કારના ભેદભાવ િવના હ ુ - ુ લમ બ ે કોમના લોકોના ચહરા ઉપર શુી અને સામા જક સમરસતા 

સ તો ઉ સવ એટલે મકરસં ાિંત. સરકાર જુરાતના પતગંને િવ ના આકાશમા ંઉડતો કય  છે. વાય ટ 

પતગં મહો સવ થી આખી ુ િનયાના પતગં રિસયાઓ આકષાયા છે. તેઓ જુરાતના ઉ સવોથી પ ર ચત થયા 

છે એટ ુ ંજ નહ  જુરાતના કલાકાર ગર થી પણ તેઓ પ ર ચત થયા છે. 

રા ય સરકાર 14 મી આુર ની આસપાસ દર વષ તરરા ય પતગંો સવ ુ ંઆયોજન કર છે. 

થમ ગાધંીનગરથી શ  થયેલ પતગંો સવ હવે ક છ ુ ંરણ, સોમનાથ સ હત રા યના અનેક થળોએ ઉજવાય 

છે. મા ં 30 કરતા ં પણ વધાર દશના પતગં ેમીઓ પધામા ં ભાગ લેવા અને પતગંબા  સા ી બનવા 

જુરાતમા ંઆવી પહ ચે છે અને પતગંો સવની મ  માણે છે 

રા ય ઉ સવો 

રા ય તહવારો સમ  રા ના તહવારો છે.  કોઈ ચો સ િત તથા ધમનો નથી. લોકોમા ં

રા ેમ, દશભ ત અને દશ માટ કંઈક કર  ટવાની ભાવના વધારનારા આ ઉ સવો દશના બધા જ લોકો 

કોઇપણ કારના ભેદભાવ વગર બૂ જ આનદં અને ઉ સાહ વૂક ઉજવ ેછે. 

વાતં  દન 

૧૫મી ઓગ ટ ૧૯૪૭ના રોજ આપણને આઝાદ  મળ  હતી. આ આઝાદ ની ચળવળમા ંદશના ઘણા 

બધા દશ ેમીઓઓએ પોતાના ાણની આ િુત આપી દ ધી હતી. આ દવસે ભારતના થમ વડા ધાન 

જવાહરલાલ નેહ ુએ દ હ મા ંલાલ ક લા પર ભારતીય રા વજ ફરકા યો હતો અને દશને સબંોધન ક  ુહ ુ ં

એ પરંપરા જુબ દર વષ આ દવસે ભારતના વડા ધાન દ હ ના લાલ ક લા પરથી રા વજ ફરકાવ ેછે 

અને દશને સબંોધન કર છે. સમ  ભારતનો વજ વદંન સમારોહ, પરડ અને સાં ૃિતક કાય મો સાથ ેઆ 

દવસની ઉજવણી કરવામા ંઆવે છે. દશના થમ નાગ રક એવા દશના રા પિત વતં તા દવસની વૂ 

સં યાએ રા ને સબંોધન કર છે અને બી  દવસે દ હ ના લાલ ક લા પર િ રંગો ફરકાવવામા ંઆવે છે તેને 

21 તોપોની સલામી આપવામા ંઆવે છે. આ પછ  વડા ધાન દશને સબંોધન કર છે. 

સ ાક દન 

૨૬ મી આુર  ૧૯૫૦ના રોજ ભારત ુ ં બધંારણ અમલમા ં આ ુ.ં સ ાક દવસની વૂ 

સં યાએ રા પિત રા ન ેસદંશ આપે છે આ દવસે દરક ભારતીય શહ દોન ે ાજં લ અપણ કર છે મણે દશ 

માટ પોતાનો વ આ યો. શાળાઓ, કોલેજો વગેરમા ંઅનેક કાય મો ુ ંઆયોજન કરવામા ંઆવે છે. ૨૬મી 

આુર ના રોજ રાજધાની દ હ મા ંભારતના રા પિત ારા રા વજ ફરકાવવામા ંઆવે છે અને ભ ય 

પરડ થાય છે. પરડ િવિવધ રા યોના દશનો, દરક રા યના લોકગીતો, કલાના યો તેમની િવશેષતાઓ 

ભારતની િવિવધતા અને સાં ૃિતક સ ૃ ના દશન કરાવે છે. આ સમ  કાય મ રા ય ટ લિવઝન પર 

સા રત થાય છે અને દશના ણેૂ- ણેૂ લોકો ારા જોવામા ંઆવે છે. 

 

સમાપન 

િવિવધતામા ંએકતા ધરાવતા િવશાળ ભારત દશની ભ ય સં ૃિત આ  િવ મા ંવખણાય છે. ુ ં

કારણ છે ભારતના લોકોમા ંરહલી એકતા. લોકો ધમ અન ેનાત તના ભેદભાવ લૂીને એકબી  સાથ ેસપંીને 

રહ છે, ુ ંઉદાહરણ આપણને ભારતીય ઉ સવ અને મેળાઓમાથંી મળે છે. બધંારણ જુબ આપ ુ ંભારત એ 
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બનસાં દાિયક છે  સવ ધમ સમભાવ ુ ં એક િવિશ ટ ઉદાહરણ ૂ ું પાડ છે અને ભારતીય સં ૃિતની 

બોલબાલા િવ ના દરક ણેૂ- ણેૂ આ  સર  રહ  છે. 

સદંભ ૂચ 

1. ભારતીય સં ૃિત અને વારસો. 

2. જુરાતના લોકો સવો અને મેળા. 

3. વાસન િૂમ જુરાત. 

4. બાળિવ કોશ. 
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જુરાતના કસાન દોલનમા ંઇ ુલાલ યા ક ુ ં દાન 
પરમાર ધરતીબહન દ યકા તભાઈ 

પી.એચ.ડ  કોલર,સમાજિવ યાભવન, જુ િુન 

 

તાવના 

  આ િુનક ગુમા ંઇિતહાસના પ રણામો બદલાયા છે.હવે ઈિતહાસ મા  રા ,મહારા ઓ ક 

ુ ધો રુતો સીિમત ર ો નથી.પરં  ુ ઈિતહાસ સશંોધનમા ં આમ જનતાના ઇિતહાસને મહ વ અપાઈ ર ુ ં

છે. મા ં ીઓ, મ વીઓ , આ દવાસીવગ, કસાનવગ ને માનવ ઇિતહાસના સાચા સ ક તર ક ક  થાને 

કુ ને તેમની ઐિતહાિસક િૂમકા ુ ં ૂ યાકંન કરવા ુ ંવલણ વ ુ ંછે. 

             ભારતનો ઈિતહાસ ટલો ાચીન છે એટલો જ ાચીન ઈિતહાસ ખે તૂોનો પણ છે.ખે ૂતો આ 

દશના આધાર થભં છે.છતા ંપણ ભારતના ખે તૂોની ગર બી અને અયો ય પ ર થિત એ ુ િનયાની સ ચાઈ 

છે. કસાન આ દશનો આધાર થભં છે.ખેતી ે ે ઉ પાદનની યામા ંસ ય એવો વેગ સમ  માનવ સં ૃિતના ં

પાયાની આિથક િૃ  સાથ ેસકંળાયેલો ર ો છે. કસાન સ દુાયો પર જમીનદારો, ગીરદારવગ,શા કુારો ારા 

થતા અ યાચારો તેમજ ટ શરોની શોષણનીતી ચા  ુ રહ .આ શોષણનીિતનો લોકોમા ં અસતંોષ વધતા 

અસં ય ખે તૂો ારા પોતાના હક માટ લડત ચલાવવામા ંઆવી પોતાના હક મેળવવા માટ ટશ સરકાર સામ ે

ઉભા થયા. જુરાતમા ંઆ સમયે ભણેલો ગણેલો બૌિધક વગ અ ત વમા ંઆ યો હતો.આ શહર  બૌિધક વગ 

ારા ખે તૂોને દોલન માટ ેરણા આપી હતી.તેમજ આ સમયે જુરાતમા ંગાધંી ,સરદાર વ લભભાઈ 

પટલ, ો રંગા, વામી સહ નદં સર વતી,ઇ ુલાલ યા ક વા રા ય ક ાના નેતાઓએ ખે તૂોના ં

દોલનોને યો ય નેતાગીર  રૂ  પાડ  હતી. જુરાતના કસાન દોલન ને યો ય સવ પ અન ેમાગદશન 

આપવા માટ ઇ ુલાલ યા કનો ફાળો અ ુ ય ગણાય ઇ ુલાલ ારા ખે તૂોના હ ો માટ  તૃ કરવા માટ 

સમ  જુરાતભરમા ં કસાન સભાઓ તેમજ કસાન પ રષદો ભર  ખે તૂોને તૃ કયા.ખે ૂતોની હ ્  માટ 

રલીઓ,અન ેસરઘસો કાઢ  ખે તૂોની માગણીઓ સરકાર ધુી પહોચાડ  છે. જુરાતના કસાન દોલનમા ં

ઇ ુલાલ યા કનો ફાળો અ િતમ ગણાય . 

ઇ ુલાલ યા ક નો વન પ રચય 

   ઇ ુલાલ યા કએક િવરલ ય ત વ છે. ઓ  જુરાતના લોક વનમા ંવીસમી 

સદ ના પહલા સાત દાયકા ધુી છવાયેલા ર ા છે.લોકચાહના મેળવનાર સામા જક કાયકરો પૈક  તેઓ થમ 

પાચમા ંઆવે છે. -ઇ ુચાચાના ં લુામણા નામે ણીતા બનેલા ઇ ુલાલ યા ક વન પયત આમ આદમીના 

િતિનિધ ર ા ંઅને કોઈની પણ શેહશરમ કયા િવના તેમને  સા ુ ંલા ુ ંતે વાત લોકો સમ  ર ુ  કરતા ર ા 

અને ત ેસ યની થાપના માટ મીયા.ઇ ુચાચા ભારતના હર વનમા ં ચડંકાય ય ત તર ક બહાર 

આ યા અને તેઓ મહા મા ગાધંી અને સરદારના સમકાલીન છે.એક આખી સદ  પહલાના ગાધંી ગુમા ં ણે 

સેવાની ુતંીઓ કર  છે.મહા જુરાત દોલનના મહાનાયક અને અલગ જુરાત રા યની રચનાની િસ ધ 

ારા મનો ક ત કલશ મડંાયો . ઇ ુલાલ યા ક જુરાત િવ યાિપ , ભીલસેવા મડંળ , ી કળવણીની 

સં થા, ી લાભશકંર ઉિમયાશકંર પાઠશાળાવગેરની થાપનામા ં તેમન ે અ િતમ દાન ક .ુપ કાર વના 

ે ેતેમન ેયશ વી િૃતઓ કર  અન ે કશાનો માટના કાય ,કામદારો અને શોિષતો,વંચત જનતાના ઇ ુલાલ 

યા ક દોલન ુ ુષ બની ર ા. 

કસાન દોલન તરફ ેરનાર પ રબળો 
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   ઈ.સ.૧૯૩૦ થી ઈ.સ.૧૯૩૫ ના ં વષ દર યાન ઇ ુલાલ રુોપમા ં ગયા ઈ.સ 

૧૯૩૦ના ઓગ ટમા ંબલ નમા ંજઈને વસવાટ કય .દસ મ હના સુીબત વેઠ ને યા ંર ા.ત ેસમય દર યાન 

તેઓ આ ફા ુડ યોમા ં કામ ક .ુઆખર ઈ.સ ૧૯૩૨ ુલાઈમા ં લડંન પહો યા અન ે યા ં રણછોડલાલ 

લોટાવાળાના ં મહમાન બ યા ઓ હદની વાતં યની લડત ગે ુ ં ચાર ુ ં કામ કરતા હતા અન ે દર 

અઠવા ડયે ભારત િવષે મા હતી આપતી પિ કા તે તૈયાર કરતા.ઈ.સ ૧૯૩૨મા ી લોટાવાલાઅન ે ી 

િવ લભાઈ પટલ આયલ ડના ં વાસ ેગયા.આયલ ડના ં ાિંતકાર ઓન ે હ દ તરફ ઘણી લાગણી હતી.પરં  ુ

હ દ િવશે એમની પાસ ે રુ  મા હતી ન હતી. થી હ દ અન ેઆયલ ડમા ં ચાર અને સાર માટ ઇ ુલાલ 

યા કને મોકલવામા ં આ યા.ડ લનમા ં ઇ ુલાલનો પ રચય ુ તનેતા ડ .વેલેરા સાથે થયો.તે સમય 

દર યાન ઇ ુલાલે ેજ જમીનદાર  ના દુ  િવશેની લડતના િવધાતા માઈકલ ડિવડ લખેલ ુ તક વાં ુ ં

. માથંી તેમને  સવાગી,સાર  રા ય ભાવનાનો સદંશો મ યો . યારબાદ લડંનમા ંઈ.સ.૧૯૩૫મા ઉનાળામા ં

ગર બ હ દ ઓને ફુત કપડા વેચવાના કાય મમા ંતે સમયએ  યા ંહાજર રાજ ુ ુષ લુાભાઈ દસાઈ ને મ યા 

મને ઇ ુલાલન ેપોતાની િુત િવશે છૂ ુ ં યાર તેમન ે હ દમા ંપાછા જઈ  ખે તૂોની થિત ધુારવાના 

કાય   િવશેની  મા હતી આપી.અને ઇ ુલાલ ઈ.સ.૧૯૩૫મા ભારત પરત આવી પોતાની હદની ને લગતી 

િુતઓની શ આત કર . 

કસાન સભા અન ે કસાન પ રષદો  

   ઈ.સ.૧૯૩૫મા ં ી ઇ ુલાલ ભારત પરત આ યા યાર તેમણેભારતમા ં કાય 

કરવાના ણ કાય મો ર ુ  કયા. મા ં(૧) રા યભાષાનો ચાર (૨) રા ય યાયામ અને મેદાની રમતોનો 

િવકાસ (૩) રા ય ક ાએ કસાન દોલન.ભારતમા ંઆ યા પછ  િૃ ઓ શ ુ કર .ઇ ુલાલ યા ક યાર 

િવદશમા ંહતા યાર ભારત આ કશાનો ની થિત ગેના ંલેખો તેમજ અહવાલો અન ે ુ તકો ુ ંવાચન શ ું ક  ુ

માથંી તેમન ે કશાનો માટ ની િૂમકા કર .િવદશથી પરત ફરતા કશાનો માટ િૃ  કરવાની તક શોધતા તે 

સમય ેતેમને ગાધંીઆ મ મા ંગાધંી , સીહાભાઈ અને બી  િમ ોને મળવા ગયા .ત ેસમયગાળા દર યાન 

તેમની લુાકાત માતર તા કુાના કો ે ા પીઢ કાયકર માધવલાલ શાહ અને રાવ ભાઈ નાથાભાઈ અન ેબી  

સાથીઓ સાથે થઇ તેઓએ પોતાના િવ તારમા ં ચોમા ુ ં િન ફળ જતા સરકાર ભાર આનાવાર  ક ન ે ૂ ું 

મહ લુ વ લુવાની માનાગની સરકાર કર  છે તે બાબત ે ણ કર .તેથી ઇ ુલાલ ન ેત ેલોકો ની મદદ કર તે 

માટ ભાલામાણ કરવામા ંઆવી.તેથી ઇ ુલાલ તેમને મદદ કરવા તર તા લકામા ંગયા યા ંતેમન ે કશાનો 

ની સમ યા ુ ં િનવારણ લા યા અને યારબાદ પચંમહાલના ંદાહોદના ભક કશાનો માટની લડત માટ ુ ંકાય 

ક  ુ .તેમા ંજગંી સફળતા મળવી ખેડા જ લામા ંપછ  પચંમહાલના દાહોદ િવભાગમા ંક શાનોની િૃ  ચાલી 

કર .માતર તા કુાની કસાન િુતઓના પ રણામે તેમને અમદાવાદ લા િસવાયના બી  ટશ 

જુરાતના કોઈ પણ લામા ં દાખલ થવાની મનાઈ ફરમાવવામા ં આવી.અને ત ે સમયગાળા દર યાન 

અમદાવાદ મા ંપણ કોઈ િૃ  કર  શકાશે ન હ તેવો ફરમાન કરવામા ંઆ યો.  ુકમ ને થોડા સમયબાદ 

બુઈના ં હૃ ધાન કાનીયાલાલ નુશીની મદદ થી રદ કરા યો હતો.ઇ ુલાલન ે લાવેતથી રામ ભાઈ 

ચૌધાર  એ તેમના ગામના ખે તૂોએ સા ુકારોન ે ઉપજનો અડધોભાગ આપવાની ના પાડ  ના પ રણામે 

કટોકટ ની થિત સ ઈ ની મદદ માટ તેમન ેબોલાવવામા ંઆ યા યા ંજઈ તેમન ેરામ ભાઈ તેમજ તેમના 

સાથીઓ અને કશાનો સાથે વાત કર  સમ યા ગે માહ તી મેળવી યા ંઘણી જમીનો શા કુાર પોતાના નામે 

ચડાવી દ ધી હતી અને તેઓ અડધોભાગ અને હ ુ ંવ લુ કરતા ના પ રણામે ખે તૂો પાસ ેથોડોકા જ અનાજ 

બચ ુ ં તેથી યા ં ખે તૂોની અડધાભાગ ની થાને ના દુ કરવાનો િનણય કર  ઇ ુલાલે લાવેતામા ં અને 

માગંરોળમા ંખે તૂોની સભાઓ ભર  યા ં કશાનો તેમજ હાલીઓના સં ુ ત મોરચો રચી આધાભાગનો િવરોધ 
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કય  અને તેમણે પાગંારકર નો સહયોગ લઇ જમીનદારો સાથ ે વાટાઘાટો કર  ના પ રણામે નીચે માણે 

સમાધાન કરાવવામા ંઆ ુ.ં 

-  ુના ખે તૂોને ગણોત કાયદો લા  ુપડ તેમન ેત ેસરકાર ઠરાવે ુ ંગણોત આપવા ુ ંછે  

-  ખે તૂોને કાયદો લા  ુપડતો નથી તેમને ગઈ સાલના ધોરણે ગણોત આપવા ુ ંછે. 

- ખે તૂ ક માલકને ગનોતામા ં ધુારો કરવો હોય તો તે િવશે સરકારનો િનણય આખર  રહશે. 

- યા ં ધુી સરકાર િનણય ના ંકર યા ં ધુી ખે તૂો પાસેથી જમીનદારો જમીન આચક  શકાશ ેન હ. 

- હાળ  થાન ે લુામોની થા ગણાવવામા ં આવી.તેથી હવે મા લકોન ે  નોકરોને કાયમ માટ 

રાખવાના હોય ટ મની પાસે કરારનામા કરાવવા જોઈએ. 

આ ુ ાઓના ં સમાધાનના ંપ રણામે ખે તૂો અને હાળ ઓનો િવજય થયો યાર જમીનદારો એ ખે તૂો અને 

હાળ ઓ ચારબા ુ  ાિંતકાર  િૃ  કર છે તેનાથી ખેતી ઉપર ગભંીર અસર થવાના બીક સરકાર ને બતાવી 

ના પ રણામે સરકાર લેુહનો ભગં થતો લાગવાથી તેમન ે ઇ ુલાલ ને માગંરોળમા ં વેશવાની તેમજ 

હરસભાઓ ભરવાની મનાઈ કરવામા ંઆવી થી ઇ ુલાલ ારા લાવેતામા ં કસાન સભા ભરવામા ંઆવી 

યા ંતેમને સરકાર ારા પોતાની માગણીઓ વીકારવામા ંના ંઆવે તો ઘોષણા કર  િસતમન ેર તે ચડલા 

સરકાર ની સામે તમાર  જમીન છોડાવવાના ુકમ આપે તો સ યા હ કરજો.કોટમા ંસ  થાય તો હ તે મોઢ 

લમા ં જજો જો તમાર  જમીન કોઈ જમીનદાર ક શા કુારએ  પચાવવાની નથી.સમાધાન ના ં થતા 

જમીનદારોએ અદાલતમા ં દાવો કર  જમીનનો કબજો પોતાના હ તક લઇ લીધો પરં  ુ થોડા દવસો બાદ 

ખે તૂોએ પોતાની જમીનનો પાછો કબજો મેળવી લીધો.તેથી પોલીસની મોટ  સેના ખે તૂોને તેમની જમીનો 

પરથી હાકં  કાઢવા માટ આવી અને ચારબા ુ  ખે તૂોને ઘરે ને રામ ભાઈ અને આશર સાઈઠ કશાનો ન ેપકડ ને 

લમા ં રૂ  દ ધા. ઇ ુલાલ ારા નવસાર ના બુાન ેમળ ન ેતેમને િમન પર  છોડાવવામા ંઆ યા. 

ડાકોર પાસે આવેલ િસતાલાવ ગામના અદસીગ ઇ ુલાલ ન ેમ યા તેમને જણા ુ ં ક તેમના ઠાકોર તેમની 

પાસે વધાર ગણોત માગે છે અને ના ંઆપે તો જમીન ખાલી કરવાની ઘમક  આપે છે.તેથી ઈ ુલાલે બધા 

ખે તૂોને સમ યા કઆ ટશ િવભાગમા ંરહતા ઠાકોરો કાયદા જુબ વધાર ગણોત માગી શક ન હ અને તે 

કોઈ પણ કારણોસર જમીન ખાલી કરાવી શક નહ  તેમને ખે તૂો પાસે કલેકટર ને અર  કરાવી.ઠાકોરોએ પઠાણો  

મારફતે ખે તૂો પર મુલા કરાવીને જમીન ુ ંગણોત વધારવાની ન હ તો જમીન ખાલી કરાવવાની છાપેલી 

નોટ શ મોકલી.ઈ ુલાલે ખે તૂોને આપેલી નોટ શ તેમજ બી  ગેરકાયાદસર કરલા કાય ના રુાવા ભેગા કયા 

અને તેમન ે કલેકટરન ે ર ૂઆત કર .કલેકટર ઠાકોરો પર જ તી કરાવી.પછ  એ જ તા કુાના 

રાિનયા,કોઠ,ઉમરઠ,ભ ાસા,વગેર તા ુકંાઓમાથી ખે તૂો ારા ઠાકોરોની ફ રયાદો આવી.ઈ ુલાલે ઉમરઠના 

ો.ચં ુલાલના સહકારથી સં ણૂ િવ તારના ઠાકોર ખેડતો ની મોટ   સભા ભ ાસા ગામ ેભર  યારબાદ કોઈ 

ઠાકોર પાછ  તેમના ખે તૂો પર અ યાય કરવાની હમત કર  ન હ.ઓકટો બર મા ં જુરાત કસાન સિમિત 

ગોધરામા ં મળ  મા ં તેમની સાથ ે દનકર મહતા,કામાલંા કાર પ ડ ા,હર એલાલ શાહ,છો ુભાઈ 

શાહ,રામચ  કિશક વગેર કાયકરો હતા.તેમા ંવડોદરા સરકાર આધાભાગ ની થા સામે લડતા કશાનો પર 

લાઠ  ચલાવી,ઘોડા દોડા યા અને તે સરકાર રામ ભાઈ સાથે અ ય ખે તૂોની ધરપકડ કર  ત ેમાટ ઇ દ લાલે 

સરકારનો કડક શ દોમા ંિવરોધ કય .તેમને લુામીમા ંસબળતા હાલીઓને આઝાદ કરાવવા જુરાત કસાન 

સિમિતનો આભાર મા યો અને સરકારને જમીન મહ લુ ઉ પાદન  ટ  ુજ ગણોત ન  કરવાનો કાયદો કરવા 

આ હ કય  અને પોલીસ ારા પચંમહાલની ભીલ ીઓ પર અ યાચાર કરવા માટ તેમની સખત જડતી લીધી 

અને યા ં ચોમા ુ ં િન ફળ થ ુ ં હોય યા ં મહ લુ માફ કરવા સરકાર ને ભલામણ કર .આ સમય દર યાન 

ઇ ુલાલ ારા જુરાતના િવિવધ િવ તારોમા ં થતા ખે તૂો પર ના ં અ યાયો માટ વલસાડ નસવાડ  

,માતરતા કુાના િસ વાડામા ં,બોરસદ તા કુામા ંઆવેલા ઉમેટા રા યના ખે તૂો ની લડત ,બાવળામા ં કશાનો 
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ની સમ યા ,િવરમગામ તા કુાના પાટડ  ગામના લોકો ન ેથતા અ યાય વગેર સમ  તેઓએ સભાઓ અને 

સરઘસો કાઢ  ખે તૂોને મદદ કરલ.ઈ ુલાલે કસાન સભાઓ ભર  કસાનોન ેતેમના હ ો તેમજ માગણીઓ 

ા ત થાય તે માટના કાય  કરયા અને કસાનોમા ં તૃતા કળવી. કસાનસભાઓમા ંખે તૂોના સગંઠન તૈયાર 

કર  ખે તૂોના આિથક વનધોરણો ધુારવા તેમજ ખે તૂ દોલનના ભાગ ુંપે જુરાતમા ંખે ૂત પ રષદો ભર  

લોક િૃત માટના કાય  કયા   

ઇ ુલાલ યા ક માતર તા કુાના કો ેશ કાયકર માધવલાલ શાહ,રાવ ભાઈ,નાથાભાઈ અન ે બી  

કાયકરોને ગાધંી ના આ મમા ંમ યા યાર તેમને પોતાના િવ તારમા ંચોમા ુ ં િન ફળ જ ગ ુ ંહોવા છતા ં

સરકાર ભાર કર ખે તૂો પર લા ો હતો તેથી તેમને ઇ ુલાલન ે પોતાની મદદ કરવા માટ આવવા 

જણા ુ.ંઈ ુલાલે માતર તા કુાએ જઈ  યાનંી પ ર થિત ણી ખે તૂોને મદદ કરવા માટની િુતઓની 

શ આત કર .  માતર તા કુાની ખે તૂોની પ રષદ ન ડયાદના દસાઈ ુ ુબના રાજ ુ ુષ દા ુભાઈ દસાઈના 

ખુપણાનીચે ૨૧મી આુર  ૧૯૩૬ના ંરોજ ભરવામા ંઆવી.આ પ રષદમા ંઈ ુલાલે ટશ સરકારની 

જમીન મહ લુાનીતી િવશે ભાષણ ક .ુ મા ં તેમને જણા કુ ખે તૂો જમીનના માલક છે.તેથી સરકારને 

ભાગપેટ કંઈપણ લેવાનો હક નથી.જમીન મહ લૂનો આખો કાયદો દશના કરોડો ખે તૂોને લુામીની જ ં રથી 

જકડવાન ેપરદશી સરકાર ધડ ો છે તેથી તે રદ કરવો જ જોઈએ. યારબાદ પ રષદમા ંખે તૂોની ચો ખી આવક 

પર સરકાર ારા કર લેવા માટનો ઠરાવ પસાર કરવામા ંઆ યો. 

ઇ ુલાલ માતર તા કુામા ં કશાનોની િૃ  કરતા હતા તે સમય ેકો ેસ  સમાજવાદ  પ મા ંજોડાયેલા 

કમળશકંર પડંયા,હર ભાઈ  શાહ વગેરની મદદથી િમરાખેડ  મા ં ૨૬મી આુર  ૧૯૩૬ના રોજ ભીલ 

ખે તૂોની પ રષદ ભરવામા ંઆવવાની હતી ુ ં ખુપદ ઇ ુલાલન ેઆપવામા ંઆ ુ ંહ ુ.ંત ેસમય દર યાન 

ભીલોની પ ર થિત વધાર ખરાબ થઇ ગઈ હતી.તેની સાથે જ પ રષદનો ચાર કરવા ુ ંકાય વધાર ુ કલ 

બ ુ ંહ ુ ં. િમરાખેડ  પ રષદમા ંઇ ુલાલની સામેલગીર ની ણ થતા ભીલ સેવા મડંળના ંતેમના ુના િમ ો 

નારાજ થયા હતા.તેથી તેમના ભીલસેવા મડંળના  િમ ો વતી ખુદવભાઈ માતર તા કુામા ંઇ ુલાલની સભા 

ભરાઈ યાર તેમને સભાની િૃ  થી ુ ર રહવા સમ વેલ પરં  ુતેઓ પોતાની ભીલ ખે તૂોની ુ તની લડાઈ 

માટ પ રષદમા ં ભાગ લેવા મ મ ર ા.દાહોદ,ઝાલોદ િવ તારમા ં આ દવાસી ખે તૂોની પ રષદ ભરવાનો 

િનણય લેવામા ંઆ યો.પ રષદના દવસે મીરાખેડ  મા ંહ રો આ દવાસી ખે તૂો ઉપ થતર ા હતા પ રષદમા ં

આ દવાસીઓને સરકાર અને અમલદારોના ાસમાથંી ુ ત મેળવવા માટ સગં ઠત  થવા માટ જણાવવામા ં

આ ુ ં .પ રષદમા ંઆ દવાસીઓ માટ અ ુ ુળ ઠરાવો પસાર કરવામા ંઆ યા. મા ંજમીન મહ લૂનો કાયદો 

રદ કર  મહ લુ અન ેગણોતમા ંઅડધો અડધ કાપ કુવો.ખે તૂોને જમીન પર કાયમી હ  આપવો.ખે તૂોને 

આપવામા ં આવ ુ ં તગાવી ુ ં યાજ ઓ  ં કર ુ.ંશા ુકારોના ુના દવામા ં કાપ કુવો. તા કુાદાર અને 

ઈનામદાર  થા ના દુ કરવા.જગંલોના ઘાસ અને લાકડા પર ત ઉપયોગના ુના હક મં ુ ર કરવા. 

ઈ ુલાલે એિ લ ૧૯૩૯મા સુર કુામે ખે તૂોની જુરાત કસાન પ રષદ ભરવાની હરાત 

કર .ઇ ુલાલ સુર જઈ યાના વેજલ રુના છોટાભાઈ અને વેર ભાઈન ે મ યા અન ે તેમની સહથી 

શા કુારોના ુ મોનો િવરોધ કરતી હ રો પિ કાઓની નકલ તૈયાર કરાવી અને ન કના ગામડાઓમા ં

પિ કાનો વહચાણ કરા યો.ભીખા રુા ગામ ેખે તૂોની પ રષદ માટ મડંપ બધંા યો તેનો અસામા જકત વો ારા 

સળગાવી દવામા ં આ યો યાર ઈ ુલાલે ખે તૂોને સયંમ થી કાય કરવાનો આદશ આ યો અને 

ઇનામદાર ,ઠાકોરોના ુ મો,ખે તૂો ુ ં હરના ુ ં માટની પિ કા લોકોન ે વહચી.એિ લમા ં સુરમા ં મુતં 

મહતાના ખુપદ જુરાત કસાન પ રષદ ભરાયી.તેમા ં દનકર મહતા,શારદાબેન મહતા તે ઉપરાતં 

દવગઠબા રયા ,એરલ, ણુાવાડા ,ઇડર વગેર ે ોના ખે તૂો કાયકરો સાથ ે સભામા ં આવી પહો યા 
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હતા. સુરમા ંમળેલી પહલી જુરાત કસાન પ રષદના પ રણામે સમ  જુરાતમા ં કસાનોમા ંનવી િૃત 

આવી  

૧૫ ુન ૧૯૪૧ ના ંરોજ વલસાડમા ંખે તૂ પ રષદ ભરાયી.પ રષદની સં ણૂ તૈયાર ઓ ઠાકોરભાઈએ કર  

હતી. પ રષદમા ંઈ ુલાલે ભાગ લઇ ુતંીઓ કર  હતી.પ રષદમા ં વામી  હાજર ર ા.તેથી તેમને જોવા 

અને સાભળવા માટ મોટા માણમા ંએકિ ત થયા હતા.પ રષદમા ંઈ ુલાલે તેમજ અ ય કાયકરોએ કસાનોના 

સવાલો ઉકલ કરવા માટ તેમજ તેમના બાળકોન ેિશ ણઆપવા માટ િવ યાલય ખોલવાની અને તેમના માટ 

રચના મક કાય કરવાના ઠરાવો ર ુ  કયા અન ેત ેસવા મુત ેમં ુ ર થયા.  

ઈ.સ ૧૯૪૨ના મ માસમા ં જુરાત કસાન પ રષદ ુવામા ં ઇ ુલાલાના ખુપદ ભરાવવામા ં

આવી.વેજલ રુના છોટાભાઈ ગણપતરામ ુવામા ંકપાસની સહકાર  મડંળ  તરફથી એક ન ચલાવતા.તેમની 

િવનતંીના ંકારણે ુવામા ં કસાન પ રષદ ભરાવવાનો િનણય ઈ ુલાલ ેકય  આ ે મા કોઈ કસાન લડતો પણ 

ન હતી. તે ઉપરાતં વુાગામાની પ રષદમા ંસા યવાદ  લોકો ુ ં ુ વ વધવા લા ુ ં ના પ રણામે ઇ ુલાલ 

ારા તેમજ અ ય કાયકરો ારા અસતંોષ ની લાગણી પેદા થઇ અને આ પ રષદમા ંઠરાવો પસાર થયા પરં  ુ

સા યવા દનીતી થી ઇ ુલાલને ઘણી િનરાશા થઇ હતી. 

   ઇ ુલાલ ારા જુરાતના રવાકાઠાના ં મેવાસામા ં મા ં ખે તૂ પ રષદ ભરવામા ં આવી તે 

ઉપરાતં રાજપીપળા, ઝાલોદ ,પચંમહાલ ના ં સુરગામે ,ભાવનગરના ંમ ુવા તા કુામા ંબોરસદ,ભ ચ ,ક છના ં

ભચાઉ ગામ ે કસાન પ રષદો ભર  ખે તૂોને તેમની અ યાયી શા કુારોના ાસમાથંી ,જમીનદાર  થા,તેમજ 

સરકારાનો અ યાયી ગણોતધારા સામ ેલડત લડવા માટની દશા ૂચત કર  માગદશન ૂ  પાડ છે. 

 િન કષ 

ઇ ુલાલ યા ક જુરાતના ગૌરવશાળ  હર વનની અણમોલ અક યામત સમા છે. જુરાતના 

ાિંતકાર ઓના ેરણાબળ ુ ું પાડનાર હતા.ઈ ુલાલ ેખે ુતસભાઓ અને પ રષદો ભર ને ખે તૂ દોલન ને 

યો ય દશા િનદશ ક  ુ . ખેડત દોલનન ે અસરકારક બનાવવા માટ સમ  જુરાતમા ં કસાન સરઘસો 

કાઢ ,ખે તૂ સમેંલનો ભર ન ેખે તૂોને તૃ કયા હતા. 
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ઇિતહાસમા ં ીઓ ુ ં થાન અને અબળામાથંી સબળા બનતી મ હલાઓ 

પાયલ ઇ વદનભાઈ જોષી 

િશ કા; પટલ સં ુલ, અમરલી 

સાર વત સોસાયટ  , "આ તુોષ" િનવાસ, .ુ અમરલી - 365601 

તાવના : 

               આજના ંટકિનકલ ગેુ કટકટલી કરવટ બદલી છે. િવ મા ંકટકટલી ાિંતઓ થઈ છે.ઘણી બધી 

નવી-નવી શોધખોળ થઇ છે. િવ ાન ા ં છેક ધુી પહ ચી ગ ુ.ં િવ ના દરક ે મા ં િવ ાને પોતાના ં

ાન થક  હરણફાળ ભર  છે. " ટ ગુથી આગળ વધી હવે નેટ ગુ ધુી." 

              'સસંાર એ પ રવતન શીલ છે.' અને એમા ંપણ આજના ંકાળા માથાના ંમાનવીના વનમા ંકટ ુ ં

પ રવતન આ ુ ંછે. માનવીની વન શૈલી જ બદલાઈ રહ  છે . િવચારોની વૈિવ યથી લઈ માણસના 

વતન પ રવતન થતા જોવા મળ  ર ા છે. યાર હ ુ  પણ સવાલ એનો એનો એ જ છે કઇિતહાસ કાળથી 

ચા યો આવતો  હ ુ પણ છૂવો પડ છે કમ હલા અબળા છે. ?  ુસબળા બની છે..? આ ગિતશીલ 

ગુમા ંબ ુ ંતો બદલાઈ ર ુ ં છે.તો આ ુ ં થાન હ ુ  કમ છે.? અને જો આપણે આ પ રવતનશીલ 

િવ મા ંમાની પણ લઈએ ક નાર  અબળા નથી પણ સબળા છે , તો ુ ંઆ વા તિવકતા છે ક આભાસ છે 

? અબળા માથંી સબળા બનતી મ હલાઓ એટલે આ ગુમા ંઅબળા હ ુ  છેને સબળા બની રહ  છે.આ બૂ 

િવચાર માગંી લે એવો  છે. પિવ  ભારતની ધરાની ક પનાનંી જો વાત કર એ તો આ િૂમની ક પના 

એક નાર  વ ુપે કરાય છે. પૌરા ણક કાળથી જ 'ભારત માતાના ં પમા ંકરાય છે.અને કહવાય છે ક. 

"जननी ज मभू म च वगाद प गर यसी॥" 
અથા .્ જ મ દનાર  મા અને મા ૃ િૂમ વગ કરતા પણ વધાર મહાન હોય છે.  

ભારત દશને  માતા પમા ંતેની ૂ  પણ કરાય છે. એ ુ ંરા  અને ભારતીય સમાજ ક , યા ં

ાચીનકાળથી જ નાર ની દવીના ં પમા ં ૂ  કરાય છે. મ ુ િૃતમા ંકહવા ુ ંછે ક 

"य  नाय तु पू य ते रम ते त  देवताः। 
य तैा तु न पू य ते सवा त ाफलाः याः।।" 

અથા .્ યા ંનાર ની ૂ  કરવામા ંઆવે છે યા ંદવતાઓ િનવાસ કર છે. યા ંપણ તેમની ૂ  

કરવામા ંઆવતી નથી. યા ંબધી જ યાઓ િન ફળ થાય છે. 

પિવ  ભારતનો ઇિતહાસ જો યાદ કર એ તો નાર ઓની ગૌરવગાથા ભરલો છે. માતાના પમા ં

નાર  થમ ુ ુ હોય છે. િુશ ત સમાજના િનમાણમા ંનાર ની પાયાની િૂમકા હોય છે.  

"उपा यायात ्दशाचाय:आचायाणां शतं पता | 

पतुदशशतं माता, गौरवेणा त र यते || " 

અથા .્ ઉપા યાયથી દસગણા આચાય,આચાયથી સો ગણા િપતા , િપતા થી હ ર ગણા માતા 

ુ ંગૌરવ વધાર છે. 

                પરં  ુ મ - મ કાળ ુ ંચ  ફર ુ ંગ ુ ંતેમ-તેમ દવી પી નાર ઓને એક હાિંસયામા ંધકલી 

દ ધી.મ હલાઓની દયિનય થિત થતી ગઈ.મ યકાળમા ં ટશ શાસન દર યાન પણ આ થિતમા ંકઈ 

ધુારો થયો નહોતો થયો. 

              પછ  ધીમે-ધીમે સમયના ંચ  એક સમાજની રચના કર .હા એ સમાજ એટલે ' ુ ુષ ધાન 

સમાજ' ણે ી ુ ંઅ ત વ જ ન હોય. કોઈ િૂમકા જ ન હોય એમ.!! ુ ુષ ધાન સમાજની વરવી 

માનિસકતા ગટ થઈ. ી એટલે લુામ , ી એટલે જ રયાતો ણૂ કરવા માટ ુ ંસાધન.!!  આ િવ ૃત 
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માનિસકતા ધરાવતા સમાજમા ં ધુારા કરવા કા નુી ર તે અનેક ય નો કરવામા ંઆ યા.પરં  ુસામા જક 

તર પર  ધુારા થવા જોઈએ તે ન થયા. 

             આમ ને આમ સમયની ગિતએ પીસાતી નાર  , અથડાતી ી , દર દરની ઠોકરો ખાતી મ હલા , 

હર રોજ પ ખાતી અબળા..આમ, મ હલાઓ િવ ુ ના ંઅ યાચાર દહજ માટ શોષણ, દુાસી બનાવવાની 

માનિસકતા. આ બધા કારણોથી આખરસમાજમા ંમ હલા સશ તકરણનો અવાજ લુદં થયો છે.અને અનેક 

પડકારોનો સામનો કરતા કરતા એક નવી જ ઊ  નાર એ ા ત કર  અબળા પી ઝઝંીરોને તોડ  સબળા 

પી નાર ની િવકાસ ગાથા કઈક આ માણે આલેખીયે.. 

ુ ુંબમાં મ હલાની થિત : 

     ભારત દશ િવકસતો સમાજ છે. ભારતમા ં ાિત, સં ુ ત ુ ુ ંબ , લ ન , ૂ યો અને રવાજોની પરંપરા ુ ં

બૂ વ  ુ ાબ ય છે.પરંપરા થી ભારતીય સમાજ િપ ૃ ધાન અને ુ ુષ ધાન ર ો છે. નાર ની ઓળખ 

મા  દાપં ય વન રૂતી સીિમત નથી પરં  ુતે આખાય ુ ુ ંબ, ાિત,વગ ,સ દુાય ધુી િવ તરલી છે. 

મ હલાઓ પર થતા દમનના ળૂ આ ઢગત પરંપરાથી જકડાયેલા સમાજમા ંરહલા છે. ભારતીય નાર  

ુ ુ ંબની અનેક જવાબદાર ઓ ુ ંવહન કરતા કરતા..સતંાનોને ે ઠ સં કાર સાથે સરળતાથી િશ ણ જો કોઈ 

આપી શક તો એ માતા છે. ઇિતહાસે પણ સા ી રૂતા કહ ુ ંપડ 

"સૌરા  મા ંસાગર કનાર , દુામા જ યો હતો 

પાવન િૂમ એ પોરબદંર મા ંકાબો ગાધંી હતો 

સં કાર ુ ંિસચન ક  ુછે , માત મોહનદાસ મા ં

અમ દશ ની એ આય રમણી અમર છે ઇિતહાસમા.ં " 

"ધ ય ુખ બાઈની ( મા)ં િશવા  પા ો હતો 

તલવાર કર ધારથી , હ ુ  ધરમ રા યો હતો 

પડકાર કરતી ુ  ને , મર  સમર મેદાન મા ં

અમ દશ ની એ આય રમણી અમર છે ઇિતહાસમા.ં" 

"ખરખર ી ુ ં વન નેહ, સહનશીલતા, યાગ અને બ લદાન ુ ં મહાકા ય છે." ભારતીય 

મ હલાઓ સ માનની અિધકાર  બને છે. ઘર સાભંળવાની સાથે - સાથે આજની નાર  આિથક જવાબદાર ઓ 

િશર લઈ એક સશ ત નાર  ઘર બહાર નીકળ  એક અલગ જ અવતાર ધારણ કય . 

સમાજમા ંમ હલા ુ ં થાન 

ભારતીય સમાજમા ં અઢારમી અને ઓગણીસમી સદ  તો મ હલાઓ માટ ણે ધકારમય 

રહલી.રા  રામમોહનરાયે એ સમયના અનેક ુ રવાજો સામે લડાઈ શ  કર  હતી.આખર એ ર થા પર 

િતબધં કુવામા ંઆ યો. યારબાદ ીઓની સમાજમા ં થિત ધુર  નોહતી. અ ર ાન વગરની જદગી 

વતી નાર ના ં વનમા ંઆખર ાનનો કાશ રલાયો. ૂ ય મહા મા ગાધંી  થક  હરઘરની નાર  ઘર 

બહાર નીકળ  િશ ણ લેતી થઈ.1930ના ં દાયકા પછ  ભારતીય નાર ઓમા ં અજબની િૃત આવી. 

સદ ઓથી દબાયેલી અિધકારોથી વંચત રહલી ીઓએ આ ોશ ણૂ બની બળવો પોકાય . ુ ુષ સમોવડ  

બનવા પહરવેશ થી લઈ િવચારોમા ંઆ િુનકતા લાવી. 

" ાન પી દ વડો ગટ ો ક વન નાર ુ ંઝળહળ  ઉઠ ુ.ં" 

સામા જક કાય મા ંમ હલાની િનણાયક િૂમકા 

       વેદકાળનો સમય  ી ઉ કષ ુ ં ચૂક ગણાય છે. વેદોમા ંનાર ના ંિશ ણ , ચા ર ય, ણુ , કત ય અને 

અિધકારો ુ ંિવશાળ વણન કર ુ ંજોવા મળે છે. ીઓ રાજનૈિતક,સામા જક અને વહ વટ  કાય મા ં બૂ જ 
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મહ વ ણૂ િૂમકા િનભાવી હતી. એ જ ર તે આજની સફળ નાર  દરક ે ે પોતા ુ ં યોગદાન આપી. 

વૈ દકકાળમા ંપોતા ુ ં  થાન હ ુ ંએ પા  ંમેળવી રહ  છે. સામા જક કાયકતાઓની સાથે મહ વના િનણયો 

લેતી થઈ છે. રાજકારણમા ંમ હલાઓ એ દશના ંમહ વ ણૂ િવભાગો સાભં યા છે. ના ંપરથી અબળા માથંી 

સબળા બનતી નાર ુ ં ચ  પ ટ થાય છે ક. 

"  કર લાવે પાર ુ ંતે જગત પર શાસન કર." 

એક સમય એવો હતો ક દ કર ને ૂધ પીતી કર  દવામા ંઆવતી.તે ુ રવાજનો ત આ યો. મ 

દર વષ રાવણ દહન કરવામા ંઆવે છે. અને બી  સકડો રાવણ જ મી ૂ ા ંહોય છે. તેમ પ રવતન 

પામતા ંસમયે આ િુનકતા ુ ંપહરણ જ ુર પહ  ુહોય પણ છતા ંમાનવીના િવચારોને અકબધં રા યા છે. 

નવીનતમ ટકનોલો ના સાથે ીઓ ુ ંગભ િત પર ણ કરવામા ંઆવે છે. જો દ કર  હોવાના સકંત મળે 

એટલે ણુ હ યા કર  દવામા ંઆવે છે. પહલા ં ૂધ પીતી કરવામા ંઆવતી અને હવે.!! તેમા ંપણ  કા નૂી 

અનેક સહાય ા ત થવા લાગી.અનેક સામા જક સં થાઓએ પોતા ુ ંયોગદાન આપી આ કારના પર ણ 

ઉપર રોક લગાવી દ ધી. યાર એમ કહ  શકાય ક.. 

"  ઘરમા ં ું  કલગાર ઓ દ કર  તણી 

એ ભરતદશની ુ ં   કલગાર ઓ દ કર  તણી" 

ભારતની દ કર ઓના અદ ય સાહસને આખો દશ આ  વદંન કર  ર ો છે. યાર અબળા સબળા 

બની દશને દરક ે ે ગૌરવ અપવનાર  એ સબળા ય ત વની સાહસ કથા લખતા આજ ગૌરવ અ ભુવાય 

છે.પી.ટ .ઉષા થી લઈ રમત-ગમત ે ે પી.વી.િસ  ુહોય ક મીરાબાઈ ચા ુ ં . ુ ુષો સાથે ખભાથી ખભો 

િમલાવીને ચાલી રહ  છે. આ  દશમા ં2020 માણે 48.04 મ હલાઓની વ તી છે. ીઓના ં િવકાસમા ં

સમાજનો િવકાસ રહલો છે. ી- ુ ુષને સમાન અિધકારો ા ત થયા. છતા ંઆજના ંઆ િુનક ગુમા ંનાર  

રુ ાની વાત કર એ તો  ુઆ  સશ ત મ હલાઓ પણ દશમા ં રુ ત છે ખર ..? દશમા ં ીની રુ ાને 

લઈ અનેક યોજનાઓ ઘડાઈ , કા નૂી અનેક કાયદાઓ બ યા.આથી મ હલાઓમા ંએક આશા અને રુ ાના 

ભાવ જોવા મળે છે.આજની સબળા નાર  ટ થી લઈ લેન ઉડાવી આસમાનની સફર કરતી થઈ 

છે.આ મશ ત તૃ કર  આજની મ હલા આ િુનકતાના હર એક અપરાધોનો વળતો જવાબ દવા ક ટબ  

બની છે.કારણ ક 

"બીજલી ચમકતી હ તો આકાશ બદલ દતી હ 

ધી ઉઠતી હ તો દન રાત બદલ લેતી હ 

જબ ગરજતી હ નાર  શ ત તો ઇિતહાસ બદલ દતી હ 

જગત જનની નાર  તેર  જય હો…. જય હો…. જય હો…" 

ઉપસહંાર : 

               માણસે યાર ધરતી પર પોતાની પહલી વહલી ખ ખોલી અને યાર તેની માતાના ુપમા ં

નાર ની ગોદ ુ ંસરં ણ જ નહ  પરં  ુએ ેમાળ ચલની છાયામા ં વગ ય ખુની અ ુ િૂત પણ થઈ છે. 

ગગનથી લઈ સાગરની ડાઈ ધુી સતત ભુકામનાઓ જ મળ  છે એ ગૌરવવતંી નાર ુ ંવેદકાળથી 

અને ું મહ વ ર ુ ંછે. એ પછ  ગાગ , મૈ ેયી, કા યાયની, શચી પૌલોમી, ઘોષા, ક પછ  િવ પલા િવરાગંના 

હોય. હૃ થની રૂા વહન કરવાની સાથે જ ુર પડ આેજની નાર  વીર ભાવનાથી ુ ત થઈ ચડં પરા મ 

ભયા કાય  પણ કર  શક છે.આવી સબળા નાર ને સબળ વદંન. 
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તાવના 

 ભારત દશએ એિશયાખડંની પિ મ બા ુએ આવેલ સ ૃ  ા ુ િતક અને સાં ૃિતક વરસો ધરાવતો 

દશ છે.અનેક પેઢ ઓએ થાપ ય ે મા ંકામ કર ને ભારતને અને િવ ન ેસ ૃ  અને વૈિવ ય ણૂ વરસો આ યો 

છે. કમક થાપ ય કલાશૈલીએ ભારતીય ઇિતહાસના લાબંા સમયપટ પર પથરાયેલ જોવા મળે છે. 

ભારતમા ં અનેક શાસકો આ યા પરં  ુ થાપ ય કલામા ં ગુલોએ એક નવીન ગુનો ારંભ કય  

હતો.અ યાર ધુી િવ ભ  શૈલીઓ ુ ંસિમ ણ ચાલ ુ ંઆ ુ ંહ ુ.ં  ગુલ સમયમા ંપરાકા ટાએ પહો ુ ંહ ુ.ં 

ગુલ શૈલીનો િવકાસ અકબર અને શાહજહાનંા સમયથી ગણાવી શકાય છે. ગુલ સમય દરિમયાન અનેક 

થાપ યો િનમાણ પા યા હતા  ભારતના ભ ય વારસા તર ક ઓળખાય છે તેમા ંઆ ાનો ક લો, તાજમહલ, 

ફતેહ રુ િસકર , મુા નુો મકબરો અને લાલ ક લો વગેર થાપ યો મહ વના ગણાય છે. તેમા ંતાજમહલને 

િવ ની સાત અ યબીમા ં થાન મ ુ ંછે તેમજ અ ય થળોને નેુ કો િવ  િવરાસતમા ં થાન ા ત થ ુ ંછે. 

આથી દશ-િવદશથી અનેક વાસીઓ લુાકાત લઇ ર ા ંછે. 

મુા ુ ુ ં વન 

 ભારતમા ં ગુલવશંની શ આત બાબર દ હ  સ તનતના લોદ વશંના િતમ સ ાટ ઈ ાહ મ 

લોદ ને પરાજય આપી કર  હતી. બાબરન ેકામરાન, મુા ,ુ હદાલ અને અ કર  નામે ચાર ુ ો હતા. તેમા ં

મુા ુ ુ ં ૂ ું નામ નાસી ુદ ન મહ મદ મુા  ુિમ  હ ુ.ં તેનો જ મ ઈ.સ. ૧૫૦૮મા ં૬ માચ મગંળવારની રા ે 

કા લુના ક લામા ં થયો હતો. માતા ુ ં નામ માહમ બેગમ હ ુ.ં બાળપણ કા લુમા ં વી ુ ં હ ુ.ં તેના લ ન 

યાદગાર બેગ તરાઈની ુ ી બેગાબેગમ(હા બેગમ) સાથે થ ુ ંહ ુ.ં બાબરના ૃ ુ ંપછ  ૩૦ ડસે બરના રોજ 

આ ામા ં મુા નુો રા યા ભષેક કરવામા ંઆ યો હતો. મુા ુ ુ ં ૃ ુ ં ઈ.સ. ૧૫૫૬ ૨૬ મી આુર ના રોજ 

થ ુ ંહ ુ.ં 

મુા નુો મકબરો 

 મુા નુો મકબરો થમ રાજવશંીય કબર છે.  અકબરના શાસનકાળમા ંદ ણ- વૂ દ હ મા ં૧૪મી 

સદ ના ફૂ  સતં હજરત િન દુ ન ઓ લયાની દરગાહ ન ક અ યતં મહ વ ણૂ રુાત વીય થાનમા ં

૨૭.૦૪ હ ટરના િવ તારમા ંિનમાણ પામી હતી .ત ે મુા નુા ૃ નુા આઠમા ંવષ તેની િવધવા પ ની હા બેગમે 

(બેગાબેગમ) ઈ.સ. ૧૫૬૪મા ંિનમાણ કાય શ ુ કરા ુ ંહ ુ.ં  ૧૫૭૦મા ં ણૂ થ ુ ંહ ુ.ં મા ંઅકબરનો કોઈ હાથ 

ન હતો. 

હા બેગમના આદશા સુાર આ મકબરાના વા કુાર સૈયદ બુારક ઈ ન િમરાક ઘીયા દુ ન અને 

એમના િપતા િમરાક યુા દુ નને હરાતથી બોલાવવામા ંઆ યા હતા. અને આ મકબરાની ડ ઇન પિશયન 

આ કટક િમ  ગયાસ ેતૈયાર કર  હતી. ને બેગાબેગમ ારા પસદં કરવામા ંઆવી હતી.અને ભારતીય અને 

ઈરાની ડ ઇનરો અને કાર ગરોને બોલાવી આ મ બરા ુ ંિનમાણ કરા ુ ંહ ુ.ં  ભારતીય ઉપખડંમા ંઆ થમ 

બગીચા કબર હતી.  િવશેષ સાં ૃિતક મહ વ ધરાવે છે. તાજમહલના પહલા  િનમાણ પામી હતી.  

તાજમહલના િનમાણમા ંનવીનતાઓને ે રત કર છે. 



 

 

127 (with special reference to heritage, culture, social and political history) 
_____________________________________________________________________ 

ISBN: 978-81-952708-6-6 

આ મકબરો નીલા બુજં, ઇસખાન, ુ-ંહલીમા અફસરવાલા, બાબરનો મકબરો અને આરબ સેરાઈ 

સં ુલમા ં કાર ગરોએ મુા નુો મકબરો બનાવવા ુ ં કાય ક  ુ હ ુ.ં આ મકબરોએ ચારબાગ ( વગની ચાર 

નદ ઓ) સાથ ે ુરાનના ચ ુ ૂ  બગીચાઓ ુ ંઉદાહરણ છે. મા ંનહરોનો સમાવેશ થાય છે.  તેની ુદંરતા 

અને ભ યતા ગુલ શૈલીની ગિતિવિધ ુ ં િતમ માણ માનવામા ંઆવે છે.. આ એક ઇમારતનો સ હૂ છે  

ગુલ થાપ ય કળા – ગુલ વા કુલાથી સબિંધત છે. ને બનાવતી વખતે લાલ પ થરોનો ઉપયોગ કરવામા ં

આ યો હતો  

આ મકબરો ચી પહોળ  છતવાળ  જ યા પર ઉભો છે. ની આસપાસ ડા ચે બર આવેલ છે. અને 

તેની યોજના અિનયિમત અ ટકોણ કારની છે. તેની ચાર બા ુએ લાબંી ચે ફડ કનાર ઓ આવેલ  છે. તેને 

૪૨.૫ મીટર ચા આરસનો બુજં આવેલ છે. તેમા ંઆરસના થાભંલાઓ સાથેની છ ીઓ આવેલ છે. અને 

ક ીય છ ીઓના બુજં ચમકદાર િસરાિમક ટાઈ સથી શણગારલા જોવા મળે છે. દરક બા ુના મ ય ભાગને 

દરની બા ુએ મોટા કમાનવાળા ખડંો ારા દરની તરફ ધકલી દવામા ંઆવેલ છે. આ અ ટકોણ યોજના 

બી  માટ નુરાવિતત થાય છે. અને તેની બાધંણી સફદ અને કાળા આરસની સીમાઓ સાથ ેલાલ રતીના 

પ થરમા ંસ જ કરવામા ંઆવેલ છે. 

મુા નુા મકબરા ધુી પહોચવા માટ ુ-ંહલીમા બાગ અન ેતેના વૂ બા ુના વેશ માગથી થઈને 

જ ુ ંપડ છે. અને તેની સામે જ મકબરાની િ મ બા ુના  વેશ માગથી િવશાળ નાકાવાળ  મહરાબ જોવા મળે 

છે.  ફારસી ચારબાગના િસ ાતં પર આધા રત અલકંાર ત વ ળુાકાળ બાગના પમા ં જોવા મળે છે. આ 

મ બરાના િનમાણમા ંએક મહ વ ણૂ વા કુલાની નવીનતા જોવા મળે છે. આ બાગની મ યમા ંજ  મુા નુો 

મકબરો આવેલો છે.  દ ણ- િ મ બા ુ  ચી ઈમારતો અને વેશ માગ થી આ મકબરો ઘરેાયેલો જોવા મળે 

છે. મા ંલાલ અને સફદ આરસ પ થરોથી તેના માગ  બનાવવામા ંઆ યા છે. 

આ મકબરાને ગુલો ુ ં ‘શયન હૃ’ પણ કહવામા ંઆવે છે. કમક ગુલ પ રવારના ૧૫૦ થી વ  ુ

સ યો યા ંરહતા હતા. આમ મકબરાની આસપાસ ઘણા નાના મારકો પણ દ ણ દરવા થી વેશતા જ જોવા 

મળે છે. આ મકબરા પાસે મુા નુા ણ ઉ રાિધકાર ઓ િસવાય અ યની કબરો આવેલી છે. ઈ.સ. ૧૮૫૭મા ં

કનલ હડસને છે લા ગુલ સ ાટ બહા ુ રશાહ જફરને બદં  બનાવી યાનમાર મોકલવામા ંઆ યા હતા.  ૃ  ુ

ધુી યા ંર ા ંહતા. આ િવ તારમા ંઅ ય મકબરા િસવાય ઉ ર- વૂ બા ુ  એક શીખ ુ ુ ાર પણ આવેલ છે. 

આ મકબરાના િનમાણથી ભારતમા ંમકબરા કલા શૈલીમા ંપ રવતન આ ુ ંહ ુ.ં આ મકબરાને ગુલ 

વા કુલા ુ ં એક X ે ટ ઉદાહરણ માનવામા ં આવે છે. મકબરો પોતાની થળ યોજનામા ં પરંપરાગત વૂ 

ગુલકાલીન મકબરાથી સં ણૂ ભ  જોવા મળે છે. વા તવમા ં ભારતીય વા કુલાના ે ે આ મકબરામા ં

અ તૂ વૂ નવીનતા જોવા મળે છે. ખુ ઈરાની વા કુાર િમરાક િમ  ગયાત ેવ ુ લામા ંએક નવી શૈલીને 

મહ વ આ ુ ં યારથી ભારતીય ઇમારતોમા ંફારસી ભાવની શ આત થયેલ જોવા મળે છે. 

આમ ગુલ સ ાટોની કબરોમા ં મુા નુી કબર ુ ય માનવામા ં આવે છે. આ સમયની યાત 

ઇમારતોમા ંઆ કબર મહ વની ગણાય છે. મા ંચારબાગ ગાડનનો સમાવેશ થાય છે  પિશયન ગાડન વો 

દખાય છે. આવો બગીચો ભારતમા ં ારય જોવા મ યો નથી આમ આ કબરને ઈ.સ. ૧૯૯૩મા ં નુે કો િવ  

ધરોહરમા ં થાન ા ત થ ુ ંછે. ના કારણે ુ િનયાભરમા ં યાત થયો છે.  

આગાખાન ટની ભાગીદાર થી આ મકબરાની સમાિધ અન ેબગીચાઓને ઈ.સ. ૧૯૯૭ થી સર ણ 

ો કટ ારા સમાિધની આસપાસના ચહરબાગ અથવા ચારભાગમા ંઆવેલા વગ બગીચાના માગ , વારાઓ 

અને પાણીની ચેનલોને નુજ િવત કરવાના યાસો કરવામા ંઆવેલ છે.   

સમાપન 
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 આમ મુા નુો મકબરોએ ભારતીય થાપ ય કલામા ં ગુલ શૈલીની આગવી ઓળખ ઉભી કર છે. અને 

ભારતમા ંઈરાની અને ભારતીય વ શુૈલીની નવી ઓળખ આપવી છે. અને તેજ શૈલીને આધાર ગુલ શૈલીનો 

િવકાસ થયેલો પણ જોવા મળે છે.  ભારતમા ં ગુલ સા ા યના અ ત થતાની સાથે જ અ ત થવા પામી હતી. 

પરં  ુઆ સમયની ઈમારતો  પણ ભારતન ેિવ મા ંઅને ું થાન અપા ુ ંછે.   
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અકબરકાલીન નવરોઝ : ઉ સવ અને મેળો 
Solanki Gamansinh Dipaji 
Ph.D. scholar - Gujarat University 

તાવના  :  

ભારતીય સં ૃિત ઉ સવિ ય છે. સમયાતંર આવતા ઉ સવો અન ેમેળાઓ લોકોના ંએકધારા વનના 

થાકને ુ ર કર   આનદં અન ેઉ સાહથી ભર  દ છે. મેળાઓતો સમાજ ુ ંદપણ છે. ઘુલ ગુ દરિમયાન ભારતમા ં

શ  થનાર નવરોઝનો ઉ સવ અને મેળો આગવી લા ણીકતા ધરાવે છે. અકબરાકાલીન નવરોઝનો તહવાર, 

મેળો અન ેતેના ભારતીય વ પને જોવાનો ય ન કર ુ.ં 

હ ઓુ : 

- નવરોઝના ઉ સવનો પર ચય મેળવે. 

- અકબરના સમયમા ંનવરોઝના ભરાતીય સવ પમા ંપર વતનન ેસમ . 

- અકબરકાલીન નવરોઝના ંઉ સવની ઉજવણીની પ િતથી પ ર ચત થાય. 

- સશંોધનકતાના ં ાનમા ંવધારો થાય. 

- તૂકાળની ઘટનાઓની વતમાનમા ંઅસરન ે ણે. 

- લોકમાહ તી તથા િશ ણમા ંઉપયોગી થાય. 

- ઘટનાની સમાજ પરની અસરો ણી શકાય. 

1. નૌરોઝ(નવરોજ) – એક પ રચય 

નૌરોઝનો અથ થાય છે નવો દવસ(નૌ=નવો, રોઝ= દવસ). તે એક તહવાર છે  ુ ય વે પારસી 

અને ુ લીમો ારા ઉજવાય છે. જો ક ભારતમા ં ુ ય વે પારસી લોકો ારા ઉજવાય છે. અ ય ધમના ંલોકો પણ 

તેમા ંભાગ લેતા હોય છે. આ તહવાર ઇરાનના નવા વષ અ સુાર ઉજવવામા ંઆવે છે. ઇરાનના નવા વષને 

‘પારસી નવ વષ’ તર ક પણ ઓળખવામા ંઆવે છે. ઇરાની ન ુ ંવષ સૌર કલે ડર માણે હોય છે. આ વષનો 

થમ માસ એટલે ફરવરદ ન અને તેનો થમ દવસ એટલે “નૌરોઝ”. તી વષ માણે ત ેલગભગ ૨૦ ક 

૨૧ માચની આસપાસ આવે છે. યાર વસતં ઋ નુો સમય હોય છે. આ એક ાચીન તહવાર છે. આ તહવાર 

ુ િનયાના િવિવધ દશોમા ંઅલગ-અલગ ર ત ેઉજવાય છે. આ તહવારને સ ું ત રા  ારા ‘ તરરા ય 

નૌરોઝના દવસ’ તર કની મા યતા મળ  છે. 

 આ તહવારની ઉજવણી ઇરાન, અજરબૈ ન, કુમેિન તાન, કઝા ક તાન, બાં લાદશ, પા ક તાન, 

ભારત વગેર દશોમા ંમોટા પાયે ઉજવણી કરવામા ંઆવે છે. આ બધા દશોમા ંઉજવણીની પ િતમા ંતફાવત 

જોવા મળે છે. એટલે ક િવ ના ંિવ ભ  દશોમા ંઅલગ-અલગ ર તે ઉજવવામા ંઆવે છે. વષના ં િતમ ધુવાર 

આગ પર ુદકો લગાવવામા ં આવે છે  ‘ચેહરશેબે રૂ ’ તર ક ઓળખાય છે. યારબાદ લોકો નૌરોઝન ે

આવકારવા ઘરની સાફ-સફાઇ કર છે. નૌરોઝના દવસે પહરવા માટ નવા કપડાનંી ખર દ  કરાય છે. હા ટ-સીન 

ટબલ તૈયાર કરાય છે અને તેની આ ુબા ુ  બેસીન ેનવા વષની ગણતર  ચા  ુથાય છે. લોકો પ રવાર સાથ ે

િમ ો અને પાડોશીઓના ંઘરની લુાકાત લે છે. એકબી ને ભેુ છા સદંશ પાઠવે છે. સાથે સાથ ેભેટોની આપ-

લે થાય છે. પરંપરાગત વાનગીઓ રાધંવામા ંઆવે છે. પ રવાર સાથે િમજબાની માણે છે. િમ ો અન ેપ રવાર 

સાથે િપકિનક મનાવાય છે. કબરોની લુાકાત લેવાય છે અને વૂજોન ેયાદ કરાય છે. 

2. અકબરકાલીન નૌરોઝ(નવરોજ) – મેળો 

 નૌરોઝ એ ઇરાનનો સૌથી મહ વ ણૂ તહવાર હતો. ત કાલીન સમયમા ંતે ુ ંમહ વ કટ ુ ંહ ુ?ં તેનો 

ઉ લેખ કરતા બદા ુનંી લખે છે ક “િમ હરગન તહવાર એ પિશયન લોકોનો નૌરોઝ પછ નો સૌથી મહ વ ણૂ 
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તહવાર છે.”1 ભારતમા ંઆ તહવારની િવિધવત શ આત કરવા ુ ં ેય અકબરને ફાળે ય છે. તેનો ઉ લેખ 

અકબરના ંસમકાલીન અને દરબાર  એવા અ લુ ફઝલે કય  છે. તેઓ લખે છે ક “ યાર અકબરને જમશેદના ં

તહવાર અને પારસી ધમ ુ ઓના તહવારોની મહ માની ણ થઇ યાર તેમણે તેમન ેદ ક લીધા અન ેતેમને 

દ ક લાભ આપવાની તક તર ક ઉપયોગ કય ”2 જ ુનાથ સરકારનો આજ મત છે. બેની સાદ પણ તેમા ં રૂ 

રૂાવે છે ક “નૌરોઝ એ પિશયન તહવાર હતો અને અકબર ારા તે મૌલક ધુારા કર ને અપનાવવામા ંઆ યો 

હતો.”3 

 ટૉડ રાજ થાનના ઇિતહાસમા ંલખે છે ક “નૌરોઝનો અથ વષનો નવો દવસ થાય છે અકબર તેની 

થાપના કર ને તે ુ ંનામ ‘ શુરોઝ’ રા ુ ંહ ુ.ં એનો અથ થાય છે શુીનો દવસ તેની થાપના અકબર તે 

જ કર  હતી”4 બદા નૂી પણ મોટ ભાગે આ તહવારને નૌરોઝ-ઇ-ઝલાલી કહતો.  

 નૌરોઝનો તહવાર ઇરાની થા અ સુાર દર નવા (સૌર) વષના આરંભના દવસે ( તા-1 ફરવર દન ) 

થી 19 દવસ ધુી મનાવવામા ંઆવતો હતો. અ લુ ફઝલ પણ જણાવે છે ક તે વષના નવા દવસ ેશ  થાય છે 

ક યાર યૂ મેષ રાિશમા ં વેશ ેછે અને મ હનાના (ફરવર દન મ હનાના) ઓગણીસમા દવસ ધુી ચાલે છે. 

જહાગંીરના સમયમા ંપણ આ તહવાર 19 દવસ ધુી ઉજવાતો હતો. યાર જહાગંીર પોતાની આ મકથામા ં

ઉ લેખ કય  છે ક મગંળવાર 11 મી તાર ખે ( 11 અથવા 12 માચ 1606 ) ને યાર મેષ રાિશમા ંઉ યો અને માર  

રા યગાદ  મ યા પછ ના થમ નૌરોઝને એવી ુદંર સ વટ કરાવી વી મારા િપતા દર વષ નૌરોઝના ં

અવસર કરાવતા હતા.5 

 અહ  એક પ ટતા જ ર  છે ક યાર આપણે આ ઐિતહાિસક થંો ુ ંઅ યયન કર એ છ એ યાર 

આપણને બે શ દો યાને આવે છે (1) નવરોઝ-એ- લુતાની અને (2) નવરોઝ-એ-જલાલી. તેનો ઉ લેખ છે ક 

‘અકબરના ંરા યારોહણના ં13 વષ થયા હતા યાર નવરોઝ-ઇ- લુતાની અને નવરોઝ-ઇ-જલાલી એકબી ની 

સાથે આ યા’ં  આ બ ે સગંો ભ  છે. (1) નવરોઝ-ઇ- લુતાની એ અકબર ચા  ુકરલ ઇલાહ  સવંતના પહલા 

દવસે ઉજવવામા ંઆવતો હતો. યાર નવરોઝ-ઇ-જલાલીએ પારસી નવ વષના ં દવસે ઉજવવામા ંઆવતો 

હતો. ને આપણે સામા ય ર ત ેનવરોઝ કહ એ છ એ એને બદા ૂનંી નવરોઝ-ઇ-જલાલી તર ક ઓળખતો હતો.  

 કુ તાનમા ંએવી થા હતી ક દરક નગર અને મોટ ભાગે ગામોમા ંઅઠવાડ યામા ંએક અથવા બે વાર 

બ ર ભરવામા ંઆવ ુ.ં એટલે ક એક એવો મેળો મતો મા ંઆ ુબા ુના પાચંથી છ કોશ ધુીના ંિવ તારની 

વ તી જોડાતી. લોકો રાતના ંસમય ેપોતપોતાના ઘરથી મેળા માટ નીકળતા ંઅન ે યૂ દય સમયે બ રમા ં

આવીન ેભેગા થતા ંહતા.ં ીઓ રુખો પહરતી અને નકાબ ારા ચહરાને ઢાકંતી તથા રશમ, તુરાઉ કાપડની 
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ટોપીઓ, પોતાની હાથકાર ગર  ક લકાર ગર ના ં માલ અથવા બી  જ ર  વ ઓુ વેચતી. બધા જ 

યવસાયવાળા ં ુ ુષો પણ પોતપોતાની વ ઓુ બ રમા ંવચવા લાવતા. રુઘી અન ે ડાથી લઇન ેઅનાજ 

ધુી, તેલ, ઘી, થુાર  અને હુાર કામ અહ  ધુી ક માટ ના ંવાસણો પણ વેચાવા માટ આવતા ંઅન ેબપોર 

ધુી વચાઇ જતા. મોટભાગે ખર દ-વેચાણ પદાથ ની આપ-લે ારા જ થાય છે એટલે ક વ િુવિનમયની થા 

ચ લત હતી. અકબર એમા ંપણ ઘણો ધુારો કર ને એની શોભા વધાર  છે. 

 અકબરકાલીન નવરોઝ ુ ં વ પ ુ ંહ ુ?ં અને ઇરાની થામા ંઅકબર ા મહ વ ણૂ ધુારા કર ને 

ભારતમા ંઆ ઉ સવન ેઅપના યો હતો?. તે િવશે અકબરના ંદરબાર  બદા ૂનંીના શ દોમા ંજો કહ એ તો ‘આ 

નવરોઝના ંઉ સવ માટ બુજં આકારના ંટ ટ તૈયાર કરવામા ંઆવતા.ં’6 દવાન ેઆમમા ંએક 60 ડગલા ંલાબંો 

અને 40 ડગલા ંપહોળો શાિમયાનો એટલે એક એવો તં  ુ  વાસંની મદદથી ઊભો કરવામા ંઆવે છે ત ેઊભો 

કરવામા ંઆવતો. આ શાિમયાનાને બુ જ આકષક ર તે શણગારવામા ંઆવતો. એના દરવા  અન ેપડદાઓ 

પર સોના અને ચાદં  ુ જર કામ કર ુ ં કાપડ લગાવવામા ં આવ ુ ં સોનેર  કળશો પણ વેશ ાર કુવામા ં

આવતા.ં મોતીયોની માળાઓ, તૂગાલી બનાતો, મી મખમલ, ઝર ના ંભરતકામવાળા બનારસી વ ો, અને 

કનખાબોથી સ વવામા ંઆવતો.આ મેળા ુ ંમહ વ એટ ુ ંહ ુ ંક તેની તૈયાર ઓ મહ નાઓ પહલા ંશ  થઇ 

જતી. તેમા ંદશ-િવદશના ંમહમાનો પણ જોડાતા.ં અકબર બુ જ ુ રંદશી બાદશાહ હતો. તે આ મેળામા ંજોડાવા 

માટ િવિવધ યાપાર ઓન ેઆમં ણ આપતો. ત ે યાપાર ુ ંમહ વ બરાબર સમજતો હોવાથી આ વેપાર ઓને 

રુતા ં માણમા ં ો સાહન ુ ું પાડતો. યાપાર માટની જ ર  રુ ા અને િુવધા ઉપલ ધ કરાવતો. ુ ં

સમથન બદા નુીના ંઆ કથન પરથી મળે છે. ‘બાદશાહ અકબર ારા આમિ ત રુોિપયનોન ે બેસાડવામા ં

આ યા.ં તેમના ં વા ય અન ે વનની કામના કરવામા ંઆવી. તેમની િત ઠા અન ેતેમના ંધમ ુ ંસ માન એ 

તેમની સ ાટ સાથેની મૈ ી ુ ંપ રણામ હ ુ.ં’7 

 આ મેળો ગુલ સા ા યની શાન-શૌકતને દિશત કરતો હતો એટલા માટ જ તેની સ વટ બુ જ 

ુદંર ર ત ેથતી. તેની સ વટમા ં ગુલ દરબારની ભપકાદાર છાટં હતી. એટલા માટ જ તેમા ં બુ જ ુ યવાન 

અને યાત વ ઓુ વપરાતી. આ મેળાની શોભા વધારતી વ ઓુ ફ ત ભારતમા ંજ ન હ પરં  ુદશ-િવદશમા ં

િવ યાત હતી મ ક કા મીરની યાત શાલ આ મેળાની શોભા પે પડદા પર લટકાવવામા ં આવતી તો 

ફશ(ભોયતળ યે)ની ઉપર ઇરાન અને કુમેિન તાનની કાપટ(ઉન, તુર વગેરથી બને ુ ં એક પાથર ુ)ં 

પાથરવામા ંઆવતી. રુોપ અને ચીનના રંગબેરંગી પડદા લટકાવવામા ંઆવતા.ં આ દવસે કવી ર ત ેમેળાની 

અને ગુલ મહલોની સ વટ કરવામા ં આવતી. તે ુ ં વણન જહાગંીર પોતાની આ મકથામા ં લ ુછેં તેઓ 

જણાવે છે ક ‘એ રાજિસહાસન મા ં હરા, ખુરાજ તથા બી  કારના ુદંર ર નો લાગેલા હતા તથા બૂ ધન 

પણ વપરાયે ુ ંહ ુ ંતે બહાર કાઢ ને દ વાન-એ-ખાસમા ંરખા યો. અનેક કારના જડાઉ ( જડતર કરલો) સામાન 
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તથા ુદંર તસવીરો કઢાવી નાથી આખો મહલ, દ વાન-એ-આમ અને દ વાન-એ-ખાસ સ યો. મ મારા 

િપતાના સરદારોન ેપણ આ ા આપી ક તેઓ પણ સ વટ કર. એ બધાએ સારા ર નો, હાથી-ઘોડા તથા અલ ય 

સામાન અને સસંારની ુ લભ વ ઓુન ેબહાર કાઢ  અને મને ભેટ ધર . સેવકોના સ માનની ખાતર હ રોમાથંી 

એકની(કટલીક ભટ) વીકાર .’8 દ વાન-એ-આમના દરના ભાગની સ વટ અદ તૂ ર તે કરવામા ંઆવતી 

હતી. ુદંર અને અ િતય ચ ો લટકાવવામા ં આવતા, કાચ અને બ લોર(એક કારનો ચમકદાર અને 

પારદશક પ થર) માથંી બનેલી કમળની િત ૃિત કૂવામા ંઆવતી. ક દ લ, ફાનસ, ુમ ુમ (રંગબેરંગી કાચના 

મોટા ગોળાઓ) લટકાવવામા ંઆવતા. શાિમયાનાની આ ુબા ુ  આસમાની(આકાશી રંગના, વાદળ  રંગના ક 

રૂા રંગના) તં  ુપણ તાણવામા ંઆવતા હતા. આ મેળાના 5 એકરના િવ તારમા ંરા યના ંસામતંો પોતાના 

ટ ટ લગાવતા ંહતા.ં  આ િવ તાર ખરખર બૂ જ મોટો કહવાય. તેમા ંફ ત રા યના ંસામતંો જ ન હ પરં  ુદશ-

િવદશના વેપાર ઓ પણ ટ ટ લગાવતા. અકબર કાલીન નૌરોજના મેળા ુ ંવણન ગૌર શકંર હરાચદં ઓઝાએ 

પણ પોતાના ુ તકમા ંજણાવ ે છે ક ‘શાહ -શાિમયાનાની ચાર તરફ 5 એકરના િવ તારમા ંઅમીર-ઊમરાવો 

પોતાના ડરાઓને બુ જ ધામ મુ અન ેઠાઠમાઠથી સ વતા હતા. ખાનેખાના અને ખાનેઆઝમના ડરાઓમા ં

ભારત તથા િવદશોના અનેક કારના ંઅ -શ  વગેરનો સં હ રહતો હતો. વા જ ો અને ઘટં વાગતા રહતા 

હતા. યોિતષ સબંધી યં , ખગોળ, આકાશમા ં રહલા તારાઓ વગેરના નકશા અને તેમની સા ાત 

િૂતઓ( િત ૃિત) હ અને અલગ-અલગ સૌરમડંળ ચ ર લગાવતા હતા. ભાર ઉપાડવાની કલ પોતા ુ ંકામ 

કરતી હતી. િવિવધ કારના ંવા ઓ વાગતા ંહતા.ં શાહ  મડંપમા ંસોના-ચાદં ના કામવાળ ( મા ંસો ુ ંઅને 

ચાદં  વપરાઇ હોય એવી શણગારલી ), હ રા ારા જડલી, ગાદલાવાળ  રુશીઓ રાખવામા ંઆવતી.’9 

 આ મેળામા ં દરક અમીરને ટોલ ( ુ કાન) ફાળવવામા ં આવતી. આ ટોલન ે સામતં અન ે વેપાર  

સ વતા અને તેમની ચીજ વ ઓુ વેચવા માટ કુતા. આ ટોલધારકો પોતાની કલા અને કાર ગર ુ ં દશન 

આ ટોલમા ંકરતા.ં આ મેળામા ંવહલી સવારથી જ લોકોની ભીડ મતી અને તેમા ંસામા ય  પણ ભાગ 

લેતી. અહ  વ ઓુ બુ જ ઓછા ભાવ ેવેચાતી અને ભાવમા ંકોઇ પણ વેપાર  અનીતી ના આચર તે માટ 

બાદશાહ કડક િનયમો બના યા હતા. આ મેળામાથંી રા યન ે કર પ ે મોટ  રકમ અને વ ઓુ મળતી. આ 

ઉપરાતં બાદશાહન ેભટ પ ેપણ ઘણી મોટ  રકમ અને વ ઓુ મળતી. આ દવસોમા ંતે દરક માણસના ડરામા ં

દશન આપવા જતો અને અમીરોની પોતપોતાની શ ત અ સુાર ભટ આપતા. ના બદલામા ંતે એમને પદવી 

અને ગીર આપતો હતો.  આ મેળામાથંી રા યને બુ જ ફાયદો થતો હતો. આમ આ તહવાર રા યની આિથક 

ઉ તી માટ મહ વ ણૂ હતો. વ મુા બદા ુનંી જણાવે છે ક ‘આ તહવારમા ંતેમણે(અકબર) દરક ટોલધારક 

તરફથી ઊ ચ સ માન મળ ુ.ં સાથે સાથે તેમના તરફથી ઊ મ ફળો, ગુધંી, યો અને ૃ યાગંના માટ યો ય 

ઉપહાર પણ િતજોર મા ંઆપવામા ંઆવ ુ.ં અમીરો તરફથી બાદશાહને ભેટ ધરવામા ંઆવતી. બાદશાહ તરફથી 

તેમની પદો તી થતી.’10  આ મેળામા ં બધા કારનો સામાન મળતો મ ક રશમી કાપડ, તુરાઉ કાપડ, 

ટોપીઓ, ઘુ , ડાઓ, મેવો, અનાજ, થુાર  અન ે હુાર કામ, તેલ અન ેમાટ ના ંવાસણો વગેર વ ઓુ મળતી. 

                                                             
8 जहाँगीर. जहाँगीर का आ मच र . अनु. जर नदास. काशी: नागर  चार णी सभा, पजे-९८-99. 
9 ओझा गौर शंकर .वीर शरोमणी महाराणा ताप. अजमेरवै दक यं ालय :, पेज-३१&३२  
10  AL-BADAONI. MUNTAKHABU-T-TWARIKH. અ .ુ GEORGE RANKING. NEW DELHI: ATLANTIC PUBLISHERS, 1990,  
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 અકબર એ ધમસ હ  ુરાજવી હતો. એટલે જ ત ે મા ંિ ય હતો. આ ઉ સવમા ંપણ અકબર ધાિમક 

સ હ તુા સબંધંી મૌ લક ધુારા કયા હતા. આ ઉ સવમા ં હ ુ  અને ુ લીમ એમ બ ે ધમના લોકો ભાગ લઇ 

શકતા હતા. તેના સા ા યમા ંબધા હ ુ  અને ુ લમાન આ ઊ સવને મનાવવા લા યા. રા ય દરબારમા ંતેના 

માટ મોટા આનદંનો કાય મ થતો. તહવાર સમ ન ેબધાન ેતેમા ંભાગ લેવાનો અિધકાર હતો. દરબારમા ંએક 

કાર ુ ંસાવજિનક સં મેલન થ ુ ંહ ુ.ં આ  ટોલ લગાવવામા ંઆવતા તેમા ંઘણા હ ુ  સામતંો પણ પોતાના 

ટોલ લગાવતા હતા. બાદશાહ તેમને પણ મળતો હતો અન ેભેટો પણ વીકારતો તો. આ ઉપરાતં અકબર 

રાજ તૂોના વી વળ વાળ  પાગડ  બાધંીને ચાલતો અને ા ણો પાસ ેિતલક કરાવી પોતાની રુશીમા ંજઇને 

બેસતો. આ ઉપરાતં એ દવસે તે લુાદાન પણ કરતો. નો ઉ લેખ ઓઝાએ કય  છે ક ‘અકબર યાર વહલી 

સવાર નાન કરતો યાર એ દવસે વહલી સવાર હ ુ  સોહાગણ ી દાળ દળતી અન ેઅકબર માટ પીઠ  તૈયાર 

કરતી. અકબર ા ણોને બોલાવી ન ો જોવડાવી ત ે અ સુાર નાન કરતો. તે માથે તીલક કરતો અને 

લુાદાન પણ કરતો.’ 11 

 અકબર બી  પણ મહ વના ધુારા આ ઉ સવને અ લુ ીને કયા  તેની િતભા અન ેડહાપણની 

િનશાની પ હતા.ં તે ગે બદા નૂી લખ ે છે ક ‘આ સમયે સ ાટ ન ુ ં ુઝંવણભ  ુ ુકમના ુ ં હર ક .ુ 

અઠવા ડયાના પહલા દવસે પ હુ યાની સખત મનાઇ ફરમાવી કારણક આ દવસ યૂ ૂ નો છે. ઊપરાતં 

ફરવર દન મ હનાના પહલા અઢાર દવસો દર યાન પણ ઉપરો ત િનયમ લા  ુકય  અને સં ણૂ અબન મ હના 

દર યાન પણ(અબન મ હનો એ મ હનો છે મા ંસ ાટનો જ મ થયો હતો) અને બી  ઘણા દવસોમા ંપણ આ 

ુકમ લા  ુકય . આ બ  ુ હ ુઓને શુ કરવા માટ સ ાટ ક .ુ આ કુમ સં ણૂ રા યમા ંલા  ુકરવામા ંઆ યો 

હતો અન ેદરક માટ સ  રાખવામા ંઆવી. ણે આદશની િવ ુ ધ કાયવાહ  કર . તેની સપંિત જ ત કરવામા ં

આવી. આ તહવારોના સમય દરિમયાન બાદશાહ માસંનો સં ણૂપણે યાગ કરતો હતો. ધીમ ે ધીમે ધાિમક 

તપ યા તર ક બાદશાહ તેને છ માસથી એક વષ ધુી લબંાવી અને આખર માસંનો ઉપયોગ સં ણૂપણે બધં 

કરવાના િવચાર સાથ.ે’12  અકબરના આ બધા ધુારાઓ હ ુ  ધમની ર તી ેર ત હતા. અકબર આ ધુારાઓ 

કર  હ ુ  નો િવ ાસ યો. આ ઉ સવને સબંિંધત ધાિમક ધુારાઓથી ભાિવત હ ુ  સામ તો, વેપાર  અને 

 આ ઉ સવમા ંઉ સાહભેર સામેલ થઇ. આમ, આ મેળામા ંના ફ ત હ ુ  ને સામેલ થવાનો અિધકાર 

અકબર આ યો. ઉપરાતં પણ તેણે પોત ે હ ુ  ના ર તી-ર વાજો અન ેઆ થા ુ ંસ માન કર  ખરા અથમા ં હ ુ  

નો પણ હ યસ ાટ બ યો. 

          આ મેળામા ંમનોરંજન ુ ંપણ આગ ુ ંમહ વ હ ુ.ં િવિવધ વા જ ો વાગતા. દશના અલગ-અલગ 

િવ તારમાથંી આવેલા સગંીતકારો પોતાના સગંીતના રૂ રલાવતા. ને સાભંળવા કલાિપપા ઓુ અને 

રા યદરબાર ઓ ત પર રહતા. આ ઉપરાતં રા ે નાચ-ગાન પણ થ ુ.ં વસતંના તહવારના 19 ખુદ દવસો 

દર યાન ઊમગં અને આનદંથી દરક વ નુ ેભોગવવામા ંઆવે છે. આ તહવાર દર યાન ૃ ય અને સગંીત 

રાત- દવસ ચાલ ુ.ં  

 આ મેળાનો ઉ ે ય ફ ત મનોરંજન, યાપાર ક ધાિમક બનસાં દાિયકતાનો જ નહોતો. આ મેળાનો 

મહ વ ણૂ ઉ ે ય એ રા યની રુ ા અને સામતંો પરનો ુશ હતો. અકબરને ખબર હતી ક સામતંો અથવા 

                                                             
11 ओझा गौर शंकर .वीर शरोमणी महाराणा ताप. अजमेरवै दक यं ालय :, पेज-३१&३२ 
12 AL-BADAONI. MUNTAKHABU-T-TWARIKH. અ .ુ GEORGE RANKING. NEW DELHI: ATLANTIC PUBLISHERS, 1990,  
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મનસબદારોએ રા યની બધી શ તના ક પે હતા. મનસબદારો લ કર  યવ થા, રુ ા યવ થા, શાિંત અને 

રા યની આિથક યવ થા વી પાયા પ જવાબદાર ઓ િનભાવતા હતા. તેથી તેમની રા યભ ત અકબરમા ં

િન હત રહ ત ેઅ યતં મહ વ ણૂ હ ુ.ં તેથી જ આ મેળામા ંબધા સામતંોને આવવા ુ ંઅને હાટ લગાવવા ુ ં

ફર જયાત હ ુ.ં અકબર આ બધા સામતંોન ેમળતો અન ેતેમની કામગીર  ગે છૂપરછ પણ કરતો. અકબર 

બૂ જ ચ રુ હતો. ત ેતેમની વાણી અને વતન પરથી આ સામતંોની ભાવનાન ેઓળખી જતો. કોઇ સામતં 

મેળામા ંભાગ ના લે, બાદશાહને નજરા ુ ંના ધર, વાણી-િવવેકની ર ત-ભાતથી અકબરની ચ રુ નજર પારખી 

જતી ક આ સામતં િવ ાસ રાખવા લાયક છે ક નહ ? ની ઊપર બાદશાહને શકંા થતી તેની ઊપર તે બુ જ 

કડક િનયં ણ રાખતો અને તેની દરક ચાલ ઊપર બાદશાહની ટ રહતી. બી ુ  ંમહ વ ણૂ ગ હ ુ ંબાદશા ુ ં

ુ તચરતં . આ તં  મેળા દરિમયાન સ ય રહ ુ ંઅને લોકોના સાદા વેશમા ંત ેમેળામા ંફરતા. તેઓ તેમના 

યવહાર પર નજર રાખતા અન ેદરક શકંા પદ બાબતની ણકાર  બાદશાહ ધુી પહ ચાડતા. નાથી કોઇ 

િવ ોહ ક રા ય િવરોધી િૃતન ેદબાવી શકાતી. સા ા યની રાજનીતીક પ ર થિતને ણવા માટ આ મેળો 

એક સાધન મા  હતો. આ મેળામા ંબધા કારના યોગીઓ અને સા ા યના લોકો પણ ભેગા થતા ંઅને તેમની 

વાતચીત, હલચલ, ઢંગ, િવચારો વગેર ુ ં પી ર તે િન ર ણ કર  બાદશાહ રા યની સાચી પ ર થિત 

ણવાનો ય ન કરતો.  આ મેળામા ંજો બે સામતંોના ંસબંધંો ધુારવાનો પણ બાદશાહ ારા ુદંર ય ન 

થતો. જહાગંીર પોતે પણ લ ુ ંછે ક ‘ યારબાદ મનસબદારોને બઢતી આપી, ગીરો આપી અને તેમન ેભટ 

આપી.’13 

 આમ, યાર વસતંઋ નુી શ ુઆત થતી યાર એટલે ક લગભગ માચ મ હનામા ંઆ ઉ સવ શ  થતો 

અને તેમા ંફરવરદ ન મહ નાની પહલી તાર ખથી 19 તાર ખ ધુી ુલ 19 દવસ દરિમયાન િવિવધ બ હુ કુ 

સગંો યોજવામા ં આવતા. મા ં બાદશાહ અકબરની ચાણ નીતી અ સુાર સા ા યના હતાથ િવિવધ 

ધુારાઓ થયા હતા.  શસંાપા  છે અને અકબરની મહાન િતભાની છબી આપણી સમ  ખડ  કર છે. એની 

મહાન િતભાની ઝાખંી થાય છે. 

3. દરબાર 

 નૌરોઝના ંઉ સવ દર યાન એક દરબાર ુ ંઆયોજન થ ુ ંહ ુ ંજો ક આવા દરબાર વષના ંસામા ય 

દવસો દર યાન પણ યો તા.ં આ દરબાર દવાન-ેઆમમા ંભરાતો હતો. દ વાને-આમમા ંએક 60 ડગલા ંલાબંો 

અને 40 ડગલા ંપહોળો શાિમયાનો બાધંાવામા ંઆવતો. આ તં નેુ બુ જ ુદંર ર તે સ વવામા ંઆવતો. જોક 

શણગારની આ કામગીર  દવાન-ેખાસ, મહલો અને ક લાઓ ધુી િવ તરતી તેથી કહ  શકાય ક નૌરોઝમા ં

સં ણૂ શહર નવવ નુી મ સ વવામા ંઆવ ુ.ં 

 શાહ  તં મુા ંઆ દરબાર મળતો. જો ક મેળાનો િવ તાર તો આગળ વણ યા માણે 5 એકર ટલો 

હતો. અહ  એ  થાય ક આ દરબાર 19 દવસ દર યાન ાર મળતો? એ ગેની માહ તી મળતી નથી. ટૉડ 

સાહબે દરબારમા ંયો તા સાવજિનક સં મેલનનો ઊ લેખ કય  છે પરં  ુત ેઆ ઉ સવના દવસો દર યાન ાર 

યો ુ ંતેનો ઉ લેખ કય  નથી. 

 અકબર જ ા  ુહતો તેથી તે આ સભામા ંદશ-િવદશના ં ય તઓને આમં ણ આપતો. આ ઊપરાતં 

ત ે સભામા ં વેપાર  અન ે બી  સામા ય લોકો પણ આવતા તથા અકબર સમ  પોતાની ફર યાદો અને 

સમ યાઓ ર ુ  કરતા. આ સભામા ંના ફ ત ુ ુષો પણ ીઓ પણ ભાગ લેતી હતી. અકબર અહ  બેસીન ેજ 

વ ઓુની કમત ન  કર છે અને ખર દ-વેચાણ ગે િનયમ બનાવ ેછે. તે ગે આઇન ેઅકબર  ના કતા અ લુ 

                                                             
13  जहागँीर. जहागँीर का आ मच र . अनु. जर नदास. काशी: नागर  चार णी सभा, पेज-99. 
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ફઝલ જણાવે છે ક ‘અકબર ુ િનયાની ઘણી અદ તૂ વ ઓુ િવશે છૂપરછ માટ એક મોટ  સભા બોલવે છે. તે 

સભામા ંબધા વેપાર ઓ હાજર  આપે છે અને તમામ દશના લેખો (  ત ેદશના શાસકો તરફથી બાદશાહને 

લખવામા ંઆવતા ંભલામણપ ો) કુ છે. અકબર દરક વ નુી કમત ન  કર છે.’14 આ કથન પરથી એ ુ ં

જણાય છે ક નવરોઝના થમ દવસે જ આ દરબાર ારા જ આ ઉ સવનો ારંભ થતો હશ.ે તેથી મેળાનો 

ઉ સવનો મ દરબાર, મેળો અન ેજનાના એમ રહતો હશે.  

આ સભા ુ ંસૌથી આગ ુ ંલ ણ ગણી શકાય ક તેમા ં ીઓ પણ સામેલ થતી અને બી ુ  ંક સામતંો 

વ ચે ુ ંવૈમન ય ૂર કરવા બાદશાહ બનેં સામતંોન ેપોતાની જોડ બોલાવી ચૂના આપતો, અહ  એ ઉ લેખનીય 

છે ક અકબર  દરબારમા ંએ  ુ વ ણત છે ક સામતંોની વ ચે મેુળ કરાવી અને તેમનો પર પરનો ષે ૂર 

કરવાનો ય ન મીનાબ ર ખાતે ભરાતા ીઓના મેળા જનાના બ રમા ંથતો. પરં  ુઆ વાત યા ંયો ય 

ઠરતી નથી યાર તેના વણનમા ંએ  ુલખે ુ ંછે ક આ જનાના બ રમા ંકોઇ ુ ુષ વેશી શકતો નહ . તો પછ  

કોઇ સામતં કવી ર ત ે વેશી શક? એટલે આ ઘટના દવાને-ખાસમા ંભરાતા શાહ  દરબારની કહ  શકાય. 

 અકબર આ દરબારમા ંઆવતો હતો અને પોતાની ની વ -ુ દકર ને જોઇને હરખાતો હતો. તે 

કો  યો ય જ યાએ બેસતો હતો. તેની સભામા ંિનિ ત જ યાએ બધા ી- ુ ુષો ગોઠવાતા હતા. અમીર ની ીઓ 

આવીન ેસલામ કરતી હતી અને ભટ આપ  પોતાના બાળકોને બાદશાહ સામે હાજર કરતી હતી. બાદશાહ આ 

બાળકોન ેઅને સામતંોની ીઓન ેભટ આપતો સાથ ેસાથ ેઆશીવાદ પણ આપતો. આ સામતંોના સતંાનોના 

લ ન પણ અહ  જ ન  થતા ંહતા. સા ા ય માટ આ બાબત મહ વ ણૂ હતી કમ ક સામતંો એ સા ા યનો 

પાયો હતા. અકબર એ બાબત ુ ં યાન રાખતો હતો ક કોઇ શાસક વધાર શ તશાળ  ના બને. જો એમ થાય તો 

ત ે સા ા ય સામે ુ કલી ઉભી કર  શક છે તેથી અકબર પોતે તેમના ં સતંાનોના સબંધંો ટૂનીતીક અને 

રાજનીતીક હતોને યાનમા ંરાખીને કરતો હતો. ત ેશ તશાળ  બે સામતંોના ંસતંાનોને પર પર જોડાતા ંરોકતો 

હતો પણ સામ ે બે પર પર િત  અને ઝઘડાયેલા ંસામતંોના સતંાનોના ંસબંધંો બાધંતો. થી એકબી  

વ ચેની ુ મનાવટ ુ ર થાય અને તેઓ સા ા યના ંઉ કષમા ંસાથે મળ ને ભાગીદાર થાય. જો એઓ પર પર 

ઝઘડ તો તે તો અકબરની જ શ ત ીણ થાય. આ સામતંોના સબંધંો શતરંજના યાદાની મ હતા. તેમના 

પર પર ેમ અને ષે, એકતા અને િવરોધ, ય તગત કુશાન અને લાભનો ભાવ બાદશાહના ંકાય  પર 

પડતો હતો. એમના ંલ ન સબંધંોનો િનણય આ ઉ સવના સમયે અથવા બી  કોઇ અવસર પર એક સા ુ ંઅને 

ભુ ય ખ ુ  ંકરતા હતા. ારક તો તે બનેં અમીરોની વ ચે એ ુ ંવેર ઉ ુ ંથયે ુ ં હો ુ ંક તે બનેં અથવા બેમાથંી 

કોઇ એક એકબી ુ ં મો ું જોવા પણ ના ઇ છતા. તેઓ એકબી ના ુનંના તર યા બનતા.ં એકબી ને 

મારવાની િત ા કરતા.ં બાદશાહની ઇ છા રહતી ક એમનામા ંવેર ના રહ પણ મેળ થઇ ય.  એનો એક જ 

ઉપાય હતો ક બનં ેઘર એક થઇ ય અન ેમેળ થઇ ય. યાર ત ેલોકો ના માનતા યાર બાદશાહ કહતો ક 

સા ું આ છોકરો અને આ છોકર  બનેં અમારા છે. તમારો એમની સાથે કોઇ સબંધં નથી. યાર બાદશાહના ખેુથી 

આવી વાતો સાભંળતા ં યાર સામતંો અને તેમની પ નીઓ શુ થતા ંઅન ેપોતાને ભા યશાળ  સમજતા. કમક 

અકબર વા બાદશાહ પોતાના સતંાનોના માથા પર િપતા પી હાથ અન ેઆશીવાદ આપે છે. આમ, તે અમીર 

અથવા એની ી પણ ેમ ણૂ અદાથી કહતી ક અમ ે ખરખર ભા યશાળ  છ એ. અમારા ં સતંાનોન ે આપને 

સોપીએ છ એ. અમારા ંમાટ આ ભુ ઘડ  છે પણ આ સેવકનો આ સતંાન સાથે કોઇ સબંધં રહશે ન હ. આ સેવક 

                                                             
14   ABUL-FAZAL. AIN-A-AKBARI. Ed. PHILLOTT D.H. Trans. BLOCHMANN H. SECOND. CALCUTTA: ASIYATIC SOCITEY,  
1927,P-286. 
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પોતાની ફરજો અદા કર  ુ ો છે. બાદશાહ પણ કહતો સરસ અમ ે આ ભાર મેળ યો. ારક િવવાહની 

જવાબદાર ઓ બેગમો લેતી અન ે ારક બાદશાહ પોતે. િવવાહની તૈયાર ઓ એટલી ુદંરતાથી થતી ટલી 

ુદંર ર તે માતા-િપતા પણ ના કર  શક. 

 આ થા અકબરના અ કુાલીન જહાગંીર અન ેશાહજહાનંા સમયમા ંપણ ચા  ુરહ . આ થા ઘુલ 

દરબારની શાન-શૌકત અન ે હોજલાલીના ં િતક પે હતી. આ ઝાખંી િવદશી અને દશના સમા ય લોકોન ે ઝી 

નાખેં તેવી હતી. તેનાથી તેઓ ભાિવત થતા.ં 
 

4. મીના બ ર અથવા જનાના બ ર 

નવરોઝના ઉ સવ ુ ંએક  અગ ય ુ ં ગ એટલે મીના બ ર અથવા જનાના બ ર. મીના બ રએ 

ત ેસમયની રાજધાની ખાત ેઆવે ુ ંએક મહ વ ુ ં થળ હ ુ.ં યા ંઆ મેળો ભરાતો હતો. યાર જનાના એ ફારસી 

શ દ છે નો અથ થાય છે ‘ ીઓના રહવા માટ ુ ં થળ.’ જનાનાનો સમાનાથ  છે- ‘હરમ’. ભારતમા ં ુ ય વે 

ઘુલ અને તે પહલાના સ તનત દરિમયાન ીઓ મહલોના દરના  ભાગમા ંવસવાટ કરતી તેમને જ 

જનાના કહવામા ંઆવ ુ.ં તેને આપણે ‘રાણીવાસ’ અથવા ‘ ત: રુ’ કહ  શક એ. 

 જનાના બ રએ ફ ત ીઓનો જ મેળો હતો. તેમા ં ુ ુષોના વેશ પર િતબધં હતો. અકબર  

દરબારમા ંજણા યા અ સુાર ‘ યાર લોકો ઉ સવની શોભામા ંપોતાની બધી યો યતા અને સમથતાના ભડંાર 

ખાલી કર  દતા હતા અને સ વટની પણ બધી જ કાર ગર  વપરાઇ જતી યાર એ જ મેહલોમા ં  ખરખર શોધ, 

ુ  અને યો યતાના ભડંાર હતા તે જનાના બન ુ.ં’15 અહ   એ થાય ક થાય ક નવરોઝના 19 દવસ 

દરિમયાન આ મેળો ાર મળતો હતો? ઉપરો ત કથના સુાર ત ે ુ ુષોનો સામા ય મેળો ભરાતો તેના પછ  

મળતો હતો પણ તેના પછ  ચો સ ા દવસ ેમળતો હતો. તેની માહ તી અકબર  દરબારમાથંી મળે છે- 

‘આઇને-અકબર મા ંલ ુ ંછે ક દર માસે સામા ય બ રના ી  દવસે ક લામા ંજનાના બ ર લેુ છે. સભંવ 

છે ક આ ફ ત િનયમ બની ગયો હશે અન ેતે ુ ંપાલન ારક- ારક થ  ુહશે.’16 આ કથન આઇને-અકબર મા ં

લ ુ ંહોવાથી સમકાલીન રુાવો માનીએ તો િવ નીય કહ  શકાય પણ વષમા ંકટલી વાર આ મેળો ભરાતો 

હતો? 

 કટલાક થંોના અવતરણ અહ  તુ છે  આપણા અ યાસને િન પ  બનાવશે. 

[અ] વષમા ંએકથી વધાર વખત લુતો હતો તેના સમથનમા ંસદંભ - 

1. દર માસ ેસામા ય બ રના ી  દવસે ક લામા ંજનાના બ ર લેુ છે. સભંવ છે ક આ ફ ત િનયમ 

બની ગયો હશે અન ેતે ુ ંપાલન ારક- ારક થ  ુહશે.’16 

2. ‘બેગમ અને હરમના ંલોકોના ંમનોરંજન માટ નૌરોઝના ં થળને સમય-સમય પર ુ લા રાખવાનો 

આદશ આ યો’17 

                                                             
15 मुह मद, हुसेन. दरबारे-अकबर . Trans. रामच  वमा. १ vols. काशी: नागर  चार णी सभा , १९२८,पेज-२४३-२४४. 
16  मुह मद, हुसेन. दरबारे-अकबर . Trans. रामच  वमा. १ vols. काशी: नागर  चार णी सभा , १९२८,पेज-२४३-२४४. 
17 AL-BADAONI. MUNTAKHABU-T-TWARIKH. Trans. GEORGE RANKING. Vol. 1. NEW DELHI: ATLANTIC PUBLISHERS,  
1990,p-349. 
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3. ‘આ શુરોઝના ઉ સવમા ંએક બી  વાત પણ થતી. આ દવસ ેએક મોટ  જ યામા ંમેળો ભરાતો હતો. 

એ મેળામા ંફ ત ીઓ જ જતી હતી’18 

[બ] વષમા ંએક જ વખત ભરાતો હતો તેના ંસમથનમા ંસદંભ - 

1. ‘અમારા ધમના ંસ માનને બીજો ફટકો પહ ચાડવા સ ાટ આદશ કય  છે. નવા વષના ં દવસે ફ સી 

બ રમા ં ટોલ લગાવવામા ંઆવે. હરમની ીઓ અને અ ય પર ણીત ીઓન ેઆનદં માટ છોડ  

દવા જોઇએ’19 

2. ‘આ નૌરોઝના ંનામ પર વષમા ંફ ત એક જ વખત ીઓનો મેળો થતો હતો’20 

 

થમ બે સદંભ  આપણન ે પ ટ જણાવે છે ક વષમા ંએકથી વ  ુવાર જનાના બ ર મળ ુ ંહ ુ.ં યાર 

છે લા બે સદંભ  આપણને વષમા ંએક જ વખત ભરાતા ંનૌરોઝના ંમેળામા ંજ જનાના બ ર મળ ુ ંહ ુ ંતે દશાવે 

છે પરં  ુઆઇન ેઅકબર ના ંકથનો િવરોધાભાસી છે. આ બધી દલીલોના તે આપણે એ િન કષ પર ચો સ 

પહ ચી શક એ ક જનાના બ ર નૌરોઝના ંઉ સવ દરિમયાન શ  કરવાનો ેય અકબરન ેફાળે ય છે. તેને એક 

આદશ બહાર પાડ ને ત કાલીન ઇ લાિમક ધમ ુ ઓની મા યતાની િવ ુ મા ંજઇન ેઆ જનાના બ ર ચા  ુ

ક  ુ  હ ુ ંત ે ગે ત કાલીન ઇિતહાસકારોની ન ધ પરથી એટ  ુચો સ કહ  શકાય ક જનાના બ ર વષમા ં

એકથી વ  ુવાર મળ  ુ હ ુ.ં સભંવ છે ક તે અકબર ચા  ુ કરલા નવા સવંત દ ને-ઇલાહ ના થમ દવસે, 

રા યારોહણના દવસે વગેર સગંોએ ભરા ુ ંહોય. ઇિતહાસ સભંાવના ન હ રુાવાને માન ેછે તેથી ભિવ યમા ં

આ િવષય ેસશંોધનને અવકાશ છે. 

 જનાના એ ત ીઓનો જ મેળો હતો. તેમા ં ુ ુષોના વેશ પર િતબધં હતો. હ ુ - સુલમાન 

ીઓ આ મેળામા ં આવતી. આ મેળામા ં મોટા-મોટા હ ુ  ઘરાણા, રા ઓ, ધનવાનો, ઉમરાવો, િત ઠત 

અમીરો, બેગમો, હરમની ીઓ ભાગ લેતી. આ ીઓન ેમેળામા ંસામેલ થવા ુ ંઆમં ણ આપવામા ંઆવ ુ ં

અને તેઓ બાદશાહની આ ાથી સામેલ થતી. આ મેળામા ં ીઓ પોતાના ટોલ( ુ કાન) ખોલતી અન ેવ ઓુ 

વેચતી. આ ગે ટૉડ પણ લખે છે ક ‘ હ ુ  અન ે સુલમાન ીઓ વ ઓુ વેચવા માટ પોતાની વ ઓુ રાખતી 

હતી. ીઓના આ મેળમા ંરાજપર વારની ીઓ જઇન ેસોદો ખર દતી હતી. કોઇ ુ ુષના યા ંજવા પર સં ણુ 

િતબધં હતો અને એ માટ બાદશાહ તરફથી કડક િતબધં ગોઠવાતો’21 આ મેળામા ંરાજપર વારની ીઓ અને 

જનાનાની ીઓજ ભાગ લેતી એટલે ક આ મેળામા ંસમા ય ીઓ આવતી નહ  હોય. આઇન ેઅકબર મા ંતો 

પ ર ણત ીઓની જ વાત છે.જોક પ ર ણત ીઓની સાથ ેનાના બાળકો પણ ભાગ લેતા હશે.  અકબર  

                                                             
18 टोड. राज थानका इ तहास. Trans. ठाकुर केशवकुमार. Vol. १ . इलाहाबाद: आदश ह द  पु तकालय, १९६२,पेज-२०४. 
19 ABUL-FAZAL. AIN-A-AKBARI. Ed. PHILLOTT D.H. Trans. BLOCHMANN H. SECOND. CALCUTTA: 

ASIYATIC SOCITEY,  
1927,p-213. 
20 टोड. राज थानका इ तहास. Trans. ठाकुर केशवकुमार. Vol. १ . इलाहाबाद: आदश ह द  पु तकालय, १९६२,पेज-४२१-

२२.  
21 टोड. राज थानका इ तहास. Trans. ठाकुर केशवकुमार. Vol. १ . इलाहाबाद: आदश ह द  पु तकालय, १९६२,पेज-२०४. 
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દરબારમા ંજણા ુ ંછે ત ે માણે ‘જહાગંીર અન ે રૂજહા ંવ ચે થમ લુાકાત અહ  થઇ હતી અને ણય પાગંય  

હતો’22 

 અહ  ભરાતા ંજનાના બ રમા ંઘણા કારનો સામાન વેચાતો હતો. મા ં વન જ ર યાતથી માડં ને 

મોજશોખ ધુીની બધી વ ઓુ વેચાતી હતી. તેમા ંહાથબનાવટ અને કલા-કાર ગર ની વ ઓુ વેચાતી મા ં

કાપડ, ટોપીઓ, ઉનીવ ો, કાપટ, મેવો, શરબત, ફળો, અનાજ, ઘુ , થુાર કામ, હુાર કામ, વાસણો વગેર 

વ ઓુનો સમાવેશ થતો હતો. આ બધી જ ુ કાનો પર વ ઓુ વેચવા માટ ીઓ બેસતી. આ સગેં 

મીનાબ રની રોનક વધી જતી. તેને લોથી શણગારવામા ંઆવ ુ.ં ટોલન ેપણ શણગારાતો, તેને શણગારવા 

માટ દશ-િવદશની યાત વ ઓુ લાવવામા ં આવતી. મ ક કા મીરની શાલ, િવિવધ કમતી પ થરો, 

અર સા વગેરની આ સગેં સ ાટ પણ રા યકોષમાથંી ુ કળ ખચ કરતો. આ મેળામા ં રુ ા માટ કડક બધં 

રહતો. આ મેળામા ં ુ ુષોના વેશ પર િતબધં હોઇ રુ ાની બધી જવાબદાર ઓ ીઓ નીભાવતી. તેને માટ 

ખાસ તાલીમ પામેલી ીઓ પસદં કરવામા ંઆવતી. નો ઉ લેખ ગૌ.હ .ઓઝાએ કય  છે. ‘ વા સરા[ન સુકં 

બનાવેલ ુ ુષ-ત કાલીન સમયમા ં ત: રુમા ં રહતા ુ ુષ નોકરને ન સુકં બનાવવામા ં આવતો)] 

કલમાકિનયા(ંપહરો દનાર ીઓ ક  િવવાહ કર  શકતી નહ ) અને ઉ ુ બેગિનયા(ંબ રમાથંી ખર દલી ીઓ 

ક  ુ ના સમયે અમીરો માટ પ નીઓ ુ ંકાય કરતી) અ -શ  ધારણ કર ન ે બધં માટ ઘોડા દોડાવતી હતી. 

પહરો ભરનાર પણ ીઓ જ હતી. માળ ઓની જ યાએ બાગને માળણો જ શણગારતી’23 આ મેળો સ ણૂ ર તે 

ીઓનો અને ીઓ ારા સચંા લત હતો. આ મેળામા ંઆનદં-પમોદ માટ નાચ-ગાન અને ખાણી-પીણીની પણ 

યવ થા કરવામા ંઆવતી. 

 આઇન ેઅકબર  માણે ‘ યા ંમહલોની બેગમોને એટલા માટ લાવવામા ંઆવતી હતી ક થોડ  એમની 

પણ ખો લુે અને યો યતાની આ ખોમા ં ધુરાઇનો રુમો લગાવ.ે અમીર અન ેપૈસાદાર વગેરની ીઓને 

પણ આ ા હતી ક ની ઇ છા હોય તે આવે અને આ તમાશો ુએ, બધી જ ુ કાનો પર ીઓ બેસી જતી હતી. 

બધા સોદા પણ મોટા ભાગે જનાનામા ંરાખવામા ંઆવતા ંહતા.ં’24 બાદશાહ અન ે તેની પ નીઓ આ મેળામા ં

સામાન લેવા આવતી હતી. બાદશાહની પ નીઓ, બહનો અને ક યાઓ બાદશાહની જોડ બેસતી હતી. અમીરોની 

ીઓ આવીને સલામ કરતી હતી. ભેટો આપતી અને પોતના બાળકોન ેતેના સામ ેહાજર કરતી હતી. એની સાથે 

જ રાત- દવસ નાચ-ગાન થ ુ ંહ ુ.ં 

 આમ, આ મેળામા ંસા ા યની આગળ પડતી બધી ીઓ ભાગ લેતી. તેઓ પોતાના નાના બાળકોને 

પણ મેળો જોવા સાથે લાવી શકતી પણ અહ  એક  એવો છે ક આ ફ ત ીઓનો મેળો  હતો? તેમા ંકોઇ 

ુ ુષોના વેશ પર િતબધં હતો તો બાદશાહ તેમા ંસામેલ થતા ંક કમ? આ ગે ઉપરો ત દલીલો પરથી કહ  

શકાય ક બાદશાહ આ મેળામા ંસામેલ થતા ંહતા.ં બી ુ  ંક જહાગંીર અન ે રૂજહા ંઅહ યા જ થમ વખત મ યા 

હતા ંએટ ુ ંજ નહ  થમ ટનો ેમ પણ અહ  જ પાગંય  હતો. તેથી કહ  શકાય ક ુ ુષોના વેશ સબિંધત 

                                                             
22 मुह मद, हुसेन. दरबारे-अकबर . Trans. रामच  वमा. १ vols. काशी: नागर  चार णी सभा , १९२८,पेज-२४६. 
23 गौर शंकर, ओझा. वीर शरोमणी महाराणा ताप. अजमेर: वै दक यं ालय, n.d.,पेज-३२  
24 ABUL-FAZAL. AIN-A-AKBARI. Ed. PHILLOTT D.H. Trans. BLOCHMANN H. SECOND. CALCUTTA: 

ASIYATIC SOCITEY,  

1927,पेज-२४३-२४७.  
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િનયમ બાદશાહ અન ે તેમના પર વારને બાિધત નહ  કરતો હોય. ત કાલીન પર થિતઓમા બાદશાહ 

સવસ ાધીશ હતા એટલે તે જ િનયમ બનાવતા હોવાથી તેમને આ િનયમ બા યકતા ન હ હોય.    

િન કષ:- 

- નવરોઝ એટલે નવો દવસ અથાત ઇરાની સૌર સવંતનો થમ દવસ. 

- નવરોઝની શ આત ઇરાનમા ંથઇ હતી. તે એક પારસી તહવાર છે. તેની ઉજવણી 19 દવસ ધુી ચાલતી. 

- રા ય હતને ાથિમકતા આપીન ે તેમા ંજ ર  ફરફાર સાથ ેભારતમા ંનવરોઝની શ આત કરવાનો ેય 

અકબરન ેફાળે ય છે. 

- અકબરકાલીન નવરોઝમા ં ણ ભાગમા ંનવરો ુ ંઆયોજન થ ુ-ં (!) દરબાર, (2) મેળો(હાટ) અને (3) 

જનાના બ ર. 

- અકબર નવરોઝના ં દવસે વહલી સવાર ઉઠ  હ ુ  િવિધ માણે ુ ુત અ સુાર મં ો ચાર સાથ ેનહાતો, 

કપાળમા ં તીલક લગાવતો, નવરોઝના દરબારમા ં જઇ િવિવધ ભેટો વીકારતો, ખેરાતો વહચતો અને 

લુાદાનિવિધ યો તી. 

- મેળામા ંસામતંો અને ધનવાન વેપાર ઓ પોતાની ુ કાન લગાવતા અને દશ-િવદશની કમતી વ ઓુ 

વેચતા. રા યને કર પ ેમોટ  આવક થતી. નાચગાન અન ેખાણીપીણીની રંગત મોડ  રાત ધુી ચાલતી. 

અ બર ુ તચરતં  ારા રા યની ુ ત માહ તી મેળવતો તો ારક વય ં વેશપલટો કર  લોકોની 

ની ીમ ા ણતો. 

- દરબાર અન ેમેળા બાદ જનાના યો ુ.ં મા ંફ ત બાદશાહના ં ત: રુ અને રા યના સામતંોની ીઓ 

પોતાનો હાટ લગાવતી. ુ ુષોના ં વેશ પર સખત િતબધં હતો. આ ુ ં વન પડદાઓમા ં િવતાવનાર 

બેગમો બહાર આવી અને વતં તાનો આનદં ઊઠાવી શક અને હ ુ - ુ લીમ સં ૃિત ુ ંસમ વય થઇ શક 

ત ેમાટનો આ એક ઉમદા યાસ હતો. 

- આ ઉ સવ દરિમયાન રા યમા ં થતી હસા પર અકબર િતબધં ુ ો હતો. ના માટ ત કાલીન 

ધમ ુ ઓનો િવરોધ પણ કરવો પડ ો હતો. 

- આ ઉ સવ દરિમયાન યો તા દરબારનો ચો સ સમય નથી ન  થઇ શ ો. અહ  સશંોધનને અવકાશ 

છે. 

- રુોિપયન વેપાર ઓને પણ આમં ીત કરવામા ં આવતા.ં તેઓ ારા ઘુલ દરબારની શાન-શૌકત 

િવદશોમા ંપણ સાર ત થતી. 
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જુરાતની બૌ  ફુાઓ 

ચાવડા વૈશાલીબેન આર. 

પીએચ.ડ ., ર સચ કોલર 

જૂરાત િવ ાપીઠ, અમદાવાદ 

તાવના  

ાચીનકાળમા ંભારતમા ં ફુા િનમાણનો ઇિતહાસ ણવા માટ વા કુલા ણવી જ ર  બને છે. બૌ  

સા ઓુના ૂ થાન અને િનવાસ થાન માટ બૌ  ફુાઓ બનાવવામા ંઆવી હતી. સઘંની થિતમા ં

બધાનો િનવાસ એક જ થાને હોવાથી ફુાઓ પવતો ખોદ ને તૈયાર કરવામા ંઆવી હતી. ફુાઓનો 

ઇિતહાસ બૌ  ધમના ધાિમક િસ ાતંો સાથે િનકટનો સબંધં ધરાવે છે. ઈ.સ. વૂ ૩  સદ મા ંમૌય સ ાટ 

અશોક બૌ  ધમ વીકાય  હતો અને બૌ  ધમના ચાર માટ ધમ ચારકો િવદશમા ંમોક યા હતા. મા ં

તેમણે ચાર કારની ઈમારતો ુ ં િનમાણ કરા ુ.ં તભં, પૂ, પાટલી ુ નો રાજ સાદ અને ફુા. મા ં

ફુા, િનમાણ કાય ઘટના અ તીય હતી. બહારના નાગા ુનની પહાડ પરની ફુા અશોક બનાવડાયેલી 

અને નાગા ુની પહાડ પરની ફુા આ વન ભ નેુ દાનમા ંઆપેલી. નાગા ુની પવતની અ ય ણ ફુા 

દશરથે પણ આ વન સઘંને દાનમા ંઆપી. આમ, ફુાઓથી પ ટ થાય છે ક મૌયકાળમા ં ફુાઓ ુ ં

િનમાણ કાય આરંભા ુ ંહશે. આમ મૌયકાળ દરિમયાન અનેક એવી બૌ  ફુાઓ ુ ંિનમાણ કાય થ ુ ંહ ુ.ં 

મા ં જુરાતમા ંઆવેલ બૌ  ફુાઓની િવ તૃ મા હતી નીચે જુબ છે. 

 ખભંાલીડાની ફુાઓ 

રાજકોટ જ લાના ગ ડલ તા કુામા ંવીર રુ નગરમા ંખભંાલીડા નામે ગામ આવે ુ ં છે. તેની પાસે 

વહતા અને ભાદર નીચે મળતા એક ઝરણાને કાઠં આવે ુ ંશૈલ ઉ ક ણ ફુાઓ ુ ં ૂથ સૌરા ની સવ 

ફુાઓમા ં િવિશ ટ ભાત પાડ છે. સૌરા ની આ કારની અ ય ફુાઓના ુ ય ાર પર ક ુ ં િશ યાકંન 

જોવા મળ ુ ં નથી. યાર તુ સ હૂની એક ફુાના ખુ ાર ઉપર ણૂ કદની માનવ િતમાઓ 

કંડારવામા ંઆવેલી છે. 

 આ સ હૂમા ં ફુાઓના નાના-મોટા પાચં ઝ ખા છે. થમ ઝ ખામા ં િવિવધ પ રમાણ ધરાવતી 

સાત ફુાઓ છે. બી મા ં ણ છે  પૈક ની વચલી ચૈ ય ફુાના ખુ ાર ઉપર ડાબી બા ુએ પ પાણી 

અવલો કતે ર અને જમણી બા ુએ જપા ણ નામના બોિધસ વો તથા ૃ છાયા હઠળ ભ ત સ દુાય 

આ દ કંડારલા છે. દરના ભાગે અધ ૃ ાકાર અને પછ થી ન ટ થયેલ સ હૂ આવેલ છે. ીજો ઝ ખો તો 

હવે ભ ન અવશેષમા ંજ છે. ઝરણાને કાઠં આવેલા ચોથા ઝ ખામા ં ણ નાની ફુાઓ અને જમણે કાઠં 

ઉપરવાસમા ંઆવેલ એકમા  ફુાને પાચંમા ઝ ખામા ંગણવામા ંઆવે છે. આ ફુા સ હૂને ઈ નુી ી -

ચોથી શતા દ ની સમયના માનવામા ંઆવે છે. 

બી  ઝ ખાની વચલી ફુાના ખુ ાર ઉપર કંડારાયેલ પ પા ણ અવલો કતે ર અને વ પા ણની ણૂ 

કદની માનવ િતમાઓને આધાર માની શકાય ક આ ફુાઓ બૌ  સં દાયના ભ ઓુના આવાસ માટ 

કંડારવામા ંઆવી હતી. 

 તળા ની ફુાઓ 

તળા મા ં ીસ કરતા વ  ુ ફુાઓ મળેલી છે. શે ુ  નદ ના ખુ પાસે પહાડની અ ન દશા તરફની 

બા ુએ આવેલ આ ફુાઓનો એક િવશેષતા એ પણ છે ક તે સૌથી મોટ  છે અને ‘એભલ મડંપ’ નામથી 

ઓળખાય છે. લગભગ ૭૫X૬૭ ટની લબંાઈ અને પહોળાઈ ધરાવતી આ ફુા આશર ૧૭ ટ ચી છે. 

તેમા ંરહવાની નાની ઓરડ  ક વરંડામા ં ુ ય હોલ ધુી ુ દ  પાડતી દ વાલ નથી. આગળના ભાગમા ં
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ચૈ ય ગવા ની મોટ  આ ૃિતઓ છે અને તેની નીચે વેદ કામા ંપહોળ  પ ીની ભાત છે. અહ  એક નાની 

ચૈ ય ફુા પણ છે, મા ં પૂનો ટોચ ભાગ છત છાપરાને અડક છે. આવી રચના મહારા ની કરાડ, ૂડા, 

મહાડ અને ુ રની ફુાઓમા ંનજર પડ છે. તે ઈ.સ.ની શ આતના આરંભની ક પહલી સદ ની લાગે છે. 

આ ફુા બૌ  હોવાની મા યતા છે. તળા ની ફુાઓ પરથી ખાસ કર ને એભલ મડંપ પરથી ગવા ની 

આ ૃિતઓ િવિશ ટ કારની અને ૂનાગઢના બાવા યારાની મઢવાળ  ફુાઓના ચૈ ય ગવા ની આ ૃિત 

કરતા વ  ુિવકિસત લાગે છે. 

લગભગ આ જ સમયની સૌરા ના વા ડયા પાસે સાણા કુામે ૬૨ ફુાઓ મળે છે. તેની સૌથી મોટ  

તળા ના એભલ મડંપ વી છે. છાપરા અને છતને ટકો આપતા તભંો ઉપર મોટા ણૂ ઘાટની આ ૃિતઓ 

છે અને તભંોની ુ ંભીઓ નાિસકમાનંી નમવાની ફુાની ુ ંભીઓ વા ઘાટની છે. અહ  ચૈ ય ફુામા ંઆઠ 

ટ યાસનો સાદો અલકંાર િવનાનો પૂ છે. આ ચૈ ય પૂ ૧૮ ટ પહોળા, ૩૧ ટ ડ , ૧૩ ટ ઊચી 

છે. ફુામા ં દ ણા માગ નથી. આ ફુા પણ બૌ  ગણાય છે. 

 ઢાકંની ફુા 

 સૌરા મા ં ૂના ગ ડલ રા યના ઢાકં પાસે કટલીક ફુાઓ આવેલ છે. તેમા ંઢાકં ગામ ન ક એક 

પહાડ ઉપર કોતરલી કટલીક િશ પા ૃિતઓ અને તે સાથેની નાની ફુા  બૌ  મનાતા અને ન છે એમ 

ડૉ.સાકં ળયાએ રુવાર ક  ુછે. ઢાકંની પિ મે લગભગ પાચં માઈલ ૂર િસ રુ પાસે ઝ ર -ઝર નામની 

નાની ખીણમા ંકટલીક ફુાઓ છે  બૌ  ધમની મનાય છે તેમાનંી એક હ ુ  સાર  હાલતમા ંછે અને તેમા ં

ૂની ઢબની પહોળ  પ ીની વેદ કાની ભાત પણ છે. કટલાક લેખોના આધાર તે બી  સદ ની ફુા ગણાય 

છે. 

 ક ડયા ુ ંગરની ફુાઓ 

 ભ ચ જ લાના કલે ર પાસેના ઝઘ ડયા ને ગં જવાના તરફ ઝાઝપોર પાસે લગભગ ૧૫૦ 

મીટર ની ચાઈમા ં ુગંરાળ દશ છે ને ક ડયો ુગંર કહ છે. આ ુ ંગરમાળના ખડકમાથંી કોતર  કાઢલી 

આ સમયની સાત ફુાઓ મળ  આવી છે અને ુ ંગરની તળેટ મા ંજ પ થરમાથંી કોતર  કાઢલો એક િસહ 

તભં છે. તેની આસપાસ જમીનમા ંદટાયેલ અનેક ટર  થાપ યના અવશેષો જોવા મળે છે. 

પહલી ફુાનો દરનો ભાગ ૨૪ ૭.૩ મીટરનો અને ચાઈ ૨.૬મીટર છે. એની બેઠક ૧.૪ ૦.૭ મીટર છે 

અને બે ટ ચાઈ છે. બે નાના તભં છે તેમજ વેશ ાર આગળ બે મોટા તભં છે. સૌથી આગળનો વરંડો 

૩.૪ મીટર સમચોરસ છે. તભંોની ુ ંભીઓ લબંચોરસ તથા તભંદંડ અ ટકોણ છે. અને તે સાદા છે. વરંડા 

પર વે દકા ભાતની કોતરણી છે. બી  ફુા પણ ત ન સાદ  છે. એનો દરના ઓરડો સમચોરસ અને 

વરંડો ૧૧.૭ ૭.૯ મીટરના છે. વરંડાની સપાટ છતને ટકવી રાખતી દ વાલના આગળના છેડ કપોત ઘાટની 

કાનમ આવેલ છે. 

 ી  નબંરની ફુાએ કોઈએ વસવાટ માટ ઉપયોગમા ંલીધેલી અને આ િુનક ઢબની બનાવી 

હતી.ચોથી ફુાનો વરંડો ૩૧ ટ હતો. તે પાચંમી અ ય ફુા કરતા બ ુનીચી સપાટ એ છે. દરના ખડં 

અને આગળના વરંડાની રચના અહ  પણ જોવા મળે છે. ફુા છ ત ન સાદ  છે. એમા ંવરંડામાથંી ખડંમા ં

જવા માટ ુ ં વેશ ાર ભાગંી ગ ુ ંછે. પછ થી સાતમી ફુા બલ ુલ ખં ડત હાલતમા ંછે. આ ફુાઓની 

આસપાસ પાણીના ટાકંા છે. નીચેથી ઉપર પાતળા થતા જતા એક જ પ થરના ંકંડારલા ૧૧ ટ ઊચો એક 

િશલા તભં અહ  આવલેો છે. તભંના િશરોભાગે એ શર રવાળ  અને એક ખુવાળ  એક િસહ આ ૃિત છે. 

આ િસહ તભં બૌ  ધમની આ ૃિત માટ ઊભો કરા યો હોય તે ુ ંલાગે છે. 
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 ફુાની સાદાઈ, લેખ, તભંનો આકાર અને વેદ કાની ભાતમા ં કા ઠ કલા ુ ં અ કુરણ તેમજ 

ભ યત ળયામા ં સાકંડા તભં ખોદવા માટ કરલા કાણા તથા વરં ડકાના પ ટ કયાની તથા ાચીન 

િશલા તભં વગેર પરથી આ ફુાઓ લગભગ ઈ નુી પહલી બી  સદ ની હોવા ુ ંમનાય છે. 

 દવની મોર  

 દવની મોર નો મહાિવહાર ટર  બાધંકામ છે. તેનો એક વખત સં ણૂ ણ ાર થયો હશે કમ ક 

ળૂ િવહારની ફશબદં  પર તેમજ ભ તોની બહારનો ભાગ તોડ ને તેનો ણ ાર કરવામા ંઆ યો હતો. 

૧પ૦ ૧૬૦ ટ લાબંા પહોળા પહાડની વ ચે એક છે. મા ંઆ ુબા ુ  ભ નેુ રહવાના ઓરડાના અવશેષો 

ક બહારની ચાર તરફ ફરતો ઓટલો હતો  કદાચ પાછળથી પણ બનેલો હોય. િવહારના બહારના ભાગો 

પણ ઓછામા ંઓછા બે વખત ફરફાર થયાના ધાણ જોવા મળે છે. યા યાન માટની િવિશ ટ રચના પણ 

નજર પડ છે. ઉ રા ભ ખુ વેશ ારની સામેચોકમા ં િવહારમા ં દરથી ના ુ ં ચૈ ય હ ુ ં ની ફશબદં  

પ થરની હતી. 

િવહારની બહારના ખેતરો મા ંપણ ઈમારતોના અવશેષો છે તથા બી  કટલાક િવહારો દટાયે ુ ં

હોવા ુ ં ણવા મળે છે. તે પૈક  એમાથંી બૌ  દવ જભંલની નાની આ ૃિત મળ  આવી છે. આ  પણ આ 

પૂ ભ નાવશેષ થયેલ હોવાથી તેની બહારની રચના કવી હશે તે ન  કર  શકા ુ ંનથી. તેથી તે મા  

એક દ ણા માગ અને પીઠ કાવાળ  રહતી હતી ન ક તેની ઉપર બે પીઠ કાઓ હતી. તેમજ બી  કટલીક 

હક કતો પ ટ થતી નથી. તેથી નીચેની પીઠ કા દ ણામા ંઅને તેની ઉપરનો ગોખ, ુ ંભીવાળ  બી  

પીઠ કાનો ભાગ સરળતાથી સમ  શકાય છે. બાક નો ઘણો ભાગ ટૂ  ગયો છે. પૂને ુદ  ુદ  આ ૃિતથી 

અલકંરણો વગેરથી શુો ભત કરવામા ંઆ યો હશે એમ તેના અવશેષો પરથી જણાય છે. 

આ મનોહર ગોખની આ ુબા ુની ◌ેવામા ં થમ પી ઠકા વા થાભંલાઓ અને તેની વ ચે ચૈ ય 

ગવા ોની શુોભનની દર બૌ  િતમાની આવી હતી. ત ્  ઉપરાતં કટલાકં ગવા ની વ ચે ગોળાકાર 

શુોભન અને યાર બી  ગવા ોમા ંપણ ગણાય એવા નુી હતા. આ શુોભનની રમણીયતામા ંવધારો 

કરવા ચોરસ ટો વપરાઈ હતી અને ના ઉપર ચોરસ શખં, ામ, પાન ઈ યા દની ભાત તથા આ ૃિતઓ 

કંડારલી હતી યેક ગોખની મ યમા ં માટ થી બનાવેલા માટ ની ફલકની પા ા ય  ૂઉપર ઉપસાવેલ 

કંડારલા ુ ની યાન ત િૂતઓ બરા લી હતી. ના અ થની દ ણા કરવા માટ દ ણા પથ 

ઉપર ફરતા ફરતા ઉપાસકો તેમજ મણોની ૃ ટ ાન, અ કુંપ, ક ણા વગેર તથાગત ભગવાનના 

ચરણકમળ પર રહ અને તેમની ઉપરસ યક સં ુ  દશલવ શા  િુન નની ુ ત અને ક ણામય ૃ ટ 

પડ. 

 ખુા ૃિત ુદ  ુદ  હતી. કટલીક ુ ત ગુની ુદંર ુ  િતમાની યાદ  આપે છે. તો કટલીક 

મ રુાની ુષાણ કાળની ી  સૈકા આસપાસની િતમાઓની યાદ આપે છે. 

 પૂની દરના બાધંણી ુ  છે. પૂના ખડંના ક  ઉપર ચોરસ રચના કર ને તેની આ ુબા ુ 

વલયો રચવામા ંઆ યા છે. આ વલયોની બા ુએ પહોળ  અને એક બા ુ  અ ણયાળ  બનાવીને પીપળાના 

પાનનો ઘાટ આપવામા ંઆવતો. આખીયે રચના ુદ  ુદ  દશામા ંફરતી રહ તેમ ુદા ુ દા થરો ગોઠવાતા. 

આવા પીપળાના પાનના ઘાટવાળા વલયો વ ચે આ પૂ ના માટ બધંાવેલો તે ુ ના શર ર અવશેષો ુ ં

પા  દાબડો કુવામા ંઆવતો. દાબડાને માટ ના ઘડામા ંવ ચે કૂ ને ટોથી ફશબદં  પર કૂલો રહતો. 

પારવા પ થરોનો સાત ચ યાસ અને પાચં ટ ચાઈનો આ દાબડો સઘંાડા પર ઉતાર ને બનાવવામા ં

આ યો હશે. તે ુ ંઢાકંણ, ઢાકંણાથી ટોચ પરનો ગાળો અને દાબડાનો ુ ય ભાગ અલગ અલગ બનાવવામા ં

આ યા હતા. આખાયે ઢાકંણા પર બહાર બા ુ  પર અને દરના ભાગ પર ઈ.સ.ની શ આતમા ંસદ ઓમા ં
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વપરાતી બા  લિપમા ંપા લ ભાષામા ંિનદાન ૂ  અથવા િત ય સ ુ પાદનો બૌ ધમનો િવ યાત િસ ાતં 

કોતરલો છે. બાર િનદાનોની ઉ પિ  અને િનરોધની વાત પણ પણ તેમા ંદશાવેલી છે. 

 ખાપરા કો ડયાની ફુાઓ 

 ૂનાગઢ રલવે ટશનથી વૂ ઉપરકોટની ઉ ર શૈલી ઉ ક ણ ફુાઓ ુ ંિવશાળ ૂથ આવે ુ ંછે. 

વષ  પહલા યા ંકોઈ ખાપરા કો ડયા નામનો બહારવ ટયાનો વસવાટ હોવાથી તે ખાપરા કો ડયાની ફુાઓ 

તર ક ઓળખાય છે. િનવાસના સમયગાળા દરિમયાન આ ફુાઓની આસપાસ પ થરની ખાણો ખોદાતી 

હોવાથી ફુાને ઘ ુ ં કુશાન થયે ુ ંછે. એની ઉ રનો રૂ રૂો મજલો અને દ ણનો અિધકાશં ભાગ ન ટ 

થઈ ગયો છે. તેની વૂ પિ મ લબંાઈ લગભગ ૨૫૦ ટ તથા વ મુા ંવ  ુપહોળાઈ લગભગ ૮૦ ટની 

હતી. 

આ ફુાઓ ુ ં ળૂ વેશ ાર િનિ ત થઈ શક તેમ નથી. ભારતના રુાત વ સવ ણ કરલા એના 

ર ણ બાદ દ ણ બા ુના લગભગ મ યભાગથી દર જઈ શકાય છે. પિ મ બા ુના થમ ખડંના 

મ યભાગે આવેલા ુ ંડના ચારય ણૂાઓ પર એક એક તભં આવેલો છે. તેથી વૂ બા ુએ ૬૧ ૬૦ ટની 

િવશાળ ફુાના મ યભાગે પણ ચાર સમચોરસ ૂંડ આવેલ છે. દરક ૂંડના ણેૂ એક એક થઈ ૧૬ તભં 

િવતાનને ટકો આપે છે. ુ ંડોમા ંઉતરવા માટ એક એક બા ુએ સોપાન ેણી કોતરલી છે. ુ ંડની ફરતે 

ઓસર મા ંદ વાલને અડ ને ચોતરફ ઓટલો કોતરલો છે. એની ઉ ર આયતાકાર ઓસર  વી એક ફુા 

આવેલી છે.એની ઉપરનો ભાગ ન ટ થઈ ગયો છે. આ ન ટ ફુા િવશાળ ખડંની વૂ આવેલી છે. આ ૂથની 

વૂ  અવિશ ટ ફુા ત ન સાદ  છે. અવિશ ટ રહતા તભં પણ બલ ુલ સાદા અને ાયઃ ચોરસ છે. 

ફુાઓની અને ુ ંડ ની દ વાલો ઉપર અને કટલાક તભંોની સપાટ  ઉપર શખં લિપમા ંઉ ક ણ અ રો નજર 

પડ છે. એના તભં સાદા, ભારખમ ચોરસ તભં વાળા યારા ફુાઓના કટલાક તભંો ◌ેડ થો ુ ં સા ય 

ધરાવે છે. એના ુ ંડ ઉપરકોટ ફુા સ હૂના એક મા  ુ ંડ  વા જ છે. ઈ.સ. વૂના આરંભથી ઈ.સ.ની 

તીય શતા દ  ધુી એની કોતરણી રૂ  થઈ હોવા ુ ંમનાય છે. 

આ ફુાઓ બૌ  સં દાયની હતી ક ન સં દાયની એ ગે કોઈ રુાવ કુ ય સાધન ા ત થ ુ ંનહ  

હોવાથી ાથિમક અ મુાન કર ુ ંપણ અયો ય ગણાય. 

 સાણાની ફુાઓ 

 ૂનાગઢ જ લાના ઉના તા કુામા ંવાં કયા નામના ગામ પાસે સાણાની ટકર ઓ છે. એની ઉપર 

પણ સાદગીમા ં ૂનાગઢ અને તળા ની ફુાઓ જોડ સા ય ધરાવતી લગભગ ૬૨ શૈલ ઉ ક ણ ફુાઓનો 

િવશાળ સ હૂ આવેલ છે. 

તળા ના એભલમડંપ વી અહ  એભલમડંપ નામની ફુાઓ છે. એ ૬૮X૧.૨ તથા ૧ ટના િવ તારની 

અને ૧૬-૧૧૨ ટ ચાઈની છે. મા ંઅ ભાગે ૬ તભં હતા. લગભગ ૧૨૦ ટની ચાઈએ ભીમચોર  

નામની ફુા આવેલી છે. એના અ ભાગે ઓસર મા ંપણ છે. ચાર અ ટકોણ તભંોના શીષ અને ુ ંભી 

કળાશાકાર છે. યાર શીષ અને જગતીના ફલક સમચોરસ છે. ભીમચોર ની બા ુમા ં ૩૧X૧૮ ટના 

િવ તારમા ંઆવેલ ચૈ ય ફુા ૧૩.૧૧૨ ટ છે. અનઅલં ૃત ચૈ ય અવિશ ટ છે પરં  ુતે ુ ંતોરણ ન ટ થઈ 

થઈ ગ ુ ંછે. એની ફરતે દ ણા માગ નથી આ ફુાઓ લગભગ ઈ.સ.ના આરંભના સમયની હોવાનો 

સભંવ છે. તે કયા સં દાય માટ હતા એ અટકળનો િવષય છે. 

 ઝ ર -ઝરની ફુાઓ 

 ઢાકંની પિ મે ઝ ર  ઝર નામે ટકર ઓ આવેલી છે. એની આસપાસ કટલીક ફુાઓ આવેલી છે. 

 પૈક  એક ફુામા ંવેદ કાથી ◌ેડાયેલા ંએ અ ટકોણ તભં ઈ નુી પહલી-બી  શતા દ ના સમયના 

જણાય છે. 
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 મડંોલ બૌ  ફુાઓ 

 ુલ ૬ બૌ  ફુાના સં ુલ ધરાવતા આ થળનો ઉપયોગ િવહાર તર ક કરાતો હશે. ફુા ન.ં૧ 

અને ૨ને જોડતી ઓસર  પાછળથી બનાવેલ છે. બનેં ફુાઓ વૂા ભ ખુ છે. મોટ  ફુા  ુમાપ ૪.૫૫ 

૪.૫૫ છે અને પાછળના ભાગે બેઠક બનાવેલ છે. બનેં ફુામા ંબનેં ચોરસ તભં કૂલા છે. એક ફુામા ં

ચાર તભંો કૂલા છે. આ ફુાની દરની ચાઈ ૨.૫ મીટર છે. ફુામા ંકોઈ િશ પા ૃિત નથી. આ ફુાઓ 

ાયઃ ચોથી સદ  ટલી ાચીન છે. 

 પચેં રની ફુાઓ ( ૂનાગઢ) 

 આ બૌ  ફુાઓ ઈ.સ. ી -ચોથી સદ  ટલી ાચીન જણાય છે. ફુામા ંઅધગોળાકાર આકારમા ં

ખડકમાથંી કોતરલી બૌ  િવહારની રચના છે. ના મ યખડંમા ં ુદ  ુદ  દશામા ં૧૦ ઓરડ ઓ પણ છે. 

ફુાના તભંોમા ંચૈ ય ફરતે સમારકામ કર ુ ંછે. આ ફુાની પહોળાઈ ૩૨ મીટર અને લબંાઈ ૧૫ મીટર 

ટલી છે. 

સમાપન 

 આમ ઉપરો ત જણા યા અ સુાર જુરાતમા ંઆવેલ બૌ  ફુાઓની મા હતી આપવામા ંઆવી 

છે. માથંી કટલીક ફુાઓ હાલમા ંપણ અ ત વ ધરાવે છે. આ ફુાઓની થાપના, તેની રચના, તેની 

કોતરણી વગેર તથા આ ફુાઓનો ઉપયોગ કઈ ર તે કરવામા ંઆવતો હતો. તેની મા હતી આપેલ છે. 

આમ આ બૌ  ફુાઓ એક ભારતીય થાપ ય કલાના એક ઘરણા સમાન છે. તેથી  કોઈ ફુાઓ હાલમા ં

અ ત વ ધરાવે છે તેની ર ણની જવાબદાર  આપણી હોવાથી તેને સાચવવી એ દરક નાગ રકની પિવ  

ફરજ બને છે. 
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અમદાવાદના ઘુલકાલીન થાપ યો 
ગોહલ પારસ ુમાર એચ. 

પીએચ.ડ .ર સચ કોલર; જુરાત િવ ાપીઠ, અમદાવાદ 

તાવના 

 ઈ.સ.૧૫૭૨ થી જુરાતમા ં ઘુલ ગુ અમદાવાદમા ં શ  થાય છે. આશર દોઢસો વષની 

મોગલાઈમા ંઅમદાવાદની વતં  બાદશાહ ના માણમા ંનહ વત વા જ મકાનો બનેલા જણાય છે. ૂની 

મ જદો આગળ ુ તખાની મ જદ અને સરદાર ખાનંી મ જદો ત ન ઝાખંી પડ છે. એના ભ યત ળયાની 

રચના ક મહોરોમા ંકોઈ વૈિવ ય નથી. ફ ત ુ મટ જ સારા આ સમયના બે મહલો આજ ધુી કાયમ ઊભા 

ર ા છે તે આનદંની વાત છે. મોગલાઈ ગુમા ંઅમદાવાદનો આબાદ  તો વધી હતી, પરં  ુએ શાિંત અને 

આબાદ ના સમયમા ં થાપ યને કોઈ જોર મ ુ ંહોય તેમ હાલના અવશેષો પરથી જણા ુ ંનથી. મોગલાઈ 

થાપ યો અમદાવાદમા ંનીચે જુબના જોવા મળે છે,  નીચે માણે છે. 

અમદાવાદના ઘુલકાલીન સમયના થાપ યો 

 અમદાવાદના ઘુલ સમયના થાપ યોમા ં શાહ બાગ (મોતીશાહ મહલ), આઝમખાનો મહલ 

નવાબ ુ તખાનની મ જદ અને નવાબ સરદારખાની મ જદ વગેર છે. મા ંમોગલાઈ થાપ યો જોવા 

જઈએ તો અલકંાર ુ ં વ પ મોગલાઈ સમયના મકાનોમા ંબદલાઈ ય છે. એ ુ ં હ ુ વ ઘ ુ ંઓ  ંથ ુ ં

ય છે અને સાદાઈ વધાર માણમા ંજોવા મળે છે. અસાધારણ સાદાઈ  અને ભ યતા તથા ગાભંીય કોઈ 

ઘુલ થાપ યમા ંઊભર ુ ંનથી. અમદાવાદમા ંઅધગોળ ુ મટ આ સમયમા ંથવા લા યા. તેના ન નૂા 

ુ તખાની મ જદ અને સરદારખાનંી મ જદમા ંિવશેષ માણમા ંજોવા મળે છે. 

1. મોતીશાહ  મહલ 

 મોતીશાહ  મહલ શાહ બાગ ખાતે જ બાધંવામા ંઆ યો હતો. શાહજહાએં એમા ંવસવાટ કય  નહતો. 

આ મહલ નદ ના કનાર આવેલો છે અને તેનો આકાર ચોરસ છે. વ ચે મોટો અ ટકોણ ઓરડો અને 

આસપાસ નીચે ચાર અ ટકોણ ઓરડ ઓ અને ચાર ઉપર એમ મળ ને ુલ ૮ ઓરડ ઓની છે. એની ઉપર 

સળંગ ધા  ુ છે. આગળ અને પાછળ નદ ની બા ુએ મોટો ઓટલા છે. આખાયે મહલ તળે ભ યરા છે. 

પાછલા પગિથયા છેક નદ ના પાણીમા ંઉતર છે. આ મહલની ભ તો એટલા સારા નૂાથી છવાયેલી છે ક 

આરસ વી લાગે છે. ધાબા ઉપરની બે ઓરડ ઓ િમ.િવ લય સે બધંાવી છે. નીચેના ભાગમા ંપણ તેણે 

કટલાક ધુારા વધારા કરા યા હતા. આ કારણથી ળૂ મકાનનો આખો દખાવ ફર  ગયેલો છે.  

2. શાહ બાગ 

 ઘુલ બાદશાહ શાહજહાનંી બુાગીર  દરિમયાન ુ કાળથી પી ડત માણસોને રો  રોટ  આપવા 

સાબરમતીના કનાર દ લી દરવા ની દોઢક માઈલ ઉતર મક દુપરાની ૧૦૫ વીઘા ૩ વીસમા જમીનમા ં

શાહ બાગ બધંાવવામા ંઆ યો. એની અસલ હદ ઉ ર-દ ણે ર વે થી ૫ માઈલ દ ણેથી લઈ ક પ 

ધુીની ગણવામા ંઆવે છે. તેની વૂ-પિ મ હદ નવરો  હોલની પાછળના ખેતરોથી નારણધામ ધુીની 

ગણી શકાય. હાલ  િવ તાર શાહ બાગના નામે ઓળખાય છે. તેનો િવ તાર અ યાર ઘણો મોટો ગણાય 

છે. શેઠ રણછોડલાલ છોટાલાલ હાઈ લૂની બો ડગથી માડં ને છેક ક પના ર તામા ંબધો ભાગ તેમજ શેઠ 

બાલાલનો બગંલો ખડગ ઘાર ર મં દર, નવરો  હોલ વગેર શાહ બાગ િવ તારની હદમા ંગણાય છે. 

શાહ બાગ હ.સ.ં૧૦૩૨ અને ઈ.સ.૧૬૩૦મા ંબધંાવવામા ંઆ યો હતો. મા ંશાહજહા ંતથા બી  અમીરો 

માટ મહલ, બેઠકો, કમાનો, ઈમારતને ફરતી નહરો, વગેર કરવામા ંઆ યા હતા. એમા ં૧૧ વૂાઓ હતા અને 

શાહ બાગને ફરતે બાર રુજોવાળો કોટ હતો. શાહ બાગ તથા યા ંબી  અમીરોના પણ બગીચા બાગની 
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સડકો ઉપર ઉગેલા ધારદાર ૃ ોની નીચેથી ચાલતા હોઈએ યાર ણે નીલમની કમાન નીચેથી ચાલતા 

હોઈએ તે ુ ંલાગ ુ.ં એના વહ વટ માટ ૧૦૦ બળદ, ૭૦ માળ , ૧ દરોગો (કારભાર ), ૧ ખ નચી, ૭ 

પટાવાળા અને સં યાબધં ઝા ુ કાઢનારા રહતા હતા. આપણા દ હ મા ંઆવેલા રા પિત ભવનની મ 

શાહજહાનંા મોતીશાહ  મહલની ળવણી કરવામા ંઆવતી હતી. 

3. િવદશી વાસી મે ડ લોએ કરલ શાહ બાગ ુ ંવણન 

જમન સુાફર મે ડ લોએ કરલ વણન જુબ શાહ બાગ એ બેગમ રુાનો ભાગ હતો. બાગને ચી 

દવાલ હતી. ઉપરાતં તેમા ં ુદંર મહાલય હતો એના ઓરડા મોટા અને આકષક ફિનચરવાળા હતા. મે ડ લો 

પ થરને પણ ઓળંગીને એ બાગમાથંી હ રાબાગ નામે બી  બાગમા ંગયો હતો. આ લુ ૪૦૦ કદમ ટલો 

લાબંો હતો. એ બાગમા ંમાછલીઓવા ં નાનક ુ ં સરોવર હ ુ.ં એમા ંપાણી ભરવા માટ ઉનાળામા ંબળદ 

જોડ ને યં  ુ ં ચલાવીને પાણી ખચીને ભરવામા ં આવ ુ.ં હાલના શાહ બાગમા ં જુરાતના ઉપર  

અમલદાર  કિમ ર કહવાય છે તે શાહ બાગના મહલમા ં જ હાલ રહ છે. પરં  ુ મહલના ઓટલાની 

આસપાસ નાનો બાગ રાખવા ઉપરાતં શાહ બાગની રુાણી ુદંરતા વધારવા સરકાર કાઈં ક  ુ નથી. 

અમદાવાદની ને આનદંને આ બાગ સાથેકોઈ સબંધં નથી. શાહ બાગ હાલમા ંપણ રાજસ ાના ુ ય 

અમલદાર ુ ંઅને અમદાવાદના શાહ વા વેપાર  વગના કટલાક ધિનકો ુ ંરહઠાણ છે. એથી હોલ ુદ  

ુદ  જ ર તે શાહ બાગ નામ સાથક કર છે. ફ ત બાગ જ નથી ર ો મહલ તો હાલ પણ છે.  

4. આઝમખાનનો મહલ (આઝમસરાઈ) 

ઘુલ ગુમા ંશાહ બાગની મ જ અમદાવાદની આઝમસરાઈ પણ નામાં કત મારક છે. ઈ.સ.૧૬૩૫મા ં

ઘુલશાસન વખતે આઝમખા ંઅમદાવાદનો બૂો હતો. તેના ભ ય બાધંકામને િવ ાનોએ આઝમખાનના 

મહલ તર ક ઓળખાવેલ છે. પરં  ુતેના વેશ ારના લેખમા ં હ.સ.ં૧૦૪૭ના લેખમા ંએ સરાઈ હોવાનો 

ઉ લેખ મળે છે. ભ ના ક લામા ંહાલ યા ંપો ટ ઓ ફસ છે તે આઝમખાનંા મહલમા ંબેસે છે. ઈ.સ.૧૬૩૭મા ં

ભ ના ુ ય દરવા ની દ ણ તરફ ભ ત તોડ ને આ મહલ બધંાવવામા ંઆ યો હતો. મહલ ઉ ર તરફની 

પાખં ક લા સાથે જોડ  દ ધી છે. દ ણ તરફની પાખં ૨૫૦ ટ લાબંી છે. મા ંએક સમયે કદખા  ુહ ુ.ં 

એક વખત આ મહલ (સરાઈ) ધમશાળા તર ક પણ વખણાતી હતી. મહલનો ુ ય દરવાજો મોગલાઈ 

ઘાટનો અને એની દર પેસતા અ ટકોણ ઓરડો અને તેની આસપાસ ઓરડ ઓ છે. આ ઓરડો અને 

ઓરડ ઓના ભાગમા ંનીચે ભ ય ુ છે. તેમાથંી પા ર તે મહમદાબાદ ઘુી જવા ુ ંએવી મા યતા હતી પણ 

એનો કોઈ આધાર જણાતો નથી. 

િવદશી સુાફર થેવેનો મે ડ લોન પછ ના ીસ વષ પછ  અમદાવાદ આવેલો. તેણે આ આઝમખા ં

મહલને ધમશાળા કહ  છે. એ મહલ મેદાન ુ ંઅલકંાર હ ુ.ં એનો દરવાજો દ ણ બા ુ હતો અને તે બી ુ 

લખે છે ક રાજમહલ ુદો ગણાવે છે. તેના વણનમા ંથોડા ગોટાળા ુ ંલાગે છે પણ તેના ઉપરથી સમ ઈ 

છે ક મહલને  દ ણ પાખં નો એક દરવાજો દ ણમા ંપડતો તે ધમશાળા તર ક વપરાતી અને મહલ 

ુ ંબાર ુ ંમેદાનમા ંજ પડ છે. તેને એણે રાજમહલ  ધાર  લીધો હશે. 

ટશ શાસન વખતે ઈ.સ.૧૮૨૦મા ંઆ મહલને તેમણે કદખા ુ ંબનાવે ુ.ં કિવ દલપતરામે તેને ઉ ેશીને 

ગાયે ુ ંક ‘તે કારણ કાળાશથી ભ  દ સે ભયાકાર’ સમય જતા ંઆ મહલમા ંપો ટઓ ફસ શ  થયેલી. પણ 

હાલમા ંએ જ યાએ કોટ ુ ંકામ ચાલે છે. ભ નો વ ચેનો કોટતોડ  નાખીને એમા ંબી  મકાનો બધંાવવામા ં

આવેલા છે. આઝમખાના મહલવાળા ભાગમા ં હાલમા ં જુરાત સરકારના સરકાર  ુ તકોનો કાશન 

િવભાગ યા ંચાલે છે. લાબંો પહોળો પથરાળ અને ભ ય વેશ ારને લઈને આ ઈમારત આ  પણ ભ  

િવભાગમા ંએની ભ યતાની અનોખી ભાત પાડ છે. 
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5. નવાબ સરદારખાનંી મ જદ અને રોજો 

નવાબ સરદારખા ંએ ઔરંગઝેબનો માનીતો સરદાર હતો. તેણે અમદાવાદમા ંથોડો સમય શાસન કર ુ.ં 

આ સરદારખાનંી મ જદ અમદાવાદની મ જદ  કરતા ુદ  બાધંણી ધરાવે છે. ખમાસા ગેટથી જમાલ રુ 

દરવા  તરફ જતા ુ ય ર તા પર ડાબી બા ુએ અમદાવાદમા ંસરદારખાનંો રોજો આવેલો છે. આ રો મા ં

સરદારખાનેં પોતે બધંાવેલી મ જદ અને મકબરાનો સમાવેશ થાય છે. આ બનંે ઈમારતો તેણે પોતાના 

અમદાવાદના િનવાસ દરિમયાન બધંાવેલી હતી. ઈ.સ.૧૬૮૪મા ંિસધના નગરપ ામા ંતે ુ ંઅવસાન થતા 

તેને અમદાવાદ લાવી આ મકબરામા ંદફનાવેલા આ ગેનો યા ંઈ.સ.૧૬૮૪નો અ ભલેખ પણ છે. મા ં

તેના થાપ ય િવશે જોઈએ તો ચા કોટથી ઘેરાયેલી આ મ જદ ુ ં વેશ ાર ભ ય છે. વેશ ારની ટોચે 

બે છેડાઓ પર છ ીઓ બનાવેલી છે. આ છ ીઓમા ંછાવણનો ઘાટ મ જદના ુ મટને મળતો કરલ છે. 

મ જદ ુ ંબાધંકામ ટોથી કરલ છે. બનંે બા ુ  ચા ચાર મજલાઓ એક એક િમનારો છે. આ િમનારા 

દરથી ન ર રખાયા છે. મ જદના લવાનની બનંે બા ુ  એક એક ઝ ખો છે. મ જદના લવાન પર 

સરખા કદના ણ ુ મટ બનાવેલા છે. ુ મટની ટોચ િપ ળના ચં  બીજ અને તારો કૂલ છે. નાની અને 

ન નૂેદાર આ મ જદમા ંઉપરના ભાગેથી બે ચાપ વડ અણીદાર ણૂો બનાવતી ણ સરખી કમાન બનેં 

બા ુના સરખી ચાઈના ચાર મજલાવાળા િમનારા, સરખા કદ અને ઘાટના પણ િમનારા કરતા ઓછ  

ચાઈ ધરાવતા ણ ુ મટ અને લવાનની બે પાખંમા ંકાઢલા ઝ ુખા સયંોજનની ૃ ટએ શસંાપા  છે. 

સરદારખાની મ જદ સાથે મકબરો પણ સકંળાયેલો છે. મ યમા ંસફદ આરસની સરદારખાનંી ુદંર કબર 

છે. ઉપરાતં યા ંબી  બે કબર પણ જોવા મળે છે. કબરને ફરતા ૧૨ તભંો વડ ખડં રચેલો છે. ની 

બા ુઓને નકશીદાર ળ ઓથી ભર  દ ધી છે. ૨૦ તભંોવાળો રવેશ છે. રવેશના બનેં છેડાઓ પર 

નકશીદાર પડદ ઓ ભર  છે. મ યખડંની ઉપર િવશાળકદનો જમ ખ ઘાટનો ુ મટ છે. તેની ટોચ પર 

બીજચં  અને તારો કૂલા છે. આ ુ ય ુ મટને ફરતા એ જ ઘાટના નાના કદના આઠ ુ મટો વડ રવેશ ુ ં

છાવણ બનાવે ુ ંછે. 

હાલ વતમાનમા ંઘણા બધા મકાન બની ગયા હોવાથી આ મ જદ અને મકબરો એ ઢંકાઈ ગયા છે 

પરં  ુ ૂરથી તેનો ુ મટ જોઈ શકાય છે. 

6. મીર અ ુ રુાબનો રોજો (૧૫૪૭) 

મીર અ ુ રુાબનો રોજો જમાલ રુ દરવા  બહાર બહરામ રુા િવ તારમા ંઆવેલો છે. અકબરની 

સેવામા ં લગભગ ૨૦ વષ પસાર કરનાર અ ુ રુાબ ુ ં અમદાવાદમા ં ઈ.સ.૧૫૯૭મા ં અવસાન થતા ં

અ ુ રુાબે પોતાને માટ બધંાવી રાખેલ મકબરામા ંદફનાવવામા ંઆ યો હતો. આ રો મા ંતેણે મકબરો 

અને મ જદ બનેં ઈમારતો બનાવી હતી. પરં  ુમ જદનો બલ ુલ નાશ થયેલો છે અને મકબરો ૧૨.૫ 

મીટર ચોરસ પીઠ પર ઊભેલો છે. તેની યેક બા ુ ફરતા ફરતા ૬-૬ તભં ગોઠવી ુલ ૨૦ તભં વડ 

ચોરસ ખડં રચેલો છે. આ ખડંને મ યમાથંી અ ય ૧૨ તભંો ટકો આપે છે. બધા જ તભંો વડ ઉપરથી 

કમાનો રચાય છે. એમા ંચાર બા ુ  ફરતી કમાનો પૈક  દરક બા ુ  પાચં-પાચં ચી કમાનો બની છે. દ ણ 

બા ુએ બે તભં વધાર ને ચોક  કાઢલી છે. ખડંની છત શતઃ સપાટ અને બાક નામા ં૮ નાના ુ મટવાળ  

છે. મ યના ૧૨ તભંો વડ રચાતી કમાનો વ ચે અગાઉ પ થરની ળ દાર પડદ ઓ ભરલી હતી  બધી 

હાલમા ં ટૂ  ગઈ છે. મ યની કમાનો ઉપર બી  તભં ગોઠવી એક માળ ટલી ચાઈ વધાર  એના પર 

શતઃ સપાટછત અને બરાબર મ યમા ંએક મોટો અધ ૃ ાકાર ુ મટ કરલો છે. ુ મટ દરથી ત ન 

સાદો છે. મકબરાની ફરસમા ંઘણી જ યાએ ખાડા પડ  ગયા છે. મ યની ુ ય કબરની બનંે બા ુ  એક એક 

મડંપના રવેશમા ંબી  બે મળ ને ુલ પાચં કબર છે. આ મકબરો એ ત ન સાદો છતા આુયો જત હોવાથી 
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આકષક અને ભાવશાળ  લાગે છે. તેમા ંપણ એને ચારબા ુ  ફરતા યેક બા ુ  ણ પહોળ  અને તેઓની 

વ ચે બે સાકંડ  કમાનોની સુવંાદ  રચના કરલી છે  મનોહર છે. જુરાતના ઘુલકાલના આરંભમા ંઆ 

થાપ યમા ં થાિનક ુ લમ થાપ યના શૈલીનો કટલેક શે સમ વય જોવા મળે છે. 

સમાપન 

આમ, ઉપર જુબ જણા યા અ સુાર અમદાવાદ શહરમા ં ઘુલ શાસનકાળ દરિમયાન ઘુલ 

શાસકો તથા બૂાઓ ારા અનેક એવી ઈમારતો ુ ંબાધંકામ કરવામા ંઆ ુ ંહ ુ.ં આ બધા ઘુલકાલીન  

થાપ યો અમદાવાદ શહરમા ંહાલમા ંપણ અ ત વ ધરાવે છે. આ થાપ યો તેની થાપના, રચના, કોતરણી, 

બાધંકામ વગેર બાબતમા ં બૂ જ અગ ય ુ ં થાન ધરાવે છે. આ  પણ આવા બધા થાપ ય િવશે ણવા 

અને જોવા માટ અનેક દશ-િવદશના લોકો તેની લુાકાત લઈ આનદં માણે છે. આ બધી ઘુલકાલીન 

ઈમારતો હાલમા ંપણ સરકાર ારા ઉપયોગમા ંઆવી રહ  છે અને ભારતના વૈિવ ય વારસાને ઉ ગર 

કરતી અડ ખમ ઊભેલી જોવા મળે છે. 

સદંભ થં ૂચ 

1. જોટ ર નમ ણરાવ ભીમરાવ, અમદાવાદ ુ ં થાપ ય એનો ઇિતહાસ અને સામા ય પરખા, ૂ ર 

થંર ન કાયાલય, અમદાવાદ- .આ.૨૦૧૦ 
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ઉ ર જુરાતના ઇિતહાસ ણવાના સાધનો તર ક લોકગીતો ુ ંમહ વ 

                                થુાર કૌશલ ુમાર અરિવદભાઈ  

                             પીએચ.ડ .ર સચ કોલર, ઇિતહાસ અને સં ૃિત િવભાગ, 

જુરાત િવ ાપીઠ,અમદાવાદ  

                               માગદશક : ડૉ.િવ મિસહ અમરાવત 

તાવના :  

             જુરાતના ઉ રનો ભાગ ઉ ર જુરાત તર ક ઓળખાય છે. મા ં મહસાણા, પાટણ, 

બનાસકાઠંા, સાબરકાઠંા અને અરવ લી જ લાનો સમાવેશ થાય છે. તેની ઉ ર તથા વૂ રાજ થાન, પિ મે 

ક છ ુ ંરણ અને દ ણે મ ય જુરાતનો દશ આવેલો છે. બનાસકાઠંા અને સાબરકાઠંાની વૂ દશાએ 

અરવ લીની ટકર ઓનો ુગંરાળ દશ આવેલો છે. અરવ લીની બી  એક શાખા સાબરકાઠંા જ લાના 

ખેડ ા તા કુામાથંી પસાર થઈને િવજયનગર તા કુા તરફ આગળ વધે છે.  આગળ જતા આરા રુની 

ટકર ઓ તર ક ઓળખાય છે. આવા પહાડ  દશોમા ંવષ થી અર ય વન વતા ભીલો વસવાટ કર છે.૧  

             િવિવધ િતસ હૂના ંઆગમન અને જુરાતમા ંથયેલા તેમના થાયી વસવાટનો ઇિતહાસ 

અને તે ગેની દંતકથાઓ છે. મોટા ભાગના સ હૂો આમ ઉ રના જમીન માગ આ યા અને પં બ, 

રાજ થાન, મારવાડ થઈને જુરાતમા ંઆ યા અને અનેક સ હૂોએ ઉ ર જુરાતમા ંવસવાટ કય .૨ ઉ ર 

જુરાતનો બ ચુરા  આસપાસનો દશ ુવંાળ, રાધન રુથી કાકંરજ ધુીનો દશ વ ઢયાર, ડ સા 

આસપાસનો ડ સાવળ, થરાદ આસપાસનો થરાદર , કડ  આસપાસનો દશ ખાખ રયો ટ પો, િસ રુ-

પાટણ આસપાસનો દશ પાટણવાડો, પાલન રુ આસપાસનો દશ ધાણધાર, ખેરા  ુઆસપાસનો દશ 

ગઢવાળો વગેર વા પથંક ક િવ તાર તર ક ઓળખાતો. આ પથંકમા ંપાટ દારો, જણા(ચૌધર ), ઠાકોર, 

રાજ તૂ, સુલમાન, હ રજન, ા ણ, માળ , સલાટ, દવી જૂક, રબાર , રાવળ, થુાર, ુ ંભાર, સથવારા, 

સોની, હુાર, દર , રુ , વા ણયા, ભાવસાર વગેર ાિત- િતના લોકો વસે છે. આ ઉપરાતં, વહ વચંા 

બારોટ, ભાટ, મીર, નાયક ક તરગાળા, નથબાવા(ભરથર ), ચારણ ક ગઢવી વા લોકસા હ યના વાહકોનો 

સમાવેશ થાય છે. આમ, ઉ ર જુરાતની ધરતી પર લોકસં ૃિત પાગંર . આ લોકસં ૃિતમા ંઅપાર વૈિવ ય 

છે. ઉ ર જુરાતમા ં વસતા સમાજની સામા જક, ધાિમક અને સં ૃિતની વા તિવકતા લોકગીતોમા ં

વણવાયેલી છે. 

ઉ ર જુરાતના ઇિતહાસ ણવાના સાધનો તર ક લોકગીતો ુ ંમહ વ :  

                ઇિતહાસ એ સમાજ અને સં ૃિત સાથે સકંળાયેલો છે. તૂકાળના માનવ વન અને 

માનવીની િૃ ઓનો ઇિતહાસ િવિવધ અવશેષો, દ તાવેજો, સા હ યક લ ખત સાધનો અને મૌ ખક 

પરંપરા ક અ લ ખત સાધનો પરથી ણી શકાય છે. મૌ ખક પરંપરા એટલે કંઠોપકંઠ સચવાયે ુ ંઅને પેઢ  

દર પેઢ  ચા ુ ંઆવ ુ ંલોકસા હ ય. લોકસા હ યમા ંલોકગીતો ુ ંમહ વ સિવશેષ છે. દરક સમાજના લોકો 

પોતાની લાગણીઓ, ભાવનાઓ અને યથાઓ લોકગીત ારા અ ભ ય ત કરતા હોય છે. લોકસા હ યિવ ્  

ડૉ. હ  ુયા ક લોકગીત િવશે ન ધે છે ક, ‘  રચનાઓ િવ ના મોટાભાગના બધા જ દશોમા,ં એમા ં

વસતી િત ક િતઓ ારા ગવાતા આ યા છે અને મનો કોઈ એક રચિયતા િનિ ત કર  શકાતો નથી, 

તેવી રચનાઓને લોકગીત કહવામા ંઆવે છે.’  

                 લોકગીતોમા ં લ ન સગંના ગીતો, રા જયા ક મરિશયા ં વા શોક ણૂ ગીતો, કોઈ 

ઐિતહાિસક પા  ક ઘટનાને લગતા રાસડા ક રાહડા (કથાગીત) વા ઐિતહાિસક ગીતો,  િવિવધ ઉ સવો 
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ક તહવારના ગીતો, ાિત, થળ ક દશ ઉ લેખના ગીતો, ઋ ઓુના ગીતો, ચારણી ુ હા વગેર કારોનો 

સમાવેશ થાય છે. લોકગીતોમા ંસમાજ વન મહ વનો આધાર છે. ઉ ર જુરાતમા ંવસવાટ કરતી ાિત 

ક સમાજના આનદં મોદ, પીડા, ુ :ખ, લોકમા યતા, પરંપરા, ઢઓ, ઐિતહાિસક િવગતો, સામા જક, 

આિથક, ધાિમક અને સાં ૃિતક વા તિવકતાઓ ુ ં િત બબ લોકગીતોમા ંજોવા મળે છે.  

            ‘ સગં બેઠો ભર  ર સભાય, ચક આ યા ર ચવા’  અને ‘રા  પોઢ ો મં દર મેડ  મોઝાર’  

આ જસમાના રાસડામા ંપાટણમા ંસહ લગ તળાવ ખોદવા માટ આવેલા ઓડ િતની ી જસમા ઓડણ 

અને પાટણના રાજવી િસ રાજ જયિસહની કથા ગીત વ પે છે. મા ં રાજસ ાના લોભનો ુકરાવી 

નાર ની બહા ુ ર , તેની ચા ર ય ુ તા અને પિત તા જોવા મળે છે. ત કાલીન સમયના થંમા ંનહ  પણ 

લોકહયે આ રાસડા સચવાયેલા છે. માથંી  તે સમયની ી વનની પ ર થિતનો યાલ મેળવી શકાય 

છે.  

          યાય, નીિત અને ધમ માટ, ીઓ, ુ ો અને ગર બોને સહાય કર  હોય અને બહા ુ ર થી સામનો 

કર  વીરગિત પા યા હોય એવા બહારવ ટયાઓના લોકગીતો રચાયા છે અને ગવાયા છે. મા ં ુવંાળ 

પથંકના ભકંોડાના પૂતિસહ, પાટણના સ રયદ ગામના મીરખા ંઅને ધીર  વગેરના રાસડા ગવાયા છે.  

          ‘ ના હાકોટ ધ ુ  કડ ના ંકાગંરા’ તથા ‘ભકંો ુ  ંને કડ  લડ, ણે સતારા રામ’ આ ુ હા, કથાગીત 

ુવંાળ પથંક ભકંોડાના ગરાસદાર પૂતિસહ અને કડ ના ગાયકવાડ  બૂા મ હારરાવ ગાયકવાડ ભકંોડા 

પર ચડાઈ કર  અને છે લે બનંે વ ચે સમાધાન કર ને દુ ગાયકવાડ સામે મ હારરાવને બડં કર ુ ંપડ ુ ં

તેમા ં પૂતિસહ મ હારરાવને મદદ કર  તેની મા હતી ા ત થાય છે. ઈ.સ. ૧૮૧૪મા ં પૂતિસહ ુ ંઅવસાન 

થ ુ.ં  

                     ‘સ રયદનો નર છે વકંો, મીરખા ં! તારો દશમા ંડંકો’ અને ‘સ રયોદ તે ગામનો સધંી 

મીરખાન , બા’રવટ જોને ચ ડયો !’  આ રાસડા પાટણના સ રયદ ગામના મીરખાનંો છે. તેઓ િવ રુમા ં

ચોક દાર તર ક નોકર  કરતા હતા. તેના િપતા રુાદખાનની લી ડૂ  નામની ઘોડ  ખારામીઠા ગામના 

દલસગં ચૌધર એ ચક  લીધી. રુાદખાન ઘવાયા. યાર મીરખાન તે ઘોડ  પાછ  લેવા માટ બહારવટ 

ચડ છે તેની મા હતી તથા વીછોડા રુમા ં ળૂ  રબારણે બધાને પાણી પા ુ ંઅને એક સાથીદારની દાનત 

પાળ  રબારણ પર બગડ  યાર મીરખાને તેના સાથીને માર  ના યો અને ળૂ  રબારણને બહન બનાવી. 

તથા મહસાણાના લાઘંણજ અને ગોઝા રયા ગામને ભાં ુ.ં ગાયકવાડ  ગામ ભાગંતા સૈિનકોની ફોજ તેને 

પકડ  વડોદરા લઈ ગઈ. સાત દવસ રાખી તેને ૃ દંુડ આપવામા ંઆ યો. તેની છે લી ઈ છા જુબ 

ચાદંાપીરની જ યા પાસે દફનાવવામા ંઆ યો. તે ગાયકવાડ  સરકાર અને ગોરા એજ સી સામે બહારવટ 

લડ ો. ઈ.સ. ૧૯૨૦ થી ૧૯૨૪ ધુી ચાર વષ બહારવ ું ચલા ુ.ં  

                   ‘હાડ હમાળે ગા યા ં મુાણસગં’ એ ઈડરવાડાના ધીર  બહારવ ટયા ુ ંકથાગીત છે. 

મા ંઈડર પરગણાના વાકંાનેરના ઠાકોર મુાણિસહ ઈડરના મહારા એ પાનોલના ચારણો પર ુ મ કય . 

એથી નારાજ થઈ હમાલયમા ંહાડ ગાળવા ગયા.વાકંાનેર ઠકરાત બહા ુ ર ુ  ધીર એ સભંાળ . ઈડરના 

રા  ગભંીરિસહના ુ ંવર લાલ  ધીર ના િમ  હતા. ઈડરના મહારા એ પોળના રાવ પર ચડાઈ કર  

યાર બહા ુ ર ધીર એ ુ મા ંમદદ કર .ચાદંણીના ગીરદાર  વારસો અને ધીર ના િવવાદમા ંલાલ એ 

ધીર નો પ  લીધો; પરં  ુટ ટોઈના ઠાકોરનો દંડ જતો કય  તે ધીર ને ૂં ુ.ં અને બનેં વ ચે મનભેદ 

થયો અને ધીર  બહારવટ ચડ ા. તે ધન ગર બોને આપતા. ધીર એ ઈડર પથંકના ગામ ભાગવા લા યો 

તેથી ઈડરના રાવને ખડંણી બધં થઈ ગઈ. તેથી રાવે ેજોનો આધાર લીધો. પરં  ુધીર  ેજોથી 

ગભરાયો નહ . તેણે શરણાગિત વીકાર  નહ . ધીર એ ગાયકવાડ  ગામ ભાં યા ં વગેર મા હતી આ 

રાસડામાથંી મળે છે. ઈ.સ. ૧૮૨૭મા ંધીર ુ ં ૃ  ુથ ુ.ં 
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                આ ઉપરાતં ણુસરના તલા  ઠાકોરનો રાસડો વગેરના આવા રાસડાઓમાથંી ગાયકવાડ  

અને ટશશાસનકાળના પથંક ક પરગણામા ં થાિનક ક ાએ બનેલા બનાવ િવશે ણી શકાય.  

                ાચીનકાળથી વણ યવ થા પર આધા રત સમાજમા ં મ યકાલીન ગુ અને અવાચીન 

ગુમા ંઅનેક નાની-મોટ  ાિત અને પેટા ાિતમા ંવહચાઈ ગયો. સમાજમા ં ધ ા, વહમો, સતી થા, 

બાળક ને ૂધપીતી કરવાનો રવાજ, બાળલ ન, બ પુ ની વ, દહજ થા, િવધવાિવવાહ િનષેધ વા ં

ુ રવાજોમા ંફસાયેલો હતો. સમાજમા ં ીઓની થિત દયનીય હતી. ીઓના સમાજ વનની વા તિવકતા 

લોકગીતોમા ંવણાયેલી છે.  

                              ‘માડ ના ચાદં લયો ઉ યો ન ંઅઈ યો આથમી; 

માડ ના યો લગણ જોઉ તમાર  વાટ ર, 

મ મેરા વેળા વહ  જશે ર.’3 

               આ ગીત ઉ ર જુરાતના પાટ દાર ાિતમા ંગવાય છે. આ ાિત ખેતી કરનાર  ૃષક ાિત 

છે. અખા ીજના દવસો દરિમયાન આ ાિતમા ં ખેતી ુ ં કાઈં કામકાજ ન હોવાથી ુ કળ અ ુ ળૂતા 

હતી.તેની પરંપરાગત લ નો વૈશાખ મ હનામા ંઅને મોટ ભાગે અખા ીજના દવસે થયા હતા. ઉપરાતં આ 

ાિતમા ંપરંપરાગત ર તે વર ક યાને રા ે મોયરામા ંબેસાડવામા ંઆવે તેના થોડા સમય પહલા ંજ મોમે ું 

ભરવામા ંઆવે.(હવે તે ચાલ બદલાયો છે.) આકાશમા ંચં ુ ંઊગ ુ ંઅને હરણી ગૃશીષ ન ુ ં(અઈ યો) 

આથમ ુ.ં એ ઘટના વષમા ંઅખા ીજની રા ીએ જ બને છે. આ લ નગીત ‘બં કુાિવવાહ’ િતિથ અને 

સમયની ગવાહ  રૂ છે.૪ આ બં કુાિવવાહના સમયે ૪૫ દવસથી માડં ને દસ વષ ધુીના તમામે તમામ 

વરઘો ડયાનેં પરણાવી દવામા ં આવતા. ‘બં કુાિવવાહ’ના લગભગ બધા જ લ નો બાળલ નો થતા.૫  

બં કુાલ નના ં ળૂ તપાસવા અથ બારોટોના ચોપડા જોઈએ છ એ યાર જણાય છે ક ાપર ગુમા ં ઝાપિત 

અવિનપતના સમયથી આ ‘બં કુાલ ન’ થા શ  થઈ છે. આ ર તે આ થા અિત ાચીન છે,  આજથી 

૮૦-૮૫ વષ પહલા ં ધુી ચા  ુહતી.પછ  િવ.સ.ં ૧૯૭૭મા ંઆ બં કુાલ ન થા ુ ત થઈ.૬  

‘ ચાદંામામા, ચાદંામામા સાસર ન જઈએ, 

સાસર જઈએ તો માર  સા ડુ  સતંાપે. 

નખ ટલી નણદલ માર માથે છાણા ંથાપે, 

ડોળ વગરનો દયર મને ુ ંકાર બોલાવે.’૭ 

         મહસાણા જ લામા ંગવાતા આ ગીતમા ં ીની વેદના ર ૂ થઈ છે. બાળલ નનો ભોગ બનેલી ક યા 

સાસરામા ં ુ ં વેઠ ુ ંપડ છે, તેની કથની ચાદંામામાને કહ છે. મ યકાલીન ગુમા ંચાદંામામા િવના તેની 

કથની સાભંળે તે ુ ંપણ કોણ હ ુ?ં  ત કાલીન સમાજ વનની થિત દશાવે છે.  

‘ બાર વરહની ક યાને અઢ  વરનો વોર ર, 

ુ ંવાર  અતીને ુ ંતો બાર બાર ટ લડ  સોડતી ર 

મર  માર  વડહાળ  માર  સેલ તોડ  આવી ર  

વડહાળ  ૂ ંકર? મારા લ ખયા એવા લેખ ર  

પાણીડા ંહા  ુતો રાડં ુ ંવોહ વોહ આવે ર.’૮  

              પહલાનંા સમયમા ંકજોડા ંલ ન થતા ં યાર બાર વરસની ક યા સાથે અઢ  વષના વરને 

પરણાવેલી ક યાના ો છે. અઢ  વરહનો વર તોફાન કર છે યાર પ ની તેને માર છે અને એ રોવા લાગે 

તો તેને છાતીએ ચાપંી છાનો રાખે છે. એમા ંદોષ વડવાળ ને ન હ દતા પોતાના નસીબને આપે છે.  



 

 

152 (with special reference to heritage, culture, social and political history) 
_____________________________________________________________________ 

ISBN: 978-81-952708-6-6 

         ‘ખેરવાડામા ંવાવડ  ડુાય’ લોકગીતમા ં‘બ પુ ની વ’ થા ુ ં ચ  સ ય છે. આ ગીતમા ંપિતને 

કામે ધકલતી ી પોતાના તેમજ શો  માટ ઘરણા ંમગંાવે છે. આ સમાજમા ં ી ુ ં થાન ુ ંછે. આ દવાસી 

સમાજના લોકગીતોમા ંતેમના સમાજ વન અને સં ૃિતનો યાલ આવે છે.  

‘કાચંલડ મા ંકંકોડ ન ેવાટક મા ંપાણી, 

નાનો વર નવરાવવા બેઠ  સમડ  લઈ ગઈ તાણી, 

લાલ કમ કર એ?’૯  

ઉ ર જુરાતમા ંગવાતા આ ગીતમા ંબાળલ ન, કજોડાં ુ ં ચ  પ ટ થાય છે.  

‘વીરા ટ લડ ઓ કોની કાજ ઓરો છો? 

બેની ટ લડ ઓ તાર  કાજ ઓ ું .ં 

ુ ંસાસ રયે નઈ  

સા  ુસોનાના મોર માગે છે.’૧૦  

          પાટણના વાઘર (દવી જૂક) સમાજમા ંગવા ુ ંઆ ગીત છે. દરક સમાજમા ં‘દહજ થા’ હોય છે. 

એના કારણે ીઓને બૂ ુ કલી પડ છે. સાસર  તરફથી વધાર દહજ માગંવામા ંઆવે છે. તેની યથા 

ર ૂ કર ુ ંગીત છે.  

‘બાજ રયે રણો લાગી ર, બારા ર પર ુ ંબાજ ર ુ,ં 

તુાર  શાને ઓુ ર, બારા ર પર ુ ંબાજ ર ુ.ં 

માડંવડ  ઘડતા ં ઓુ ર, બારા ર પર ુ ંબાજ ર ુ.ં’૧૧ 

     આ ‘બાજ ર ુ’ં લોકગીત પાટણવાડામા ંગવાય છે. મા ંસમાજની યવસાિયક ાિત ુ ંિન પણ છે. 

મા ં થુાર , રંગાર , ુ ંભાર  વગેર શાને ૃ  ુપા યા.તેનો ઉ લેખ મળે છે. 

‘સૉમી નદ ઓની તેડ સાઢંો ચર, 

ડા કં ુડા હાટ તોળાય ર, 

િવવા આયા ુ ંકડા.ં’૧૨  

        મ યકાલીન સમયમા ંવણઝારા પોતાની પોઠો ક સાઢંો ઉપર માલસામન લાદ ને એક ગામથી બી  

ગામ વેચવા જતા. ગામના પાદર પડાવ નાખતા. યા ંઆવીને ામજનો જ રયાત જુબ વ ઓુ ખર દતા 

તે ુ ંઆ ગીત છે. 

‘લબળો ઊ યો ુવંાળમા,ં 

લેબળ  ઊગી ર લી ડૂ  ર રતમા.ં’૧૩ 

        ુવંાળ અને ડ સા આસપાસના દશમા ંવસવાટ કરતી માનવીની ખાિસયતો દશાવે છે. 

ુવંાળના ુ ષો લ મડા વા મજ તૂ અને ડ સા આસપાસના દશમા ં ીઓ લ મડ  વી ના ુ ક હોય 

છે. 

‘બાઈ  ! ખાખ રયા ૂવા ન ંપોણી 

નઈ ભ ું ર લોલ.’૧૪ 

           કડ  આસપાસનો દશ ‘ખાખ રયા ટ પા’ તર ક ઓળખાય છે. આ ખાખ રયા ટ પામા ં ુ ં

સગપણ થ ુ ંછે તે વુતી યાં ુ ંપાણી ભરવા સહમત થતી નથી અને સગપણની મોજડ  ને બગંડ  પાછ  

મોકલી વેર વાળવા કહ છે. 

‘છેલા  ર... 

માર હા ુ ં પાટણથી પટોળા ંમ ઘા લાવજો, 

એમા ં ડા ર મોર લયા ચીતરાવજો.’૧૫ 
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                    ઉ ર જુરાતની ભાતીગળ ઓળખને સમાવી બેઠલા આ લોકગીતમા ંપાટણ ક મા ં

છે. પાટણમા ંપટોળા ંસાડ  સાળવી ાિતના લોકો બનાવે છે. પાટણના પટોળા ં િસ  છે. આ લોકગીતમા ં

ી પોતાના પિતને પાટણથી પટોળા ંલાવવા ુ ંકહ છે. આમા ં ણય વન ક દા પ ય વનનો મ રુ ભાવ 

રહલો છે. 

‘કૉના પારક તે ઓટ ન બેસીએ, 

કૉના ઓટા મેલાવશે રોટ ર લોલ.’૧૬  

          મહસાણા જ લાના રબાર  ાિતમા ંગવા ુ ંગીત છે. મા ં ી પોતાના પિતને પારક ઓટલે 

બેસીએ નહ . પારકા ઓટલા તો રોટલા મેલાવશે. મા ં ી ુ ં ુ ચા યુ જોવા મળે છે. 

‘જત જોયો યા માળવો ર, 

વળત ૂટં શ જુરાત, 

મા ું લે ર ુ ં યા દર ડા.’૧૭ 

            આ લોકગીતમા ંઈ.સ. ૧૨૯૮-૯૯ આસપાસ અલાઉ ન ખીલ ના જુરાત પરના આ મણની 

ઘટનાના ઐિતહાિસક શો જોવા મળે છે. મા ંજતા ંમાળવા અને વળતા ં જુરાત પર આ મણ કરવાનો 

િનદશ છે.  

              ‘આઈ આઈ ઝાલાવાડ  જ ન, િપયોર મા ું મેવાસી,’૧૮ આ ગીતમા ંઉ ર જુરાતના ધ ધાર, 

કાકરસી, દ તોર, ુવંાળ પથંકના ઉ લેખો છે. ‘ભાઈ સોનીડા ુ ંમારો વીર, આજ માર કડલા ંલાયે હો 

ર મ.’૧૯ લોકગીતમા ંસોની, મ ણયાર, મોચી વગેર ાિતના યવસાય ુ ંિન પણ છે.  

                   આમ, ઉ ર જુરાતમા ંસમાજ વન સાથે સકંળાયેલા પ રવારના, દા પ ય વનના, 

ાિતના યવસાયના ઉ લેખવાળા, સામા જક, ધાિમક અને ઐિતહાિસક ઘટના ક મા હતીના, દશ ક થળ ુ ં

મહ વ ધરાવતા વગેર લોકગીતો મળ  આવે છે.  ઉ ર જુરાતના સમાજ અને સં ૃિતને ઉ ગર કર છે. 

ઉપસહંાર : 

          ઉ ર જુરાત એ લોકસં ૃિત ુ ંસગંમતીથ ગણાય છે. ઉ ર જુરાતમા ંવસવાટ કરતી ાિત, 

સમાજની રાજક ય, સામા જક, ધાિમક અને સાં ૃિતક વા તિવકતા લોકગીતોમા ંજોવા મળે છે. ીઓના 

સમા જક વન સાથે સકંળાયેલા બાળલ ન, કજોડા,ં દહજ થા, બ પુ ની વ થાને કારણે ીઓની વેદના 

વણવતા લોકગીતોમા ંત કાલીન સમાજ ુ ંસા ુ ં ચ  પ ટ થાય છે. સમાજ વન પર થતા અ યાચારો 

અને યથા ણી શકાય છે. સામા જક પ રવતનની સાથે મૌ ખક પરંપરાના લોકગીતોમા ંપાઠા તર જોવા 

મળે છે. આવા પાઠા તરના કારણે લોકગીતો સચવાયા છે. સશંોધક સાચા પાઠની પસદંગી કર  તપાસવાની 

હોય છે. ઐિતહાિસક થંોમાથંી રા ઓના ઈિતહાસ ણી શકાય છે, પણ વનનો સાચો ઈિતહાસ 

લોકગીતોમાથંી ણી શકાય. લોકગીતો એ માનવીના તૂકાળને નુ: તૃ કર છે. આમ, ઉ ર જુરાતના 

ઈિતહાસ ણવાના સાધનો તર ક લોકગીતો મહ વના ગણાય. 
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ચં ાવતી-આ  ુ ે ના  ભીલ અને ગરાિસયા આ દવાસી 
Patel Sejalben Ramniklal 
(M.A., M.Phil. - Gold Medallist) 

Ph.D. Pursuing – H.N.G.Uni., Patan 

તાવના 

ચં ાવતી અન ેતેની આસપાસના આ  ુ ે મા ં ુ ય બે િતઓ જોવા મળે છે. ભીલ અને ગરાિસયા 

તેમા ંભીલ લોકો અિત ાચીનકાળથી અહ  વસવાટ કરતા હતા. તેવો આ ે ની ાચીન િત છે. આ ે ના 

િસવાય આ ાિત ભારતના અનેક રા યોમા ંજોવા મળે છે. ભીલ અન ેગરાિસયા િતના લોકોના વભાવમા ં

કોઈ ખાસ તર  જોવા મળ ુ ંનથી, સામ ય પહરવેશ અને ર ત રવાજ અલગ જોવા મળે છે. આ લોકોનો દખાવ 

થોડો નીચો અને શર ર ુ બળા જોવા મળે છે. તેઓ રંગે પણ મોટાભાગે કાળા જોવા મળે છે. તેઓના ચહરા અને 

ખો મટમલી જોવા મળે છે. તેઓ શાર રક ટએ પણ એટલાબધા ંતં ુ ર ત જોવા મળતા નથી. આ બ ે 

િતઓ વભાવ ે બુજ ભોળ  અને સહનશીલ જોવા મળે છે. આ ે મા ંરહતી આ દવાસી  આસાવાદ  અને 

ગર બ પ ર થમા ં વતી જોવા મળે છે. તેઓમા ં  ધ ધાઓ ુ ં માણ વ  ુજોવા મળે છે, આ  વૂજ  

થાય તેમ પણ માન ેછે. તેમનામા ંપર પર  મદદનો ભાવ જોવા મળે છે. ચં વતીમા ંરહતી આ દવાસી મા ં

ભીલ િતના લોકો વ  ુજોવા મળે છે. આ લોકોના ઘરો માટ ના, ટોના, બનેલા જોવા મળે છે. ભા યેજ કોઈકના 

ઘર િસમે ટના જોવા મળે છે. આ લોકોમા ંહોળ નો  યોહાર લોકિ ય છે. તેઓ મા ંઅ ય તહવારો વા ક દવાળ , 

નવરાિ , વસતંપચંમી, ગણગોર, ઉ રાયણ , તીજ  વગેર વા તહવારો ઉજવાય છે. આ લોકોમા ંદા ુ ં યસન 

પણ બૂ જોવા મળે છે. આમ આ  હ ુ  પણ તેના ળૂ વભાવને અન ેરહણીકરણીન ેવળગી રહ  હોય તે ુ ં

લાગે છે. 

ભીલ અને ગરાિસયા િતની ઉ પિ  

                આ બનં ે િતઓની ઉ પિ ના  િવષયમા ંગણા મતમતાતંરો છે. િવડ ભાષાના ‘ બીલ’ શ દ પરથી 

ભીલ શ દની ઉ પિ  થઈ છે. નો અથ ધન ુ યની ‘ ય ચા ‘ એવો થાય છે.  આ િત ધન ુ ય બાણ  

ચલાવવામા ં ુશળ હોવાથી  આ ાિતને ભીલ  નામથી ઓળખાવામા ંઆવે છે. ગરાિસયા િતના લોકો માટ કોઈ  

ાચીનતમ ઉ લેખ થયેલો જોવા મળતો નથી. પરં  ુ દંતકથાઓના આધાર ગરાિસયા શ દનો ઉ ભવ  

સં ૃતના ‘ હૃ-ઋિષ શ દ’  પરથી થયેલો જોવા મળે છે. નો અપ શં ાિસયા, ગરાઈયા, ગરાિસયા બની 

ગયોલો જોવા મળે છે. ભીલ અને ગરાિસયા િતની કટલીક િતઓ અન ેઉપ િતઓ પણ જોવા મળે છે. ને 

થાિનક લોકો ગો  અને ગોતર કહ છે.  ઉપ િતઓમા ંતાઈવર, બુર યા, પરમાર, મદ રયા, ચૌહાણ, ુગંઈસા 

વગેર છે. 

વભાવ અને  શર રનો બાધંો 

              ભીલ િતના લોકો શર ર ુ બળા અન ેમાપસરની ચાઈ  તેમનામા ંઘણા લોકોતો બૂ નીચા પણ 

જોવા મળે છે . શર રનો રૂતો િવકાસ પણ થયેલો જોવા મળતો નથી તેના પાછળ તેમની નબળ  આિથક 

પ ર થિત મોટાભાગે જવાબદાર છે. તે િસવાય વારસો પણ થોડાઘણા શે જવાબદાર હોય એ ુ ંલાગે છે. તેમના 

ચહરાનો ભાગ લાબંો, નાક  પહો ં અન ેગાલનો ભાગ દબાયેલો જોવા મળ  છે. ગરાિસયા િતના લોકો ભીલ 

િતના માણમા ં થોડા ઓછા કાળા હોય છે. તનો ચહરો પણ ભરાવદાર લાગે છે. તેમનો બાધંો ભીલ િતના 

લોકો વોજ દખાય છે 

                   ભીલ િતના લોકો વભાવે  ભોળા, વચનના સાચા, મહન ુ,ં ઈમાનદાર જોવા  મળે છે.  તેમનામા ં

પર પર સહાયતાનો ણુ જોવા મળે છે. આ ને તેમના સામ ય પર બૂ  િવ ાસ જોવા મળે છે તે ક ઠન કામ 

પણ સરળતાથી કર  શક છે. આ ે ની  બૂ ભોળ , ન , સહનસીલ જોવા મળે છે. પરં  ુગરાિસયા િતના  
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લોકોમા ંતેનાથી િવપર ત પ ર થિત જોવા મળે છે.  તમનો વભાવ ોધી, વેરાભાવના વાળો અન ેગણી વાર 

ચોર નો ુ ણુ પણ તેમનામા ંજોવા મળે છે. સ વા સવારવા ુ ંબનેં િતની ીઓની  પસદં છે. ગરાિસયા અને 

ભીલ િતના લોકોન ેમેળાઓ, ઉ સવો  ,પવ  ઉજવવાના બૂ શોખીન હોય છે. 

પહરવેશ અને આ ષૂણ 

        ભીલ િતના લોકોનો પહરવેશ બૂ સાદો હોય છે તેના માનમા ંગરાિસયા િતના લોકોનો પહરવેશ 

થોડો  ભભકાદાર જોવા મળે છે. ગરાિસયા િતના ુ ષો ધોતી, ખિમજ પહર છે. માથાપર સાફો ક ફટો પણ 

સગંોપાત બાધં ેછે.ત ેલોકો લની કલગી પણ બનાવ ેછે. ત ેઉપરાતં તેવો કોઈ પાદંડાની ડાળ  લગાવવા ુ ં

પણ પસદં કર છે. ગરાિસયા િતની ીઓ  ઘાઘરા મોટાભાગે લાલા રંગના જોવા મળે છે. લુક , માતા વાળ   

કાતંો છપાવેલી ભાત વાળ  ઓઢણી ઓઢ છે. ુ ંવાર  છોકર ઓમા ંલાલા, કાળા , પીળા રંગની બગંડ ઓ પહર છે. 

ઘરણામંા તેવો બોર, ડોરની, ગાળામા ંચાદં ની હાસંળ , નાકમા ંનથ, પગમા ંપાયલ અને પોલર , દામણી પહર 

છે. ભીલ િતના લોકો ધોતી, ગર ુ,ં માથામા ંસાફો આજના વુાનો પે ટ અને શટ પહરતા પણ થયા છે. 

તહવારોના દવાસ ેકોટનો ઉપયોગ આ િુનક સમયની અસરને કારણે કરતા થયા છે. ભીલ આ દવાસીઓની 

એક આગવી ઓળખ છે ક તેવો હાથમા ંરશમી પામલ રાખવા ુ ંપસદં કર છે. તેમની ીઓ ૂટંણ ધુીનો ચો 

ઘાઘરો, પોલ ુ ં અને ઓઢણી પહર છે. તેમને પણ આજની આ િુનક નાર ઓની મ આ ષૂણોનો બુ શોખ 

જોવા મળે છે. તેઓ  બોર, કાનોમા ંટોટ , ગળામા ંહારલી, હાથમા ંબગંડ , માથામા ં ટકો, િપ ળ અથવા અ ય 

ધા મુાથંી બનાવેલા  છ લા, નાકમા ંનથ પહર છે. આ લોકોમા ં ુદંણા ંકરવાનો બૂ શોખ જોવા મળે છે. તેઓ 

ઘણીવાર મોઢાપર ુ િ મ તલ ુ ંિનશાન પણ કર છે તે ર તે ુદંર દખાવાનો ય ન કર છે. 

ખાનપાન 

       આ ે ના ભીલ અને ગરાિસયા િતના લોકોમા ંતેમનો ુ ય ખોરાક મકાઈ છે. કમ ક અહ  તેવો પોતે 

મકાઈ ુ ંવાવેતર કર છે અને તે મકાઈનો રોટલા બનાવવામા ંઉપયોગ કર છે. તે ઉપરાતં ઘ , જવ, બાજર , 

ચોખા વગેર અનાજનો ઉપયોગ કર છે. તે ઉપરાતં તેવો જગંલમા ંઉગતા ં ,ુ કારોનદંા, કર , મફળ, વગેર 

ફળફળા દનો પણ ઉપયોગ  ખોરાક તર ક કર છે. આ દવાસી લોકો   માસંાહાર  જોવા મળે છે. તેઓના યા ં

સગંોમા ંખાસ બકરાના માસંનો ઉપયોગ  ખાવા માટ થાય છે. તેવો જવ માથંી બનાવેલી શરાબનો પીવામા ં

ઉપયોગ કર છે. ત ે િસવાય ૂધ, દહ , છાશનો પણ પીણા ંતર ક ઉપયોગ કર છે. ુ ૂર ુ ંવાવેતર કર છે અને 

ખ ૂરનો ખોરાક તર ક ઉપયોગ કર છે. સગંો ઉપર તેમના ઘરોમા ંખાસ લાપસી બનતી હોય છે. આ ે  નદ  

કનાર આવે ુ ંહોવાથી અહ ના લોકો ખોરાકમા ંમાછલીનો પણ ઉપયોગ કરતા જોવા મળે છે. આ આ દવાસી 

લોકોમા ં યસન ુ ં માણ પણ ઘ ુ ંજોવા મળે છે. ત ેલોકો મ ુડાનો ઉપયોગ કર છે. તે ઉપરાતં તેવો બીડ , 

િસગારટ, ચલમ , કુાનો પણ ઉપયોગ કરતા જોવા મળે છે.  

યવસાય અને આ િવકા 

           આ આ દવાસી ુ ંઆ   ુ ય સાધન ખેતી અને ટક મ ૂર  જોવા મળે છે. આ લોકો આ ુબા ુની 

િમલોમા ંપણ કામ કરવા ય છે, ત ેિસવાય રાજ થાન અને તેમનો આ ાતં છોડ  અન ેઅ ય રા યોમા ંરોજગાર  

અથ જતા જોવા મળે છે. તે િસવાય જગંલમા ંથતી પેદાસ વેચીને પણ પોતા ુ ં જુરાન ચલાવે છે. ત ે િસવાય 

આ લોકો  કડ યાકામ, કલરકામ  પણ કર છે. અહ ની ીઓ જગંલમા ંઉગતા ફાળો ઋ  ુ માણે વેચીને જુરાન 

ચાલવામા ંમદદ કર છે.  આ દવાસી   જગંલના લાકડા કાપીન ેપણ તેને વેચતી જોવા મળે છે. આ લોકો 

ખેતીના સાધનો પણ બનાવ ેછે.  ૃિષની સાથે પ પુાલ પણ તેમનો ુ ય યવસાય છે. 

           આમ આ ે ના આ દવાસી સ હૂમા ંરહવા  ટવાયેલા જોવા મળે છે. તેમના ખાનપાન, ર ત રવાજો, 

રહણીકહણી, યવસાય , પહરવેશ અન ેઆ ષૂણોમા ંઘણી સા યતા બનેં િતઓમા ંજોવા મળે છે. આ દવાસી 
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લોકોમા ંઆિથક ઉપજનો બૂ ઓછા ોત જોવા મળે છે ના કારણે આ  ગર બીનો સમનો કરતી જોવા મળે 

છે. આ  ાચીન સમયથી આ ે મા િનવાસ કરતી જોવા મળે છે. ચં ાવતી નગર મા ંરહતા ભીલ તેમને 

પરમાર િતના રાજ તૂોના વશંજો હોય તે ુ ંમાને છે , આ વભાવે ભોળ   સાથ ેમળ ને તહવારોનો આનદં 

લે છે. આ દવાસી િતના ભીલ અને ગરાિસયા આ  પણ તેમના ાચીન વારસાને ળવીન ેઆ ે મા ંપોતા ુ ં

વન ુગંરો અને જગંલોની વ ચે યિતત કર  ર ા છે. તેઓએ આ  પણ પોતાની આ દવાસી સં ૃિતને ળવી 

રાખી છે. 
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ક છના ાચીન શૈવ મં દર 
CHAUHAN VIPULKUMAR BHIKHABHAI 

Ph D. Research Scholar, 
Gujarat Vidyapith-Ahmedabad 

તાવના: 

  ક છ એક ાચીન દશ છે. ના ઉ લેખ વેદો, રુાણો મા ંપણ જોવા મળે છે. કરછ ના િવિવધ દશોમા ં

પૈરા ણક થાન આવેલા છે  તેની ાચીન સં ૃિત ભ યતાને ય ત કર છે. 

 કરછના િવિવધ થળોએ શૈવ મં દરો આવેલા છે ની બનાવટ ભ ય તથા કલા મક છે તેના 

બાધંકામમા ંતે સમય ની કાઠો ઝુના ઉપયોગ થયેલ જોવા મળે છે કરા, અુડ ર, અુર ર વગેર થળ િવિવધ 

શૈવ મં દરો થાિપત છે  ત ેસમય ની ભ યતા ુ ંવણન કર છે.  

આ મં દરો પરથી કહ  શકાય ક તે સમય કરછ મા ંશૈવ ધમ નો ચાર સાર સારો હતો લોકો િશવા ની 

ૂ  અચના કરતા અને ભ ય મં દરો બનાવતા. 

શૈવ મં દરો:- 

૧) અુડ ર  ૨) ચોખડંા મહાદવ  ૩) કોટ ર મહાદવ  ૪) કરા 

૫) અુર ર ૬) નાગે ર મહાદવ  ૭) બીલે ર મહાદવ  ૮) ગનાથ મહાદવ  

૯) કોટાય  

 આમ કરછ મા ંિવિવધ શૈવ મં દરો આવેલ છે, માથંી કટલાક શૈવ મં દર િવશે આપણે િવશેષ મા હતી 

મેળવીયે ઉપરો ત તમામ શૈવ મં દરો ાચીન તથા ૨૫૦ વષ પહલા થપાયેલા છે. 

અૂડ ર :- 

 અુડ ર શૈવ મં દર રથી ખેડોઈ થઈન ેક ુ ા છસરા થી પારલ નદ ના કાઠં વસેલા કરછ ુ ં

એક સમય ુ ં ાચીન ધામ અૂડ ક વુડ પહોચી શકાય છે. 

નામ કરણ:- 

અૂડ થી થોડ ુ ર આવે ુ ંભે રનગર  મા ંઆઠમી સદ  માટ કનકસેન નામના રા  ુ ંશાસન હ ુ ં

તેના ુ  અ ડસેન ને અૂડ નામનો ુ  થયો. તેના નામ પરથી જ આ અુડ ુ ંનામ કરણ કરવામા ંઆ ુ ં

છે. 

િશવાલય:- 

કરાકોટ રાજવી લાખા લાણી અન ે અુડ સા ુભાઈ થતા હતા, ર થી ત ેનવ થી દસ ક લો મીટર 

ુ ર આ ુ ંછે જુથી ૬૦ ક.મી. ુ ર જ રત િશવાલય આ ુ ંછે. ૩૪ તભંો અન ેચાર તભંોથી શોભાતા આ 

િશવાલયના ઉપરના મુટ ભાગ વ ત થયેલો છે. તે જયાર હશે યાર કટ ુ ંશોભા  ુહશે તેની ક પના જ કરવી 

રહ . ૩૦ x ૪૦ ટના મડંપ છે તભં નીચેથી સમ ચોરસ મોટા િનજ મં દરમા ંચ ુ ુજઁ આ ૃિતઓ છે. મં દર ના 

સૂાઈ ગયેલ લેખમા ંસવતં ૧૩૪૬ની સાલ વાચંી શકાય છે. લાખા લાણી ના સમયના આ વ ત મં દરના 

નુરા ાર કરવામા ંઆવે તો તેને એક ુદંર તીથધામ તર ક િવકસાવી શકાય છે. 

 કંૂપ બાદ યા ં ળવણી ના અભાવ ેઅ યાર આ િશવાલય વ ત હાલત મા ંછે, તેની જળવણી કર  

તેનો નુરો ારા કર  મરામત કરવામા ંઆવતો અપણો ાચીન વરસો જળવાઈ રહ. 

ચોખડંા મહાદવ:- 

ુ ા તા કુાના ભ વાર થી દોઢક ક લો મીટર ુ ર ચોખડંા થળે નાળે ર મહાદવ ુ ંમં દર આવેલ 

છે. 
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 આ મં દર લોકો મા ંચોખડંા મહાદવ તર ક વધાર ણી ુ ંછે. આ મં દર ના ઓટલા પર િસ ધરાજ 

જયિસહના શાસન કાળના પાછલા વષ ના સવતં ૧૧૯૫ના એક િશલાલેખ જડ  દવાયો  હતો. આ શીલા લેખ 

મુ થઇ ગયો હતો.  યાર બાદ બે ુકડામા ંમળ  આ યો હતો. ને રુ ત રાખવામા ંઆ યા છે આ મં દરના 

ણો ારના કાય દર યાન વ  ુએક િશલાલેખ મળ  આ યો છે. ુ ંહ  વાચન બાક  છે. 

 આ મં દર િસ ધરાજ જયિસહ ના સમય ુ ંહોવાના રુાવા મ યા છે.  મળ  આવેલ બી  િશલાલેખ 

ની લિપના ઉકલ બાદ આ થળ િવશે ની વ  ુમા હતી મેળવી શકાશે. 

કોટ ર મહાદવ:- 

 કોટ ર િશવધામ નારાયણ સરોવરથી ૨ કમી ના તર આવે ુ ંછે. ક છના પિ મ કાઠં ત ેપા ક તાન 

થી તદન ન ક કરાચંીની બરોબર સામે “કોર  નાળા” ના નાકા ઉપર આવેલ હ ુ  ધાિમક તીથ થાન કોટ ર 

આવેલ છે  

પૈારા ણક કથા :- 

 કોટ ર મં દર બાબત ેપૈરા ણક કથા ચ લત છે. આ કથા જુબ શીવ ભ ત રાવણ કલાશ મા ંતપ કર  

ભોલેનાથ ને સ  કર  દ ય િશવ લગ ા ત કર છે. અને લકંામા ંલઇ જવા આશા માગેં છે. યાર ભોલેનાથ એ 

શરત કુ ક આ લગ જમીન પર કુવા ુ ંનથી અને જો લેુ કુ જમીન નો પશ થઈ જશે તો યાજં થાિપત 

થઇ જશ.ે રાવણે વાત કા લુી લગ લઇ જવા િનકડયો આથી દવતાઓ ઝુાયા અન ે ા પાસ ેગયા. ગમે તે 

હસાબે િશવ લગ લકંા પહોચે ન હ તે માટ ા  ને િવનતંી કરતા તેમન ેગાય ુ ં વ પ ધારણ કર  નારાયણ 

સરોવર પાસેના ખાડામા ંપડ  ૂબવા લા યા આકાશ માગ લગ ન ેલઇ જતા ગૌભ ત રાવણે આ દ ય જો ુ ંઅને 

ત ેતરતજ નીચે આ યો લગ ન ે લૂથી જમીન પર કૂ  ગાયન ેબહાર કાઢ  લગ જમીન પર રહતા કોટ  લગ 

થઇ ગયા. રાવણ ને પોતાની લૂ સમ ઈ તેથી આ કોટ  લ ગની ૂ  િત ઠા કર   આજ ુ ંકોટ ર આ 

મં દરના ણો ાર ુદંર  સોદાગર યા ં મહારાવ દશવ   બી  એ કરાવેલ છે.  જ યાએ ગાય ખાડામા ંપડ  

ગઈ હતી તે જ યા “  ુ ંડ બહમ ુંડ ” તર ક ઓળખાય છે. 

 “ રુાણોના ઉ લેખ બાદ આ વાતની નોધ વાસી ચીની સુાફર હ -ુ અને- સાગં આપી છે. મા ં

કોટ ર બદંરનો િનદશ થયેલ છે. િસ નુા ખુ પાસે મહાણવ ને કાઠં આશર પાચેંક માઈંલ ના ઘેરાવામા ંઆવે ુ ં

કહ  આ બદંર ુ ં“કાઈત શ ફાયલ” એ ુ ંચીનીમા ંઅપ શ પામે ુ ંનામ “ ુઆંન આુડ” આપે છે. તેમા ંપાચં 

હાજર સા  ુઓના એશી મઠો હોવા ુ ંપણ તે લખે છે. 

 હ ુ  મં દરોના જયાર િવધમ ઓ ારા વસ થઇ ર ો હતા તે સમયમા ં તેઓએ (૧૨૯૫-૧૩૧૫ 

અલાઉદ ન ખીલ ) કોટ રના લગમા ંખીલા ઠો ા હતા તેવી લોકો કત છે. પણ કોતે રનો  ઈિતહાસ તપાસીએ 

તો લાગે છે ક કોટ ર યે તે વખતના રા  મહારા ઓએ ઘ ુ ંસ માન દાખ ુ ંછે રાઓ ી દશળ  મોટા એ 

(૧૯૧૮-૧૯૪૧) કોતે ર મહાદવને મોટો િપ ળનો પોઠ યો ધરા યો યાર તેમ  મહારાણી મહા ુવાર નીલકંઠ 

મહાદવના મં દરના ણો ાર કરા યો. 

આ ાચીન શૈવ મં દર દ રયા કનાર આવે ુ ંછે. દરક શૈવ ભ ત માટ આ થા ના િતક સમાન છે 

કોટ ર “કોર નાળ” ુ ં ુદરતી સૌદય સાધકના મનન ે લત કર છે ન ેશાિંત આપે છે. 

નાગે ર મહાદવ:- 

જુ લાના ર તા કુાના ુ ંભા રયા ગામમા ં૨૫૦ વષ ૂ ુ ંશૈવ મં દર આવે ુ ંછે. 

 “રાયધન ાગમલ  જયાર ક છની રાજગાદ  પર બરાજમાન હતા યાર  સામતંગીર  

નાગાબાવા એ સવતં ૧૭૬૨ મા ં આ મં દર બાં ુ ં હ ુ.ં આ મં દર બાધંકામ માટ થયેલ ખોદકામ વખતે 

હ મુાન  િૂત મળ  આવી હતી ની આ  પણ પાતાળ યા હ મુાન તર ક ૂ  કરવામા ંઆવે છે. મં દર સાથે 

અહ  અખડં  નુા અન ેધમ શાળા ચાલતા હતા  અન ેતેથી િવશેષ દવસ ભડંારો કરવામા ંઆવતો. મં દર લોક 
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ખેુ સાભંળેલા ચમ કાર  ક સાઓ છે. લોકોએ કુલી શરતોને રૂ  કરતા અનેક પરચા મં દર ક સા ઓુ ારા 

કરવામા ંઆ યા છે. ટૂલી દખાતી છ પર ઉચી કરતા સોના ચાદં ના અસં ય િસ ાઓ નીકળતા લોકોએ જોયેલા 

છે. 

આમ નાગે ર મહાદવ ુ ં ાચીન પૈરા ણક મં દર શૈવ ભ તો મા ંઆ થા ુ ંક  બની ર ુ ંછે. 

બીલે ર મહાદવ:- 

બલે ર મહાદવ ુ ં પૈરા ણક મં દર ગઢશીશાની પાસે રાજપર મા ં થત છે માડંવી તા કુા ના 

ગઢશીશાથી ૬ કમી અને જુ થી ૪૫ કમી ના તર આ ુદંર િશવાલય આવે ુ ંછે. 

આ મં દર ની બ  લુાકાત લેતા યાનંા મં દર ુ ર  શૈલેશગીર  ગો વામી એ બીલે ર મહાદવ 

િશવાલય ના પૈરા ણક ઈિતહાસ જણાવતા ક ુ ંક આ શૈવ મં દર ૪૦૦ વષથી વ  ુ ચીન છે. બીલે ર મહાદવ 

મં દર ની બા ુમા ંતાલક ર મહાદવ ુ ંમં દર આવેલ છે. યા ંગોવાળ ગામની ગાયો ને ચરાવતા હતા આ 

દરિમયાન એક ગાય ઘર જઈનેમા લકને ૂધ આપતી ન હતી. તેથી ગાયના મા લક ગોવાળ ુ ં યાન દો  ુઅને 

તેઓ ગોવાળ સાથે હાલમા ં યા ંતાલક ર મહાદવ ુ ંમં દર આવે ુ ંછે. યા ંગાય  એક ુના રાફડા પાસે જઈ 

અને પોતા ુ ં ૂધ વયમ ુ ંરાફડામા ંઆપતી હતી. આ ઘટના બાદ બી  એક ઘટના બની ક એક ખે તૂ ખોદકામ 

કરતા હતા યાર અચાનક તેની કાસં જમીન મા ંમાતા ના િસહને વાગતા આવાજ સભંળાયો ને યા ંખોદકામ 

કરતા યાથંી ભગવાન શકંર ુ ં િશવ લગ નીક ુ ં ને વય ુ ં બલે ર મહાદવ એ ુ ં નામ આપી થિપત 

કરવામા ંઆ ુ.ં 

ાવણ માસ મા ંઆ મં દર ભાિવક ભ તો ની મોટા માણ મા ંભીડ દખાય છે ાવણ તથા િશવરાિ મા ં

આ મં દર મેળો ભરાય છે. 

ગનાથ મહાદવ:- 

કરછ ના િવિવધ તા કુાઓમા ંપૈરા ણક શૈવ મં દરો આવેલ છે મા ંનખ ાણા તા કુાના ને ા ગામમા ં

૪૦૦ વષ ૂ ુ ંશૈવ મં દર ગામની ઓળખ બની ર ુ ંછે. 

ક છના િશવાલયો કરછ ની રા શાહ  ના ભ ય તુકાળની યાદ અપાવે છે મા ંકટલાક િશવ લગ ના 

આગવા ઈિતહાસ રહલા છે. કટલાક થાિપત છે તો કટલાક વય ુ ંિશવ લગ છે. ને ા ગનાથ મહાદવ વય ુ ં

િશવ લગ છે. 

“ ગનાથ મહાદવ ના ઈિતહાસ ૪૦૦ વષ પહલા ના છે હ ર ારથી ગો વામી ક યાણ ભારથી તેમના 

નવ િશ યો એ ને ા મા ંઆવીને મઠની થાપના કર  મઠના અ ે ના ડલામા ં વય  ૂ િશવ લગ ગટ થ ુ ં

હ ુ.ં ની ક યાણભારથી િનયિમત ૂ  કરતા હતા તેથી ત ે તૃ િશવ લગ હોવાથી તે ુ ંનામ વનાથ 

મહાદવ પડ ુ ંમહતં ક યાણ ભારથી િનયિમત ર ત ે ગનાથ મહાદવની ૂ  કરતા હોવાથી તેમની તપ યામા ં

બધા ન પડ તે હ થુી બહારના ભાગમા ંબી ુ  ં િશવ લગ બનાવવામા ં આ ુ ં ુ ંનામ ક યાણે ર મહાદવ 

રાખવામા ંઆ ુ,ં  આ  પણ ને ા તેમજ આસપાસ ના ગામમા ં યાત છે. ચારસો વષ પહલા આવેલા ુ ુ 

અને તેમના િશ ય ગણ ને ા મા ંઆ યા બાદ થોડા સમય બાદ, ુ ુ ક યાણ ભારથી તથા તેમના નવ િશ યો 

સહ ત તમામે શીવ મં દર ના પ રસર મા ંજ સમાિધ લીધી હતી  સમાિધ આ  પણ જોવા મળે છે. 

કોટાય: 

કોટાય જુથી ખાવડા જવાના ર તે ૧૩ ક.મી થી આગળ જતા ઢોર  ગામ ન ક આવેલ છે. તેના બી  માગ 

જુથી રુાલભ ી વાળા ર તે નાગોર હબાય ગં લોડાઈ થઈન ેકોટાય જવાય બનંે બા ુથી તર ૩૫ ક.મી 

થાય છે.  
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અણગોર ગઢની દર કોટાય ુ ંશૈવ મં દર આવે ુ ંછે.  સોલકં  ગુમા ં૯મી સદ મા ંબ ુ ંહોવા ુ ં

અ મુાન છે. આ મં દરની બાધંણી તથા િશ પ ખ ૂરાહોની યાદ અપાવે છે. આ મં દરમા ંઆવેલ રાસમડંળ અને 

કમળની પાખંડ ુ ંિશ પ મનમોહક છે.  

 આ મં દર ૯ મી સદ ના ભ ય કાતંરણી બાધંકામ તથા કલાની  સા ી રૂ છે.  

કરા:- 

 જુ થી ૨૨ ક.મી તર કરા આવે ુ ંછે એિતહાિસક ટ એ એ કરા ગામ આગવી િવશેષતા ધરાવે 

છે.ગામની આ ુ  બા ુ  નો ગઢ લાખા લાણી એ ૧૦મી સદ  મા ંબધંાવેલો છે. 

 લાખા એ કરા ગામ મા ંિશવ મં દર બધંા  ુહ ુ.ં એ આ  પણ કરા ગામમા ંભ ન અવ થામા ંદ યમાન 

થઇ રહ  ુછે.લાખા લાણી ના જ મ સવતં ૯૩૬ થી ૧૦૩૫ વ ચે થયો હોવા ુ ંમનાય છે તેના િપતાની નામ 

મ લ અન ેમાતા ુ ંનામ સોનલ હ ુ ં મ લાખો ઉદાર રાજવી હતો તે સવારના પહોરમા ંસવાવાલ સો ુ ં

દાનમા ંઆપતા તથા દરરોજ એક ુવો ખોદાવી દાતણ કરવાનો િનયમ હતો.લાખો એક દાનવીર તર ક યાત 

હતો લાખા સમય મા ંરાણોચાદં, સતી મારાઈ, િવક યો દાતાર, જસમા ઓડણ, ડાહ  ુમંર , સતી મુલ વગેર 

થઇ ગયા લાખાએ પરા મ કર ને હ ુ તાનમા ંપોતાની ક િત ફલાવી  નીચે ની ઉ કતમા ં યાલઆવે છે. 

“ લાખા ૂ  સ ુ સા લ ઘર અવતાર, 

પારવા મોતી ગેુ લાખા ર દરબાર, 

વાલાણી હ ર જડ રુત પચાણી, 

પિ મ હદો પતાશા લાખો લાણી ” 

લાખાના વખત ની અ કુ કહવતો આજ પણ ચ લત છે. (૧) લાખે વારા પેડા (૨) મ લાખાનો પહોર (૩) 

લાખા લખ પણ લાણી એ ફર. 

િશવમં દર :- 

 લાખા ન ે થાપ ય નો બ  ુ શોખ તેણે કરા મ ય ે િશવમં દર બધંાવેલ  વૂા ભ ખુ આવેલ છે. 

વા શુા જુબ મં દર સાધંાર એટલેક દ ણા પથ ુ ત છે. શૈલીની ટ એ મં દર મહા ુ ર શૈલી ુ ંછે 

મં દર ઉભી જગત પર ઉ ુ ંછે ર નવેદ  તથા ક િત ખુના ત ણથી જગતી મં દર જુરાત ના ઉ મ   મં દરો મા  

એક ુદંર ઉદાહરણ છે. સમ  મં દરો ુ ં માણ અને િશ પો એ અહ  ુદંર ુગલબધંી રચી છે િશ પીની કળાથી 

િશખર ુ ં  છે ધારદાર ચૈ યબાર  અન ે લકભાત ુ ં ુદંર કન એક થી  ગયેલ છે ગુલ ગીત સમ ભાસે છે. 

મડંોવરના ઉ મ િશ પો મ ય દશ ના જગ િવ યાત ખ ૂરાહોના િશ પોની સાથે એકજ ક ાએ ઉભા રહ  શક 

તેમ છે. 

અ યાર મં દર નો ઘણો ભાગ ૧૮૧૯ મા ંઆવેલ કંૂપ મા ંધરાશયી થયેલ જોવા મળે છે આ મં દર ના 

પ થરો ગામ મા ંઅ ય જ યા એ થયેલ ચણતર એટલે ક મકાનો, કબરો મા ંઉપયોગ થયેલો જોવા મળે છે. 

કરા ગામ મા ંઆવેલ િશવ મં દર િવશે ઘણા મત ભેદજોવા મળે છે આ મં દર લાખા એ બધંાવેલ છે એમ 

માનવા મા ંઆવે છે, તેની લીથ જોતા એ ુ ંલાગ ેછે ક આ મં દર િવશાળ હશે. મં દર ની બા ુમા ંપડલ િશવ લગ 

ની સાઈઝ જોતા એમ કહ  શકાય ક આ જ ળૂ િશવાલય હશે. 

આમ કરા િશવમં દર થાપ ય તથા બાધંણીના કારણે ઐિતહાિસક ટ  બૂજ મહ વ ુ ં થાન ધરાવે 

છે. 

સમાપન: 

 કરછ એક ાચીન દશ છે. ક છ મા ંિવિવધ ાચીન થળે આવેલા છે. મા ંકરછના ંશૈવ મં દર 

ાચીન કલા બાધંકામ કોતરણી તથા ભ ય રાજશાહ  ની સા ી રૂ છે. કરછના ંશૈવ મં દરની ળવળ  બુજ 

જ ર  બની છે. કમક કટલીક જ યા એ આ પ રા ણક મં દરોની થિત બુ ખરાબ હાલતમા ંછે.કરછ મા ંિવિવધ 
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થળો એ આવેલ શૈવ મં દરો તેમનો આગવો ઇિતહાસ ધરાવે છે. કટલાક શૈવ મં દરો તો રામાયણ તથા 

મહાભારતકાળ સાથ ેસબંધ ધરાવે છે િશવમં દરો બાધંવામા ંએક આગની શૈલી નો ઉપયોગ થયેલો જણાય છે 

ત ેસમય ના રજવાડા પણ તેમના રા યો મા ંક શાિસત િવ તારમા ંકલા મક તથા ભ ય િશવમં દર ુ ંબાધંકામ 

કરાવતા હતા ના રુાવા અ યાર પણ મળ  આવે છે એુ ર , કરા, કોટ ર ના િશવમં દરો જોતા તે સમય ના 

લોકોની આગવી કલા તથા કોઠા ઝૂના દશન થાય છે. 

 

પાદન ધ :- 

૧. નરશ તાણી, કરછ સમયના દપણમા ં .ુસા.અકાદમી થમ આ િૃ  ૨૦૨૨ -ૃ૩૭ 

૨. ઉપરાકંત – -ૃ૩૭     

૩. ઉપરાકંત –  ૃ-  ૩૯ 

૪. મોદ ઠ  કરછ અમી વાસ ગાઈડ થમ આ િૃ  -૨૦૧૦  ૃ– ૨૩ -૨૪  

૫. ડો.મીના ી ઠાકર તીથ મુી જુરાત નવભારત સા હ ય મં દર તીય આ િૃ  -૨૦૧૫  ૃ- ૪૯  

૬. ઉપરાકંત –  ૃ– ૪૯  

૭. દ યભા કર કરછ ભા કર તા. ૨૮/૮/૨૦૨૧ –  ૃ– ૩ 

૮. બ  લુાકાત ૬/૩/૨૦૨૨ 

૯. સદંશ સમાચારપ  . જુ કરછ મૈ ા – ૮/૮/૨૦૧૯ 

૧૦. મોદ ઠ , ક છ અચી  વાસગાઈડ થમ આ િૃ  – ૨૦૧૦ –  ૃ– ૩૭ 

૧૧. નરશ તાણી, કરછ સમય ના દપણ મા ં .ુસા.અકાદમી થમ આ િૃ - ૨૦૨૨ -ૃ૨૬. 

૧૨. ઉપરો ત -  ૃ-૨૭ 

 સદંભ ચૂી:- 

 કરછ સમયના દપણમા ં

 કરછ અચી   

 તીથ મુી જુરાત  

 દ યભા કર સમાચારપ  

 સદંશ સમાચારપ   
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મોટ  જતવાડ વારાહ ુ ંઐિતહાિસક ટએ િવહંગાવલોકન 
પટલ મ લકાબેન ગોવાભાઇ 

પીએચ.ડ  કોલર 

એચ.એન. . .ુ પાટણ 

 

તાવના 

     ટશ સમયમા ં જુરાતના બનાસકાઠંા જ લામા ં આવેલ વારાહ ની સરહદ ઉ ર તથા પિ મે 

સાતંલ રુ ુ ંરાજય અને ચાડચટ તા કુો આવેલો હતો. દ ણે ક છ ુ ંરણ અને વૂ દશાએ રાધન રુ ુ ં

સલામીરાજય આવે  ુ હ ુ.ં આ વારાહ નો દશ ાચીન સમયથી અ ત વ ધરાવે છે. તેવા કટલાક 

રૂાવાઓ મ યા છે. તેથી આ દશ ઉપર અવારનવાર શાસકો બદલાયા હોય તે વભાિવક છે. પરં  ુ

ટશ સમય દરિમયાન વારાહ  દશ ઉપર જત કોમના ુ લમ શાસકો શાસન કરતા હતા. પરં  ુતેઓ 

ટુફાટ કરવામા ંમાહ ર હતા તેથી આ ુબા ુના દશોના શાસકો સાથે ઘણીવાર સઘષમા ંઉતર ુ ંપડ  ુ

તેવા વારાહ ના જતોની િવગતવાર મા હતી નીચે માણે છે. 

વારાહ ની થાપના અને શાસન કતાઓ:- 
 હાલનો વારાહ  િવ તાર ાચીન સમયમા ંફાગવા તર ક ઓળખાતો હતો. વારાહ મા ંઆ  યા ં

હાઇ ુલ છે. તે જ યાએ ફાગવા ગામ અ ત વ ધરાવ ુ ંહ .ુ આ ગામનો ઇ માઇલ િસ એ નાશ કય  હતો. 

યારપછ  આજથી લગભગ ૩૫૦ વષ પહલા આજ ુ ંવારાહ  અ ત વમા ંઆ ુ ંહ ુ.ં હાઇ ુલના બાધંકામ 

માટ ુ ંખોદકામ કરતા ુના ફાગવા ગામના ંઅવશેષો પે માટ ના વાસણો અનેજ ૂની પાયાની ટોના 

થર ા ત થયેલ  ૂના ફાગવા ગામની મા યતાને ઢ બનાવે છે. પરં  ુઅ ય એક મત આની ૃ ટ 

કરતો નથી કારણ ક િવશળદવ નામના રા એ વારાહ થી ઉ ર આવેલા ‘રામ ’ુ ગામ ુ ંતળાવ સવંત 

૧૦૧૫ મા ંખોદા ુ ંહ ુ.ં એવો અહવાલ ા ત થાય છે. એટલે તે સમયે વારાહ ુ ંઅ ત વ હ .ુ વળ  

વારાહ  ગામ ી ૃ ણકાળમા ંપણ હ ુ.ં એવી સગં કથાઓ મળ  આવે છે. આના ઉપરથી એક તારણ એ ુ ં

નીકળ  શક ક કદાચ વારાહ ની પાસે જ ફાગવા ગામની નાનકડ  વસાહત અ ત વ ધરાવતી હશે. અને 

પાછળ થી તે ુ ંપતન થ ુ ંહશે. અને વારાહ  ગામ ુ ંઅ ત વ ટક  શ  ુહશે. 

વારાહ  પર જતો ુ ંશાસન:- 

જતોના વૂજો:-  
        જત કોમ મ ય એિશયા અને વાય ય ભારત ધુીના દશમા ંઇ.સ. વૂ થી વસેલી કોમ હતી. અને 

તે પૈક નો એકભાગ સીર યાના હલબમા ંરહતો તે ભાગોમા ંઅ કુ લોકો ઇ.સ. ૭૧૧ મા ંમહમદ બનકાિસમ 

સાથે િસઘના વાગા ગામે આવીને વ યો અને ઘણો સમય યા ંર ો. પરં  ુઇ.સ. ૧૪૭૨ મા ંજતો સાથે એક 

અક પનીય ઘટના બની.  

ળૂ ના પરમારો અને જતો:- 
 જતો અનેક રા યોમા ંગયા પરં  ુતેમને કોઇ રા યએ આશરો આ યો નહ  તેથી તેઓ અ લાહને 

યાદ કરતા એક જ યાએથી બી  જ યાએ ફરતા હતા યા ંતેઓ ળૂ ના પાદર આ યા યા ં ળૂ  રાજયના 

રાજ ુમારો રમતો રમતા હતા તેમણે આ કાફલો જોયો પોતાને પાદર કોઇપણ વટ માર નુે િવસામા વગર 

ન જવા દવાની આિત ય ભાવનાવાળા પરમારોએ આ કાફલાને યા ંથોડો સમય િવશામો કવા જણા ુ.ં 

તેથી જતો ળૂ મા ં િવશામો લીધો તે સમય દરિમયાન જતોએ તેમની સાથે બનેલ ઘટના ળૂ ના રાજ 
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ુ ંવરોને જણાવી તેથી રાજ ુ ંવરોએ રાજમાતાની આ ા લઇ જતોને ળૂ મા ંજ હમંેશા માટ રોકાવા ુ ંક ુ ં

યાર જતોને લા ુ ંક ુ િનયામા ંઆશરો આપનાર અને ધમ પાળનાર રાજ તૂો હ ુ  પણ વે છે. યારબાદ 

જતો અને પરમારો સાથે ર ા. પરં  ુઆ વાતની િસધના મુરાને થઇ. તેથી તેણે પોતા ુ ંલ કર ળૂ  

કબ  કરવા મોક ુ.ં આ ચડાઇની ણ ળૂ ના પરમારોને થઇ. તેથી તેઓ મુરા ુ ંલ કર આવે તે પહલા 

માડવના ુ ંગરામા ંપોતાના લ કર સાથે મુરાના લ કરની રાહ જોવા લા યા. 

મુરા સાથે ુ ધ :-  
 માડંવ ુગંરો ક લા ુ ં કામ કરતો હોઇ ળૂ  પરમારો અને જતો ુ ંલ કર મૂરાની રાહ જોતા 

મૂરા ુ ંલ કર આવી પહો ુ ંઅને બનેં વ ચે ુ ધની શ આત થઇ. પરં  ુ ુગંર એવા કારનો હતો ક 

મુરાના લ કરના માણસો ૃ  ુપામતા હતા. પરં  ુપરમાર અને જતોના લ કરને કંઇ પણ ઇ  થતી 

નહ . આમ કરતા-ંકરતા ંનવેક દવસ થવા આ યા.ં તે સમય દરિમયાન પરમાર રાજ ુમાર હાલા ને વેલા 

નામના વાળંદ સાથે કંઇક બાબતે અણ બનાવ થયેલો તેથી વેલો તે ુ ંવેર વાળવા મુરા પાસે જઇ તેના 

પ મા ંભળ  ગયો. અને મુરાને  જણા  ુક તમાર ુ ધ ત ુ ંહોય તો ુ ંગરા પાસે પીવા લાયક એક જ 

વૂો છે. તમે તે વૂામા ંગાય ને માર ને નાખી દશો તો પરમારો તે પાણી નહ  પીવે અને પાણી વગર ુ ધ 

કવી ર તે કરશે. તેથી મુરાએ વાલાના કહવા અ સુાર તે વૂામા ંએક ગાય ને બદલે બે ગાયો નાખી. 

સવાર પડ ુ ંપરમારો પાણી લેવા ગયા તો તેમણે તે જો  ુતેથી તેઓએ જતોને ક  ુક હવે અમારા થી આ 

પાણી નહ  પીવાય. અમે કાલે કસ રયા કર ુ.ં યાર જતોએ પણ તેમની સાથે કસ રયા કરવા તૈયાર થયા. 

આમ બનંે વ ચે ુ ધ બરાબર  ુઅને તેમા હબતખાનનો ુ  મરાયો. તેથી તેની િવધવા પ નીએ 

મુર બાઇને મેણા-ટોણા ક ા.ં મુર બાઇ યાથી પાવેશે ચાલી િનકળ . તેની ણ મુરાના લ કરમા ં

થઇ. તેથી મુરો મુર ની પાછળ ગયો. મુર ને જોતા તેનો તેઓ ર તો રો ો. મુર  સતી હતી તેણે 

ધરતી માતાને અરજ કર  ધરતી માતાએ જ યા અપતા તે ધરતીમા સમાઇ ગઇ. પરં  ુતેની ુદંડ નો એક 

છેડો ધરતીની બહાર રહ  ગયો. તે યાએ અ યાર મુર  મા ુ ંતળાવ અને તળાવની પાળ ઉપર મુર  

માની મઝારસર ફ આવેલ છે.  

બી  બા ુ માડંવ ુગંરા ઉપર ુ ધ ચા  ુહ ુ ંતેમા જત સરદાર ઇસો  અને લખધીર  ના કાકા 

આસો  ઘાયલ થઈ ને પડલા આ બ ેના શર રમાથી લોહ  િનકળ  રલાના પે આગળ જ  ુહ  ુ યા ઇસા  

માટ ની પાળ બાધતા હતા તેથી લખધીર ના કાકા આસો  કહ ભાઇ પાળ ના બાધ ભળવા દ બ ે લોહ ને 

ભલે તમે ુ લમ હોય પણ આજથી જત પરમાર લોહ  ભાઇ ગણાશે આ બનાવના પણ અનેક દોહા ચ લત 

થઇ આ  પણ ગવાય છે તેમજ આ વાતની સા ી રુતો રવાજ આ  પણ આ િવ તારમા જત અને 

પરમારો વ ચે ચાલે છે.  

મહંમદ બેગડાને જતોએ કરલી મદદ  

મુરા ના ુ ધ બાદ જતો અને પરમારો ળુ મા એક સપં થઈ રહતા હતા. જતોની બહા ુ ર ની અનેક 

વાતો અમદાવાદના મહમંદ શાહ ણી હતી. તેથી મહમંદ શાહ યાર ુનાગઢ અને પાવાગઢ (ચાપાનંેર) 

પર આ મણ ક .ુ યાર આ જતોએ મહમંદશાહને મદદ કરલી તેથી મહમંદશાહ શુ થઈને જતો ને 

લાવાડનો બ ણા તા કુો બ ીસમા ંઆ યો હતો. જતોએ બ ણામા ંરહ  બાદશાહના મં ુર થી માડંળ 

ઉપર ુમલો કરલો અને માડંળ ને પોતાના હ તક કરલ પરં  ુમાડંળમા ંવહ વટ  ખટપટ ઉભી થતા યા 

અમદાવાદના ઘુલ હાકમની ઇતરા  થઈ ઘુલ હાકમે માડંળને જત ભાયાતોમા સરખા ભાગે વહચી દ  ુ

તે રતે જોઇએ તો મલેક હદરખાનને બ ણા, મલેક લાખાને સીતા રુ અને વળોદ આ યા  યાર મલેક 

ઇશાને વલીવડા આ  ુઆમ તેમના ુ ુ ંબની ઘણી શાખાઓ પડ  ગઈ. 
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વારાહ ની ા તી અને જતો  ુશાસન 

િસધમાથી આવેલા જતોએ બ ણા અને માડળ ઉપર પોતાનો અિધકાર થા યા બાદ તેમાના 

મલેકઇશાની નજર વારાહ  ઉપર ગઈ. તે સમયે વારાહ  રાવણીઓના તાબે હ ુ.ં અને આ વારાહ  માટ 

રાવણીઓના સરદાર ગોદડ અને લાખા વ ચે ઝઘડો ચાલતો હતો. તેથી આ ઝઘડા ુ ંિનરાકરણ લાવવા 

ઇશા એ બ ેને બોલા યા બ ે વ ચેની તકરાર સાભંળતા વારાહ  તાબેના ણુખાન ગામમા ંમલેક લાખા 

થોડા સમય માટ ર ો યારબાદ તે યાથી િનકળ  મારવાડ તાબેના ચોરવાઘરના ુવરકતાર મા ંનાસી ગયો 

અને યા ંર ો. રાવણીયા વારાહ મા ંર ા ંતેઓને મેમદાવાદ વાનતર  અને આતરિનશ ગામો આ યા 

અને મલેકઇશા  વારાહ ના મા લક બ યા આમ વારાહ  ઉપર જતો  ુશાસન થપા .ુ  

જત લોકો હમેંશા ચોર  અને ટુ ના શોખીન હતા. ટશ શાસન આ યા પહલા તેઓ યાત 

ુટંારાઓ તર ક ણીતા. અને તેઓ અમદાવાદના કોટ ધુી ુટં ચલાવતા હતા વારાહ  આ ુબા ુના 

શાસકોને હરાન કરતા અને તેમની પાસેથી જોર- ુલમી કર  પૈસા પડાવતા તથેી આવા શાસકોએ પોતાના 

િવ તારમા ંશાિત જળવાઇ રહ તે માટ કટલાક રોકડ નાણા અ કુ દુતે આપવા  ુ વીકા  ુહ  ુ. ને તે 

સમયે વૉલહક કહતા ઇશાની કટલીક પેઠ એ ઉમરખાન વારાહ મી ગા દએ આ યા. તેમના સમયમા ંપણ 

ટુફાટનો ધધંો ચા  ુહતો તેથી પાડોસના રાધન રુના શાસક શેરખાન બાબીએ આ ુટંફાટ અટકાવવા 

પે ા સરકારના ુકમથી ઇ.સ.૧૮૧૨ મા સરદાર ઉમરખાનને હરા યા અને તેમને કદ  કર  રાધન રુ લઈ 

જવામા આવેલા પરં  ુઉમરખાન રાધન રુની કદમાથંી ભાગી ગયેલા યારપછ  નવાબે ઇ.સ.૧૮૧૫ મા ં

તેમને તેની ગીરમા વારાહ મા ંહક આ યો. ઇ.સ.૧૮૧૯ મા વારાહ  તા કુામા ે  શાસના થપાતા 

ઉમરખાને ુટંફાટનો ધધંો છોડ  દધેલો ેજ સરકાર ઉમરખાન સાથે ઇ.સ.૧૮૨૦ કરાર કય . તે કરાર 

રાધન રુના કરારને મળતા આવે છે. ઇ.સ.૧૮૨૨ મા ંપોતાના તા કુા વારાહ મા ંઅ ફણના વાવેતર બધં 

કરવાના કરાર કયા હતા.  થરાદ રા યના કરારો ને મળતા આવે છે તેથી તેમને ખડંણીથી ુ ત કરવામા ં

આ યા હતા. 

ઉમરખાન પછ  વારાહ મા ંશેદાદખાન આ યા હતા. તેમના સમયમા ંવારાહ મા ંશાિંત હતી કારણક 

ટ શ વહ વટને અ સુર  તેઓને વહ વટ કરવાનો હતો, પરં  ુતેઓ ઇ.સ.૧૮૪૭ મા ં ૃ  ુપા યા. તેમને 

ણ િવધાવા પ નીઓ હતી તેમા બે િવધવાઓએ શેદાદખાનના મરણ પછ  ૮ મ હને બાળક ને જ મ આ યો 

તેથી તેમના ન ક સગાઓએ આના ખરા પણા િવશે તકરાર ઉઠાવી પરં  ુતેઓ રુવાર કર  શ ા નહ . 

તેથી તેમના મોટા દકરા ઉમરખાન વારાહ ની ગાદ એ આ યા અને તેઓની ગીરનો વહ વટ પોલીટ કલ 

ુ ી ટ ડ ટ સાહબે કય   ઇ.સ.૧૮૭૩ ધુી ર ો હતો. યારબાદ ઉમરખાનને અખ યાર આ યો ઉમરખાન 

ઇ.સ.૧૮૮૦ મા મરણ પા યા અને તેમના ુ  જોરાવરખાન  વારાહ ના મા લક બ યા. પરં  ુતેઓ સગીર 

વયના હોવાથી ફર  આ ગીર ેજ સરકારના હ તક ચાલી ગઈ. મલીક જોરાવરખાન એ રાજકોટ 

રાજ ુમાર કોલેજમા કળવણી લીધી હતી યારબાદ તેઓ વારાહ  આવતા વારાહ  તેમના હ તક આ ુ.ં  

ઇ.સ.૧૮૯૯-૧૯૦૦ મા ં ુ કાળ પડ ો તે સમયે તેમણે સાર  એવી કામગીર  કર  હતી તેથી ટ શ સરકાર 

તેમને કસર હદનો પાનો ઇલકાબ આ યો હતો. તેઓ આખા વારાહ  તા કુાના ખુીનો અિધકાર ધરાવતા 

હતા.  

બી  વારાહ ની અડધી ગીર  મલેક રુ દખાનનો અિધકાર હતો તેઓ સગીર હોવાથી તેમજ 

તેમની ગીરમા દ  ુથવાથી ેજ સરાકાર તે ગીર જ તીમા ંલીધી હતી. મલેક જોરાવરખાન  અને 

મલેક રુ દખાન  િસવાય બી  તા કુ દારો બન-અખ યાર ધરાવતા હતા. જોરાવરખાનને ી  વગની 
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સ ા અને દવાની દાવા ૨૫૦ ધુીનો સાભંળવાનો અિધકાર આપવામા ંઆ યો હતો અને યાર ઇ.સ.૧૯૪૭ 

મા આઝાદ  મળ  યાર આ રા યને ભારત સઘં સાથે જોડવામા આ ુ.ં 

સારાશં 

ાચીન સમયથી અ ત વ ધરાવતા આ િવ તાર પર અવાર-નવાર અનેક ાિતઓ આવી અને 

ગઈ પરં  ુ થાઈ કોઇ શાસન ર  ુહોય તો તે જતો  ુહ ુ.ં આ જતો મહમંદ કાસીમ આથે આવી િસધમા 

લાબંો સમય રહ  િસધના રા  સાથે અણબનાવ બનતા તેઓ યાથંી િનકળ  અનેક દશો ફરતા ફરતા 

અમદાવાદ મહમંદ બેગડાની નજરમા આવતા તેમને એક થાઈ દશ મ યો. તેઓ ુટંફાટ અને ચોર  

કરવામા ં માહર હતા. તેમનાથી લોકો કંટાળ  વૉલહક આપવા પણ તૈયાર થયેલા તેમનાથી કંટાળ  

રાધન રુના શેરખાને પે ાની મદદ લઈ જતોની શાન ઠકાણે લાવવા ંઆ દશ પર આ મણ કર  તેના 

શાસક ઉમરખાનને કદ કરલા અને યારથી આ જતો  ુશાસન શાિંત ણુ ર .ુ અને તેમ  ુરા ય ઉતરોતર 

ગતી સાધવા લાગે  ુ  પણ શાિંતનો અ ભુવ કરવા લાગી હતી ટ શ સરકારતો તેમના શાસક 

જોરાવરખાનના કાય થી એટલી શુ થયેલી ક જોરાવરખાનને કસર હદનો ઇલકાબ આપેલો આમ જોવા 

જઈએ તો ું ફાટ અનેચોર નો ધધંો કરતા શાસકો  ક યાણકાર  બની ગયેલા. 

સદંભ ચૂી 

1. શા ીય હ ર સાદ અને પર ખ િવણચં , (સપંાદકો), ' જુરાતનો રાજક ય અને સાં ૃિતક 

ઇિતહાસ'  થં -૮, ( ટશકાળ) ભો. . અ યયન સશંોધન િવ ાભવન, અમદાવાદ ઇ.સ. ૧૯૮૪,   
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ઉ ર જુરાતના રણિવ તારનો જળવારસો : બધંારણ અને યવ થાપન 

પટલ ભેમ ભાઈ રગનાથભાઈ 

પી.એચ.ડ . રસચ કૉલર- જૂરાત િવ ાપીઠ,અમદાવાદ 

તાવના: 

                ભારત સાં ૃિતક, િશ પ થાપ ય,કલા,સા હ ય, અ તીય અને અ યા મારકો, રુાત વ 

થળો,જળ ોતો, મેળાઓ, વા અજોડ અને ભ ય વારસો ધરાવતો દશ છે. આ ભ ય વારસાને સાચવવો 

ળવવો તે ુ ંમહ વ અને ઉપયો ગતા ણવી આજના દરક ભારતીય ુ ંકત ય છે. ભારતીય કલા અને 

થાપ ય ના કટલાક ન નુાઓ આપની તેના યેની તતા ન હોવાના લીધે અથવા ુદરતી તેમજ 

માનવસ ત િત ળૂ અસરોને લીધે ન ટ થઈ રહ  છે. બેન નૂ ભ ય વારસો દશના લોકોને ગૌરવ અપાવે 

છે. માટ દરક હકારા મક ટકોણ કળવી વારસા ુ ંજતા ંકર ુ ંઆપની ફરજ છે. આવનાર  પેઢ  આપણા 

વૂજોએ કરલા ગૌરવ ણૂ કાય ુ ંમહ વ ણે અને સમ  તેવા આપણે યાસો કરવા જોઈએ. 

                 આપણો દશ અનેક િવિવ તાઓ ધરાવતો દશ છે. આપની ભૌગો લક રચના મા ં બૂ જ 

િવશેષતા જોવા મળે છે. ચા પવતો થી માડં  મેદાનો, ઉ ચ દશો અને રણ દશો વી િવષમતા જોવા 

મળે છે. ુ ંએક એવા દશની વાત કરવા જઇ ર ો  એ ભારતના પિ મ ભાગમા ંરાજ થાન ની દ ણે 

આવેલા કૂો અને ન હવત વરસાદ ધરાવતો ઉ ર જુરાતનો રણ દશ છે. ને આનત દશ તર ક પણ 

ઓળખવામા ંઆવતો હતો. આ દશ સપાટ રતી ુ ંમેદાન છે. તેમજ ટ છવાઈ નાની ઝાડ  ધરાવતો દશ 

છે. ક છના મીઠા વાળા રણ દશ અને રાજ થાનના રતી વાળા રણ દશના સગંમ થળ તર ક રહલો છે. 

                  આ રણ દશ એકદમ ુ ક દશ છે. માનવી વષ થી મા  વરસાદ  પાણી પર આધાર 

રાખી વતો આ યો છે. વરસાદ  પાણીનો સં હ કર  તેનો આ ુ ંવષ ઉપયોગ કરવા અવનવી પ ધિતઓ 

અપનાવી છે. વરસાદ  પાણી નો સં હ તળાવ, વૂા,વાવ વા પરંપરાગત જળ ોતો ારા થયો છે. ઉતર 

જુરાતના બનાસકાઠંા અને પાટણ જ લાઓ મા ંરણ દશ મા ંદરક ગામડાનંો વસવાટ પાણીના ુ ય 

ોત તળાવ ની બા ુમા ંછે. આ રણ દશની બ  લુાકાત લેતા જોવા અને ણવા મ ુ ંક પાણી માટ 

લોકોએ  હાડમાર ઓ વેઠ  છે તેની કહાણી જ ભારતના ભ ય વારસાનો એક ન નૂો ગણાવી શકાય. આ 

રણ દશમા ંઆવેલા િવિવધ પરંપરાગત જળ ોતો તેમ ુ ં થાપ ય તેમજ તેની ઉપયોગતા અને મહ વ 

િવષે ુ ંઆપની સમ  ર ૂ ક ું . 

આપણો િવસરાયેલો જળવારસો  : 

             િવ ની ાચીન સં ૃિતઓ નદ  કાઠં જ િવકસી છે.  આપણે ધોળાવીરા વા રુાત વ થળો 

ના અ યાસથી ણવા મળે છે. માનવી ભૌગો લક પ રપે ય ને યાનમા ંરાખી જળ યવ થાપન અને 

સરં ણ કર છે. અહ  આપણેપરંપરાગત જળ ોતો તળાવ, ૂવા,વાવ અને વીરડા િવષે સમજ મેળવી ુ.ં 

તળાવ : 

    ગામ ુ ંચ  દોરવા ુ ંહોય યાર ગામના પાદરમા ં ુદંર મઝા ુ ંતળાવ ુ ં ય દખાય છે.  મારાસશંોધન 

ે  ઉ ર જુરાતના ંબધાજ ગામો અને શહરો ની લુાકત કરતા ંએક અથવા બે તળાવો જોવા મ યા છે. 

એમાથંી ઘણા ંબધા તળાવો ન નૂા રૂતા જ ર ા છે. આ તળાવો ગામની શોભય જ નહોતી,ગામની 

જળ યવ થાના આધારો હતા. લોકો ુ ં વન વરસાદ આધા રત હ ુ.ં અને આ તળાવો વરસાદ  પાણીનો 

ભર રૂ સં હ થાનો હતા. આ તળાવોમા ંફાગણ (માચ) મ હના ધુી પાણી રહ છે. ઉ ર જુરાતના આ 

રણિવ તારને તળાવોનો દશ કહવામા ંજરા અિત યો ત નથી. કટલાય ગામો એવા છે ની ચારબા ુ  

તળાવો આવેલા છે.  ગામને પીવામાટ પાણી ૂ ું પાડ છે. ગામની વ તી ના માણમા ંતળાવોની સં યા 
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અને આકાર પણ જોવા મ યો છે. કટલાક તળાવો એવા પણ હતા  બારમાસ પાણી થી ભરાયેલા રહતા 

હતા. 

       તળાવો ુ ં થાન એવા થાને હોય છે ક સીમ ુ ંપાણી વહ ને તળાવમા ંજ આવે. ઉ ર જુરાતની 

ભૌગો લક પ ર થિત જુબ પાણી ુ ંવહણ વૂથી પિ મ તરફ ુ ંછે. થી તમામ તળાવોના ખુ વૂ તરફ 

જ રહ છે.તળાવની ચારબા ુ  માટ ના ચા પાળા બનાવી વ નેુ વ  ુપાણીનો સં હ થાય એ જુબ તેનો 

આકાર બનાવી અને બાધંકામ કરવામા ંઆવ ુ ંહ ુ.ં ગામ લોકો ારા તળાવને ચોમાસાની ઋ  ુપહલા ં ુ ં

કરવામા ંઆવ ુ.ં તેમજ સાફસફાઇ કરવામા ંઆવતી હતી. તળાવના ખુ પાસેની નીક પણ સરખી કરવામા ં

આવતી. તળાવો ુ ંખોદકામ ‘ઓડ’ િતના લોકો ારા કરવામા ંઆવ ુ ંહ ુ.ં ઓ તળાવની માટ  ખોદ ને 

ગાડામા ંભર  ભર  લાવી લોકોના ઘરો ુ ંચણતર કરવામા ંઆવ ુ ંહ ુ.ં 

        કટલાક ગામોમા ંઅષાઢ દુ બીજ ની િતથી એ ગામના લોકો ભેગા મળ  તળાવના કનાર જઈ જળ 

દવતા ુ ંઆહવાન કર  ૂ  કરવામા ંઆવતી અને પછ  ગામ તરફ ચાલતા તેતર નામના પ ી બોલવા 

પર વરસાદની આગાહ ઓ કરવામા ંઆવતી હતી. તેમજ ચોમા ુ ંક ુ ંરહશે કટલો વરસાદ પડશે,કટ ુ ંઅને 

ક ુ ં અનાજ સા ું થશે તેના વારતારા કાઢવામા ં આવતા હતા. રાધન રુ ુ ં

તળાવ,ભાભર ુતંળાવ,સમી ુતંળાવ,ઉપરાતંઢ મા ુ ંમાદ ં તળાવ,પાડણ,ભાટવર,માડકા,નારોલી,ડોડગામ 

વા અનેક તળાવો બારમાસ પાણી ભરાયે ુ ંરહ છે. ેજ સરકાર ારા આ દશમા ંતળાવો ને ડા 

કરવા તેની મરામત કરાવાનો ઉ લેખ જોવા મળે છે. 

ુવાઓ: 

    તળાવોમા ંરહ ુ ંવરસાદ ુ ંપાણી માચ મ હના ધુીમા ંખાલી થઈ ય છે. યાર તળાવના ત ળયે  

અથવા કનારા ઉપર વૂાઓ બનાવવામા ંઆ યા છે. મા ંજમીનમા ંઉતર ુ ંવરસાદ  પાણી ગૂભજળ 

ુવાઓ ારા પા  મેળવવામા ંઆવે છે. ગૂભજળની સપાટ  વૂાના ત ળયા ધુી આવી જતા પાણીની 

આવક થતી હોય છે. આવા વૂાઓને ગામ વૂા અથવા સાવજિનક ુવાઓ તર ક ઓળખવામા ંઆવે છે. 

ગામની વ તી જુબ તળાવોમા ં વૂાની સં યા હોય છે. કટલીક ારવાળ  જમીનમા ંપાણીની ગૂભજળ 

સપાટ  બૂ જ ઉપર જોવા મળ  છે. 

       તળાવની માટ  ારા જમીનમા ંઉતર ુ ંપાણી ગળાઇને ૂવા વાટ  પા  ંમળે છે. વૂાનો આકાર 

મહદ શે ગોળ જ જોવા મળે છે. વૂો ઉપરથી પહોળો અને ડ જતા સાકંડો થતો ય છે. આકાર પરથી 

લોકોની ઈજનેર  ાન ની ણકાર  મળે છે. વૂામાથંી પાણીને ડોલ અથવા અ ય વાસણો થી સ ચીને 

બહાર કાઢવામા ંઆવ ુ.ં અ કુ સમય ગાળામા ંબળદોને જોડ  કોહ બાધંી પાણી બહાર કાઢવામા ંઆવ ુ ં

હ ુ.ં વૂા ઉપર ચાકડો ગોઠવી તેના પર ર સી બાધંી બળદ  જોડ  પાણી બહાર લવા ુ ંહ ુ.ં ેજ શાસન 

દરિમયાન વૂા પરના આ ચાકડા ઉપર વેરો લેવાતો હતો ને ચાકડાવેરો કહવામા ંઆવતો હતો એવો 

ઉ લેખ મળે છે. 

     વૂાઓના િનર ણ કરતા ં ણવા મળે છે ક ૧૩ મી ૧૪ મી સદ મા ં વૂાઓ ુ ંિનમાણ વ  ુથયે ુ ં

જોવા મળેલ છે.  બાધંકામ મોટા મોટા પ થરો થી થ ુ ંછે. ૧૫મી થી ૧૭મી સદ મા ંલાલ પ થર થી 

બાધંકામ થ ુ ંછે. ૧૮ મી અને ૧૯ મી સદ મા ં વૂાઓ ુ ંબાધંકામ ટો થી થયે ુ ંજોવા મળે છે. જુ રુ 

ગમે લોટ ર મહાદવના મં દરની બા ુમા ંઅ વલ વૂો બાધંેલો છે.  હાલ પણ પાણી થી ભરલો છે. 

ભાટવર, લાણા તેમજ પાડણ ગામે તળાવમા ં૬ વૂાઓ  આવેલા છે. કર ણુ ગામે આવેલા સાવજિનક 

વૂા ુ ંપાણી અ યાર પણ ગામલોકો પીવા માટ ઉપયોગ કર છે. ઇ. સ. ૧૯૦૦ થી ૧૯૦૨ મા ં ુ કાળની 

પ ર થિત સમયે ઘણા પાકા ૂવાઓ બાધંવામા ંઆ યા હતા. 
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વીરડો: 

        ઉનાળાની શ આત થતા ંતળાવો ુ ંપાણી કુાઈ ય છે યાર તળાવના ત ળયામા ંખાડા ખોદવામા ં

આવે છે. આ તળાવોમા ં ુદરતી ઝરાઓ નથી પણ વરસાદ ુ ંજમા થયે ુ ં ગૂભજળ કશાકષણ ના લીધે 

આ ખાડાઓમા ં જમા થાય છે. ને વીરડા તર ક ઓળખવામા ંઆવે છે. આ વીરડા ક છ અને ઉ ર 

જુરાતના રણિવ તારના માલધાર  લોકોના વરસાદ  પાણીના સં હ ના વષ  ૂના ાન ુ ં િતક છે. યા ં

ચોમાસામા ંવરસાદ  પાણીના વહણ હોય છે યા ંનીચાણ વાળા ભાગમા ંછ છરા ખાડા ખોડવાથી  પાણી થી 

આવા ખાડાઓ ભરાઈ ય છે. રણ દશમા ંત ળયામા ંપાણી ખા ું હોય છે પરં  ુનીચેના ખારા પાણી અને 

વરસાદના પાણીમા ંઘનતાનો તફાવત હોવાથી જમીનના ઉપરના ભાગે મી ુ ં પાણી જળવાઈ રહ છે.  

વીરડા ખોદતા ંસહલાઈથી મળ  આવે છે. વીરડા ુ ંએક ણી ુ ંગીત પણ ગવાય છે.. 

વે મા ંવીરડો ગાળતી તી ર... 

ઘલેી ઘલેી હો રબારણ .. 

ખોબલે પાણી પાવતી તી ર.. 

ઘલેી ઘલેી હો રબારણ .. 

વાવ: 

    વનજ રયાત જુબ જળ મેળવવા માટ પરંપરાગત ર તે ુદંર યવ થાઓ કરવામા ંઆવી હતી. 

ગૂભજળ મેળવવા જમીનની દર ૧૨ ક ૧૫ ટ ખાડો ખોદવો પડ યાર પાણી મળે. આવા ખાડા ૂવા 

કહવામા ંઆવે છે. વૂા માથંી પાણી સ ચીને કાઢ ુ ંપડ છે. પરં  ુકટલાક વૂાઓ મા ંપાણી ધુી પહ ચવા 

પગિથયા ંબનાવેલા હોય છે ને વાવ કહવામા ંઆવે છે. જુરાતના જળવારસામા ંવાવ ુ ંઅને ું મહ વ છે. 

વાવ ુ ંમહ વ પાણી મેળવવા ઉપરાતં ધાિમક ર તર વાજો મા ંપણ બૂ જ રહ ુ ંછે. રા ઓ ક યાણ 

ના કાય  મા ંવાવ ુ ંબાધંકામ કર  સતંોષ લેતા . વાવના કનાર ધાિમક યાકાડં પણ કરવામા ંઆવે છે. 

સુાફરો ક લ કર  કાફલાઓ પણ વાવના કાઠં પડાવ લઇ આરામ કર  આગળ વધતા.ં 

    વાવ ના દરક પગિથયે ુદંર કોતરણી કર  દવી દવતાઓ ના ઉ મ કલા મક ન નુાઓ જોવા મળે છે. 

૧૮ મી ક ૧૯ મી સદ  ધુી વાવ ુ ંબાધંકામ થ ુ ંછે. ેજ શાસનમા ંજળ યવ થા ુ ંમાળ ુ ંબદલાતા 

કોઈ વાવ ુ ંબાધંકામ થ ુ ંનથી. તેમજ આવી કટલીય વાવો ને માટ થી રૂ  દવવામા ંઆવેલ છે. ઉ ર 

જુરાતમા ંવાવ ુ ં માણ બૂ જ છે. િવ  િવરાસત એવી પાટણની રાણીની વાવ થાપ ય અને કલાનો 

ઉ ૃ ઠ ન નૂો ગણાવી શકાય છે. આ ઉપરાતં ગોલગામની વાવ, ઢ માની વાવ,ટડાવની વાવ,આવેલી છે. 

માનવીના લોક વનમાં જળ: 

         જળ માનવીના આિથક વનના પણ જોડાયે ુ ંછે. રણ દશ મા ંવાિષક સરરાશ વરસાદ ૨૦ થી 

૪૦ સે. મી. ટલો જ પડ છે. ખેતી તેમજ આિથક ઉપા ન નો આધાર મા  વરસાદ જ રહછે. મા  ખર ફ 

પાક જ લેવવે છે. તેમજ આ દશમા ંદ ી  વષ ુ કાળની પ ર થિત હોય છે. થી લોકો સગંહ િૃત 

વાળ જોવા મળે છે. અનાજનો સં હ કરવો. પ ઓુ માટ ઘાસચારાનો બૂ જ સં હ કર  રાખતા હતા. 

અનાજ રાખવા માટ ુદંર કલા મક કોતરણી વાળ  માટ ની કોઠ ઓ બનાવી તેમ ભારત હતા. 

સમાજ વનમા ં પણ જળ એકરાર થયે ુ ં છે. વરસાદની આ રુતાથી રાહ જોવી, ધાિમક ૂ પાઠ 

કરવા,તળાવ ૂવા,વાવ ની ૂ  કરવી. વરસાદ ખેચાય યાર ગામની નાની ુ ંવાર  ક યાઓ માથા ઉપર 

માટ માથંી બનાવેલા જળ દવતાની િૂત કૂ  ઘર ઘર ફ  ગીતો ગાતી અને જલા ભષેક કરવાની પરંપરા 

હતી. અને ગીત ગાતી.. 

ૂંઢ યા બાપ  મે વરહાવો.. 
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પુડ ૂડંલે મે વરહાવો.. 

પાણી ગયાતા ર બેની અમે તળાવ કનાર .. 

પાળેથી લપ યો પગ,બેડા ંમારા ંનદંવાણા ર.. 

રામે સરોવર ખો દયાને લખમણ બાધેં પાળ.. 

હો રાજ ર.. વાવડ ના પાણી ભરવા ગયાતા મને કડ કાટંો વા યો.. 

ટોડાળ  વાવ છે ન ુ ,ટોડાળ  વાવના પાણી ભાભંળા.. 

ગઢ બચાર  ગામડ , સ  ુમો ુ ં શહર,બ  ુ બચા ું ુ ંકર ુ ંપાણી ખા ું ઝેર.. 
 

આવા તો અનેક ગીતો જળ સાથે લોકના ભે ગવાય છે. રણ દશમા ંલોકોના રહઠાણ પણ 

સેગરતાની પંડ  અથવા બૂો જ હોય છે. ખારાશ ુ ં માણ બૂ જ હોવાથી ઉનાળામા ંપવનમા ંઊડતી 

રતી થી શર ર પર પણ ખારાશ ચ ટ  ય છે. 

 

સદંભ ૂચ: 

1. િમ  અ પુમ ,આજ ભી ખર હ તાલાબ, ભાત પેપરબૈકસ દ હ , થમ આ િૃત,૨૦૨૦. 

2. ડૉ. મીના ુમાર ,થાર મ થલ કા પરંપરાગત જલ બધંન, ભાત કાશન, દ હ ,૨૦૨૦.    

3. ુ લ દનેશ (અ વુાદક),આપણા જળ ોતો,નેશનલ કૂ ટ દ હ ,૨૦૧૯. 

4. ઠા ુર કશવ ુમાર(અ વુાદક)પિ મ ભારત કઈ યા ા,રાધા પ લકશ સ દ હ ,૨૦૧૦, 

5. બી. એ. મા ટર ફરામરોજ સોરાબ ,પાલન રુ એજ સી ડર ટર  વો મુ-૧ જબં  ુ િ ટગ 

અમદાવાદ, ૧૯૦૮ 

6. બી. એ. મા ટર ફરામરોજ સોરાબ ,પાલન રુ એજ સી ડર ટર  વો મુ-૪ ધી મોદ  િ ટગ 

રાજકોટ, ૧૯૧૯. 

7. ઠાકર રુન,ભમ રયા ૂવાને કાઠં,ઇમેજ પ લકશ સ અમદાવાદ, થમ આ િૃત,૨૦૦૧. 

8. બ  લુાકાત,પાડણ ગામ,૨૫/૧૨/૨૦૨૦. 

9. બ  લુાકાત,કર ણુ ગામ,૧૩/૦૧/૨૦૨૧. 

 

 

 

 

              

                  

         

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

171 (with special reference to heritage, culture, social and political history) 
_____________________________________________________________________ 

ISBN: 978-81-952708-6-6 

"ભારતીય ઇિતહાસમા ંભ ત દોલન અને વૈ ણવ આચાય ુ ં દાન" 

ડો.રા શ એન.ડાભી  
આિસ ટ ટ ોફસર; ી કશનદાસ કકાણી  

આ ્સ એ ડ કોમસ કોલેજ,ધં કુા. 
 

ડો .સરોજ પી.પ કયા  

(પી.ટ .સી.,એમ.એ., પીએચ.ડ .) 

તાવના:- 

           ભારતમા ંસં ૃિત ુ ં િનમાણ ાચીન પાષાણ ગુ શ  થ ુ ં છે.ભારતીય સં ૃિતનો ઇિતહાસ ઋ વેદથી 

િસલિસલાબધં ા ત થાય છે.ભારતીય સં ૃિત ુ ં વા તિવક િનમાણ વૈ દક સમયથી ઋિષઓના હાથે થ ુ ં

હ ુ.ંવેદો એ જગત ુ ં ાચીનતમ સા હ ય છે.વે દક સમયે અનેક સા હ યની રચના થઈ તેમજ ધાિમક ટએ 

બૂ િવકાસ થયો હતો. ુ ત સ ાટના સમયમા ંઉ ર ભારતમા ંવૈ ણવ ધમનો યાપક ફલાવો થવા લા યો હતો. 

            ઈ.સ.ની સાતમી -આઠમી સદ મા ં વા દુવની ૂ નો સાર દ ણ ભારતમા ં પણ થવા લા યો 

હતો.અલવાર નામના િસ  સતંોએ વૈ ણવ ધમભ ત ત વ અને બૂ જ મહ વ આ યો હ ુ ંતેના પ રણામે 

અલવાર સતંો ારા શ  થયેલી ભ ત નો રસ મા ં બુ લોક ીય બ યો હતો. વળ  ભારતીય અનેક રાજવશંો 

મા ંગઢવાલવશં,ચદંલવશં, સેનવશં, પરમાર વશંના રાજવીઓએ વૈ ણવ ધમના ચાર- સારમા ંિવશેષ રસ 

ચ દાખવી હતી.(૧) અને ન ધપા  ફાળો આ યો હતો. 

ભ ત દોલન:- 

           ભ તનો મ હમા મહાભારત ગીતા તેમજ ભાગવત રુાણમા ંપણ તેના મહ વની મા હતી ા ત થાય 

છે.દવિષ નારદ ભ તની લા ણકતા બતાવતા કહ છે ક....ઈ ર ય ે અ ટૂ ા જ વા તિવક ભ ત 

છે.ભારતમા ંભ તની ાચીનતાન ેદ ણના વૈ ણવ ભ તોની દન ને બદલે બદલ ે િવડો ની દન માને છે. ૂંકમા,ં 

ભ તભાવમા ં વણ, ક તન, મરણ, પાદસેવન, અચના, વદંના, દાસ અથવા સખાભાવ તેમજ ુ ુની સેવા 

અને ભગવાનની િુત તેનો ુ ય આધાર ર ો છે. 

          ભ તમાગને ે ઠ માગ ગણવામા ંઆ યા છે.તેનો િવકાસ ુ ત ગુ થી શ  થાય છે.ઈ.સ.૧૨૦૬ થી દ હ  

સ તનતની થાપના ધુી સુલમાનોના આ મણએ ભારતીય ધમ અને સં ૃિત અને ગભંીર પડકાર 

ફ ો. ુ લમ આ મણો અન ેમં દરોને ન ટ અને ટ કયા વળ  જુરાતમા ંઆવેલા સોમનાથ મં દરને પણ 

મહમંદ ગઝનીએ વસં ક  ુહ ુ.ંસાથે -સાથે હ ુ  ધમ ુ ંઅપમાન પણ ક .ુઆ બધી ઘટના પછ  હ ુ  સમાજમા ં

િનરાશા યાપી ગઈ. ચાર તરફ ધાિમક ધા ૂધંી છવાઈ ગઈ. યોગીઓના કહવાતા ચમ કારો પણ સમ યા ુ ં

સમાધાન કર  શ ા નહ .આવા સમયે એક જ મા  ભ ત દોલન જ આશા ુ ં કરણ બની ર ો.ભ ત 

દોલનન ેિવશેષ પમા ંવેગવં  ુકરવા ુ ંકાય શકંર, ય નુાચાય,નાથ િુન, રામા જુ, વ લભાચાય, ચેત ય 

મહા ,ુરામાનદં વા અનેક  આચાય અન ેસતંોએ ણૂ ક  ુહ ુ.ં(૨)  

 ભ ત દોલનના ઉદય માટના કારણો : ભારતમા ંભ ત દોલન થવા માટ ધાિમક સામા જક રાજક ય 

અને ણેય કારના કારણો જવાબદાર હતા ં  આ માણે છે. 

 હ ુ  ધમ ુ ંજ ટલ વ પ : હ ુ  ધમમા ંકમકાડં ૂ -પાઠ ઉપવાસ વગેર પર ભાર કૂવામા ંઆવતો 

હતો. નાથી સામા ય લોકો આ કારની ર તથી કંટાળ  ગયા હતા.અને તેઓ આમા ંપ રવતન ઈ છતા 

હતા.તે સમયે ભ ત દોલનમા ંથતા ંલોકોમા ંઉ સાહ યો અને ભ ત જ એક એવો માગ હતો ક 

નાથી આ યા મક શાિંત મળ  શકતી હતી. 
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 ઈ લામની અસર : સ તનત ગુ સમય ે હ ુ  સં ૃિત પોતાની ાચીન પરંપરા ુ ંસયંોજન કર ને ઇ લામ 

સામે અ ત વની લડાઈ લડ  હતી.તે જ સમય ે ુ લમ સં ૃિત તેની તમામ તાકાત સાથ ે હ ુ  ધમ પર ટૂ  

પડ  હતી. નાથી બનેં કોમ વ ચે િતર કારની ભાવના જ મી હતી.આમાથંી ુ ત થવા માટ સમાનતાના 

આધાર િવશેષ કારની સં ૃિતની શ આત થઈ.(૩)ક નો હ ુઓ અન ે સુલમાનો  બનંેએ આવકાર   

અ યતં મહ વ ુ ંગણાય છે. 

 મં -તં ની જ ટલતા : જયાન શાખામા ં મં -તં  નો ઉપયોગ વ યો હતો. નાથી ટાચારનો જ મ 

થયો.સામા ય માણસ આવા આડબંરો થી કંટાળ  જતી તેઓ વુા ભરાડ  ક મં -તં મા ંતેણે ા ન રહ  

હતી.હવ ેલોકો મનની ચો ખાઈ પર િવશેષ ભાર કૂતા થયા હતા.  ભ ત દોલન ારા લોકોન ે ા ત 

થવાનો હતો.તેથી લોકો ભ તમાગને અપનાવી લીધો. 

 સામા જક કારણો : ભ ત દોલનમા ં ાિત થા અન ે ચ-નીચના ભેદભાવનો િવરોધ થયો.સમાજમા ં

ાિત થાના કારણે ચ-નીચના ભેદભાવ વતતા હતા.નીચલા વગની હાલત બુજ દયનીય હતી.તેથી 

નીચલા વગના લોકો આ બાબતોથી કંટાળ ને સમાનતાના પાયા પર રચાયેલા ઇ લામન ેસમ ને લોકો 

સુલમાન થવા લા યા હતા.આવા સમયે ભ ત દોલન થતા લોકો ભ ત તરફ વ યા ના કારણે હ ુ  

ધમ ટક  ર ો અન ેભ તનો મ હમા વ યો. 

 રાજક ય કારણો : છ ી સદ થી ભારત પર િવદશી  િતઓના આ મણ કરતી આવી  છે.રાજ તૂ ગુની 

શ આતમા ંતો સામા ય જનતાને શાસનમા ંકોઈપણ કારનો રસ ર ો ન હતો.પરં  ુ હ ુઓની નજર સામે 

જ તેમના દવાલય તોડ  નાખવામા ંઆવતા છતા ંતેઓ કંઈ કર  શક તેમ ન હતા. સુલમાનોના આવા ધાિમક 

અ યાચારોથી પોતાને અલગ રાખવાનો માગ તેમની ભ ત દોલનમા ં જ દખાયો.(૪) તેથી ભ ત 

દોલનના મા યમ ારા હ ુઓમા ં ફર થી આશાનો સચંાર અને ઈ ર યે ભ તનો મં  ંકવાની 

જ રયાત ઊભી થઈ હતી. 

 ભ તમાગના િસ ાતંો :  

- ભ તમાગ િવ  બં ુ વ અન ેસમાનતાના િસ ાતં પર રચાયેલો હતો. 

- ભ તમાગના આચાય , સતંોએ વણ, િત, લગ,ધમના ભેદભાવ રા યા િવના ાણીમા ની એકતા 

પર ભાર ૂ ો હતો. 

- ભ ત દોલનના આચાય  અને સતંોએ અ ત ગણાતા લોકોને િવધમ  સુલમાનોન ેપણ પોતાના 

િશ યો બના યા હતા. 

- એક રવાદમા ંઅ ટૂ િવ ાસ એ ભ તમાગનો ુ ય િસ ાતંો હતો. 

- આમા ંસસંાર ચ માથંી ુ ત માટ ભ તને સરળ અને સફળ સાધન માનતા હતા. 

- ઈ રન ેદાસ બનીન ેતેમની સેવા કરવાની તેમના ણુગાન ગાવાથી જ ઈ રની ા ત થાય છે. 

- મન ,વચન અને કમથી ધુી રહ ને ઇ ટદવની અન ય ભાવ ેસેવા કરવી જોઈએ. 

- ઈ ર ય ાન માટ ભ તમાગમા ંસદ ુ ુ ની અિનવાયતા બતાવવામા ંઆવી છે. 

- ભ તમાગમા ં ુ ુ ુ ંિવશેષ મહ વ રહ ુ ંછે. 

- ુ ુ પોતાના ભ તને ઈ રનો સા ા કાર પણ કરાવી શક છે. 

- ભ ત દોલનમા ંઈ ર યેની ા મ ુ યને મો ની ા ત કરાવે છે.(૫)  

 વૈ ણવ ધમ : 

            ભારતમા ં ુ તવશં ુ ં ઉ ર ભારતમા ં વૈ ણવ ધમનો ચાર - સાર થવા લા યો હતો.વૈ ણવ 

સં દાયમા ંિવ  ુઅને તેના અવતારોમા ંવા દુવની ૂ  કરતા હતા.વૈ ણવ ભ તો શખં, ચ , ગદા, પ , ધારણ 

કરલા અને લ મી તેમજ ગ ુડ વડ શોભતા ભગવાન િવ નુી ૂ  કરતા હતા.તે સમયના કિવઓએ હમે  
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,જયદવે િવ નુા ખુ ૧૦ અવતારોનો ઉ લેખ કય  છે. મા ંભગવાન ગૌતમ ુ નો પણ સમાવેશ થાય 

છે.સામા ય ૃ ણ ભ ત િવ  ુવા દુવની ભ ત અ ટા ર મં  'ઓમ નમો નારાયણ' અને ાદશા ર  મં  'ઓમ 

નમો ભગવતે વા દુવાય' નો ચતન મનન કરતા. 

           સ તનત કાળમા ંધાિમક થિત જોતા શૈવ થમ મે હતો. યાર પછ  ચારમા ંવૈ ણવ સં દાય બી  

મે હતા.ઉ ર ભારતમા ંગીત ગોિવદના રચિયતા જયદવ અને બગંાળના ચેત ય મહા ુ ુ ંઅ ૂ ય દાન 

ર ુ ંછે.દ ણના હ ુ  શાસકોએ આ સં દાયના ચારમા ંિવશેષ યોગદાન આ ુ ંહ ુ.ંદ ણના હ ુ  શાસકોએ 

આ સં દાયના ચારમા ં િવશેષ યોગદાન આ ુ ંહ ુ.ંિવ નુા અવતારો મા ં ૃ ણ ઉપરાતં રામ, વરાહ, અને 

િૃસહ િવશેષ ચ લત બ યા.(૬) ભારતમા ંિવ  ુઅને તેમના અવતારોની ૂ  થવા લાગી હતી. 

           વૈ ણવ ધમમા ં જૂન, ભજન, યાન, અને મં - પ ુ ં બૂ મહ વ છે.આ ધમમા ંજ મા ટમી, હોળ , 

એકાદશી વા વૈ ણવ તહવારો આખા દશમા ંધામ મૂથી ઉજવાઈ ર ો છે.વૈ ણવ સં દાયના પિવ  અને 

મહ વના થળો મા ંઉ ર ભારતમા ંમ રુા, ૃદંાવન, ગો ુળ વા અનેક થળોનો બૂજ મહ વ રહ ુ ં છે. ી 

ૃ ણની બાળલીલા થઈ હતી ત ેિવ તારન ' જ'તર ક ઓળખવામા ંઆવે છે.આ ઉપરાતં ા રકા, જગ ાથ રુ , 

દ ણ ભારતમા ંકાચંી,િત ુપિત, ી રંગમ, વા અનેક થળોએ ૃ ણ મ હમા ગાતા વૈ ણવ તીથ  ગણાય છે.આ 

સમય ેરાજ થાન, ઉ ર દશ, બગંાળ, મ ય દશ, દ ણ ભારતમા ંઅનેક વૈ ણવ મં દરો બધંાયા હતા.આમ, 

િવ  ુઅને તેના અવતારોની ૂ  ચાર- સાર બૂ થયો હતો.  માટ વૈ ણવ ધમમા ં  શકંરાચાય વા વેદાતંી 

આચાય ની ખોટ વતાતી હતી.  ખોટ રામા ુ ચાય અન ેઅ ય આચાય એ ણૂ કર  હતી. 

 ઉ ર ભારતમા ંભ ત દોલન :- 

          સ તનત કાળ દરિમયાન ઉ ર ભારત, વૂ ભારત અન ેમહારા મા ંસામા જક ધાિમક દોલનો થયા 

હતા.આ દોલનમા ંસતંોએ પણ ભ ત અન ેમાનવ સમાનતાને ાધા ય આ ુ ંહ ુ.ંબારમી સદ  દરિમયાન 

ઉ ર ભારતમા ં તીથાટન કરવા આવતા આચાય  એ પોતાના સં દાયોના ક ો થા યા.પરં  ુ ધાિમક 

વાતાવરણ ક િુષત થઈ ગ ુ.ંહોવાથી ઉ ર ભારતની સામા ય જનતા પર તેમનો િવશેષ ભાવ કર  શ ો 

નહ .છેક ૧૪મી સદ ના ઉ રાધમા ંરામાનદં ઉ ર ભારતમા ં ભાવ પાડવામા ંસફળ થયા હતા.ઉ ર ભારતમા ં

સ ણુ અને િન ણુ એ ભ તમાગ ચ લત બ યા સ ણુ ભ ત માગના પાછળથી રામ ભ ત ધારા અન ે ૃ ણ 

ભ ત ધારા વા બે ભેદ થયા હતા(૭).  

 વૈ ણવાચાય ીવ લભાચાય :- 

        ૃ ણ ભ તના ચારક આચાયમા ંવ લભાચાય ુ ં થાન થમ મે છે.તેમનો જ મ બહારમા ંચપંાર યમા ં

ઈ.સ.૧૪૬૯ મા ંદ ણના   ા ણ ુ ુ ંબમા ંથયો હતો. ુશા  ુ  હોવાના કારણે ૧૩ વષની વયે વેદ રુાણનો 

અ યન કર  લી ુ ંહ ુ.ંગોપાલ ૃ ણની ભ તવાળો વૈ ણવ ધમ એમનો ુલધમ હતો.તેમણે બનારસમા ંરહ ને 

વેદાતં, દશન ુ ો, વેદ, ધમ શા , રુાણો અન ેઇિતહાસનો અ યાસ કય  હતો.અ યાસના ત ેતેમણે ુ તૈ 

ુ ંદશન ા ત થ ુ ંહ ુ.ં 

        વ લભાચાય ઉ ર ભારતમા ંવસવાટ કર ન ે ૃ ણ ભ તનો ચાર કય  તેમના મત માણે યેક વ  ુ

ૃ ણની સેવામા ંસમિપત કરવી જોઈએ.તેમ ુ ંમોટાભાગ ુ ં વન જ દશમા ંપસાર થ ુ ંહ ુ.ંશકંરાચાયના 

માયાવાદના તેઓ ક ર િવરોધી હતા.તેમણે િવજયનગરના મહાન શાસક ૃ ણદવરાયની સભામા ંઆચાય અને 

પં ડતોને શા ાથમા ં પરા જત કયા હતા.રામે ર થી હ ર ાર અન ે ા રકા થી જગ ાથ રુ  ધુીના તીથ મા ં

ણવાર પયટન કર ન ેતેમણે ુ ટમાગના ચાર કય  હતો.વ લભાચાય વૈ ણવ ધમમા ં ુ ટમાગની થાપના 

કર  હતી. તેમણે તીથયા ા દરિમયાન અનેક થળે ' ીમદ ભાગવત'કથા અન ેપારાયણ કયા આ  એ થળ 

વ લભાચાયની 'બેઠક' તર ક િસ  છે.આખા ભારતમા ંવ લભાચાયની મહા ુ ની ુલ ૮૪ બેઠકો આવેલી 

છે(૮).  વૈ ણવ સં દાય પાળનારા લોકો માટ આ થા ુ ંક  છે. 
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- ી વ લભાચાયના િસ ાતંો 

- વ લભાચાય ના મતે  ુ  અન ેઅ તૈ છે.માયા ર હત ુ  વ પણ નો શ છે. 

- જ મ-મરણના બધંનમાથંી ટવાનો અન ેપરમા માન ેમેળવવાનો ઉ મ માગ ભ ત છે. 

- ભ તના  ુ ય બે ભેદ છે.મયાદા અન ે ુ ટ.શા ના  િવિધિનષેધ ુ ંપાલન કર ન ે નુી ઉપાસના 

કરવી ત ેમયાદા ભ ત છે.અને શા ોમા ંદશાવેલ સાધન ન હોવા છતા ંમા  નુી ૃપા મેળવી ત ે

ુ ટ ભ ત છે. 

- વ લભાચાય ુ ટમાગ  અન ે ે ઠ ગણાવ ેછે. 

- ુ ટ એટલે પોષણ. નુા અ ુ હથી પોષણ મેળવવાનો માગ. ુ ટમાગના સેવા કારના 

વ લભાચાય ૨ િસ ાતંો જણા યા છે. 

 ુ ટમાગના સેવાના િસ ાતં: 

(૧) સસંારમા ંફસાયા  વગર વન વીને ૃ ણની અખડં સેવા કરવી. 

(૨) સસંારમા ંરહવા છતા ં ૃ ણમા ં ચ  પરોવીન ે વન વ ુ.ં 

 ુ ટમાગમા ંસેવા ના કારો :- 

o ૃ ટ સેવાના ીવ લભાચાય ણ કાર બતા યા છે.(૧) માનસી સેવા(૨) ત ુ  સેવા(૩) િવત  

સેવા.તેમા ંસવ ે ઠ સેવા માનસી સેવા છે. 

o માનસી સેવા: નુી સેવામા ંમનને અખડં પરોવ ુ ં ુ ેમમા ંતનમય રહ ુ ંતે માનસી સેવા છે. 

o ત ુ  સેવા: દહ નુી સેવા કરવી. 

- િવ  સેવા:- નેુ વ ાલકંારો ધરાવવા મં દર બધંાવવા વગેર કારની સેવા(૯).  

ીવ લભાચાયના થંો:- 

          ી વ લભાચાય પોતાની વૂ થયેલા આચાય ની મ ૂ  પર 'અ ભુા ય' ર ુ ં છે.આ ઉપરાતં 

ષોડશ થં, ગાય ીભા ય, બુોિધની, પ આલબંન, વૂમીમાસંાર કા, વગેર અનેક થંોની  ી વ લભાચાય  

રચના કર  છે. ીવ લભાચાય સેવા માગ  હૃ થ હતા.વ લભાચાય ન ેબે ુ ો હતા. ી ગોપીનાથ  અને ી 

િવ લનાથ . ઈ.સ.૧૮૩૧મા ં૫૨ વષની વયે ી વ લભાચાય વનલીલા સકંલી લીધી હતી. યારબાદ તેમના 

ુ ોએ ુ ટ સં દાયને વધાય  હતો ી વ લભાચાયના ુ ટમાગ ુ ંિવશેષ મહ વ એટલા માટ વધી હ ુ ંક તે 

સમય ેઅનેક મતમતાતંરો ધમ, ાન, વૈરા ય, અન ેભ તની બાબતમા ંપડલા ંઅનેક પથંકોમા ંસામા ય  

અટવાતી હતી. યાર  સામા ય લોકો સમ  શક તેવો સરળ માગ બતા યો આ માગમા ંકોઈપણના તના ક 

વણના ભેદભાવ વગર બધા જ મ ુ યો માટ સં દાય ુ લો કુવામા ંઆ યો હતો. 

 અ ય વૈ ણવાચાય  અન ેસતંો:- 

- માધવાચાય રુાણા ભાગવત ધમમાથંી વા દુવ વગેરની ક પના ૂર કર ને ુ  વૈ ણવ ધમ ુ ં વ પ 

આ ુ.ં 

- િન બાક એ પોતાના રુોગામી આચાયએ ૂર કર ુ ં ૃ ણ ુ ં વ પ તથા ગોપીઓ સાથેની ડાની 

ભાવના વૈ ણવ સં દાયમા ંપણ દાખલ કર . 

- દ ણ ભારતના બાર અલવારો વૈ ણવ સતંોનો બૂ જ ભાવ પડ ો છે.તેમને સમાજમા ં સરળ 

ભ તનો ચાર કય  છે. 

- દ ણ ભારતમા ંનાથ િુન ારા વૈ ણવ સં દાયે યવ થત વ પ આપવામા ંઆ ુ ંછે. 

- નાથ િુનના ુ  ય નુાચાય પણ વૈ ણવ સં દાયના ચારમા ંઅગ ય ુ ંયોગદાન આ ુ ંછે. 

- કરળના શાસક ુલશેખર પણ વૈ ણવ એટલે ક અલવાર હતા.તેમણે ૃ ણ ભ ત ને વીકાર  હતી(૧૦).  
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- રામા જુ, િન બાક, માધવાચાય વા અન ેઆચાય એ વૈ ણવ પરંપરા અન ેદ ણ ભારતમા ંઘણી જ 

બળ બનાવી હતી. 

- વૈ ણવ ધમ ુ ં વ પ દ ણ ભારતમા ંઘડા ુ ંઅને વૈ ણવ ભ ત ના પાયા ઉપર ઉ ર ભારતમા ંભ ત 

દોલન નો સાર થયો. 

વૈ ણવ ધમની આચાય પરંપરામા ચૈત ય મહા  ુ છે લા છે.બગંાળને ભ તરસમા ં તરબોળ કરનાર 

ચેત ય વ લભાચાયના સમકાલીન હતા ૨૫ વષની મર સં યાસ હણ કય .બગંાળ અને ઓ ર સા ચૈત ય 

મહા નુ ેલોકો ભગવાન ૃ ણ અવતાર માનવા લા યા. ચૈત ય મહા નુા મા  ૧૦ લોક જ ઉપલ ધ છે.તેના 

કારણે િસ ાતંોને યવ થત વ પ આપવા ુ ંકાય તેમના િશ ય િન યાનદં, અ આેનદં તેમજ અનેક ગૌ વામીએ 

ણૂ ક  ુછે. મહારા મા ંતેરમી સદ મા ંથયેલા ુ ુ દરાય નામના વેદાતંી ુ ુએ ઘણો વૈ ણવ સં દાય વેગ 

આ યો હતો ુ ુ દરાયના સમકાલીન ચ ધરએ મહા ભુાવ સં દાયની થાપના કર  હતી. 

જુરાતમા ંનરિસહ મહતા અને મીરાબંાઈ ૃ ણ ભ તનો મ હમા ગાયો છે.પદંરમી સદ મા ંનરિસહ મહતાએ 

પરમ ત વ તર ક ી ૃ ણન ે વીકાર  જની ગોપીઓ  અન ય આ ય ી ૃ ણન ે ેમ કરતી હતી.તેવા 

કારના િનદ ષ ેમની તમ ા સેવે છે એટલે જ કહતા.....  

અ ખલ ાડંમા ંએક ુ ં ીહ ર ૂજવ ે પે અનતં ભાસ.ે... (૧૧) 

 સમાપન:- 

           ભ ત દોલન ારા સાં ૃિતક ચેતનાના ગટ કરવા ુ ંમહ વ ુ ંકાય આચાય અન ેસતંોએ પાર પાડ ુ ં

છે.સતંોએ આ પ ટ િવચારધારા ારા શાિપત,તાપીત તને પી ડત અન ેદયનીય વન વતા લોકોમા ંઆશા, 

આ થા, ેરણા, આ મિવ ાસ અન ેઆ મસ માન ત કરવા ુ ંકાય ક  ુછે .આ ર તે ભ ત જ સવ ે ઠ સાધન 

ગણાવી લોકોમા ંઈ ર યેની અ ટૂ ા રાખવી છે.ભ ત દોલનના સતંો ભ તકિવ હતા.તેમણે પોતાના 

પદો પોતાની મા ભૃાષામા ંર યા અને સામા ય લોકો સમ  શક તે ર તે ભ તનો મ હમા ર ૂ કય  હતો.ભ ત 

દોલન સમાજમા ંઉ ચ નીચના ભેદભાવો ુ ર કયા.વગભેદ ૂર થયો.સમાજની ધ ાને ૂર કર ને સમાજ 

યો ય દશા તરફ આગળ વ યો. 

           આમ,ભ ત દોલનએ સં કારહ ન ગણાતા લોકોના વનમા ંજડાયેલી આશા, ેરણા અને આ થાની 

ચેતના સતંો, આચાય ારા થયેલી આ સાં ૃિતક ા તને આભાર  છે. 
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તાવના : 

 ડિનયલ લનરના મતં ય માણે “આ િુનક કરણ એ એક યા છે, મા ં પરંપરાગત સમાજો 

િવકિસત સમાજો સાથેના સમાગમને પ રણામે મશઃ પ રવતન પામે છે અને સં મણકાળમાથંી પસાર થઈ 

આ િુનકતામા ં વેશ પામે છે.”1. વડોદરાના મહારા  સયા રાવ ગાયકવાડ ી એ તેમના શાસનકાળ 

દર યાન સામા જક, શૈ ણક, કલા, બાધંકામ, વાહન યવહાર અને વહ વટ  ધુારા કર ને વડોદરા રા યમા ં

શુાસન થા  ુહ ુ.ં મા ંખાસ કર ને તેમના સામા જક ધુારા માટના પગલા ંસિવશેષ ણવા મળે છે. 

વડોદરા રા ય :  

 “ ટશ શાસનકાળમા ં જુરાતમા ંવડોદરા રાજય એ સૌથી મો ુ  ંદશી રાજય હ ુ.ં રાજયને પોતાની 

મા લક ની રલવે અન ે પોતાની સે લ બક હતી.”2  ૮૧૬૪ ચોરસ માઇલ ુ ં ે ફળ ધરાવ ુ ં આ રજવા ુ ં 

વડોદરા, નવસાર , અમરલી, ઓખા મડંળ, અને મહસાણા એમ પાચ ાતંોમા ંવહચાયે ુ ંહ ુ.ં  

મહારા  સાય રાવ ગાયકવાડ ી ારા થયેલા સામા જક ધુારાઓ : 

 અ ૃ યતા િનવારણ  

 અ ૃ યો અન ે આ દવાસીઓની ગિતની દશામા ં સૌ થમ પહલ કરનાર જુરાતી રાજવી 

સયા રાવ ગાયકવાડ ી  (ઇ.સ. ૧૮૬૨ - ઇ.સ. ૧૯૩૯) હતા. અ ૃ યો તરફના ંવલણોની બાબતમા ંતેમનો 

શાસનકાળ તેમની વૂના ંતમામ ગાયકવાડ રા ઓના ંશાસન કરતા ંઅલગ જોવા મળે છે. યાર અ તો ાર ુ ં

નામ લેવાની કોઈને હમત નહોતી ચાલતી યાર યજનો ારની િૃ મા ં વડોદરા રા યના મહારા  

સયા રાવ ગાયકવાડ ી એ પહલ કર ને હ ુ તાનમા ંસામા જક ધુારણા માટ નવો ચીલો ચતય  હતો. 

ઇ.સ. ૧૮૮૨મા સયા રાવ ી એ ુ ત રાજવી તર ક શાસન સભંા યાના બી  જ વષ અ ૃ યો માટ એક 

શાળા શ  કર . ઇ.સ. ૧૮૮૩મા અ ૃ ય િવ ાથ ઓ માટ ૧૪ યજ શાળાઓ અને િવ ાથ નીઓ માટ ૧ એમ 

ુલ ૧૫ શાળાઓ શ  કર .”3  “ યજનોની  શાળાઓ માટ દોઢો પગારા આપવા છતા ં હ ુ  િશ કો મળતા ન 

હતા. આથી ુ લમ િશ કો રા યા. યજોના રુો હતો માટ અલગ શાળા શ  કર .”4 ડૉ. બાબાસાહબ 

બેડકરની િતભા પારખીન ેતેમના વ  ુઅ યાસ માટ િશ ય િૃ  મં ૂર કર  હતી.  

 મહારા  સયા રાવ ગાયકવાડ ી  મ મ પણે માનતા હતા ક યા ં ધુી દલતો આિથક ર તે 

પગભર ન થાય યા ં ધુી તેઓ વમાનભેર વી શક ન હ. તેમના ુ ર ઉ ોગના િવકાસ માટ તેમણે કટલાક 

પગલા ંલીધા. વણકર  ધધંાને ઉ જેન આપી નવી નવી તના ટબલ- લોથ, પડદા, શેતરં  અને અ ય હૃ 

ઉપયોગી કાપડ વણવાનો ઉ ોગ ખીલ યો હતો. હાથવણાટના ઉ ોગમા ંનવી ઢબની શાળાઓનો ારંભ કય  

હતો.5  વડોદરા રા યમા ંદ લતોમા ંસહકાર  િૃ ઓની વાત કર એ તો ૧૯૩૮-૩૯મા ંદ લતોની ૯૯ સહકાર  

મડંળ ઓ હતી.6  યજોના પાણી માટ ૧૯૩૧ પછ  મહારા એ ફરમાન ક  ુહ ુ ંક નવો ચોરો, નવો વૂો, ન ુ ં

તળાવ વગેર બનાવવામા ંઆવે તેમાથી યજનોને પાણી ભરતા રોકવા નહ . સવણ વગને આ બાબત ેવાધંો 

હોય તો યજનો માટ પીવાના પાણી વગેર સગવડ માટ વૂા, તળાવો વગેરની સગવડ કરવાની જવાબદાર  

તેમણે લેવી તથા ખચ સવણ વગ જ ઉપાડવાનો રહશે તેવી તાક દ પણ કર .7  ઇ.સ. ૧૯૩૧-૩૨ મા ંસમ  

ભારતમા ંદ લતો ારા મં દર વેશની ચળવળ ચાલતી હતી તે સમયે મહારા  સયા રાવ ગાયકવાડ ી એ 
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તા.૭-૧૦-૧૯૩૨ ની આ ા-પિ કા (સરકર  ગે ટ) બહાર પાડ ન ેસરકાર  દવાલયો દશન અને જૂન માટ 

યજો માટ ુ લા ૂ ા હતા.8   

 સાવિ ક િશ ણ ારા સામા જક િૃત  

 “વડોદરા રાજયમા ંઇ.સ. ૧૮૫૬ મા ંનવસાર મા ંપારસીઓની એક શાળા અન ેવડોદરા શહરમા ં  બે 

જુરાતી અને બે મરાઠ  શાળાઓ શ  કરાઇ હતી.”9 મહારા  સયા રાવ ગાયકવાડ ી  એ ુ ં પ ટપણે 

માનતા હતા ક િશ ણ ારા જ સામા જક પ રવતન લાવી શકાશે. તેઓએ “ઇ.સ. ૧૮૯૦ મા ં િ વુનદાસ 

ગ જરના આચાયપદ નીચે ‘કલાભવન’ ખો ુ ં હ ુ.ં મા ં કલા, થાપ યિવ ા, િસિવલ અને િમકિનકલ 

એ િનયર ગ, કિમકલ ટકનોલો , વણાટકામ, ઘ ડયાળ વગેર વ ુ ુ ં ાન અપા ુ ંહ ુ.ં”10 “સગંીત માટ 

વડોદરા િસવાય કોઈપણ થળે િશ ણની યવ થા અ ત વમા ંન હતી, ઇ.સ. ૧૮૮૬મા ંવડોદરામા ં થપાયેલી 

સં થા કંઠય અન ેવા  સગંીતની ુદંર તાલીમ આપતી હતી.”11 “મહારા  સયા રાવ ગાયકવાડ ી એ ઇ.સ. 

૧૮૯૩મા ં યોગ તર ક અમરલીના ં૧૦ ગામોમા ંઅને યારબાદ ઇ.સ. ૧૯૦૬મા ંસમ  રા યમા ં ાથિમક 

કળવણી ફર જયાત કર  હતી.”12  આમ ફર જયાત િશ ણની શ આત કર ને નવા ભારતના િનમાણની શ આત 

વડોદરાથી થઈ હતી.  

 બાળલ ન  

 સમાજમા ંક યાિવ ય, બાળલ ન, સતી થા, બ પુ ની વ, દ કર ને ૂધપીતી કરવાના રવાજ વગેર ુ ં

માણ વ  ુહ ુ.ં ા ણ-વાણયાની ાિતઓમા ંસમાજની અ મુિત િવના સગપણ તોડ  શકા ુ ંન હ ુ.ં ઘણી 

ાિતઓમા ંક યાિવ યની બદ  ફલાયેલી હતી. આ ુ ંકાય ગોર ક સમાજના અ ગ ય ય ત ારા કરાવવામા ં

આવ ુ ં હ ુ.ં મોભાદાર ુ ુ ંબોમા ક યા આપવા માટ હોડ મતી હતી. આ તકનો ગેરલાભ લઈન ે કટલાક 

બ પુ ની વ ભોગવતા તો કટલીક જ યાએ બાળલ ન- ૃ લ નના અિન ટો ફલાયા હતા.ં મોટાભાગનો વગ 

ક યાન ે૧૦ વરસે લ ન કરાવી દવામા ંમાનતો હતો. ક યા ુ ંલ ન મોટ  ઉમર થાય એ દોષ મનાતો. ઇ.સ. 

૧૯૦૪મા ંવડોદરા રા યમા ંગાયકવાડ સરકાર કાયદા ારા ક યાની લ ન માટની લ ુ મ વય ૧૨ વષથી 

વધાર ને ૧૬ વષની ન  કર .13  

 િવધવાિવવાહ 

 બાળલ નોન ેકારણે બાળ ૃ ુ ુ ં માણ વધતા ંસમાજમા ંબાળ િવધવાઓનો િવકટ  ઉપ થત 

થતો હતો. ઇ.સ. ૧૯૦૨મા ંવડોદરા રા યમા ંસયા રાવ ગાયકવાડ હ ુ  િવધવા િવવાહ કાયદો અમલમા ં

લા યા. આ કાયદો કોઈ િવધવાને લ ન કરવા માટ ફરજ પાડતો ન હતો પર ુ ંજો કોઈ િવધવા નુઃલ ન કર તો 

ત ે ૃ યને કાયદસર ઠરાવીને તેના સતંાનોને કાયદસર ુ - ુ ીનો દર જો મળતો હતો તથા વારસા હક મળતો 

અને યાત બહાર હવે પછ  કૂ  શકા ુ ંન હ ુ.ં14 

 ઐ હક લ ન  

 મહારા  સયા રાવ ગાયકવાડ ી એ ઇ.સ. ૧૯૦૮મા ંઐ હક લ ન કાયદો અમલમા ં ૂ ો હતો. 

ઇ.સ. ૧૯૩૨મા ં ધુારો કર ને નવો ઐ હક લ ન કાયદો અમલમા ંઆ યો.15 આ કાયદા જુબ લ ન કરનાર ધમ 

પ રવતન કરવો ના પડ એ ટ મા  વડોદરા રા યમા ંજ અમલમા ંહતી. ઇ.સ. ૧૯૧૯મા ં યજ-સવણના ં

લ ન સગેં રાજય તરફથી ચાં લો આપવામા ં આ યો હતો. આમ આવા લ નોને વડોદરા રાજય તરફથી 

ો સાહન આપવામા ંઆવ ુ ંહ ુ.ં ઇ.સ. ૧૯૦૮ થી ૧૯૩૯ના વષ દર યાન ઐ હક લ નના કાયદા હઠળ ૩૮ 

લ નો થયા હતા.16 
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 ૂધપીતીનો રવાજ  

 અઢારમી–ઓગણીસમી સદ મા ં જુરાતમા ં હ ુસમાજમા ંક યાઓનો જ મ આનદંદાયક ગણાતો ન 

હતો. ઘણી ાિતઓમા ંદહજ થાને કારણે દ કર ના માબંાપન ેપરણાવતા ઘણો ાસ સહન કરવો પડતો હતો. 

દહજ થાને કારણે દ કર ના લ ન સમય ેદહજ ના આપ ુ ંપડ તે માટ દ કર ન ેજ મતાની સાથ ેજ તપેલામા ં

ૂધ ભર ને તેમા ંતેને બૂાડ  દવામા ંઆવતી હતી. ગાયકવાડ સરકાર વડોદરા રા યમા ં ૂધપીતીના રવાજને 

બાળહ યાનો નુો ગણી એના માટ  સ  હર કર  હતી.17  

 ાિત ાસ િનવારણ કાયદો  

 વડોદરા રા યમા ંઇ.સ. ૧૯૩૨મા ંમહારા  સયા રાવ ગાયકવાડ ી  ારા ગોળ એકડા સિમિતની 

િનમ કૂ કરવામા ંઆવી હતી. આ સિમિતની ભલામણથી ઇ.સ. ૧૯૩૪મા ં  ાિત ાસ િનવારણ કાયદો પસાર 

કરવામા ંઆ યો હતો. આ કાયદા જુબ ગોળ એકડા બહાર લ ન કરવામા ંઆવે, વર-વ નુા િવવાહ(સગાઈ) 

તોડવામા ંઆવે, જમણ કરવાની ફરજ પડ એવા રવાજનો ભગં કરવામા ંઆવે અથવા પરદશ ગમન કરવામા ં

આવે તો ાિત એવા ં ૃ ય કરનારન ે યાત બહાર ક યવહાર બહાર કૂ  શક ન હ અન ેતેમ છતા ંજો એવી કોઈ 

સ  કર તો તેવી સ  કરનારા શ સો ઉપર ફોજદાર  યાયાધીશ સમ  ફ રયાદ થતા ંએવા શ સો ( ય ત)ને 

છ માસની આસાન કદ અથવા ૧૦૦૦ િપયા દંડ અથવા બનં ેસ ને પા  થતા હતા.18    

 પડદા થા 

 ીઓના સામા જક અન ેમાનિસક ઉ કષ માટ પણ સયા યરાવ ગાયકવાડ ી એ કાય  કયા હતા. 

શારદાબેન મહતા લખે છે ક, “વીસમી સદ ના ારંભ ધુી વડોદરાની ીઓમા ંપડદા થા હતી. ીઓ ગાડ મા ં

બેસ ેતો ગાડ ના પડદા બધં કરવામા ંઆવતા હતા. પગે ચાલીને િશ ટ ુ ુ ંબની ીઓ હરવા ફરવા જઈ શ ત 

ન હતી. ઇ.સ. ૧૯૦૪મા ં વુરાજ ફતેિસહરાવ ગાયકવાડ પોતાની પ નીને પડદો છોડાવી દ ધો હતો. અને ુ લી 

ગાડ મા ંતેને ફરવતા એ વ  ુમહારા ને અ યતં ચકર હતી.”19 મહારા એ પડદા થા ૂર કરવા માટ પણ 

યાસો કયા હતા. ચમનાબાઈ બી  પણ આ થા પાળતા હતા. ઇ.સ. ૧૮૯૭મા ંસયા  િવહાર લબના 

ઉદઘાટન સગેં સયા રાવે જણા  ુહ ુ ંક, “ ગુોથી પળાતી પડદા થા કુશાનકારક છે. પરં  ુ  તેનો 

આદર કર છે. તેથી આ થા મશઃ ના દૂ કર ુ.ં”20 આ પછ  સમાજમાથંી પડદા થા ધીમ ેધીમ ેના દૂ થઈ 

હતી.  

ઉપસહંાર:  

 િવિવધ સદંભ સા હ યના અ યાસ કરતા ં ણવા મળે છે ક સમ  ભારતના રજવાડાઓ પૈક  વડોદરા 

રા યમા ંએમા ંપણ ખાસ કર ને મહારા  સયા રાવ ગાયકવાડ ી ના ંસમયમા ંસીમા ચહન પ સામા જક 

ધુારા થયા હતા.ં ભારતમા ં સામા જક ધુારાઓ  ુ બીજ રોપા ુ ં હ ુ.ં તેઓએ સામા જક ુ રવાજો, 

ીસશ તકરણ માટની યોજના અન ેકાયદાઓ, અ ૃ યતા િનવારણ, યજનો અન ેઆ દવાસીઓના િશ ણ 

માટ શાળા અને છા ાલયો શ  કયા, ડૉ. બેડકર વા િતભાશાળ  િવ ાથ ઓના ઉ ચ અ યાસ માટ 

િશ ય િૃ  યોજના, ફર જયાત િશ ણ,  ક યાઓ માટ અલગ શાળા વગેર અનેકિવધ િૃ ઓ ારા સામા જક 

ધુારાની યોત જ લત કર  હતી.  તેઓએ આ સામા જક ધુારાઓ પિ મની  િવચારધારા માથંી લીધા હોવા 

છતા ંતેમણે પિ મ ુ ં ધ ં અ કુરણ ક  ુન હ ુ.ં તેઓ માનતા ક કાયદો સમાજ ધુારાની જનની છે. પરં  ુ

કવળ કાયદો ઘડવાથી જ સામા જક પ રવતન લાવી શકા ુ ંનથી. તેઓ માનતા ક િશ ણ અને અ ભુવો ારા 

યા ં ધુી લોકો ુ ંમાનસ ના બદલાય યા ં ધુી ખાસ અસર થતી નથી.  
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ુ લેરાય કારાણી ના લોકસા હ યમા ંક છની ઐિતહાિસક સામ ી 
પટલ ેશ ુમાર કાંિતલાલ  

Ph.D Research Scholar; જૂરાત િવ ાપીઠ, અમદાવાદ 

માગદશક ી; ડૉ.કનૈયાલાલ નાયક 

તાવના: 

ઇિતહાસનંુ ે  યાપક હોય છે.ઇિતહાસ લેખનમાં આધારભૂત સામ ીનો ઉપયોગ થાય છે.આવી આધારભૂત સામ ીનંુ 
એક ીકરણ કરવું કે મેળવવંુ એ સંશોધક માટે ાથિમક કાય હોય છે અને ક ઠન પણ હોય છે.આવી માણભૂત સામ ી સુધી પહોચવા 
અને જે તે દેશના ભૂતકાળને ણવા યારેક તે દેશના લોકસાિહ યનો અ યાસ ઘણો ઉપયોગી િનવડે છે.સંશોધકને પૂવભૂિમકા 
બાંધી આપવામાં મદદગાર થઇ શકે છે.આવી િવગતોને સંશોધક પોતાની ઇિતહાિસક ક પનાશિ ત તેમજ વૈ ાિનક અિભગમથી 
િવ લેષણ કરી સંયમપૂવક ગોઠવે છે. 
    ક છ ભારતદેશના પિ ચમ ભાગમાં આવેલો િવ તારની િ એ સૌથી મોટો િજ લો છે.કુદરતે ક છને ઘણી બધી 
િવિવધતાઓ આપી છે.આવા િવશાળ દેશનો ઇિતહાસ પણ ઘણો િવશાળ અને ાચીન જણાય છે.આ દેશના ઇિતહાસને  
સુધી લાવવા ક છના ઘણા કિવઓ,લેખકો અને ઇિતહાસકારોએ પોતાનંુ વન અપણ કયુ છે.એમાંના એક છે ી દુલેરાય કારાણી . 

ી દુલેરાય કારાણી એ  ક છની ભૂિમ પર ઘણા લાંબા સમય સુધી ભમણ કરીને ક છની કલા-
સં કૃિત,ભૂગોળ,રાજનીિત,આ થક પાસાંઓ,સિવશેષ પા ોના વન-કવન િવશે માિહતી મેળવી છે,અનુભવો કયા છે અને એમની 
સાિહિ યક રચનાઓમાં આલેખન કયુ છે.ખાસ કરીને ગુજરાતી તેમજ ક છી ભાષામાં ગધ અને પધ શૈલીઓમાં લેખન કાય કયુ 
છે.એથી જ એ કિવ અને લોકસાિહ યકારથી ણીતા છે.તેમના લખેલા ઐિતહાિસક નાટકો રંગમંચ પર ભજવાઇ ચૂ યા છે.તેમની 
રચનાઓ અનુભવો અને સંશોધનો આધા રત વધુ જણાય છે.કારાણી નંુ સમ  વન ક છને સમ પત ર ું છે.કલમના સહારે 
ક છના ઇિતહાસ અને સાિહ યની સેવા કરી છે.એમના સાિહ યના મીઠા ફળ આજે ક છના અ યાસુઓ મેળવી ર ા છે. 
દલુરેાય કારાણી નંુ વન: 

દુલેરાય કારાણી નો જ મ,તારીખ-૨૬-૦૨-૧૮૯૬ ના રોજ થયો.િપતા લાખાભાઇ કારાણી સાિહ ય ેમી.ક છના 
પેરીસ સમાન મુ ા શહેરમાં જ યા અને મે ક સુધીનંુ િશ ણ મેળ યંુ.તેમણે અં ે ,ઉદ,ુફારસી ભાષા ઉપરાંત િહ દી તેમજ 
જભાષાનંુ પણ ાન મેળ યંુ હતું.ઉદુની સહાયથી સંધી િલિપને પણ ણી લીધી હતી. 

  કાર કદ ની શ આત ક છમાં ાથિમક િશ ક તરીકે થઇ હતી અને છે લે ક છના ડે યુટી એ યુકેશનલ પે ટર તરીકે 
િનવૃ  થયા હતા.સમ  ક છના િશ ણની જવાબદારી હોવાથી આખા ક છમાં એમને મુલાકાતોએ જવાનંુ થયંુ હતંુ અને એની સાથે 
ક છને બારીકાઇથી અવલોકવાનંુ પણ મ યંુ.આ દર યાન જ ક છને લગતી ઘણી બધી ણકારી એમને મળી.એમાં 
લોકગીતો,લોકકથાઓ, રવાજો,પરંપરાઓ, થાિનક ઇિતહાસથી માિહતગાર થયા.અને એની અસર એમના સાિહ યમાં જોવામાં 

આવે છે.િનવૃિ  પછી સોનગઢના આ મમાં રહીને જૈન સમાજના બાળકોને કેળવણી આપતા ર ા.કારાણી ની સાિહિ યક 
આરાધનામાં ક છના મહારાઓ ી મદન સંહ સાહેબ અને જૈનમુિન ી ક યાણચં  મહારાજની સતત ેરણા મળતી રહી જેના 
પ રણામે તેમની સાિહ ય વૃિ  ઘણા ે ે િવકાસ પામી હતી.ગુજરાત સરકારે તેમનંુ સને  ૧૯૮૧ માં ગૌરવ પુર કારથી સ માન 
કયુ છે તેમજ તે સમયે ગુજરાત લોકસાિહ ય સિમિતના સ યપદે થાન આ યંુ હતંુ.રા ીયક ાએ તેમના કાયની ન ધ લેવાય તે માટે 
પ ીના િખતાબ માટે ભલામણ કરાઇ હતી પરંતુ કોઇ િતભાવ મ યો ન હતો.રા ીય શાયરનંુ િબ દ પામેલા ઝવેરચંદ મેઘાણી એ 
પણ એમને િબરદા યા છે. 

કારાણી  જે તારીખે જ યા હતા એ જ તારીખે એટલે કે તારીખ-૨૬-૦૨-૧૯૮૯ ના રોજ પૂણ ૯૩ વષની વયે 
દેહાવસાન પા યા છે. 
દલુરેાય કારાણી ના સાિહ યમા ંક છની ઐિતહાિસક સામ ી: 

દુલેરાય કારાણી એ રચેલા  સમ  સાિહ યમાં ઘણી જ યાએ ક છના ઇિતહાસ સંબંધી ણકારી મળી રહે છે.આમ 
છતાં નીચેના પુ તકોમાં ક છ દેશ અને તેના ઇિતહાસલ ી માિહતી મળી રહે છે. 
ક છ કલાધર : 

દુલેરાય કારાણી ની સાિહિ યક રચનાઓમાં ક છ કલાધર ભાગ-૧ અને ૨ એ દળદાર ંથો છે.ભાગ-૧ માં શ આતમાં 
કારાણી એ રચેલ કા ય”ગરવી ક છ ધરા ગુણવંત”રજૂ કરેલ છે જેમાં ક છની ભૂગોળ,પવતો,નદીઓ,સંતો,દેવી-

દેવતાઓ,પીર,ખનીજો,ધા મક થળો,પશુઓ,નગરો,વન પિત-ઔષિધઓ,પાિળયા વગેરેનો પ રચય આ યો છે. યારબાદ ાચીન 

ક છની પરેખા કે જેમાં શા ંથોને ટાંકીને ક છની પુરાતન િ થિતનો યાલ આ યો છે.આ ઉપરાંત 
યાદવકથાઓ,ચૂડાસમા,સમાવંશથી માંડી ક છમાં મ રાજવીઓનો પ રચય ણવા મળે છે જેમાં, મ લ, મ ચનેસર, મ 

લાખો લાણી, મ પંુઅરો વગેરેના પા ાલેખનો થળિનદશ સાથે જોવામાં આવે છે.અહ  ક છના રાજકીય વંશોનો ઇિતહાસ અને 

કથાઓ માણવા મળે છે.ગંૂતરીગઢ અને કંથકોટના ક લાઓના થાપનાનો ઇિતહાસ મળી રહે છે.લાખા લાણીના જ મ સાથે 
જોડાયેલી દંતકથાઓનંુ વણન કરેલ છે અને એ દંતકથાઓનંુ વતમાનમાં અવલોકનો કરેલા જોવા મળે છે.જેમકે,લાખો લાણી દરરોજ 
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નવો કૂવો ખોદાવી દાતણ કરતો.આ બાબતની પુિ ના સંદભમાં પાદન ધ એવી કરેલ છે કે,”હબાયના ડંુગરમાં આજે અનેક કૂવાઓ 

જોવામાં આવે છે.”બી  િવગત એમ છે કે ,ભાટ-ચારણોની કથા મુજબ લાખો લાણી બાજરીનંુ બીજ ઇરાનથે લા યો હતો.ક છ 

દેશમાં પહેલા કાઠી લોકો વસતા હતા અને બાદમાં ક છમાંથી િવદાય થયા હતા તે પાછળના કારણો આ ખંડમાં ણવા મળે છે. 
આ િસવાય અ ય િવગતોમાં ક છના ચિલત ાદેિશક શ દો, ઢ યોગો,દોહા એની ગુજરાતીમાં સમજૂતી સાથે 

આપવામાં આ યા છે.છાશના કાર,ક છી તોલમાપ વગેરેની ણકારી મળી રહે છે. 

ક છ કલાધર ભાગ-૨ માં ઓઢા મ અને હોથલ પદમણીની ણયકથાથી શ આત થાય છે.આ ખંડમાં જેસલ-તોરલની 
િસ ધ કથાનંુ વણન મળી રહે છે.હાલનંુ ભ ેસર એટલે ત કાલીન ભ ાવતી નગરીમાં જગડુ દાતારની દાતારીના સંગો અને તેણે 

બંધાવેલા મારકોની ણકારી મળે છે.ક છમાં ણીતા િસ ધ સંત મામૈદેવની હ યા અને તે પછી તેમના મુખેથી નીકળેલી 
આગમવાણી(ભિવ યવાણી)ના કેટલાક અંશ અહ  આ ભાગમાં રજૂ કયા છે.આજે પણ ક છના ચાંગડાઇ ગામે મામૈદેવનંુ થાનક 
આવેલંુ છે અને દર વષ ચૈ  સુદ આઠમના દવસે આવતા વષનંુ ભિવ ય ભાખતો એક ફકરો નીકળે છે. યારેક આ ફકરા સાચા પણ 
પડી જવાના ક સા છે. 

અમદાવાદમાં યારે મહ મદ બેગડાનંુ શાસન હતંુ તે દર યાન િશકાર વખતે રાવ ી ખગાર એ મહ મદ બેગડાનો વ 
બચા યો હતો અને એના બદલામાં રાવ ીને તેમનંુ ક છ રા ય પાછંુ મેળવવા મદદ કરી જેથી કરી રાવ ીએ સને ૧૬૦૫ માં ભુજ 
નગરનંુ તોરણ બાં યંુ( થાપના કરી). યારથી કરીને ક છ રા યનો સળંગ ઇિતહાસ મળી રહે છે.આ ખંડમાં રાવ ી ખગાર ના 
શાસનથી માંડી સને ૧૯૪૭માં ભારત વતં ય બ યંુ અને જેમણે ક છ રા યને ભારતસંઘમાં જોડવાની કાયવાહી કરી એવા ક છના 
મહારાઓ ી મદન સંહ ના સમય સુધીનો ઇિતહાસ ણવા  મ યો છે. 
ક છના સંતો અને કિવઓ : 

ક છના સંતો અને કિવઓ ંથ બે ભાગમાં કાિશત થયેલો છે.ક છની સં કૃિત અને સં કાર સંચનમાં ઘણા બધા 
મહામાનવોનો ફાળો રહેલો છે.તેમાં સામાિજક અને ધા મક ે ે ઉ થાનના કાય  કરનાર સંતો અને કિવઓ ક છના ખૂણે-ખૂણે જોવા 
મ યા છે. 

થમ ખંડમાં સહ નંદ વામીનંુ ક છ મણ અને તેમણે યાં પધરામણી કરેલી તે થાનોની માિહતી આપેલી છે.આ 
ઉપરાંત જેસલ-તોરલ,સંત ી ગરીબદાસ,સંત ભાણસાહેબ ,સંત િ કમદાસ,નાથ સં દાયના મહા મઓ,હા પીર,પીર 

શાહમુરાદ, જવાણી કે જે આિહર સમાજની સતી ીઓનંુ આરા ય મારક છે તે પાછળની કથા ણવા મળી છે.આવા ઘણા 

ધા મક ે ના મહા મા ી-પુ ષોની વાતો તેમના ભજનો,ગીતો,દોહા સાથે જોવામાં આવે છે.કિવઓના ભાગમાં ૧ થી ૭૦ એમ 

૭૦ કિવઓનો પ રચય તેમની રચનાઓ સાથે માણવા મળે છે જેમાં ક છના ભૂતકાળના િચ નો જોવા મળે છે.સંવત ૧૮૦૮ માં 
ક છની ગાદીએ િવરાજેલા મહારાઓ ી લખપત એ થાપેલી ‘ જભાષા પાઠશાળા’ તે સમયની  ભારતમાં કિવઓના સજન 

માટેની અિ વિતય સં થા હતી.મહારાવે ખુદ પણ કેટલાક સાિહ યનંુ સજન કરેલું છે. 
બી  ભાગમાં કાપડીવંશની થાપના અને તેના સંત ી મેકણદાદાનો ઇિતહાસ રજૂ કરેલો છે જેનો સંબંધ રામાયણ સમય 

સાથે જોડાયેલો છે એવંુ ણવા મ યંુ છે.આ ઉપરાંત દાદા કંથડનાથ અને અ ય ણીતા સંતોનો પ રચય આપવામાં આ યો છે.આ 
જ ભાગના બી  િવભાગમાં કુલ ૫૪ જેટલા કિવઓની વનઝરમર કરાવવામાં આવી છે. 

ઉપરો ત બંને ભાગોમાં સંતો અને કિવઓ જેમાં ક છ રા યામલ દર યાનના તમામ ધમ,સં દાયના સંતોનો સમાવેશ 

થયેલો છે.તેની સાથે સાથે તે સંતો –કિવઓએ રચેલા કા યો,ગીતો,સાખીઓ,દુહા પણ ગુજરાતી અથસિહત વણવેલા છે.જે 

અ યાસુઓને સમજવામાં ઉપયોગી થાય છે. 
કારા ડુંગર ક છ  : 

કારાણી એ સંપા દત કરેલંુ પુ તક ,’કારા ડંુગર ક છ ’એ મૂળલેખક એલ.એફ.રશ ુક િવિલય સનંુ પુ તક –The 

Black Hills KUTCH(In History and Legend)-A Study in Indian Local Loyalties નંુ અનુવાદ વસંતરાય 

પ ટણીએ કરેલું છે.ક છના ઇિતહાસ અંગે અ યાસ કરવા માટે આ પુ તક ખૂબજ અગ યનંુ છે.મૂળલેખક રશ ુક િવિલય સે ક છના 
કૉિ ટ યુશનલ એડવાઇઝર તરીકે સને ૧૯૩૨ થી ૧૯૩૫ સુધી કામ કયુ હતંુ ક છના ભૂતકાળ અને વતમાન સુધીના ઇિતહાસનંુ 
િન પણ કરાયેલંુ છે.ક છની સમ યાઓ અને િ ટશરોની ક છમાં દર યાનગીરીની િવગતો માણો સાથે આપેલ 
છે. થાપ યો,બંદરો,રણની સમ યા,આઝાદી સમયની ક છની િ થિતનંુ વણન ણવા મળે છે.ઘણી જ યાએ ફોટાઓ સિહતની 

માિહતી આપેલ છે. 
ક છનો ોમવલે જમાદાર ફતહેમહ મદ : 

ઉ ત પુ તકમાં ક છના પરા મી ,કત યિન  જમાદાર ફતેહમહ મદનો ઇિતહાસ અને ક છની ત કાલીન રાજનીિતનો 

યાલ આ પુ તકમાં આપેલ છે.હૈદરાબાદના ટીપુ સુલતાન સાથેના તેના સંબંધોની ણકારી અહી વણવેલ છે.આ બાબતની 
સાિબતી પે હાલ ભુજના ક છ યુિઝયમ ખાતે રાખવામાં આવેલ ટોપના અવલોકન પરથી મળે છે. 
ક છની રસધાર: 
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ક છની રસધાર જેવા દળદાર પુ તક કુલ પાંચ ખંડમા છે.જેમાં ક છની ઐિતહાિસક કથાઓ વણવવામાં આવેલી 
છે. ાંિતગુ  પં ડત યામ કૃ ણવમાકૃ ણવમા અને વન પિતશા ી જયકૃ ણ ,જૈન ે ીઓ વગેરેની અવાચીનયુગના 

ઇિતહાસનો અહી ણવા મળે છે.કારાણી ના પુ  ી બાલમોહન કારાણીએ ‘ક છની રસધાર’ની સંયુ ત આવૃિ  સને ૨૦૧૬ 

માં ગટ કરેલ છે. 
મ અબડો અભંગ: 

 આ પુ તક ક છના સંહ સમાન મ અબડા  એક પરા મી રાજવીની ઐિતહાિસક નવલ છે.જેમાં અ લાઉ ીન 
ખલ ના ક છના મ અબડા સાથેના સંઘષની કથા વણવવામાં આવેલ છે. 
ઉપસંહાર: 

 ઉપરો ત કારાણી ની રચનાઓમાં ક છના ઇિતહાસ ને લગતા લગભગ તમામ પાંસાઓ િવશે ણવા મળે છે.તેમના 

સાિહ યમાં જે પણ ઐિતહાિસક માિહતી આપવામાં આવી છે તે પુરાવાઓ અને અસલ દ તાવેજો પરથી લેવામાં આવી હોય એવંુ 
આ પુ તકોના વાંચનની િતત થાય છે. ણયકથાઓ,ચ ર ો,ક યો,વગેરેમાં ઇિતહાસનંુ ત વ જોવામાં આવે છે.જેમ ઝવેરચંદ 

મેઘાણી  એ સૌરા ની સં કૃિતમાં ઇિતહાસનંુ દશન કરાવેલું છે તેમ ક છની લોકસાિહિ યક કૃિતઓમાં ક છના ઇિતહાસનંુ દશન 
કરા યંુ છે.મુ ય કૃિતઓ અને ઐિતહાિસક બાબતો રજૂ કરવાનો અહી યાસ કરેલો છે પરંતુ કારાણી ની તમામ કૃિતઓની િવગતો 

રજૂ કરી શકાય એમ નથી એ એક મયાદા છે.અંતે એટલંુ તો જ ર છે કે ક છના ઇિતહાસનો અ યાસ કે ઐિતહાિસક સંશોધનોમાં 

દુલેરાય કારાણી ના સાિહ યમાંથી પસાર થવંુ જ પડશે. 
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વતં તાએ માનવીના વન ુ ંએક આગ ુ ં પા ુ ંછે. તેના િવના રા , સમાજ ય તનો િવકાસ થઈ 

શકતો નથી ઈ.સ. ૧૭૫૭ના લાસીના ુ થી ભારતમા ંવેપાર કરવાના ઉદશથી આવેલી ટ શ  ઈ ટ  ઇ ડયા 

કંપની ૨૪ પરગણાની સ ા ા ત કરતા ંથઈ ગયા હતા.ં પરં  ુ તેમની લાલાસા તી  બનતા ઈ.સ. ૧૭૬૪ના ં

બકસરના ં ુ  બાદ બગંાળ, બહાર અન ેઓ ર સાની દવાની સતા ા ત કર ને ભારતના ભોગે ઈ લે ડ સ ૃ  

થાય એવી નીિતઓ ટ શ ઈ ટ ઇ ડયા કંપનીના ગવનરોએ  અપનાવી હતી. તેથી ભારત આિથક ,રાજક ય, 

સામા જક  ટ એ ધકારમા ંગરકાવ થઈ ગયો. પરં  ુ િનરાસા  ખખેંર ન ેલોકોએ ેજોને  ભારતમાથંી હાકં   

કાઢવા માટ  થમ વતં   સં ામ  ઈ.સ. ૧૮૫૭મા ં લડાયો. જો ક તે સફળ થઈ શ ો નહ .પરં  ુ આ થમ 

વાતયં સં ામમાથંી ેરણા મેળવીને રહ   ગયેલી ટૃ ઓન ે ૂર કરવા યાસ થયો અન ે ભારતને સં ણૂ  

લુામીમાથંી ના દુ કરવા માટ આદોલનો થયા.  

ઈ.સ.૧૯૧૫મા ં ગાધંી  દ ણ આ કાથી ભારત પરત ફયા યાર સમ  ભારતનો વાસ કર  

ભારતીય ખે તૂો, મ ુરો, કામદારોના ો તથા ભારતની આિથક પર થિતનો યાલ મેળવીને  લોકોની 

ુ દશા ુ ં કારણ ેજો છે તે ુ ં તેમન ેસમ ુ.ં ેજોને હાક  કાઢવા અહ સક લડતો ચલાવી.તેમા ંસમ  

ભારતને ક મા ં રાખીને શ આતની લડતો સફળ થઇ.તેથી તેમાથંી ેરણા લઇ અનેક ભારતીય લોકોએ 

ગાધંી ની િવચારસરણીથી ભાિવત થઈને વાતં યસેનાનીઓ બનીને ગાધંી ગુના દોલનોમા ં તેમનો 

યથાયો ય ફાળો આ યો.  

આપણા દશન ેઆઝાદ  અપાવવામા ંઅનેક મહા ુ ુષો ુ ં દાન રહ ુ ંછે અને આ મળેલી વાધીનતા 

કઈ ર તે ખરા અથમા ંસાકાર કરવી તે માટના કાય  પણ આવા લોકો ારા કરવામા ંઆવે છે. તથા આવા કાય  

પાર પાડતી વખતે તેઓએ પોતાના ુ ુ ંબની અને સમાજની પણ દરકાર કરલી નથી. આપણા દશને આઝાદ 

કરાવવામા ંઆવા અનેક નામી અનામી લોકોએ અ ૂ ય ફાળો આપી આઝાદ ને પોસવા માટ તન, મન અને 

ધનથી સેવા કરલ છે. તૂકાળના ઇિતહાસ પાછળ નજર કર એ યાર આપણને એ બાબતનો ચો સ યાલ આવે 

છે કોઈ પણ કારના પ રણામ પાછળ ઘણા લાબંા સમયના પ રબળો ભાગ ભજવતા હોય છે. 

આપણા દશને આઝાદ  અપાવવામા ં  લોકોનો ફાળો છે તે પૈક ના એક લોકસેવક ાિંતકાર  ક પછ  

વતં  સેનાની કહો તો દરક શ દ મના માટ સાથક નીવડ તેવા મા ંભારતના સ તુ ી ણુવતંરાય મહતા 

િવશેની મા હતી આપવાનો આ મારો િવન  યાસ છે. તેઓ ઉ ર જુરાતના સરહદ  િવ તાર એવા વાવ 

તા કુાના વતની છે.૧ 

 વતં સેનાની વ. ી  ણુવતંરાય કાળ દાસ મહતાનો જ મ ૨૯મી એિ લ ૧૯૩૨ના રોજ પોતાના 

વતન વાવમા ંથયો હતો. તેમના પર તેમના માતા અને િપતા બનંેનો સારો એવો ભાવ પડલ. બાળપણથી જ 

મા ૃ વ ીએ સારા સં કારો ુ ંિસચન ક  ુહ ુ ંઅને િપતા એ સાહિસકતાના પાઠ શીખ યા હતા ના ફળ વ પે 
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તેમનામા ંદશદાઝની ભાવનાનો િવકાસ થયો અને વુાન થતા ંતેના રંગે રંગાયા અને પોતાના માતા િપતા ુ ં

નામ ઉ ુ ંહ ુ.ં તેમના ધમપ ની ુ ંનામ દયાબેન છે અને દ કરા ુ ંનામ રા ુભાઇ છે. ણુવતંરાય મહતાએ 

ફ ત સાત ધોરણ ધુીનો જ અ યાસ કરલ હતો.  

તેમા ંતેઓ ઘણા જ તેજ વી હતા પરં  ુ વન ઘડતરમા ંતેઓ ઘણા આગળ પડતા હતા રા વાદની 

િૃ ઓ કરતા કરતા તેમણે પાટણમા ંઆવેલી નમદાબાઈ સં ૃત પાઠશાળામા ં વેદનો અ યાસ કય  હતો. 

કારણક આ પાઠશાળામા ંરહવાની અને જમવાની િુવધા હોવાથી તે ગેના ોની ચતા ટળ  હતી. અને 

રા ની િૃ  ચા  ુરાખી હતી. ુ તકોના વાચંનનો તેમને શોખ હતો અને  વનભર ટક  ર ો હતો.૨ 

લોકસેવક એવા વ. ી ણુવતંરાય કાળ દાસ મહતાની ગાધંી ગુના દોલન સમયે બૂ નાની મર 

હતી પરં  ુતેમ ુ ંકાય મો ુ  ંહ ુ.ંજો ક ગાધંી ના શ આતના દોલન એવા ક અસહકારની ચળવળ, સિવનય 

કા નૂભગં તથા અ ય ખે તૂ દોલન વા દોલનમા ંજોડાવવા ુ ં સૌભા ય ા ત થ ુ ંન હ ુ.ંપણ તેમના 

િપતા પાસેથી ેજો ભારત ુ ંશોષણ કર છે અને ગાધંી  દશબાધંવોન ેતેમાથંી ુ ત અપાવવા  માટ ય નો 

કર છે તે ુ ં સાભંળતા જ તેઓની ઈ છા ગાધંી ના રચના મક કાય મમા ં જોડાવાની થઈ. ેજો સામે 

ગાધંી એ શ  કરલી ૧૯૪૨ની હદ છોડો દોલન લડત સમય ેતેમની મર ફ ત દસ વષની હતી. પરં  ુ

તેઓ આઝાદ ની લડત સમય ેહ ત લ ખત (સાય લોન) પિ કાઓની કાળ દાસ ભોજક, નૂમચદં મફતલાલ 

પર ખની ચૂના અ સુાર લખીને ગામડ ગામડ જઈને પિ કાઓ ુ ં િવતરણ કરવા ુ ં કામ શ  ક .ુ પિ કા 

વેચતા વેચતા વાધીનતાના કાય  કરતા કરતા અનેક વખત અ ેજ ભાઇઓના હાથે પકડાઇ જતા ંતો લવાસ 

ભોગવવાનો વારો આવતો. છતા ંપણ લવાસ સહષ વીકાર  લેતા.ં તેમને િશહોર  લમા ંબે દવસ, સાદરા 

લમા ં૧૬ દવસ, વડોદરાની  ગાયકવાડ  લમા ંએક  અઠવા ડયાની લની સ  ભોગવી હતી અને લમાથંી 

ટ ા બાદ  તે ા તકાર  િૃતઓ ચા  ુરાખતા હતા. એ સમયે વાવમા ંરાણા  વાઘેલા ગીરદાર હતા. 

તેઓ ેજોના આ ીત હતા.એટલે ટશ સરકારની આવકનો છ ો ભાગ મહ લૂ તર ક ઉ  ર તે 

ઉઘરાવવાનો  આ હ રાખતા. તેથી ખે તૂોની થિત દયાજનક હતી. આથી લોકો ેજો અને ગીરદારોથી 

ાસી ગયા હતા. લોકોનો ઉ સાહ વધારવા માટ વ. ી ણુવતંરાય મહતા કહતા ક આઝાદ  આવશે તો તમાર 

ગીરદારોને  આવકનો છ ો ભાગ આપવો નહ  પડ. વેઠ નહ  કરવી પડ. 

                            

               ગાધંી ના રચના મક કાય મા ં જોડાઈન ે લોકોન ે િશ ણ આપવા રા ી વગ  શ  કયા. સાથ ે સાથે 

રા ય િૃતના      કાય મો પણ રૂા પાડવામા ંઆવતા હતા અને િવિવધ નાટકો,  ગીતો,  કિવતાઓ અને 

સાં ૃિતક કાય મો ારા લોકોન ે મનોરંજન ૂ ું પાડવામા ંઆવ ુ ંહ ુ.ં વહમ,  ધ ા વા િવષયો પર પણ 

કાશ પાડવા ુ ંકામ કરતા હતા. દા બધંી વા કાય મમા ંજોડાઈને દા ના પીઠાઓ પર પીકટ ગ કરવા ુ ંકામ 

કરતા હતા.  દા  બનાવવા માટ  સામ ી મળતી તેનો નાશ કરતા હતા. તેઓ સભાઓમા ંજતા, સરઘસ કાઢતા, 

િવદશી કાપડની હોળ  કરતા.ં વદશી કાપડ બનાવવાનો ચાર કરતા. સાળવીયો પણ વ  ુમળતા તુર કાતંીને 

અમદાવાદ,  પાલન રુ, અને  િવ રુ ખાદ  ઉ ોગ ક મા ં બનાસકાઠંા જ લા ુ ં તૂર લઈ જતા હતા.૩ 

લોકસેવાના કાય મા ંપણ તેમ ુ ંઆગ ુ ં દાન રહ ુ ંછે બનાસકાઠંા જ લામા ં રૂ સમયે અકબરભાઈ 

ચાવડા સાથે મળ ન ે રૂ પી ડત લોકોમા ંરાહતના કાય  કર ન ેબચાવો િૃ  કરતા હતા. મહામાર  ક રોગચાળા 
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સમય ેલોકોના ઘર ધુી જઈને દવા પહ ચાડવા ુ ંકામ કરતા હતા. અને ર તિપ ના દદ ઓની સેવા કરતા ક 

મની સમાજ ારા િતર ૃત કરલા હતા. હમંેશા પારકા ુ ંઇ છનારા આ સેવકન ેકોઈ પણ કારની કાર કદ ની 

ચતા ન હતી. ૧૯૫૩મા ંલોક બોડમા ંકાર ુન તર ક જોડાઈને લોકોની સેવા કર . વેદનો અ યાસ કરલ હોવાથી 

વેદાતં શા ી તર કની પણ ફરજ બ વેલી છે. 

વાવ ટટમા ંરો ળ ુ ંપડ ુ ંઅને લોકો તેનાથી ૃ  ુપામતા હતા. એવા સમાચાર ગાધંી એ છાપાઓમા ં

વાં યા અને વાવના રાણો ને પ  લ યો ક તમારા ટટમા ં વ તી મર  રહ  છે તે માટ ઘટ ુ ંકરો. વળતા 

જવાબમા ંવાવના રાણો એ ક ુ ંક ુ ંમારા ગ  માણે કામ કર  ર ો .મા ું ટટ ના ુ ંછે અને વધાર કામ 

માટ આપના સહકારની જ ર છે. એવા સમયે ભ ચ જ લાના મામલતદાર નમદાશકંર અને તેમની ધમપ ની 

ીમતી કમલાબેનને બનાસકાઠંામા ંમોક યા અને તેમની સાથ ે ણુવતંરાય મહતા સાહબ પણ જોડાયા અને 

બનાસકાઠંાના સસંદ સ ય ી અકબરભાઈ ચાવડા પણ જોડાયા હતા. ગામે-ગામ ફર ન ેલોકોન ેદવા- ગોળ ઓ 

આપતા હતા અન ે નામ ન ધતા હતા. લોકો આરો યની સાથે સાથ ેદશની આઝાદ ની િૃ  અને કળવણીથી 

લોકોને તૃ કરવા ુ ંકામ કરતા હતા. 

ભારતની વતં તા બાદ દશી રા યોના િવલીનીકરણ વખત રાધન રુ નવાબ ે પા ક તાનમા ં

ભળવાની તૈયાર  કર  અને તેમા ંકટલાક ગીરદાર પણ જોડાયા હતા. એવા સમય ેબનાસકાઠંા વતં સેનાની 

અને સાસંદ ી અકબરભાઈન ેસાથે લઈને વતં  સેનાની ી ણુવતંરાય ગામ ેગામ ફર ને ગીરદારોને 

ખાતર  કર  અને ભારત તરફ  રહવાની અપીલ કર  હતી. 

ભારત અન ેપા ક તાન વ ચેના ુ  સમય ેરાહત સામ ી પહ ચાડવાથી લઈને સૈિનકો માટ દા તર  

િુવધા અને તેમની જ રયાતની વ ઓુન ેપહ ચાડવા ુ ંકામ તથા લોકોમા ં ુ નો ખોટો ડર ન પેસે અન ેલોક 

િૃત આવે તે માટના ય ન કરતા હતા. ારક  તો સૈિનકો માટ દા ગોળો બનાવવા માટ ુ ંકામ પણ આવી 

પડ ુ ંહ ુ.ં૪ 

આમ પોતાના હત માટ તો દરક જણ કાઇં પણ કરવા તૈયાર હોય છે પરં  ુ યાર રા ના હતની 

કાયની વાત આવે યાર દરક માટ એક મોટો  બની જતો હોય છે. કમક તે સમય ેઅનેક મહા ુ કલીઓનો 

સામનો કરવો પડતો હોય છે. તથા પ રવાર અને સમાજ માટ સયંોજન સાધવામા ં ય તએ અનેક ભોગ આપવો 

પડતો હોય છે. રા  માટ આવો ભોગ એવી ય ત જ આપી શક ક ને પોતાની ન હ પરં  ુપોતાના રા ની વ  ુ

ચતા હોય. આવી ય તઓના નામમા ંઆપણે ચો સપણે કહ  શક એ ક વાવના વતની વતં  સેનાની વ. 

ી ણુવતંરાય કાળ દાસ મહતા એક રા વાદ . રા ્ હતે  હતા એ ુ ંકહ  શકાય. આવા મહાન ય ત ુ ં

અવસાન 17/06/2016ના રોજ પોતાના વતન વાવમા ંથ ુ ંહ ુ.ં  

િવિવધ ે ે રા ની સેવા કર  હોય તેમન ેઅને તેમના આિ તોને વિવવેકાનદં નીિધમાથંી વાતં ય 

સેનાની વ. ી ણુવતંરાય કાળ દાસ મહતા વાવ તા. વાવ જ લો  બનાસકાઠંાને  તા.07/07/1990થી તા. 

31/07/1994 ધુી િપયા 500/-( ક િપયા પાચંસો રુા) તથા તા..01/08/1994થી તા.31/07/1996 ધુી 650/-

( ક િપયા છસો પચાસ િપયા રુા), તા.01/08/1996 થી 14/08/1997 ધુી િપયા 800/-( ક િપયા આઠસો 

રુા), તા.15/08/1997થી આ વન પીયા 1500/-( ક િપયા એક હ ર પાચંસો રુા) ભારત સરકારની 
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પે શન યોજના અ વય ેતેઓએ જો પે શન માટ અર  કર  હોય અને તે જુબ ભારત સરકાર તેઓને કોઈ પણ 

પે શન મં ૂર કર તો તે પે શન મં ૂર થયાની તાર ખથી અ ેથી મળ ુ ંપે શન બધં થવાને પા  રહ છે. 

 આમ વતં તાના દોલનમા ં જુરાતની આગવી િૂમકા રહ  છે.તેમા ંએ સમય ેપછાત ગણાતા 

બનાસકાઠંા લાએ પણ ગાધંી ગુના દોલનમા ંપોતાની સહ-ભાગીદાર  પણ નોધાવી હતી. તેના ને ૃ વમા ં

બનાસકાઠંાના અ ીમ વતં સેનાનીઓએ મહ વની િૂમકા ભજવી હતી. ેજોના શાસન પહલા દશી રા યો 

અને બનાસકાઠંાની સ ૃ  ચોમેર સર  હતી. ેજોનો િતકાર કરવા માટ બનાસકાઠંાના 

થરાદ,વાવ,ભાભર,ધાનેરા ,રાધન રુ,પાલન રુ વગેર વતં યસેનાનીઓએ ેજો િવ ુધ ચાર કય  અને 

લોકોમા ં િૃત લાવવાના ખાસ યાસો કયા હતા. 

આમ વાવના વતં સેનાની વ. ી ણુવતંરાય કાળ દાસ મહતા િસવાય બનાસકાઠંા લામા ં

ેજો સામે બી  અનેક નામી અનામી લોકોએ તથા સ દુાયોએ પોતા ુ ંયથા યો ય યોગદાન આ ુ ંહ ુ.ંઆમ 

વતં તા દરક વગના ઘણા બધા ય નોથી મળ  છે. પરં  ુઆઝાદ  અખડં ના મળતા ભારત – પા ક તાન 

એવા બ ેદશ અ ત વમા ંઆ યા.તો યાના િનવાિસતોને થરાદ, ઈુગામ, વાવ ,પાલન રુ ,રાધન રુ વગેરમા ં

વસાવવા માટ ભાર જહમત ઉઠાવી હતી.તથા ભારત –પા ક તાન બોડર ઈુગામ સરહદ ન ક ન  કરવા 

માટ ખાન અ ુલ ગફારખાન (સરહદના ગાધંી) અને સરદાર વ લભભાઈ પટલ પણ આ યા હતા.અને  

િનવાિસતોને ભારતમા ંલાવવા મદદ કરનાર રણછોડભાઈ સવાભાઇ રબાર  તેમને પણ ભારત – પા ક તાન ુ  

વખતે લ કરને સહ સલામત હથીયાર, ખોરાક,અન ેતમામ કારની સવલતો રૂ  પડવા ુ ંભગીરથ કાય ક  ુ

હ ુ.ં    

 
 

સદંભ થંો 

1. આચાય, ણુવતંરાય “માર  વનયા ા ” પ રચય ુ તકા , .ૃ૫-૬-૭ 

2. મહતા,રા ુભાઈની બ  લુાકાત તા.૧૩/૩/૨૦૨૨ 

3. બ  લુાકાત ,એજન  

4. આચાય, ણુવતંરાય “માર  વનયા ા ” પ રચય ુ તકા, .ૃ ૭ 
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દરબાર ગોપાળદાસ દસાઇ 

(આઝાદ ની  લડત મા ંસવ વ સમિપત કરનાર રાજવી અન ે વાતં ય સેનાની) 
ડૉ. સજંય ુમાર આર. સખીયા  

િવ ાિવહાર હાઇ લૂ – આટકોટ 

Email- drsanjaysakhiya@gmail.com 
 

 દરબાર  ગોપાળદાસ ને ભારતના થમ રાજ ુમાર તર ક યાદ 

કરવામા ંઆવે છે. મણે ટ શ રાજ સામે વતં તા સેનાની બનવા માટ 

પોતા ુ ંરજવા ું છોડ  દ  ુહ ુ.ં દરબાર ગોપાળદાસે વતં તા ચળવળ 

અને જુરાત ના રજવાડાઓમા ંએક કરણ મા ં ુ ય િૂમકા ભજવી હતી. 

પરં  ુભા યે જ તેમને ેય મ યો હતો. અલબત, તેમણે ારય આકાં ા 

નહોતી કર . 

 બી ુ  ક આજથી સો વષ પહલા સૌરા મા ંએક એવા રાજવી થયા 

મણે ‘ હ રજનો’ ને પોતાની પાસે બેસાડ ા , ગળે લગા યા, એટ ુ ંજ નહ  

આ રાજવી એ તેમના છે લા સતંાન ના જ મ પહલા હર ક  ુક ‘’ જો 

દ કર  જ મશે તો તેને હ રજન દ કરા સાથે પરણાવશ’ે’ જોક તેમના ધમ 

પ ની ભ ત બા એ દ કરાનો જ મ આ યો હતો. આપણે વાત કર  ર ા છ એ સૌરા ના ઢસા અને રાય – સાંકળ  

ના રાજવી દરબાર ગોપાળદાસ દસાઇ ની.... 

વૂ કાર કદ  

ગોપાળદાસ અને તેના ં વૂજો ખ તલ પાટ દારો હતા. તેમના ં વૂજ દસાઇ ભાઇ અમીન ની હમત 

અને મરાઠા ગાયકવાડ સાથેના તેમના સબંધંો બૂજ ન ક ના ર ા છે.  ગોપાળદાસ અને તેમના વૂજો નીચેની 

િવશેષતાઓ ધરાવતા હતા. 

1. તેઓ બરોડા ટટ ના ંઇનામદાર હતા. 

2. તેઓએ દસાઇ અને અમીન પદવી ા ત કર  હતી. 

3. ાિતએ પાટ દાર અને વૈ ણવ ધમ પાળતા હતા. 

4. તેમણે પોતાના વનનો મોટોભાગ સૌરા મા ંિવત યો હતો. 

5. ઝવેરચદં મેઘાણીએ આલેખેલ નવલકથા ઇ.સ. ૧૯૩૭ મા ં ગટ થઇ હતી. ુ ંનામ ‘’ સોરઠ તારા 

વહતા પાણી ‘’ આ નવલકથા વા તવવાદ  હતી. અને તેમા ં રુ દવ ના ંપા  મા ં‘ દરબાર ‘ અથવા 

રાજ ુમાર ગોપાળદાસને તલ પશ  ર તે ર ુ  કરલ છે. 

 ઇ.સ. ૧૯૨૦ આસપાસ મા ંકાઠ યાવાડની સાં ત પ ર થતી જોઇએ તો ગાધંી દોલન ની અસર બુ 

ઓછા રજવાડાઓ મા ંિવ તરલી હતી. આમ, એક સદ  પહલા સમાનતાના િસ ાતંો ને ચ રતાથ કરનારા દરબાર 

ગોપાળદાસ દસાઇ  ુ વન ઘટના ધાન ર  ુછે. એટલેજ ણીતા લેખક રાજ મોહન ગાધંી એ ગોપાળદાસ 

દસાઇ  ુ વન – ચ ર  આલેખ  ુ  ુ કત લ  ુછે. આ ુ તક  ુનામ છે. “ િ સ ઓફ જુરાત, ધ એ ા 

ઓડ નર  ટોર  ઓફ િ સ “ આ થંના સદંભમા ંઆવો ણીએ વત ં ા સં ામ અને દશ ેમને સજંોગતી 

દરબાર ગોપાળદાસના વનની અનદખી ઐિતહાિસક વાતો.... 

1. જુરાતમા ભ  વગ તરફ થી દ લતો અને મ હલાઓને સ માન આપવાની જો કોઇએ શ આત કર  

હોય તો તે દરબાર ગોપાળદાસ દસાઇ હતા. 
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2. ઉપરાતં આઝાદ  મ યા પછ  ગોપાળદાસ દસાઇ એ ધા  ુહોત તો પોતે ઉ ચ હોદો ા ત કર  શ ા 

હોત પરં  ુતેમ કરવાના બદલે તેમણે અ ય લોકોને લીડરશીપ માટ તૈયાર કયા. 

અ ુ યોના ઉ ાર – ઉ કષ માટ દરબાર ગોપાળદાસ દસાઇ એ પહલ કર  હતી. આ િવશે 

ગોપાળદાસના દ કરા બા ર  દસાઇ લખે છે ક “ મારા િપતા એ ચોથા સતંાનના જ મ અગાઉ ગાધંી  

ને વચન આ ુ ંહ ુ ંક જો તેમ ુ ંહવે પછ ુ ંસતંાન દકર  જ મશે તો તેને હ રજન દ કરા સાથે પરણાવશે.”1 

તેમના ઢ ુ ત િમ ો ને સાર  ર તે ખબર હતી ક ગોપાળદાસ દસાઇ  કહ છે તે કર જ છે. બા ર  દસાઇ 

હાલ અમેર કામા રહ છે. તેઓ  લખે છે ક. ‘’  અ ુ યો ( દ લ તો ) તરફ ના ભેદભાવ નો િવરોધ કરવા માટ 

૧૯૨૮ મા પોરબંદર મા ંયો યેલી ચોથી કા ઠયાવાડ  રાજક ય પ રષદમા ંમારા માતા િપતા રુ નગર 

થી પોરબદંર ર વેમા ંઅ ુ યો માટના ‘ અનામત ‘ ડ બા મા બેસીને ગયા તા ’’2 આ િસવાય ૧૯૩૬ મા 

દરબાર ગોપાળદાસ દસાઇ એ ‘ અ ુ ય ‘ ગણાતી ાિત માથંી આવતા ભ ૂભાઇ વાઘેલા નામના ય તને 

બન હર ફ  ધારાસ ય તર ક ુટં ને મો યા હતા. રુા ભારત મા આ કારનો થમ  ક સો હતો. ૧૯૨૨ 

ના અરસામા નવ વન મા ‘ કા ઠયાવાડ’ િવશેષાકં મા રા ઓને ઉદશીને ગોપાળદાસે એક માિમક પ  

લ યો હતો. .... આપણે રા ઓ અને તા કુદાર  એવો દાવો કર એ છ એ ક આપણે ના ર ક છ એ. 

પણ ખરખર આપણા રા યો મા ંલોક લાગણી ુ ં ુ ંછે ? આપણા મં ીઓ  ુકઇ ર તે શોષણ કરાય  

એવી યોજનાઓ ઘડ ા કર છે. . વગેર વગેર. 

ારં ભક કાર કદ  

ઇ.સ ૧૮૮૭ મા જ મેલા ગોપાળદાસ દસાઇ  ુ ળૂ વતન ન ડયાદ પાસે આવેલ વસો ગામ 

હ .ુવસોના દરબાર બાઇદાસ દસાઇ ( પાટ દાર ) ને કોઇ સતંાન હ  ુનહ . એટલે તેમની બહન સમ ુબા 

ના દકરા એટલે ક ભાણેજ ગોરધન ને દતક લધો. દતક ુ  ને પોતાનો વારસ હર કર  એને ન  ુનામ 

આ  ુ’’ ગોપાળદાસ ‘’ બાઇદાસ ના અવસાન પછ  ઇ.સ. ૧૯૧૧ મા ગોપાળદાસે િવિધવત ર તે રાજ –

કારભાર સભંા યો. સૌરા  ુઢસા અને રાય- સાકંળ  તેમના તાબામા ંદખરખ હઠળ આ .ુ ઇ.સ ૧૯૧૧ મા ં

યાર ગોપાળદાસે ઢસા અને રાય સાંકળ  ના રાજવી તર ક પદભાર સભંા યો યાર એ રા યનો િવ તાર 

૧૨ ચોરસ માઇલ નો હતો. અને વ તી મા  ૧૫૦૦ ની હતી. 

લ ી કાય  

1. રા  બનતા ની સાથે જ તેમણે હર ક  ુક ‘’ રા ય મા દરક ય ત િવના સકંોચે તેમનો સીધો 

જ સપંક કર  શક છે. 

2. તેમણે રા યમા ંમફત િશ ણ દાખલ ક  ુહ ુ.ં 

3. ઇ.સ. ૧૯૧૫ મા ંમેડમ મો ટસર ની કળવણી થી ભાિવત થઇને વસો મા ં થમ મો ટસર  શાળા 

શ  કર  હતી. મા ંમાગદશક તર ક મોતીભાઇ અમીન ને રો ા હતા. જુરાત રાજયની તે થમ 

મો ટસર  શાળા હતી. 

આઝાદ ની લડતમા ં 

દરબાર ગોપાળદાસ રા  હોવા છતા ગાધંી ની આઝાદ ની લડત મા ંસામેલ થવા અને ેજો સામે 

ઝપલંા .ુ ગાધંી  સાથે લડતમા ંજોડાયા, ેજ સરકાર ૧૯૨૨ મા ંદરબાર ગોપાળદાસ ના ંઢસા અને 

રાય સાકંળ  ને ટાચંમા ંલી ુ.ં ેજોએ ગોપાળદાસના મોટા ુ  યૂકાતંને નવા શાસક તર ક દરખા ત 

કુ . જો ક યૂકાતેં પણ આ ઓફર ને ફગાવી દ ધી હતી. યાર બાદ તેમના બી ુ ોને રા  તર ક રાખવા 

ઓફર કર .તેઓ બધાએ પોતાના િપતા ના પગલે ચાલીને ઓફરને ફગાવી દ ધી હતી. આ ઘ ના બાદ 
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સરદાર વ લભભાઇ પટલે ક  ુ ‘’ ભાઇ ી ગોપાળદાસનો યાગ જુરાતના ઇિતહાસ મા ં વુણ અ રો મા ં

લખાશ.ે” 

ગોપાળદાસની િમલકતો જ ત થયા પછ  તેઓ બોરસદમા ં થળાતં રત થયા હતા. યાથંી તેમણે 

બોરસદ સ યા હ મા ંભાગ લીધો હતો. તેમના કાય ને લીધે જ ગાધંી  એ જ તેમને દરબાર ુ ં બ ુદ આ ુ ં

હ ુ.ં ઈસવીસન 1922મા ં ટશ હ ુમત હઠળના વઢવાણ ક પમા ં કા ઠયાવાડ રાજક ય પ રષદ ુ ં

આયોજન કરવામા ં આવેલ દશસેવા માટ રાજગાદ  નો યાગ કરનાર દરબાર ગોપાળદાસ ને આ 

અિધવેશનમા ંમાનપ  આપવામા ંઆવેલ.3 

કાઠ યાવાડ રાજક ય પ રષદ 

તા.1/1/1939 ના કા ઠયાવાડ રાજક ય પ રષદની કાયવાહક સિમિતની બેઠક ગોપાળદાસ ના ખુ 

થાને મળ  હતી તે દવસે રા ે લ બડ મા ંજગંી સભા થઈ મા ંશહર અને આસપાસના ગામોમાથંી લગભગ 

૧૫,૦૦૦ માણસોએ હાજર  આપી હતી તે સમયે આ કારની મોટ  સભા મા ંઆ સભા ને ગણાવી શકાય. 

આ સભા મા ંન  કરલ ઠરાવ જુબ લ બડ મા ંજવાબદાર  પ રષદ તા.19 / 2 /1939 ના રોજ દરબાર 

ગોપાળદાસ ના ં ુ ખુ થા ભરવા ુ ંન  થ ુ.ં લ બડ  રા યે  દમન ુ  ુ,ભ ત બા ની મોટર ઉપર 

મુલો કરવામા ંઆ યો , ૭૦૦ ટલા માણસો ઘાયલ થયા, એ હજરત કર , આ સ યા હ ૧૯૩૯થી 

૧૯૪૩ ધુી ચા યો ણે સમ  જુરાત અને હદ ુ ં યાન દો  ુહ ુ.ં 4 

 ૧૯૩૦ ની સિવનય કા નૂભંગની ચળવળ મા ંસમ  દસાઇ પ રવાર ને સા ુ હક લની સ  કરવામા ં

આવી હતી. મા ંગોપાળદાસ તેમના ંપ ન ભ તબા, ુ ો મહ  અને યુકાતં અને તેમની ધમપ નઓ 

અને તેના છ મ હનાનો નવ ત ુ  બાર ને કદ કરવામા ંઆ યા હતા. બાર ને સૌથી બાળ વાતં ય 

સેનાની તર ક ઓળખવામા ંઆવે છે. યારબાદ બાર ને કારણે ભ તબાને સાબરમતી લમા ં થળાતંર ત 

કરવામા ંઆ યા હતા. 

૧૯૩૮મા ંહ ર રુા ક ેસના અિધવેશન ના તેઓ વાગત સિમિતના અ ય  ર ા હતા. તેમજ બોરસદ 

નગરપા લકા અને ખેડા જ લા લોકલ બોડના ખુ ર ા હતા. વડોદરા રા ય  મડંળ તથા કા ઠયાવાડ 

રાજક ય પ રષદના ખુ પદ તમને શોભા યા હતા. 

 ઇ.સ. ૧૯૪૭ મા ંવસોમા ંલ મુિતઓ પર મુલો થયો યાર ગોપાળદાસે નવી દ લી મા ંબધંારણ 

સભાની કામગીર  બા ુ  પર કુ  વસો દોડ  ગયા હત. અને કોમવાદ થતો અટકાવેલ અને પીડ તો માટ 

રાહત અને વળતર ની યવ થા કર  હતી. 

- દરબાર ગોપાળદાસ અને તેમના પ ન ભ ત લ મી આઝાદ ની લડત મા ં રંગાઇ ગયા ખાદ  

આપનાવી અને વદશી ની લડતને વેગ આપવા હાકલ કર . અનેક વાર લમા ંગયા એમ લેખક રાજમોહન 

ગાધંી તેમના ુ ત ્  મા ંન ધે છે. એ  ુજ નહ . ગોપાળદાસ અને તેમના ધમપ ન ભ તબા એ વૈભવ – 

િવલાસ  ુ વન ય  કઠ ન અને પ ર મ વા  વન પસદં ક  ુહ ુ.ં 

- એક ર તે તેઓએ ીમતંાઈ છોડ  વે છાએ ગર બી વીકાર  ૧૯૯૨ મા સરદાર પટલ ના દકર  

મણીબેન પાસે થી ા ત ડાયર  મા ંએવો ઉ લેખ મળે છે. ક દરબાર ગોપાળદાસ દસાઇ ના રા  હ ર ં  

હતા. 

- િમ ો અને માનવતંા વડ લો, હમતવાન બનો અને લોક હત ના કામમા ંજોડાવ િવદશી વ નો યાગ 

કરો. વદશી અપનાવો. મહા મા ગાધંી મા ંતમાર  ા ગે તેવી ાથના... 

ઐિતહાિસક િનણયો :  

દરબાર ગોપાલદાસ ને ણ ર તે યાદ રાખી શકાય છે ૧.  મડંળો ની ચળવળ મા ં૨.દશીરાજયોના ંના 

િવલીનીકરણ મા ંઅને ૩. આરઝી હ મૂતની થાપના મા ંતેમનો ફાળો બૂ જ ન ધનીય ર ો છે 
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- સમાજ ના ંતમામ વગ અને િત ના લોકો ની  સાથે દાડં યારાસ રમવા  ુશ  ક .ુ ‘ અ ુ યો ‘ ને પણ 

તેમા ંજોડયા અને તેમની સાથે દાડં યારાસ ર યા, એક સદ  પહલા આ એક ાિંતકાર  પગ ુ ંહ ુ.ં 

- દરબાર ગોપાળદાસ ના આઝાદ ની લડત માટ ફંડ આપવાના ઉમદા કાય  ની વાત ણીને 

બહારવ ટયો એભલ પટગીર ભાવીત થયો હતો. અને તેણે પોતાના સાથીદારોને એવી ચૂના આપી 

હતી ક ‘ રાય સાકંળ  “ ના ંલોકોને ુટંવા નહ .5 

- આઝાદ  મળવાના થોડા મહ નાઓ પહલા જ ેજો એ દરબાર ગોપાળદાસ ુ ંતેમ  ુરા ય પરત 

ક .ુ પણ તેમણે એક પળ નો િવચાર કયા િવના રા ય વીકારવા ની ના પાડ  દ ધી. તેમના ધમ પ ની 

ભ તલ મી દસાઇ હતા. પરં  ુતેઓ ભ કતબા તર ક વ  ુ ણીતા છે. 

ગોપાળદાસના ધમપ ન ભ તબા એ પણ ઇ.સ. ૧૯૨૨ થી સ ય ગાધંી દોલન મા જોડાવા માટ લની 

સ ુ ંજોખમ લઇને ેજો િવ ુ  ગાધંીવાદ  ચળવ ્ મા જોડાવા ુ ંપસદં ક  ુહ .ુ એ  ુજ નહ  યાર 

બારડોલી સ યા હ ની દર લો િુત ુ ંકામ કરવા ુ ંહ ુ.ં યાર દરબાર ગોપાળદાસ અને તેમના ધમપ ની 

ભ તબા એ ેજો તેમના િવ ુ  કવો અ યાચાર કરશે તેનો એક પળનો પણ િવચાર કયા િવના લોકોની વ ચે 

જઇને લોકોને તુ કરવા  ુકામ તેમજ સ યા હ ના ુ  ગીતો ગાવા  ુકામ તેમજ સભાઓની દર વ મુા ં

વ  ુખે ુતોને જોડવા  ુકામ કરતા. ખાસ તો લોકો માથી ડર ુ ર થાય તે માટના સઘન યાસો તેમણે કયા હતા. 

અને ખાસ કર ને ીઓને ત કરવામા ંતેમનો જોટો જડ તેમ નથી. 

ભ તબાએ છોકર ઓ માટ ની િનવાસી શાળાઓ શ  કરાવી હતી. તેમણે ઇ.સ.૧૯૩૫ મા ં િવ લ ક યા 

િવ ાલય – નડ યાદમા ંઅને ઇ.સ. ૧૯૪૬ મા ંવ ભ ક યા િવ ાલય. રાજકોટ મા ં થાપી હતી.  આ  પણ  

ગર બ અને મ યમ વગના િવ ાથ ઓને  ે ઠતમ િશ ણ આપી રહ  છે. તેમજ સામા જક ે ે પાટ દાર ાિતમા ં

ગોળપ િત, પડદા પ િત, બાળલ ન , વૈધ ય વા ુ રવાજોને ૂર કરવા માટ પણ તેમણે બેંશ આદરલી 

હતી. 6 

ુ યાકંન 

દરબાર ગોપાળદાસે મા  િમલકતનો યાગ કરવાની મતા જ નહ  પણ તેમની સનકાલીન ીઓ 

યાર વ  ુઉપે ત અને દમન પામતી હતી. યાર તેમના અિધકારો ુ ંર ણ ક  ુવઢવાણ ની દર હર 

સભામા ં  તેમણે પોતાનો ર ન જ ડત સોનાનો ક મતી તોડો દાનમા ં આપી દ ધો હતો. આમ તેમણે ટશ 

સરકારની વફાદાર  પણ ફગાવી દ ધી હતી. તેમણે યજ પ રષદ ભર  હતી. તા કુદાર તર ક વહ વટ કરતા ં

હતા યાર ૪૦ હ રની આવક જતી કર  ને તેઓ ભારતીય સધં મા ંઆવનાર એકમા  રાજવી હતા તેઓ પોતાના 

જમાનાની ટએ ગિતશીલ, બાહોશ , હમતવાન વ સલ, સમાજ ધુારક, યોદય ઉ ારક રાજવી હતા. 

ગાધંી ના િવચારોની તેમના પર બૂ ડ  છાપ પડ  હતી, ને પ રણામે તેઓ રાજવી માથંી ખર રા વાદ  

બ યા હતા. થમ િવ ુ  વખતે ેજ સરકાર ુ  માટનો ફાળો ફર જયાત કય  હતો  આપવાની 

ગોપાલદાસ પ ટ ના પાડ  દ ધી . અને ૧૯૧૯મા ંરોલેટ એ ટના કાળા કાયદા સામે  તેમના રા યમા ંહડતાળ 

પડ  હતી.7 ગોપાળદાસનો િપતા ુ ય વીકાર કરનારા જુરાતના ચાર ુ ય ધાન હતા. ૧ ) ઉછરંગરાય 

ઢબર.(સૌરા ના ં ુ ય ધાન. ૨) બળવતંરાય મહતા. ૩) વરાજ મહતા અને ૪) બા ભુાઇ . પટલ હતા.8 

યાર દશી રજવાડાઓ ના ંિવલીનીકરણની યા થઇ રહ  હતી યાર દરબાર ગોપાળદાસે પોતાની ુનેહથી 

બરોડા ટટ ને ભારતમા ંભેળવવા માટ પોતાના સબંધંોનો ઉપયોગ કય  હતો. ઇ.સ. ૧૯૪૭  મા ંમહા મા ગાધંીના 

જ મ થળ પોરબદંર મા ંક િતમં દર ુ ંિશલારોપણ ગોપાળદાસના હ તે કરવામા ંઆ યો હતો. તેઓ બધંારણ 

સભા મા ંસ ય તર ક બરોડામાથંી ુટંાયા હતા. ૨૩ મે ૧૯૪૭ ના રોજ યાર ેજો ઓગ ટ ૧૯૪૭ ધુી મા ં

ભારત છોડવાના હતા યાર દરબાર ગોપાળદાસની ઢસા, રાય અને સાંકળ  સાથે જોડાયેલા ગામો તેમને પરત 
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કરવામા ંઆ યા હતા. તૂ વૂ રાજ ુમાર ફર થી રાજ ુમાર બ યો. પરં  ુ તેણે હર ક  ુક ‘’ અમે ૨૫ વષ 

પહલા  િસ ાતો પર સમતં થયા હતા તે નો અમલ કરવા  ુચા  ુરાખી ુ ં. આમ ગોપાળદાસે તેમના રજવાડાને 

ભારતીયસઘં મા ભેળવી દ .ુ આમ કરનાર તે થમ રા ુમાર હતા. મેઘાણીએ કરોડર ુ  ધરાવતા રાજ ુમાર 

અને દયના શાસક તર ક ગોપાળદાસ ની આગવી ઓળખ કરાવી છે. અને લોહ મા ં જુરાતી, ગોપાળદાસ 

દય અને આ મા મા ંકા ઠયાવાડ  હતી. 

હ રજન ઉ કષ કરનાર થમ રા વી 

ઇ.સ ૧૯૨૦ આસપાસની ઘ ના છે. ઢસા મા ંહ રજનો માટ પીવાના પાણીનો આગવો કોઇ ુવો ન તો. ગામ 

લોકો હર ુવામાથંી પાણી ભરવા દતા નહ . એટલે જ તળાવમા પ ઓુ પાણી પીતા હતા. તેમાથંી જ દ લતોએ 

પાણી પી  ુપડ ુ.ં 9ગોપાળદાસને ખબર પડ  એટલે ગામ લોકોની સભા બોલાવી ગોપાળદાસે ક  ુક “ હર 

ુવો બધા માટ છે. જો તેઓએ હર જનોને પાણી ભરવા ના દ  ુહોય તો ગામ લોકો એ બીજો ુવો બનાવી આપવો 

પડ “ ગામ લોકોએ વ તો જવાબ આ યો ક  “જો એમ હોય તો એનો ખચ હર જનો પોતેજ ઉપાડ  લે અથવા તો 

તે ખચ રા  આપે “ગામ લોકોની આ વાત સાભં યા બાદ ગોપાળદાસે યજોને ક  ુક “ આજ થી તમે મારા 

દરબારગઢ ના ં ુવા માથંી પાણી ભરજો. “દરબારની આ વાત ગામ લોકોને ગમી નહ  એટલે તેમણે યજોને 

કર યાણાની ુ કાનેથી સી  ુ– સામાન વેચાણથી આપવા  ુબધં ક .ુ 

આથી રા એ યજો માટ એક િવશેષ ુ કાન ખોલી અને સ તા ભાવથી વ ઓુ વેચવા  ુશ  ક .ુ 

આ ઉપાય કામ કર  ગયો. ગામ લોકો રા  પાસે આ યા અને ક  ુક “: તેઓ બી  ુવાના િનમાણ માટ થનારા 

ખચ ના ૫૦ % રકમ નો ફાળો આપવા તૈયાર છે. બાક ની રકમ રા  આપે “ રા  એટલે દરબાર ગોપાળદાસ. 

હર જનો માટ અલગ ુવો બ યો. એ વખતે યજો માટ અલગ ુવો કરવો એ પણ એક ઐિતહાિસક પગ  ુહ .ુ. 
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AL,BF ZFHIGM .lTCF; 
0F"P ;\ULTF V[GP ASM+F 

.lTCF; lJEFU4 
Shri & Smt. P. K. Kotawala Arts College, Patan 

 
AL,BF UFDG]\ GFDSZ6 o 

 ;ÁZFQ8=GF 36F AWF UFDM V{lTCFl;S VG[ 5ÁZFl6S SF/GF H6FI K[P H[DF\ AL,BFGM 56 ;DFJ[X SZL XSFI T[D K[P AL,BF 
UFDGF GFDSZ6GL ;FY[ 5ÁZFl6S SF/G]\ ZFHF A,LG]\ GFD HM0FI[,]\ K[P A,L EUJFG GFD p5ZYL VF UFDG]\ GFD A,L:YFG 50[,]\ SF/F\TZ[ 
A,L:YFGDF\YL V5|E\X Y. AL,BF GFD 50I]\ CMJFGL WFZ6F K[P 

HM S[ VFH[ AL,BFDF\  5ÁZFl6S SF/GF SM. VJX[QFM HMJF D/TF GYL DF+ ;UF/XFC X[9GL HuIF HMJF D/[ K[PAL,BF UFDGL 
J;lT s.P;P Z__! GL J;lT !!__& TFP H}GFU-f VF UFD lUZGFZ 5J"TGF VluG B}6FGF  EFUDF\ T[GL  T/[8LDF\  H}GFU-YL VluG 
lNXFV[ !$ G[ DF6[SJF0FGL 5}J" !& DF.,  N}Z K[P T[DG[ H}GF ;DIDF\ A,L:YFG V[8,[ ZFHFA,LG]\ XC[Z V[ GFD CT]\P 

V[ H}GF ;DIDF\ JFDG:Y,L sJ\Y,Lf YL !( DF., N}Z K[P V[GL VG[ DF6[SJF0FGL TYF H}GFU-GL JrR[ ;0SM  AF\W[,L K[P  
AL,BF UFDDF\  p5,F +6[  lC:;[NFZMGM  lC:;M K[P  T[YL H[T5]Z TF,]SFGL SR[ZLGF TFAFGM YF6NFZ JCLJ8 SZTF CTFP VCL\  V[S  
YF6NFZGM  A\U,M V[S lGXF/ VG[ V[S NJFBFG]\ K[P 

AL,BF ZFHIGM .lTCF; o 

 AL,BF  ZFHIGF  ;FJ  X~VFTGF  XF;SM  SM6 CTF T[ VF56[ .lTCF;GF VFWFZM lJGF HF6L  XSTF GYL 5Z\T]  AL,BFGF  
V{lTCFl;S  VFWFZMJF/F  5|YD  XF;SM  BF\8  ,MSM CTF VG[ EFIF   D[Z GFDGM   5|bIFT  BF\8   ZFH5]~QF   AL,BFDF\  YIM  CTMP  T[  
5KLYL   BF\8GL  5F;[YL VM30JF/FV[ AL,BF ZFHI ,. ,LW]\ VG[ JF/F ZFHJ\XGL :YF5GF SZL CTLP AL,BF ZFHIGF:YF5S VM30JF/FV[  
JLZF6L XFBFGF JLZFJF/FGF 5]+ CTFP JLZFJF/FG[ tIF\ VM30JF/FGM HgD YTF  AF/SG[ ZFH D/X[  T[JL  N\TSYF  5|F%T  YFI  K[P VG[  
BZ[BZ T[D  AgI]\  56  BZ\] SFZ6 S[ VM30 JF/FGF HgD ;DI[ H T[DGF l5TF JLZFJF/FG[ H}GFU-GF GJFA[ AL,BFGM !q# EFU S]\JZ 
5K[0LDF\ VF%IM CTMP VFYL JF/F NZAFZMV[  AL,BFG[ 5MTFG]\ lGJF; :YFG AGFjI]\ VG[ VFU/ HTF\ SF9LVM VG[ BF\8 JrR[ h30FVM YJF  
,FuIF VG[ T[ ;DI[ !__ H[8,F BF\8 VG[ (_ H[8,F SF9LVM  ,0F.DF\  D'tI]  5FdIF  VG[  T[  5KL   EFIF  D[Z   5F;[YL  AL,BFGL   ;\5}6"  
;¿F  VM30JF/FV[  ,.  ,LWL  VG[  AL,BF  RMJL;LGF  DFl,S  JF/FVM  AGL  UIF  VG[  tIFZAFN VM30JF/FG[ tIF\ +6 5]+M YIFP VG[  
T[DGF J\XHMDF\ AL,BF  ZFHIGF SF9LVMGF ZLT lZJFH D]HA EFUGL JC[\R6L Y. 5Z\T] V[ JC[\R6L ;DIF\TZ[ V[SALHF XF;SM JrR[ 
AN,FTL ZCL CTL T[YL VF56[ SIM lJ:TFZ VG[ SIF  UFDM  SIF V[:8[8GL GLR[ CTF T[  :5Q8  56[  SCL  XSTF GYLP  V[JF  ;DI[ VF56[  
AL,BF ZFHIGF  S], +6  lJEFUM SZLG[  T[DGM  .lTCF; T5F;X]\ s!f GFHFSF/F V[:8[8 sZf JF36LIF V[:8[8 s#f ZFJTJF/F :8[8  

GFHFJF/F SF/FJF/F V[:8[8 o 

AL,BF ZFHIGF V[S  EFUNFZ  TZLS[  VM30JF/FGF  +6  lNSZFDF\  VF,FJF/FGF J\XDF\ N[JNFGJF/F YIF T[GF 5]+ SF/FJF/FP 
SF/FJF/FGF 5]+G]\ GFD GFHFJF/F SF/FJF/F V[:8[8 AgI]\ CT]\P  GFHFJF/F AL,BFGF  5|bIFT  VG[  S0S  :JEFJGF  XF;S CTF  T[D6[  
T[DGL  +6 ZF6LVMG[ DFZL GFBL CTLP T[ 5KL TM T[D6[ VCDNGUZGL H[,DF\ SF/F 5F6LGL ;HF SZJFDF\ VFJL CTL VG[ H[,DF\ H T[VM 
.P;P !)Z# DF\ VJ;FG 5FdIF CTFP 

SFY0JF/FGM  HgD !!q_5q!((& GF\  ZMH  YIM  CTM  VG[ T[D6[ ZFHSM8GL ZFHS]DFZ SM,[HDF\  lX1F6  D[/jI]\  CT]P T[VMG[ 
RFZ ZF6LVM CTL  VF56[  CJ[  VCL\  SFY0GFHF  V[:8[8GM .lTCF;  T5F;LX]\P  VF  ZFH–GM  lJ:TFZ *Z RMZ;  DF.,GM CTM  VG[ VF 
ZFH–DF\ Z_ ;]JF\U UFDM CTF VG[ GLR[ 5|DF6[GF UFDM T[DGM DHD]  EFU  CTM  s!f VF9 VFGF AL,BFDF\ EFU sZf A[ +6 VFGF 
lR¿,DF\ EFU s#f V[S 

VFGM H[T5]ZDF\ EFU s$f NX 5F. 0F\UFJNZDF\ EFU CTMP T[VMGF UFD +6 DCF,MDF\ JC[\RFI[,F CTF sVf H[T5]Z ov s!f 
H[T5]Z 5F8L sZf YF6FUF,M, s#f  VDZF5]Z s$f  N[JSLUF,M, s5f VSF/F s&f D[3F 5L5l/IF s*f AZJF/F sAf lR¿, DCF,  ov s!f 
lR¿, 5F8L  sZf HZlBIF s#f RZBF  s$f  BLHl/IF  s5f J[6LJNZs&f GFHF5]Z sSf AL,BF DCF, ov s!f AL,BF 5F8L sZf RMZJF0L 
s#f VJTl0IF s$f Y]\AF/F s5f A\WF/F s&f D\0,LS5]Z s*f SM80F s(f GJFl6IF s)f 5L5l/IF s!_f XMEFJ0,F VF  ZFHIGL  JFlQF"S  
VFJS  .P;P !)ZZ v Z#  DF\  ~FP #4#_4)5( GL  VG[  HFJS ~FP Z4*$4#Z5 GL  CTLP  T[VM  lA|8LX  ;ZSFZG[  JFlQF"S  ~FP &4&5$ v 
# v _4  UFISJF0G[ ~FP !4!*! v !! v &  VG[  H}GFU-G[  ~FP #)! v !Z v _  V[D  S], ~FP (Z!* v !_ v& HMZT,AL 5[8[ EZTF 
CTFPsAL,BF  XC[ZGL  J;lT 55_Z .P;P !()!DF\ CTLP VFD  SFY0JF/FV[  AL,BF  ZFHI  5MTFGF C:TS ,. 36F AWF lJSF;,1FL 
SFIM" SIF" CTFP H[ GLR[ D]HA K[P  

 ZFH–GLlTGM VD, o 

ZFHIDF\  DC[;},  ;\U|CGL  RMbBF  EFU  ;FY[GL JCLJ8L jIJ:YF CTLP H[GL C[9/ ZFHI pt5FNGGF RMÞ; EFU V[8,[ S[ JH[ HDLGGF 
;F\TL J[ZF TZLS[ p3ZFJT]\ CT]\P S[8,FS 5FSM H[JF S[4 X[Z0L4  XFSEFHL4  DZRL4 DUO/L  VG[  O/hF0GF  lS:;FVMDF\  lJ3F NL9  lJ3M8L  
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p3ZFJJFDF\ VFJTL CTLP lJ3M8L  SIFZ[S  B[0}TMGL  VZHYL VG[  AgG[  51FMGL ;CDTLYL 5M,L8S, V[Hg8GL D\H}ZLYL  5F\R  JQF"GL  p30 
GÞL  SZJFDF\  VFJTL  CTL  ZFHIDF\ :8[d5GF WFZF CTF T[GL RMÞ; ZHL:8=[XG  OL  ,[JFTL  CTL  VG[  HgD  DZ6GL  GM\W6L  56  SZJFDF\  
VFJTL  CTLP ZFHI HFC[ZlCTGF  SFIM"  SZFjIF  CTFP  B[TLJF0LGL  NZ[S  AFATMG]\   ;ZJ{I]  S-FJL  EFJ v TF,  VG[ JZ;FNGF VF\S0FVM 
56 GM\WJFDF\ VFJTF CTFP ZFHIDF\ A[ SFDNFZ4 :8[8 V[0J8F.hZ VG[ 5|F.J[8 ;[S|[8ZL VG[ D[G[HZ VG[ V[S gIFIWLX ZFBJFDF\ VFJTF 
CTFP 

 gIFI jIJ:YF o 

 ZFHIDF\  V[S  OMHNFZL  SM8"  CTLP H[ gIFIWLX  R,FJTF  VG[  VF  gIFIWLX  OMHNFZL AFATDF\  O:8" S,F;  D[HL:8=[8GL  ;¿F  
WZFJTF  CTF VG[ T[GL lJZ]âGL  V5L,M  CH]Z SM8" £FZF ;\EF/JFDF\ VFJTL CTLP 

HIFZ[ NLJFGL  NFJFVM ~FP #___  ;]WL D}/ gIFIWLX ;F\E/TF VG[ CH]Z SM8" £FZF ~FP !_4___ ;]WLGF NFJF ;\E/FJJFDF\ VFJTF 
CTFP gIFIWLX ;FD[GL V5L,M CH]Z SM8"DF\ ;\E/FJJFDF\  VFJTL  CTLP  .P;P !)ZZ v Z#  NZdIFG CH]Z SM8"DF\ A[ NLJFGL V5L,M 
GM\WF. CTLP AL,BFDF\ V[S  H[,G]\  DSFG CT]\P  H[GL  V\NZ Vg0Z 8=FI, U]GFJF/F S[NLVMG[ ZBFTF CTF T[ ;DI[ T[GL ;\bIF ;FT CTLP .P;P 
!)ZZ v Z# DF\ VF H[,DF\ ;FT S[NLVM CTFP  

 V\U|[H ;¿F ;FY[GF ;\A\WM  o 

AL,BFV[ 5|YD  lJ`JI]â  JBT[ V\U|[H ;ZSFZG[ GLR[ D]HAGL DNN SZL CTL SFY0JF/F V[:8[8  £FZF ;{gIDF\  EZTL YJF  
.rK]SMG[  D]S¿  56[  J/TZ  V5FI]\  CT]\  VG[  TF,]SF £FZF VF AFATDF\ ~FP &5_ GM BR"  SZJFDF\  VFjIM CTMP I]âE\0M/  DF8[  ZMS0 
;CFI TZLS[ ~FP #___ V5FIF  CTFP TF,]SF  £FZF  ALHF  .lg0IG  JMZ  ,MG  TZLS[  ~FP &_4___ G]\  ZMSF6  SZJFDF\  VFjI]\ CT]\P 

 ;]Z1FF jIJ:YF o 

ZFHIDF\ SFINFG]\ WMZ6 HF/JL  ZFBJF DF8[  5M,L;T\+GL  UM9J6 SZJFDF\ VFJL CTLP H[DF\ V[S 5M,L;  ;]l5|8[g0[g84 A[ OMHNFZ4  
V[S CJF,NFZ4  A[ GFIS4  5F\R O:8" S,F; SMg;8[A, !! ;[Sg0 S,F; SMg:8[A, VG[ RFZ WM0[ ;JFZ 5M,L; V[D S], Z& jIlÉVMG[ 
ZFBJFDF\ VFjIF CTFP HIFZ[ HDLG WZFJGFZF  5;FITFVM VG[  RMlSIFTMGL  ;\bIF !!ZGL CTLP 5M,L; 58[,GL ;\bIF !&GL  CTL  VG[  
T[DGM  5UFZ ~FP !_ YL !5 GM  CTM  5M,L;  58[,  VG[  RMlSIFTMGL OZHMDF\  UFD0FVMDF\  A\NMA:T  HF/JJM4 C[0 SJF8;"  ;]WL  
lTHMZLGL  ;FY[ HJ]\  VG[  lGIlDT  5M,L;MG[  U]GFGL VM/B  VG[ T[G[  V8SFJJF DF8[ DNN~5  YJFG]\  CT]\P  ZFHIDF\ .P;P !)ZZv Z# 
DF\  J;lTGF 5|DF6DF\ #!Z jIlÉV[ V[S 5M,L;GL jIJ:YF CTLP ClYIFZ WFZL 5M,L;G[ DH, ,M0L\U4 D:S[:8  V5FTL CTLP 5M,L; 
;]l5|g8[g0[g8GM 5UFZ ~FP &_ CTMP  OMHNFZGM 5UFZ  ~FP $_PZ5  VG[  CJF,NFZGM  5UFZ  ~FP Z_ GFISGM  ~FP !*4  O:8" S,F;  
SMg:8[A,G[ ~FP !54 ;[Sg0 S,F; SMg:8[A,G[ ~FP !$ VG[ 3M0[;JFZ 5M,L;G[ ~FP Z( 5UFZ V5FTM CTMP 

 5|HFlCTGF SFIM" o 

SFY0JF/FV[  .P;P !)ZZ v Z# DF\  YF6F UF,M,DF\ ~FP Z!4 )!Z BR["  GJF ~D AF\wIF CTFP VF l;JFI T[6[  AL,BFDF\ SM9M  
SZFjIM CTMP HLJF VG[ SF,LNF; DCFHGL HuIFDF\ 3M0F;Z A\WFJL  5|E]GF  5L5/[  DM8Z  CFp;  AF\wI]\  VG[  ~FP #Z& GF\  BR["  Z:TFVM  
lZ5[Z  SZFjIF  VG[ ~FP #*_Z GF BR[" ZFHIGF lA<0L\UM ;DZFjIF CTFP  T[VMV[ VF JQF"DF\ S], ~FP Z*4 5#) GM BR" HFC[ZlCTGF SFIM"  
5FK/ SIM" CTMP  SFY0JF/FGF  ZF6L  SDZLAF.V[  ZFHSM8  HTF ZLA0F UM\0,  5F;[  ;F\l-IF5], GFD[  VM/BFTM  5],  A\WFjIM  CTMP  
SFY0JF/FGF ZF6LVMV[ AL,BFDF\ E}JGG[ GFD[ VM/BFTL HuIFDF\ 36L ZSDG]\ NFG SI]"\ CT]\P 

ZFHIDF\ lX1F6 jIJ:YF o 

 SFY0JF/FGF ZFHISF/ NZlDIFG YF6FUF,M,4 N[JSLUF,M,4 DM8FSM80F4 AZJF/F4 A\WF/F4 XMEFJ0,F4 GFHF5]Z4 HZlBIF4 
RZBF4 D[3F 5L5l/IF4  D\0,LS5]Z  VG[  5L5l/IFDF\ lGXF/GL  jIJ:YF  CTL  T[VMV[ .P;P !)ZZ  VlTTG[ V[D S], $ jIlST G[ ~FP !_ 
v!_GL VG[ V[S jIlSTG[ ~FP ZGL :SM,ZXL5 VF5L CTLP 

VF ZFHIGL AWL :S],M J[:8G" SFl9IFJF0 :8[8 V[HI]S[XG, VMlO;ZGF CFY C[9/ RF,TL CTLP ZFHIGL  AWL  :S],M  JGF"SI],Z  CTLP  
AL,BFDF\  AMIh  :SFp8GL  jIJ:YF  CTL  VG[  AL,BF T/5NDF\ SFY0JF/F lD0, :S], CTL VG[ JlGTF lJzFD CTMP 

 :YFlGS :JXF;G o 

SFY0GFHF V[:8[8DF\  56  5|HFHGMG[  dI]lGl;5Fl,8LGM ,FE V5FIM  CTMP  AL,BF dI]lGl;5Fl,8L AL,BF  EFUNFZMGL  
;LWF  lGI\+6  C[9/  CTL  H[  5|tI[S  +6  XFBFVMGF EFUNFZM   DFC[GF  V[S  5|D]B  GLR[   SFD  SZTL  CTLP  HIFZ[  lR¿,  
dI]lGl;5Fl,8LV[  lR¿, EFUNFZMGF  lGI\+6  C[9/  CTLP  VF  dI]lGl;5Fl,8LGF  JCLJ8  VF  A[  HuIFVMDF\  ;\A\lWT EFUNFZMGL  
DL8L\UDF\  5;FZ  SZ[,F  AH[8  £FZF  YTM  CTMP H[T5]Z  dI]lGl;5Fl,8L  H[T5]Z TF,]SF SM8"GL ;LWL N[BZ[B C[9/ RF,TL CTLP T[GM BR"  
DHD] UFDMGF EFUNFZM £FZF EZ5F. SZJFDF\ VFJTF OF/FDF\YL YTM CTMPTFP Z! q _# q !)Z#  GF\ ZMH SFY0JF/F   V5]+   VJ;FG   
5FdIF   CTFP  VFYL TFPZ$q_#q!)Z# YL  SFY0JF/F  V[:8[8  p5Z  5M,L8LS,  D[G[HZGL  lGD6]\S  SZL  NLWL  CTLP VF 5KL AL,BFGF 
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VgI EFUNFZMV[ VF ZFHI D[/JJF NFJFVM SIF" CTFP T[DF\ K[S .u,[g0 ;]WL ,0LG[  ZFJTJF/F  ZFDJF/FV[  VF  TF,]SM  D[/jIM  CTMP  VF  
ZFDJF/FV[  ZFHSM8GL  ZFHS]DFZ SM,[HDF\ TFPZ5q!!q!(*Z DF\ NFB, YIF CTFP H[ SM,[HDF\ NFB, YGFZF 5|YD SF9L CTFP 

ZFJTJF/F ZFDJF/F V[:8[8 o 

AL,BF ZFHIGF :YF5S VM30JF/FGF ;FTFJF/F VG[ ELDFJF/F YIF V[ ELDFJF/FG[ A[ 5]+ CTF s!f VF,F JF/F sZf 
N[XFJF/FP H[ AgG[ 5]+MGF SF9LVMGF EF.V[ EFUGF lZJFH D]HA V,U ZFHIM AgIFP VF,FJF/FGF 5]+ ZFDJF/F YIF VG[ ZFDJF/FGF 
5]+ ZFJTJF/F YIF H[D6[ !)$* ;]WL  AL,BFDF\  ;¿F  R,FJL  CTL HIFZ[  ELDFJF/FGF  ALHF  5]+  N[XFJF/F  VG[ EF6JF/F YIF 
T[DGF 5]+ VDZFJF/FV[ .P;P !)$* ;]WL JF36LIF sAZJF/Ff DF\ ;¿F R,FJL CTLP T[GM ;lJ:TFZ VF56[ V,U lJEFUDF\ .lTCF; 
T5F;[,M K[P 

ZFJTJF/FG]\  ZFHI  GFG]\  CT]\P  5Z\T]  Z!q_#q!)Z#  GF  ZMH  AL,BFGF V[S EFUNFZ SFY0JF/F V5]+  VJ;FG  5FDTF V[ 
EFU ZFJTJF/F V[ .u,[g0  ;]WL  ,0LG[  5MT[ D[/jIM VG[ AL,BF ZFHIGM lJ:TFZ J3FZLG[ AL,BFG[ :8[8GM NZHHM VF%IM CTMP 

ZFJTJF/FV[  VF,FJF/F  U|]5GF  ZFHJL  CTFP VF,FJF/FGF  5]+MG[  H[ UZF; D?IM CTM4 T[ AWF VF,FJF/F U|]5 V[:8[8GF 
GFD[ VM/BFTF CTFP ZFJTJF/FGM HgD TFP!)q!q!)_&GF\ ZMH YIM CTMP .P;P !)Z_ DF\ ZFDJF/F VF,FJF/FG]\ VJ;FG YTF 
ZFJTJF/F UFNLV[ A[9F CTFP  H[VM V[  ZFHS]DFZ  SM,[HDF\   

lX1F6  D[/jI]\  CT]\ VG[ T[D6[ TFPZ#q*q!)Z_ GF ZMH ;¿F CFYDF\  ,LWL  CTLP 5KL  T[D6[ 8L,FIT WFZM VD,DF\ ,FJJF 
DF8[ VZH SZL CTL V[ ;DIUF/F NZdIFG T[DG[ SFY0JF/F GFD[ GFHFJF/F V[:8[8GM UZF; D/TF T[VM TFP!)q!q!)Z( GF ZMH T[ UFNL 
V[ A[9F  CTFP 5KL  .P;P !)#5 DF\  T[D6[  AL,BFG[  ZFHIGM NZßHM V5FIM CTMP T[VM T[GFP Z5q5q!)Z( YL V\UT  GLR[  D]HAGM 
VlWSFZ VF5JFDF\ VFjIM CTMP T[VM OMHNFZL S[;DF\ +6  JQF"GL  ;HF  SZL  XSTF  VG[  ~FP 5___  ;]WL  N\0 SZL  XSTF  VG[  NLJFGL  
NFJFVM ~FP !_4___ ;]WLGF ;F\E/L XSTF CTFP 

 ZFJTJF/F  ZFDJF/F :8[8DF\ .P;P !)##DF\ GLR[ D]HAGF Z! ;]JF\U UFDM VFJ[,F CTFP s!f YF6F UF,M, sZf N[JSL UF,M, 
s#f RZBF s$f hZlBIF s5f J[6LJNZ s&f BLHl0IF s*f GFHF5]Z s(f D[3F 5L5l/IF s)f VDZF5]Z  s!_f VSF s!_f VSF/F  s!!f 
AZJF/F GFG]\ s!Zf JJFl6IF BM0F 58[,G]\ s!#f 5L5l/IF s!$f A\WF/F s!5f VJTl0IF s!&f  RMZJF0L s!*f Y]\AF/F  s!(f 
D\0,LS5]Z  s!)f SM80F  sZ_f XMEFJ0,F  sZ!f ;]B5]Z  HIFZ[ T[GF D]HA UFDM GLR[ D]HAGF CTFP s!fAL,BFDF\ V0WM EFU sZf 
H[T5]ZDF\ V[S VFGM EFU s#f lR¿,DF\ A[ VFGF VG[ ;JF5F. s$f 0F\UFJNZDF\ 5M6F VlUIFZ 5F. EFU CTMP 

 ZFJTJF/FV[ DM8F EFU[ SFY0GFHF V[:8[8 D]HA H XF;G jIJ:YF R,FJL CTL T[D KTF\ T[D6[ ZFHIDF\ lX1F64 5M,L;  jIJ:YF  
GFGF v DM8F YM0FS  O[ZOFZM  SZFjIF  CTF T[VMV[ T[DGF ZF6L  zL  N[JS]\JZAFGF  GFD  p5ZYL  D[\NZ0F  5F;[   N[JU-  GFDG]\   VG[  VDZ[,L  
lH<,FDF\   
S]\P zL ClZ`R\ãl;\CHLGF  GFD   p5ZYL   ClZ5Z  VG[  ALHF S]P zL lSXMZl;\CHLGF GFD p5ZYL lSXMZU- VG[ I]JZFH  zL H;J\Tl;\CHLGF 
GFD p5ZYL  H;J\TU-  GFDGF UFD  J;FjIF CTF VF  ZLT[  T[D6[  RFZ  GJF UFDM  J;FjIF  CTFP  VF  l;JFI  AL,BFDF\  T[D6[  5MTFGF  
GFDYL ZFJT;FUZ T/FJ VG[  ZFJT5ZF  GFDG]\  5Z]  J;FjI]\ CT]\P T[VM  lS|S[84 8[GL; VG[ JM,LAM,GF  ;FZF  B[,F0L  CTFP VFYL  T[D6[  
ZDT v UDTG[  5|Mt;FCG  VF5JF  ZFHSM8DF\  V[S HLDBFG]\ A\WFJL  VF%I]\  CT]\P T[VMV[  B[0}TMGL  DF\U6LYL  B[TLGF  HDLGGF B[0}TMG[ 
N:TFJ[HM SZL VF5L T[DG[ HDLGGF DFl,SM AGFjIF CTFP 

 5lZ6FD[ B[0}TM B[TLDF\  JW] wIFG VF5JF ,FuIF  CTF  VG[ T[  HDLG D[/JJF DF8[ T[D6[ ZFHIG[ VZHL SZJL 50TL CTLP VF 
ZFJCÞGM WFZM TFP !q&q!)Z( YL Vl:TtJDF\ VFjIM CTMP B[0}TMGL  5F;[YL  SF\.56  ZSD  ,LWF  l;JFI  ;GNŸ  VF5JFDF\  VFJL CTL 
ZFJTJF/FV[ ;]WFZS 5|S'l¿GF ZFHJL  CTF T[YL T[D6[ SF9LGM lJZMW CMJF KTF T[DGF I]JZFH zL H;J\Tl;\CHL sHgD TFP !)q!!q!)Z(f 
GF ,uG D\0L :8[8GF  ZFHF  HMU[gNZ  ;[GGF S]\JZL zL lGJF"GF N[JL ;FY[ SIF" 

CTF T[ ;DI[  VFD\l+T  ,MSMG[  VFD\+6  VF5JFDF\ VFJT]\ VG[ H[ ,MSM G 5CM\R[ T[ X]E[rKF 5+ ,BTF CTFP T[JL H ZLT[  H;J\Tl;\CHLGF  
,uGDF\  56 UFISJF0  5CM\RL  XSIF G CTF  T[YL X]E[rKF ;\N[X DMS<IM CTM T[DF\ T[DG[ VFlX"JRGM 56 VF5JFDF\ VFJTF CTFP 

 H;J\Tl;\CHLG[ ALHF  VgI  EF.VMDF\  ClZR\ãl;\CHL4  lSXMZl;\CHL4 Z6HLTl;\CHL K[ VG[  G\NS]\JZAF VG[ EFG]S]\JZ AF 
GFDGF AC[GM K[P HIFZ[ H;J\Tl;\CHLG[ RFZ 5]+M CTFP s!f DC[gãl;\CHL pO[" ,F,HL AF5F sZf ZFD[gãl;\CHL S[ H[VM HD"GLDF\ J;[ K[ 
VG[ 5MTFGL S\5GL WZFJ[ K[P s#f IH]J[gãl;\CHL H[VM N]lGIFGF ;FZF bIFTGFD  lS|S[8Z K[P VG[ T[DGM .u,[g0 ;FD[GL  8[:8 D[RDF\  ;FT 
S[R  5S0JFGM  Z[SM0" K[P H[VM D]\A.DF\  8F8F  Sg;<8LDF\  prR CMNŸM WZFJ[ K[P s$f HUT ;DX[Zl;\CHL  H[VM  VD[lZSF  J;[ K[  VG[  DFS" 
DM8Z  S\5GLGF  0L,Z  K[P ZFJTJF/FGF ZFHISF/DF\ AL,BFDF\ ZFHS]DFZL VD'TSÁZ VFjIF CTFP 

AZJF/F sJF3l6IFf V[:8[8 o 

VF V[:8[8GM lJ:TFZ $5 RMZ; DF.,GM  CTMP T[GL .P;P !)#! DF\\ TF,]SFGL  J;lT  (55 GL CTLP TF,]SFGL JFlQF"S VFJS 
~FP !4__4___ CTL T[VM JFlQF"S ~FP #(!_ v !# v ) UFISJF0G[ 5[XS;LGF VG[ ~FP #ZZ H}GFU-G[ HMZT,ALGF EZTF CTFP 



 

 

195 (with special reference to heritage, culture, social and political history) 
_____________________________________________________________________ 

ISBN: 978-81-952708-6-6 

 VF TF,]SFGF XF;SM lJZF6L XFBFGF JF/F CTF VF TF,]SM D}/ AL,BFDF\YL V,U 50M K[ T[DGM AL,BFDF\ DHD]\ EFU 
CTMP 

AL,BFGF ELDFJF/FG[ +6 5]+M CTFP s!f VF,FJF/F sZf N[XFJF/F s#f ZFJTJF/F H[DF\ ZFJTJF/F DM8FGM lGJ"\X HTF\ 
VF,FJF/F VG[ N[XFJF/F JrR[ TF,]SFGL JC[\R6L Y. CTLP N[XFJF/FGF\ 5]+G]\ EF6JF/F CT]\P H[VM TFP!(q$q!(((GF\ ZMH HgdIF CTF 
VG[ TFPZ$q*q!()Z GF\ ZMH UFNLV[ A[9F CTF T[VMV[ ZFHSM8GL ZFHS]DFZ SM,[HDF\ lX1F6 D[/jI]\ CT]\P T[VM ;ULZ JIGF CTF tIFZ[ TF,]SF 
p5Z lA|8LX ;ZSFZG]\ D[G[HD[g8 :Y5FI]\ CT]\P EF6JF/FG[ A[ ZF6LVM CTFP H[DF\ s!f SDZLAF. lJ\KLIF sS]TLIF6Ff sZf ;MGAF.s-M,ZJFf 
H[DF\ ;MGAF.GL S]B[ I]JZFH VDZFJF/F HgdIF CTFP VG[ ;MGAF. I]JZFH VDZFJF/F l;JFI ALHF +6 5]+MG[ HgD VF%IM CTMP s!f 
N[XFJF/F sZf GFUJF/F s#f ZFJTJF/F VDZFJF/FGM HgD TFP!)q!q!()) GF\ ZMH YIM CTM T[ VDZFJF/FV[ 8L,FIT WFZM ,FU] SZJF 
DF8[ VZH SZL CTLP  VF TF,]SFG[ OMHNFZL U]GFDF\ A[ JQF"GL ;HF SZJFGL VG[ ~FP Z___ ;]WLGM N\0 SZJFGL ;¿F  CTL VG[ ~FP5___ 
;]WLGF l;JL, NFJF  ;F\E/JFGL  ;¿F CTLP VDZFJF/FGF  ;DIDF\ T[DGF V\UT ;UF ;}ZUEF. J~ TF,]SF gIFIWLX CTF VDZFJF/FV[ 
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તાવના : 

             કહવાય છે ક મનમા ંઈ છા હોય અને કામ કરવાની  અદ ય ઝખંના  હોય અને સાથે સાથે 

કોઈ કળા  આપણામા ં પી હોય તો એ ગમે તે પ ર થિત અને ગમે તે સમયે ખીલી ઊઠ છે, આવી  જ 

એક વાત છે ી વા યી મ હલા સેવા સઘં – “સેવા” એ  ગર બ મ વી કામદાર બહનો ુ ં સગંઠન છે. 

સેવાની થાપના વષ 1972મા ં ી ઇલાબેન ભ  ારા કરવામા ંઆવી હતી. મ હલા કામદારોને સગં ઠત 

કર  ણૂ રોજગાર  આપવી તે જ સેવાનો ુ ય ઉદ ય છે. અહ  હસંીબા  ુઝયમની શ આત કઈ ર તે 

થઈ તો ક યાર બનાસકાઠંા અને પાટણ િવ તાર છે એ કૂો પટ હતો,લોકો કામ માટ ફાફંા મારતા હતા,લોકો 

થાળાતંર કરતા હતા. બહનોની હાથની કાર ગર  તો ઉ મ કોટ ની હતી પણ કામ મળ ુ ંન હ ુ ં યાર 

1986 મા ં“સેવા” સગંઠનની શ આત થઈ અને આ બહનોએ તૈયાર કરલો માલ વેચવા માટ એક કંપનીની 

શ આત થઈ  તેને  “સેવા ઉ ત બ ર” નામ અપા ુ.ં આ કંપનીના  મા લક અને મેનેજર કાર ગર બહનો 

જ હતા. તેમા ં૧૫ હ રથી વધાર બહનોએ  શેરહો ડર છે. આ બહનોની કાર ગર  નામશેષ ના થઈ ય 

અને તે અનેક સદ ઓ ધુી જળવાઈ રહ તે માટ પાટણ જ લાના રાધન રુમા ંસમ  જુરાતમા ંઅને 

ુલભ કહ  શકાય તેવા હસંીબા સં હાલયની શ આત થઈ. આ એક એ ુ ંસં હાલય છે ક ુ ંસચંાલન 

અને મા લક  િવિશ ટપણે સેવાના કાયકર બહનો અને તે ુ ં થાિનક એસોિસયેશન કર છે. 

 હસંાબા ુઝયમ નામ કમ રખા ુ ં? .  

આ સં હાલયની ઓળખ “હસંીબા” નામથી બધંાઈ છે. તે દા ાણા ગામમા ંરહતા ંસેવાના સૌ થમ 

કાર ગર બહનના નામ ઉપરથી છે.  28 ઓ ટોબર 2014મા ં90 વષની મર િનધન પા યા. તે ભરતકામના 

16 ટાકંા  ણતા હતા અને ગજબના વાવલબંી તે આટલી મર પણ કપાસ તે ફોલે,ર ટયાથી કાતંણ 

કામ કરતા હતા સાથે સાથે ગામમા ં જ વણાવ,ેબધંાવે,રંગાવે અને તેની ઉપર ભરતકામ કરતા હતા. આમ, 

દરક કામ તે જ કરવાનો તેમનો સક પ દરક માટ ેરણાદાયક છે.  

 હસંીબા ુઝયમમા ંસચવાયેલા ન નૂાઓ અને તેના પરથી ઇિતહાસની ઝાખંી    

હસંીબા ુઝયમ  કાર ગરોને ેરણા અને ૂ યોની સભાનતા સાથે સાથે એક નવીન  ટકોણ આપી  

સશંોધકો અને કલાના જ ા  ુમાટ  એક સશંોધન ક  બની ર ુ ં છે. મા ં  આપણને બૂ જ સશંોધન 

પછ  ા ત થાય તેવી ઘણી િવિવધ કલા મક વ ઓુ અને ઉ ચકો ટ ુ ંભરતકામ દશન માટ રાખે ુ ંછે 

મા ં ખાસ કર ને થાિનક તર વસેલી અનેક િતઓ વી ક આ હર,રબાર ,ચૌધર  પટલ ,મોચી વગેરની  

અલગ અલગ કાર ગર  દિશત કરતા ન નૂા તેમા ંસચવાયેલા છે કહવાય છે ક દરક બાર ગાઉએ બોલી 

બદલાય તેમ દરકની કળાની ખાિસયત પણ બદલાતી હોય છે. આ હસંીબા  ુઝયમમા ંઆ ભરતકામના 

ન નુાની સાથે સાથે આ િવ તારના એટલે ક  (બનાસકાઠંા અને પાટણ જ લા) ના પરંપરાગત વાસણોની 

વાસણો   અલગ-અલગ સાધનસામ ી માથી બનાવેલ છે મ ક તાં ,ુિપ ળ,લાક ુ .ં આ પરંપરાગત 

વ ઓુ ક   તૂકાળમા ંઆ િવ તારમા ંવપરાતી હતી અને અ યાર ુ ત થવાના આર છે તેવી કલા મક 

વ ઓુ પણ આ ુઝયમમા ંસચવાયેલી છે. મા ંઘરકામમા ંવપરાતા કટલાક વાસણો રસોઈમા,ંપાણી 

ભરવા,વ ઓુના સગંહમા,ંસાથે સાથે કટલાક શણગાર માટના શણગારલા કટલાક ન નૂાઓ વગેર આ 
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ુ ઝયમમા ંસચવાયેલા છે. હા, વાસણો ુદ - ુદ  વ ઓુમાથંી બનાવેલા હોવાથી તે સમયે કઈ ધા ુ ુ ં

વધાર માણમા ંચલણ હ ુ,ં તેનો પણ યાલ આવે છે. વળ , તે વખતના વાસણો કઈ કઈ ર તે બનાવવામા ં

આવતા ?, કવા કવા વાસણોનો ઉપયોગ કરવામા ંઆવતો ?, કમ આજ વાસણોનો ઉપયોગ કરવામા ં

આવતો ? તે સમ  બાબતનો યાલ આવે છે. સાથે સાથે આ  વાસણો ક  તે   સમય અને  િવ તાર ુ ં

િતિનિધ વ કરતા હોવાથી વતમાન  સમયના  સાધનો અને અહ  આ ુઝયમમા ં  સચવાયેલા સાધનો 

ની આપણે સરખામણી કર  શક એ છ એ. અહ યા રહલા સાધનો તે સમયે કયા ઉપયોગમા ંઆવતા હશે 

તેનો  પણ આપણે ચો સ યાલ આવે છે.  કાયકરોને ખાસ કર ને મ હલા કાર ગરોને  વારસાના ુપમા ં

મળેલ છે તેવી આવે 1700 થી પણ વધાર કલા ૃિતઓ અહ  એકિ ત કરલ છે. માથંી દશન માટ  241 

કલા ૃિતઓ  સં હાલયમા ં દિશત કરવામા ંઆવેલ છે.  

                  હસંાબા ુ ઝયમમા ં  ભરતકામના િવિવધ ન નૂા મા ંક ચાદરો, સ,કમખો, ઘાઘરો, 

ત કયાના કવર, ટોડલા,ઓઢ ુ,ંફરતી ટોપી, લડ   વી ઘણી બધી વ ઓુ ઉપર ભરતકામ થ ુ ંહોય 

તેવા ન નુા આ ુઝયમમા ંજોવા મળે છે. આ િસવાય  પહરવેશમા ંવપરાતી ભરતકામ થયેલ છે.  મ 

ક ઘાઘરો  એ પરંપરાગત ર તે તે સમયે પહરવામા ંઆવતો પોષકનો એક ભાગ હ ુ ં  વતમાન અને 

ભિવ યમા ંપણ તેનો ઉપયોગ થશે પણ તેના  ભરતકામ અને તેની બનાવટમા ંપણ ધીમે ધીમે પ રવતન 

આવી ર ુ ંછે.તેનો આપણને તેના પરથી યાલ આવે છે. ુદા ુદા સમયે તેની બનાવટ અને ભર કામમા ં

ક ુ ંપર વતન આ ુ ંતેનો વતમાન પેઢ ને યાલ આવે છે. ટોડલાનો  આપણે વતમાન સમયે   ઓછો 

ઉપયોગ કર એ છ એ.પરં ,ુપહલાના સમયમા ંભરતકામ ૂથંેલા ટોડલાનો  બૂ જ ઉપયોગ કરવામા ં

આવતો.  તે સમયે  ટોડલા હતા તેનો ઉપયોગ કવી ર તે  થતો, એ ુ ંભરતકામ ક ુ ંહ ુ ં ? તેનો પણ 

યાલ આવે છે.  સાથે સાથે અ યાર  આપણે તોરણો ઉપયોગ કર એ છ એ એ તો  સામા ય ર તે 

લા ટકમાથંી બનેલી ૂગંળ ,મોતીનો ઉપયોગ કર  બનાવેલા હોય છે. પરં  ુતે સમયના તોરણ એક કાપડ 

ઉપર ભરતકામ કર   બનાવવામા ંઆવતા.  તોરણની દર ભરતકામમા ં  િવિવધતા હતી તેનો પણ 

તેના અ યયનના આધાર યાલ આવે છે. વળ  એ સમયના  તોરણ અને વતમાનના તોરણની 

લબંાઈ,પહોળાઈ એની બનાવટ વગેરનો  આપણે અ યાસ કર  શક એ છ એ. તો આવી ઘણી બધી 

કલા ૃિતઓ ુઝયમમા ંસચવાયેલી છે, સાથે સાથે ુદા ુદા કારની ૃિતઓ  અને તેના ઉપર કર ુ ં

ભરતકામ મ ક  થેલા  પર ુ ંભરતકામની ખાસ  િવશેષતા છે.  દરક િતના ભરતકામમા ં પણ િવિવધતા 

હોય છે,તો આપણે તેના પરથી આ ભરત કામ ક ુ ંહ ુ ં? થેલામા ં ુ ંિવિવધતા  હતી ?  િવિવધ કારના 

થેલા કવા હતા ? તે બ  ુજ આપણે ની શક એ છ એ.  તે સમયે લોકોનો પહરવેશ કવો હતો ? કયા કયા 

વ ઓુનો એટલે ક કયા કયા વ ો પહરવેશ તર ક ઉપયોગ થતો હતો ?  વતમાન સમયે તેમાથંી કટલા 

વ ો પહરવેશ તર ક ઉપયોગ થાય છે ? કોઈ પહરવેશ કઈ વ ઓુનો ઉયપયોગ કર  બનાવવામા ંઆવતો 

હતો.  તે  સમયે   વ ઓુમા ંછે અ યાર નહ  પણ હોય કદાચ તેમા ંપ રવતન પણ આ ુ ંહશે તો  સાથે 

સાથે એ પહરવેશના ન નુા પરથી આપણાને  િવ તાર છે તેની આ િવ તારમા ંકવો વ ો પહર છે ?  કમ 

આ જ વ ો પહરતા હશે ? આ વ ો પહરવાથી શર ર ઉપર ુ ંઅસર  થાય ? વાતાવરણના કારણે આ 

વ ો પહરવા કટલા અ ુ ળૂ રહશે  વગેરનો આપણે અ યાસ કર  શક એ છ એ ?  એટલે ક આપણાને આ 

બધી  સં ૃિત હસંાબા ુ ઝયમમા ંસચવાયેલી છે તેની  આપણને બૂ ઉપયોગી છે.  

 ુ ઝયમ  સચવાયેલા ુદ  ુ દ  કોમના ભરતકામના ન નુા અને તેમાં રહલી િવિવધતા 

             આ ુઝયમની દર રાધન રુની આસપાસ દશની િવિવધ સ દુાયના લોકો ખાસ કર ને 

આ હર, રબાર , ચૌધર  પટલ, મોચી વગેર લોકોના ભરતકામના  ન નૂા છે.પરં ,ુ દરક ુ ં ભરતકામ 
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એકસર ુ ંહો ુ ંનથી.  તેમા ંઘણી િવિવધતા રહલી છે.આપણે આ ભરતકામ કરતા િવિવધ સ દુાયો િવશે  

ણીએ.   

                 સૌ થમ આહ ર લોકો   લગભગ અ ગયાર સો વષ પહલા ં ભગવાન ૃ ણના ગામ 

મ રુાથી થળાતંર કર  અહ  વસેલ. તેમની ભરત ભરવાની શૈલી “સોય ભરત” કહવાય છે.આ હર લોકો 

લ ન,ખોળો ભરાવવો, ીમતં  વા ભુ સગં હોય યાર આ ભરતકામ ભરલ વ ઓુનો શણગાર માટ  

ઉપયોગ કરતા હોય છે. એટલે ક, આ ભરતકામ ભરવા માટ  સૌ થમ  માટ ને પાણીમા ંપલાળ  સળ  વડ 

ભાત છાપવામા ંઆવતી પરં  ુ વતમાન સમયે િવિવધ કારના રંગોનો ઉપયોગ કર   છાપકામ કરવામા ં

આવે છે.તેમા ંછાપકામ પહલાના સમયમા ં ચકલી અને બી   પ ીની પાડવામા ંઆવતી હતી.વતમાન સમયે 

મોર, દલ,િવિવધ ભૌિમિતક આકારો ની ભાત છાપવામા ંઆવે છે. સાથે સાથ ેઆભલનો ઉપયોગ પણ કરવામા ં

આવે છે. આ િસવાય આ હર  લોકો તોરણ પાટ ,પડદા ,ઘાઘરા સાથીયા, કમખો, ઓઢણીની બોડર, લડ , 

ફરતી ટોપી,ગલેસી, યાન વગેર પર ભરતકામ  ભરતા હોય છે.ખાદ લયાર  એટલે ચાર બા ુ  ભરતકામ હોય 

અને વ ચે આભલા ટાકંલા હોય, યાર િસર બપોયામા ંસાકંળ  નો વ  ુઉપયોગ હોય,ચાર ણૂા પર ભરતકામ 

કર ુ ંહોય છે આ િસવાય તે અડધા લાડવાવા ં ભરત પણ ભરતા હોય છે આમ,તે ુદ  ુદ   ડઝાઈન ુ ં

ભરતકામ કરતા હોય છે તે ભરવા માટ સફદ અથવા વાદળ  રંગના કાપડનો ઉપયોગ કરતા  હોય છે.આમ, ુ દા 

ુદા કારના ભરતકામ આ હર સમાજમા ંભરવામા ંઆવે છે અને આવા ભરતકામના ન નુા ુઝયમમા ં

સચવાયેલા છે. 

                    હવે આપણે  રબાર  સમાજના ભરતકામ િવશે ણીએ ક  ખવાળા મોહક આકારવાળા 

િવિશ ટ કારના ભરતકામ માટ ણીતા છે. તેમના ભરતકામમા ંગોળ, ચ ુ કોણ, લબંચોરસ ,ચોરસ, 

િ કોણ અને ચાચં આકારના  અલગ- અલગ આભલાનો તેમા ંઉપયોગ કર  ભરતકામ કરવામા ંઆવે છે.  આ હર  

અને રબાર  ભરતમા ં સામા ય તફાવત હોય છે.  બી  બા ુ ચૌધર  પટલ એ પણ ઉ ૃ ટ કાર ુ ંભરતકામ 

સાથે સકંળાયેલા છે  તેમના ભરતકામમા ં"સાકંળ  ટાકંો"નો અને "આડો રાટં યો ટાકંો" નો  ઉપયોગ કર છે 

આ દશના લગભગ ૫૦૦ કાર ગરો હાલમા ંઆ કાયમા ં તૃ છે. એવી ર તે મોચી સ દુાયના લોકો "આર  

ભરત" ને  મોચી ભરત અથવા કોબલસ ટ ચ પણ કહ છે. આ કાર ુ ંભરતકામ ન ચૂો આકારની મોચી 

સોયથી કરવામા ંઆવે છે. ને થાિનક ર તે  આર કહવામા ંઆવે છે.ભરતી વખતે દોરાને કાપડની નીચેથી 

ભરવામા ંઆવે છે.તો આમ, ુદ  ુદ  કોમના ભરતકામના ન નૂા અહ  ુઝયમમા ંસચવાયેલા છે.  

ુઝયમ જુરાત અને  ભારતમા ંએક સાર  નામના મેળવે છે. 

 ઉપસહંાર 

                 આ  આપણે આઝાદ નો અ તૃ મહો સવ ઉજવી ર ા છ એ યાર િવકાસની સાથે સાથે 

ઘણી બધી સં ૃિત અને કળા ુ ત થવાને આર છે. કદાચ ભિવ યમા ંરડ ડટ કુમા ં ુ ત થતી કળાઓનો 

પણ સમાવેશ થાય તો નવાઈ નહ  યાર હસંીબા  સં ાહાલય એ “સેવા” અને સમ  ુ િનયા માટ અ ુ ય 

ધરોહર છે. તેમા ંરહલી દરક વ  ુહાથેથી બનાવેલી છે અને કાર ગરો બહનો ારા ઉ પા દત થયેલ છે. તે 

વ નુા વેચાણના 65% સીધા જ કાર ગર બહનોના હાથમા ં ય છે.તેમા ં ક છ અને પાટણની આ આ 

કળાના  સચવાયેલા ન નૂા અને વ ઓુ આવનાર  પેઢ ને માગદશક અને સં ૃિતના દશન કરાવશે.ભ ય 

તૂકાળની ઝાખંી કરાવશે સાથે સાથે ભિવ યની ેરણા પણ મળશે. ૂંકમા,ં યાપાર ચ  હસંી બા  

પરંપરાગત અને સમકાલીન તકનીકોનો  મહાસં ામ છે. યા ંસમ  િવ તારમાથી આવતા કાર ગર  

ામીણ ક  શહર  સાથે મળ ને ઉ મ કો ટના ન નૂા બનાવે  છે અને તેના થક  તેમના માટ રોજગાર  પણ 

ઊભી થાય છે. માટ ભરત કામ કરતા ંકાર ગર બહન ુ ંકહ ુ ંછે ક” મારો પ રવાર મારા સોયના તાતંણા 

ઉપર િનભર છે.” 
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સદંભ : 

1. હસંીબા ુઝયમ ારા તુ ોસર  

2. હસંીબા ુઝયમની બ  લુાકાત મા ં ુ ફુભાઈ સાથે બ  લુાકાત.  

3. કટલીક વેબસાઇટની લુાકાત  

4. Hansiba.museum@sewatfc.org 

5. Hansiba.del@sewatfc.org  

6. Hansiba.abd@sewatfc.org 

7. Mail@sewa.org  
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    ટશકાલીન જુરાતમા સરકાર  ખેતી િશ ણ 

 સં દપ ુમાર.ક.વાઘેલા 

        મદદિનશ ા યાપક; સરકાર  િવનયન અને વા ણ ય કોલેજ,  

દયાપર, તા લખપત, . ક છ 
 

               મ ુ યે ારં ભક વનની શ આત બાદ શર રના પોષણ તથા ર ણ માટ અ  તથા વ  મેળવવા 

શ આત કર  ધીમે ધીમે તેને ખબર પડવા લાગી ક પોતે  છોડનો ઉપયોગ કર છે, તે છોડના થોડા બજ બચાવી 

જમીનમા વાવવામા આવે તો તેમાથી ઘણાબધા દાણા મેળવી શકાય છે. અને અનેક છોડ ઉછેર  શકાય છે. આ ર તે 

મ ુ યમા શ આતના વનમા ખેતી બુજ અગ યનો યવસાય ત રક િવકાસ પા યો. 

               અમેર કામા ઉ ાતંીબાદ ખેતીવાડ  તરફ િવશેષ યાન આપવામા આ  ુઇ.સ. ૧૭૬૫ મા પે ટલોઝીએ 

કળવણીની યોજનામા ખેતીને થાન આ .ુ ઓગણીસમી સદ ની શ આતમા અમેર કામા શાળાઓમા ખેતીનો િવષય 

દાખલ કરવામા આ યો. જમનીએ પણ મા યમીક શાળાઓમા ખેતીવાડ  િશ ણ દાખલ કરવામા આ .ુ ાથમીક 

શાળાઓમા ખેતીવાડ  િશ ણની શ આત ાસંમા ઇ.સ. ૧૮૭૯ મા નોમલ ુલના અ યાસ મા ખેતી િવષય દાખલ 

કરવામા આ યો. 

               ટ શકાળમા હ ુ તાનમા ખેતી પર આધાર રાખનાર વગ દા ત ૭૨ ટકા ટલો હતો. અને 

જુરાતમા એથી પણ વધાર હતો. ગામડાઓની શાળાઓમા બાળકો પણ મોટા ભાગના ખે ુત વગના હોય છે. 

આપણી વ તી તેમજ શાળામા જતા બાળકોનો મોટો ભાગ ખે ુત વગનો હોવાથી હોવાથી ખેતી  ુિશ ણ બુ અગ ય  ુ

છે. 

 ાથમીક શાળામા ખેતી િવષયક િશ ણ  

               ટ શકાળમા ખેતીના િશ ણ માટ બુજ ઓછ  કોલેજો હતી. મા યમીક તથા ાથમીક શાળામા તો 

ખેતી િશ ણ ન હવત કોલેજોમા ખેતી િશખેલા માણસો પોતે ખેતી કરતા નથી, તે નોકર  કર છે. આથી ાથમીક 

કળવણીમા જ ખેતીની કળવણી આપવી જોઇએ. ખેતીવાડ ની કળવણી શાળાઓમા આપવાની હોય અને ાથમીક 

શાળાઓમા જ આપવી ફાયદાકારક હોય તો તે કવી ર તે આપી શકાય એ  ુિનરાકરણ જોઇએ તો ર ક ન કહ 

છે “ કળવણી માણસોને સદવતનશાળ  બનાવવા માટજ નહ  પણ તેઓ સદવતનની કદર કર  શક તે માટ છે. 

તેમને ઉ ોગી બનાવવા માટજ નહ  પણ તેમને ઉ ોગને ચાહતા કરવા માટ છે. તેમને ુ  બનાવવા માટ જ નહ  

પરં  ુતેમની તૃીઓ ુ તા પર ચોટાડવા માટ છે. તેમને યાયી બનાવવા માટજ નહ  પરં  ુ યાયના ુ યા તથા 

તર યા બનાવવા માટ છે.”  

 
 પહલી જુરાતી કળવની પ રષદ તા. ૨૩ અને ૨૪ ઓ ટો બર ૧૯૧૬ ના રોજ મળેલી બેઠકમા 

રા.સા. બાશકંર ઉ મરામ મલ  (ભ ચ)  ુખેતી િશ ણ માટ  ુિનવેદન 

                ‘  િવષયની ચચા ઉપાડવામા આવી છે,  તે  ુ અ યાસ મમા નામ ક િનશાન નથી. ગામડામા 

ાથમીક શાળાઓમા ખેતી  ુિશ ણ ઘ જુ અગ ય  ુછે. ાથમીક કળવણીના કળવણીના ા ય ધોરણો રદ થવાથી 

એક સા  પ રણામ એ આવશે ક સવને સર  ુિશ ણ મળશે. ા ય ધોરણોમા ખેતીવાડ ની યોજના કર  હોત તો સા  

થાત. નવ દસ વષની ઉમર પછ  િવ ાથ ઓ યાવહાર ક ાન મેળવી શક તે વખતે ખેતી  ુિશ ણ ફર યાત કર  ુ

જોઇએ. શેઠને બદલે નોકરોના હાથમા હાલ ખેતી  ુકામ ય છે. અને નોકરો જોઇએ તેવા મા હતગાર હોતા નથી. 

ઢોરના રોગ, છોડના રોગ વગેર િવષે ખે ુતો કાઇં ન ણે તો ૮૫ ટકા લોકોના ધધંા તરફ ુ લભ રા  ુકહવાય, માટ 

શ આતથી જ આ પાઠ િશખવવા જોઇએ. અને મહનત કરવામા શરમ નથી તે સમ વ  ુજોઇએ. માર રોજ છ કલાક 
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ખે ુત સાથે કામ પડ છે તેમા મે જો  ુછે ક ખેતીના કામની મા હતી ઓછ  હોવાથી તેઓ કાઇં જ ધુારો કર  શકતા 

નથી.’  

 ભારતમા ખેતીસબંધી ધુારા િવષે ડૉ. િવ ામ રામ  ધોલે  ુભાષણ : 

              “ આપણો દશ ખેતીવાડ નો છે. આપણા િનવાહને માટ આપણો સઘળો આધાર ખેતી પર છે, વ તીનો 

પોણો ભાગ ખે ુતોનો છે. હ ુ તાન એક સમયે ુ ર, યાપાર, કળા કૌશ ય તથા કાર ગર ને માટ યાત હ .ુ 

હ ુ તાનમા જોઇતા કપડા સામાન પણ હ વણાતા, અને ધુરલી થિતને યો ય બ  સામાન પણ હ થતા 

તના ુદંર કાપડ માટ તે િવ યાત હ .ુ અને તે બી  દશ મોકલાવા .ુ પણ હમણા સમય બદલાય ગયો છે. હવે તો 

આપણે ડ  ધાબળ , ખાદ , પાઘડ  અને સાડ ઓ િશવાય તમામ સામાન બી  દશથી લાવી વાપર એ છ એ; પણ 

તેમા તૂર તો િવલાયતી જ. પ ીમના ુ રના દશોનો યં ો તથા ઉ મ ુ ધીબળ આગળ હાથે વણતા વણકરોનો 

ધધંો ભાગંી ગયો છે, આપણા યાપાર તથા કાર ગર આપણા હાથમાથી જલદ થી છટક  જવા માડં ા છે. ાબંા, 

િપતળ તથા માટ ના વાસણો ુ ા પર લુકથી હ આવે છે. આપણે માટ હવે તો મા  એક જ ઉ મ ર ો છે, તે 

“ખેતી” છે. 
 
 
 

 ગોધરા ખેતીવાડ  ુલ :- 

ખે ુતોના છોકરાઓને માટ ઇ.સ. ૧૯૨૦ મા ગોધરા ખેતીવાડ  ુલની થાપના કરવામા આવી હતી. આ ખેતીવાડ  

ુલ  ુન  ુવષ ૧ લી ુનથી શ  થ  ુહ .ુ 

 આ ખેતીવાડ  ુલના નીયમો અને માહ તી :- 

(૧) આ શાળામા દાખલ થવા ઇ છતા ઉમેદવારોની ાવેિશક પ ર ા નથી, પરં  ુઓછામા ઓ  જુરાતી ચો  ુ

ધોરણ (એથી વધાર અ યાસ હોય તો સા ) તેણે પાસ કર  ુહો  ુજોઇએ, અને તે બદલ  જુરાતી ુલ  ુલીવ ગ 

સ ટ ફકટ અર  સાથે સામેલ કર  ુહો  ુજોઇએ. આ ુલનો અ યાસ મ બે વષનો છે, 

(૨) ઉમેદવારના વાલીનો ધધંો ખેતીનોજ હોવો જોઇએ, અને તે તેજ ખેતી કરતા હોવા જોઇએ, કારણ ક આ 

િનશાળમા ખેતીને લગ  ુતમામ કામ છોકરાઓના હાથે કર  ુપડ છે. 

(૩) આ શાળામા ભ યા પછ   ઉમેદવારનો ખેતી કરવાનોજ િન ય હોય તેણેજ આવ .ુ નો નોકર નોજ િન ય 

હોય તેને માટ આ ુલ નથી. 

(૪) ઉમેદવારની ઉમર ૧૫ થી ૨૦ વષની હોવી જોઇએ. 

(૫) આ િનશાળમા દાખલ થવા ઇ છતા ઉમેદવારના નામ ઉપર જમીન ન હ હોય તો તેના િપતા, કાકા વગેર કોઇ 

પણ ન કના સગાના નામ ઉપર પણ હોવી જોઇએ અને તે જમીન કટલી છે, સરકારમા મહ લુ કટ  ુભર છે વગેર 

બાબતનો દાખલો તલાટ  તરફથી અર  સાથેજ મોકલવો જોઇએ. 

(૬) દરક િવ ાથ ને ભણવા ,ુ ખાવા  ુઅને રહવા  ુ ટ  ુખચ થાય તેટલી કોલરિશપ સરકાર તરફથી આપવામા 

આવે છે એટલે િવ ાથ ને ખાવાપીવા વગેરનો ખચ બીલ ુલ કરવો પડતો નથી, પરં  ુઅ યાસ મ રુો થતા પહલા 

કોઇપણ િવ ાથ  િનશાળ છોડ અથવા ગેરવત કુ ચલાવવા બદલ તેને કાઢ  કુવામા આ યા હોય તો ટલો વખત 

િનશાળમા ર ો તેટલા વખતને માટ દરમાસના . ૧૦ માણે તેની પાસેથી દંડ તર ક વ લુ કરવામા આવે છે. 

               ુ તક, લાય ેર  વગેર પર રુણ ખચ િવ ાથ ના પર હોય છે, તે ખચ (લગભગ વષના .૧૦) બદલ 

િવ ાથ ના વાલીએ દાખલ થતી વેળા .૧૦ અનામત તર ક આપવા પડશે. 

(૭) આ િનશાળમા બી  િનશાળો માણે વાર તહવારની ર ઓ મળશે. તે િશવાય દવાળ  ઉપર એક મહ નો, અને 

ઉનાળામા દોઢ મહ નો ર  પડશે અને બેઉ ર  વેળા િવ ાથ ને ઘર જવા દવામા આવશે. આ શાળા શ ુ કરવાનો 
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સરકારનો હ  ુએ છે ક બે વષ િશ ણ લીધા પછ  િવ ાથ  પોતાના મા-બાપને ખેતીના કામમા વધાર મદદગાર 

થાય, અને ખેતી પણ વધાર ફાયદાકારક ર તે કર. 

આ શાળામા દર વષ પદંર કરતા વધાર નવા છોકરા દાખલ કરવામા આવશે નહ . 

(૮) આ ુલમા દાખલ થવા ઇ છતા ઉમેદવાર ગોધરા ખેતીવાડ  ુલના હડ મા તરને મ બને તેમ જ દ  પોતાની 

અર  મોકલવી તેમા નામ, ત, ધધંો, મર, તા કુો, જ લો, પો ટ ઓફ સ વગેર પ ટ જણાવી જુરાતીમા અર  

કરવી, અર  ઉમેદવારના હાથનીજ હોવી જોઇએ ઉમેદવારને દાખલ કરવાની, અ યાસ મ રુો થતા ધુી રહવા 

દવાની અને ુલ છોડ ા પછ  તેને ખેતીના કામે લગાડવાની ઇ છા છે એ ક લુાત લખી તેની નીચે વાલીની સહ  

હોવી જોઇએ 

(૯)  ઉમેદવારોને દાખલ કરવા  ુન  થાય તેને તે માણે કાગળથી ખબર આપવામા આવશે  તાર ખે હાજર 

થવા લ  ુહોય તે તાર ખે તેણે િનશાળમા આવી હાજર થ  ુજોઇએ 

(૧૦) િનશાળ છોડ ા પછ   િવ ાથ ને ખેતી કરવાની ઇ છા હશે તેને શાળાની ન કમા મા  નામનાજ ગણોતે 

ઘણી સાર  શરતે ૧૦ થી ૧૫ એકર જમીનની લેવડ કર  આપવામા આવશે. .. 
                

                                              વી.વી.પટલ (હડ મા તર જુરાતી ખેતીવાડ  ુલ) 

 આ શાળામા િશખવવામા આવતા િવષયો; 

(૧) ૃિષિવ ા (૨) ૃ ટ ાન- આ િવષયમા વન પિત અને જ ં  ુસબંધી યાવહાર ક ાન આપવામા આવે છે. (૩) 

ખેતીવાડ ને લગતી ગુોળ. (૪) ખેતીવાડ ને લગ  ુ કગ ણત અને જમીનની માપણી (૫) આરો ય િવ ાન (૬) 

પેટા ધધંા (૭) ા ય અને શહર  વન - ખે ુતને ઉપયોગી કાયદા વગેર  ુઉપયોગી િશ ણ મેક જમીન મહ લુનો 

એ ટ, તગાવી એ ટ, લોકલબોડ એ ટ. (૮) વાચન અને લખાણ (૯) ખેતી અને બ ગચા  ુકામ (૧૦) ઓઇલ ન 

કવી ર તે ચલાવ  ુતેના દરરોજના ઉપયોગી ભાગ દરરોજ સાફ કર  કવી ર તે બેસાડવા વગેર. (૧૧) ખેતીના 

ઉપયોગી ઓ રના ભાગ ભાગેં- ટુ યાર કવી ર તે ુ ર ત કરવા એને લગ  ુ થુાર  હુાર  કામ (૧૨) વણાટકામ. 
 

 વાઘછ પામા ખેતી િશ ણ (ઇ.સ. ૧૯૨૪)  

વાઘછ પા તા. પારડ  જ. રુત (તે સમય જુબ) 

                ખેતી અને તેના ગના જ ર  ધધંાની ઉ ચ કળવણી માટ કોલેજો છે, પણ ગર બ, ગામડાના અને 

થો ુ ભણેલા ખે ુતોના દ કરાઓ એ કોલેજનો લાભ મેળવી શક નહ  તેથી વના લુર ભાષા મારફતે એ ાન આપવા 

માટ ુલો શ ુ કરવામા આવી હતી, એ ુલોનો તમામ ખચ સરકાર કરતી હતી. આ ુલો ઘણી િ ય નીવડ  છે. 

અને આવી ુલોની દશમા બુ જ ર હોવાથી કળવણીખાતા તરફથી ાથમીક શાળામા ઉપલા ધોરણોમા એ 

િવષયો  ુ ાન આપવાની શ આત થવા માડં .  

               ઇ.સ. ૧૯૨૪ ના માચ માસમા ઉ ર િવભાગના એ કુશનલ ઇ સપે ટર સાહબ બહા ુ ર વાઘછ પાની 

ુલની લુાકાત લધી યાર આ ુલમા ખે ુતોનાજ છોકરાઓ હોવાથી અને પરગામના છોકરાઓ પણ આ ુલમા 

ભણતા હોવાથી ખેતી િશ ણ દાખલ કરવાને યો ય જણાવાથી આ ગામના સદ હૃ થ િમ. મોતીભાઇ હ રાભાઇની 

જમીન ભાગથી રાખવાની ક લુાત લેવામા આવી અને ુન ૧૯૨૪ થી ખેતી  ુિશ ણ દાખલ કરવામા આ .ુ 

િશ ણ;-  શ આતમા પાચમા, છ ા અને સાતમા ધોરમા ખેતીકોષમાથી ૃિષિવ ા અને ૃ ટ ાન શીખવવા  ુશ  ક .ુ 

અને ઓગ ટ માસથી ડ.એ.ઇ. સાહબની ચુનાથી પાચંમા ધોરણમા સં ણૂ ખેતીવાડ  કોષ દાખલ કરવામા આ યો. 

               છ ા ધોરણમા પદાથપાઠને બદલે ૃિષિવ ા, ૃ ટ ાન અને ખેતીની ગુોળ, યાર બાદ આગલા 

વષથી છ ા ધોરણ અને યાર પછ  સાતમા ધોરણમા પણ સં ણુ ખેતીકોષ દાખલ કરવામા આ યો 
 

 ખેતીના અ યાસ  ુમહ વ ;  
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             ખેતીવાડ નો ધધંો કરનાર ખેતીવાડ  શા નો અ યાસ કર ને તે કામ હાથમા લી  ુહોય તો તેઓ વધાર 

લાભ મેળવે છે. ખેતીવાડ  ુમો ુ શા  છે. વન પતીનો  ુખોરાક છે. કવો ખોરાક કવા પમા તે શુી શક જમીન 

કસ વગરની હોય તેમા કસ કવા ખાતર નાખવાથી વધે પાણી પાઇ કરવાના ા ા વાવેતરને કઇ મુા થાય છે. 

કઇ જમીન ા વાવેતરને લાયક છે. ા ા હથીયારથી જમીન સાર  ખેડાય છે. ઢોર- નવરની માવજત કવી 

ર તે રાખવાથી સારા રહ છે થોડ  મહનત અને  થોડ ખચ ઝાઝો લાભ મળે એવા ા વાવેતર છે, વગેર વગેર 

ખેતીવાડ નો અ યાસ ો હોય તે ણી શક છે અને રુોપ અમેર કા આદ  ધુરલા દશોમા  ુ  ુ ધુારા વધારા 

થઇ શક તેની હક કતો યાનમા અજમાવી શકાય છે. વળ  પોતે ખેતીનો અ યાસી હોય તો તેના છોકરાને પણ તે 

અ યાસ કર  લાભ મેળવવા મન થાય છે. અને ઉતરો ર ખેતીના ધધંામા જમાવટ થાય છે અને વધારને વધાર 

લાભ થતો ય છે.  

 
 
 
 

સદંભ  

1. જુરાત શાળાપ  ( ક)- આુર  ૧૯૨૬ – ૃ ણલાલ રુજલાલ વક લ (તં ી અને કાશક) – 

અમદાવાદ 

2. જુરાત શાળાપ  ( ક)- માચ ૧૯૨૬ – ૃ ણલાલ રુજલાલ વક લ (તં ી અને કાશક) – 

અમદાવાદ 

3. રા. અ તૃલાલ િવ લદાસ ઠ ર( કાશક)- પહલી જુરાત કળવણી પ રષદ (તા. ૨૩/૨૪ ઓ ટો બર 

૧૯૧૬ ના રોજ મળેલી બેઠકનો અહવાલ)- ઇ.સ. ૧૯૧૭- અમદાવાદ 

4. િવ ામ રામ  ધોલે- હ ુ તાનમા ખેતી સબંધી ધુારા ( જુરાતી અ વુાદ કરનાર- ુલભરાય રામ  

ની- આય દય ેસ-અમદાવાદ- ઇ.સ.૧૮૮૮) 

5. મ હપતરામ પરામ નીલકંઠ- ખેતી- ગવનમે ટ સ લ કૂ ડ પો- ુબંઇ- ઇ.સ. ૧૮૮૮ (રાબટસનના 

ે  ુ તક પરથી) 

6. ુ લેરાય છોટાલાલ ર આ- ખેતી તથા વાડ ના ધધંામાથી પૈસા કમાવવાની ુ ંચી- ધી અમદાવાદ 

િુનયન િ ટગ ેસ- અમદાવાદ- ઇ.સ. ૧૯૧૪ 
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"નેક ટક ધરમની ઓલી પાણે પાણે વાત 

ઈ તો સતં ને રુાના બેસણા અમ ધરતીની અમીરાત." 

 તાવના 

 જુરાતનો થાપ ય કલા અને સાં ૃિતક વારસો બ ુ ૂ ય અને ગૌરવવતંો છે. જુરાતમા ંિવકસેલી િવિવધ 

ાચીન સં ૃિતઓ, વસાહતો તેમજ િવિવધ રાજવીઓએ પોતાના શાસનકાળ દરિમયાન િવિવધ મારકો વા ક 

મહલો, મં દરો, મ જદો, મકબરા ઐિતહાિસક વેશ ારો, ઉ ણી હૃો વાવો, વૂા, તળાવો, સરોવરો તેમજ ુ તમાગ  

અને ફુાઓ ુ ંિનમાણ ક  ુછે.  કલા સં ૃિતના અવશેષો ઈિતહાસનો એક બોલતો રુાવો છે. 

ુ િનયામા ંબ  ુઓછા નગરો હશે ક નો ાચીનકાળથી સીલસીલાબધં ઈિતહાસ મળતો હોય એવા શહરોમાનંા એક 

ૂનાગઢનો છે લા ં૨૫૦૦ વષનો કડ બ  સળંગ એક ૂ તાવાળો ઈિતહાસ ા ત થાય છે.(૧) ઈિતહાસના અનેક 

મહ વના અવશેષો અને ઐિતહાિસક થળો હ ુ  અડ ખમ ઊભા છે તે થળો ૂનાગઢના ાચીન ઈિતહાસની ગવાહ  

આપી ર ા છે. મા ંઉપરકોટ અશોક િશલાલેખ, બૌ  ફુાઓ, બોર યા પૂ મકબરા, બહાઉ ન કોલેજ વગેર 

ગણાવી શકાય. ૯-નવે બર-૧૯૪૭ ના રોજ ઉપરકોટ ક લ ઉપર ૂનાગઢ ુ ત સં ામના વડા શામળદાસ ગાધંી 

એ રા વજ ફરકા યો હતો.(૨) આમ, ાચીનકાળથી વતં તા ધુીના ઈિતહાસની સા ી પ ઉપરકોટનો ક લો 

અગ યનો દ તાવેજ ગણી શકાય. તેનો સં ત ઈિતહાસ તુ પેપરમા ંઆલે યો છે. 

 ઉપરકોટ 

 ૂનાગઢની ઉતર વૂમા ં૨,૭૨,૪૯૭ ચોરસવારમા ંઈિતહાસ િસ  ઉપરકોટનો ક લો આવેલ છે. ઉપરકોટ ુ ં

ળૂ નામ ગ ર ુગ હ ુ.ં આ ક લો કોણે બધંા યો તે માણ તૂ ર તે ણવા મળ ુ ંનથી. આ ક લા ઉપર ૧૬ 

વખત ચડાઈના યાસો થયા હતા છતા ંઅડ ખમ ર ો છે એટલો મજ તૂ છે. ઈ.સ. ૧૧૧૩-૧૧૨૫ રા'ખગાર બી ના 

વખતમા ંિસ ધરાજ જયિસહ ૧૨ વષ ધુી ક લાને ઘેરો ઘા યો હતો છતા ંપણ ક લાના કાગંરા ખેરવી શકાયા ન 

હતા. આ ક લા ુ ંસમયાતંર રાજવી પ રવારો અને નવાબોએ સમારકામ કરા ુ ંછે. હાલ રુાત વ િવભાગ અને 

ઉપરકોટ િવકાસ સિમિત ઉપરકોટને વાસીઓ માટ વ  ુઆકષક બનાવવા િવકાસ કામો હાથ ધયા છે.(૩) 

 ઉપરકોટના આ ક લામા ં ુ દા-ં ુદા ંસમયે બનેલા ંઆઠ મારકો આવેલા ંછે. મા ંલ કર  વાવ, િનલમ 

તોપ, કડાનલ તોપ, ુ મા મ જદ, નવઘણ ુવો, અડ કડ  વાવ અનાજના કોઠર આ સાત મારકો રા ય ર ત 

મારકો છે. યાર આઠ ુ ં મારક બૌ  ફુાઓ ક  ર ત મારક છે તેમજ ૂનાગઢને પાણી ૂ ું પાડવા માટ 

બધંાયેલા ંવોટર વકસ યોજના છે. 

 ભારતમા ંઆશર ચારક હ ર વષ પહલાના ં ક લાના અવશેષો મળ  આવે છે. તેમા ંઉપરકોટનો ક લો 

પણ અિત ાચીન છે. ૂનાગઢના ંઈિતહાસકાર ી પ રમલભાઈ પાણી જણાવે છે ક ા ય થંમા ંઆ ક લો રા  

હ ર એ બધંા યો હતો. એક સમયે તે ુ ંનામ ઉ સેનગઢ હ ુ.ં શહરની સૌથી ઉપરના ભાગમા ંઆ િવ તાર આવેલો 

હોવાથી અને યા ં ક લો બાધંવામા ંઆ યો તેથી તે ઉપરકોટ તર ક ઓળખાવા લા યો અને આ  પણ ઉપરકોટ 

તર ક ઓળખાય છે. અગાઉ આ ક લો ગ ર ુગ તર ક ઓળખાતો હતો એક કવદંતી અ સુાર ચં ુ ત મૌયના 
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સમયમા ંઆ ક લો બધંાયો હતો. ના કાગંર કાગંર શૌયતાની કથાઓ આલેખાયેલી છે તેવા આ ક લાની સૌ થમ 

રચના માટ કોઈ રુાતા વક માણ ઉપલ ધ નથી. આમ, છતા ંતે અિત ાચીન જણાય છે. 

 આ ક લામાથંી પકાલીન ગુના િશલાલેખો મળ  આ યા છે.  હાલ સ રબાગ ખાતેના ુ ઝયમમા ં

રાખવામા ંઆ યા છે. ઉપરાતં બૌ  ફુાઓ પણ આવેલી છે. ૂનાગઢના ઈિતહાસકાર ી શં ુ સાદ દસાઈએ ન ુ ં

છે ક આ ક લા ુ ં ળૂનામ ગ ર ુગ હ ુ.ં(૪) ઈ.સ. ૭૦૦ ધુી લગભગ ઉ જડ પડલા આ ક લાને રા' હાર ક તેના 

અ ગુામીઓએ ઈ.સ. ૯૪૦ થી ઈ.સ. ૯૭૫ ધુીમા ંતેની સાફ ફુ  અને સમારકામ કરા ુ.ં આ પછ  રા'નવઘણ 

અને તેના ુ  રા'ખગાર ઈ.સ. ૧૦૨૫ થી ઈ.સ. ૧૦૬૭ ના સમય દર યાન અડ કડ  વાવ અને નવઘણ વૂો બનાવી 

પાણીની યવ થા કર . ઈ.સ. ૧૪૫૦ મા ંરા  રા'માડં લક અને યારપછ  ઈ.સ. ૧૮૯૩-૯૪ મા ં ૂનાગઢના તે 

સમયના દવાન હ રદાસ િવહાર દાસે આ ક લાનો ણ ાર કરા યો હતો. ઉપરકોટના આ ક લાની દ વાલની 

લબંાઈ ૩૦૮૦ મીટર છે. નાના મોટા કાગંરાની સં યા ૧૧૭૪ છે. યાર બં ુ ક રાખવાના મોટા કાણા ૨૨૦ અને નાના 

કાણા ૨૨૫ છે. દ વાલની સામા ય પહોળાઈ ૯ મીટર છે. આ ક લામા ંઆવે ુ ંહાલ ુ ં ુ ય વેશ ાર ભ ય કાગંરા 

સાથે જોવા મળે છે. યાર તે પછ  આવ ુ ંબી ુ  ં પિ મા ભ ખુ તીય વેશ ાર કલા મક તોરણ અને બાર ક 

નકશીકામથી હ  પણ બેન નુ લાગે છે. ઉપરકોટના આ ક લાના િનમાણ બાદ ઈ.સ. ૯૭૫ થી ઈ.સ. ૧૭૮૦ 

દર યાન ૧૬-૧૬ વખત ચડાઈ થઈ હતી. તેની સામી તોપો મડંાણી હતી.(૫) 

 અડ કડ  વાવ 

 અડ કડ ની વાવ ુ ંસ ન પ થરો કાપીને કરા ુ ંછે. ૧૬૨ પગિથયાવાળ  આ વાવ ૮૧ મીટર લાબંી ૪.૭૫ 

મીટર પહોળ  અને ૪૧ મીટર ડ  છે. સમ  વાવ એક સળંગ ખડક માથંી કાપીને બનાવેલી છે. વાવના બાધંકામની 

સામા ય બાબતો વી ક ટ મોભ ક ગવા ો એમા ંનથી. જ ટલ ૂ તર રચનામા ંબધંાયેલી આ વાવ તેના બાધંકામના 

સમયની પાણીના ોત શોધવાની ુશળતાને ય ત કર છે. કોઈ ખાસ િવિશ ટ થાપ ય ન ધ ક લખાણ નથી. આથી 

સમય માપન લગભગ અશ  છે પણ એટ ુ ંચો સ કહવાય છે ક આ સૌથી ાચીન વાવમાથંી એક વાવ છે.(૬) 

 નવઘણ વૂો 

 નવઘણ વૂા ુ ંનામ ડુાસમા રા  રા'નવાગના નામ પરથી આપવામા ંઆ ુ ંછે. ૂવામા ંપહ ચવા માટનો 

વૂ માગ કદાચ ૧૧ મી સદ મા ંતેમના શાસન દરિમયાન બનાવવામા ંઆ યો હતો. માનવામા ંઆવે છે ક તે તેમના 

ુ  રા'ખગાર ારા ણૂ કરવામા ંઆ ુ ંછે. કટલાકં િવ ાનોના મતે તે ટપવેલ ુ ંસૌથી ૂ ુ ંઉદાહરણ છે તે ઉપરકોટ 

ફુાઓ પાસે છે. વૂો પકાળ (૨  ક ૪થી) સદ મા ંઅથવા મૈ કાળ (૬થી ક ૭મી) સદ મા ંબાધંવામા ંઆ યો 

હોય તેમ લાગે છે. 

 કમાનોવાળા દરવા માથંી એક નાનકડ  સીડ   દરથી વેશ કર છે તે આગળના ભાગ તરફ દોર  

ય છે. વૂામા ંપાણી એક પ રપ  દાદરા ારા પહ ચવામા ંઆવે છે.  ૂવાના શાફટની પાતળા પ થરની દવાલ 

પાછળ નરમ ખડકમા ંકાપવામા ંઆવે છે. પગલાઓંની ફલાઈટ થમ સીધા અને પછ  ાસંવસ શાફટની આ ુબા ુ 

વળે છે. શાફટની પ થરની દવાલમા ંચોરસના િછ ોનો એર દરના ભાગને કાિશત કર છે અને ઠં ુ પાડ છે.(૭) 

 ફુા થાપ ય 

 ૂનાગઢના ઉપરકોટ િવ તારમા ંબે મજલાના શૈલ હૃ પે કંડારલી ફુાઓ તે ધરતીના પેટાળમા ંર ાયેલી 

છે. સપાટ જમીન ઉપર દ ણા ભ ખુ મો ુ ં રાખી થોડા પગિથયા ઉતર  જમણી તરફ વળતા આ શૈલ હૃના થમ 
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મજલે પહ ચાય છે. થમ મજલે દોઢક મીટર સમચોરસ ુ લો ુ ંડ છે. અઢારક મીટર ડા આ ુ ંડમા ંઉતરવા માટ 

પિ મની દ વાલમા ંબનેં છેડ પાચં પગિથયા છે. ુ ંડની વૂની ઓસર ને ઉતર છેડ આવેલા ં વેશ માગથી મોટા 

ખડંમા ંજવાય છે. ની છત છ થાભંલાથી ર ાયેલી છે. નીચલા મજલે મોટો ખડં છે.(૮) 

 નીલમતોપ 

 દ વ ઉપરના પો ુગીઝોની હ ુમતોને હટાવવા કૂ થી લેુમાન પાસા ચઢ  આ યા. (ઈ.સ. ૧૫૩૮) યાર 

તે હાર  જતા  શ  સરં મ દ વમા ંછોડ  જતો રહલ તેમાનંી બે તોપો તે નીલમ અને કડાણ ક ડૂાનાળ, 

નીલમતોપની લબંાઈ ૫.૧૦ મીટર છે. તેનો આગળનો ભાગનો યાસ ૦.૪૮ અને ૃ ઠ ભાગનો યાસ ૦.૬૦ સેમી. 

છે.(9) 

 કડાનાળ તોપ 

 આ તોપ પણ કૂ  હોવા ુ ંમનાય છે. તેની લબંાઈ ૩.૯૦ મીટર છે. આગળના ં ખુનો યાસ ૦.૫૦ અને 

પાછળના ભાગનો યાસ ૦.૫૫ સેમી. છે. આ પર અરબીમા ં'અલી બન હ ઝા' એમ લખેલ છે. આનાથી કંઈ િવશેષ 

મા હતી મળતી નથી. 

 કોઠાર 

 એક મા યતા અ સુાર રા'નવઘણ થમે (૧૦૨૫-૧૦૪૪) દર યાન આ બધંાવેલ ુ ધના સમય દરિમયાન 

યાર ક લાને ુ શમનો ારા બહારથી ઘેર  લેવામા ંઆવે યાર આ ર તે અ  સં હ કરવાની યવ થા અિનવાય 

હોય આ ર તની યવ થા કરલ છે.(૧૦) 

 ઉપસહંાર 

 ઉપરકોટ ઉપર અનેક શાસકો અને આ મણકારોએ રાજ ક .ુ રા'દયાસથી લઈ મહાબતખાન  ી  ધુીના ં

સારા નરસા અનેક સગંો આ ક લા સાથે સકંળાયેલા ંછે. માનવસજ ત ક ુદરતી આફતોના અનેક વખત સામનો 

કરવા છતા ંઆ  પણ સૌરા ની ાચીન સં ૃિતની ઝાખંી કરાવે છે. 

 

 પાદન ધ : 

1. ખાચર (ડો.) ુ ન ભ. વાળા (ડો.) ધી ુભાઈ પી. 'તસવીરોમા ં ૂનાગઢ', . રાજકોટ, થમ આ િૃત 

૨૦૧૧, .ૃ ૧૧. 

2. કોઠાર  ર ભુાઈ ' ૂનાગઢની લોક ાિંત' . ુબંઈ, ઈ.સ. ૧૯૪૮, .ૃ ૫૫. 

3. 'સોરઠધરા સોહામણી', મા હતીખા ુ ંગાધંીનગર, મે-૨૦૦૭, .ૃ ૧૩. 

4. દસાઈ શં ુ સાદ હર સાદ, ' ૂનાગઢ અને ગરનાર' . રાજકોટ, બી  આ િૃત, ૧૯૯૦, .ૃ ૪૨. 

5. ' જુરાતનો રુાત વીય વારસો', . ગાધંીનગર, નુ: ુ ણ ૨૦૧૭-૧૮, .ૃ ૬૯. 
6. kathiyawadikhamir.com 
7. www.gujaratimahiti.com 
8. જુરાતી િવ કોશ ખડં-૩, .ૃ ૧૮૦. 

9. યાસ હસ ખુ 'સૌરા  સં ૃિત કોશ' . રાજકોટ, .આ. ૨૦૧૦, .ૃ ૧૭૧. 

10.  એજન, .ૃ ૧૭૦. 
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“ઉ ર જુરાતમા ંબૌ  કાલીન થાપ ય એક અ યયન” 
સેનમા કૌિશક ુમાર જગદ શ ુમાર 

પીએચ.ડ  કોલર 

હમચં ાચાય ઉ ર જુરાત િુનવસ ટ , પાટણ 

તાવના 

ભારતમા ંબ  ુએવા થળો છે યા ંબે હ રથી ૨૫૦૦ વષ ુના ઈિતહાસ સાથે જોડાયેલા છે અને 

એવા થળો ઉ ર જુરાતમા ંઆવેલા છે. મા ંવડનગર, તારંગા,દવનીમોર , એ મહ વના થળો આવેલા 

છે. મા ં ુ થી લઈને ુમારપાળ  ધુીનો ઈિતહાસ અને અવશેષો સાથે જળવાયેલો જોવા મળે છે. ઉ ર 

જુરાતમા ંપણ આવો સળંગ ક ટબ  એક ુ તાવાળો ઈિતહાસ ા ત થાય છે. ના મહ વના અવશેષો 

હ ુ  અડ ખમ ઉભા છે અને હ  ઘણા     થળે અવશેષો મળ  ર ા છે. મા ંવડનગર, તારંગા,દવનીમોર  

મ ુડ , િવહાર, વા થળોએ િવહારો, પુો , ફુાઓ અને ફુા મં દરો આવેલા છે. 

જુરાતમા ંબૌ  ધમનો િવકાસ – 

                     મણ સં દાયોમા ં નધમની બૌ ધમ પણ મહ વ ુ ં થાન ધરાવે છે. બૌ ધમના 

થાપક ગૌ મ ુ  હતા. તેમણે હૃ યાગ કર  જગતના ક યાણ માટ ુ ંકાય સારનાથથી આરં ુ ંઅને 

ધીમે ધીમે અ યુાયીઓની સં યા વધવા લાગી એમના ઉપદશો અને િવચારો સમ  ભારતમા ંફલાયા  

બૌ  ધમ તર ક ચ લત બ યો. ુ  ના શ આતના સમયમા ં િૂત ૂ ને થાન ન હ ુ.ં પરં  ુબે બૌ ધમમા ં

િવભાજન થયા પછ  િૂત ૂ ની શ આત થઈ અને અસં ય બૌ  િૂતઓ અને થાપ યો રચાયા.ધીર ધીર 

બૌ  ધમને રા યા ય મળવા લા યો મૌય સમયમા ંસ ાટ અશોક બૌ ધમના ચારમા ંમહ વનો ભાગ 

ભજ યો હતો. યારબાદ કિન ક અને હષ વગેર િવકસાવવામા ંન ધપા  ફાળો આ યો. જુરાતમા ં પકાલ 

દરિમયાન બૌ ધમ યાપક માણમા ંિવ તય  સૌરા મા ં ૂનાગઢ, ખભંાલીડા, બા રયા,તળા ,વગેર અનેક 

જ યાએ બૌ  િવહારો, પુો અને ફુાઓ મળ  આ યા છે.  ઉ ર જુરાતમા ંશામળા  પાસે દવની મોર , 

તારંગાની ટકર ઓમા ંજોગીડાની ફુા, ણ ધારણ બૌ  દવીના મં દરો અને વડનગરમા ં૧૦ પૂ હોવાના 

ઉ લેખો મળ  આ યાછે  રુાત વ ારા ખોદકામ કર  કાઢ ા છે. આમ ુ  ુક છ બૌ  સા હ યમા ં ુ કુ છ 

અને સોપારકનો વારંવાર ઉ લેખ આવે છે.  કદાચ એ બૌ ધમ ુ ં ુ ય ક  હોય એ ુ ંજણાય છે. જુરાતમા ં

બૌ ધમની ન ધ લેતા ચીની યા ી ુ-ંએન- સગં જણાવેછે ક ભ ચમા ંબૌ  સઘંારામ છે. મા ં ણ હ ર 

મહાયાનના અ યુાયી ઓ અ યાસ કર છે. ક છમા ં દસ િવહરો હતા. વડનગરમા ંદસ સઘંારામો હતા. 

સૌરા મા ં૫૦  િવહારો હતા. વલભીમા ંબૌ  ધમ વધાર ચ લત હતો. િવ યાત બૌ  આચાય પમતી 

અને ણુમિતએ વલભી પાસેના રહ ને પોતાના થંોની રચના કર  હતી. મૈ કોના તા પ ોમા ંબૌ  

િવહારોને દાન આ યાનો ઉ લેખ છે. વલભી બૌ ધમ ુ ંક  હ ુ.ં અ ુમૈં કકાલ દરિમયાન જુરાતમાથંી 

બૌ  ધમ ધીર ધીર ુ ત થવા લા યો. ભારતના અ ય દશોની મ અહ  પણ ન ધમને રા યા ય 

મળતા બૌ  ધમને ઘણો મોટો ફટકો પડ ો. આમ જુરાતમા ંબૌ ધમનો ચાર ઈ.સ વૂથી શ ુ કર ને 

નવમા દસમા સૈકા ધુી હતો. આ સમય દરિમયાન બધંાયેલા પુો, િવહારો, ફુાઓ વગેરના અવશેષો 

જુરાતના િવિવધ થળોમાથંી મળ  આ યાછે. 

 ઉ ર જુરાતના બૌ  થાપ યો:- 

 દવની મોર -  

                      શામળા  પાસે મે ો નદ ના કનાર બૌ  કાલીન પુો અને િવહારો મળ  આ યા છે. 

૧૯૩૬મા ં ી.પી.એ ઈનામદાર આ થળ ઉપર યાન દો  ુહ ુ.ં યારબાદ મહારા  સયા રાવ િુનવસ ટ  
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ારા ઉ ખાલન કરવામા ંઆ ુ.ં યારબાદ બી  ટ બા ુ ંઉ ખલન ડો. ુ બારાવ,ડોરમણલાલ મહતા, અને 

ડો. યૂકાતં સેન ચૌધર  ારા ૧૯૫૯ અને ૧૯૬૩ ખોદકામ કરવામા ંઆ ુ.ં મા ં ટર  મહા પુ અને 

મહાિવહારના રુાવા મળ  આ યા આ જુરાત રા યના રુાત વના ઇિતહાસમા ંબૌ ધમ ના ઈિતહાસમા ં

આ સસંોધન સીમા ચ હ સમાન હ ુ ંઅને આના આધાર બી  અનેક ઉ ર જુરાતના થાપ યોની શોધખોળ 

શ ુ થઇ. િવહારની પાસે ભોજ રા ના ટકરા પર ખોદકામ કરતા એમાથંી એક પૂના અવશેષો મળ  

આ યા છે. એનો ઉપલો અને બહારનો ભાગ ટૂલો છે. નો ભાગ ખડંર છે ટ પીઠ કાવાળો પૂ મનાય છે. 

દધિનકાયના મહાપાર િનવાણ ના મત જુબ ભગવાન ુ ે તેમના શર રવશેષ પર મા  પુ બનાવવાની 

મં ુ ર  આપી હતી. તેમના મહાપર  િનવાણ બાદ તેમના પિવ  અ થ ધા  ુઉપર ૧૦ પૂ બનાવવામા ં

આ યા હતા સ ાટ અશોક આ ુ ંિવભાજન કર  ૮૪૦૦૦ પૂ અને િવહારો બના યાના ઉ લેખો મળ  આવે 

છે. દવની મોર  પહલા િવહાર હતો યારબાદ મહા પુ બધંાયો હશે. તે ુ ંસ ં ણૂ બાધંકામ ટર  છે. આ 

પુ માથંી દાબડ  મળ  આવી છે. અને એમા ંગૌ મ ુ ના દાતં હોવા ુ ંમા મુ પડ ુ ં છે એ વાતની 

તીિત કરાવે છેક ખરખર ગૌતમ ુ ના િનવાણ પછ  તેમના અવશેષો જુરાતમા ંલા યા હતા. ઈ.સ. 

૨૦૫ મા ંબૌ  ભ  ુઅ નવમા અને દુશન નામના બૌ  ભ  ુએ ળૂ િવહારની ઉ ર બધંા યો હતો. 

તેમા ંભગવાન ુ ના િવ  અ થ કુવામા ંઆ યા હતા આવો િવશાળ અને રમણીય શુો ભત મહા પૂ 

ઉ ર જુરાતમા ંબી  ાયં મ યો નથી. આને ણ ભાગમા ંિવભા ત કરવામા ંઆ યો છે. તેની પી ઠકાઓ 

,થાભંલાઓ, દ ણા માગ તેમા ંપાદંડાઓ,વેલીઓનો ઉપયોગ કરવામા ંઆ યો છે. સં ણૂ ગાધંાર શૈલી 

અને ા ય શૈલી િમ ણ પ જોવા મળ  ર ુ ંછે. અહ  અસં ય બૌ  ભ કુો રહતા હશે અને બૌ ધમ ુ ં

મો ુ ં ક  હોવા ુ ંમા મુ પડ છે.  બી  સં ય બૌ  અવશેષો સરકારની ઉદાસીનતાને કારણે મે ો ડમ 

બનવાના કારણે પાણીમા ંગરકાવથી ગયા છે. 

 વડનગર- 

ઉતર જુરાત ુ ંમહ વ ુ ં થળ  એટલે આનદં રુ. ાચીન સમયથી અવાચીન સમય ધુી વડનગર એક 

મહ વ ુ ંધાિમક ક  ર ુ ંછે. વડનગર બૌ  થી લઈને ન હ ુ  ધમ ુ ંમહ વ ુ ંક   માનવામા ંઆવે છે. 

ઈ.સ ૨૦૦૫-૬ મા ં રુાત વ દર ઉ ખલન કરવામા ંઆ ુ ંતેમા ંએક બૌ  િવહાર શોધી કાઢવામા ંઆ યો 

છે. -ુ આન- સાગં ના વાસ ન ધ પણ ૧૦ િવહારો હોવાના ઉ લેખ મળે છે. કનીઘહામ ાચીન ભારતીય 

ગૂોળ નામના ં ુ તકમા ં આનં રુની દર ણસો િવહારો બૌ  િવહારો હોવા ુ ંજણા ુ ંછે. સં યા જોતા 

આનદં રુ મૈ કકાલમા ંસં ણૂ બૌ નગર  ક ધ મનગર  હશે એ ુ ંમાની શકાય. વડનગરના ઘાસકોલ 

દરવા  પાસે ઉ ખનન દરિમયાન બૌ  પૂ મળ  આ યો છે. અને એમા ંગૌતમ ુ ના વનની સાથે 

સકંળાયેલ ઘટના ુ ંિશ પ મળ  આ ુ ંછે. આ િશ પ અડ ુ ંછે પણ એમાવંાદંરા પ ટ કન જોવા મળે છે. 

આ િશ પ અલ ય છે.  ે રંગ ુ ં  લેટ યા પ થર ઉપર ઉપસાવેલો છે. આ િશ પ  પહલી સદ ના 

ઉ રાધના ગાળામા ંમહાયાન પથંના સાર બાદ શ ુ થ ુ ંહ ુ.ં  

                         આ ઉપરાતં વડનગરમાથંી મૌયકાલીન આહત િસ ોઓ મ યા છે. અ હયાથી મૌય 

ગુ થી લઈને ુ ત શાસન કાળ ધુીના િસ ાઓ ા ત થયા છે. વડનગર શહર બહાર બી  ક ી  

સદ ની  ગાધંાર શૈલીનો ભાવ હોય એવી િતમા ા ત થી છે.  પ ાસન મા ંબેઠલા અવ થામા ંછે. 

ઉપવ  પણ પ ટ કોતર  ુજોવા મળે છે. પગના ત ળયે ધ મચ  અને કમળ કોતરલા છે આ િતમા 

જય રુના લાલ પ થરની બનેલી છે. મૌય ગુથી પણ ાચીન કાળના સફદ માટ ના વાસણ મળે છે. 

અ હયાથંી માટ ની આકષક ુ ાઓ પણ ા ત થઈ છે. માટ ની વ ઓુ ઉપરાતં શખંની બગંડ ઓ અને 

મણકા વડનગરમાથંી ા ત થયા છે. આ નગરની વ  ુ ાચીન ૮ થી ૧૦ હ ર ટલી હોવા ુ ંમાનવામા ં

આવે છે. ઈ.સ ૧ થી ૪૦૦ ધુીની માટ ની બનેલ િતમાઓ પણ ા ત થઈ છે. વડનગરના ઉ ખનન  
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દરિમયાન પકાલીન માતા અને િશ ુ ુ ંપારવા પ થર ુ ંિશ પ  ઘાસકોલ દરવા  બહારના ખેતરમાથંી 

ા ત થ ુ ંછે. વડનગર પ કાળમા ંવલભી પછ  િશ ણ ુ ંમો ુ ં ક  હ ુ.ં  

 તારણ ધારણ મં દર-  

                    તારંગામા ંટ બા ન ક તારંગાની ટકર ઓમા ંતારણમાતા ુ ંઅને ધારણમાતા ુ ંપહાડો 

કોતર ને બનાવામા ંઆ ુ ં છે. મા ં ૪.૬થી ૦.૯ મીટરની પીઠ ઉપર નવ બૌ િૂતઓ છે. એમા ંએક 

અવલો કતે ર પ પાણીની ઉભી િતમાછે. મ યની િતમા તારણમાતાના નામથી ૂ ય છે. ી 

એ.એસ.ગ ે પણ આ માણે ન ુ ંછે. ધનદ તારાની િૂતઓ મળ  આવી છે. આની બા ુમા ંએક ના ુ ં

મં દર ધારણમાતા ુ ંછે. પણ ધારણ માતાના નામથી ૂ તી તારાદવીની િતમાછે.  લગભગ ૧.૩મીટર 

ચીછે. યા ંલોકોના જણા યા માણે અહ  બગંાળથી બૌ  સા ઓુ દશન કરવા આવતા  આ  હ ુ  ધમ 

પ રવિતત થઇ ગ ુ ંછે. આ મં દરની બા ુમા ં રુાત વ ારા ખોદકામ કરતા િવહારના અવશેષો મળ  આ યા 

છે. મા ંસા ઓુને રહવા અને સાધના કરવા બનાવવામા ંઆ ુ ંહો ુ ંજોઈએ. 

 

 જોગીડાની ફુા-  

                 તારંગાની ટકર  ઓમા ંએક બૌ  ફુા મળ  આવી છે અને આ ફુા ી ગ ે રા કરવામા ં

આવી છે. ને જોગીડાની ફુા તર ક ઓળખવામા ંઆવે છે. આ ફુામા ં ુ ની યાન કરતી િૂતઓ મળ  

આવી છે.  

                આ ઉપરાતં તારંગામાથંી બે હ ર વષ વૂ નો ક લો શોધી કાઢયો છે. આ થળે નગર  

વસી હશે અને એનો સમય ઈ.સ વૂ ૨૩૦૦નો માનવામા ંઆવે છે. આ થળેથી ટરા કોટાના લ િુશ પો 

મળ  આ યા છે. મા ંભગવાન ુ  ાસનમા ં બેઠા છે આ િૂતઓ ઈ.સની પહલી થી ચોથી સદ ના 

ગાળાની પકાળ ની પોટર  અને ઈ.સ વૂની થમ સદ થી પકાળ પહલાની પોટર  પણ મળ  આવી 

છે. મળેલ અવશેષો પરથી કહ  શકાય ક પૌરા ણકકાળમા ંઆ થળ બૌ  નગર  હશે. 

 મ ુડ - 

                 િવ રુ તા કુામા ંસાબરમતી નદ ના કનાર આવેલ કોટાયક મ ુડ મા ં ુવા ુ ંખોદકામ 

કરતા ધા નુી ણ નાની િતમા અને એક મોટ  ધા નુી િતમા મળ  આવી હતી. ડો.સાકં ળયા અને ી 

સારાભાઇ એ તેને ન હોવા ુ ંિવધાન કર ુ ંઆમાનંી ણ િતમામા ંવડોદરા ઝુીયમમા ં૧૯૩૫ થી છે. 

અહ  મોટ  િતમા કોટાયક મં દરમા ંએક ઓરડ મા ંરાખેલી છે. તેના ણ ભાગ છે. િતમાની નીચે િસહાસન 

છે ની મ યમા ંહરણ ગુલ ુ ત ધમ ચ  ભાવલી છે. ડો.હ રાચં  શા ી ુ ંમાન ુ ંહ  ુક આ િતમા 

બૌ  છે તેમને ભાવલી નીચેના ભાગમા ં આવેલ લીપી નો લેખ ડો. છ બડા ભારત સરકારના 

એપી ાફ સ ને મોકલી આપેલો અને એમા ંએમણે જણા ુ ંક આ બૌ ધ િતમા છે. અને આ િતમાઓ ૯ 

મી સદ ની માનવામા ંઆવે છે. 

 િવહાર – 

                 ુકરવાડા ન ક િવહાર ગામ આવે ુ ં છે અને યા ં વૂકાલ સમયે બૌ  િવહાર હોવાના 

રુાવા મળે છે. તા તરમા ં રુાત વ ારા કરવામા ંઆવેલા ખોદકામમા ંબૌ  કાલીન અવશેષો મળ  આ યા 

છે. ઘણી િૂતઓ મળ  આવી છે.  આ િવહાર હોવાથી આ ગામ ુ ંપણ નામ િવહાર પડ ુ ંછે.  મ ડુ  વડનગર 

ન ક હોવાથી અહ  બૌ  િવહારનો િવકાસ થયો હશે.  

 ગભંીર રુ – 

                ઇડર તા કુથી ૩ માઈલ ુ ર ગભંીર રુ ગામ આવે ુ ં છે અને યા ંબૌ  ધમના િતક 

પૂના ાચીન ફુા ચ ો મળ  આ યા છે. પુમા ં ડાકાર ગોળ ભાગ નીચે લેટ ફોમ ક પયકં હોય છે. 
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 બે ક ણ લેટ ફોમ પયકંો ઉપર આવેલો હોય છે. અહ ના ચ ોમા ં પૂ નાનો હોય છે. અને ડાકાર 

અધ ચં ાકાર ભાગનો લબંાઈને ચો કરવામા ંઆ યો છે. ગભંીર રુ  પૂ ચ ોમા ંય ટની ઉપર વજ 

બાધંવામા ંઆ યો છે. આ ર તે પૂ ના પયકં , ડ,હિમકા,અને વાળ  ય ટ ભાગો  છે ાચીન ફુા 

ચ ોમા ંજણાય છે. આ પુ ુ ં ચ   લાલ ઘ  રખાઓથી  બનાવેલી છે. ની આ ુ બા ુ સફદ રંગ  

રુવામા ંઆ યો છે. આ ાચીન ફુા ચ ો ઈ.સ ની ચોથી  ક પાચંમી સદ ના માનવામા ંઆવે છે.  

 િન કષ-   

                ઐિતહાિસક ગુ ની શ આત અશોકના ના ગીરનાર િશલાલેખથી થાય છે. જુરાતના ધમ 

વનને િવકસાવવામા ંઅશોકની ધમ આ ાઓએ અગ યનો  ભાગ ભજ યો હતો.બૌ  ધમને િવકસાવવામા ં

તનો ફાળો છે. જુરાતમા ંસ હ તુાનો  ણુ પડલો છે તે ુ ં ળૂ  અહ  શોધી શકાય છે. અ  ુમૈ ક કાલ 

દરિમયાન જુરાતમાથંી  બૌ  ધમ  ધીમે ધીમે ુ ત થવા લા યો અને બૌ  સા ઓુ િત બેટ, ચીન, 

નેપાળ, ીલકંાના દશોમા ંજવા લા યા. ઉ ર જુરાતમાથંી અસં ય પુો,િવહારો અને મં દરો અનેક 

થળો પરથી બૌ  ધમના અવશેષો મ યા છે તો ઘણા અવશેષો મ યા પહલા અ ય ધમમા ંપ રવિતત 

કરવામા ંઆ યા છે. પરં  ુડો ભીમરાવ બેડકરની ેરણાથી  જુરાતમા ં અસં ય અ યુાયીઓ બૌ  ધમ 

ગીકાર કરવા લા યા. 

                  ઉ ર જુરાત વા િશ ત અને સ ૃ   શહર હોવા છતા ં  અને તં  બ ુ યાન 

આપી ર ુ ંનથી. ઉ ર જુરાતમા ંવડનગર ,તારંગા ,દવની મોર  ઉપર અસં ય સશંોધન થયા છે અને 

મારા સશંોધનનો આશય મા ને મા  ઉ ર જુરાતના બૌ  થાપ યોની ચોટલી ળૂ ખખેંરવાનો યાસ 

કય  છે. સરકાર ી આવા થળોની ળવણીના પગલા ંલેવાય અને  પણ તેમા ંસહકાર આપશે તોજ 

આ મહા લુા વારસાને વતં રાખી શકાશે. 
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સૌરા ની ઓળખ અને નામકરણ 

વા ણયા ભાવેશ ુમાર ખેમચદંભાઈ 

પીએચ.ડ . કોલર, ઈિતહાસ િવભાગ 

હમચં ાચાય ઉ ર જુરાત િુનવિસટ , પાટણ 

 

ભારત ુ ંસૌ થમ જયોિત લગ ધરાવ ુ ંસોમનાથ ુ ંમં દર સૌરા મા ં ભાસ પાટણમા ંઆવે ુ ંછે. આ 

સૌરા  અનેક પૌરા ણક અને ઐિતહાિસક મહા ુ ુષોની ભેટ આપી છે. અિત ા ચનકાળમા ં યાદવવશંીના 

ી ૃ ણે મ રુા નગર થી આ દશમા ંઆવી ારકાને પોતાની રાજધાની બનાવી હતી. એમના પરમિમ  એવા 

દુામાની રુ  તર કની નગર  પોરબદંર આ દશમા ંજ છે. મહા મા ગાધંી ુ ંઆ િ ય ભજન 'વૈ ણવવજન 

તો તેને કહ એ', ના કતા નરિસહ મહતા સૌરા – જુરાતના આધ કિવ હતા. ૃ ણ ભ કતમા ં લીન થયેલા 

રાજઘાટ છોડ  ૃ ણભકત મીરાબંાઈ રાજ થાનના મહતાથી આવીને ારકામા ં થાયી થયેલા. એમના ંઅનેક 

ભજનોની રચના કર  હતી. ત ેભજનો આ  પણ એટલા લોકિ ય છેક ગવાતા ંરહયા ંછે. 

સૌરા  સતં, રૂા, સતી, ભકત અન ે દાતાની િૂમ તર ક િસ  છે. હ ુ  – ુ લમ સં ૃિતના 

સમ વય ુ ંસમથન કર  બં ે સં ૃિતઓના સારા ત વોના સમ વય સમાન ણામી સં દાયની થાપના કરનાર 

વામી ાણનાથ મનગર ુ ં નરર ન હતા. ઉ ર દશમાથંી આવીન ે આ દશમા ં જ વસીન ે વનના 

મહ વના વષ  અહ  િવતાવનાર  વામી નારાયણ સં દાયના થાપક વામી સહ નદં સમાજના નીચલા 

ઘરના લોકોના ં યસનો, ુ ષણો ૂર કરાવી ધાિમક અને સામા જક ે ે ાિંત આણી હતી. તેમને સૌરા ના 

આ િુનક  ગુના આ ધુારક કહ  શકાય. તો ટંકારામા ંજ મેલા ળૂશકંર િ વેદ   પાછળથી વામી દયાનદં 

સર વતીના નામ ે િસ  થયા અન ે આય સમાજની થાપના કર  વૈ દક સં ૃિતના ચારક આયસમાજની 

સં ૃિતના ણેતા હતા. 'સ યાથ કાશ' એ તેમના િવચારો ુ ંદોહન કરતો થં છે. 

ધાિમક ે ે ભારત ુ ં થમ જયોિત લગ ગણા ુ.ં સોમનાથ ુ ંમં દર  ખડંર બની ગયા પછ  તેનો 

છે લો ણો ાર કરવાનો સકં પ ઈ.સ.૧૯૪૭ મા ંસરદાર પટલે કય  હતો. ત ેઈ.સ.૧૯પ૧ મા ં ણૂ થયો હતો. તે 

તૂન મં દર મહામે ુ સાદના વ પ ેછે લા ૬પ વષથી વ  ુ િવ ભરમાથંી ભાિવકોન ે ા ઓને આકષ છે. 

તેવી જ ર તે ૂનાગઢમા ં ગરનારના બા મા ં ુ ુદ ા ેયના પાવન પગલા,ં ન દવળો તેમજ પા લતણાના 

શે ુજય, પવત પર આવેલા ં ન મં દરો ભારત અન ેિવ ના ધાિમક ન અને અ ય ધમના ા  યા ા ઓને 

માટ મહ વના યા ાધામો છે. મ હ ુધમ માટ કાશી બનારસ ુ ં  મહ વ છે. તેટ ુ ંજ તે ુ ંમહ વ ગરનાર 

શે ુજય ુ ં નો માટ છે. 

ભારતમા ંએક મા  િસહો ુ ંઆ ય થાનએ ૂનાગઢની ગીચ ગીર જગંલ છે. તેવી જ ર ત ેઆજની 

િવ ની અિતલોકિ ય મેદાની રકમ કટના ે ે મનગરના મરણ જતિસહ  તથા ુ લયિસહ ુ ં દાન 

અ તીય હ ુ.ં તેમના આ દાની િૃત અથ રણ ોફ  અન ે ુ લપ ોફ ની કટ મેચો રમાય છે. એવી જ ર તે 

સૌરા ના ગૌર કો આપેલા વચનપાલકોસ સ તૂોની વીરતા અને બ લદાનોની અમરકથાઓની સાથ ેતેમની 

િૃતમા ંઉભેલા ઠર ઠર ગામ ેગામ ૂ ય છે. અને અમરકથાની યાદ અપાવે છે. 

ભારતના રા િપતા ુ ં બ દ મેળવનાર આ કામા ં જ સ યા હની ચળવળ શ  કરનાર ભારતમા ં

ઘરવાપસી થતા ં જ વતં તાની લડત માટની ચળવળ શ  કરનાર બા  ૂ મહા મા ગાધંી ુ ં જ મ થળ 

પોરબદંર અન ે  િવધા યાસ. રાજકોટની  આ ડ હાઈ ુલ તથા ભાવનગરની શામળદાસ કોલેજમા ંઅ યાસ 

કરલ. એવી જ ર તે◌ ેપા ક તાન ુ ંહઠ કર  ભારતમાથંી પા ક તાનના થાપક એવા કાયદ આઝમ મહમદઅલી 

જ હા પણ સૌરા ના ઉપલેટા તા કુામા ંઆવેલ પાનોલીના ભાણે જ હતા. એ ુ ં  આ  સૌરા  આ  પણ આ 

પાચં ર નો માટ િસ  છે. કિવ ી ઘર રચત ચ લત લોકમા ંજણાવા ુ ંછે ક, 
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સૌરા  પચં ર નાિમ, નદ  નાર  રંુગમ :  

ચ થુ સોમનાથ , પચંમ  ્હ રદશન  ્ 

સોમનાથ મં દર અને ારકામા ંહ ર એટલે ૃ ણ દશન કરાવતા રણછોડરાય ના મં દર વા પાચં 

ર નો પી િવશેષતા માટ િસ  રહ ુ ંછે. રુાણોમા ંસૌરા ને દવ િૂમ, સવ ે ઠ દશ અને ુદંર સૌદયતાથી 

ભરલ દશ તર ક વણવવામા ં આ યો છે. તેથી જ કિવ નાનાલાલ દલપતરામ તેને રુાણ િસ  

ઈિતહાસોજજવલ િૂમ તર ક ઓળખાવે છે. કિવ બોયદકર તેનો ' વગ ુંજ સરખી અમ મા ૃ િૂમ'કહ છે. કિવ 

િ વુન યાસ તેને ' હ ુ  દવી તણી કમર પર ચમકતી દઢ કસી તી  ણે કટાર  ધ યહો¦ ધ ય¦  સૌરા  ધરણી' 

કહ છે. જયાર મકર દ દવ ેન ધ છે.... 

સોરઠ સરવો દશ, મરમી મીઠોને મરદ 

એવો ુ લગીર દરવેશ, ુ િનયામા ં ુ જો ન હ 

જયાર લોકિ ય કિવએ સૌરા ની ધરતીમા ં ણુગાન કરતા ંકહ ુ ંછે ક.... 

'ન હાયો ગગંા ગોમતી, એનો એળે ગયો અવતાર' 

તો કિવ લ લતે સૌરા  વાસીઓની લા ણકતા વણતા ંકહ છે ક... 

અમે તો કા ઠયાવાડ , સરલ સૌરા વાસી, 

રલી ક ુબંલરંગ નયને, ચેતના જ જગાવીએ. 

સૌરા ુ ંનામકરણ : 

 ભારતના પિ મ કનારા ઉપર ર૦.૪ થી ર૩.રપ ઉ ર અ ાશંને ૬૯.પ થી ૩ર.ર૦ વૂ 

રખાશં એની વ ચે સૌરા  આવે ુ ં છે. ત ેચાર ણેુ આ ૃિતએ ીપક પ હોય, ઉ રના ક છ ાતંથી દ ણ 

જુરાતના સીમાકાઠંાથી પણ વધાર અગાહ  અરબી સ ુ મા ંઘસી આવેલ છે. એની ુદરતી આ ૃિત ઉપરથી 

એમ લાગે છે. ક કોઈકાળે જવાળા ખુીના યોગથી બનેલ એક ટા  ુહતો. ક છના અખાતથી તે છેક ખભંાતના 

અખાત ધુી સૌરા ના ઉ ર તરફના લગોલગ કોઈ કાળે સ ુ  હતો. ઉ ર અડધે ધુી ક છ ુ ંરણ આવે ુ ંછે. 

ત ેચોમાસામા ં 'છલકા' પાણી ુ ંસરોવર થઈ રહ છે. અને બી  મોસમમા ં 'છલકા' પાણી ુ ંસરોવર થઈ રહ છે. 

અને બી  મોસમમા ં કોઈ તની લીલોતર  નહોતા ં એમા ં ઠર ઠર મીઠાના ઢગ બધંાય છે. જુરાત અને 

સૌરા ની વ ચે ખાર  જમીનનો એક ચીયર વટો (લાબંો કટકો) આવેલો છે. અને ઠક–ઠકાણે પાણીના ંખાબો ચયા ં

ભરાઈ રહ છે. તે ઉપરથી એ ુ ંઅ મુાન થાય છે ક કોઈ કાળે ખભંાતનો અખાત અન ેક છ ુ ંરણએ બે પાણીની 

નાની ખાડ થી જોડાયેલ હતા. ન ેક છના અખાતથી તે ખભંાતના અખાત  ધુી સૌરા ની ઉ ર બા ુના કનારા 

પર સ ુ  હતો. િસ  ુ નદ ના ૂનો વૂનો ફોટો, ાચીન સર વતી, ણુી, બનાસ, પેણ, સાબરમતી વગેર 

નદ ઓનો કચરો આ છલકા સ ુ મા ંઠલવાતોન ેતેથી એ દ રયો ધીમે ધીમ ે રુાઈ જઈ સૌરા નો ટા  ુ જુરાત 

દશની િૂમ સાથ ે સધંાઈ ગયો. આ કાઠંાનો ભાગ  સપાટ છે. તે િસવાયન બીજો બધો ભાગ ચો નીચો 

ુગંરાવાળો છે. 

આ દશ ુ ં નામ સૌરા  કવી ર તે પડ ુ.ં ત ે ગે ુદા ુ દા િવ ાનો ઈિતહાસકારોના ં ુદા ં ુદા ં

અ મુાનો મતં યો છે. કોઈએ તેને રુા  (સારોદશ) કોઈએ રુરા  (દવોનો દશ) કહયો છે. ેન થંકારો 

તેને સૌરા  ની કહ છે. ટોલેમી અન ેપે ર લસ પણ તેને માટ વપરા ુ ંહ ુ.ં પરં  ુ તે ુ ં ુ  અને પ ટ નામ 

'સૌરા ' છે. 

જો ક આપણા ાચીન થંોમા ં સૌરા  અન ે રુા નો ઉ લેખ વારંવાર જોવા મળે છે. રામાયણ 

સમયમા ંબાલકાડં અન ે' ક કકોડ' મા ં મશ ' રુા ' અને સૌરા નો ઉ લેખ છે. મહાભારતના સભાપવમા ંપણ 

આ બે નામો વારંવાર ઉ લેખાયા ંછે. કારણ ક ી ૃ ણની યાદવોની અન ેપાડંવોની િ ય િૂમ હતી. 
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આ ઉપરાતં કૌ ટ યના અથશા ના અ યાય ૧૧ મા ંબૌ ાયન ધમશા ના ૧, ર, ૩ મા ંપાણીનીના 

અ ટાં યાયી તથા પતજં લના મહાભા/યમા ં ગરનારના િશલાલેખમા ંતથા રુઠ પે નાિસકના વાિસ ઠ ુ  

ુ મુાવીના લેખમા ં રુા નો ઉ લેખ મળે છે. મૈ  ધન શાસનોમા ં રુા  શ દ યોગ દશવાચક નામ તર ક 

છે. સોલકં કાળમા ંપણ રુા  અન ેસૌરા  દસવાચક સં ા હતી. ટલોસે 'સારા ઓ ટોસ' નામ દશાવેલ છે. 

એક અ ભ ાય એવો પણ છેક ' 'ુ નામની ાચીન  હતી. બી  એવી  'ર ' હતી. બનેં નો 

દશ ' રુઠ' અને તે ુ ં સં ૃિત કરણ એટલે રુા  ુ લમ સમયમા ં સૌરા ુ ં અપ શંનામ 'સોરઠ' અને 

અકબરનામા આઈ–ને – અકબર  અન ેતવાર ખ–એ–સોરઠમા ં'સોરઠ' નાનો ઉ લેખ છે. ડૉ.જોષીના મત અ સુાર 

સોરઠ શ દના ણ અ ર સ, ર અને ઠ મશ: સરસ–રસ ઠાલવતા દશ ુ ં િતક જુરાતના લુતાનોની સ ા 

સૌરા  પર હતી. યાર સૌરા ના િવભાગો પાડવામા ંઆવેલા તેમા ંહાલાર, ગો હલવાડ, ઝાલાવાડ િવભાગ 

અલગ પડતા ંદ ણ સૌરા  'સોરઠ' ના નામે ઓળખાયા પછ  ૂનાગઢના બાલીવશંના નવાબો 'સોરઠ સરકાર' 

તર ક અને રાજ ારમા ંનાગર  લિપમા ં 'સૌરા ' શ દ કુાયો. ુ લમ ઈિતહાસકાર િસકંદર સોરઠ ુ ંજ વણન 

ક  ુછે. તે સૌરઠ કવો દશ છે. વા ક ઈ ર માલના ખાનદશ અને જુરાતમા ંસવ ય ત વો ુ ં િમ ણ કર  

સા હત ુ ંસ ન ક .ુ 

કાઠ ઓ ક છમા ંઅને સૌરા મા ં થળાતંર કર  આ યા અને સૌ થમ થાનમા ંવ યા પછ  સૌરા નો 

એક મોટો િવ તાર કબ  કય . જયાર ગાયકવાડના લ કર બળજબર થી ુ કુગીર  ઉઘરાવવા આવતા ં

કાઠ ઓએ તેને જબરજ ત િવરોધ કરલ  તેથી મરાઠાઓએ સૌરા ના મ ય અન ે દ ણ ભાગ ુ ં કાઠવાડ 

(કા ઠયાવાડ) આ ક પ ુ ંપડ ુ ંઅન ે ટશભાગમા ંકા ઠયાવાડ હ ુ.ં 

સદંભ ૂચ 

1. કા ઠયાવાડ સવસં હ  

2. ઐિતહાિસક પ ર ે યમા ંસૌરા  ખુીય ભાષણ સૌરા  ક છ ઈિતહાસ પ રષદ ઉન અિધવ શન 

૧૯૯૧ 

3. પ રખ અને શા ી જુરાત રાજક ય અને સાં ૃિતક ઈિતહાસ ભાગ–૧ 

4. તખત રયા એન. ટ . વાતં ય પહલા સૌરા મા ંઉ ચ િશ ણનો િવકાસનો ઈિતહાસ અને તેની અસરો 

સૌ. .ુિન. 
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આઝાદ ના ઇિતહાસમા ંિવસરાયેલા વતં  સેનાનીઓમા ં રુ નાથ બેનજ  અને 

લોકમા ય િતલકના િવષેષ સદંભ 

ુ  ુક. ચૌધર  

ઇિતહાસ, પી.એચ.ડ . શોધછા  

ી ગોિવદ ુ  િુનવિસટ  ગોધરા 

  તાવના :- 

‘કદ  વાધીનતા આવે, િવનિતભાઇ છાની 

અમોનેય મર  લેજો, જર  પળ એક નાની’ 

    આશર ૧૦૦ વષ ચાલેલા વાતં ય સં ામ બાદ આઝાદ  મેળવનાર દશ એટલે ભારત ! ભારતમા ં

ટશ રાજની ચડતી અને પડતીના કાળ ુ ં બે ભાગમા ંસરળતાથી િવભાજન કર  શકાય. એક ૧૮૫૭ 

પહલાનો અને બીજો ૧૮૫૮ થી ૧૯૪૭ ધુીનો. ઇ.સ. ૧૭૫૭ ની લાસીની લડાઇ બાદ ગોવાના 

પો ુગીઝોની મ વેપાર ના વેશમા ંઆવેલા ફરંગી ેજો પણ ુ યા ચોએ પણ અ ો જમા યો. ઇ.સ 

૧૮૧૧મા ંમહારા  સામા યનો ત આણી પહલાથીજ શાસન જમાવી બેઠલા ચ પો ુગીઝ અન ે કુ  

ઉપર જબરજ ત હાર કર  ેજોએ વચ વ જમા ુ.ં અન ેતે સાથે જ કહ એ યૂા ત ન થનારા ટ શ 

સા ા યનો આરંભ થયો. ભારતના મોટા  ુભાગ ઉપર ક જો મેળવી આ ડાલ ડાલ પર સોને ક  ચ ડયા 

કર બસેરા વાળા. દશન ેમન ફાવે ત ેર ત ે ુટં ,ુ ખેદાન મેદાન કર  ના ુ.ં ઇ.સ.૧૭૫૭ થી ૧૮૧૫ ના આ 

કાલખડંમા ંભારતની સપંિતમાથંી ૧૦૦ કરોડ પાઉ ડ ટલી રકમ ઇ લડની રાણી િવ ટો રયા ચલાવતી 

હતી. આ ુલમી ેજ શાસનનો િવરોધ થયો મેરઠ મા ં ૧૦ મે ૧૮૫૭ના રોજ આ દવસ ભારતના 

ઇિતહાસમા ં વુણ અ રોએ લખાવાનો હતો.  ૧૮૫૭ ના બળવા તર ક ેજ ઇિતહાસકારોએ નો યો. 

વષ  ધુી ેજ ઇિતહાસકારો આ દોલોનન ેમહ વ ણૂ ઘટનાન ેઅસં ુ ટ સૈિનકોના એવા િવ ોહ તર ક 

ઓળખાવતા રહયા ને તરત જ કચડ  નખાયો. સરકાર  ધોરણે મોશનર ઓ ટકો આપી કટલાયને ધમાતર 

કરા યા. ઉ મ દ ુ ં કાપડ તૈયાર કર  િનકાસ કરનારો સ ણૂ ઉ ોગ અ યતં ખરાબ ર તે ન ટ કર  

ના યો. આ દશમા ં આિથક અ ોગિતનો પાયો ના યો. ભાગલા પાડો અને રાજ કરોવાળ  િનિતના આ 

ફરંગીઓ જતા જતા હ ુ - સુલમાનના ઝઘડા લગાવી ભારત-પા ક તાન િનમાણ કર ને જ ગયા. અહ  જ 

નહ  બલક જગત આખામા ંપણ આમ જ ક .ુ ઇ જ ત- દુાન, ઇઝરાયલ-પેલે ટાઇન, ઉતર અને દ ણ 

આયલે ડ તેના ં વતા ઉદાહરણો છે.  

આ સામ ેમરા કસી આઝાદ ના દવાનાઓએ. ને આઝાદ  માટ  માગ યો ય લા યો તે પસદં કય . 

૧૮૫૭ ની સશ  ાિંત બાદ દશના િવિવધ ભાગોમા ં ટ શ શાસનની િવ ુ ધ જન યાપી અસતંોષ ફલાયો. 

ત ે સાથે જ રાજનૈિતક શ તઓનો ઉદય થયો. મણે રા યાપી દોલન શ  કયા. તો ાિંતકાર  

ગિતિવધી ની સક પ – ભાવનાન ે જવ લત રાખવા તથા લોકોના ગૌરવ અને વાભમાનને ચે 

રાખવામા ંસફળ રહ . આ ાિંતકાર ઓ અન ેસ યા હ ઓ દરક ટશ સા ા યની ઇમારતના પાયામા ં

એક એક િતરાડ પાડ  યાર ટશ સા ા ય ુ ં િસહાસન ડોલવા લા ુ.ં યાર ગાધંી ુ ં વતં તા 

સં ામમા ંઆગમન થ ુ.ં તેમની ેરનાથી દશમા ંઠર ઠર સ યા હ થયા. ચલે  ઓ ભારત છોડો દોલન 

નમક કા કા નૂ તોડ દયા, દાડં  યા ા, સિવનય ક નૂભગં, સાયમન ગો બેક વગેર સ યા હોથી દશમા ં

એકતા થપાવવા લાગી. 

  યાર ાિંતકાર ઓના વદંમાતરમ, કરગે યા મરગે, ઇ કલાબ દાબાદ, ભારત માતા ક  જય, 

આઝાદ  મારો જ મિસ ધ અિધકાર છે ના નારાથી આખો દશ ૂં  ઊઠ ો ! રા  રાખાએ ાિતકાર ઓના 
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કારનામાને ાસ રોક  િનહા યા ! તેમજ ટશ ુ જ ઉપર ુમલા કર  અન ેસા ા યવાદ  કાય મોને 

તહસ-નહસ કયાની તેમની સફળતામા ં શુી  હર કર  ! ૃ નેુ સામ ેજોઇને પણ તેમની ૃઢતાએ દશ 

આખાને િવ મયકાર  અન ેઆ યચ કત કર  દધો. યાર તેમણે નીડરતાથી ફાસંીન ેમાચંડ ચડ  પોતાના 

ાણ ુ ંબ લદાન આ ુ.ં યાર દશ આખો શોકમા ં બૂી ગયો. 

  ઓ આઝાદ ના દવાના ઓ ! તમારા એ દરક પરા મને અમાર ૨૧ તોપોની સલામી આપવી હતી.... 

  પણ અફસોસ ! યાર અમ ેન હતા ! 

અને આ  તમે હયાત નથી ! 

પોતાના ાણ ુ ંબ લદાન આપનાર ઓ વીર શહ દો, વતન કર છે. તમન ેનમન !!! જય ભારત ! જય હદ 

!   

 રુ ાનાથ બેનજ  (૧૮૪૮-૧૯૨૫) :- 

કલકતાના ણીતા ા ન ુ ં ુબમા ં રુ નાથ બેનજ નો જ મ ૧૦ નવે બર, ૧૮૪૮ મા ંથયો હતો. 

શાળા ુ ં િશ ણ રુ નાથ પેર ટલ એકટિમક ટ ટ શુનમા ં લી ુ ં યા ં ઘ ુ ં ખ  એ લો – ડયન 

છોકરાઓ ભણતા હતા. કલક ા િુનવિસટ માથંી ૧૮૬૮મા ં ડ ી લઇન ે ઇ ડયન િસિવલ સિવસની 

િત ઠત અને બ વુારછનીય પર ા આપવા તેઓ રોમેશચં દત અન ે બહાર લાલ ૃ ત સાથે ઇ લે ડ 

ગયા. આ પધા મક પર ામા ંતેઓ ૧૮૬૯ મા ંઉત ડગે થયા. એમની ચો સ ઉમર િવશે થોડો િવવાદ 

થયો અને પહલા એ અયો ય ઠયા પણ પછ  અદાલત ે કુાદો એમની તરફણમા ંઆ યો. ૧૮૭૧ મા ંભારત 

પાછા આ યા અન ે િસ હટમા ં આિસ ટંટ મે ટ તર ક એમની િનમ કૂ થઇ. ડ ટ  મે ટટ ી 

સધરલે ડન ે એમના આ ભારતીય મદદનીશ બ  ુ ગમતા ન હતા. તેથી એક ઔપચા રક લૂનો લાભ 

ઉઠાવી. રુ નાથ સામે સરકારને િવિધ વૂક ફ રયાદ કર . આ બીનાની તપાસ કરવા બેઠલા કિમશને 

રુ નાથન ેદોષી ઠરા યા અને તરત એમન ેનોકર થી ુખ દુ મળ . રુ નાથ ઇ લે ડ ગયા અન ે યા 

ડયા ઓ ફસને અર  આપી. એમના પરના આ ઘોર અ યાય ુ ંિનવારણ તો ન જ થ ુ,ં પરં ુ ંબે ર ટર 

ત રક એમન ેનામ નોધાવવાની પણ મં ૂર  ન મળ . 

૧૮૭૫ ના ુનમા ંભારત પાછા આવીને રુ નાથ નવેસરથી શ આત કર . અન ેપહલા મે ોપો લ ટન 

ઇ ટ ટ શુન પછ  ફ  ચચ કોલેજ અને છે લે પોતાની થાપેલી રપન કોલેજમા ં(  હવે રુ નાથ કોલેજને 

નામે ઓળખાય છે. ) ે ના ોફસર બ યા. પોતાના ભણાવવાના સમય દર યાન તથા હર 

યા યાનોમા,ં મેઝીનીના વન અને ત વ ાન, િશવા ના વન અન ેઇિતહાસ તથા શીખો િવષે બોલી, 

ોતાઓને તેઓ એક નવા ઉ સાહથી ભર  દતા.  

૨૬ ુલાઇ ૧૮૭૬ ને દવસે એમણે ઇ ડયન એસોસીએશનની થાપના એ ઉ ેશથી કર  હતી. ક એ 

અખીલ ભારતીય રાજક ય ચળવળ ુ ંક  બન.ે એકતા અને અખં ડતતાની ભાવના લોકોમા ં તૃ કરવા 

એમણે સમ ત ભારત ુ ં મણ ક .ુ 

કલક ા હાઇકોટના ુ ય યાયાધીશ એક હ ુ  ને પોતાના ુળદવતાની િૂતને અદાલતમા ંહાજર 

કરવાનો ુકમ આ યો હતો અને એની િવ ુ ધ પોતાના છાપા ધ બગંાળ  મા ંલેખ લખવા માટ એમના ઉપર 

અદાલતનો અનાદર આરોપ લગા યો ના પ રણામ વ પે એમને લ થઇ . આ કુાદો અપાયો યાર 

બગંાળમા ંબ  હડતાળ પડ  તેના પરથી રુ નાથની લોકિ યતાનો દાજ આવે છે. 

રુ નાથ,ે અ ખલ ભારતીય ક ેસમા ંપણ બ  ુમહ વનો ભાગ ભજ યો હતો. અન ે૧૮૯૫ તથા ૧૯૦૨ 

મા ંએમ બે વાર એના ખુ બ યા હતા. રુ નાથ અન ેએમના સાથીદારોએ અ ખલ ભારતીય ક ેસમા ં  

ભાગ ભજ યો એને કારણે એના બી  અિધવેશન પછ એ બગંાળ ઓની નીપજ ગણાઇ એમા ંશકંા નથી. 
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બગંાળના િવભાજનની િવ ધના દોલનમા ં૧૯૦૫ મા ંએમણે સ ય ભાગ લીધો હતો અન ે વદશી 

તથા બ હ કાર ના દોલનોમા ંપણ ભાગ લીધો હતો. બા રસાલ કો ફરા સમા ં આગેવાની કરવા માટ 

એમને લોકોએ બગંાળના બેતાજ બાદશાહ બના યા. બગંાળના િવભાજનને લોડ મોલ એ િન ણત હક કત 

કહ  હતી. યાર એને અ થર અને અિન ણત કરવાનો એમને સતંોષ મ યો. ૧૯૦૬ મા ં તેઓ પોતાના 

રાજક ય કર કદ  િશખર પર હતા. 

રુ નાથ એક કળવણીકાર અને પ કાર હતા. એમના સપંાદન તળે કાિશત થ  ુઅને ધ બગંાળ  

ભારતીય પ કા ર વમા ં ુ ં થાન ધરાવ ુ ંહ  ુઅને ભારતીય રા ટ યતાના િવકાસમા ંએનો મહ વનો 

ફાળો હતો. તેઓ કલક ા કોપ રશનના સ ય ર ા (૧૮૭૬-૮૯) અન ે એના લોકિ ય લ ણનો નાશ 

કરવાની લોડ કઝનની િનિતનો િવરોધ દશાવતા યાથંી રા ના ુ ંઆ ુ.ં ઘણા વષ  ધુી તેઓ ભારતની 

ધારાસભાના સ ય ર ા. ગિતશીલ િવચારોના હોવાન ેકારણે તેમણે િવધવા નુ. લ ન ુ ંસમથન ક  ુ

અને છોકર ઓના લ નની મર વધારવાના પ મા ંહતા.  

  તેઓ ે  અને બગંાળ ના યાત વ તા હતા અને એમની લુના ીસના ડમો થીનીસ અને 

રોમાન સીસે ર સાથે કરવામા ં આવતી. રુ નાથ બે મ હના િસિવલ લમા ં ર ા.પણ આ ક સો એક 

ખળભળાટ મચાવી દ ધો અને એમ  ુનામ દશના ઘરઘર મા ંબોલા  ુથઇ ગ  ુ છે.જનતાની િત યા 

વ રત અને ઉ  હતી.બેન ને લ થઇ એ સમાચાર ભરતભરમા રોષની લાગણી પેદા કર .કલક ામા ં

વેપાર અને ુ કાનો બનેં લ થવાના દ વસ ેબધંા ર ા હતા.િવ યાથ ઓ શોક થ હતા.મેદાનોની ુ લી 

હવામા ંસભાઓ ભરવાની થા શ ુ થઇ હતી,કરણક િવરોધ ગટ કરવા માટની સભાઓમા ંઉમટલી મેદની 

માટ કોઇ ભવન રૂતા નહોતા આ સભાઓમા ંમા  ઉ ચ વગ અથવા કવળ િશ ત વગ નહોતો,પરં  ુ

જનતા આખી જોડાઇ હતી. હ ુઓ ખાસ કર ન ેરોશ ેભરાયા હતા.કારણક એક હ ુ  દવ િૂતને અદાલતમા ં

હાજર કરાઇ હતી.આમ જ ટ સ નો રસે આ બટ બલના િવવાદમા આગળ પડતો ભાગ ભજ યો હતો  

એમની પદવીને શોભે એવો નહતો.અને હવે આ ક સાએ ઉ જેનામા ં ઉમેરો કય . પોતાના વનના 

ઉતરાધમા ંલખેલી ‘ધ મે કગ ઓફ એ નેશન’ મા 

 બેનજ એ લ  ુ”માર  સમ ત હર દગીમા ંબગંાળના િવભાજનમા ંફરફાર ગે થયેલા દોલન 

િસવાય , આવી સાચી ભાવનાથી ેરાયેલી ઉથલપાથલ  બગંાળમા ં૧૮૮૩મા ંથઇ કદ  પણ જોઇ ન 

હતી.લગભગ દરક શહરમા ંમાર માટ સહા ુ િુત અન ેસ ના િવરોધમા ં હર સભાઓ ભરાઇ હતી.આ 

ભાવના એટલી બળ હતી ક કટલાક સરકાર  કમચાર ઓએ પણ એમા ંભાગ લીધો હતો. ને ખાતર એમને 

કુસાન સહન કર  ુપડ ુ ંહ ુ.ંપરં  ુઆ મતા દશનો અદ ય થૈ ય એ કો ટના ંના હતા.ંએમણે દશના 

હર વન પર એક સશ ત   અને ટક  રહનારો ભાવ પાડ ો.બેનજ એ મા ,ુ’’જનતાની ફરજ બ વવા 

માટ લ થતા આ બ મુાન મેળવનાર માર  પેઢ નો ુ ંપહલો ભારતીય ’ં’. 

રુ નાથ બેનજ ના આ કુદમાએ ભારતમા ંરાજ કય િુતની એક લહરને અને િવદશમા ં િસ ધને 

જ મ આ યો હતો. રાતો રાત તેઓ એક ‘’હ રો’’ બની ગયા હતા.આ કુદમાએ અ ભ ય તની વતં ના 

હકના અન ેપ કારોને માટ જન હતમા ં વતં  અન ેિનખાલસ ટકાઓ લખવાની વતં તાના ંબી રો યા 

હતા.અદાલતના પોતાનો અનાદર થવા માટનો કુદમો ચલાવવાની અદાલતની કા નૂી સતાને એમણે 

પડકાર  હતી.એણે એક ૂ  આ  ુક એક હાઇકોટના યાયાધીશે પણ જનતાની ભાવનાઓ ુ ં યાન રાખ ુ ં

જોઇએ.અને મન વી ર ત ે ના વત  શક.અ ખલ ભારતીય ક ેસના અ ગયારમા ં અિધવેશનના ખુ 

રુ નાથ બેનજ ને બનાવવામા ંઆ યા હતા. એ એક રસ દ હક કત છે.  

 બાલ ગગંાધર િતલક (૧૮૫૭-૧૯૨૦) 
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  ‘’ વરાજ મારો જ મિસ ધ અિધકાર છે’’ એવી લુદં વર ગ ના કરનારા બાળ ગગંાધર ટળક 

મહારા ના ર ના ગર  પાસેના ચખલ ગામના વતની હતા. ણેૂની ડ ન કોલેજમાથી બી.એ તેમજ 

ુબંઇની કોલેજમાથંી બે ર ટરની ડ ી મેળવનાર ટળક ધા  ુહોતતો વક લાત કર ને અઢળક નાણા ંકમાઇ 

શ ા હોત. પરં  ુ દશભરનો વરલા આ ાિંતકાર  યવસાિવક ન બનતા ં ‘મરાઠા’ અન ે ‘કસર ’ વા 

રા વાદ ને અખબારની તમામ કામગીર  તેજ સભંાળતા. યા ં ધુી ક ાહકો ના સરનામા ંપણ તેજ 

લખતા.એ વખતે ભા યેજ કોઇ અખબારોનો તં ી ેજ સરકારની અ યાચાર  નીિત સામ ે ચાઓ અવાજ 

કરવાની હમત કરતો યાર ટળક ‘મરાઠા’ અને ‘કસર ’ મા ં ેજ સરકારની દમનકાર  નીતીની ટકણી 

કાઢવામા ંક ુ ંબાક  ન રાખતા.માહારા ટમા ં લેગ ફાટ  િનક યો યાર સરકાર  અમાનવીય વલણ દાખ ુ ં

તેની ‘મરાઠા’ અને ‘કસર ’મા ંનીિત ક ટ કા કર . ેજસરકાર હવે થોડ  ટળકને છોડ? ટળક પોતાના 

અખબારમા ંઉ કરણીજનક લેખો લખીન ેલોકોન ેગેર માગ દોર  ર ા છે એ  ુકહ  તેમના િવ ુ ધ રાજ ોહનો 

આરોપ કુ  યરવડાને લ મા ં યૂા.ડોઢ વષ લમા ગાળ ને ટ ા પછ  પણ ટળક એ જ િન ભ તાથી 

સરકાર િવ ુ ધ લખતા ર ા.લોકોમા ં રા ટભાવના જગાવવા અમણે ગણેશો વ અને િશવા જયિંતના 

તહવારન ેસાવજનીક બના યા.મ ુ મેહનો 

રોગ હોવા છતા રોજના અઢાર કલાક કાયરત રહતા. ીમિત એની બેસ ટ સાથ ેમળ ને હોમ લ 

દોલનની આગેવાની પણ લીધી.દરિમયાન ‘કસર ’મા ં ગટ થયેલા ‘દશ ુ ંકમનશીબ’લેખન ેસરકાર 

રાજ ોહ સમાન ગણાવી કર  તેમના પર કશ ચલા યો.છ વષની કાળા પાણીની સ  સભંળાવી બરમાની 

માડંલીની લમા ંધકલી દવામા આ યા.ં લમા ં ટળકએ અનેક ુ તકોનો અ યાશ કય .ગીતા રહ ય ુ ં

અમર ુ તક પણ લ ુ,ં યા એક દવસ પ નીના ુ :ખદ ુ નુા સમાચાર આ યા.તેઓ ુ ક ુ ક રડ  

પડ ા સતંાનોને પ  લ યા:તમાર  મા અને  ુલગભગ ૫૦ વષ સાથે યા છ એ આ  તેની િતમ 

પળોમા હાજર ન રહ  શ ા  ુઅપાર ુ :ખ અ ભુવ  ં તેની ઉતર યા સાગોપણ કરજો. ુ ંન હ હોવા ુ ં

તેમેન ે ુ :ખ થ  ુહશે.આ ુ :ખ ને કારણે તમા ુ ભણતર બગડવા ન દશો આવા સકંટથી માણસ ે વાવલબંન 

જ વ  ુશીખ  ુજોઇએ છ વષની કાળા પાણીની સ  રૂ  કર ને ટળક લમાથી ટ ા યાર દશમા ંઠર ઠર 

સ માન કરવામા ંઆ ુ.ંલોકમા યના બ ુદથી નવાજવામા ંઆ યા.પરં  ુસતત વાસને કારણે તેમની 

ત બયત કથળતી ગઇ મા ભારતીની વતં તા ઝખંતા આ દશભ ત ૬૪ વષ મર વગ િસધાવી 

ગયા.૧૯૨૦ ના ઓગ ટમા ં િતલક ુ  ુ પા યા. ડસે બર ૧૯૨૦ના નાગ રુ અિધવેશનમા ં અ ખલ 

ભારતીય ક ેસ હર ક  ુ ક હવે એમ  ુ પરમ લ ય ‘ ણૂ વરાજ’ અથવા સં ણૂ વશાસન છે.મા  

વયંમશાિસત રા ય નથી મરણોપરાતં િતલકની ત થઇ. ટશ સાથેના એમના િવ હને લીધે એમને 

ઘણીવાર લાબી અવિધઓ ટશ લમા ંિવતાવવી પડ  હતી અન ેછતા ંએમ  ુ િતક ધૈય ટૂ  ુના હ ુ.ં 
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“મહાદવભાઇ દસાઇ રોજનીશી લેખક તર ક” 

દસાઇ વષાબેન બબાભાઇ 

(પી.એચ.ડ . રસચ કૉલર) 

ઈમેલ - vdd2034@gmail.com 

તાવના: 

          ડાયર   શ દ ે  છે તેના માટ હ ુ  કોઈ જુરાતી સવમા ય પયાય શ દ યો યો નથી,કોઈ 

'વાસ રકા' ક 'વાસર 'લખે છે ,કોઈ 'રોજનીશી' કહ છે ોફસર ઠાકર વા ય ત તેને માટ ' દ ક '  જો શ દ 

યો યો છે જુરાતી ડાયર  લેખન ની શ આત કરનાર મહાદવભાઇ થમ ય ત હતા રોજનીશી લેખન તે 

મહાદવ બૂ જ મહ વ ુ ંકાય ગણી શકાય છે મહાદવભાઈની ડાયર  ઇિતહાસમા ંએક ોત તર ક બૂ જ 

ઉપયોગી ગણાય છે. 

વૂ વન: 

      મહાદવભાઇ નો જ મ ૧ આુર  ૧૮૯૭ ના રોજ રુત જ લાના ઓલપાડ તા કુાના સરસ ગામમા ં

થયો હતો તેમના િપતા  યા ં ાથિમક શાળાના િશ ક તર ક નોકર  કરતા હતા એમના િપતા ુ ં નામ 

હ રભાઈ દસાઈ હતી તેમની માતા ુ ંનામ જમનાબેન હ ુ ંમાતા-િપતાના બાળક મેળવવાની ઈ છા ણ-ચાર 

વખત માતા ુ ં ૂધ ન મળવાથી બાળકો ૃ  ુપામતા અ રૂ  રહ  હતી  મહાદવ ના જ મથી ણૂ થઈ હતી 

જમનાબેન ની મહાદવની ાના કારણે તેમ ુ ંનામ મહાદવ રા ુ ંહ ુ ંમહાદવ સાત વષના થયા યાર તેમની 

માતા ુ ં ૃ  ુથ ુ ંમાતાના ૃ  ુપછ  તેમના દાદ  એ તેમનો ઉછેર કય  મહાદવભાઇએ જુરાતી પાચં ધોરણ 

ધુી િપતાની પાસ ેતેમની શાળામા ં ણૂ કયા હતા પછ  દહણ ગામ ેમ ણશકંર નામના ા ણ પાસ ે ે  

શાળામા ંએમની ભણવા બેસાડ ા આગળ ૂનાગઢ ખાત ેતેમની ે  ભણવા મોકલવા ુ ંન  થ ુ ંચોથા 

ધોરણ ુ ંિશ ણ ૂનાગઢમા ંલી ુ ંિપતા ની બદલી થતા ંઅડાજણ રુત ન ક હોવાથી ૧૯૦૩ ની આખરમા ં

મહાદવભાઇની પાચંમા ભરત ધોરણથી યા ંભણવા બેસાડ ા ૧૯૦૬મા ં૧૫ વષ રુા થયા નહોતા યાર તેમની 

મે કની પર ા પાસ કર  મહાદવ ના લ ન ે  છ ા ધોરણમા ંભણતા હતા યાર ુ ગાબેન સાથે થયા હતા. 

૧૯૦૭ના આુર મા ંએ ફ ટન કોલેજમા ં તેઓ ુ િનયર લાસ મા ં દાખલ થયા યાર કોલેજમા ં તેમને 

મેગે ઝન માટ ે મા ંલ ુ ંહ ુ ંકોલેજકાળ દરિમયાન તેમની જુરાતી ે  અન ેસં ૃત િશવાય બગંાળ  

હ દ  અને મરાઠ  સા હ ય નો ાન હ ુ ં૧૯૧૦મા ંબીએ પાસ કર  અમે તો કરવાનો િવચાર કય  પરં  ુમનપસદં 

િવષય કોલેજમા ંન ચાલતો હોવાથી એમ એના બદલે એલએલબી શ  ક  ુ 1913મા ંએલઇડ  રૂ  કર  રલી 

દરિમયાન જ ઓ રએ ટલ ા સલેટર ની ઓ ફસમા ંનોકર  શ  કર  તેમની આ તાલીમ તેને ભિવ યમા ં બૂ જ 

ઉપયોગી બને ૧૯૧૩ મા ં ુબંઈની જુરાત ફાબસ સભા તરફથી લોડ મોરલીના  ઓન કો ોમાઇઝ ુ તકનો 

અ વુાદ કરવા માટ એક હ ર ુ ંઇનામ હર કરવામા ંઆવે ુ ંતેમા ંમહાદવભાઈએ ભાગ લીધો મા ંતેમની 

પસદંગી થઈ અન ે૧૯૨૫મા ંસ યા હ ની મયાદા નામ ેનવ વન તરફથી ુ તક પે ગટ ક .ુ મહાદવભાઇએ  

અમદાવાદમા ં ડ ટ કોટની સનદ લીધી. આ દરિમયાન તેમને અન ે નરહ ર ભાઈએ મળ ન ે રિવ નાથ 

ઠા ુરની ʻ ચ ાગંદા’ નાટકનો ભાષાતંર ક .ુ  ુબંઈની સે લ કો-ઓપર ટવ બકમા ંઇ પે ટર તર ક જોડાયા 

ી શકંરલાલ બકર મહાદવભાઇને  હોમ લ લીગ મા ંરાખવાના મતના હતા યાર જમનાદાસ ારકાદાસ તેમણે 

પોતાના સે ટર  તર ક રાખવા માગતા હતા. ત ે સમય ે ૧૯૧૫ના એિ લમા ં ગાધંી એ કોચરબ આ મની 

થાપના કર  હતી તેના માટ િનયમાવલી બનાવવા આખા દશમાથંી તેમન ેઅ ભ ાય મા યા હતા તેની એક 

નકલ મહાદવભાઇ અન ે નરહ રભાઈન ે મળ  ના પર બનં ે િમ ોએ એક સં ુ ત પ  ગાધંી  ન ે લ યો .  

અમદાવાદના ેમાભાઈ હોલમા ંગાધંી  ુ ંભાષણ હ ુ ં યાથંી પાછા વળતા બનેં િમ ો તેમની સાથે થયેલા અને 
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કાગળ િવશ ેવાત કર , યા ંતેમની થમ દ ા થઈ. ૧૯૧૭ મા ંમહાદવભાઇ ગાધંી  સાથે જોડાયા અને તેમના 

પસનલ સે ટર  ુ ંકામ વીકા  ુહ .ુ 

મહાદવભાઈનીડાયર ભાગ-2 

         ડાયર  નો આભાર થમ ભાગ ના અ સુધંાનમા ંછે મા ં૫/૯/૧૯૩૨ થી ૦૧/૦૧/૧૯૩૩ ધુી ના ચાર 

માસના સમયની આવર  લેવાયો છે. આ ડાયર  ના પા ો પહલા ભાગની મ જ ગાધંી , વ લભભાઈ અને 

મહાદવભાઇ છે . થળ પણ યરવડા લ છે.ડાયર ના બી  ભાગમા ં ુ ય ણ ઘટનાઓ બન ેછે.  પહલા ભાગ 

ની મ સરદાર વ લભભાઈની ર જુો  ક મહાદવભાઇની ટકોર ના થાને ગાધંી ના ઉપવાસ િવશેના િવચારો 

વધાર માણમા ંજોવા મળે છે. આખાયે થંમા ંસ યા હ  ના શ  વ પ ઉપવાસના શા ની ૂ મ અન ેસવાગી 

મીમાશંા છે. આ મીમાશંા ટલી તક ુ  છે તેટલી જ તે એ શ  િવશેની ગાધંી ની ણૂ ધા ની યોતક છે. 

લે ડના વડા ધાન રામસે મેકડોના ડ આપેલા અલગ હ રજનોના મતદાર મડંળની િવ ુ  ગાધંી  ઉપવાસ 

આદર  કુાદા રદ કરા યા અને તેને બદલે હ રજનોને અ કુ અનામત બેઠકો સાથે તમામ હ ુઓના સં ુ ત 

મતદાર મડંળ બના ુ.ં 

મહાદવભાઈની ડાયર  ભાગ -3 

             ડાયર  નો ભાગ ૨|૧|૧૯૩૩ થી ૨૦|૮|૧૯૩૩ ધુી લખાયેલ છે. ડાયર ના આ ભાગમા ંબા નુી હ રજન 

િૃત અને ત ે ગેના બા નુા બે ઉપવાસ ધુીના સમય આવર  લેવાયો છે. આઠ મ હનાના સમયમા ંગાધંી એ 

લમા ંરહ  હ ુ  ધમની અ ૃ યતા કલકં માથંી ુ ત કરવા સતત િૃ  મા ંગા યો છે. તેમના હર જન કાયથી 

કટલાક િવચા  ુક ગાધંી એ લડતની પાછ  ખચી લીધી છે.  યાર ગાધંી એ ક ુ ંહ ુ ંક “ ુ ં લમા ંબેઠો ક ેસ 

ુ ંકામ તો સો એ સો ટકા ક ું જ  ંવધારામા ંઅ ૃ યતા ુ ંકામ પણ ક ું ”ં મહાદવભાઇએ ગાધંી ુ ં બૂ 

યવહા ુ ચ  આ ભાગમા ંઉપસા  ૂછે. કટલાકના મતે ગાધંી  ફ ત આદશવાદ  જ હતા પરં  ુમહાદવભાઇ 

આલેખેલા બે- ણ સગંોથી તેમની યવહા ુ ટ છતી થાય છે.  ગાધંી ની કલા ટ અન ેચોકસાઈ  ુ ુદંર 

ઉદાહરણ મહાદવભાઇ સાથે એક સં ૃત લોક ના ે  કરવામાથંી ણી શકાય છે. બા  ુ મ ઉદાર હતા તેમ 

ુ ાવતાર અને ઉ  પણ હતા. તેવા પણ કટલાક સગંો ડાયર મા ંન ધાયા છે. હર જન િૃ  ગે તેમણે ઘણા 

હ ુ  શા  નો ડો અ યાસ કય  અને કટલાય પં ડતો સાથ ેતેમને કલાકોના કલાકો શા ાથ કય  હતો. ગાધંી  

અને સરદાર વ ચેના કટલાક હા ય ભયા કટા  થી ડાયર  હા યમય બની છે. આ ડાયર  ની સાથે જ ગાધંી ુ ં

યરવડા નો લ વન ૂ ું થાય છે. 

 મહાદવભાઈની ડાયર  ભાગ -4 

         ડાયર  નો ચોથો ભાગ આગળના ણ ભાગ કરતા ં ુ દો પડ  આવે છે કારણ ક ભાગ ૧ થી ૩ યરવડા લ 

યા ા ના સગંો છે યાર ચોથો ભાગ ૧૯૧૭ થી ૧૯૧૯ ધુી ના સગંો થી ભરલો છે. .  આ ભાગમા ંમહાદવભાઇ 

ગાધંી  સાથે જોડાયા તે વખતના સમયની આવર  લે છે તેથી ખાસ કર ન ેગાધંી ના પ  યવહાર અને 

ગાધંી  જોડ થયેલી વાતચીત ુ ંજ આલેખન થ ુ ંછે. ગાધંી  તેમના ુ  હ રલાલને  ચા ર યવાન નહોતા 

તેમન ેબેસતા વષ નો સદંશો આપતા કહ છે " તમારા ચા ર યની ૂં  મા ંવધારો થાઓ એ ખ ર લ મી છે તે ુ ં

જૂન કરવામા ંજ ક યાણ છે" આમ તેમન ેલ મી જૂનનો નવો જ અથ ઘટા યો છે.  િમલ મા લકોને તેમનો ધમ 

સમ વતા તેમની બાલાલ સારાભાઈ ન ેઆપેલો કત ય બોધ ખરખર ુદંર છે.  આટલા કામકાજની વ ચે 

પણ ગાધંી  સા હ ય ુ ં વાચંન કરતા અને મહાદવભાઇ સાથે ચચા પણ કરતા. ગાધંી ના ખોરાક ગેના 

યોગો પણ ડાયર મા ંન ધાયા છે.  

 મહાદવભાઈની ડાયર  ભાગ 5 

               ડાયર  નો પાચંમો ભાગ ચોથા ભાગના અ સુધંાનમા ંછે તેમા ં૧૯૧૯ થી ુના ૧૯૨૧ ધુીના સમયને 

આવર  લેવાયો છે. ભારતના ઇિતહાસમા ંએ બે વષનો ગાળો ઘણી ર ત ેમહ વ ણૂ ગણાય છે.  તે સમય ેરોલેટ 
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સ યા હ અને અસહકાર નો હતો. ટશ સ તનત સામે દશને અસહકારનો હિથયાર આપવાની ગાધંી  ની 

થમ દ ા હતી. ખલાફત નો  હ  ઊભો હતો યા ંઅ યાયી અને વતં તા પર તરાપ મારતા બે રોલેટ 

બીલ આ યા. આ બનં ેબીલો કોઈપણ હસાબે ના દૂ થવા જ જોઈએ તેવો િતમ િનણય ગાધંી એ કય .  અને 

અસહકાર ુ ં દોલન આપી દશન ેઘોર િન ામાથંી જગાડ ો. આ અદ તૂ દોલન ુ ંમહાદવભાઇએ ાણવાન 

અને વતં આલેખન ક  ુછે. હ ુ - ુ લમ એકતાનો પણ આ સમયે દશન થયા હતા. 

મહાદવભાઈની ડાયર  ભાગ 6 

         ડાયર નો આ ભાગ  પાચંમા ભાગના અ સુધંાનમા ંનથી. આ ભાગમા ં૧૮|૧|૧૯૨૪થી ડાયર  ની શ આત 

થાય છે. આ સમય ધુી ગાધંી  આખાય ભારતના િ ય નેતા બની ૂ ા હતા.  રાજકારણમા ં વરાજવાદ ઓ 

અને નાફરવાદ ઓ ના બે પ  પડ  ગયા હતા. ગાધંી  બનં ેપ ને સકંળનાર ય ત બ યા હતા. તેમણે દશને 

સમ  ર ટયો ચારઅ ૃ યતા િનવારણ અન ે હ ુ - ુ લમ એકતાનો િ િવધ કાય મ ૂ ો હતો. તેના માટની 

ગાધંી ની લુાકાતોથી આ ભાગ ભરલો છે. એપે ડ સ ના ઓપરશન પછ  તેમની અશ ત વધી જતા આખો 

દશ ચતામા ં બૂી ગયો હતો યાર પણ તે નાની નાની ર જુ કર  લેતા હતા. હ ુ - ુ લમ રમખાણો થી ત ે બુ 

જ યિથત હતા. ગાધંી ની બ ુ ખુી િતભા નો પ રચય આ ભાગમા ંથાય છે. 

 મહાદવભાઈની ડાયર  ભાગ 7 

             ૩૦|૧૨|૧૯૨૪ થી ૩૦|૪|૧૯૨૫ ચાર માસ ધુીની ડાયર  આ ભાગમા ંલખાઈ છે.  ડાયર ના આ સમય 

રાજક ય ર તે ઓટ નો સમય હતો. આ સમય દરિમયાન ગાધંી  વરાજવાદ  ઓને ધારાસભામા ંજવાની ટ 

આપેલી અને તેમને રચના મક કાય શ  કરલા. આ કાયન ે વેગવં  ુબનાવવા તેમન ે જુરાત અન ેદ ણ 

ભારતનો વાસ કય  હતો. યેક થાન ે ુ સપાલટ  તેમન ેમાનપ  આપતી અને ગાધંી  તેના જવાબમા ં

ભાષણ કરતા ડાયર  નો મોટો ભાગ આ ભાષણોથી ભરલો છે.  છતાયં તેમા ં થળે થળે િવિવધતા જોવા મળે છે. 

ખાદ  અન ેઅ ૃ યતા િનવારણ ગાધંી ના આ સમયની વુપં ત હતા. “રામરા યમા ંદરક ઘરમા ં લુો હતો 

ત ેજ માણે દરક ઘરમા ંર ટયો હોવો જોઈએ,.” નવસાર  હોય ક િ વે મ દરક થળે તેમન ે યા ંજઈને તે 

અપનાવવાની જ વાત કર  છે.  કોહાટ ના હ ુઓને પણ તેમન ે વાવલબંનની વાત કર  હતી. 

મહાદવભાઈની ડાયર  ભાગ 8 

            ડાયર ના આઠમા ંભાગમા ં૧|૫|૧૯૨૫ થી૩૧|૧૨|૧૯૨૫ ધુીના સમયગાળાને આવર  લેવામા ંઆ યો 

છે. 1924 ની આખરમા ંબેલગામમા ંક ેસ અિધવેશન ના ખુ પદથી ગાધંી એ દશની પાંખયો કાય મ 

આ યો હતો.  નાફરવાદ ઓના િ િવધ કાય મ તગત આખા દશમા ંતેમનો ભાસ આ ભાગમા ંપણ ચા  ુજ 

હતો. બગંાળ, બહાર, ઓ ર સા, સં ુ ત ાતં જુરાત અને ક છ નો વાસ ગાધંી એ કય  વષના તે કાન રુ 

ક ેસ અિધવેશનમા ંપણ હાજર  આપી. ગાધંી એ ચરખા માટ બૂ જ ુદંર ઉપમાઓ વાપર  છે.  તેમણે 

ચરખાને “ દુશનચ ”, “ગર બોના ાણ”,“કામધે ”ુ,“ વરાજ િવ ુ ં મ ય બ ુ ”, “બધા કાય  ની જડ ”, 

“દવી”, “અ ણૂા”, “મહાય ”,“આ યા મક કરામત”,“મો ુ  ંધાિમક યં ” વી ઘણી ઘણી ઉપમાઓ આપી છે.  

ડાયર ના ભાગમા ંનવ વન ના ઘણા લેખો નો પણ સમાવેશ કરવામા ંઆ યો હતો. દશબં  ુ ચ રંજન દાસ ના 

અવસાનને કારણે ગાધંી ને કલક ામા ંબે મ હના કરતા ંવ  ુસમય રોકા ુ ંપડ ુ.ં દશબં  ુના િવધવા ગ.ં વ 

વાસતંીદવીને સકંટના સમયમા ંતેમને આ ાસન ૂ ું પાડ ુ.ં ગાધંી એ બડોદાદા ુ ં ુદંર શ દ ચ  ર ૂ ક  ુ

છે. ગાધંી  વા ય અથ થોડો સમય વધા આ મમા ંર ા હતા. યા ં િવનોબા ના ગીતા ઉપિનષદ પરના 

વચનો પણ આ ભાગમા ંન ધાયા છે. િમસ લેડ (મીરાબહન) ૭|૧૧|૧૯૨૫ ના રોજ સાબરમતી આ મમા ં

આ યા તેની વાત પણ આ ભાગમા ંસામેલ છે. 

મહાદવભાઈની ડાયર  ભાગ-9 
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            ડાયર  ના નવમા ભાગ તાર ખ ૧|૧|૧૯૨૬ થી ૨૦|૧૨|૧૯૨૬ ધુીના એક વષના સમયગાળાને 

આવર  લીધો છે. ૧૯૨૫ના આખા વષ દરિમયાન ગાધંી ની ત બયત નરમ પડતા  કાન રુ અિધવેશનમા ં

સાથીઓ સાથ ેન  કરર . ગાધંી એ આ ુ ંવષ સાબરમતી આ મમા ંઆરામ કરવો તેમ ન  થ ુ.ં ગાધંી ની 

ગેરહાજર મા ંઆ મમા ંકટલીક ટુ ઓ વેશી હતી. વળ ,દશબં  ુ મારક નો વહ વટ કરવા તેમને કોઇ એક 

થળે થાયી રહવાની જ રયાત ઊભી થઈ હતી, તેથી આ વષ તેમન ેઆ મને યવ થત કરવા ુ ંકામ હાથ 

ઉપર લી  ુ. િત ુ ચન ુરં ના મં દરમા ંએક યનજ ના વેશ નો  મા તેને િનદ ષ હર કરવામા ંઆ યો 

હતો. ત ેઆ ભાગમા ંસમાિવ ટ થયો છે.  ઓ લયાના ગાઝ શહરના દંપતી સાથેનો પ યવહાર સા હ ય, 

સગંીત કળા ગેના ગાધંી ના મૌ લક િવચારો પણ તેમા ંસમા યા છે. જમનાલાલ  ની ુ ી કમલા ના િવવાહ 

સગેં તેમને આશીવાદ આપતા આપે ુ ં વચન પણ બૂ જ ાન દ છે. હ ુ - ુ લમ વૈમન યની સમ યા 

ગાધંી  માટ બૂ પીડાદાયક હતી  ડાયર  મા ંજોવા મળે છે. ગાધંી ના આરામના દવસોમા ં લુાકાત, 

પ લેખન, ચતન, મનન અને વચન થી ભર ુ ંછે. 

મહાદવભાઈની ડાયર  ભાગ-10 

        ૨૧|૧૨|૧૯૨૬ થી ૪|૬|૧૯૨૭ દોઢ વષની ન ધો આવેલી છે. ખાદ  અન ે ર ટયાના ચારના  અથ 

ગાધંી નો આ વષનો વાસ યો યો હતો. વામી ધાનદંની હ યા,  નાફરવાદ ઓ સાથ ેની મથામણ રા ય 

કળવણી, ચય વગેર ોની ચચા સમાિવ ટ થયેલી છે. મહાદવભાઇની અ ભ ય ત આ ભાગમા ં િવશેષ 

માણમા ંજોવા મળે છે. તેમના સ દય વણન ુ દ ુદ થળે જોવા મળે છે. વાસ દરિમયાન ગાધંી  ની 

ત બયત બગડતા ંતેમને થોડો સમય બોલી અને નદં ુગ ખાતે આરામ કરવા રહ ુ ંપડ ુ.ં  ગૌવધ િવશે તેમના 

િવચારો, અ હસા િવશે ના િવચારો, ુદ ુદ  થાને ર ૂ થયા છે.  ગાધંી  સાથે ખાદ  અન ેર ટયા ચાર માટ 

ખાદ  ફાળો ઉઘરાવવાનો કાય તો ત ેકરતા જ હતા.  ગાધંી એ મોટાભાગે હ દ મા ંજ ભાષણો આ યા હતા,  

પરં  ુ ારક િવ ાથ ઓ તરફથી માગં થતા ં ે મા ંપણ ભાષણ આ ુ ં મા ંખાસ કર ને બગંાળ અને નુામા ં

આપે ુ ંભાષણ મહ વ ુ ંહ ુ.ં આ જ સમય ેમહાદવભાઇ લોડ મોરલેના “on compromise” નામના ુ તક ુ ં

જુરાતી મા ંભાષાતંર “સ યા હની મયાદા”ના નામે ક .ુ 

મહાદવભાઈની ડાયર  ભાગ-11 

           ડાયર નો આ ભાગ ૫|૬|૧૯૨૭ થી ૨૦|૧૨|૧૯૨૭ ધુી દસમા ભાગના અ સુધંાનમા ંછે આ સમય પણ 

મોટાભાગે વાસમા ંગયો હતો. ઓગ ટ ૧૯૨૭ના રોજ બ લોર છોડ  ગાધંી  સતત વાસ કયા મા ંમગલોર 

ક યા ુમાર  ીલકંા અન ેમ ાસમા ં વાસ હતા.  યાથંી વાઈસરોય ના િનમં ણથી દ હ  ગયા. જુરાતમા ંતે 

સમય ેભાર જળસકંટ આ ુ ંહ ુ.ં તેના માટ સહાય ુ ંકામ વ લભભાઈ કર  શકશે તેમ જણાવી તેમણે સ .ુ 

ગાધંી એ ાથના અને સ ય માટનો આ હ હમંેશા રા યો હતો. ગાધંી એ દ ણના વાસ દરિમયાન બાળ 

િવધવા નુઃલ ન બાળિવવાહ વા િવષય પર વચન આ .ુ  િમશનર ઓ- લોકો એમન ેસહકાર આપતા નથી 

તેવી ફ રયાદ નો જવાબ આપતા તેમણે ક ુ ં'તમે યો ય વ  ુઅયો ય ર તે કરવાનો ય ન કરો છો.' વાઈકોમ 

સ યા હ િવશે બોલતા તેમણે ાવણકોરમા ંઅ ૃ યતા િવરોધી ભાષણ આ ુ.ં મહાદવભાઈના ુદંર વાસ 

વણનો અને કટલાક લેખો પણ આ ભાગમા ંસમાિવ ટ થયા છે. 

મહાદવભાઈનીડાયર ભાગ-12 

            તા.૨૧|૧૨|૧૯૨૭ થી ૩૦|૮|૧૯૨૯ ધુીનો સમય ડાયર ના આ ભાગમા ં વણાયો છે. આ સમયની  

મહાદવભાઈની ડાયર  બ  ુજ ઓછ  છે કા ંતો એમણે લખી નથી અથવા લખી હશે તો અ યાર મો ુદ નથી. તેથી 

આ ભાગમા ંપણ નવ વન અને યગં ઇ ડયા ના લખાણો જ તેમજ અઠવા ડક પ ોને લેખો જ છે. બારડોલી ની 

લડત ગેના કટલાક લેખો આમા ંમગનલાલ ગાધંી અન ેલાલા લજપતરાયના ૃ  ુપછ ના સં મરણ લેખો 

પણ સમાવેશ થયા છે આ ડાયર  ના સમય નો ઘણો ભાગ મહાદવભાઇ ગાધંી  સાથે નહોતા. તેઓ સરદાર 
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વ લભભાઈને બારડોલી સ યા હમા ંમદદ પ થવા સાથે ર ા હતા.  સરદાર, મહાદવભાઈ અને વામી આનદં 

િસમલા ગયા તેનો સમાવેશ પણ થયો છે. ગાધંી ના બમા વાસના ભાષણ અન ે વચનો પણ આ ભાગમા ંછે. 

મહાદવભાઈનીડાયર ભાગ-13 

         તા.૩૧|૮|૧૯૨૯ થી ૨૫|૪|૧૯૩૦ અને૨૪|૧૦|૧૯૩૦ થી ૨૬|૧|૧૯૩૧ ધુીના સમયને આવર  લીધો છે. 

વ ચેના છ માસની ડાયર  નથી. મહાદવભાઇ સરદાર વ લભભાઈ સાથ ેદ ણમા ંગયા. પછ  લખનૌની ક ેસ 

મહાસિમિતમા ંગયા અને બહારની સુાફર મા ંપણ સાથે ર ા હતા. આ વાસ દરિમયાન જુરાતની બહાર 

પણ તેમન ે સરદારની િત ખ વાણી સાભંળવા મળ .દ ણની યા ાન ે  મહાદવભાઈએ િવજયયા ા રહ  છે. 

લાહોરના ક ેસ અિધવેશનમા ંસં ણૂ વરાજ મેળવવા ુ ંઠરાવ થયો અન ેતેની માટ સિવનય ભગંની લડત શ  

કરવાની સ ા ગાધંી ને સ પાઈ. ગાધંી એ સૌ થમ દાડં ૂચ આરંભી મીઠાનો કાયદો તોડ ો. મહાદવભાઇ 

પણ પકડાયા, ટ ા, અને ફર થી પકડાયા.  તાર ખ 26/ 1/ 31ના રોજ બધા રાજ ાર  કદ ઓ ટ ા. તેની સાથે 

ુ તક નો સમય રૂો થાય છે આ ભાગમા ંડાયર  કહવાય તે ુ ંલખાણ ઓ  ંછે તેના બદલે લેખો, વાસ વણનો 

અને ૃિતવણનો  વધાર છે.  અમદાવાદમા ં ગોઠવાયેલ િશ ણ સ તાહમા ં ગાધંી એ  બે ભાષણ અને 

મહાદવભાઈએ આપે  ુ  એક ભાષણનો સમાવેશ થાય છે.  મહાદવભાઈના અનેક લેખો ન ધાયા છે. તેમણે 

“સબરસ” “સવસં હ ”નામની એક લેખમાળા શ  કર .  ગાધંી એ દાડં ૂચ મા ંઘણા બધાન ેસાથે લીધા પણ 

મહાદવભાઇન ેલીધા નહ . મહાદવભાઈએ ુચ માટની તૈયાર ઓ શ  કર  લડત માટ દોરવણી આપવા અને 

લેખો લખવાના અનેકિવધ કાય  કયા. મહાદવભાઈ બનજકાતી મી ુ  ંપકવતા, વેચતા, લાવતા, અન ેસિવનય 

કા નૂ ભગંન ેસફળ બનાવવા બનતા બધા ય નો કરતા દખાય છે. 

મહાદવભાઈનીડાયર ભાગ-14 

            આ ુ તક ભાગ તેરના અ સુધંાનમા ંતાર ખ 27/ 1 /૩૧ થી 29 /8 /31 ધુીના સમયને  આવર  લે છે. 

૨૬ આુર ના રોજ મહાદવભાઇ સાબરમતી અને ગાધંી  યરવડા લમાથંી ટયા હતા. તે સમયે 

મોતીલાલ ગાધંી ુ ંઅવસાન થ ુ.ં માચની ચોથી તાર ખે ગાધંી  અન ેવાઇસરોય લોડ ઈિવન વ ચે કરાર થયા 

 અ સુાર ક ેસે ગોળમે  પ રષદમા ંહાજર  આપવાની અન ેલડત પાછ  ખચી લેવા ુ ંન  ક  ુહ ુ.ં  પરં  ુ

ેજ સરકાર કોઈ ર ત ેકરાર પા યો નહ . ગાધંી એ છે લે પ રષદમા ંજવાની જ ના પાડ  દ ધી.  યા ં27/ 8/ 

31ના રોજ  િવ લ ડન સાથ ેનવા કરાર થયા પ રણામે ગાધંી  િવલાયત જવા નીક યા સરદાર વ લભભાઈ 

પટલ જવાહરલાલ નહ ુ ને આ કરાર ની કલમો ગમી નહોતી. ડાયર  ના ભાગ મા ંગાધંી  ગોળમે  પ રષદમા ં

હાજર  આપી તેના પહલા ની વાટાઘાટો અન ેઅવઠવ થી ભરલો છે. 

મહાદવભાઈની ડાયર  ભાગ -15 

            ડાયર નો આ ભાગ 14 ના અ સુધંાનમા ં૩૦/૮ / 31 થી 9 /3 /32 ધુીના સમયની આવર  લે છે. ગાધંી  

સાથે બી  ગોળમે  પ રષદમા ંહાજર  આપવા મહાદવભાઇ યારલાલ, દવદાસ અને મીરાબહન પણ ગયા 

હતા. મહાદવભાઇ પણ સરકાર વી ૃત મં ી ની હિસયતથી તેમા ંહાજર ર ા હતા. આ ુ તકની ન ધોન ેચાર 

િવભાગમા ંવહચી શકાય છે. (1)ગોળમે  પ રષદ ની કાયવાહ  (2) રુોપ બહારની  કાયવાહ  (3) િવલાયતમા ં 

પ રષદ બહાર કામગીર  અન ે(4) હ દ આ યા પછ ની કાયવાહ . ગાધંી એ તો લાહોરમા ં૧૯૨૯મા ંભરાયેલા 

અિધવેશનમા ંપ રષદની િન ફળતાની ભિવ યવાણી કર  દ ધી હતી. ેજોએ પ રષદ ુ ંનાટક કર  ભારતને 

લ કર, ૮૦ ટકા ટ ુ ંનાણાનંો કા ,ુ ેજોના હતો,સનદ  અિધકાર  , આઇ.સી.એસ. ના લાભો ના આપવાની 

વાત કર . ગાધંી ને તેના િસવાય ુ ં વાતં ય સા ુ ંલાગ ુ ંજ નહો ુ.ં આમ તેમન ેિનરાશા સાપંડ . ગાધંી ને 

િવદશમા ં ચાલ  ચે લન, રોમારોલા સાથેની ન ધો ડાયર ના આ ભાગમા ં સમાવી છે. આ સમય દરિમયાન 

મહાદવભાઇ રાત દવસ ગાધંી ની સાથે જ હતા તેથી ન ધો સં ણૂ અને સભર છે. 

 મહાદવભાઈની ડાયર  ભાગ- 16 
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          ડાયર નો આ ભાગ પાચંમા ંઅને છ ા વ ચેના ગાળાના થોડાક સમય ૧૯૨૧થી 23/ 1/ 23 ના ધુીનો 

મનાય છે. આ સમયગાળા દરિમયાન મહાદવભાઇ ગાધંી થી ૂર હતા. મોતીલાલ નહ ુએ  ʻઇ ડપે ડટ’ના 

કામ માટ ગાધંી  પાસે મહાદવભાઇ ની માગંણી કર  મદદ પ થવા બોલા યા હતા.  સરકાર એના એક પછ  

એક તં ીઓ ની ધરપકડ કર , સી.એસ. આયગંર, યો  જોસેફ વામન કબાડ ,  મોતીલાલ ગાધંી.  જવાહરલાલ,  

ગાધંી ની પણ ધરપકડ થઈ તાર ખ 7/12 / 21 ના રોજ મહાદવભાઇ સરકાર  મીનગીર  ભર  તં ી બ યા.  

તાર ખ 20 ડસે બર ત ે મીન રદ કર  નવેસરથી મીન ભરવા સરકાર  ક ુ ંપણ મહાદવભાઇએ  મીનગીર  

ભર  નહ . અન ેહ ત લ ખત આ િૃ  કાઢ . ના પર લ ુ ંહ ુ ંʻi change but i can die’. તેથી ેજ સરકાર  

24 ડસે બરના રોજ તેમની ધરપકડ કર  એક વષની સખત કદ અને સો િપયા દંડ કય . જો દંડ ન ભર તો એક 

માસની વ  ુસ  ફરમાવી સ  ભોગવી મહાદવભાઇ 23/ 1 /23 ના રોજ ટ ા. આ સમયે તેમણે કટલાક લેખો 

પણ લ યા અને ગાધંી  સાથ ેપ  યવહાર પણ ચલા યો હતો. ડાયર ના આ ભાગમા ંબે ુ દા ુદા સમયનો 

સમાવેશ થયો છે. ુન ૧૯૨૧ થી 6 12  21 ધુી ના લેખો અન ેપ ો, તેમની બીમાર  અને માદંગીના સમયની 

િવચાર િૃ , અ હાબાદમા ં ‘ઇ ડપે ડ ટ’ ુ ંતં ીપદ સભંા ુ ં યાથી સ  ભોગવી લમા ંગયા તે બધા જ 

સમયને આવર  લીધો છે. 

મહાદવભાઈની ડાયર  ભાગ -17 

                     ડાયર નો આ ભાગ ુ તક 16ના પછ ના સમયની આવર  લે છે. મોટાભાગે 24/ 1/ 23 થી ુલાઈ 

૧૯૨૩ ધુી નો સમય ડાયર નો છે. આ ડાયર મા ંમોટાભાગે મહાદવભાઈના લેખો જ વધાર સમાવેશ પામે છે 

તેથી તેને ડાયર  કરતા લેખસં હ વધાર ગણી શકાય. ગાધંી ના લવાસ દરિમયાન તેમના બનં ે પ ો 

ʻનવ વન’ અને ʻયગં ઇ ડયા’ ચલાવવાની જવાબદાર  મહાદવભાઇ પર આવી પડ  એની પીડા તેમના ઘણા 

લેખો માથી  જોવા મળે છે. 'કાગળ ઉપર લ ુ ં  ંત ેમારા મનનો ભાર હલકો કરવાની માટ બાક  એ બનેં અઠવાડ ક 

હવે ચલાવવા એતો કંઠ ાણ આવે એવી વાત છે'. તે સમય ેક ેસમા ંપણ બે ભાગ પડ ા હતા. વરા ટ અને 

નાફરવાદ .ગાધંી  લમા ંહોવાથી અસહકારનો કાય મ ઘણો ઠંડો પડ  ગયો હતો અને મોટાભાગના નેતા 

ધારાસભામા ંજવાના  મતના હતા.  આ વાત મહાદવભાઇ અને સરદારને. કઠતી હતી  આ ડાયર ના લેખમા ં

અ ભુવાય છે. 

મહાદવભાઈની ડાયર  ભાગ 18 

            ભાગ-૧૮ એ ભાગ  17 ના અ સુધંાનમા ંછે મા ં૨૨/૭/ ૨૩ થી ૨૭ /૧ ૨૪ ધુીનો સમય સમાવાયો છે 

આ સમયની ડાયર  ા ત થતી નથી. તેથી મોટાભાગે તે સમયે મહાદવ લખેલા લેખો ુ ંજ સમાવેશ આમા ંથાય 

છે ગાધંી ના લવાસ દરિમયાન ક ેસ નો જમાનો હતો અને દશ વ ચે ફર  વ ુ ંહ ુ ંતેના દશન મહાદવના 

લખાણમા ંજોવા મળે છે વ લભભાઈ ની િવદાય લેખણ નાગ રુ લડત માટ જવાના વ લભભાઈના મ ભુાઈ ન 

વણન થ ુ ંછે બે ટ રયા સગંો લપમા ંમહાદવ  પોતાના િપતા ના ૃ  ુ સગેં ગ ુડ રુાણ વહચવા ુ ં

આયોજન કર ુ ં મા ંતે મ ય વેચવાની થા નથી એમ કહવા છતા ંતેમની વાચંો અને તેમના ારા તેમન ેઅિત 

શાિંત ા ત થઈ તેની વાત કર  છે કાકાસાહબના ઉપવાસ બનાવો પણ તેમની લેખમા ંવણવે છે નાગ રુના 

લડતને વણન સરકાર િવ  લેખો થ ુ ંછે. ા સ ના લેખકો.રોલે દ ગાધંી  ઉપર લખેલા ુ તક િવશેનો લેખ 

'મો.રોલે દ અને મહા મા ગાધંી' શીષક નીચે ડાયર મા ંઆ યો છે તેમા રોલે દ ગાધંી  િવશે આપેલા મતં યો 

લખાણો તેમની લડતો િવશે મા હતી આપી છે આ આખો યે ભાગ ુદા ુ દા લેખોથી ભરલો છે 

મહાદવભાઈની ડાયર  ભાગ-19 

           આ ડાયર  નો સમય 24 /7 /૩૪થી ૫ /૨ /૩૫  ધુીનો છે.  આ સમય દરિમયાન ભારતના રાજક ય ે મા ં

સમાજવાદનો ભાવ વધાર જોવા મ યો હતો. સમાજવાદ  નેતા ઓ આચાય નર દવ, જય કાશ 

નારાયણ ,અ તુ પટવધન ,અશોક મહતા ,મી  ુમસાણી અન ે ીમતી સ યવતી ારા ક ેસ સમાજવાદ નો 
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આિથક કાય મ વીકાર  તે માટ ગાધંી ને સમ વવાનો ય ન કય  છે.ગાધંી એ અન ેક ેસે સમાજવાદ  

ક ેસ પ , ચરખા સઘં, હ રજન સેવક સઘં,ગાધંી સેવા સેના અને નઈ તાલીમ વી નવી સં થાઓ થાપી હતી. 

ડાયર ના  આ ભાગમા ં અ ૃ યતાિનવારણ  ગે તેમને  સનાતાનીઓ સાથે કરલી ચચાઓ ો ર નો 

સમાવેશ થયો છે તે િસવાય તેમન ેજમીનદારોન ેઆપેલી સાં વના ક 'જમીન છ નવવાની અમાર  વાત નથી 

પરં  ુવગિવ હ રોકવાનો ય ન કર શ. ' ત ેપણ સમાિવ ટ છે. નર  દવ સાથે ક ેસ સો યા લ ટ ન બની શક 

ત ે િવષયની ચચા, ુ લમો સાથ ેક ેસના ં રા ય એકતા અને રા વાદ  ુ લમો જ ર  છે ત ેમતલબના 

ભાષણોમા ંસમાવેશ છે. વક ગ કમીટ  ના ઠરાવ, હર જન મડંળની બેઠક હ ુ  કોલેજના મેદાનમા ં હર સભા 

સમ  આપેલા ભાષણ નો સમાવેશ થાય છે. મહાદવ  ભાઈ જવાહરલાલને મળવા અ હાબાદ ગયા. બનેં વ ચે 

ગાધંી ના કાય મ, ક ેસમા ંફલાયેલા સડા િવશે વાત-ચીત કર  ત ેઆ ભાગમા ંછે. 
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              આ ડાયર મા ં 10/7/34 થી6/3/36 ધુીના સમયન ેઆવર  લેવાયો છે આ ડાયર  ુ ંસપંાદન મહ  

વાલ ભાઈ દસાઈએ ક  ુ છે મહાદવભાઇ પોતાના હાથે લખેલી એકવીસમી ડાયર  ૧૯૩૪ના 10મી ુલાઈ 

કરાચંીથી શ  થાય છે.િવ  અથતં મા ંમદં નો માહોલ ઉ ોગો ુ ંપતન અન ેબેકાર  વી સમ યા િવ ના બધા 

દશોની પીડ  રહ  હતી ગાધંી  માટ આ વષ પણ સતત િૃ શીલ હતા ગાધંી  એ ખાદ  અન ેસરકાર બનંે 

સાથે અ ખલ ભારત ામો ોગ હ રજન સેવક સઘં અને ગાધંી સેવા સેના વા નવા સગંઠનની થાપના કર  

રચના મક કાય મ ને વેગ આ યો નહ  તાલીમની શ આત પણ આ સમય ેથઈ હતી ડાયર  ના આ ભાગ મા ં

ગાધંી  ના ુ દા ુદા ય તઓ સાથેના સવંાદો મા ં ઈુસેન ગએસન ે કરજ કર  કાશન ન કરવાની 

સલાહ,કાલ યુે સાથે ધમ સેવા રા ય સેવા વેગળ  છે તેની ચચા વદશીનો ઠરાવ વગેરની ચચા,ખાદ  

કાતંનાર ન ે રૂ ુ ંવળતર મળ ુ ંનથી તે બાબતની ચચા ામો ોગ સઘંની સભામા ંગામડા  ુતૈયાર કરવાની 

વાત સાદ  આ મ વાળા સાથે શાદ  સામેના પડકારો ની ચચા કર છે સાથે સતંિત િનયમન િવશે કરલી 

લબંાણ વૂકની ચચા નો સમાવેશ કરવામા ંઆવે છે િવનોબા  સાથ ેતેમના પાચં કલાક  કાતવાના તની ગે 

ચચા કર  છે.વેડછ  મા ંરાનીપરજ કોમ મા આવેલા બદલાવ િવશે સમેંલનમા ંવાત કર  આ ડાયર  ના ભાગમા ં

ુદા ુદા પ ો ચચા અને સવંાદો થી ભરલી છે 
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          તાર ખ 14 એિ લ ૧૯૩૬થી 10 આુર  1937 ધુીના સમયના બનાવની આ ડાયર મા ંસમાિવ ટ 

કરાયા છે આ ભાગની શ આતમા ંમહાદવભાઇ ચાલતા ટ ટ week કોટના ચ ર  માથંી તેમન ેઆપેલા ઉતારાઓ 

લીધા છે પોતાના ભરચક કાય મો ની વ ચે પણ તેમને પ કાર વ િવશે ણવા માટ આ ુ તક વાચંી અને 

તેમાથંી ણવા ુ ંઘ ુ ંડાયર મા ંન ધી છે અમદાવાદમા ંભરાયેલી જુરાતી સા હ ય સભામા ંપ કાર વ 

િવભાગના ખુ તર ક તેમણે 1936ના નવે બરમા ંઆપે ુ ંભાષણ પણ આમા ંઆપી છે પ કાર બનવા માગંતા 

ય તઓ માટ આ બાસણ ખરખર ુ યવાન માગદશન આપે છે આ ભાગમા ંજવાહરલાલની ચતા તેમ ુ ં ુ ઃખ 

અને ભાષણ મા ંક ેસના કાયકતા અને એક જ મંઝલ હોવાની વાત કર  છે ોફસર aldean એ ુ ંખોરાકમા ં

મીઠા ની જ રયાત પણ લખાણનો સમાવેશ થયો છે ગાધંી ને િવ ાસ હતો તેથી ભારતને ક યાણ ીઓના 

યાર અને ાનથી થવા ુ ંછે ચતા ન હોત તો રામ ાથંી મ યો તો ગાધંી એ અ ૃ યતા માટ માનતા ક 

દ લતોના ઉ ાર માટ નહ  પરં  ુશોષણ કરનારાઓના ાયિ ત અને આચાર બદલવાના છે ગાધંી  ના મતે 

કાશી િવ નાથ મં દરના બારણા એક પણ હ રજન માટ બધં રહ તો યા ં ભગવાન રહતા નથી મહાદવ 

વાચંનિવ  તેમના ોફસર અન ે યાનંા રોકાણ દરિમયાન જોવા મળે છે મા ંરાજમાતા દરિમયાન તેમન ે ે  
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અને સં ૃત ુ તક વાચંી ઉતારા કર  લીધા જવાહરલાલ નેહ ુ માટ ગાધંી ની પ પાથી એવો આ ેપ 

કનૈયાલાલ નુશીએ કય  ના જવાબમા ંતેમણે ક ુ ંક જવાહર માટનો ેમ દશન ેખાતર છે. 
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         ાવણકોર મા ંમં દર વેશ ગેના હરનામા બાદ ગાધંી  મહાદવભાઇ સાથ ે ણ યા ાએ ગયા યાથંી 

યાદ આવી શ આત થાય છે નુાથી જવા ૧૦મી આુર એ યાણ ક  ુ યારથી શ  થઈ ૧૯૩૭ ધુી લખાય 

છે ાવણકોર મા ંમં દર વેશ ગે ુ ં હરના ુ ંમેળ યા બાદ ગાધંી એ ુદા ુ દા થળે માનપ  વીકાર  

હરનામાનો મહ વ બતા ુ ં છે તેમના પિત વણ અને અમનના સં ુ ત ય નોથી જ આ હરનામાનો 

અમલ કર  શકાય મહારાણી અને મહારા ની ઈ ર સદંશના સેવક ગણાવી તેના ઉભા થઈન ેપણ કરવા દરકને 

અ રુોધ કય  વી લોનમા ંઆપેલા ભાષણમા ંતેમની ુ ંમહ વ બતાવી પહલો લોક હ ુઓના િૃતપટ પર 

કાઈં ન હ આખો રહ તો હ ુ  ધમ હમંેશ માટ ટક  તે ુ ંક ુ ંબલરામ રુ મા ંઆપેલ વચનમા ંગાધંી  િશ કોના 

ધમ િવશે વાત કર  ુ તક તો એક બહા ુ ંછે કારણ ક એ િનિમ  ેિશ ક ુ ંકાય છે ક નીિત ધમ આચાર િવચાર 

અને િશ ણમા ં અપાય અન ે બાળકોની સમજમા ં ન આવે એવી એક વ  ુ ન શીખવી ગાધંી એ હ દ મે 

રા ભાષા બનાવવા અન ેમાનવા કરલી દલીલો જવાહરલાલ સાથેના મતભેદો પણ ઉ લેખ છે રવી નાથ 

ટાગોર સાથેની વાતો કર ને કર  લીધેલ હ રની મદદ અને બરલા ારા દર મ હને હ ર ની આિથક મદદ 

આપતો પ  ગાધંી  એક આવીન ેલ ુ ંછે આ ભાગમા ંસમાવેશ પામેલ છે. 
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            26 ઓ ટોબર 1937 થી 27 ઓગ ટ 1938 ધુીના દસ મ હનાના સમયગાળા નો સમાવેશ આ ભાગમા ં

થયો છે તે સમય ેભારતમા ંથયેલા હ ુ - ુ લમ વ ચે ના કોમેડ  રમખાણો અને તેના ારા ગાધંી  કટલા ુ ઃખી 

થયા તેનો સમાવેશ કર છે કોમી રમખાણો સમય પોલીસની મદદ લેવી તે ગાધંી ને બૂ જ ુ ઃખદ લા યો તેમને 

ક ેસ કાયકરોને શાિંત ળવવાની જવાબદાર  તેમની છે તેવી ર ુઆત કર  આ સમયે ગાધંી નો વા ય 

બૂ નબ ં પડ ુ ંહ ુ ંતેથી કરવાના કામો તેનાથી થતા નથી રા ય મહાસભાના સ યોની નબળાઈઓ ક ગાના 

સમય ેગાધંી ના ુ ઃખી વાતા ક ગાધંી સેવાસદન ારા આપેલા વચનમા ંજોવા મળે છે હર રુા ક ેસ ખાતે 

ભરાયેલા ખાદ  દશનમા ં ગાધંી  વ ત ય આ ુ ં મા ં કલા સાથ ે વનનો સબંધં અન ે દશનમા ં દરક 

જ યાએ દખાશ ેખાદ ના રહ ય સમ વી અમીર-ગર બ બધા ખાદ  પહર તેવી ર ૂઆત કર  ગાધંી  ૧૯૩૭ના 

તમા ં બગંાળના કદ ઓ ક અમદાવાદની કરવામા ં આ યા હતા તેમન ે છોડાવવા માટ ય ન કયા હતા 
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ભારતમા ં રુોિપયન કંપનીઓ ુ ંઆગમન 

કમલેશ રામ ભાઇ કહલા (Ph.D. Research Scholar) 

ઇિતહાસ અને સં ૃિત િવભાગ, જૂરાત િવ ાપીઠ અમદાવાદ- 380014. 

માગદશક: ડૉ. બ ુવાિસની જોષી 

ા તાિવક: 

હદ ઉપર અનેક ઓએ ચડાઇઓ કર  છે. કયા દશ ઉપર નથી થઈ? પણ હદ ઉપર થયેલી છે લી 

-આશા રાખીએ ક છે લીવે લી-ચડાઈ(?) એક નોખી જ ભાત પાડનાર  છે. આ ઓ સામા ય ર ત ે -તે 

દશની આ દ  સાથ ેલડ -વઢ ને જપેં છે અન ેમેળ સાધે છે, એક  બનીન ે યાનંી વતની થઈને રહ છે; 

અથવા તો ૂટંફાટ કર  પાછ  પોતાન ેર તે પડ  ય છે. લગભગ 16 મી સદ  ધુી હદમા ંન ે ુ િનયામા ંઆ 

કારનો સામા ય વહ વટ ચાલતો જોવા મળે છે. ...ગોર  તી ઓ હદની વદશી રાજસ ાને કરગરતી 

અને ુરનીસો બ વી વેપારની ટ યાચતી આવી, તેમાથંી વેપારશાહ  થાપી,  19 મી સદ ની રાજક ય 

પ રભાષામા ં‘સા ા ય’ કહવા ુ.ં હદમા ંઆ કવી ર તે અને કમ બ ુ?ં એ આ િુનક હદના ઉદયના પાયામા ં

રહલો ઇિતહાસ છે. 

ાચીનકાળથી જ રુોપ સાથ ેભારતના વેપાર  સબંધંો ર ા છે. રુોિપયન લોકો એિશયાના ં િવ ભ  

ભાગોમાથંી આવતી ભોગિવલાસની સામ ીના ંસપંકમા ંઆ યા ંઅને યાનંી વ ઓુના ંશોખીન થવા ંલા યા.ં 

રુોપમા ંમસાલાની માગં તો િનરંતર રહતી. આથી રુોપમા ંમસાલાનો યાપાર િવશેષ લાભકાર  હતો, પરં  ુ

1453 પછ  કુ એ એિશયા માઈનરથી યાપાર પર િતબધં ૂ ો હતો. આથી મસાલા માટ અ ય માગ શોધવો 

આવ યક બની ગ ુ ંહ ુ.ં 

ટોફર કોલબંસનો યાસ: 

સૌ થમ ‘ભારતનો નવો જળમાગ’ શોધવા ુ ંબી ુ  ંઝડપનાર ઇટાલીનો રહવાસી ુ િસ  ટોફર 

કોલબંસ હતો. પેનના ંરા ની મદદથી કોલબંસ ભારત પહ ચવા માટ રુોપની બરાબર પિ મ તરફ આગળ 

વ યો. તે ુ ંજહાજ 1492 મા ંઅમે રકાના ં કનાર પહ ુ.ં અમે રકા ખડંની શોધ અને અવાચીન રુોપનો સબંધં 

જોડવા ુ ં ેય કોલબંસને ા ત થ ુ,ં નો ભાવ રુોપ અન ેપછ  ુ િનયા ઉપર પડ ો. પરં  ુકોલબંસનો ય ન 

િન ફળ ગયો. એ વાત ખાસ છે ક કોલબંસ ૃ  ુ ધુી અમે રકાને જ ભારત સમજતો ર ો અને એથી જ આ  પણ 

અમે રકાના ં ળૂ વતનીઓન ે‘ઇ ડય સ’ અથવા ‘રડ ઇ ડય સ’ કહ છે તથા અમે રકા ન કના ટા ઓુને ‘વે ટ 

ઈ ડઝ' તર ક ઓળખે છે. 

પો ુગીઝ ( ફરંગીઓ): 

પદંરમી સદ ના આરંભમા ંપો ુગલના રા  ડોન હનર ક ‘હનર  મહાન - The Navigator' ણે ભારત 

માટના ંજળમાગની શોધ આરંભી દ ધી હતી. તેને  પોપ ેપણ સમથન આપીને 1453 ના ંઆદશપ  અ સુાર, 

પો ુગલને હમંેશને માટ એ િૂમ આપી હતી,  આ કાના કપનોર તર ય (Cap Nor) અન ેભારતીય ટા  ુ

શોધી શક. પરં  ુશરત એ હતી ક તે આ દશના લોકોન ે તી બનાવ.ે 

વા કો-દ-ગામા: 1485 ધુીમા ંબાથ લો  ુડાયઝે ‘ ડૂ હોપ’ િૂશર ધુીનો કનારો જોઈ કાઢ ો હતો. 

ગામા ુલાઈ, 1497 મા ંલી બન બદંરથી નીકળ  નવે બરમા ં‘કપ ઓફ ડુ હોપ' પહ યો.  યાથંી મડાગા કર 

થઈ મ લ દ  બદંર આ યો. અ હ તેને જુરાતના ંવહાણો મ યા,ં તેમાથંી એક જુરાતીને ભોિમયો કર  22 મ,ે 

1498 ના રોજ મલબારતટ કાલીકટ બદંર ઉતય . ગામા મ લ દ  બદંર પહ યો તે સમય ેતેને મ લ દ થી હદના 

કા લકટ ધુીનો દ રયાઈ માગ બતાવનાર ક છનો મહાન વહાણવટ  કાન  માલમ હતો. ગામા મ લ દ  

પહ યો યાર કાન  માલમ યા ંહતો. મ લ દ ના રા ના કહવાથી કાન એ વા કો-દ-ગામા ુ ંજહાજ હકંા  ુ
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અને તેને હદના ંદ રયા કનાર કાલીકટ બદંર ઉતાય  હતો. કા લકટનો હ ુ  રા  એ સમયે સા ુ ક ક સા રુ  

અથવા ઝામોર ન હતો.  તેણે ગામા અન ે તેના તી સાથીઓ ુ ં ેમ વૂક વાગત ક  ુ અને તેમન ે સાર  

મહમાનગિત કરાવી. તેઓની  િવનતંીથી ઝામો રન ેપોતાના રા યમા ંતેમને રહવાની અને વેપાર કરવાની ટ 

આપી. આથી 1500 મા ંપો ુગીઝોએ વેપાર કરવા માટ કાલીકટમા ંકોઠ  નાખી. 

ભારતમા ં પો ુગીઝો ુ ં થાન મજ તૂ કરવા ઍડન, ઓ ઝુ તેમજ મલા ાને કબ  કર  ુ લમ 

વેપારનો નાશ કરવા પો ુગલના ંરા એ ણ વષની દુતે ગવનર ા સ કો-ડ -અ મીડાન ેભારત મોક યો. 

તેને પો ુગીઝ ક લા બાધંવા માટ ખાસ ચૂના આપેલી. ગવનર એફો ઝો-ડ -અ કૂક  હદની પો ુગીઝ 

સ ાનો ખરો થાપક ગણાય છે. આ પહલા ંતે 1503 મા ંનૌકાદળના વડા તર ક આ યો હતો, તેની સતંોષકારક 

કામગીર થી તેને ગવનર તર ક નવો હો ો અપાયો હતો. 

ઝામોર નની ર થી કોઠ  ફરતો ક લો બધંા યો અને સેનાપિત અ કૂકને ર ક ની યો. 1510 મા ં

કા લકટના ંરા  સાથેની તકરારમા ંપો ુગીઝોએ ઝામો રનના મહલને આગ લગાડ  અન ેઆખા ગામને ૂટં ુ.ં 

આ અરસામા ંભારતવષમા ંઅનેક નાના ંનાના ંરા યો એકબી  સાથે બ  ુઓછો સબંધં રાખતા ંહતા.ં ઉપરાતં 

ભારતવાસીઓ તોપ, બં ૂક વા અ નય અ  િવષે ણતા ંહોવા છતા ંતેનો ઉપયોગ કરવો એ માનવધમની 

િવ ુ  માનતા ંહતા,ં યાર પો ુગીઝો આ િવષયમા ંિન ણુ હતા.ં પ રણામે સો-સવાસો વષમા ંભારતીય વેપારથી 

ધન કમાવાની સાથે મગલોર, કોચીન, લકંા, દ વ, ગોવા, નેગાપ મ અન ે ુબંઇ બેટના ંમા લક બની બેઠા ંહતા.ં 

ગવનર િનનો-દ- ુ હાએ પોતાના તં ુ ંવ ુ ંમથક કોચીનથી ગોવા ખસેડ ુ.ં પરં  ુબહા ુ રશાહ સાથેના 

સબંધંો મૈ ીભયા ર ા ંનહ . કુ તાનના ંસં ુ ત કુ-િમસર  નૌકાકાફલાએ ઓ ટોબર, 1538 મા ંદ વને ઘે .ુ 

પરં  ુગવનર ગાિસયા-દ-નોરો હાએ તેને સમથ ર તે ઉગાર  લી ુ;ં ધીમ-ેધીમે હદમા ંદમણ, સાલસેટ, ચેઉલ, 

ુબંઈ તેમજ મ ાસ પાસ ેસટથોમ (માઈલાપોર) અને ગૂલીમા ંમહ વની વસાહતો થાપી. 1542 મા ંવાઇસરોય 

મા ટન એફો ઝો-દ-સોઝા સાથે પાદર  ા સ કો ઝેિવયર આ યા યારથી પો ુગીઝ ભારતમા ં પાદર ઓની 

સવ પ ર સ ાની શ આત થઈ. ૂન, 1548 મા ંસમથ ગવનર ડૉમ જોઆઓ-દ-કા ોના ૃ  ુ પછ  હદમા ં

પો ુગીઝોની પડતી શ  થઈ. તેમાના કટલાકં ય તગતપણે વેપાર ચા ુ ંરા યો, ઘણાએં ચાંચયાગીર  અને 

ૂટંા ું િુ  અપનાવી. છેવટ તેમના પછ  હદ આવેલી રુોપીય વેપાર  કંપનીઓ સામે સફળતા વૂક હ રફાઈ 

કરવામા ંિન ફળ નીવડ ા. 

ઓ ઝુથી ઇરાનનો અખાત, આ કા, અરબયા, ભારતના વૂ-પિ મ કનાર, ીલકંા, મલા ાની 

ખાડ , મો ુ ા ટા ઓુ, થાઈલે ડ અન ેચીનના ં દશોમા ંઠરઠર બાધંેલા પો ુગીઝ ક લાઓ તેમના ંજહાજોની 

મરામત માટ રોકાણના ં થળો રૂા ંપાડતા ંહતા.ં પો ુગલ મોકલાતા ંમાલની વખારોની ખાતર બધં રખેવાળ  

કરતા,ં પો ુગીઝ લ કરો માટ આ બધા ંમજ તૂ મથકો બની રહતા ંહતા.ં અકબર તથા જહાગંીરના સમયમા ં

પો ુગીઝોને ખભંાતમા ં તીધમનો ચાર કરવાનો તથા ચચ બાધંવાનો પરવાનો મ યો હતો. અ હ 

પો ુગીઝની સં યા પણ િવશેષ હતી. 1605 મા ં યા ં 80 ટલા ંપો ુગીઝ ુ ુ ંબ વસતા ં હોવા ુ ંન ધાયે ુ ં છે. 

દ રયા કનાર પો ુગીઝોએ િવશાળ આવાસ હૃો બધંા યા ંહતા.ં 

“પો ુગઝો ુ ંદમન - ગૂલી ુ ં ુ - ુ ય વે ધાિમક કારણોથી થ ુ ંન હ ુ.ં કારણ ક થાિનક ઘુલ 

હાકમો તેમના ધમ ચારના કાયમા ંકોઈ હ ત ેપ નહોતા કરતા ંબ ક તેઓ કથો લક પાદર ઓનો આદર કરતા ં

હતા.ં ...ખરખર આ ઝઘડામંા ં નીિતન ેલીધ ેશાહજહાએં ધાિમક ત વને ભેળવી દ ુ ં હ ુ.ં ફરંગીઓએ ઘુલ 

માથંી મોટ  સં યામા ંલોકોને લુામ અને તી બના યા હતા. …જો ક ઘુલો અને પો ુગીઝો વ ચેના 

સબંધં-સઘંષમા ં ધાિમક બાબતો ગૌણ હતી, ધમ િસવાય અ ય કટલીક બાબતો હતી,  માટ ગૂલીના 

પો ુગીઝોને થયેલી િશ ા યાયી ઠરતી હતી.” -સર એડવડ મેકલેગન. 
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ભારતમા ંપો ુગીઝોની પડતી ુ ંકારણ બતાવતા ંપો ુગીઝ લેખક લખે છે ક-  “પો ુગીઝોએ એક હાથમા ં

તલવાર અને બી  હાથમા ં ોસ લઈને ભારત દશમા ં વેશ કય , પણ યાર તેમણે અહ  ઘ ુ ંસો ુ ંજો ુ ં યાર 

ોસને એકબા ુ  કૂ  એ હાથથી તેમણે પોતાના ખ સા ંભરવા ુ ંશ  ક ;ુ અને પછ  ખ સા ંએટલા ંબધા ંભરાઈ 

ગયા ંક એક હાથે સાચવી ન શ ા,ં યાર તેમણે તલવાર પણ કૂ  દ ધી. આવી હાલતમા ંએમની પછ  આવનારા 

લોકો બ  ુસહલાઇથી એમન ેહરાવી શ ા.ં” -Alfonzo de Souza, Governor of Portuguese, India, 1545. 

ડચ (વલદંા): 

પો ુગલ 1580 મા ં પેનના રા ને કબ  ગ ુ ં અન ે પેનને હ દ મહાસાગરના સા ા ય કરતા 

આટલાં ટક ુ ંવધાર ુચ ુ ંહ ુ ંએટલે તેમણે પો ુગીઝ ુ ંકર ુ-ંકાર ુ ંબરાબર સભંા ુ ંનહ . જો ક તેઓને 

ત ેસભંાળ  રાખવા પરવાનગી આપી હતી. પરં  ુતેની પાસેથી ત ે ટંવી લેનાર બળ નવો શ  ુ યો તે ડચ 

. રુોપમા ંઆવેલી નવી િૃતમા ંહોલે ડ દશ વતં  થયો અન ેતેના વહાણો પણ દ રયો ખેડવા લા યા.ં 

વૂના દશોમાથંી અને અમે રકામાથંી પો ુગીઝો અને પેિનશો  માલસામાન લાવતા તે ડચો 

ખર દ ને મ ય અને ઉ ર રુોપીય દશોમા ંપહ ચાડતા. પરં  ુ1580 મા ંલી બન ુ ંબ ર ડચો માટ બધં થ ુ.ં 

1583-89 દરિમયાન ગોવામા ંરહલા ંલીકોટ ન અન ેઆક બશપે કાિશત કરલા બે ુ તકોએ હદ િવષયક સાર  

મા હતી આપી હતી. વૂમા ંજવાના યાસ પ ેઆમ ટરડમના વેપાઈઓએ 1592 મા ંજ એક ખાનગી કંપની 

ઊભી કરલી અને 1595 મા ંકોનલીસ ડ  હોટમેને સાહસ ક .ુ કોનલીસ ડ  હોટમેને અપાર લાભ મેળ યા પછ  ડચ 

વેપાર ઓ િનરંતર આવવા લા યા અન ેતેમણે ઘણી કંપનીઓ થાપી. ડચ સરકાર 1602 મા ં ુ ચ લઈ બધી 

કંપનીઓ ‘ડચ ઇ ટ ઈ ડયા કંપની’ અથવા ( ે મા)ં ‘ નુાઈટડ ઇ ટ ઈ ડયા કંપની’ મા ંસમાિવ ટ કર  

દ ધી. 

વૂ ય વેપાર માટ નેધરલે ઝની ટ સ જનરલે કંપનીના ડાયર ટરોને બોલાવીને 20 માચ, 1602 

ના રોજ ચાટર આ યો અને કંપની અ ત વમા ંઆવી. કપ ઑફ ડુ હ પથી મેગેલનની િૂશર ધુીના િવ તારમા ં

કંપનીને વેપાર કરવાનો, ુ  અને સિંધ કરવાનો, ક લા બાધંવાનો, િવદશી વહાણો પર મુલા કરવાનો તથા 

બાળવાનો, િવ તારો મેળવવાનો અને જ ર  હોય તો િસ ા ઢાળવાનો અિધકાર આ યો. ‘ડચ ઇ ટ ઈ ડઆ 

કંપની’ને રુતમા ં કાયમી કોઠ  થાપવા ુ ં જહાગંીર  ફરમાન 1618 મા ં મ ુ.ં શાહ  દરબાર અજમેરથી 

અમદાવાદ પહ યો યાર સર ટોમસ રૉ પણ ફરમાન મેળવવા  ઉપ થત હતો. 13 આુર , 1618 ના રોજ 

રવે ટન અન ેતેના સાથીઓ અમદાવાદ પહ યા. બાદશાહને ભેટ ધરવા ચીનાઈ માટ ના ંવાસણો, તજ-લિવગ, 

ચદંન અને પ ીઓ સાથે લઈ ગયેલા. જહાગંીર તેમન ે દરબારમા ં બેસાડ ા અન ે તેમની વેપારની માગણી 

વીકાર  ેજોના ુ ંજ ફરમાન ડચોને પણ આ ુ.ં ડચ િતિનિધમડંળ રુત આ ુ ંઅન ેકોઠ ની થાપના 

કર . 

કંપનીનો વહ વટ િનરં ુશ ર તે ચાલતો હતો. તેના ભાગીદારો એક ખાનગી ૂથ પે કાય કરતા હતા. 

આમ ટરડમ-8, લે ડ-4 તથા અ યમાથંી 1/2 િનદશકો પસદં કરાતા ંહતા.ં એ જ ર ત ેજળમાગની સફરમા ં

આમ ટરડમ-1/2, લે ડ-1/4 તથા અ યએ-1/16મા ભાગનો ખચ ઉઠાવવો પડતો. ભાગીદારોની રાજક ય 

અપે ા પ ેિન ુ ત િનદશકો ુ ંકંપની ઉપર વા તિવક િનયં ણ હ ુ.ં 

ડચોએ જો ુ ંક પો ુગીઝોએ ઇ ટ ઈ ડઝ ટા ઓુમા ંજોઈએ તેવો લ કર  બદંોબ ત રા યો નથી. તે 

પરથી યા ંથા ુ ંનાખવા ુ ંજોર ક  ુઅને 1619 મા ંડચ વાઈસરૉયે જકા ા ુ ં વા બેટ ુ ંગામ લઈને ‘બટિવયા’ 

શહર વસા ુ.ં આ જ શહર ડચ સા ા યની રાજધાની બ ુ.ં એ થાપનાર જોન પીટરસન કોએન ઈિતહાસમા ં

ડચ સા ા યનો ુ ય સં થાપક ગણાય છે. 

ુ લકટ, રુત, ગોવા, બમલીપ મ, મલાકકા, ચન રુા, બડાનગોર, કાિસમ બઝાર, બાલાસોર, 

પટણા, નેગાપ મ અન ેકોચીન ુ ય ડચ કોઠ ઓ હતી. પિ મ હદમા ંડચ વેપાર ુ ં ુ ય ક  રુતની કોઠ  
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હતી અને તેની નીચે ભ ચ, ખભંાત, અમદાવાદ, સરખેજ, આ ા, રુહાન રુ, મોચા અને ઈરાન વગેર કોઠ ઓએ 

ચાલતો વેપાર હતો. વૂમા ંબધી જ વેપાર  િૃ ુ ંસચંાલન વામા ંબટિવયાથી થ ુ ંઅને યાનો ુ ય 

સચંાલક ગવનર જનરલ ઈન કાઉ સલ હતો. ડર ટર યા કમા ડરની નીચે કાઉ સલ રહતી. અ ય સચંાલકોમા ં

રાઈટસ, બે આિસ ટંટ, ુ િનયર ફ ટસ, ફ ટસ અને િસિનયર ફ ટસ રહતા. કોઠ ના બે ુ ખયામા ંએક કાઉ સલ 

ખુ  સામા ય વહ વટની સભંાળ રાખતો, નાણા ં સાચવતો, થાિનક વેપાર ઓ અને ક  સાથે સબંધં 

ળવતો અને બીજો અ ય  હસાબ રાખતો અને વખાર સાચવતો. ડચ કોઠ ની પોતાની આગવી વેપાર  પ િત 

હતી. વહાણ આવતા ંજ માલની હરાત, માલનો કાર, જ થો, વેચાણ સમય વગેર િવગતો ાદિશક ભાષામા ં

લખીને દરવા  ચ ટાડતા, માલવેચાણ માટ થાિનક દલાલો રહતા અન ે ચી બોલી બોલનારન ેવેચવામા ં

આવતી. 

લશ ( ટશ): 

દરક રુોપીયન  માલથી ભરલા ંવહાણો ૂટંવાનો ધધંો યાય સમજતી હતી. એિશયાઈ સ ુ ોમા ં

ૂટંફાટ ચલાવતા ં ટલ બદંરના નાિવકો તો યાત ચાંચયા ગણાતા ંહતા.ં 1578 મા ં યાત નાિવક સર 

ા સસ ક ભારતથી લી બન જ ુ ંપો ુગીઝ વહાણ ૂટં ુ,ં તેમાથંી ભારત પહ ચવાનો નકશો હાથ લા યો. 

છે લા ં400 વષ થી ભારત- રુોપીય વેપાર આરબો અને ઈરાનીઓ પાસ ેહોઈ મ ય થી તર ક હોલે ડન ે

વધાર કમત કૂવતા.ં આિથક લાભ માટ વૂ ય દશોમા ંવેપાર  સબંધંો થાપવા તૈયાર થવાની  બે આિથક 

ધારણાઓ હતી- એક હોલે ડને મ ય થી તર ક કૂવવી પડતી વ  ુ કમતમાથંી બચી શકાય અન ે બી  

મસાલાની સીધી ખર દ  કર ન ે રુોપના ંબ રોમાથંી િવશેષ નફો રળ  શકાય. આ જ કારણથી ેજો વૂ ય 

ુ િનયાના ંઅ યા ં દશોમા ંવહાણવ ું ખેડવા ંતૈયાર થયા.ં 1583 મા ં‘લીવોન કંપની’એ જ  ૂબેર , િવ લયમ 

લી ઝ, સ ટોર , અન ેરા ફ ફચન ે વૂમા ંમોક યા હતા.ં રા ફ ફચની ન ધ અને બેર ના પ ોએ ભાિવ 

સાહસને શ  બના ુ.ં 10 માચ, 1599 ના રોજ સર ા સસ વોલિસઘમ ારા લે ડની િ વી કાઉ સીલ સમ  

ર ૂ થયેલ લાબંા દ તાવેજમા ંઈ ડઝ સાથ ેવેપાર કરવાની અન ેવહાણો મોકલવાની ર  માગંતી અર  હતી. 

૨૪ સ ટ બર લડંનની લીડનહૉલ ટના એક ૂના મકાનમા ંથોડાકં વેપાર ઓ મ યા અન ેનાની કંપની ઊભી 

કર . મા ં ૂની લીવોન કંપનીના વેપાર ઓ પણ જોડાયેલા. 31 ડસે બર, 1600 ના રોજ રાણી ઇ લઝાબેથે તેમને 

એક ચાટર આ યો  કંપનીવતી સર ટોમસ મથે વીકાય  હતો. ચાટરમા ં કંપની માટ ‘સોસાયટ  ઓફ 

એડવે ચસ, ‘ધ લશ કંપની ડગ ુ ધી ઇ ટ ઈ ડયા’ શ દો હતા.ં  ‘લડંન ઇ ટ ઈ ડયા કંપની’ યા તો 

‘ લશ ઇ ટ ઈ ડયા કંપની’ તર ક ઓળખાઈ હતી. પદંર વષ માટ વેપારનો અિધકાર અપાયો હતો. માચ, 

1607 ની ી  ખેપમા ં રુત જનાર ‘હ ટર’ના ક તાન િવ લયમ હોક સન ેરાજ ૂત તર ક વતવા કંપની અને 

રા  સ-૧લાના બે પ ો તેની પાસ ેહતા.ં તેણે વેપાર  સવલતો અને રુતમા ંકોઠ  થાપી વેપાર કરવાની 

ર  મેળવવાની હતી. 

રાણીના ંફરમાનમા ંતેને ‘સાહસી લોકોની મડંળ ’ કહ  છે, ઓ ૂટં સ ો કરવા નીકળે છે અન ેધન 

કમાવાની બાબત ેકોઈ પરવા કરતા ંનથી. કંપનીએ થમથી જ ન  ક  ુહ ુ ંક “અમ ેજવાબદાર વાળ  જગાએ 

કોઈ ખાનદાની આદમીન ે િનમ ુ ંનહ .” ઉપરાતં “અમને અમારો વેપાર અમારા વા જ આદમીઓ મારફત 

ચલાવવાની ર  મળવી જોઈએ; કારણ ક લોકોન ેજરા ટલો પણ શાક ય ક અમે અમારામા ંખાનદાની 

આદમીન ેભેળવવાના છ એ, તો અમારામાનંા ઘણા સાહિસક વેપાર ઓ પોતાના પૈસા પાછાખંચી લે.” 

કાયમી કોઠ ની થાપના: દસમી ખેપ વખતે ટોમસ બે ટ ગન અને હોિસ ડર સાથ ે5 સ ટ બર, 1612 

ના રોજ રુત પહ યો. 13 ઓકટોબર વેપારની શરતો ન  કરવા બે દવસ સભા ચાલી. ચાળ સ દવસમા ં

ફરમાન મેળવી આપવા ુ ંદ વાને વચન આ ુ.ં દરિમયાનમા ં 30 નવે બર પો ુગીઝોને હરાવી 27 ડસે બર 

બે ટ ુવંાળ  આ યો. 6 યુાર એ શાહ  ફરમાન આ ુ,ં પરં  ુ બે ટ વીકારવા તૈયાર ન થયો. આથી 
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શાહબદંર અને વેપાર ઓએ ત ેજ ુવંાળ  જઈ બે ટન ે11 આુર , 1613 ના રોજ ફરમાન આ ુ.ં કંપનીના ં

મા લકોન ેલા ુ ંક ઘુલ દરબારમા ંકોઈને એલચી તર ક મોકલવો જોઈએ. કંપની ગવનર સર થોમસ મથે 

સર ટોમસ રો ઉપર પસદંગી ઉતાર , વાિષક 600 પાઉ ડનો પગાર, પહરવેશ, સેવકો અન ેઅ ય સગવડોના 

ખચની જોગવાઈ કંપની તરફથી કરવામા ંઆવી; એલચીપદનો ઓળખપ  અને બાદશાહન ેલખેલ શાહ પ  

તેને સ પવામા ંઆ યો હતો. સર ટોમસ રો તેના પદંર સાથીઓ સાથે 27 સ ટ બર, 1615 ના રોજ ુવંાળ  ઉતય . 

બાદશાહ જહાગંીરને મળવા ુ ંન  કર  કાયમી વેપાર  સિંધના હ સુર જહાગંીરના દરબાર સાથે અજમેર, માં ુ ં 

અને અમદાવાદ ગયો. 2 નવે બર, 1616 ના રોજ બાદશાહ ભેટો વીકાર  તીભાવ આ યો અન ેફરમાન પણ 

તૈયાર કરા ુ.ં પરં  ુસામા ય સવલતોથી જ સતંોષ માનવો પડ ો. અમદાવાદ છોડતા ંપહલા ંરોન ેજહાગંીર 

ન ુ ંફરમાન આ ુ.ં મા ંઅગાઉના ં તાવની ઘણી માગંણીઓ વીકાર  હતી. ુ ય વ ર આસફખાને ખાસ 

તરફદાર  કરતા ંફ આુર , 1618 મા ંજ ફરમાન અપા ુ ંહ ુ.ં 17 ફ આુર , 1619 ના રોજ ટોમસ રો એની વહાણમા ં

રવાના થયો યાર રુત, ભ ુચ, અમદાવાદ, આ ા અન ે રુહાન રુમા ં ેજોની કોઠ ઓ કાયરત હતી. 

હદમા ંબધા ં ે  વેપાર  થાણાઓંના વડામથક તર ક રુતની કોઠ  કામ કરતી, અ ય કોઠ ઓના 

વડાઓએ ફ ટર નો અહવાલ આપવા વષમા ંએકવાર રુત જવા ુ ંથ ુ.ં શ આતના સાહિસક  આગેવાનોએ 

રુત ુ ંવેપાર  મથક મજ તૂ ક  ુહ ુ.ં ાયર અને ઓિવ ટનના લાખણો માણે- કંપની મકાન ુ ંભા ુ  ંવાિષક 

60 પાઉ ડ કૂવતી, બે માળવાળા મકાનનો ઉપલો ભાગ િનવાસઅથ અને નીચલો ભાગ ધધંા-વેપાર અથ 

વપરાતો. ેિસડ ટનો આવાસ વ  ુસગવડોવાળો હતો. “પ થર અને લાકડાથંી બાધંે ુ ંમકાન દશી કાર ગર થી 

શુો ભત હ ુ.ં આનદં- મોદ અથ અલાયદ  યવ થા હતી. વળ  એક સા ુ ં દવળ પણ હ ુ.ં તેનો પાદર  હદમા ં

ેજ કોઠ ઓના રહવાસીઓની ધાિમક િવિધઓ સપં  કરતો. 

ચ ઇ ટ ઈ ડઆ કંપની: 

ચોએ ભારત સાથ ે 1527 મા ંવેપાર શ  કરવાના યાસમા ંચાળ સ ચો ુ ંએક વહાણ દ વ બદંર 

આ ુ ંહ ુ.ં પરં  ુએ તમામને બહા ુ રશાહના સૈિનકોએ માર  નાખેલા. આથી એ યાસ િન ફળ ગયેલો. જો ક 

વૂના દશો સાથે વેપાર  સબંધંો થાપવા 1527 થી 1625 દરિમયાન ચોના ં ટાછવાયા ંવહાણો મલબારકાઠં, 

મુા ા, મો કુાસ, માલદ વ, મલાયા, પાન પહ યા ંહતા પણ કાયમી વેપાર  સબંધં થાપી નહ  શકલા. 

1639 મા ં તી િમશનર -ક ચુીનો રુત પહ ચેલા અને ચચ થાપે ુ.ં 1642 મા ં ચ વેપાર ઓ મડાગા કરથી 

1650-60 દરિમયાન હદ તરફ આ યા. રા ય તરની કોઈ વેપાર  કંપની નહોતી. ‘સટ માલ ’ ‘ડ  લાવેલ એ ડ 

ડ  વી ’, ‘કોરલ કંપનીઝ ઓફ માસ સ’ અને ‘કંપની ઑફ મોબ હન’ વગેર નાની નાની કંપનીઓ મોટા સાહસો 

માટ સ ર નહોતી, છતા ં ેજો અને ડચોના વૂ ય વેપારમા ંભાગ પડાવવા ા સ તૈયાર થ ુ.ં 

ા સના રા  ઈુ–14માના (1643-1715) શાસન દરિમયાન 1664 મા ં વૂ ય દશો માટ વેપાર  કંપની 

ઊભી કરવાની હરાત થઈ હતી. રા એ પોતે પણ કંપનીને 30 લાખ લવસની યાજ ુ ત લોન આપી. શાહ  

ુ ુ ંબે પણ રોકાણ ક  ુઅને ૫૫ લાખ લવસની ડૂ  ઊભી કરાઈ હતી. કંપનીના ડાયર ટરો (21) ન  થયા અને 

ઓગ ટ, 1664 મા ંનવી કંપનીને ચાટર અપાયો.  ‘Compagnie des Indes Orientales’ – ‘ઇ ટ ઈ ડઝ કંપની’ 

બની. કંપનીને કપ ઑફ ડુ હૉપથી દ ણ સ ુ મા ંવેપારની સ ા આપી. ધમ ચારના હ થુી મડાગા કર અને 

તેના ટા ઓુ પણ સ યા. કંપની  ખાણો ઊભી કર ક લુામો પકડ તેની મા લક  કંપનીની રહશે એમ જણા .ુ 

કંપની થપાયા પછ  સ ુ માગ અને િૂમમાગ અલે પોથી રા  અને કંપનીના એજ ટ રવાના કરાયા. 

કંપનીનો એજ ટ બેબર આ ા થઈન ે1666 મા ં રુત પહ ચી ગયો હતો; ઔરંગઝેબે તેને ેજો અને ડચો ુ ં

જ ફરમાન લખી આ  ુહ  ુએટલે રુતમા ંકોઠ  થાપવાની અને ુવંાળ મા વેપારની ટ અપાઈ હતી. 1668 

મા ં ા કો કરો ુ ં થમ ચ વહાણ ુવંાળ  પહ ુ ંહ ુ.ં ડચ કંપનીમા ંબાવીસ વષના અ ભુવનો લાભ લેવા જ 

ા કો કરોને ડર ટર અને જનરલ નીમીને મોક યો હતો. તેની સાથે 45,000 પાઉ ડનો માલ અને 80 ફ ટસ હતા. 
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જો ક બધા ચો નહોતા. ા કો કરોને રુતમા ંઠંડો આવકાર મ યો. દસ વહાણોનો ચ કાફલો કબ લા કો 

ડ  લા હાયેના ને ૃ વમા ં18 મ હને ઓ ટોબર, 1671 મા ં રુત પહ યો યાર અ બાસ, મલબારકાઠં, મ લુીપ મ, 

બે તામમા ંકોઠ ઓ થાપી હતી. 

વૂ ય વેપાર માટ ચોની યોજના એ હતી ક, આ કાના મડાગા કર ટા નુો કબજો લઈ, તે મ ય થ 

જગાએથી હદ મહાસાગરમા ં વેપાર ચલાવવો. એ જુબ 1642 મા ં મડાગા કરમા ં થા ુ ં જમા ુ ં પણ હ ુ.ં 

રુોપમા ં ચ અન ેડચ વ ચે સિંધ થતા ં ચ ક તાન ેપ ડ ચેર ની જ યા કોઠ  માટ મેળવી લીધી. પરં  ુડચો સાથે 

લડ ને ા સ નબ ં પડ ુ.ં છતા ં તે ટકાવી રાખવાનો યશ ા કો મા ટનને મળે છે. 1672 મા ંમ લીપ મથી 

પ ડ ચેર  આ યો, કમે કર  તેને ક લો કર ને વેપાર જમાવવો હતો. તેણે 1674 મા ં ક લો તો કર  લીધો, પરં  ુ

સતત ચાલતા ંમારા વ ચે 1693 મા ંડચોએ ક લો લીધો. બનં ેવ ચે સિંધ થતા ંપ ડ ચેર  ચોને પા  ંમ ુ.ં 

ા કો મા ટન 1700 મા ં ચ ધાનને લખે છે- “સ ૃ  સં થાનો અને થોડ ક બરોબર ક લેબદં જગાઓ કંપની 

પાસે હોય તો આ લોકોમા ંમો ુ ં થાન મળે.” 

 હદમા ં ચોનો વેપાર યો નહ . રુતની કોઠ  પણ દવાદાર બની ગઈ. કંપનીના સચંાલકોની 

દરો દરની ગેરસમજ અને હદના એજ ટોની ઉપે ા અને વતં  િનણય લેવાની મનાઈને લઈને કોઠ  થર 

થઈ શક  ન હ અને 1701 પછ  રુત કોઠ ુ ંકામકાજ અટક  જતા ં1716 મા ં પૂક દ થી ચો રુતથી નીકળ  

ગયા. યાર પછ  કંપનીની રુતની િમ કતનો વહ વટ પ ડચેર ની કોઠ  હ તક ર ો હતો. ચ વાસી થેવેનોએ 

રુત અને યાનંા વેપાર િવશે મહ વની ન ધ કર  છે ક “નવે બર-એિ લ ધુીના ગાળામા ંદશાવરના ંવહાણ 

આવતા,ં તે દરિમયાન એટલી ભર રુ વ તી રહતી ક સા ું રહવા ુ ં મકાન મેળવ ુ ં ુ કલ પડ. િવદશી 

વેપાર ઓમા ં ેજો, વલદંાઓ ઉપરાતં આરબો, ઈરાનીઓ, કુ  અને આમિનયનોનો સમાવેશ થતો.” 

ડિનશ: 

‘ડિનશ ઇ ટ ઈ ડઆ કંપની’ 1620 મા ંઆવી હતી પણ તેઓ રુતમા ં થર થઈ શ ા નહ . તેઓ 

િ કોબારથી મ લુીપ મ ધુીના કાઠં વેપારમા ંલાગેલા. ેજો-ડચોએ તેમન ેફાવવા ન દ ધા. તેઓ બગંાળમા ં

ગયા અન ે1670 મા ંનવી કંપની આવી, પરં  ુ1714 મા ંબગંાળનો વેપાર જ સમેટ  લીધો. 1729 મા ં ી  કંપની 

આવી. 1755 મા ંતેણે બગંાળમા ંસેરામ રુમા ંવસાહત થાપી. િનકોબાર અને મલબારકાઠ પણ વેપાર થા યો. 

તે 1845 મા ંિ કોબાર, સેરામ રુ ન ેબાલાસોર કોઠ ઓ લશ ઇ ટ ઈ ડયા કંપનીને 12.50 લાખ િપયામા ં

વેચીને જતા ંર ા. 

જમન: 

1717 મા ંજમની (ઓ યા) ની ‘ઓ ટડ કંપની’ ના વેપાર ઓ રુત આ યા. પણ વેપાર યો નહ  

અને 1730 મા ં રુત છોડ  ગયા હતા. ફર  પાછા આ જ કંપનીના આ યે 1777 મા ંિવ લયમ બો સ આ યો હતો. 

પરં  ુ રુતમા ંમાલ વેચી ન શ ો અન ેઘોઘા ગયો. યાથંી નુા ગયો અને મલબારકાઠં ણ કોઠ ઓ થાપી 

પણ વેપાર ચા યો નહ  અન ે1785 મા ંદવા ં કાઢ ને જમનો જતા ર ા હતો. 

વીડ શ: 

1746-65 દરિમયાન ‘ વીડ શ કંપની’ ના ં ણ વહાણો વીડનથી આ યા ંહતા.ં રુતમા ંકામચલાઉ 

કોઠ  પણ થાપી. પરં  ુ ેજો-ડચોએ એમને પણ ફાવવા દ ધા નહ  અને તેઓ વદશ જતા ર ા. 

સમાપન: 

આમ, રુોપીય દશો માટ ભારત સાથે યાપાર કર ન ેમસાલા ક તે નો મેળવવા માટ 1453 પછ  

અ ય માગ શોધવો આવ યક બની ગ ુ.ં ભારત ધુી પહ ચવા ંમાટ પેન, પો ુગલ, હોલે ડ, લે ડ અન ે ાસં 

આ પાચં દશના લોકોએ દ રયાઈ માગ પહ ચવાના યાસો કયા. સૌ થમ પેનની મદદથી ઈટાલીના ુ િસ  

ટોફર કોલબંસ ે યાસ કય , પણ િન ફળ ર ો. આ પછ  અ ુ મ ે પો ુગીઝ (1498), ડચ (1602), ેજ 
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(1613), ચ (1664), ડિનશ (1620), જમન (1717) અને વી ડશ (1746-65) ઓ ુ ંએકબી  પછ  ભારતમા ં

આગમન થ ુ.ં જળમાગ વેપાર કરવા ભારત ધુી પહ ચીને મસાલા-તે નાનો વેપાર શ  કય . પરં  ુઆિથક 

લાભ વ  ુમળતા એકબી ના વેપારને કચડ  નાખી પોતે વ  ુઆિથક લાભ મેળવવા પર પરની યાપાર  

હર ફાઈમા ંપડ ા.ં પર પરની આ યાપાર  પધા આગળ જતા ં સાં થાિનક સા ા યવાદ ક સં થાનવાદમા ં

પ રણમી. 
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લછાબ ુ ંપ કાર વ સૌરા ની લડતોમા ં
જતીન મોર (Ph.D. Research Scholar) 

ઈિતહાસ અને સં ૃિત િવભાગ, જૂરાત િવ ાપીઠ અમદાવાદ 

માગદશક: ડૉ. કનૈયાલાલ નાયક 

તાવના 

મા હતીના આજના ઝડપી િવ મા ંદિનકો ુ ંયોગદાન બૂ મહ વ ુ ંછે. ભલે તે લે ખત વ પમા ં

હોય ક ડ જટલ વ પમા.ં આપણે આપણા રો જદા અખબારોમા ંિવ ના કોઈપણ ભાગમાથંી નાની ક મોટ  

મા હતી મેળવીએ છ એ. દિનક અખબારોએ િવ ની ાિંતમા ંઆ લૂ પ રવતન લા ુ ંછે. ાચીન કાળમા ં

સમાચાર અખબારો િવના ફલાયા છે. તે સમયે તેના મા યમો અલગ હતા મ ક િશલાલેખ, રકોડ વગેર. 

વતમાન પ ો ુ ં વ પ બદલાઈ ર ુ ંછે, વતમાન પ ો ડ  સમજ સાથે વનનો સૌથી ન કનો 

પશ આપે છે. 

એ જ ર તે ' લછાબ' દિનક તર ક જુરાત અને ખાસ કર ને સૌરા મા ંરાજક ય, શૈ ણક અને 

સામા જક પ રવતન લાવવામા ંિનિમ  બની ર ુ ંછે. 

લછાબ એ એક દિનક છે મા ંિવિવધ િવષયો ુ ંવૈિવ ય ળવી રા ુ ંછે. આ દિનક સૌ થમ 

1921મા ંસૌરા  સા તા હક તર ક શ  થ ુ ંહ ુ.ં બાદમા ંતે ુ ંનામ રોશની રાખવામા ંઆ ુ ંપરં  ુતે લાબંો 

સમય ટક  શ ુ ંનહ . અ તૃલાલ શેઠ અને ઝવેરચદં મેઘાણીના સં ુ ત ઉપ મે વાતં ય સં ામમા ંઆ 

દિનક ધબક ુ ંહ ુ.ં 

આઝાદ  દરિમયાન અને પછ  લોક િૃત માટ આ દિનક ુ ંયોગદાન મહ વ ુ ંર ુ ંછે. આ દિનક 

તેના 101મા વષમા ં વે ુ ંછે. અ યાર પણ દિનક તેની કાય મતા જુબ સમ  જુરાતમા ંજન િૃત ુ ં

કામ શ  ક  ુછે. 

લછાબ: ઉ ભવ/શ આત 

2 ઓ ટોબર, 1921ના રોજ મહા મા ગાધંી ના જ મ દવસ િનિમ ે સૌરા મા ંએક અખબાર શ  

કરવામા ંઆ ુ,ં ણે કા ઠયાવાડ  અખબારોને હચમચાવી ના યા. અખબાર જોરદાર, િનભય, લોકલ ી 

પ કાર વથી ભર ુ ંહ ુ.ં અખબાર ુ ંનામ 'સૌરા ' હ ુ.ં આ સૌરા  અખબાર અ તૃલાલ દલપતભાઈ શેઠ 

શ  ક  ુહ ુ.ં અ તૃલાલ શેઠ સૌરા  અખબાર શ  કર ને મા  સૌરા - જુરાતમા ંજ નહ  પરં  ુસમ  

દશમા ંપ કાર વમા ંન ુ ંસીમા ચ  થા ુ.ં 

અ તૃલાલે અખબાર ચલાવવા માટ પોતાની િવચારધારાથી લોકોને ભેગા કયા. મા ંઝવેરચદં 

મેઘાણી, ક લભાઈ, ણુવતંરાય આચાય વગેર અનેક મહા ભુાવો સામેલ થયા હતા. તેમણે નોકર  છોડ ને 

પ કાર વને પોતા ુ ં વન બના ુ.ં ‘સૌરા ’ અખબારની ઓ ફસ ુ ં નામ ‘સૌરા  આ મ’ રાખનાર 

લોકોએ આ મ વનમા ંપ કાર વ ભજ ુ.ં 

‘સૌરા ’ એ ઘણા તોફાનોનો સામનો કય . ઘણા રાજ ુમારોની ુ ટલતા અચળ રહ . અખબાર 

સતત વધી ર ા હતા યાર ‘સૌરા ’ વનના 10 વષ પછ  અચાનક સમા ત થઈ ગ ુ.ં ઓ ફસ સીલ 

કર  દવામા ંઆવી અને પ કારો લમા ંગયા. 

ક લભાઈ કોઠાર  છ મ હના પછ  લમાથંી ુ ત થયા. પછ  ત‘ેસૌરા ’ અખબારના અ રૂા કામને 

આગળ ધપાવવા ‘ લછાબ’ શ  કરવામા ંઆ ુ ંહ ુ.ં યાર 'સૌરા 'ને બદલે ' લછાબ' કાિશત કરવા ુ ં

ન  થ ુ ં યાર તેને રાજક ય વ પને બદલે સા હ યક તેમજ સાં ૃિતક વ પ આપવા ુ ંન  થ ુ.ં 

1932મા ં લછાબનો ઉ ભવ ક લભાઈ કોઠાર  અને ણુવતંરાય આચાયએ કય  હતો. 



 

 

234 (with special reference to heritage, culture, social and political history) 
_____________________________________________________________________ 

ISBN: 978-81-952708-6-6 

લછાબ ુ ં થમ કાશન 6 ફ આુર , 1932ના રોજ થ ુ ંહ ુ.ં 1932ના છે લા મ હનામા ં ટશ 

સરકાર પણ લછાબ પર િતબધં ૂ ો હતો. તેમાથંી રોશનીનો જ મ થયો. 

ફર  શ  થ  ુ લછાબ 

1936મા ં સજંોગો એવા હતા ક મેઘાણીભાઈએ ુબંઈ છોડ ને રાણ રુ પાછા ફર ુ ં પડ ુ ં અને 

લછાબ ુ ં સચંાલન સભંા ુ.ં ુબંઈ છોડવાની અિન છા હોવા છતા,ં મેઘાણીભાઈએ ' લછાબ' કઈ 

પ ર થિતમા ં કૂ  તે ણીને થોડા સમય માટ અને નામ ન આપવાની શરતે ' લછાબ'ની જવાબદાર  

લીધી. સ ય પ કાર વમા ંપાછા ફરવાની અિન છાને કારણે નાથાભાઈ ુ ંનામ તં ી તર ક ચા  ુર ુ.ં 

ભીમ ભાઈ શુીલ મેઘાણીભાઈને મદદ કરવા રાણ રુ આ યા અને લગભગ સાડા ણ વષ તેમની સાથે 

ર ા. સં થાના ુ કલ સમયમા ંમેઘાણીભાઈને મદદ કરવા ઉપરાતં તેમનો વભાવ સાચવવા ુ ંકામ પણ 

‘ શુીલ’ કર  શ ા. ભાવનગરના આગેવાન જ ભુાઈ પર ખ ક ઓ પાછળથી સૌરા  સરકારના 

નાણામં ી બનેલા. તમણે મેઘાણીભાઈને તેમના કામમા ં રાહત મળે તે માટ રા ય ચળવળ િવશે, 

બાપાલાલ દોશીના વેપાર િવભાગ અને સૌરા ના હૃમં ી અને ુ યમં ી પદ સફળતા વૂક પાર પાડનાર 

રસીકભાઈ પર ખ તરરા ય ઘટનાઓ ગે દર અઠવા ડયે લછાબમા ંલેખો લખતા. આઝાદ  પછ  

લેખો લખવા ુ ંઆ િવભાગો ુ ંકામ 1938 ધુી કાિશત થ  ુહ ુ.ં  

ક લભાઈ સાથેના ઝઘડા બાદ ' લછાબ'ના તં ી તર ક મેઘાણીભાઈ ુ ં નામ ઉમેરા ુ ં હ ુ.ં 

મેઘાણીભાઈએ 1936ના તમા ં પ કાર વના ળૂ તૂ માપદંડોની પરખા આપી હતી. કવર પર 

' લછાબ'ના નવા લીવરને મેઘાણીભાઈએ તેમના યાત ભજનો સાથે આવકાયા... 

નવા ંકલેવર ધરો હસંલા ! નવા ંકલેવર ધરો. ભગવી કંથા ગઈ ગધંાઈ, સાફ ચ રયા ંધરો, 

મોતી તણો ત ચારો માની, ચ ણયા ં  િવખના ં  ફળો, 

કણ સાટ છો ગુો કાકં , ડૂના ંબી નવ ચરો. હસંલા ! નવા ંકલેવર ધો. 

રાત પડ  તેને પરોડ સમ , િમત બા’ર નીસય , 

હવે હમતમા ંરહો  દયા ! અનહદમા ંસચંરો, હસંલા ! નવા ંકલેવર ધરો. 

લછાબ ુ ંપ કાર વ 

' લછાબ'ના સઘંષ ત ળૂ પર એક નજર નાખી. તેમણે કરલા પ કાર વને કારણે આ  પણ 

તેઓ અડ ખમ ઉ  ુછે. તેમની કટલીક કાય /પ કાર વ નીચે જુબ હતા. 

હ ર રુા ક ેસ અિધવેશન 

આ  રુત ન ક તાપી નદ ના કનાર વસે ુ ંનાનક ુ ં હ ર રુા ગામ તેના ઔ ો ગક કરણના 

ભાગ પે િવ ત  ુછે, પરં  ુસાડા સાત દાયકા પહલા ં હ ર રુા એ ત કા લન જુરાત ુ ંશાતં, ન  અને 

સં કાર  ગામ ગણા ુ ંહ ુ.ં હ ર રુામા ં ભુાષચં  બોઝના ખુપદ ક ેસ ુ ં31 ુ ંઅિધવેશન 19, 20 અને 

21 ફ આુર એ ણ દવસ માટ યો ુ ં હ ુ.ં જુરાતમા ં ક ેસ ુ ં થમ અિધવેશન (સામા ય સભા) 

અમદાવાદમા ં યો ુ ં હ ુ.ં તે 1920મા ં રુ નાથ બેનજ ના ખુપદ યો ઈ હતી. બી ુ  ં સ  પણ 

અમદાવાદમા ંયો ુ ંહ ુ.ં 1921મા ંહક મ અજમલખાન ખુપદ તર ક ૂટંાયા. અમદાવાદની વાડ લાલ 

સારાભાઈ હો પટલમા ંઆ સમેંલન યો ુ ંહ ુ.ં સ ર વષ બાદ જુરાતે ક ેસના ી  અિધવેશન ુ ં

આયોજન ક  ુહ ુ.ં હ ર રુામા ંક ેસના સમેંલન ુ ં થળ સરદાર વ લભભાઈના મોટા ભાઈ િવ લભાઈના 

નામ પરથી 'િવ લનગર' નામ આપવામા ંઆ ુ ંછે. 

સમેંલનની સફળતા માટ કાયકરો અને આગેવાનોએ સમ  જુરાતમા ં વાસ કય  હતો. ક ેસના 

અિધવેશનના અ ય  તર ક મા  40 વષ ય ભુાષબા નુી િનમ કૂ કરવામા ંઆવી હતી. 51મા સ ને 

અ ુ પ 51 કમાનો અને 51 દરવા  ઉભા કરવામા ંઆ યા હતા. વાસદંાના રાજવીએ તેમનો કલા મક રથ 
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ખુ ભુાષચં ને આ યો. તેણે 51 બળદ ખચવાના હતા. ક ેસના 51મા અિધવેશનને સફળ બનાવવા 

અને આ સગેં દશભરમાથંી આવનારા લોકોને આવકારવા જુરાતમા ં વયં  ૂઉ સાહ ુ ંમો ુ  ંફર  વ ુ ં

હ ુ.ં 

‘ લછાબ’ પણ અપવાદ ન હ .ુ 1937ના ંનવે બરથી, દરક કમા ંસમંેલનની તૈયાર ઓ િવશે 

ચ  અહવાલ અને સમાચાર હતા. આુર  1938 ના છે લા કમા,ં અિધવેશનના ુદા ુદા ફોટા થમ 

ૃ ઠ પર કાિશત કરવામા ંઆ યા હતા, ણે લોકોમા ંરસ જગાડ ો હતો. 

4 ફ આુર , 1938ના તં ીલેખમા,ં મેઘાણીભાઈ લખે છે: નદંબા  ુઅને રિવશકંર રાવળ, ક  ુદસાઈ 

અને અ ય નાના જુરાતી કલાકારોએ આપણી માનિસક િવ ૃિતને જોરદાર ચકો આ યો છે,  

કળતરહ ન, કદ ુ ંમાડંવા અને િવદશી લહ ર ુ ંપાદંડાઓના છાપરાથી ટવાયેલા છે. જુરાત વાસં ુ ંવન 

છે, વાસં માથંી ૃ ણ ુ ંજગ ુ ધક વે  ુબ ુ.ં વાસં-ગર બ સાહસોની કાર ગર ની અ ૂ ય વ .ુ તેને 

તાપીના પાણી પર સવાર  પર લઈ જઈને આ નગર િનમાતાઓએ નગરને અ ત ુદંરતાથી શણગા  ુછે. 

નગરના એકાવન દરવા  વાસંની તોરણોથી શણગારલા છે. ણ-ચાર લાખની સં યામા ંહ ર રુાના યાિ કો 

ટવાયેલા છે. " 

િવ લભાઈ પટલની 17 ટ ચી િતમા ભારતના ે ઠ િશ પકારોમાનંા એક િવનાયક કરમરકર 

ારા સમેંલન માટ બનાવવામા ંઆવી હતી,  ત કાલીન હદમા ંઅ તૂ વૂ ઘટના હતી. 

' લછાબ'ના 19 ફ આુર ના ક ુ ં કવર રંગમા ં છે. સમેંલનના અહવાલો બળવતંરાય મહતા, 

ર ભુાઈ કોઠાર , ર ભુાઈ અદાણી અને વ ુભાઈ શાહએ ' લછાબ'મા ં મોકલવામા ં આ યા હતા અને 

વડોદરાના રણછોડ ગોર ડયા અને રામ સાદ યાસે મોકલેલા ફોટા. ગાધંી એ 12મી ફ આુર ના રોજ 

ખાદ - ા ય ઉ ોગ દશન ુ ંઉ ાટન ક  ુહ ુ.ં સરદાર વ લભભાઈએ એક મ હના ધુી હ ર રુામા ંપડાવ 

ના યો. 

સામા ય સભા ુ ં ણ દવસીય સ  19મીથી શ  થ ુ ંહ ુ.ં સરો જની નાય ુએ ગાયે ુ ંરા ગીત 

વાતાવરણને દશભ તથી ભર  દ ુ ંહ ુ.ં ભુાષચં એ વજને સલામી આપી સ ને ઔપચા રક ર તે ુ લો 

ુ ો હતો. વાગતા ય  દરબાર ગોપાલદાસે વ ત ય આ ુ ં હ ુ ં મા ં તેમણે જુરાતના ઈિતહાસ, 

સં ૃિત અને આિત યને આવર  લી ુ ંહ ુ.ં તેમણે ક ેસની ભ ય પરંપરાઓને યાદ કર  અને આશા ય ત 

કર  ક ૫1 ુ ંસ  પાટ ના ઈિતહાસમા ંઅિવ મરણીય બની રહશે. 

ક ેસના ખુ તર ક ભુાષચં એ ગર બી, વ તી ૃ , ભાષા વા મહ વના રા ય ુ ાઓ 

પર િવ તૃ ભાષણ આ ુ ંહ ુ.ં તેમણે ક ુ:ં “લોકોને તેમની આ િવકા મેળવવા માટ મોટ  ફ ટર ઓની 

જ ર છે, પરં  ુ ભારતના મોટાભાગના લોકો ગામડાઓમા ં રહ છે, તેથી ગામડાઓ રાખવા જોઈએ.” 

જમીનદારોના હાથમા ંજમીનની વહચણી થયા પછ  સૌરા  િસવાય એક મા  રા ય અને અ ય કોઈ 

રા યમા ંબારાલખીદાર  ના દૂ નો કાયદો બ યો નથી! 

ભારતમા ંઘણી બધી ભાષાઓ બોલાય છે, તે બધીને જોડતી એક જોડતી ભાષા હોવી જોઈએ. 

ભુાષબા એુ ચૂન ક  ુક દરક ભારતીયે હ દ  ણવા માટ ય નો કરવા જોઈએ. તેમના ભાષણમા,ં 

તેમણે વ તી ૃ ને રોકવા અને િત-થી- િતના ભેદભાવને ના દૂ કરવા માટ આ ાન ક  ુ  સામા જક 

વનને અધોગિત કર છે. તેમના ભાષણ ુ ંશીષક હ ુ:ં "આ પડકારનો સામનો કરવો છે: સગં ઠત થ ુ.ં" 

ધરતીકંપમા ં લછાબ 

1938ના ુલાઇ માસમા ંબોટાદ ન કના પાળ યાદ ગામમા ં કંૂપ આ યો હતો અને અનેક મકાનો 

ધરાશાયી થયા હતા. કટલાકમા ંિતરાડો પડ  હતી. સદનસીબે કોઈ નહાિન થઈ ન હતી. શ સો નાસી 

ગયા હતા. ગર બો અને વંચતો ા ં ય? લછાબનો હ  ુ રજવાડાઓને ના દૂ કરવાનો હતો, તેથી 
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લછાબના કાયકરો ગામડ-ગામડ ચાર કરતા હતા થી ગીરાસદાર ના લોકોને રજવાડા હઠળ ન કૂવામા ં

આવે. પાળ યાદની આ ુબા ુના ગામડાઓમા ંપણ મકાનો પડ  ગયા, ાકં ને ાકં પડવા ુ ંચા  ુર ુ ં

અને આ ુબા ુના ગામોની ુ કાનો ટુ  ગઈ. આ કંૂપ સતત ણ મ હના ધુી ચા યો હતો. લોકોને ભાર 

હાલાક નો સામનો કરવો પડ ો હતો. માલની અછતને કારણે ભાવમા ંવધારો થયો છે. 

તેથી, કા ઠયાવાડ સેવા સિમિતના ઉપ મે લછાબેએ પાળ યાદની જમીન પર સ તા અનાજ, વાસં 

અને ૂ ુ ંઆપવા માટ પંડા બાં યા. વેપાર ઓ અમાર  િવ ુ  થઈ ગયા. લછાબના કાયકરોમા ંર ભુાઈ 

અદાણી, ભી ભુાઈ વુ, િનરંજન વમા, લુાબભાઈ શાહ, મ ભુાઈ બ ી વગેરએ ધરતીકંપ અને 

લોક વનનો નવો અ ભુવ થયો હતો. લોકોના હા યના પડઘા કાગળ પર ચિ ત કર ને 1938 સ ટ બરની 

એક રાતે ' લછાબ' ુ ંસરના ુ ંપો ટમા ં ૂ ુ.ં પાચં-સાત દવસ ફયા પછ  એક ગામમા ં' લછાબ' મ ુ.ં 

ધરતીકંપના ંઅહવાલો ' લછાબ'ના પાના પર બેઠા હતા. ' લછાબ'ના તં ીએ એ સગંોનો પાયો ના યો: 

"તમે યા ંહો યાથંી આવા અનેક સગંો મોકલો." કહવાની જ ર નથી ક તં ી ઝવેરચદં મેઘાણી હતા. 

દર અઠવા ડયે લોકોની ભાષામા ંલખાતા અ ભુવોએ વાચકોમા ંરસ જગા યો. પાળ યાદ ુ ંમેદાન 

સામા ય ર તે વહલી સવાર ગ ના કર છે. પરં  ુ યાથંી ચકાઓ શ  થયા હતા યાથંી પ ીઓ જોર 

જોરથી ચીસો પાડ  ર ા હતા. લછાબના કાયકરો દવસ દરિમયાન ગામડાઓમા ં ફરતા હતા, 

જ રયાતમદંોને મદદ કરતા હતા અને રા ે યાર કોઈ ભ ત તેમની ન ક આવતા હતા યાર તો ો 

ગાતા હતા. પોલીસબેડાના ઐયર જમાદારના ઓટલા પર બેઠલા એક ૃ  દર  ભગતે બૂ જ સરસ ગીતો 

ગાયા. આય જમાદારનો અવાજ મોર વો હતો અને દર  ભગતનો ભાવ દાસીના વના ખજંર વો 

તી ણ હતો. 

લછાબના કાયકતાઓએ લોકભાષામા ંલખેલા સગંો અને અ ભુવો િનયિમતપણે ' લછાબ'મા ં

છપાતા હતા.  સદંભમા ં લછાબ ુ ંલેખન શ  થ ુ,ં  મેઘાણીએ વરસા ુ ંઅને વહ ુ ંરા ુ ંતે સદંભની 

ઉ પિ  િવશે નીચેનો લેખ છે. 

િમ ો, છે લી તાર ખ. 6 ીથી અહ  ફર થી કંૂપના ચકા આવવા લા યા. આ ચકાથી ગામમા ં

ભય ફલાયો હતો. ગામના લોકો કહ છે ક ‘વેપાર ઓ ગામમા ંપાછા આવવા લા યા એટલે ફર  અવાજ શ  

થયો. શ આતમા ંઘ ઘાટ થયો અને વેપાર ઓ તેમનો માલ લઈને ચા યા ગયા. હવે શાિંત છે એમ માની 

તેઓ ફર  આવવા લા યા.’ 

 ઉપરો ત ર તે લછાબના કાયકરોએ સમયાતંર ધરતીકંપની મા હતી લછાબને 

પહ ચાડતા હતા, લછાબમા ંએ છપાતા તેના લીધે સમ  જુરાત અને ભારતના મોટાભાગના િવ તારોમા ં

પાળ યાદના ધરતીકંપ અને લછાબની કામગીર  િવશે લોકો ણતા થયા. 

લછાબ અને રાજકોટની લડત 

ઈ.સ. 1930મા ંઠાકોરસાહબ લાખા રાજના અવસાન પછ  ધમ િસહ  ગાદ  પર આ યા. તેમના 

એક દાયકાના શાસન દરિમયાન, નુીલાલ ોફ, સર પે ક કડલ, એમ. એન. કલેર યા અને દરબાર 

વીરાવાલા રાજકોટના દવાન તર ક ર ા, પરં  ુ મોટાભાગે દરબાર વીરાવાલા દવાન હતા. 1935થી 

રાજકોટ રા યની આિથક થિત કથળવા લાગી. રા યની ઉપજ વધારવા માટ દવાસળ , ખાડં, બરફ, 

િસનેમા વગેરનો ઈ રો આપવામા ંઆ યો. ઈ રાશાહ ના કારણે મ ઘવાર  ચી હતી. તેમાથંી રાજકોટમા ં

કાિનવલ આ યો,  એક કારનો ધુારલ ુગાર છે. રાજકોટ રા ય તેમાથંી કમાણી કરશે તે લાલચથી 

કાિનવલને ો સાહન મ ુ.ં રાજકોટમા ંઆગેવાનોએ 1938ની 15મી ઓગ ટથી કાિનવલ સમા ત કરવા 

દોલન શ  ક  ુહ ુ.ં દ વાન વીરાવાલાને આ ગ ુ ંનહ . દોલન દરિમયાન સાગંણવા ચોક ખાતે રલી 
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દરિમયાન રાજકોટ રા ય પોલીસ ારા યિંતભાઈ માલધાર  અને અ ય એક વુકની િનદયતાથી હ યા 

કરવામા ંઆવી હતી. 

ઘટનાના િવરોધમા ં ી  દવસે નગરજનોએ સરઘસ અને હર સભા ુ ંઆયોજન ક  ુ હ ુ.ં 

ઢબરભાઈ, ઠાલાલભાઈ જોષી વગેરની આગેવાનીમા ં સરઘસ એજ સીની હદમાથંી રાજકોટ રા યમા ં

વે ુ ંહ ુ,ં થી પોલીસે કોઈ પણ તની વૂ ચેતવણી િવના સરઘસ તોડ  ના ુ ંહ ુ.ં ઢબરભાઈ સ હત 

સરઘસમા ં સામેલ અનેક લોકો ઘાયલ થયા હતા. આ પગલા સામે આ ોશ ય ત કરવા રાજકોટમા ં

હડતાળ ુ ંએલાન આપવામા ંઆ ુ ંહ ુ.ં ઘોડાગાડ ઓ પણ હડતાળમા ંજોડાયા હતા. રાજકોટ ખાતેની કાપડ 

િમલ રા યની મા લક ની હતી. જો તેના કામદારો હડતાળમા ંજોડાય તો રા ય એક દવસ ુ ંવેતન કાપે 

છે. િમલ કામદારોએ િવરોધ કરવા માટ કામ ચા  ુરા ુ,ં પરં  ુઆખો દવસ ઉપવાસ કયા. 

રાજકોટની લડાઈ  શ આતમા ં શહર રુતી મયા દત હતી તે 1938મી ઓ ટોબરથી સમ  

રાજકોટ રા યમા ંફલાઈ ગઈ હતી. પાળ યાદના કંૂપમા ંરાહત સામ ી આપવા ુ ં લછાબના કાયકરો ુ ં

કામ ણૂ થતા ં નવે બરમા ં લછાબના કાયકરો સ યા હમા ં જોડાવા રાજકોટ આ યા હતા. દ વાન 

વીરાવાલાના તં એ લોકો અને ખે તૂોમા ંઆતકં ફલાવવા માટ જહાગંીર નો ુલમ છોડ ો છે. ગામડ ગામડ 

નહ , પણ ખેતરથી ખેતર ધુી રા ય યેની વફાદાર ની નો ટસો આપવામા ંઆવી. ઓ તેના પર સહ  

નથી કરતા તેમના વન અને સપંિ  રુ ત નથી.  

વષ થી રાજકોટની ધરતી પર જમનાલાલ બ જ સરહદ ગાધંી, બારડોલીથી સરદારસાહબ અને 

છે લે ગાધંી  કોણ ઉત  ુનથી? એક તરફ રા ઓ અને એજ સી અને બી  તરફ સમ  સૌરા ની  

એક થઈ ગઈ હતી. લછાબના ંકાયકરો જવાબદાર  સાથે શહર અને ગામડાઓમા ંફયા. દર અઠવા ડયે 

સ યા હના અ ભુવો અને અહવાલો લખીને ' લછાબ'ને મોકલવામા ં આવતા અને મેઘાણીભાઈ 

' લછાબ'મા ં સ વટ કર  છાપતા. લછાબના ં કાયકરોએ મોકલેલા અહવાલો પરથી એક લછાબના ં

કાયકરોએ પાછળથી 'રાજકોટ' નામની ુ તકા લખી. 

રાજકોટ સ યા હ છ મ હના ધુી ચા યો. જબલ રુ ન ક િ રુ મા ંયો નાર ક ેસ ુ ં1939 ુ ં

અિધવેશન પણ સ યા હને કારણે થ ગત કર ુ ંપડ ુ ંહ ુ.ં આ લડાઈમા ંઘણા ઉતાર-ચઢાવ આ યા છે. 

કરારો પડ ા અને તે ુ ંઅવલોકન થ ુ ંન હ ુ.ં વચનો આ યા અને વચનો તોડ ા. દશી રા યો તેમજ 

ેજ શાસન સામે સ યા હની લડાઈ જુરાત સ હત સમ  દશમા ંસફળ રહ . પરં  ુગાધંી  અને 

સરદારસાહબ ુ ંમજ તૂ ને ૃ વ હોવા છતા,ં કા ઠયાવાડ અને અ કુ શે પિ મ ભારતના શાસકોની 

ુ ટલતા અને ટશ સરકારના કાવાદાવા સામેના રાજકોટ સ યા હની િન ફળતા, રા ય યાિત છતા ં

વીકારવી પડ છે. 

વલભી રુની લોકલડતમા ં લછાબ 

ભ ય તૂકાળ ધરાવ ુ ંવલભી રુ કા ઠયાવાડ એ સમયે ી  ક ચોથા વગ ુ ંરા ય હ ુ.ં વલાથી 

થોડ ૂર આવેલા રાણ રુ, ધોલેરા, ધં કુામા ં1930 થી 1934 સ યા હ કર  ર ા હતા. વલાણા ઠાકોરસાહબે 

કટલાક કારણોસર તેમના રા યમા ંસભાઓ, દરોડા, પાચં માણસો ભેગા થવા પર િતબધં વા કડક 

િનયમો લા ા. ેમચદંભાઈ શાહની આગેવાની હઠળ વલાના લોકોએ આવા અ યાયી િનયં ણોનો િતકાર 

કય . રા ય લોકોના સા ૂહક સઘંષનો સામનો કર  શ ુ ંનહ  અને અ યાયી કાયદાઓ પાછા ખચવા પડ ા. 

નાગ રક અિધકાર માટની આ લડાઈથી ખે તૂ દોલન પણ શ  થ ુ.ં વલભી રુ રા યના 

ખે તૂોએ અ યાયી કરવેરા, લગા, સદા ત કર, ઘોડા સવંધન કર, પાક દ ઠ આવકની આકારણી વા 

મન વી કાયદાઓ ૂર કરવા માટ જબરદ ત તાકાત, એકતા અને ુ સો દશા યો હતો. દોલન દરિમયાન 

બેચરભાઈ નામના ખે ૂતની હ યા કરવામા ં આવી હતી. આ ઘટનાથી રોષે ભરાયેલા વલભી રુના 
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ામજનોએ દરબારગઢનો ઘેરાવ કય  હતો. થિત વણસી જતા ંપો લ ટકલ એજ ટો તપાસ કરવા આ યા 

હતા. ઠાકોરસાહબને બે વષ વલભી રુ છોડ ને રાજકોટમા ંએજ સીની નજર હઠળ રહ ુ ંપડ ુ.ં કા ઠયાવાડ 

પો લ ટકલ કાઉ સલે બેચરભાઈના અકાળે ૃ  ુ ગે તપાસ સિમિતની રચના કર  હતી. દવસો ધુી 

સિમિતએ રુાવા એકઠા કયા, સા ીઓની તપાસ કર , દ તાવેજો જોયા અને થમ ૃ ટએ હર ક  ુક 

સમ  ઘટનામા ંરા ય સામેલ છે. 

‘ લછાબે’ એ વલભી રુની લડતને ઉપાડ  લીધી. પાચં મ હના ધુી લછાબે સા તા હક ારા 

લડતમા ં ુ સો ઉમેરયો. આ  આ યની વાત એ છે, સૌરા મા ંરમાતી તમામ થાિનક રમતોના અહવાલો 

પહલા 'સૌરા ' અને પછ  ' લછાબ' ચ ો સાથે િસ  કરવામા ંઆ યા હતા.  એ છે ક ટશ સરકાર 

તેમજ દશી રા યો સામે  િવશાળ જનમત સં હ થઈ શ ો હોત તે સૌરા  અને લછાબ ન હોત, મણે 

કા ઠયાવાડના સ યા હો અને સ યા હ ઓને બરદા યા હોત. આ બે પ ોની અ ૂ ય સેવાની ન ધ લીધા 

િવના દશના અને ખાસ કર ને જુરાતના વાતં ય સં ામનો ઈિતહાસ અ રૂો છે.  

વલભી રુના ુ  અને ખે તૂ બેચરભાઈના ૃ  ુિનિમ ે ' લછાબે'એ િવશેષ ઉમેરો કય . આટલા 

વષ  પછ  પણ વલભી રુના દરબારગઢની આ ુબા ુ  ગાડા ંઅને ફરતા બાળકો સાથે બેઠલા ખે તૂોની 

તસવીરો રોમાચંક છે. લોક િૃત કળવવાની સાથે સા હ યક પા ુ ંપણ લૂા ુ ંનથી. મન ખુલાલ ઝવેર  

અને ઉમાશકંર જોશી તેમા ંસા હ યક િવવેચન લખતા. ઉમાશકંર જોશી દર અઠવા ડયે ુ તકની સમી ાઓ 

લખતા અને વાચકોને રા યમા ંથતી સા હ યક િૃ ઓથી પ ર ચત કરાવતા. તે સમયે (1938મા)ં ઓલ 

ઈ ડયા ર ડયોના ુબંઈ, લાહોર, કરાચી, મ ાસ, કલક ામા ંમા  ુ ીભર ટશનો હતા. ુબંઈ હડ વાટરથી 

સા રત થતા કાય મોની સા તા હક ન ધ ' લછાબ'મા ંહતી. ુબંઈ ટશનના ત કાલીન ક  િનદશક અને 

તેમના તેજ વી અવાજને કારણે બો બેખાન ુ ંઉપનામ Z.A. ખુાર એ ' લછાબ'ની સેવાને બરદાવી હતી 

અને વ મુા ંવ  ુ ોતાઓને ઓલ ઈ ડયા ર ડયો સાભંળવા અને તેમના ચૂનો મોકલવા અપીલ કર  હતી. 

દર અઠવા ડયે દલીપ કોઠાર  રુોપના સામા જક, રાજક ય અને સા હ યક વાહો િવશે લખે છે. પાછળથી 

તેઓ કલા અને ૃ ય િવવેચક તર ક યાત થયા. ાણશકંર સોમે ર જોશી અને યાનંા એક વાચક 

સમયાતંર ' લછાબ'મા ંદ ણ આ કાના વાહો િવશે લખતા. કા ઠયાવાડના ળૂ રા યો ' લછાબ' ારા 

યા ંરહવા આવેલા લોકોને આકષક ઑફસ આપતા હતા. ૂંકમા,ં ' લછાબ'થી વન ુ ંકોઈ પા ુ ંઅ ૃ ય 

નહો ુ.ં 
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તાવના : 

આ િુનક ભારતના ઈિતહાસમા ંઔ ો ગકરણની યા ૧૮મી-૧૯મી સદ થી શ  થાય છે. 

ભારતમા ંઔ ો ગક ે ે બૂજ વધારો થયો છે. મા ં જુરાત ઓ ો ગક  ે ે બૂ જ િવકાસ પા ુ ં

છે. ઔ ો ગક ે ોની સાથે કાર ગરો, ખે ૂતો અને મ ૂરો સકંળાયેલા ંછે. પરંપરાગત પ ધિત અને 

હ તઉ ોગ ે ે ટશકાળ દરિમયાન મોટા ંફરફારો થાય છે. હૃઉ ોગ ુ ં થાન હવે ઉ ોગો લેવા 

લા યા. અને કારખાનંાઓની િમકપણે શ આત થવા માડં . આ સાથે આિથક ે ે ઘણા ંબદલાવો 

આ યા. કારખાનંા પ ધિતએ નવીન વગ  અને નવીન સમ યાઓ ુ ં સ ન ક .ુ એક તરફ 

િમલમા લકો અને બી  બા ુ મ ૂર વગ ુ ંસ ન થ ુ.ં યાર િમલમ ૂરોની વાત કર એ એટલે સમ  

િમલ ઉ ોગો ુ ંચલ ચ  ખ આગળથી પસાર થવા માડં છે. ભારતમા ં િવિવધ ે ે ઉ ોગોની 

થાપના થઇ હતી. ભારતમા ંકાપડ ઉ ોગનો પાયો નાખનાર પારસી યોજક કાવસ  દાવર હતા.ં 

તેમણે ુબંઇમા ં ઇ.સ.૧૮૫૪મા ં ધી બો બે પીન ગ એ ડ વીવ ગ િમલ કંપનીની થાપના ારા 

ભારતમા ંિમલ ઉ ોગનો પાયો નાં યો. યાર જુરાતમા ંિમલ થાપવાની શ આત ઇ.સ. ૧૮૫૧મા ં

ભ ચમા ં સ લે ડન નામના વેપાર એ કર  હતી પરં  ુઆ ય ન િન ફળ ર ો હતો. સાચા અથમા ં

જુરાતના અમદાવાદમા ં રણછોડલાલ છોટાલાલ રટ યાવાળાએ ઇ.સ.૧૮૬૧મા ં ધી અમદાવાદ 

પીન ગ એ ડ વીિવગ મીલ નામની સૌ થમ કાપડ િમલની થાપના કર . આમ િમલ ઉ ોગનો 

િવકાસ થવા પા યો હતો. ના કારણે અમદાવાદ ભારત ુ ંમા ચે ટર તર ક પકંા ુ.ંઅમદાવાદની 

સમ  વ તી િમલઉ ોગ પર નભતી હતી. એ વખતના ં ણીતા ંકિવ અિવનાશ યાસે અમદાવાદના ં

િમલઉ ોગ ઉપર એક ગીત લ ુ,ં યાર નીચેની પં કતઓ કાનમા ંહ  ું  છે, 

“અમદાવાદના વનનો ણુજો ઈિતહાસ ટ કૂડો 

જયા ંપહલા બોલે િમલ ુ ં ૂગં ં અને પછ  કુાર ૂકડો” 

યારપછ ની પં કતઓમા ંલખે ુ ંક, 

“િમલમ ૂરોની મ ૂર  પર શહર તણી આબાદ ” 

 આમ,ખરખર િમલઉ ોગના િવકાસમા ંમ ૂરો ુ ંમહ વ ુ ંયોગદાન રહ ુ ંછે. 

િમલમ ૂર દોલનની શ આત  

િમલમ ૂર દોલનએ ઓ ો ગક ાિંતની દન છે. મા લક અને મ ૂરો વ ચેના ો સવ 

ઉ ોગોમા ંસતત વતતા જ રહ છે. આ ો ગે મતભેદો ઊભા થતા ંપર પર અથડામણ, મ ૂરોની 

હડતાલો અને મા લકોના ંકારખાનાઓંને  તાળાબધંી થાય છે. આમ, ઔ ો ગક વાતાવરણ ડોહળાય 

છે. ઓ ો ગક અશાિંતમાથંી ગટતા દોલનોએ સજલી પાયમાલીના અનેક ઉદાહરણ ભારત અને 

ુ િનયામા ં ઓ ો ગક ઇિતહાસમાથંી મળ  રહ છે. ડૂ વાદ  સમાજરચનામા ં મ ૂરો ુ ં થાન પણ 

જડયં ોના ં ુ ં ર ુ.ં માનવ તર ક તેની ગણના થતી ન હતી. તેઓએ તેમની આિથક અને 

કામગીર ની થિત ધુારવા ભેગા મળ ને-સપં કર ને મા લકો સામ ેલડત ચલાવવા ુ ંશ  ક  ુઅને 

તે માટ હડતાલનો હક આગળ કય . ડૂ વાદ ઓના વચ વવાળા સરકાર તેમના આ કારના 

વતાવને કાવત ું ગ ુ ં અને તેને ગેરકાયદ હર કરા ુ.ં આ મ ૂર ચળવળની શ આત 

અમદાવાદમા ંઇ.સ.૧૯૧૭ના ડસે બરમા ંથઈ, પરં  ુતે પહલા લગભગ ઇ.સ.૧૮૯૩ થી ૧૯૦૪ના 
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સમયગાળા દરિમયાન લગભગ િમલઉ ોગ મદં પડતા અમદાવાદના િમલમા લકોએ ઉ પાદન ઓ  

કરતા, કામના કલાકો ધટાડવા ુ ંશ  ક .ુ અને મ ૂર  પર કાપ કૂવામા ંઆ યો. આવા સજંોગોમા ં

ઇ.સ.૧૮૯૫મા ં મ ૂરોએ થમ કાયદસર ન ધાયેલ હડતાલ પાડ  હતી. લગભગ ૮૦૦૦ ટલા 

તાણાવાણાઓ એમા ં જોડાયા હતા. અને પછ  િતસરની હડતાલ ઇ.સ.૧૯૧૭મા ંઅન યૂાબેન 

સારાભાઇના ને ૃ વ હઠળ થાય છે. અને આ હડતાલ સફળ સા બત થાય છે. આમ ૧૯૧૭ની સાલમા ં

થયેલ હડતાલથી મ ૂર દોલનના બીજ રોપાયા. અને તેમાથંી િમલમ ૂર દોલનનો જ મ થયો. 

યારબાદ ૧૯૧૮મા ંમોટા પાયા પર ગાધંી ના માગદશન ારા હડતાલ થાય છે. 

૧૮૯૫ ની અ તૂ વૂ હડતાલ 

હક કત એ છે ક ગાધંી ગુ પહલા ંઅમદાવાદના િમલમ ૂરોએ બ બે વખત, ૧૮૯૫ અને ૧૮૯૯ 

મા ંહડતાલો પાડ  હતી. ૧૮૯૯મા ં ુલાઈની હડતાલ ુ ંકારણ ફડચામા ંઆવેલી છટણી (Retrenchment) 

હ ુ.ં ૧૮૯૧મા ં થાપેલા અમદાવાદ િમલમાલક મડંળ સામે મ ૂરોએ ઘા નાખંી, પણ તેનો કોઈ િતસાદ 

ન મળતા ંમોટાભાગની િમલોના મ ૂરોએ ચાર દવસ હડતાલ પાડ . િમલમાલક મડંળને નમ ુ ંજોખ ુ ં

પડ ુ ંઅને તેણે ચાર મ ૂરોને બી  િમલોમા ંસમાવી લેવાની ખાતર  આ યા પછ  જ મ ૂરોએ હડતાલ 

સમા ત કર . 

 અ યાર ધુી િસ  થયેલા ે  અને જુરાતી થંો તેમજ લેખોમાથંી ૧૮૯૫ ની મ ૂર 

હડતાલ િવશે નહ વ  ્મા હતી ા ત થાય છે. તેનો અથ એ નથી ક તે બનમહ વની હતી. હક કતમા ંતો 

વાઘર , કોળ , વણકર, બાવચા, કણબી અને ‘પરદશી’ એમ તમામ મ ૂરો એકસપં થઈને તેમા ંસામેલ 

થયા હતા. એકલા ુ ુષોએ જ નહ , મ હલા મ ૂરોએ પણ હડતાલમા ંઉ સાહ વૂક ભાગ લીધો હતો. ૧૮૯૫ 

ની અમદાવાદની િમલમ ૂરોની હડતાલ ુ ંએક જમા પા ુ ંએ હ ુ ંક તે ૧૮ દવસ ધુી ચાલી હોવા છતા ં

તેણે ાિતવાદ ક કોમવાદ ુ ં વ પ ધારણ ના ક .ુ મ ૂરોએ એક વગ તર ક આ દોલન ચલા ુ ંહ ુ.ં 

૧૯૧૭ ની પાયા પ લડત 

૧૯૧૭ ના ુલાઈ મ હનામા ંઅમદાવાદમા ં લેગ ફાટ  નીક યો હતો અને તેને લઈને િમલમ ૂરો 

પોતાને ગામ ચા યા ય તો િમલો બધં પડ એટલે મ ૂરો ગામે પાછા ન ફર તે માટ િમલમાલકો એ 

લેગબોનસ આપવા ુ ંશ  ક .ુ એ ર તે તે િમલમા લકો એ પગારના લગભગ ૭૫ ટકા ટ ુ ંબોનસ 

આપવા માડં ુ.ં પણ આ બોનસ તાણાવાળાઓને મળ ુ ંનહો ુ.ં કારણ તાણાવાળાઓ ુ ય વે શહરમા ંરહતા 

હોવાથી તેઓ શહર છોડ  જશે એવો મા લકોને ભય ન હતો. આથી તાણાવાળાઓમા ંભાર અસતંોષ ફલાયો 

અને બોનસ ન મળવાથી તેઓ પગારમા ંવધારા માટ માગંણી કરવા િવચારતા હતા.  

તાણાવાળાઓના પગારનો દર હ ર તાર ૧૨ પાઈનો હતો. એમા ંતેઓ ઓછામા ંઓછા ૨૫ ટકા 

વધારાની માગંણી કરવા ઈ છતા હતા. આ ગે તેઓ મ ૂર ક યાણની િૃ મા ં પરોવાયેલા ં ી. 

અન યૂાબહન સારાભાઇ ુ ં માગદશન મેળવવા ગયા. ી. અન યૂાબહન મ ૂરોના વનિવકાસ માટ 

રચના મક કામ કરતા ંહતા.ં  મ ૂરોએ ી. અન યૂાબહનને લડતની આગેવાની લેવાની પણ િવનતંી કર . 

જોક તાણાવાળાઓમા ંકટલાક િશ ત કામદારો લડત ુ ં ને ૃ વ લેવા જતા ં િમલમા લકોની ક ાખોર નો 

ભોગ બન ુ ંપડ એ બીકથી એમણે ી અન યૂાબહનની મદદ માગી. ી. અન યૂાબહન િમલમા લકોના 

અ ણી શેઠ ી. બાલાલ સારાભાઇના બહન હતા,ં એથી મા લકો પર એમનો કંઇક ભાવ પડશે એવો 

યાલ પણ વતતો હતો.  

તાણાવાળા મ ૂરોએ સાબરમતી નદ ની રતીમા ંસભા ભર . ી. અન યૂાબહન સભામા ંગયા ંઅને 

તેમણે મ ૂરોને ચળવળના ળૂ તૂ પાઠો શીખ યા. થમ મા લકો સમ  માગંણી થવી જોઈએ, એ 
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માગંણીનો વીકાર ન થાય તો હડતાલની નો ટસ આપવી જોઈએ. નો ટસનો સમાય રૂો થાય યાર જ 

હડતાલ પાડ  શકાય.  

સભામા ંએવો ઠરાવ થયો ક પગારના દરમા ં૨૫ ટકાના વધારા માટ માગંણી કરવી અને મા લકો 

તેનો અ વીકાર કર તો હડતાલ પાડવી. મા લકોને તેના વીકાર માટ ી. અન યૂાબહને ૪૮કલાકની દુત 

આપવા ુ ંઠરાવવામા ંઆ ુ.ં એમની આ ચૂના મ ૂરોએ વીકાર  અને આ ગેની નો ટસો સભામા ંજ 

લખી તૈયાર કરવામા ંઆવી અને ખુ તર ક ી. અન યૂાબહનની સહ  પણ લેવાઈ. મા લકોએ આ 

માગંણીનો અ વીકાર કરતા ં૪ થી ડ સે બરના રોજ મ ૂરોએ હડતાલ પાડ . િમલોમા ં તાણાવાળાની 

સં યા બ  ુમયા દત હતી. અમદાવાદની િમલોમા ંતાણાવાળાની સં યા તે વખતે લગભગ ૫૦૦ ટલી 

હશે. સં યાની ટએ તેઓ ઘણા ઓછા હતા, છતા ંકામની ટએ તેઓ ઘ ુ ંમહ વ ધરાવતા હતા. તેમના ં

િનયિમત કામ પર જ િમલોના ંઅ ય ખાતાઓં ુ ંકામ ચાલી શક ુ.ં આથી હડતાલમા ંિમલો ચા  ુરહ એ 

માટ મા લકોએ ુબંઈથી તાણાવાળાઓને સમ વીને તેમજ મોટ  મોટ  લાલચો આપીને અમદાવાદ 

મોકલવા માડં ા યાર હડતાલ પર ઉતરલા મ ૂરોએ િપક ટગ ુ ંકામ કર ને ુબંઈના તાણાવાળાઓને 

પાછા મોકલવા સમ વટથી કામ લી ુ.ં હડતાલ બે-અઢ  મ હના ધુી ચાલી. દર યાનમા ંકટલાક મ ૂરોને 

જુરાન ગે તકલીફ જણાવા લાગી. તેમણે ી. અન યૂાબહને મદદ કર . મા લકોએ લડત તોડાવવા 

માટ અનેક યાસો કયા. પરં  ુ ી અન યૂાબહનની દોરવણી જુબ મ ૂર નેતાઓએ એ ય નો િન ફળ 

બના યા. અને મા લકો પગારના દરમા ંવધારો કર  આપવા લા યા. પગારનો દર ૧૨ પાઈ માથંી વધાર ને 

૧૫ પાઈની જ યાએ ૧૪|| પાઈનો કય . આ વધારો તાણાવાળાઓ પોતાની માગંણીને સં ણૂપણે સતંોષ 

થતો ન હોવા છતા ંતેની બલ ુલ િનકટનો હોવાથી તેનો વીકાર કર  કામે ચઢ  ગયા.ં આ લડતમા ં ી 

બ ભુાઈ વક લ, ી અ ભુાઈ મહતા, ી હર લાલ સાહબા અને ી કાલીદાસ વક લ વગેર ી 

અન યૂાબહનને મદદ કરતા હતા.    

 આ હડતાલ ુ ંઅનેક ટએ ઘ ુ ંમહ વ છે. ૧૯૧૭ પહલા ંદશમા ંહડતાળો તો પડતી હતી, પરં  ુ

એ બધી હડતાળો અ યવ થત હતી. પોતાની માગંણીઓ શી છે તેનો પણ યાલ મ ૂરોને નહોતો રહતો. 

એકાએક હડતાળો પડતી અને એકાએક ટૂતી. ૧૯૧૭ ની સાલમા ંસૌથી પહલી ુ યવ થત હડતાળ પડ . 

આ હડતાળ ૪ થી ડસે બર પડ  અને અમદાવાદના મ ૂર દોલન ગે આ સગં અ યતં મહવનો 

હોવાથી અમદાવાદના મ ૂરો; ૪ થી ડસે બર “મ ૂર- દન” તર ક ઉજવે છે.  

૧૯૧૮ ની હડતાળ – એક ધમ ુ  

 ઈ.સ. ૧૯૧૮ ની શ આતમા ં લેગ શમી જતા ં િમલમા લકો લેગ બોનસ બધં કરવાનો િવચાર 

કરવા લા યા. આથી સાળખાતાના મ ૂરોમા ંઅસતંોષ યા યો. આ બોનસને લીધે િવ ુ ના મ ઘવાર ના 

જમાનામા ંમ ૂરો પોતાની વન જ રયાતો સરળતાથી મેળવી શકતા ંહતા. આમા ંબોનસ બધં થવાનો 

ભય ઉભો થતા ંતેઓમા ંખળભળાટ મચી ગયો. હવે મ ૂરો મ ઘવાર  અને ુબંઈની િમલોમા ંસાળવાળાને 

મળતા પગાર યાનમા ંરાખીને પગારમા ંર તસરનો ૫૦ ટકા વધારો થાય તેવી માગંણી કરવા ુ ંિવચા  ુ

અને એ માટ મ ૂરોના મોટાબંહન અન યૂાબહનને પોતાની લડતમા ંમદદ કરવા અને તે ુ ં કુાન સભંાળવા 

પણ િવનતંી કરવા લા યા. ી અન યૂાબહને તેમના યે સહા ુ િૂત બતાવી, પરં  ુતેઓ સાળવાળાઓની 

એ લડતમા ંગભંીર જવાબદાર  અને જોખમ ણતા હતા. તાણાવાળાઓની લડતની અપે ામા ંઆ લડત 

મોટ  હતી. આ હડતાળ ગે ી અન યૂાબહને મહા મા ગાધંી ની મદદ માગંી અને તેઓ ચપંારણથી 

અમદાવાદ મદદ કરવા આવી પહ યા અને એમણે મ ૂર દોલન ુ ં કુાન પોતાના હાથમા ં લી ુ.ં 

અમદાવાદમા ંઆવીને ગાધંી એ સાળખાતાના મ ૂરોની માગંણી ચકાસી તો એમને તે િવચારવા વી 

લાગી. તેમણે મા લકો સાથે વાટાઘાટો શ  કર . એક બા ુ મ ુરો પગારમા ંર તસરનો ૫૦ ટકા વધારો 
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માગતા હતા, યાર બી  બા ુ મા લકો આ ગે ૨૦ ટકા વધારો આપવા ુ ંયો ય ગણતા હતા. તેથી 

વાટાઘાટો િન ફળ થઇ.  

 મ ૂરોની વાજબી માગંણી માટ હવે ગાધંી  પાસે લડત િસવાય કોઈ ઉપાય ન ર ો. તેમણે ી 

અન યૂાબહન, ી છગનલાલ ગાધંી અને ી શકંરલાલ બકરને પણ આ હડતાળમા ંસાથે રહ ને મદદ 

કરતા. ગાધંી એ ી શકંરલાલ બકરને ુબંઈ મોકલી યાનંી િમલોમા ંસાળવાળાઓને શો પગાર મળે છે 

અને તેમની પ ર થિત કવી છે, વગેરની તપાસ કરાવી. ી બકરના અહવાલને આધાર અમદાવાદના 

મ ુ રો પણ ૩૫ ટકાના વધારાની માગંણી કરવી એવા િનણય પર આ યા. ૩૫ ટકાના વધારાની માગંણી 

કરવા ુ ંઠરા યા પછ  િમલમા લકોના પુના માગદશક ી બાલાલ સારાભાઈને એની ણ કર  પરં  ુ

મા લકો આ ઠરાવ દર યાનની માગંણી પણ વીકારવા તૈયાર ન થયા. આથી સમાધાનનો કોઈ માગ ર ો 

ન હ. પ રણામે હડતાળ અિનવાય થઇ પડ  અને મા લકોને આ િનણયની ણ કરાઈ. 

 ગાધંી એ સાળખાતાના મ ૂરોને હડતાળ પાડવા ુ ંએલાન આ ુ.ં ગાધંી ની ટએ તો આ 

‘હડતાળ’ ન હતી પણ ‘સ યા હ’ હતો. આ ઐિતહાિસક હડતાલ ુ ંવણન વ. ી મહાદવભાઈએ પોતાની 

ુ તકા ‘એક ધમ ુ ’ મા ંઆ ુ ંછે. અમદાવાદના મ ૂરોની ૧૯૧૮ ની હડતાળ એ ખરખર એક ધમ ુ  

હ ુ.ં મ ૂરો ુ ંસગંઠન કમ બધંાય, તેમની માગંણીઓ કમ ર ૂ થાય, યાય મેળવવા માટ ુ ં ુ ંકર ુ ંજોઈએ 

અને મ ૂર ચળવળ મ ૂરોને ક યાણકાર  હોય એટ ુ ંજ ન હ પણ ઉ ોગણે અને દશને પણ ક યાણકર  

બને તે માટ આ િસ ાતંો અપનાવવા જોઈએ તેનો યાલ મહા મા એ ભાષણો, પિ કાઓ અને પ ો દવારા 

૧૯૧૮ ની સાલમા ંદશ સમ  ર ૂ કયા છે. એટ ુ ંજ ન હ ગાધંી એ િમલમા લકો અને મ ૂરોના નો 

ઉકલ લાવવા પચં થાની શ આત કર  તેમણે પચંની થાના અનેક ફાયદાઓ મા લકો અને મ ૂરોને 

સમ યા. પચં થા વીકારવી એટલે ુ  યાય મેળવવો.  

મ ૂર મહાજન સઘંની થાપના 

 અમદાવાદમા ંકાપડ તૂરની િમલોમા ંકામ કરતા ંમ ૂરો ુ ંસગંઠન ઇ.સ. ૧૯૧૭મા ં 

શ  થ ુ ં અને આ સગંઠન ભિવ યમા ં મ ૂર મહાજન સઘંમા ં ફરવા ુ.ં ગાધંી ની ેરણાથી 

અન યૂાબહને ઇ.સ. ૧૯૨૦ મા ંઅમદાવાદ મ ૂર મહાજન સઘંની થાપના કર  હતી . આ સં થાને 

ગાધંી એ પોતાના િસ ધાતંો અ સુાર ચાલતી ભારતીય મ ૂર ચળવળ ની યોગશાળા તર ક 

ગણાવી છે. 

  મહાજન બાધંવા ગે ગાધંી એ મ ૂરોને ણ બાબતો યાનમા ંરાખવા જણા ુ ં

હ ુ,ં તેમા ં થમ બાબત મહાજનના કાયદાઓ તપાસી જોવાની હતી. બી  બાબત મ ૂરો  ુ વમાન 

જળવાય તે તેમના તરફ ુ ંવતન યાય ુ ત રહ તે માટ “િમલમા લકો મ ૂરો પર ન છા  તેવી 

સ ા ન ચલાવી શક”  તે માટ કાળ  રાખવા આ હ કય  હતો. ી  બાબત સં થા વાવલબંી બને 

તે ગે હતી અને તેમા ંમહાજન ુ ંલવાજમ દર મ હને િનયિમત ર તે ભરવા અ રુોધ કય  હતો.  

  ગાધંી એ મ ૂર મહાજનની થાપના વખતે બે મહ વની કલમો કૂ  હતી :  

૧. મ ૂરોના પગાર ઓછા છે તે વધારવો અને વધારલા પગારનો સ ુ પયોગ થાય તે જો ુ.ં 

૨. કામ ના કલાક વધાર છે તે ઓછા કરવવા અને બચેલાવખત નો સ ુ પયોગ થાય તે જો ુ.ં 

૧૦ કલાકના દવસની ોસલ ખાતાની લડત – ૧૯૨૦ 

 મ ૂર મહાજન સઘંનો હ  ુમ ૂરોને યાય અને નીિત વૂક વન વી શક તે હતો. સૌ થમ 

ન આ યો ક ફ ટર  એ ટ માણે ૧૨ કલાક ધુી મ ૂરો પાસેથી કામ લેવા ુ ંહ ુ.ં આ કામના કલાક 

અિતશય વધાર હતા અને મ ૂરોના પગાર પણ અિતશય ઓછા હતા. સઘંને લા ુ ંક કામના કલાકો અસ  

છે તે ૧૦ કલાક હોવા જોઈએ. િમલ મા લક મડંળના ખુ શેઠ મગંળદાસ હતા. આ બાબત વીકાય ના 
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લાગી. કારણ ક કલાકો ઘટ તો િમલોનો ખચ વધી ય. છેવટ પચં ારા િમલમા લકોએ કામના ૧૦ કલાક 

વીકાયા અને કાર ગરોનો પગાર ના ઘટ તે પણ વીકા .ુ  છેવટ ૧૨ િમલમાલકો પચં નીમવા માટ 

તૈયાર થયા. તેથી એ ૧૨ િમલોમા ંકામ ચા  ુર ુ.ં જયાર બાક ની િમલોમા ંહળતાળ પડ . આ હડતાળમા ં

પણ ગાધંી  દોરવણી આપતા હતા. છેવટ શેઠ મગંળદાસ અને મ ૂર પ  તરફથી ગાધંી  પચં તર ક 

િનમાયા.  

 તેથી બધી િમલો ચા  ુ થઇ ગઈ. પણ ૦૧-૦૫-૧૯૨૦ ધુીમા ંબાધંેલી દુતમા ંપાચં લાબંી 

વાટાઘાટો કર ને કુાદો ન આપી શકતા મ ૂરો પચંનો અનાદર કર ને હડતાળ પાડ  બેઠા. ગાધંી  સાથે 

૧૨ િમલોએ મસલત કર  ચાર આના ંઓછા કરાવીને ગાધંી  સાથે સમાધાન કર  લી ુ.ં આ સમાધાન 

અ સુાર ૧૦ કલાકનો દવસ ગણવા ુ ંન  થ ુ ંઅને ોસલ ખાતાના કાર ગરોને પગારમા ંવધારો મ યો. 

એની સાથોસાથ ૧૦ કલાકના હસાબે અ ય ખાતાઓંના કાર ગરો ુ ંકામ ઓ  ંઊતર તો પણ તેમનો પગાર 

ન ઘટ એવી શેઠ મગંળદાસે કાળ  લીધી.  

 આમ, દશમા ંબધા ંકારખાનાઓંમા ંબાર કલાક કામ ચાલ ુ ં યાર અમદાવાદની િમલો ૧૦ કલાક 

ચાલતી થઇ એ મ ૂર ચળવળની ઐિતહાિસક ઘટના છે.  

૧૯૨૧ મા ંબોનસ ગે દોલન 

૧૯૨૦મા ંિમલોએ સારો નફો થયો હોવાથી દવાળ  પર ૧ મ હનાનો પગાર બોનસ તર ક મ ૂરોને 

આ યો હતો. ૧૯૨૧મા ંનફો અગાઉ કરતા ંપણ વધાર થયો હોવાથી મહાજનના કાયકતાઓએ બોનસ તર ક 

ણ મ હનાનો પગાર માગવાનો અ ભ ાય ગાધંી  સમ  ર ૂ કય . પરં  ુગાધંી  સોદાબા ની િવ ુ  

હતા. તેમણે એ ગે દોઢ મ હનાનો પગાર માગંવા ુ ંમહાજનને જણા ુ.ં દોઢ મ હના ુ ંબોનસ માગંવાની 

વાત કર  પણ િમલમા લક મડંળના ખુ મગંળદાસે એક મ હનાનો પગાર બોનસ તર ક આપવાનો દુાકો 

આ યો. છેવટ હડતાળ પડ . આ હડતાલ દર યાન બનારસ િુનવસ ટ  માટના ફાળા ગે મદનમોહન 

માલિવયા ુ ં અમદાવાદમા ં શેઠ મગંળદાસને યા ં ઊતયા હતા. તેમની મ ય થી વીકારાઈ. તેમણે 

૨૮/૧૦/૧૯૨૧ ના રોજ કુાદો આ યો : મનો પગાર .૭૫  થી ઓછો હોય તેમને એક મ હનાનો 

સરરાશ પગાર તથા .૭-૮-૦ બોનસ તર ક આપવા અને મનો પગાર .૭૫ ક તેથી વધાર હોય તેમણે 

.૭૫ ુ ંબોનસ આપ ુ.ં બનંે પ ોએ આ કુાદો સહષ વીકાર  લીધો.  

૧૯૨૩ ની ૨૦ ટકાના પગારકાપની લડત 

૧૯૨૩ મા ં િમલ ઉ ોગની થિત નબળ  પડ . આથી મા લક મડંળના ખુ શેઠ મગંળદાસે 

િમલોને ટકાવી રાખવા. મ ૂરોના પગારમા ં૨૦% કાપ કૂવાની હરાત કર . આથી મ ૂરોમા ંઅસતંોષ 

ફલાયો અને તેઓ હડતાળ પર ઊતયા. એ વખતે ‘યગં ઇ ડયા’ ના લેખો માટ ગાધંી ને ૬ વષની અને 

બકરને ૧ વષ ટલી સ  થઇ હોવાથી તેઓ યરવડા લમા ંહતા. એક અથવા બી  કારણે પચંની થા 

અમલી ન હ બનતા ંહડતાળ પડ . હડતાળમા ં શેઠ ક રુભાઈ અને ી આનદંશકંર વુ પણ સમાધાન 

કરાવવા યાસ કરતા ંહતા. પરં  ુતેમના યાસ િન ફળ િનવડ ા. શેઠ મગંળદાસે પોતા ુ ંવલણ મ મ 

બનાવી રા ુ.ં બે મ હનાની હડતાળથી મ ૂરોની થિત ુ :ખદ બનતા ંલાચાર વૂક વીકારવો પડ ો અને 

હડતાળ પાછ  ખચી.  

 ૬૫ દવસની આ હડતાળથી માલકોને મ ૂરોને આિથક ર તે ઘ ુ ંસહન કર ુ ંપડ ુ.ં  

૧૯૨૬ મા ંપગારકાપ રદ કરવાની લડત. 

૧૯૨૬મા ં ઉ ોગોની થિત ધુારતા મે મ હનામા ં ોસલ, સાળ, મ, કાડ લો અને ઇજનેર 

ખાતાના કાર ગરોએ ૧૯૨૩ નો પગારકાપ પાછો મેળવવા માગંણી કરવા માડં  હતી અને કાયમી પચં પાસે 

એ  ગયો હતો. ગાધંી  અને શેઠ મગંળદાસ આ ુ ા પર એક મત ન થઇ શકતા ં૧૯૨૯ મા ંસરપચં 
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તર ક દ . બ. ૃ ણલાલ ઝવેર ને નીમી તેમની સમ  એ ન કૂવામા ંઆ યો હતો.તેમણે ફર  મ ૂરોની 

થિતનો અ યાસ કય  અને તેમણે કુાદો આપતા જણા ુ ંક મોટ  સં યાના મ ૂરોને પેટ રૂતો પગાર 

મળતો નથી. તેથી ૧૯૨૩ નો પગારકાપ મ ૂરોને પાછો આપવો આવ યક છે. આ માટ એમણે સાળખાતાના 

મ ૂરોને ૫ ટકાનો અને મનો પગાર સાળખાતા કરતા ઓછો હતો તે પિનગ ખાતાના મ ૂરોને ૮ ટકાનો 

વધારો મળે એમ ઠરા ુ.ં તે માગંણી સતંોષાતી ન હોવા છતા ં કુાદો વીકાર  લીધો. મા લકોએ પણ 

કુાદાને માન આ ુ.ં  

મ ૂરો અને વતં તાની લડત 

મ ૂર મહાજન સઘં એ જુરાતના મ ૂરોના ોને વાચા આપ ુ ંમજ તૂ પ ઠ કા રૂવાર થ ુ ં

છે. આ મ ૂર સઘંના ને  હઠળ ગાધંી ને ૧૯૩૦-૩૧ ની સિવનય કા નૂ ભગંની લડતમા ંઅને ૧૯૪૨ 

ની હ દ છોડો લડતમા ંસાડા ણ મ હનાની હડતાળ પાડ  મજ તૂ ટકો આ યો. કાયદા જુબકામના કલાક 

૮ નકક  થતા ંિમલો અને મોટા ંકારખાનાઓંએ ણ પાળ  ચલાવવા માડં . 

આમ, અમદાવાદમા ંનખંાયેલ મ ૂર દોલનમા ંબીજને ગાધંી એ સ ય અને અ હસાના ંસાધનો 

વડ િસચન કરતા ંએમાથંી ઉ ોગોના િવકાસની સાથો સાથ મ ૂરો ુ ંક યાણ પણ સાધી શકા ુ.ં ૧૯૪૭ મા ં

ગાધંી એ સભા બોલાવી હ દ  રા ય મઝ ૂર સઘં (Indian National Trade Union Congress, INTUC) ની 

થાપના કર . આ સં થામા ંબધંારણમા ંમ ૂર મહાજન સઘંના પાયાના િસ ાતંો અપનાવી લેવાયા અને 

મ ૂરોને લાગતા ંકાયદા અને અનેક િનયમો લાદવામા ંઆ યા.  

 
સદંભ  

(૧)   ડૉ. મકરંદ મહતા, ડૉ. િશર ન મહતા, ગાધંી ગુ પહલાનંી અમદાવાદના િમલમ ૂરોની                 

 એક અ તૂ વૂ હડતાલ, ૧૮૯૫ : વણન અને િવ લેષણ, લેખ  

(૨) દસાઈ મહાદવ, ‘એક ધમ ુ ધ’, નવ વન કાશન, અમદાવાદ, ૧૯૯૪  

(૩) બકર શકંરલાલ, ‘ગાધંી  અને મ ૂર િૃત’, નવ વન કાશન, અમદાવાદ, ૧૯૬૫ 

(૪) કુલ િશવશકંર, ‘અન યૂાબેન સારાભાઈની વનકથા’, નવ વન કાશન, અમદાવાદ, ૧૯૭૩  

(૫) દસાઈ શાિંતલાલ, ‘અમદાવાદ મ ૂર મહાજન સઘં- ઐિતહાિસક પરખા’ ભાગ ૧, ગાધંી મ ૂર 

સેવાલય, અમદાવાદ,૧૯૫૭ 

(૬) દસાઈ ખં ુભાઈ, ‘હડતાળ’, ગાધંી મ ૂર સેવાલય, અમદાવાદ, અ ા ય 

(૭) વસાવડા શામ સાદ, ‘મ ૂર ચળવળ’ ભાગ – ૧, ગાધંી મ ૂર સેવાલય, અમદાવાદ,૧૯૬૮ 

(૮) વસાવડા શામ સાદ,‘આપ ુ ંમ ૂર દોલન’, ગાધંી મ ૂર સેવાલય, અમદાવાદ, અ ા ય 

(૯) સાદ સજંય, ‘ જુરાતની મ ૂર ચળવળોનો ઈિતહાસ’, મહા મા ગાધંી મ સં થાન, 

અમદાવાદ,૨૦૧૯ 

સા તા હકોઃ 

મ ૂર સદંશ, ગાધંી મ ૂર સેવાલય, અમદાવાદ 
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પારસી કોમ અને જહાજ બાધંકામ 

                                                                           ર કુાબેન બાલાલ પટલીયા  

Ph.D. િવ ાથ ; ી ગોિવદ ુ ુ િુનવિસટ  ગોધરા  

 
૧. તાવના : 

અરબી સ ુ મા ં વૂથી પિ મ કનારા ધુી સદ ઓથી જળપ રવહન થ ુ ં આ ુ ં છે. યાિં ક 

જહાજોના આગમન વૂ અરબી સાગરમા ંપવનથી ચાલતા ંશઢવાળા જહાજો ારા વહાણવ ું થ ુ ંહ ુ.ં આ 

સમયે બધા જ િવ ભ  કારના વહાણો લાકડામાથંી બનાવવામા ંઆવતા હતા. ઈ.સ. ૧૫૦૦ની આસપાસ 

હ દના પિ મકાઠં રુત થી માડં ને કોચીન ધુીના સ ુ  કાઠંા ધુી વહાણો ુ ંબાધંકામ કરવામા ંઆવ ુ ં

હ ુ.ં ૧૧મી સદ થી પારસીઓ અરબી સ ુ  મારફતે ભારતીય સ ુ  કનારાના િવ ભ  બદંરોમા ં થાયી 

થયા હતા. તેમા ં જુરાતના મોટાભાગના બદંરોમા ંપારસી કોમની વ તી જોવા મળે છે. પારસીઓ ુવંાળ  

બદંર ુ ંમહ વ સમ ને યા ં થાયી થયા હતા. આ બધા બદંરોમા ં રુત અને ુબંઈમા ંસૌથી વ  ુપારસી 

લોકોનો વસવાટ જોવા મળે છે. પારસી કોમના લોકો વહાણવટાના િવ ભ  કામ સાથે સકંળાયેલા હતા. 

મા ંિવદશી કંપનીના દલાલ તર ક. ઇમારતી લાકડાના વેપાર  તર ક. વહાણવટ  તર ક. જહાજોના મા લક 

તર ક. વહાણ બનાવટ કાર ગર તર ક. વીમા એજ ટ તર ક, વેપાર  તર ક જહાજ બાધંકામ જહાજબાધંકામ 

જહાજના મા લકો એમ િવિવધ ઉ ોગોધધંા સાથે સકંળાયેલા હતા. મને રુતના વહાણવટાને િવકસાવીને 

ટોચ ક ાએ પહ ચાડ ુ ંહ ુ.ં આ બધા ઉ ોગધધંા કરતા વહાણોના બાધંકામમા ંપારસીઓ સૌથી વ  ુઆગળ 

પડતા હતા. 

૨. રુતનો મોગલ જહાજવાડો :  

રુતમા ંવહાણો બનાવવાનો જહાજવાડો શહરની ખાડ  યા ંનદ ને મળે છે યા ંહતો. તેમા ંખાડ ના 

ઉ ર છેડા કરતા દ ણ છેડાને દ રયાઈ ભરતીનો લાભ િવશેષ મળતો હતો. મા ંનાવડ  ઓવારાના દ ણ 

છેડાનો તાપી નદ ના કનારાના ભાગનો ઉપયોગ વહાણોના બાધંકામ માટ ખાસ થતો હતો. નાવડ  ઓવારા 

તરફ નાની-નાની નાવડ ઓ ુ ં બાધંકામ થ ુ ં હ ુ.ં યાર નીચેના ભાગમા ં ખાડ ના આગળના ભાગમા ં

જગંી(મોટા) વહાણો ુ ંબાધંકામ કરવામા ંઆવ ુ ંહ ુ.ં મોટભાગે અઠવાથી ુ મસ ધુીના કનારાના બધાજ 

ગામોમા ં કાઠંા ઉપર નાના-મોટા વહાણો ુ ં બાધંકામ થ ુ ં હ ુ.ં રુતના જહાજવાડામા ં િવ ભ  કારના 

ાિતના લોકો વહાણો બનાવવાના કામ સાથે સકંળાયેલા હતા. માથંી સૌથી આગળ પડતી કોમ 

પારસીઓની હતી. ઈ.સ. ૧૫૭૩મા ંઅકબર બાદશાહના સમયમા ં રુત બદંર જહાજ બાધંકામ કરવામા ં

આવ ુ ંહ ુ.ં બાદશાહ શાહજહાએ રુત બદંર ઈ.સ. ૧૮૫૦મા ં રુતના જહાજવાડામા ંએક વહાણ તૈયાર 

કરા ુ ંહ ુ.ં ઔરંગઝેબ બાદશાહએ (ઈ.સ.૧૬૫૮-૧૭૦૭) કટલાક લડાયક ેટ કારના વહાણો રુત 

બદંર તૈયાર કરા યા હતા. પો ુગીઝોએ ઇ.સ.૧૬૧૨મા રુત બદંરના જહાજવાડામા ંવહાણો તૈયાર કરાવતા 

હતા. ડચ લોકોએ રુત બદંર પોતા ુ ં યાપાર  થા ુ ં થા ુ ંપછ  Good for Tuym, May Boom, Prams, 

Renezvous નામના વહાણ રુતના જહાજવાડામા ંતૈયાર કરા યા હતા. ેજો રુત બદંર આ યા પછ  

રુતના જહાજ વાડાથી બૂ જ ભાિવત થયા હતા. હોક સે ( ેજો) રુતના બદંરના જહાજવાડામા ં

નાના મોટા ંજહાજો ુ ંબાધંકામ થતા િનહા ુ ંહ ુ.ં તેમને રુતની જહાજ બાધંકામ ણાલીકામા ંપોતાની 

પ િત ઉમેરવાનો ય ન કય  હતો. તેમજ ેજોએ રુતના જહાજવાડાને ન ુ ં વ પ દાન ક  ુહ ુ.ં 

ઇ ટ ઈ ડયા કંપનીએ ‘રોયલ’ ‘વેલકમ’ અને ‘હોપ વેલ’ નામના વહાણો રુતના જહાજવાડામા ં તૈયાર 

કરા યા હતા. ઈ.સ.૧૬૮૫મા ં રુતના જહાજવાડામા ં૭ થી ૮ હ ર માણસો કામ કરતા હતા. ૧૭મી સદ મા ં

રુત બદંરના જહાજવાડામા ં ૧૨૦૦થી વ  ુ વજનના િવશાળકાય વહાણો બાધંવામા ં આવતા હતા. 
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ઈ.સ.૧૭૩૩-૩૪મા ં રુત બદંર વહાણો બાધંવાનો ઉ ોગ ટોચ ક ાએ પહ યો હતો. રુતના જહાજવાડામા ં

અિત આ િુનક ટકનોલો  વાળા સં ણૂ િવકસીત અને સં ણૂ સગવડતાવાળા વહાણો તૈયાર કરવામા ં

આવતા હતા. રુત બદંરના જહાજવાડામા ં િવદશી વેપાર ઓ અને ટશ નૌકાદળ માટના જહાજો 

બનાવનારાઓની બૂ જ માગં રહતી હતી. 

૨.૧. ુરશેત  : 

ઈ.સ.૧૬૭૨મા ં ુરશેત  નામનો પારસી હૃ થ બૂ જ કાબીલ કાર ગર હતો. તેઓ બાદશાહ 

ઔરંગઝેબના સમયમા ં રુતના મોગલ જહાજવાડામા ં ુ ય ૂ ધાર તર ક વહાણો બનાવવા ુ ંકામ કરતા 

હતા. પછ ના સમયમા ં ુરશેત  ુબંઈના જહાજવાડામા ંજોડાયા હતા. 

૨.૨. નવરો  ુ તમ  : 

નવરો  ુ તમ  રુતના જહાજવાડામા ંવહાણો બનાવવા ુ ંકામ કરતા હતા. આ સમયે પણ 

વહાણો બનાવવા માટ ટ ડરો બહાર પાડવામા ંઆવતા હતા નવરો એ ેજોની ગોદ મા ં૧૫૦૦ િપયા 

ભર ને બોટ બનાવવા માટનો ઓડર લીધો હતો. આમ પારસી કોમે ુશળ અને હોિશયાર કાયકર તર ક 

નામના ા ત કર  હતી.  

૩. ધન ભાઈ નો જહાજવાડો : 

રુત બદંર જહાજ બાધંકામ બૂ િવ તૃ ચાલ ુ ંહ ુ.ં જહાજ બાધંકામ ઉ ોગએ રુતનો મહ વનો 

આગળ પડતો ઉ ોગ બની ગયો હતો. ઉ ોગમા ંપારસીકોમ ખાસ સકંળાયેલી હતી. રુત બદંર અનેક 

જ યાએ જહાજો બનાવવામા ંઆવતા હતા. મા ંધન ભાઈનો જહાજવાડો બૂજ િવશાળ અને યાતનામ 

હતો. ધન ભાઈના જહાજવાડામા ંવાડ યા પ રવારના પારસી હૃ થો કાર ગરો તર ક કામ કરતા હતા. 

મા ંલવ  નસરવાન  નામનો યાત ુશળ કાર ગર ઈ.સ. ૧૭૨૩મા ંધન ભાઈના જહાજવાડામા ં

જોડાયો હતો. ઈ.સ.૧૭૨૩-૩૫ના સમયગાળા દરિમયાન ધન ભાઈના જહાજવાડા મારફતે અનેક કારના 

િવશાળકાય જહાજ તૈયાર કયા હતા. લવ ના વચ વમા ં તેના ુ ો માણેક  અને બમન  સહ ત 

ુરશેત , ફર ુન  ુ તમ  ફરામ  વગેર અ ય ૧૦ ટલા વહાણ બાધંકામના ણકાર ુશળ અને 

િન ણાતં કાર ગરો કામ કરતા હતા. ધન ભાઈના જહાજવાડામા ં ેજ, ચ અને પો ુગીઝ વેપાર  

કંપનીઓ યાપાર માટના અને લડાયક ક ાના વહાણો તૈયાર કરાવી હતી. ઇ ટ ઇ ડ યા કંપનીના  ુબંઇના 

ગવનરએ મા ટર એટ ડ ડ ડડલીને વહાણના બાધંકામ ઉપર દખરખ રાખવા માટ ધન ભાઈના 

જહાજવાડામા ંમોક યો હતો. આ સમય લવ ની આગવી કા બ લયત િનહાળ ને ડડલીને ુબંઈ બદંરમા ં

જહાજવાડો બનાવવા દબાણ ક  ુહ ુ.ં ધન ભાઈએ   લવ ને સમ વતા ઈ.સ ૧૭૩૫ તે ુબંઈ જવા 

રા  થયા હતા. લવ  ધન ભાઈના જહાજવાડા માથંી અ ય ૧૦ ટલા કાર ગરો પોતાની સાથે લઈ 

ગયા હતા. યારબાદ સમય જતા ં ધન ભાઈનો જહાજવાડો પડતીની અવ થામા ં આવી ગયો હતો. 

ધન ભાઈ ઈ.સ.૧૮૫૪મા ંઅવસાન પા યા હતા. 

૩.૧. મચેંર  રુશેદ  : 

ઈ.સ.૧૬૭૨મા ંમચેંર  રુશેદ  એક ુશળ કાર ગર તર ક કાયરત હતા. તેઓ ધન ભાઈના 

જહાજવાડામા ં ુ ય ૂ ધાર તર ક કામ કરતા હતા. રુતમા ંવહાણો બાધંવાનો ઊ ોગ ૧૭મી સદ મા ં

બૂ જ િવકાસ પા યો હતો.  ઈ.સ. ૧૮૬૬ ધુી ચા  ુર ો હતો. 

૩.૨. વેતન : 

રુત બદંરના જહાજવાડામા ં ુશળ કાર ગરોનો એક િવિશ ટ વગ (સ દુાય) કામ કરતો હતો. 

તેવો વહાણોની સારસભંાળ, સમારકામ, નાના અને િવશાળ કારના વાહનો તૈયાર કરતા હતા. રુતના 

ુ ય ૂ ધારને િત દન માણે એક મહાન મહ દૂ  આપવામા ંઆવતા હતા. ુ ય ૂ ધારને મદદ 
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કરતા કાર ગરને એક મહ દૂ નો ીજો ભાગના વ પમા ં કૂવવામા ંઆવતો હતો. થુારોને તેમની ુશળતા 

માણે ૩ થી ૭ િપયા ધુી ુ ં દિનક વેતન પણ કૂવવામા ંઆવ ુ ં હ ુ.ં રુત બદંરનો જહાજવાડો      

શઢવાળા જહાજો બનાવવા માટ બૂ જ યાત હતો. તેમા ંમોગલ બાદશાહો, રુોિપયનો, અરબક અને 

થાિનક ક ાના વેપાર  પોતાના વહાણવટા, નૌકાસૈ ય, ધાિમકયા ા અને યાપાર માટના િવશાળ ક ાના 

જહાજો તૈયાર કરાવતા હતા.  

રુતએ ૧૭ અને ૧૮મી સદ મા ં યાતનામ બધં હ ુ.ં આ બદંર લાકડામાથંી િવ ભ  કારના 

જહાજો બનાવવા માટ રુતનો જહાજવાડો યાતનામ હતો. રુતના જહાજવાડામા ં લુતાનો, વેપાર ઓ, 

િવદશી વેપાર  કંપની વગેર વેપાર કરવા માટ જહાજો બધંાવતા હતા. રુત બદંર બતેલા, રુાબ, બાક, 

મનવારો, ેટ, ગેલીવટ, ી ેસીઝ, ગેલીયન, નૂર પુ,અમે લોટ લા વગેર કારના વહાણો ુ ં

બાધંકામ કરવામા ંઆવ ુ ંહ ુ.ં  

૪. ુબંઈનો જહાજવાડો : 

ઈ.સ.૧૬૬૫ ેજોએ પો ુગીઝો પાસેથી વાિષક ૫૦૦૦ પાઉ ડ અને ૬ ટકાના યાજ દર ુબંઈ 

ટા  ુભાડા પેટ લીધો હતો. ેજોએ ઈ.સ.૧૬૬૮મા ં રુતની ઈ ટ ઈ ડયા કંપનીની ુ ય ઓ ફસ ુબંઇ 

લઇ ગયા હતા. ઇ.સ.૧૬૭૦ થાિનક નોકરોને બોલાવીને  જહાજવાડો તૈયાર કરવામા ં આ યો હતો. 

ઇ.સ.૧૭૩૫ પહલા ેજો એ ૬ ટલા નાની ક ાના જહાજવાડા ુબંઈના બારામા ંશ  કયા હતા. આ 

જહાજવાડાઓ (ગોદ )નો વહ વટ પારસી કોમના લોકો કરતા હતા. ેજો ઈ.સ.૧૭૩૫મા ં રુતના 

કાર ગરોને બોલાવીને ુબંઈમા ંનવી ગોદ  બનાવવાની શ આત કર  હતી. તેમા ંલવ  નસરવાન એ 

૧૨૦૦૦ ના ખચ ગોદ  બાધંવાની શ આત કર  હતી. એ ફ ટન સકલ પાસે એપોલો બદંર ન ક 

જહાજવાડો બનાવવાની શ આત કર  હતી. ેજોએ પોતાનો પહલો જહાજવાડો ટ ડર ારા ળુ  

નારોન ને બનાવવા માટ આ યો હતો.   ૧,૨૦,૮૧૧ િપયામા ંતૈયાર થયો હતો. આ જહાજવાડો ૨૦૯ 

ટ લાબંો, ૮૭ ટ પહોળો અને ૧૫ ટ ડો બનાવવામા ંઆ યો હતો. બીજો જહાજવાડો ઈ.સ.૧૭૫૨મા ં

૨,૭૯,૪૫૭ િપયામા ંતૈયાર કરવામા ંઆ યો હતો.  ૧૮૩ ટ લાબંો ૮૧ ટ પહોળો અને ૨૦ ટ ડો 

બનાવવામા ંઆ યો હતો. ીજો જહાજવાડો ઈ.સ. ૧૭૬૦મા ં તૈયાર કરવામા ંઆ યો હતો.  ૨૫૬ ટ 

લબંાઈ, ૫૧ ટ પહોળાઈ, ૩૦ ટ ડાઈ વાળો બનાવવામા ંઆ યો હતો. ઇ.સ.૧૭૬૯મા ં ુના મોગલ 

જહાજવાડાની જ યાએ મઝાગોન નવો જહાજવાડો બનાવવામા ંઆ યો હતો.  ૧૫૪ ટ લાબંો અને ૩૦ 

ટ પહોળો તેમજ ૭ ટ ડો તૈયાર કરવામા ં આ યો હતો. જહાજવાડાના વહ વટ માટ િવ ભ  

અિધકાર ઓની િનમ કૂ કરવામા ંઆવતી હતી. ુબંઈના જહાજવાડાનો વહ વટ એક ુ ય શીપ બ ડર 

અને બે આિસ ટ ટ બ ડરથી ચલાવવામા ંઆવતો હતો. રુત થી ુબંઈ આવનાર દરક કાર ગરને મ હને 

30 િપયા વેતન આપવામા ંઆવ ુ ંહ ુ.ં  

૪.૧. લવ  નસરવાન  (ઈ.સ.૧૭૧૦ થી ૧૭૭૪) :  લવ ુ ંસા ુ ંનામ નવરો  હ ુ ંલવ ના 

ભાઈ સોરાબ  અને િપતા  પણ વહાણો બનાવવા ુ ંકામ કરતા હતા. લવ  પોતે ઇ.સ.૧૭૨૩મા ં રુતના 

ધન ભાઈના જહાજવાડામા ંએક કાર ગર તર ક જોડાયા હતા. રુતના જહાજવાડામાથંી  િમ ટર ડડલી 

તેમને ુબંઈ લઈ આ યા હતા. તેઓ ઈ.સ.૧૭૩૫મા ં ુબંઈના જહાજવાડામા ં ુ ય ૂ ધાર તર ક જોડાયા 

હતા. લવ  પોતાની સાથે રુત થી ૧૨ ટલા ધુારોને પણ ુબંઈ લઈ આ યા હતા. આ ધુારો ને 300 

િપયા મ હના ુ ં વેતન આપવા ુ ં ન  કરવામા ંઆ ુ ં હ ુ.ં ઈ.સ.૧૭૪૨માલંવ ને મા ટર બ ડરનો 

ખતાબ આપવામા ં આ યો હતો. લવ  પછ  તેના બે ુ ો માણેક  અને બોમન ને પણ વહાણો 

બનાવવાના ધધંા સાથે સકંળાયેલા હતા. આ ધધંો ઉ રોઉ ર છ પેઢ  ધુી ચા  ુર ો હતો. લવ  જહાજ 

બનાવવામા ં બૂ જ ુશળ કાર ગર જણાતા હતા. લવ એએ ુબંઈના જહાજવાડામા ંપહ ુ ંવહાણ ‘The 
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Restoration’ રુાબ કાર ુ ં કાર ુ ંતૈયાર ક  ુહ ુ.ં લવ ને ઈ.સ.૧૭૭૪મા ં‘કોટ ઓફ ડાયર ટર ’ ના 

પદથી સ માિનત કરવામા ંઆ યા હતા. લવ એ ુબંઈની ગોદ મા ં20 લડાયક મનવારો અને ૧૪ સોદાગર  

જહાજો મળ ને બાક કાર ૩૪ વહાણો તૈયાર કયા હતા. લવ ના સમયમા ં ુબંઈના જહાજવાડામા ં૬૦૦ 

થી ૧૩૦૦ ટનના જહાજો બનાવવામા ંઆવતા હતા. લવ ને રોજના 50 િપયા વેતન આપવામા ંઆવ ુ ં

હ ુ.ં લવ  ૧૭૭૪મા ંઅવસાન થ ુ ંહ ુ.ં લવ ની લાબંાગાળાની જહાજ બાધંકામની સેવા બદલ તેના 

ુ  મના ને મા ટર બ ડરનો ખતાબ આપવામા ંઆ યો હતો. તેના પ રવારના સ યોએ ઈ.સ.૧૮૬૬ 

ધુી આ ખતાબ પોતાની પાસે રા યો હતો. 

૪.૨. માણેક  લવ  (૧૭૨૦ થી ૧૭૯૨) : બી  મા ટર બ ડરનો હો ો માણેક  લવ  અને 

બોમન ને સં ુ ત ર તે આપવામા ંઆ યો હતો. ઈ.સ. ૧૭૭૪ થી ૧૭૯૦ ધુી તેઓએ મા ટર બ ડરનો 

હોદો ભોગ યો હતો. મા ંઈ.સ.૧૭૭૪મા ં ‘nancy’ અને ‘Britania’ નામના જહાજો ુ ં િનમાણ ક  ુહ ુ.ં આ 

વહાણ બો બે કાઉ સલના અિધકાર ઓ સામે ર ૂ કરવામા ંઆ ુ ં યાર મા ટર બ ડર માણેક ને ૧૫૦૦ 

િપયા ુ ંઇનામ આપવામા ંઆ ુ ંહ ુ.ં ઈ.સ.૧૭૮૩મા ં‘Essax’ નામ ુ ંવહાણ તૈયાર ક  ુહ ુ.ં ઈ.સ. ૧૭૮૩મા ં

‘Hero’, ‘Nonmouth’, ‘Scepter’ નામના  જહાજો તૈયાર કયા હતા. આ સમયે ુબંઈના જહાજવાડામા ં ેજ 

નૌકાદળ માટના ઉ ૃ ટ વહાણો બનાવવા બદલ વાઇસ એડિમરલ સર એડવથ ગેુસએ તેમને વુણ 

ચં કથી બ ુમાન ક  ુહ ુ.ં ઈ.સ. ૧૭૯૦ ધુીમા ંમાણેક  અને મન એ ૨૯ ટલા વહાણો કંપની માટ 

તૈયાર કયા હતા. માણેક  ૩૦ િપયા અને બમાન નને દર મ હને ૨૫ ુિપયા મ હના ુ ંવેતન આપવામા ં

આવ ુ ંહ ુ.ં આવા વહાણ બનાવનાર ુશળ કાર ગર માણેક  ઈ.સ.૧૭૯૨ અને બોમન  ઈ.સ.૧૭૯૦મા ં

અવસાન પા યા હતા. 

૪.૩. ફરામ  માણેક  (ઈ.સ.૧૭૫૦ થી ૧૮૦૪) : ી  મા ટર બ ડરનો હો ો સં ુ ત 

ભાગીદાર મા ંફરામ  માણેક ને અને જમશેદ  બોમન (૧૭૫૬-૧૮૨૧)ને ઈ.સ.૧૭૯૨મા ંઆપવામા ં

આ યો હતો. ફરામ  અને જમશેદ  એક ુશળ કાર ગર તર ક ુબંઈના જહાજવાડામા ંકામ કરતા હતા. 

જમશેદ ની વહાણ બનાવવાની પ િત જોઈને ેજ ગવનરો આ ય ચ કત થઇ જતા હતા. જમશેદ  

એક કાર ગર અને થાપ યકાર પણ હતા. ુબંઈના જહાજવાડામા ંજમશેદ ના વચ વમા ંઈ.સ.૧૮૦૦મા ં

‘કોનવોલીસ’ અને ‘વેલે લી’ નામના ગેટ કારના વહાણો તૈયાર કયા હતા. આ ઉપરાતં ઈ.સ.૧૭૯૩મા ં

‘Silly’ અને ‘Bombay’ તેમજ ઈ.સ.૧૭૯૫મા ં ‘Hindustan’, ઈ.સ.૧૭૯૯મા ં ‘Kaikasrao’ નામના પુ 

કારના વાહનો તૈયાર કરવામા ંઆ યા હતા. જમશેદ  બોમન ની વહાણો બનાવવાની સેવા બદલ ઈ.સ. 

૧૮૧૧મા ંતેમને ચાદં ના કપ થી નવાજવામા ંઆ યા હતા. જમશેદ  બોમન ને ૫૦૦થી ૭૦૦ િપયા ુ ં

વેતન દર મ હને આપવામા ંઆવ ુ ંહ ુ.ંઈ.સ.૧૮૦૮ તેઓ િન ૃ  થયા યાર ૨૦૦ િપયા પે શન આપવામા ં

આવ ુ ંહ ુ.ં 

૪.૪. ુરશેત  : ુરશેત  ુબંઈના જહાજવાડામા ંજોડાયા તે પહલા તેઓ રુતના જહાજવાડામા ં

ુ ય ૂ ધાર તર ક જોડાયેલા હતા. ુબંઈના જહાજવાડામા ં ુરશેત ને પહલા આિસ ટ ટ ડર ટર તર ક 

િનમ કૂ આપવામા ંઆવી હતી. તેમને આ હોદા ઉપર મ હના ુ ં600 િપયા વેતન આપવામા ંઆવ ુ ંહ ુ.ં 

તેઓ ુબંઈના જહાજવાડામા ંમાટના જહાજોના ંનકશા પણ તૈયાર કરતા ંહતા. તેઓ થપિત તર ક કામગીર  

પણ કરતા હતા. થી તેમને ૮૦ િપયા વધાર ભ ુ ંઆપવામા ંઆવ ુ ંહ ુ.ં 

૪.૫. જમશેદ  બમાન  :  ઈ.સ. ૧૭૫૦મા ંતેઓ ુબંઈ આ યા હતા. જમશેદ  બમાન એ 

શ આતમા ં ુબંઈના જહાજવાડામા ંમા ટર બ ડર તર ક જોડાયા હતા. યાર બાદ ુબંઈના જહાજવાડામા ં

તેમણે તૈયાર કરલા વહાણો ારા ેજ કંપની સાથે ભાગીદાર મા ં યાપાર પણ ચલાવતા હતા. 
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૪.૬. નવરો  જમશેદ  (૧૭૭૪-૧૮૬૦) :  નવરો  જમશેદ એ મા  ૧૬ વષની ઉમરથી 

જહાજવાડામા ંનોકર  ા ત કર  લીધી હતી. જમશેદ એ મર ન િવભાગમા ંઈ.સ. ૧૭૯૦ થી ૧૮૦૮ ધુીના 

૧૮ વષ ધુી હડ બ ડરનો હો ો સભંા યો હતો. આ સમયે તેમને ૮૦૦ િપયા ુ ંવેતન કૂવવામા ંઆવ ુ ં

હ ુ.ં યાર ઈ.સ. ૧૮૦૮મા ંતેમની િનમ કૂ ચોથા મા ટર બ ડર તર ક કરવામા ંઆવી હતી. નવરો  

જમશેદ  વચ વમા ં િવ ભ  પદ ઉપર  અ ય પારસી ુ ુ ંબ ના સ યો કામ કરતા હતા. નવરો  

જમશેદ ના સમયમા ંઅને ‘એિશયા’ નામ ુ ંવહાણ બનાવવામા ંઆ ુ ંહ ુ.ં ૪.૭. રુશેત  તમ   

(ઈ.સ.૧૭૮૮થી ૧૮૬૩) : રુશેત ની િનમ કૂ પાચંમા ંમા ટર બ ડર તર ક કરવામા ંઆવી 

હતી. રુશેત  ુબંઈના જહાજવાડામાઈં.સ ૧૭૯૯થી જોડાયેલા હતા. તેમણે ઈ.સ.૧૮૪૮ ‘Firoz’મા ંનામ ુ ં

વહાણ ેટ કાર ુ,ં ૧૪૪૦ ટન ુ ંતૈયાર ક  ુહ ુ.ં  ૨૪૦ ટ લાં  ુઅને ૬૪ ટ        પહો ં હ ુ.ં તેના 

ઉપર ૮ તોપો ગોઠવી શકાતી હતી. રુશેત ના િપતા ુ તમમાણેક  ઇ.સ.૧૭૬૪ થી ુબંઈના જહાજવાડામા ં

જોડાયેલા હતા. 

૪.૮. જહાગંીર નવરો  : જહાગંીર નવરો  ુબંઈના જહાજવાડામા ંછ ા મા ટર બ ડર તર ક 

જોડાયેલા હતા. તેમને મ હના ુ ં૭૦૦ િપયા વેતન આપવામા ંઆવ ુ ં હ ુ.ં જહાગંીર નવરો એ  ઈ.સ. 

૧૮૫૭ થી ૧૮૬૬ ધુી નોકર  કર  હતી. 

૪.૯. જમશેદ  ધન ભોઈ : જમશેદ  ધન ભોઈને ુબંઈના જહાજવાડામા ં સાતમા મા ટર 

બ ડરનો હો ો ઈ.સ ૧૮૫૭મા ંઆપવામા ંઆ યો હતો. તેઓ તેના પહલા ઈ.સ. ૧૮૪૪થી જહાજવાડામા ં

નોકર  કરતા હતા. ઈ.સ ૧૮૬૬ ધુી તેઓ મા ટર બ ડરના હોદા પર ર ા હતા. યાર પછ  ડ ટુ  બ ડર 

તર કનો  હો ો આપવામા ંઆ યો હતો. 

૧૮મી સદ મા ં ેજ સરકાર લ કર , લડાયક અને સફર  વહાણો ુબંઈના જહાજવાડામા ંતૈયાર 

કરાવી હતી. ુબંઈમા ંફ ત મજ તૂ જ ન હ પરં  ુટકાઉ અને આકષક વહાણો ુ ંબાધંકામ કરવામા ંઆવ ુ ં

હ ુ.ં ુબંઈમા ંતૈયાર થતા ંવહાણો રુોપની જહાજ બાધંકામ પ િત કરતા ંઘણા સારા હતા. 

૫. િન કષ તારણો : 

જહાજવાડામા ંપારસી કોમના ુશળ અને િન ણાતં કાર ગરો કામ કરતા હતા. પારસી પ રવાર 

ઈ.સ ૧૮૬૬ ધુી ેજોના નૌકાસૈ ય માટના વહાણો બનાવવા ુ ંકામ કરતા હતા. તેમા ંમાણેક  લવ , 

બોમાનં  લવ , ફરામ  માણેક , જમશેદ  બોમન , નવરો  જમશેદ , રુશેત  તમ , વગેર 

ુશળ અને કાબીલ કાર ગરો ેજોના જહાજવાડામા ંકામ કરતા હતા. તેમન યો ય વેતન અને પે શન 

પણ આપવામા ંઆવ ુ ંહ ુ.ં પારસી કોમના કટલાક માણસો કાર ગરો માથંી જહાજ મા લકો પણ બ યા 

હતા. તેવો િવદશો સાથે પોતાનો વેપાર ચલાવીને સ ૃ  પણ બ યા હતા. તેમણે ુબંઈના િવકાસમા ં

બ ુ ૂ ય યોગદાન આ ુ ંહ ુ.ં  

પારસી કોમના લોકોએ  સાથ–સહકાર આ યા તેના કારણે ેજો પોતાના નૌકાદળને શ તશાળ  

બનાવી શ ા હતા. પારસી લોકો શરાફ ,,વીમા એજ ટ, નાણા ંધીરનાર, લાકડા ં રૂા પાડનાર, જહાજ 

બનાવવાનો સામાન વેચનાર, ુશળ કાર ગરો અને જહાજ મા લકો એમ િવ ભ  વ પે ુબંઈના જહાજવાડા 

સાથે સકંળાયેલા હતા, પારસીઓએ રુત, મહારા  અને ક કણના વહાણવટાને િવકસાવવામા ં ય  અને 

પરો  ર તે ગાઢ ર તે સકંળાયેલા હતા. જહાજવાડામા ં વહાણો ુ ં સમારકામ, વહાણો ુ ં બાધંકામ, 

ખલાસીઓની વહાણ ચલાવવાની નૈિતક તાલીમ તેમજ વહાણવટાને લગતી દરક િૃ ઓને લગ ુ ંકામ 

કરવામા ંઆવ ુ ંહ ુ.ં જહાજવાડામા ંવહાણો બનાવનાર કાર ગરોને દરક કારની િુવધાઓ રુ  પાડવામા ં

આવતી હતી. રુત અને ુબંઇના વહાણવટા તેમજ વહાણ બાધંકામના ઉ ોગને િવકસાવવામા ંપારસી 

કોમનો બૂ જ મહ વનો ફાળો હતો. 
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ઈડર રાજયના સરદારો અને પ ાદારો 
પટલ હસ ખુભાઈ ભીખાભાઈ 

પીએચ.ડ . કોલર, ઈિતહાસ િવભાગ; હમચં ાચાય ઉ ર જુરાત િુનવિસટ , પાટણ 

ઈડર રાજયમા ં રાઠોડના આગમની સ ા અને કાયદામા ંપ રવતન આ યા હતા. ૂની રુાણી 

પરંપરા ભાઈ ભાગ બદલાઈને દરજ  માણે ગોઠવાઈ હતી. રા ને શરમમા ંનાખીને પણ પ ા મેળવવામા ં

આવતા ઉ ્ ઉપરાતં સેવામા ં પમા ંપણ પ ા આપવામા ંઆવતા હતા. અહ  મહ વના બે ુ ય પ ાદારની 

ણાલી હતી.  (૧) સરદાર  (ર) ભોિમયા 

સરદાર  

 રાઠોડ સરદારોએ આણદંિસહ  અને રાયિસહ એ જયાર જોધ રુ છોડ  ુઅને ઈડર રાજય પર 

તેમને કબજો કયા યાર તે લોકોએ સૈિનકો અને પૈસા બ ે ુરબાન કાયા હતા.૧૮  સરદારોએ આણદંિસહ  

અને રાયિસહ ની ુટંા  િૃતને સાથ આ યો હતો, તે સરદારોની સ ાઓ જોધ રુના મહારા  અભેિસહ 

ઓછ  કરવામા ંઆવી હતી. ઈ.સ.૧૯૩૧ પછ  મોમીનખાન બાબી અને મરાઠાઓ ારા ઈડર પર મુલા 

થયા પરં  ુ યાર દરક સરદારો આણદંિસહ ને વફાદાર ર ા હતા. ઈ.સ. ૧૭૩૧ થી ઈ.સ. ૧૭૪૧ વ ચેનો 

સમય ઈડર રાજયના રાઠોડ રા ઓ માટ મહ વનો હતો. તેમને આ સમયે રાજયની શ કત મજ તૂ કરવાની 

હતી. બહારના આ મણોનો પણ સામનો કરવાનો હતો. મહારા  સરદારોની આ િન: વાથ સેવાથી બૂજ 

ભાિવત થયા હતા. તેથી િત ળૂ સજંોગોમા ંપણ તેમણે સરદારોને ુ ુ ંબના સ ય તર ક જોડ રાખવાની 

ફરજ પડ  હતી. ઈ.સ. ૧૭ર૮ થી ઈ.સ.૧૭૪૭મા ંબધાજ રાજ તુ સરદારો ભેગા મળ ને મહમાનગિતનો 

આણદં ઉઠાવતા હતા. ઈ.સ. ૧૭૪૧મા ંસરદારોને પ ા અને સૈ યદળ ભેટમા ંઆ ુ ંહ ુ.ં પ ાનો ુખયો 

ઈડર રાજય તરફથી િનમાયો હતો. સરદારો સેવા આપતા અને પ ા ભોગવતા  હતા. કુસાન સરદાર અને 

મહારા  વ ચે વહચી લેવામા ંઆવ ુ ંહ ુ.ં 

ઈ.સ.૧૭૩૧મા ંઆણદંિસહ ને જ મ અિધકાર થી ઈડર ુ ંરાજય મ  ુહ ુ.ં ક  તેમના વડવાઓ 

ારા નહો  ુમ  ુતેમના િમ ો અને અ યુાયીઓએ તેમની મદદ કર  હતી અને િત ૂળ સજંોગોમા ંપણ 

તેમની ર ા કરવામા ંઆવી હતી. ડુઠ ના દરબાર તેમની ગીરનો મોટોભાગ રા ને અપણ કયા◌ે હતો. 

ઈ.સ.૧૭૪રમા ં રહ રુ રાજ તુોએ આ મણ કર  આણદંિસહ ને માર  ના યા આ વાતની તેમના ભાઈ 

રાયિસહ ને ણ થતા તેમણે ઈડર પર ુમલો કર  રહ રુોને ઈડરમાથંી ુ ર કય  હતો. ઈ.સ. ૧૭૪રમા ં 

મહારા  રાયિસહ એ પ ા વહચવા ુ ંબધં ક  ુહ ુ.ં થોડા વષા◌ે પછ  મહારા એ રાજયને  સરદારોએ 

િન: વાથ સેવા કર  હતી. તેમણે મહારા  િશવિસહ એ આઠ પ ાઓ (૧) ડુઠ , (ર) ચં ાણી, (૩) મે ુ,ં (૪) 

ગા ડ યોલ, (પ) ટ ટોઈ, (૬) વાડ યાવી, (૭) મેઢાસણ, (૮) ભાણ રુ સરદારોને ભેટ આ યા હતા. 

આ સમયે િશવિસહ એ સરદારોની સાથે મડંળ  બનાવી હતી. આથી મહારા એ ગાયકવાડને 

અપીલ કર  ક, તેઓ સીધા સરદારો સાથે યવહાર કર. આથી ગાયકવાડ આખા જુરાતને ભે  ુક  ુઅને 

તેથી ઈડરના મહારા  અને સરદારોની ગાયકવાડ તાબામા ં લીધા હતા. આથી ગાયકવાડ દરક 

ગીરદારના પ ામાથંી થતી આવકની ગણતર  કર  અને ગીર ઉપર ખડંણી નકક  કર  આ ખડંણીને 

'ઘાસદાણા' તર ક ઓળખવામા ંઆવતી હતી.  દરક ગીરદારની આવક ૧ િપયા ઉપર ૬ થી ૮ આના 

કૂવામા ંઆવતા. આથી દરક ગીરદાર તેમની આવક પર ખડંણી ભરતા હતા. ગાયકવાડ જનરલ આપા 

સાહબ તેમના કાફલા સાથે ઈ.સ.૧૭૮૮મા ંઈડર આ યા અને તેમણે ઈડરના મહારા ને અપીલ કર  ક, 

ઈડરનો અડધો દશ ગાયકવાડ સરકારને આપી દવો. પરં  ુઈડરના મહારા એ તેમ કરવા અશ કત 

બતાવી કારણક, ઈડર રાજય ુદા ુ દા સરદારોની મદદથી ચાલ  ુહ ુ ંઆનો મતલબ એ થાય ક ઈડરના 
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મહારા  તેમના સરદારોને ઈડરની યવ થા બનતી હતી. આથી સાદરામા ંગાયકવાડની એજ સી થપાયી 

હતી. અને તેમા ં બુા ની િનમ ૂકં કરાઈ હતી. સામતંો અને ગીરદારોને સાભંળવા ુ ંહ ુ.ં 

મેજર વાકર નો ુ ંહ ુ ંક ગ રપાસ નાના હોય ક મોટા તેઓ રાજયની વતં તાનો રૂો લાભ 

ઉઠાવતા હતા. સવ પર  સ ા કયારય તેમની ત રક બાબતોમા ંદખલ કરતી ન હતી. તેમને સામા જક 

અને નુા હત નણિયોમા ંઅગ ણત સ ાઓ હતી. દરક શાિંત અને રૂતો હકો ભોગવતા હતા. બહારના 

સબંધંોમા ંતેમને સં ણૂ વાય ા આપવામા ંઆવી હતી. જયા ં ધુી મહારા  િશવિસહ  ઈડર પર રાજય 

ક  ુ યા ં ધુી ઈડર રાજયના સામંતો સાથેના સબધંો સારા હતા. કયારય કોઈ ગભંીર  ઉ યો ન હતો 

ક થી તેમના સબંધંો બગડયા ન હતા. ેજોના મહ કાઠામંા ંઆ યા પહલા બધીજ જ યાએ આજ 

પ ર થિત હતી. િશવિસહ ના ૃ  ુપછ  તેમના ુ  ગભંીરિસહ  ગાદ એ બેઠા પરં  ુનાની ઉમરના કારણે 

તેમના કાકાએ સં ામિસહ  અને લમિસહ એ તેમની સ ાનો િવરોધ કયા◌ે હતો. તેમણે જમીનો હડપ 

કરવાની શ  કર  હતી. કટલાક અસં ુ ટ સામતંોએ પણ જમીન પચાવી પાડ  હતી આ બનાવે ઈડરના 

ઈિતહાસમા ંિવિ◌◌ંચ  પ ર થિત ુ ંસ ન ક  ુહ .ુ ૧૮મી સદ ના ત ભાગમા ંઈડર રાજય નબ  પડ  

ગ ુ ંહ ુ.ં ગાયકવાડ સરકાર માટ ના ુ ક પ ર થિત ઉ વી હતી. આ સમયે ગાયકવાડ ેજ સરકારને  

રાજયમા ંશાતંી થાપવા અ રુોધ કયા◌ે હતો તેમા ં' લુકગીર ' સૈ ય સમયસર પગાર મેળવ ુ ંન હ ુ.ં આ 

સમયે ગાયકવાડ પાકનો નાશ કર  'ઘાસદાણા' બળ વૂક લઈ જતા હતા. ઈડરના પ ાદારો બદાઈ ગયા 

હતા. જયાર મહ કાઠંા ેજ સરકારના તાબા હઠળ આ ુ ં યાર ગાયકવાડ સાથેના તેમના સબધંોમા ં

બદલાવ આ યો હતો. હવે આ  ુમહ કાઠંા ેજ એજ સીના ને  હઠળ હ ુ ં યાર ેજ સરકારકનલ 

મેજર લેુ ટાઈનને કાયદા પાળવા માટ િનમ ૂકં કર  હતી. ઈ.સ.૧૮૧રમા ંઆ રાજનૈિતક ૂતે મહાીકાઠંામા ં

સેટલમે ટ ક  ુહ ુ.ં 

રાજયમા ંથતા િવરોધોની ેજ સરકાર જોડ ચચા કરવાની રહશે.  સરદારો અન ગીરદારો 

સીધા ેજ સરકારમા ંઆવી ગયા હતા. તેઓને આ કરાર લા  ુ  પડતો હતો. ેજ સરકાર તેમની 

સ ાની જવાબદાર  લીધી હતી. તથા ેજ સરકાર ારા કટલીક વાષ ક ખડંણીની રકમ સરદારો પાસેથી 

ગાયકવાડને આપવી એ ુ ંનકક  ક  ુહ ુ.ં ઈડર રાજયની મ તેના સરદારોએ તેમના િવ તારોમા ંશાતંી 

અને યાય ળવવા ુ ંકામ કરતા હતા. તેના બદલામા ં ેજ સરકાર તેઓને શાતંી ણુ વાતાવરણ ુ  

પાડ ુ ંહ ુ.ં આ કરાર ારા ઈડર  નબળા જમીન જમીનદારો પાસેથી જમીન અને ગામ લઈ લીધા હતા 

તે પાછા આપવામા ંઆ યા હતા. તે આ જમીન  ઉપર કાઈંક દાવો કર  શકતા ન હતા. તથા તમામ 

નાણાક ય યવહાર ેજ સરકારને આપવો પડતો હતો. ઈડર રાજયમા ંકોઈ પણ જમીનદારનો િવરોધ 

ઉભો થાય તો ઈડર રાજયે સાભંળવો પડતો અને ેજ સરકારને મ ય થ રાખી િનકાલ કરવો પડતો 

હતો. 

મહ કાઠંા કરાર ઈ.સ. ૧૮૧રમા ંથવા છતા ં ેજ સરકાર સીધા િનયં ણ હઠળ ન હતા ગાયકવાડ ુ ં

પહલાની મ સચંાલન ચા  ુજ હ ુ.ં આથી ઈડરના મહારા ને તેમના રાજયના નબળા ગીરદારો પર 

સ ા વધારવા મળ  તેઓ  કટલીકવાર તેઓના ખચા ગીરદારો ને મોકલતા અને 'ખીચડ ' વેરો' લા  ુ

પડતા અને આમા ંતેઓની કટલીક જમીનો મેળવી લેતા.  તેમને ઈ.સ. ૧૯૧રમા ંકરારમા ંસહ  કર  હતી. 

તેથી રા ને કોઈ કહવાવા  ન મ  ુરા એ ટો હાથ કુ  દ ધો હતો. આવી વતનથી ડુઠ , વાકંાનેર 

અને ટ ટોઈના સરદારો કાયદા બહારના બ યા હતા. ઈ.સ.૧૮ર૦મા ંરાજયમા ંઅશાતંી અને અ યવ થા 

ઉભી થઈ હતી. ેજ સરકારને આ રાજયના વતન િવષેની મા હતી હતી. આથી રાજયમા ંઈ.સ.૧૮ર૦મા ં

રાજય ઉપર સીધા ંિનયં ણ કુવામા ંઆ યા અને કરાર પછ  રંુત જ ુબંઈના ગવમે ટ માઉ ટ પશ 
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એ ફ ન પેન મહ કાઠંાની લુાકાત લીધી અને તેમની ગત છુપરછ પછ  તા. ર૮ ફ આુર  ૧૯ર૦મા ં

નણિય લીધો.ર૭ આ નણિયમા ંપ ાદારોને ણૂ વતં તા આપવામા ંઆવી. 

ઈડરના મહારા ની ગેરહાજર મા ં દાન સૈ યનો ુ ય કમા ડર કહવાતો હતો. દવાન અને બ ી 

ધાનની સલાહથી જ નણિય લેતા હતા. પ ાની વહચણી પણ રા  વતીથી ધાન જ કરતો હતો. તેથી 

ધાન જ ગોઠવણીમા ંસૌથી ુ ય થાન ભોગવતો હતો. રાજયમા ં ધાનની સ ા વશં પરંપરાગત ક 

નકક  કરલ ન હતી. મ ક ઓ ઉ ચ અિધકાર  હતા. તે દરક સૈ ય અને અમલીકરણની બધીજ સ ાઓ 

ભોગવતા હતા.  મહારા  કોઈ પણ ય કત ઉપર પગલા ંભરતા ંપહલા ધાનની હાજર  હોવી જ ર  હતી. 

મહારા નો ુકમ ધાનની સહ  વગર પ ાદારો અને સરદારો મા ય રાખતા ન હતા, પરં  ુઘણી વખત 

ગભંીરિસહ  આ ર તે ધાનની સહમતી વગર વતતા હતા. ઈડરની પ ાદાર  યવ થા સામતંશાહ  કાર 

વી હતી.  વછદં અને મૌલીક સં થા વી હતી. બી  રાજ તૂ રાજયમા ંસામતંશાહ  પ ધિત હતી તે 

પ ધિત ઈડરમા ંજોવા મળતી હતી. સ ટોડ કટલીક અણધાર  સમાનતા જોઈ હતી. વી ક આદતો, ટવો, 

કટવો રાજ થાનની ણાલી વી હતી. તેમની સરખામણી રુોપની સામતંશાહ  જોડ થતી હતી. તેમણે 

ઘણા બધા ઉદાહરણ મેવાડથી ભેગા કયા હતા. મા ં થમક ાની 'સોલાલ'  અમ રસહં િવ તારમા ં ણીતી 

હતી. આ રાજય ુ ંભા ુ પ૦,૦૦૦/– િપયા થી ૧,૦૦,૦૦૦/– િપયા ધુી ુ ંહ ુ.ં ઓ આમં ણ ઉપરજ 

ઉ સવોમા ંઅને સમારભોમા ંભાગ લઈ શકતા હતા. ઓ મા  ભીડનો ભાગ જ બની શકતા હતા. બી  

ક ા 'બાર સા'  ૩૦ વસલ સરદાર ધરાવતા હતા. અને તેમ ુ ંભા ુ પ૦૦૦/– િપયા થી પ૦૦૦૦/– િપયા 

ધુી ુ ંહ ુ.ં 

આ સરદારોમાથંી જમાદાર અને સૈ યના વડા િનમાતા હતા. બી  એક ક ા  'ગોલ' તર ક 

ઓળખાતી  મા  પ૦૦૦/– િપયાના ભાડામા ંજમીન રાખી શકતા હતા. તેમા ંગોલના માલીકો અને 

વતં  જમીન ધારકોનો સમાવેશ થતો હતો.  રા નો ઉપયોગી ભાગ હતો. ર૯ આ ક ામા ં બૂજ ૃિ મ 

સમાજની રચનામા ંદશન કરાવે છે. આ યવ થામા ંદરક માણસો તેમને મળેલા હક અને સ ા માણે 

આચરણ કરતા હતા. આ કારની યવ થા દરક માણસો તેમને મળેલા હક અને સ ા માણે આચરણ 

કરતા હતા. આ કારની યવ થા સરદાર પ ાદારોમા ંપણ હતી. મહારા  આ સામતંશાહ  પ ધિતમા ં

સૌથી ઉ ચ થાન પર હતા. ઈડર રાજયને મહારા એ ભાયાત, સરદાર, પ ાદાર, ભોિમયા સરદાર અને 

કટલા ગામો વ ચે ભાટ, ચારણ અને ા ણોમા ંવહચણી કરલ હતી.  

ભોિમયા 

બી  ક ા 'ભોિમયા સરદાર'  રર વષ સરદારથી બનતી હતી. ઓ ુના ઈડરના રાઓ રા ના 

સરદાર હતા. ી  ક ા ' લાયત' તર ક ઓળખાતી  હતી. મની વાષ ક આવક ૧૦૦૦/– િપયા ઓછ  

હતી. ઓની સં યા ૧૦૦ની ગણવામા ંઆવતી હતી. આ લોકોને મહારા ના આદશ અ સુાર હાજર થ ુ ં

પડ  ુહ ુ.ં તેમણે મહારા ને કોઈપણ  બી  પ ાદાર િવ ધ પગલા ંભરવામા ંસૈ યની મદદ કરવી પડતી 

હતી. પહલાના વપરાશ માણે તેમણે ણ ઘોડસવારો રા ને ૧૦૦૦/– િપયાના ભાડામા ંઆવતા પડતા 

હતા.  લેુ ટાઈનના મત માણે તેઓએ તેમના ભાગનો હ સો રુો કરવોજ પડતો હતો. મારવાડમા ંપ ા 

કટલીક શરતો પર આપવામા ંઆવતા હતા. બદલામા ંપ ાદારોને સૈ ય સેવા મારવાડની બહાર રુ  પાડવી 

પડતી હતી. ઘોડસવારોએ પ ાદારની ક ા અને તેમને મળતા પગારને અ ુ પ સેવા આપવાની હતી. મા ં

'રાખ' ના નામે ઘોડસવારોનો પગાર ૧૦૦૦/– િપયા આપવામા ંઆવતો હતો.૩૦ ઘણી જ યાએ આવા 

િનયમો ન હતા. ઘણી  જ યાએ પ ાદારો ઘોડો િસવાય ઉટ અને પાયદળ પણ રાખ  ુપડ  ુહ ુ.ં પ ાદારોને 

ધારા જુબ રાજયમા ંઅ કુ રકમ પેશકશ પે કુવવી પડતી હતી. આ પેશકશ મેળ યા પછ જ પણા 

આપવામા ંહતા. આ રદ કરલ પ ા ઘણી વખત પાછા આપવામા ંઆવતા ન હતા. જો પ ાદાર તે સમયની 
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પેશકશ આપવા તૈયાર હોય તો મહારા  તેને યો ય નણિય કર  પ ા આપતા હતા. ઈડરના મહારા  ારા 

રાજ તૂ શૈલીથી પ ાની વહચણી થતી હતી. એ ઉચીત ન હ .ુ ક, ઈડર રાજયના પ ાદારોનો રજ તૂ 

પ ાદારો સાથે સરખાવ ુ ં ઈડરના મહારા ની થિત અને રાજ તૂ રા ઓની થિત અને રાજ તૂ 

રા ઓની થિત સમાન ન હતી માટ રજ તૂ રા ુ ંરાજય કોઈપણ  દખલ થતી ન હતી. જયાર ેજ 

રાજયની થાપના થઈ યાર પછ  સરદારોએ ખડંણી ઈડર તરફણી મોકલવી પડતી હતી. ગભંીરિસહ ના 

સમયમા ંપ ાદારો પર કટલાકં દબાણો વધારાયા હતા. થી ેજ શાસનને લીધે મહારા ને પ ાદારો 

પર પકકડ મજ તુ થઈ હતી. ેજ સરકાર તરફથી મેજર લેુટાઈન ારા નોધ બનાવી હતી. મા ં૩પ 

સ યો ારા સહ  કરવામા ંઆવી હતી. આ ન ધમા ંગધંીરિસહના હકોના મથાળા હઠળ ઘાસદાણલ ખુડ લ 

ખચડ  વગેર સં યાબધં વ ઓુ દશાવાઈ હતી. ઘાસદાણા અને ખીચડ ની હક કત પ ાદાર ારા 

દ તાવેજોમા ંદશાવાઈ હતી. મા ંપ ાદારોએ એકબી ને વારાફરતી મહનતા ુ ંમળ  ુહ ુ.ં ને કારણે એક 

બી ુ ંર ણ થ ુ ંહ ુ.ં રાજયમા ંર ણદળની બદલીફ થવાથી કોઈપણ સમજ ણૂ આ ેપો થયા ન હતા. 

આ સમયે મેજર લેુ ટાઈને ક ુ ંહ ુ.ં ક, રાજયના પ ાદાર વડ મહારા  સલામી ક ખીચડ ના હકો ધરાવતા 

હતા. 

ગવનરને પો લટ કલ એજ ટની ટ મની પ ધિત પર અિવ ાસ હતો. મા ંપ ાદારોને તેમના હક 

દશાવવા માટ મહારા ની હાજર મા ંબોલાવવામા ંઆવતા હતા. આથી ુખયો મહારા ની સ ાનો િવરોધ 

કરવાની હમત કર  શકતો ન હતો. તેમને મળેલ પ ાઓ માટ  માટ મહારા નો આભાર માનતા  વધાર 

સતંોષકારક હ .ુ બધાજ પ ાદારોના મહારા  જોડ સતંોષકારક સબધંો હતા. લેુ ટાઈનના ર પોટ માણે 

બો બે સરકાર પ ાદારો પરના મહારા ના અિધકારો ર ુ  કયા હતા. પ ાદાર  રાજય અને તેઓની સેવાઓ 

આ દ તાવેજમા ંદશાવાઈ હતી. ઈ.સ. ૧૮રરમા ંમહ કાઠંાના ુ ખયાઓ ારા મેજર લેુ ટાઈનના લેખોમા ં

ર ણ કરાર દશા યા હતા. આ કરાર તગત ુખયા કોઈપણ નેુગારને ર ણ આપી શકતો નહ  ક, 

કાયદાની ઉપરવટ જઈ શકતો નહ  જયાર મહારા  નાની ઉમરના હતા યાર પ ાદારોએ ઘણા ગામડાઓ 

પર પકકડ ઈડર રાજયના ખચ મેળવી હતી. આ સમયે મહારા  ગભંીરિસહના કાકા લમિસહ કટલાક 

ઠાકોરો સામે બ ંપોકા  ુહ ુ.ં આ િવષમ પ ર થિતમા ંમહારા એ રાજયના સરદાર પ ાદાર સાથે રહ ને 

કા  ુમેળ યો હતો. મહારા એ બળવાખોર પ ાદાર સામે કાયવાહ  કર  હતી. રાજયની અ થર પ ર થિતને 

બળ વૂક દાબીદવા માટ પ ાદારની સ ાઓ છનવી લેવામા ંઆવી હતી. ઈ.સ. ૧૮રરમા ંમહારા એ બધાજ 

પ ાદારોને બોલાવીને એક કરાર ઉપર સહ  કરાવી દ ધી હતી. 

મેજર લેુ ટાઈન અને મહારા  કરારમા ંલખેલી બાબતોની અનદખી નહોતા કર  શકતા. આ  

કરારએ એક લુામી દ તાવેજ િસવાય કંઈજ ન હત.ં અને આ કરારમા ંસરદારોને કોઈ હોદો આપવામા ં

આ યો ન હતો. આ કરાર જુબ  સરદારોની વાષ ક આવક ૧૦૦૦/– િપયાથી વ  ુહોય તેમને ણ 

ઘોડા રાખવાની મં ુર  આપવામા ંઆવતી હતી. આમાથંી બે ઘોડા દરબારની સેવામા ંઆપવા પડતા હતા. 

તેઓ મા  એક જ ઘોડો પોતાની િમ કતની રાખેવાળ  માટ જ રાખી શકતા હતા.  સરદાર મહારા ની 

આ શરતો પાળવામા ંઅસમથ થતા તેમના માટ કરારમા ંકોઈ જ જોગવાઈ ન હતી. આ માટ મહારા  

૩૦૦ િસદ િસપાઈઓથી બનાવેલ ુકડ  રાખતા હતા. ના ારા  સરદારો પાસે બળજબર વૂક સહ  

કરાવવા દબાણ કરવામા ંઆવ ુ ંહત.ં કટલાક આ કરારને તેમની સ ાનો નાશ કરનારર ગણાવતા હતા. 

મહારા ની સ ાની શ કતનો કોઈ જ ઉ લેખ કરવામા ંઆ યો ન હતો. ેજ સરકાર પ ાદારો ુ ંર ણ 

કરવા માટ તૈયાર હતી. કમનસીબે ખોટ  અણસમજના કારણે કનલ લુે ટાઈનને ઈડરની સ ાદારો પર 

લાદ  હતી. ઈ.સ. ૧૮રરના કરાર જુબ બ ે બા ુએ સમતોલન સા  ુ હ ુ.ં આ કરારમા ં પ ાદારોની 

સેવાઓ થાપીત કરાઈ હતી. યાર રા ની ફરજો દશાવાઈ ન હતી. ુ ંકમા ંપ ાદારોની થિત રા ની 
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ઈ છા  પરજ આધાર રાખતી હતી. ડાયરકટર કોટ માનતી હતી. ક કનલ બેલે ટાઈન મહારા ની તરફણ 

કરતા હતા. તેમ ુ ંશોધખોળ પ રણામ લાવવામા ંત  િન ફળ ગયા હતા. તેમના રપોટ પ ાદારોને મળેલ 

સ ા ઈડરના રા ને કારણે ઓછ  ણુવતા વાળ  અને ઓછ  ચડ યાતી હતી. આથી પ ાદારો િવશેષ 

સ ાઓ રાજયમા ંભોગવી શકતા ન હતા. અચાનક મેજર બેલે ટાઈને પ ાદારો સાથે તેમ ુ ંકામ શ  ક  ુ

હ ુ.ં ક ટન માઈકલ ટોડ રુોપની પ ધિતનો અ યાસ કયા હતો.  રાજયે  રાજયે અલગ અલગ હતા. 

મેજર લેુ ટાઈનને પ ાદારોને સેવામા ંઆપેલા ઘોડાઓ ુ ં લી ટ તૈયાર ક  ુહ ુ.ં એક ર પોટ પણ 

તૈયાર કયા હતો આ રપોટ ુબંઈ સરકારને જમા કરલ હતો. આ ર પોટ તેમણે ઈ.સ. ૧૮રના કરાર પરથી 

બના યો હતો. ુબંઈની સરકાર આ ર પોટ ઈ લે ડની સરકારને મોકલી આ યો હતો. ુબંઈ સરકાર િમ. 

લેુ ટાઈનની ખામીઓ શોધી હતી. તેમણે સરદાર પ ાદારોને બચાવવાનો કોઈ જ ય ન કયા ન હતો. 

તેમણે મા  પ ાદારો ારા ભોગવાતી ૪૦–પ૦ વષ િવિશ ટ ણ કર  હતી. પરં  ુ ુ ય યાયાલયો બધા 

માટ મહારા  ગભંીરિસહ ને જવાબદાર ઠર યા હતા. તેઓ બી  કોઈ પણનો મત (િમ. લેુ ટાઈન, ક ટન 

માઈસ  ક બી નો મત) મા ય રા યો ન હતો. તેથી તેમણે ુબંઈ સરકારને અ થર પ ાદારોના હકકો 

િવશે ણ કર  હતી. સરદારને બધા ક થોડા ટકારના િવિશ ટ હકક જકાત, નાણા અને નૈિતક સેવાઓ 

રુવાર કરવાનો મોકો આપવામા ંઆ યો હતો. રુદારોને ઈડર રાજયમા ંલોકલ જકાતના િવિશ ટ હકક 

રુવાર કરવા કહવામા ંઆ ુ ંહ ુ.ં આ મા હતી સાથે ુબંઈ સરકાર કનલ લેુ ટાઈનને  પ ાદારોની 

ુની સ ાની ચાલતા હોય તેવા પ ાદારોને અલગ દશાવી શક તે માટ ફર થી થાિપત કરવા દશા  ુહ .ુ 

ેજ સરકારના પ રણામ માટ િમ. િવ લય સને પણ તેની કાયવાહ ના પ રણામ જમા કરાવવા ુ ં

કહવામા ંઆ  ુહ .ુ ધીર ધીર મ હકાઠંા એજ સી મયા દત સમય માટ બધં કરાઈ હતી. અને િમ. િવ લય સ 

ડાયરકટર તર ક જુરાતના કિમ રના હોદો બધી જ વાબદાર  સભંાળ  લીધી હતી. તેઓ પાછળથી 

વડોદરામા ં થાયી થયા હતા. આથી તેઓ ઈડરના મામલે યાન આપી શકતા ન હતા. હક કતમા ંતેઓ 

ઈડર અને અમદાવાદની ગોઠવણી અને યવહારના િસ ધાતંો રુા કરવા િનમાયેલા હતા. પરં  ુમહારા  

ગભંીરિસહ  ઈ.સ.૧૮૩૩મા ં ૃ  ુબાદ તેને પડતો કુવામા ંઆ યો હતો. 

મહારા  ગભંીરિસહ ના ૃ  ુપછ  બધી  જ સ ા 'છો ુરામ' ના હાથમા ંઆવી ગઈ હતી.  

ખરાબ ચા ર યનો માણસ હતો. તેથી ઈ.સ.૧૮૩૩મા ંરાજયમા ંઅ યવ થા યાપી ગઈ હતી. તેનો સામનો 

કરવો પડયો હતો. કોળ  અને બી  કટલાક ટુા ું લોકો રાજયમા ં ધા ૂધંી ફલાવતા હતા. મા ં પાલના 

ઠાકોર અને ટ ટોઈના ઠાકોરએ ન કના િવ તારમા ં ૂટંફાટ શ  કર  લીધી હતી. ઈડર ુ ંબગડ  ુ યવ થા 

તં  કારભાર  અને ખુની અણ આવડત ર ૂ કર ુ ં હ ુ.ં આ સજંોગોમા ંઈડરની મહારાણીએ ઈડરને 

સરકારના જોડાણમા ં કૂવા માટ ક ટન આઉટરામને અર  કર  હતી. અ યવ થાના સમયમા ંટ ટોઈના 

ઠાકોર પોતાની સ ાને ઈડરના િનયમો અને ગાયકવાડ વડ થપાયેલા િનયોમોથી અલગ કર  લીધી હતી. 

આથી આ ધુારાઅ વતં તાની ભાવનાને વ  ુ બળ કર  હતી. ેજ સરકાર તેની ઘટતી કાયદાક યતા 

રોકવા ઘણા ુ ધ વૂકના ફરફારો અમલમા ં કૂયા હતા. ેજ સરકાર કાયદાને અ ુ પ બધાની 

સમ યાની ચકાસણી કર  તેનો યાય આપવાની ખાતર  આપવામા ંઆવી હતી. ઈ.સ.૧૮૩૬મા ં ેજ 

સરકાર મહારા  અને પ ાદારોના સબધંો ઉપર દ તાવેજ તૈયાર કરવા જણા ુ ંહ ુ.ં પરં  ુઆ બાબત 

રાજનૈિતક કારણોને લીધે અમલમા ંઆવ શક  ન હોતી. 
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મ રણ તિસહના ંસમયમા ં મનગરમા ંિશ ણ ે ે થયેલ િવકાસ 
નેશ પી. કટારા 

Ph.D. Research Scholar; ઈિતહાસ અને સં ૃિત િવભાગ, જૂરાત િવ ાપીઠ અમદાવાદ 

માગદશક: ડૉ. િવ મિસહ અમરાવત 

વૂ િૂમકા 

ઈ.સ. 1822થી સૌરા ના દશી રજવાડા પર ટશ સવ પ રતા પ ટ ર તે થપાઇ હતી મનગર 

ક નવાનગર પણ સૌરા ના ંદશી રજવાડામંા ંમહ વ ુ ંરજવા ુ ં હ ુ.ંપહલા કાઠ યાવાડ ક સૌરા  અલગ 

િવ તાર તર ક ઓળખા ુ ં હ ુ.ં તેમા ં પણ સોરઠ,હાલાર,ઝાલાવાડ,ગો હલવાડ અલગ મહ વ ધરાવતા 

િવ તારો હતા.હાલાર િવ તાર એ ળૂ ક છના ડ ઓ એ થાપેલો હતો. કા ઠયાવાડના વાય ય ણૂામા ં

આવેલ દશ મરાવળે મેળવી પોતાના વૂજ હાલા  ના નામ ઉપરથી તે ુ ંનામ હાલાર રા ુ ંહ ુ ં

અને નાગના બદંર પાસે નવાનગર શહર ઇ.સ. 1540 મા વસા ુ.ં 

ડ ઓમા ં મ ની પદવી મનગરના શાસક જ ભોગવે છે.’ મ’ એટલે ‘ ે ઠ’ સવ રા યોમા ં

ે ઠ રાજક એમ એનો અથ સભંવે છે તે મ ુ ંનગર એટલે મનગર કા ઠયાવાડના પિ મ દશમા ં

મ રાવળ સ ા થાપી. 

મનગર ુ ં ભૌગો લક થાન 

મનગર રા ય 21.47’ અને 22.57’ ઉ ર અ ાસં અને 68.57’ થી 70.37’ વૂ રખાશં વ ચે 

આવેલો છે આ ભૌગો લક િવ તાર 14,215 ચો. કમી નો છે. મનગર જ લામા ં ુલ 10 તા કુાઓ આવેલા 

છે શહરની ઉ ર પિ મ તરફ બદંરો તથા નદ ઓ હોવાથી પાણીની ુ કલી ન હવત રહ છે. 

જોડ યા,સચંાના,બેડ ,સરમત,વા ડનાર,સલાયા,ઓખા વા બદંરો વેપાર અથ ઉપયોગી બ યા છે. 

રંગમતી,નાગમતી, લજર,િસહણ, પારલ,ડમી વી ુ ય નદ ઓ નો લાભ મનગર ને મળે છે. 

બરડા,ગોપ,દલાસા,અલોચની ુગંર માળા પણ આવેલી છે. મનગર ની આબોહવા માફસર ની છે. દ રયાઈ 

કનારો અને તળાવના કારણે આબોહવા સમઘાત રહ છે ઉનાળામા ંગરમી નહ  અને િશયાળામા ંઠંડ  નહ  

શહરનો ચોમા  ુમ યમ જોવા મળે છે. આમ આવી  ભૌગો લક પ ર થિતની સા ુ ળૂતા ને કારણે મનગર 

રા યનો િવકાસ ઝડપી બ યો હતો.  

મ રણ તિસહ 

જશવતં િસહના ૃ  ુબાદ િવભા  ના બી  દ ક ુ  રણ તિસહ નવાનગરની ગાદ  એ તા 

૧૧-૩-૧૯૦૭ ના રોજ આ યા. 

મ રણ તિસહનો જ મ ૧૦મી નવે બર ૧૮૭૨મા ં થયો હતો. મ રણ તિસહ િશ ણ 

રાજકોટની રાજ ુમાર કોલેજમા ંઅને પછ થી લે ડની ક જ િુનવિસટ ની િનટ  કોલેજમા ંલી ુ ં હ .ુ 

લે ડમા ં પોતાના અ યાસ દરિમયાન તેમણે અ યાસની સાથે સાથે કટની પરદશી રમતમા ં એક 

રમતવીર. તર ક િસ  મેળવી. સમયે એ ુ ંકહવા ુ ંક કાળ  ચામડ  વાળા કટ ુ ંખેલી  ણે એવી 

ેજ ની છાપ તેમણે ૂસંી નાખી. ેજોની ટ મમા ંરહ ને તેમણે અનેક દશોનો વાસ કય  હતો તે 

સમયના એક મહાન કટર હતા તેથી તેઓ રણ  ના ુલામણા નામથી િસ  થયા હતા. 

ભારતભરમા ંરમાતી ‘રણ  ોફ ’ પધાએ મ રણ તની િૃતને ચરં વી બનાવી દ ધી હતી. 

તેથી તેમણે રાજગાદ ની આશા રાખી ન હતી. કારણક રણ તિસહને મન કટ કાર કદ  પાસે રાજગાદ  

બ ુ નાની પડ  હતી અને તે એ ુ ંજ માનીને લે ડની ધરતી પર કટ રમતા ક રાજગાદ  મળવાની જ 

નથી. તેવા સમયે જ તેમને રાજગાદ  મ યાનો તાર મ યો હતો 
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મ રણ તિસહ  ઈ.સ 1895 થી 1904 ધુી તેમણે લે ડમા ંરહ ને કટની રમતમા ંઘણી 

િસ  મેળવી હતી સાથે સાથે િવ ા યાસમા ંપણ તેઓ ‘બે ર ટર-એટ-લૉ’ થયા હતા. કટની અનેક 

મેચોમા ંતેમની િસ ઓ માટની અનેક કિવતાઓ પણ રચાઈ હતી ુ ંક…….. 

કર મે કટ બેટ હૃ  જબ હટ દત 

બોલ ુ ં કરન કચ હમત હટ ત હ, 

ઓવર ઓર ડર હડ ાઉ ડ બોલ આ દક ુ ં, 

રાય રણ ત મ બેટ ફટકાત હ, 

બાઉ  બના ન હ, બહા ુ રકો ધાવ બીજો, 

ફ ડગ ભરનાર સો, બમાર બન ત હ 

બોલર બચારો નહ  ટ ક ુ ં હટાય શકત, 

પીછે િતપ છ  સબ મનમ ે ઝૂાત હ. 

િશ ણ 

૧૯મી સદ મા ં રણમલ  (1820-1952) િવભા  (1852-1903) જશવતંિસહ  (19૦3-1906) 

રણ તિસહ (1907-1933) દ વજયિસહ (1933-1948) વા રાજવીઓ મનગરની ગાદ એ આ યા. 

મ રણ તિસહ 1907-1933 દરિમયાન મનગરની ગાદ એ આ યા. તેમણે પોતાના શાસનકાળ 

દરિમયાન િશ ણના િવકાસ તરફ યાન આ ુ ંહ ુ.ં મનગર રા યના રાજવી રણ ત િસહ 1907-1933 

ધુીના 26 વષના શાસનકાળમા ંિવિવધ ે ે ધુારાઓ કર  મનગરનો આ િુનક કરણ કરવાનો ય ન 

કય  હતો. તેથી તેમણે આ િુનક મનગરના ઘડવૈયા કહવામા ંઆવે છે. 

મનગર રા યમા ં જુરાત સૌરા ના અ ય ભાગોની મ ા ણ મહતા ની ળૂ  િનશાળોમા ં

િશ ણ આપવામા ંઆવતો હતો. આવી િનશાળો ખાનગી ધોરણે ચાલતી હતી. 

મનગર એક જમાનામા ંસં ૃત અ યાસ માટ છોટ  કાશી તર ક િસ  હ ુ.ં સૌરા ના ા ણ 

િવ ાથ ઓ સં ૃતના ંઅ યાસ માટ મનગર આવતા. મનગર એ સમયે સં ૃત ભાષાના અ યાસ માટ 

મહ વ ુ ંક  હ ુ.ં મ રણમલ  બી ના સમયમા ંથયેલા સં ૃતના ખર પં ડત કશવ  શા ી ુ ંરહઠાણ 

સં ૃતના અ યાસ માટ આવેલ િવ ાથ ઓથી હમંેશા ંભરચક રહ .ુ શા ી ુ ંઘરએ મનગરની થમ 

પાઠશાળા હતી. પં ડત કશવ  શા ી પાસેથી સં ૃતનો અ યાસ કરનારાઓમા ંમાડંવીના શા ી િવ નાથ 

વ લમ , શા ી કાળ દાસ ગોિવદ , શા ી ઘે ભુાઇ જટાશકંર વૈ , િવ નાથ િવ લ , આચાય શકંરલાલ 

માહ ર અને હાથીભાઈ શા ીનો સમાવેશ થાય છે. 

વીસમી સદ ની શ આતથી જ  તે રા યને કળવણી ખાતાનો હવાલો સ પવામા ંઆ યો હતો. 

ના કારણે સૌરા ના દશી રજવાડાઓએ ાથિમક િશ ણના િવકાસ માટ ઘણા ય નો કયા હતા. 

મનગર રા યના રાજવી મ રણ તિસહ  ઉ ચ િશ ણ ા ત કરલા અને ગિતમાન િવચારસરણી 

ધરાવતા રાજવી હતા. ી મસાહબ સ ા પર આ યા પછ  િશ ણમા ંિવ તરણની નીિત અપનાવી હતી. 

રણ તિસહ સ ા સભંાળ  યાર 1907 મા ંનવાનગર રા યમા ં118 ાથિમક શાળા હતી  ઇ.સ. 

1931 મા ં217 ની થઈ હતી. ૧૯૦૭મા ં ુલ-૧૩ ક યાશાળાઓ હતી મા ં1,286 ક યાઓ િશ ણ લેતી હતી. 

મનગર રા યમા ં1911 થી ાથિમક િશ ણ મફત કરવામા ંઆ  ુહ ુ.ં યારબાદ ોલ રા ય 

ારા ૧૯૧૪મા ં ાથિમક િશ ણ મફત કરવામા ંઆ ુ ંહ ુ ં

મહારા  મ સાહબના ૪૩ મા ંજ મ દવસે હરાત કરવામા ંઆવી હતી ક હવેથી મા યિમક 

િશ ણ મફત આપવામા ંઆવશે. થી મા યિમક િશ ણમા ંસારો િવકાસ થયો હતો. નવાનગર રા યએ 

1916મા ંમા યિમક િશ ણ મફત હર ક  ુહ ુ.ં મહારા  મસાહબના એવા ય નો હતા ક િશ ણમા ં
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એવા િવષય દાખલ કરવા જોઈએ ક  ય તને વનમા ંઉપયોગી બને, િવ ાથ ઓને ો સા હત કર , 

ટકિનકલ િશ ણમા ંતેઓ તૈયાર થાય તેવી તેમની ઇ છા હતી. 

મ િવભા એ નવાનગર રા યમા ં મહારાણી િવ ટો રયાના િસ વર ુબલી સગેં ક યા 

શાળાની થાપના કર , ક યા કળવણીનો ારંભ કય  હતો. આ ક યા શાળાની થાપના 1887ના રોજ 

કરવામા ંઆવી હતી. આ ક યા શાળા ુ ંનામ િવ ટો રયા ુ બ લ ૂલ એ ુ ંરાખવામા ંઆ ુ ંહ ુ.ં ઇ.સ. 

1901-2મા ંરા યમા ંક યાઓને ાથિમક િશ ણ આપતી સં થાઓ ૧૨ હતી  વધીને 1909-10 મા ં૧૪ ની 

થઈ હતી. ાથિમક િશ ણ રા ય ારા મફત કયા બાદ તેની અસર ક યા િશ ણ પર પડ  હતી. આમ મ 

રણ તિસહ ના સમયમા ંક યાઓ માટની મા યિમક શાળા પાયો નખાયો હતો. આ ક યા શાળા ુ ંભ ય 

અને કલા મક મકાન લોકફાળામાથંી બાધંવામા ંઆ ુ ંહ ુ.ં  ઇમારતે  ‘ મનગરના ર ન’ તર ક નામના 

મેળવી હતી. આમ 1910-1944 ધુીના ગાળામા ંક યા કળવણી આપતી શૈ ણક સં થાઓમા ંવધારો થયો 

હતો. 

મનગર રા યમા ંઆઝાદ  વૂ ઉ ચ અ યાસ માટની એક પણ કોલેજ ન હતી. તેથી મૅ કની 

પર ામા ંઉ ીણ થયલેા િવ ાથ ઓને ઉ ચ અ યાસ માટ અ ય થળે જ ુ ંપડ ુ ંહ ુ.ં ઉ ચ અ યાસ માટ 

તેમણે િશ ય િૃ  આપવામા ંઆવતી હતી. આથી િવ ાથ ઓ અ યાસ માટ ભાવનગરની શામળદાસ કોલેજ 

તથા ૂનાગઢની બહાઉ ન કોલેજ તથા અમદાવાદની જુરાત કોલેજ અને અ ય કોલેજોમા ંઉ ચ િશ ણ 

માટ દાખલ થતા હતા. 

આમ, રા ય ારા ઉ ચ િશ ણની ઘણી સવલતો રુ  પાડવામા ંઆવતી હતી. પરં  ુછેક આઝાદ  

મળ  યા ં ધુી મનગરમા ંએક પણ ઉ ચ િશ ણ માટની કોલેજ ખોલવામા ંઆવી ન હતી. ૂનાગઢ અને 

ભાવનગરની મ કોલેજની થાપના માટની બધી અ ુ ૂળતા મનગરમા ંહતી. તેમ છતા ં મનગરમા ં

ઉ ચ િશ ણ માટ એક પણ કોલેજ થાપવામા ંઆવી ન હતી. તે બાબતે આ ય થાય. 

મ રણ તિસહના મહ વના કાય  

મ રણ તિસહ ઈ.સ 1918મા ંમો ટ  ુચે સફડ ધુારાની વૂ દશી રા યમા ંરાજવીઓ તરફથી 

ધુારાઓની યોજના દાખલ કરવા માટ ચાર રા ઓને ૂટંવામા ંઆ યા હતા તેમાનંા એક રણ તિસહ 

હતા. 

ઈ.સ. 1920, 1922 અને 1923મા ં તેઓ રા ઓના િતિનિધ તર ક િનવામા ં લીગ ઓફ 

નેશ સની બેઠકમા ંહાજર  આપવા ગયા હતા. અને થોડા વષ  બાદ ઈ.સ. 1930 અને 1931મા ંતેઓ લડંનમા ં

ગોળમે  પ રષદમા ંપણ ગયા હતા. તેઓ નર  મડંળના સ ય તો હતા જ, પરં  ુ1932મા ંતેઓ તેના 

ચા સેલર ( ખુ) િનમાયા હતા. નવાનગર રા યમા ં મ રણ તિસહના સમયમા ંબધા ધમના લોકો 

હળ મળ ને ઉ સવોની ઉજવણી કરતા. મા ંજ મા ટમી, નવરા ી, મોહરમ, સવં સર  ક પછ  ઈદ હોય 

બધા ધમના તહવારો ને બૂ ઉ સાહભેર ઉજવતા હતા. તેમના શાસનના ં25 વષ રુા થયા તે સમયે 

રજત-જયિંતની ઉજવણી કરવામા ંઆવી હતી. આમ મ રણ તિસહ એક ઉ સવિ ય રાજવી પણ હતા. 

નવાનગરની ગાદ  સભંા યા બાદ મ રણ તિસહ પોતા ુ ં યાન મનગર શહરના િવકાસ 

તરફ આ ુ ંહ ુ.ં ના કારણે એટ ુ ંબ ુ ં રમણીય બની ગ ુ ં હ ુ ં ક તેને ‘સૌરા ના પેર સ’ની ઉપમા 

આપવામા ંઆવી હતી. 

ઉપસહંાર 

મ રણ તિસહ સ ા પર આ યા બાદ તેમણે મનગર શહરના િવકાસ ઉપર ભાર ૂ ો હતો 

તેમના સમયમા ંિશ ણને ો સાહન ૂ ું પાડવામા ંઆ ુ ંહ ુ.ં રણ તિસહના સમયમા ં ાથિમક તેમજ 

મા યિમક િશ ણ મફત કરવામા ંઆ ુ ંહ ુ ં ના ારા િશ ણમા ંઉ રો ર વધારો થયેલો જોવા મળે છે. 
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આમ 19મી સદ ના ઉ રાધમા ં મનગર રા યમા ં િશ ણનો ન ધપા  િવકાસ થયો હતો. પરં  ુઉ ચ 

િશ ણ માટની બધી જ અ ુ ૂળતા હોવા છતા,ં રા યમા ંઉ ચ િશ ણ માટ કોઈ પગલા લીધા ન હતા. 

રા ની ને અ ય રા યમા ંઉ ચ િશ ણ લેવા માટની ફરજ પડ  હતી. 
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“ગેરનો મેળો” કવાટં 
                                                   ડૉ સાબતિસહ લ મણિસહ પટલ 

                                                  ી ુ ત વન વામીબાપા આટસ કોલેજ  

                                                   વાઘ રુ, ઈિતહાસ િવભાગ. 

 

૧. તાવના :  

        ગેરનો મેળો હાલમા ંછોટાઉદ રુ લાના કવાટં ખાતે ભરાય છે. ગેરનો મેળો ભારતમા ંજ નહ  

પરં  ુિવ ભરમા ં યાતનામ છે. આ મેળા ુ ં ુ ય આકષણ ુ ંક  હોળ ના તહવાર (પવ) દર યાન ભીલ 

આ દવાસીઓ ઘરેયા બની ધાિમક તપ યા, સાધના તેઓ ધર-પ રવારની બહાર ગામની સીમમા ંઘેરયા 

બનીને પાચં દવસ ધુી સાધના કરતા ંહોય છે. આ દર યાન આ ભીલ આ દવાસીઓ ગૈર ૃ ય પણ કરતા ં

હોય છે. આ ઘેરયાના ૃ યને જોવા માણવા દશ-િવદશમાથંી સહલાણીઓ આ મેળામા ંભાગ અ કૂ આવતા ં

હોય છે. 

૨. હોળ ના તહવાર ુ ંમહ વ : 

 ભારતમા ંખાસ કર ન ેપિ મ ે મા ંએટલે ક જુરાત, રાજ થાન, મ ય દશ અને મહારા મા ં

ભીલોની સારા માણમા ં વ તી જોવા મળે છે. આ ભીલ આ દવાસીઓમા ં હોળ ના તહવાર ુ ં ધાિમક, 

સામા જક અને સાં ૃિતક ર ત ેઅને ું મહ વ રહ ુ ંછે. આ હોળ ના તહવારમા ંદશના કોઈપણ ણૂામા ંરહતો 

ભીલ આ દવાસી સમાજ લોકો હોળ ના પવ દર યાન પોતાના વતનમા ંઅવ ય આવતા ંહોય છે. પોતાના 

પ રવાર સાથ ેઆ હોળ  ના તહવારની ઉજવણી કરતા ંહોય છે. ભીલ આ દવાસીઓ આખા વષ દર યાન 

થયેલ ગભંીર બીમાર થી સારા થવા તેમજ પોતાના પ રવાર, ખેતીવાડ , ઢોર-ઢાખંર વગેર સારા રહ તેવી 

માનતાઓ, બાધાઓ અને મા યતાઓ વગેર રાખતા હોય છે. ત ેબધી માનતાઓ હોળ  ગટાવવાથી આ 

બધી માનતાઓ રૂ  થાય છે. અને અ ગયારસ થી પાચંમ ધુી તેઓ ઘરેયા બની સાધના કરતા જોવા 

મળે છે. સાથ-ેસાથ ેમેળાઓમા ંતેઓ ઘેરયા ૃ ય કરતા ંજોવા મળે છે.  

 મોટાભાગના મેળાઓની તૈયાર  હોળ ના એક મ હના વૂ “ડાડં” (એક કારનો થાભંલો રોપવો) 

રોપાયાની સાથે તૈયાર  શ  કર  દવામા ંઆવે છે. આ ડાડં રોપવાની શ આત “મહા” મ હનાની નુમ થી 

થાય છે. એટલે ક હોળ ના એક મ હના અગાઉ હોળ ની તૈયાર ઓ આરંભી દ છે ક હોળ ના વધામણા ંકર  

દ છે. યાર હોળ નો ડાડં રોપાય ગયા બાદ ભીલ આ દવાસીઓ કોઈ પણ ભુ સગંો ઉજવતા ંનથી. મ 

ક, લ ન, ગોળ-ધાણા, પા ,ુ ગામના ઇ ટદવ, ઘરમા ં ુ , ખ ી દવની ુ  થગીત કર  દવામા ંઆવે 

છે. આ બધા સગંો હોળ  બાદ પાચંમ પછ  શ  થાય છે. 

૩. ભં ુ રયાના હાટ : 

 આ િવ તારમા ંહોળ  પહલા અઠવા ડયાક હાટ ભરાય છે. ને ભં ુ રયાના હાટ ક ભં ુ રયા પવ 

તર ક ઓળખાય છે.  હોળ ના પવ અગાઉ િવિવધ નગરો, મોટા ગામોમા ંસા તા હક ક અઠવા ડયાક હાટ 

ભરાય છે. આ ભં ુ રયાના હાટ ખાસ કર ને કવાટં, છોટાઉદ રુ, ઝોઝ, રંગ રુ(સ), દહવાટ, પાનવડ, 

કઠ વાડા,ં ચાદં રુ, અલીરાજ રુ, છકતલા, વખતગઢ, નમાલ, સોઢવા, ઉમરાલી, બરઝર, વાલ રુ, 

ઝા આુ વગેર જુરાત અને મ ય દશ અને મહારા ના કટલાક ભીલ આ દવાસી વસતી ધરાવતા 

િવ તારમા ં ૬૦ ટલા થળોએ ભં રુ યાના હાટ(મેળાઓ) ભરાય છે. આ ભં રુ યા હાટમા ંઆખા વષ 

દર યાન કામમા ં ય ત ભીલ આ દવાસીઓ થોડાક હળવા થઈ પોતાના સાં ૃિતક  પરંપરાગત ભીલ 

આ દવાસીઓ વ  ધારણ કરતા હોય છે. તેમજ પરંપરાગત આ ષૂણોથી સ જ થઈને પોતાની આગવી 
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સં ૃિત તુ કરતાહંોય છે. આ દવાસી સં ૃિત અને પરંપરાઓન ે વતં રાખવાનો યાસ કરતા ંહોય છે. 

આ ભં રુ યા હાટમા ં વુાન- વુતીઓ ભ યા- ુચીયા, બરફના ગોટા, મીઠા િસગોડાના પાન વગેર ખાવા-

ખવડાવાની પરંપરા જોવા મળે છે.  

૪. લૂના મેળાઓ : 

 હોળ  દહન બાદ આ દવાસી િવ તારમા ં લૂના મેળાઓ ભરાતા ંહોય છે. મા ંરાઠવા, નાયકડા, 

ધાણકા-તડવી આ દવાસીઓ તેમની બાધાઓ, માનતાઓ આગના લબંચોરસ બનાવેલ ખાડામા ં ુ લા પગે 

હાથમા ંના રયેળ અને પાણીનો લોટો લઈને ચાલતા ંહોય છે. આમ લૂના મેળામા ંબાધા-માનતા રૂ  

કર ને લૂ ઉતારવામા ંઆવે છે. આ ઉપરાતં આ િવ તાર કવાટંથી ૧૫ કમી મ ડયા ગામમા ંગોળફ રયાનો 

મેળો ભરાય છે મા ંરાઠવા આ દવાસીઓ એક ચગડોળ વા ટ ડ પર લટકતા હોય છે. મને  અ ય 

લોકો ગોળ-ગોળ ફરવવાતા હોય છે.  

૫. ગેર (ઘેરયા)નો  ઇિતહાસ : 

િવ યાચલ- સાત ડુામા ંદાબ મડંળના રા  તોરણમલના ુ  રાજ ુમાર ાટાદવ, િવનીયોદવ, 

ગ બદવ, બાબા હરા દવ, યાહા મોગીમાતા, રાણીકાજલ, કાલીકામાતા વગેર ભીલો દવતાઓએ હોળ ના 

વૂમા ં1500 વષ વૂ ુ કાળની મહામાર  ુ ર થઈ હતી. તેની શુીમા ંહોળ  પવમા ંઘરૈયા(ગેર) બની 

પાચં દવસ ધુી સાધના અને ૃ ય કર  મરઘા-ંબકરાની બલી આપી, મ ુડાના ંફળોનો રસનો સાદ લઈ 

સૌ ભીલ રા ઓ તેની ઉજવણી કર  હતી. આમ યારબાદ આ થા ાચીન સમયથી જ સાત ડુા- 

િવ યાચલના ભીલો ારા હોળ ના પવમા ંઘરૈયાઓ બની ઉજવણી કરવામા ંઆવે છે. હોળ ના આ પવમા ં

ખાસ કર ન ેમહારા ના ખાનદશના દાબા, કાઠ , મોલગી વગેર ગામોમા ંઅને જુરાતના ંમાણકા (કવાટં), 

પડવાણી, છરવાટા, હાફ ર, ધારસીમલ, પાટ(દડ યાપાડા), મોગલી (મહારા ), મથવાડ (મ ય દશ) 

વગેર ભીલોના ગામોમા ંરજવાડ  હોળ ુ ંઆયોજન થાય છે. અહ  આ ુ-બા ુના ગામોના ભીલો આ રજવાડ  

હોળ મા ં જઈને યા ં માનતા, બાધા રૂ  કરવા માટ ગેર(ઘૈરયા) બને છે. જુરાત, મ ય દશ અને 

મહારા ના ભીલો ઘરૈયા બની ગેર ૃ ય કર છે. આ ઘરૈયાઓ હોળ થી લઈને પાચંમ ધુી પોતાના ઘરની 

બહાર ગામની પાદરમા ંબધા ઘરૈયાઓ પાચં દવસ ધુી રહ છે. તેઓ ઠંડ , ગરમીમા ં ુ લા શર ર રાત-

દવસ સાધના કર છે. તેઓ જમીન પર પથાર  વગર ઈૂ રહતા હોય છે. ઘર બહાર ગામ માથંી ઉઘરાવીને 

ખા ુ ંપડ છે. પાચં દવસ તેઓ ૃ ય તેમજ અસ  તડકો-ગરમી આકર  સાધના કર  ૃ ય કરતા ંહોય છે. 

આમ ઘૈરયાઓ ૃ ય સાથે તેમની સાધનામા પણ ધાિમક ા જોડાયેલી હોય છે.  

૬. ગેરનો મેળો : 

ભીલ રણ તભાઈના જણા યા જુબ ગેરનો મેળો લગભગ ાચીન સમયમા ં ભીલ રા  

તોરણમાલનો ુ  રા ફા ટા ારા શ  કરવામા ંઆ યો હોવા ુ ં ણવા મળે છે. નો સમય ઇ.સ. વૂ 

500 વષની હોવાની મા હતી મળે છે. 

કવાટં નગરમા ંગેરનો મેળોની શ યાત આઠમી સદ મા ંથઈ હતી. કવાટં ખાનદશનો ઉ રનો દશ 

તર ક ઓળખાય છે. કમક કવાટં નગર ુ ંઆ ે ુ ંએક મો ુ ં ગામ ુ(ંનગર) હ ુ.ં અહ  સીમતંો, શા કુારો, 

મહાજનો તેમજ કાર ગરનો વગ રહતો હતો. આ વેપાર  વગ સાથે ભીલ આ દવાસીઓ તેમની સાથે 

ઔષિધઓ, જગંલનો કાચોમાલ, વ ય પેદાશો વગેરની સાથ ે વનજ રયાતની વ ઓુ લે-વેચ અને 

ખર દ-વેચાણના યાપાર  સાથે તેમના સબધંો જળવાયેલા હોવાથી આ નગરમા ંહોળ ના પવમા ંશા કુારો, 

વેપાર  અને મોટા કાર ગરો પાસથેી ગેર ઉઘરાવવાની થા શ  થઈ  વખતો વખત સમય જતા ંિવશાળ 

મેળામા ંપ રવિતત થઈ.    
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ગેરના મેળાઓ ખાસ કર ન ેિવ યાચલ અને સાત ડુામા ંવસવાટ કરતા ંભીલ આ દવાસીઓ ારા 

ઘરૈયા બની ગેરની સાધના અને ૃ ય કરતા ંજોવા મળે છે. આ મેળા ુ ં ુ ય આકષણ ઘરૈયા બનેલા ભીલ 

આ દવાસીઓની િવિવધ ૃ ય મડંળ ઓ હોય છે. 

૭. ગેરનો મેળો કવાટં :  

        કવાટં નગરમા ં ગેરના મેળાના દવસે ખાસ કર ન ે કવાટં, કાઠ , મોલગી, માણકા, હાફ ર, 

પડવાણી, ધારસીમલ, સરવાટા, સાગબારા, પાટ, ડડ યાપાડા વગેર ગામોમા ંરજવાડ  હોળ ુ ંઆયોજન 

થાય છે. યા ંહો લકા દહન બાદ લૂના મેળામા ંઅહ  આ ભીલ આ દવાસીઓ ઘરૈયાઓ તૈયાર થઈને કવાટં 

ખાતે ભરાતા ંગેરનો મેળામા ંઘૈરયાઓ પોતાની  ુકડ ઓ બનાવીન ેઆવતા ંહોય છે.  

 આ ગેરના મેળાની તૈયાર  ડાડં રોપાયા પછ  કર  દવામા ંઆવતી હોય છે મા ંમોટા ંમોરપ છ 

અને કમરમા ંબાધંવા માટના ુઘંરા (લગભગ ૨૦ થી ૨૫ કલોના વજન ધરાવતા)ની ખર દ  કરવા હાટમા ં

જતા હોય છે. જગંલોમા ંજઈને મોરના પ છા ભેગા કર  યવ થત મોરપ છ તૈયાર કર , માથા પર બાધંવા 

માટ બાધંણીઓ તૈયાર કરવામા ંઆવે છે. ઘૈરયાઓ ારક પણ રંગોનો ઉપયોગ કરતા ંનથી. તેઓ ુદરતી 

ર તે મળતી સફદ માટ નો ઉપયોગ પોતાના ચહરાને રંગવા માટ કર છે. આ માટ  પડવાણી-મેણ વગેર 

ગામોમાથંી મળ  રહ છે.  અઠવાડ યા ધુી રંગાયેલી રહ છે. આ ઉપરાતં ભીલ આ દવાસીઓ ગેરની 

તૈયાર મા ંઢોલ અને વા જ ોમા ંભીલ ઢોલ, વાસંળ , ઘુરા,ં ખળ- ખળ યા વગેર નો ઉપયોગ કરતા હોય 

છે. વા જ ો ારા યો ય રૂ આવે તે માટ ડાડં રોપાયા બાદ રોજ રા ે ગામના લોકો ચો સ થાન ેએકઠા ં

થઈન ેવા જ ો વગાડ  તાલ મેળવતા હોય છે. 

 ગેરનો મેળો કવાટં ખાતે હોળ કા દહનના ી  દવસે (ફાગણ વદ ીજ)ના રોજ   ભરાતો હોય 

છે. કવાટં નગર ઉપરાતં શાસન તં , સરકાર  વહ વટ  તં , જુરાત સરકાર ુ ંપયટન િવભાગ પણ આ 

મેળામા ંસહભાગી બને છે. આ મેળામા ંઆવતા ઘૈરયાઓની ુકડ ઓને તેમજ લોકોને સરકાર  વહ વટ  તં  

ારા િુવધાઓ રૂ  પાડવામા ંઆવે છે. આ ઉપરાતં ભીલ ઘરૈયાઓની ુકડ ને ો સાહન ઇનામો, રોકડ 

પ રતોિષક ઈનામ આપવામા ંઆવે છે. ઘૈરયા ારા ઈનામ મેળવવા, બ સ માગંવામા ંઆવે છે. ને ‘ગેર’ 

(ગોઠ) ઉઘરાવ ુ ંકહવામા ંઆવે છે.  

 આ ગેરના મેળામા ંભીલ આ દવાસી ારા મેળામા ં મોરપ છ, કડમા ં મોટા ુઘંરા તેમજ સફદ 

ુદરતી રંગો(ગડ )થી રંગાઈને ઘૈરયા તૈયાર થઈને વુકો ૃ ય કરતા ંજોવા મળે છે. તેમને સાથ આપવા 

માટ વુતીઓ પણ પરંપરાગત વેશ ષૂામા ંતેમની સાથ ેનાચ-ગાનમા ંતાલ મીલાવી ૃ ય કરતી જોવા 

મળે છે. 

 આ ગેરના મેળામા ંઘૈરયા ુ ંગેર ૃ ય જોવા માટ કવાટં નગરમા ંલાખોની સં યામા ંલોકો જુરાત, 

મહારા , મ ય દશ, અને રાજ થાન તેમજ દશના અ ય ભાગોમાથંી લોકો આ ભાતીગળ મેળાને જોવા 

ઉમટ  પડ છે. આ ઉપરાતં ૫૦૦ થી વ  ુિવદશી નાગર કોન ે પણ જુરાત ુ રઝમ િવભાગના સહયોગથી 

િુવધા ઉપલ ધ કરાવવાના કારણે િવદશી સહલાણીઓ પણ અહ  ગેરના મેળામા ંજોવા મળે છે. કવાટંના 

ગેરના મેળામા ંભીલ ઘરૈયાઓન ેજોઈ અને તેમની ફોટો ાફ  અને સે ફ  લેવા માટ પડાપડ  કરતા ંિવદશી 

સહલાણીઓ અને દશના અ ય ભાગો માથંી આવેલા મહમાનો જોવા મળે છે. 

  કવાટંના ગેરના મેળામા ંભીલ આ દવાસીઓની ઘરૈયા ુકડ ઓની સાથે સાથે અ ય આ દવાસી 

િતઓ મ ક નાયકડા, રાઠવા-કોળ , તડવી, ધાણકા વગેર આ દવાસીઓ િતઓ ઢોલની તાલે ટ મલી 

ૃ ય કરતા પણ જોવા મળે છે. આ ગેરના મેળામા ંરાઠવા-કોળ , નાયકા, આ દવાસીઓ તેમના પહરવેશ 

લાલ પાઘડ , લી ુ ંઅગર ુ,ં ધોતી અને હાથમા ંશેરડ ના ંસાઠંા સાથે ઢોલના તાલે ટ મલી ૃ ય કરતા ં

ગેરના મેળામા ંજોવા મળે છે. તેમનો પહરવેશ દશ-િવદશમાથંી આવેલા સહલાણીઓ ુ ં યાન ખેચે છે.  
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 આ ઉપરાતં મહારા ની રોડવી-ઓગ ડયા પાટ  ારા રોડાલી ૃ ય કરવામા ંઆવે છે. મા ં ુ ુષો 

ીનો વેશ ષૂા ધારણ કર  રોડાળ  ૃ ય કર છે. મા ંભવાઇ સાથે ૃ ય અને ગીતોની રમઝટ મ ેછે. 

આમ આ ગેરના મેળોમા ંભીલ ઘરૈયા ઉપરાતં રાઠવા, કોળ , નાયકડા, ધાણકા, તડવી વગેર આ દવાસીઓ 

પણ બૂ જ મોટા માણમા ંભાગ છે. ણેય રાજયોના લાખોની સં યામા ંલોકો આ મેળાની મ  માણે છે.   

૮. ૂ યાકંન : 

 જુરાતના ં છોટાઉદ રુ જ લાના ં વષ દર યાન જોવા જઈએ તો 30-35 ટલા આ દવાસી 

મેળાઓ ઉ સવોની ઉજવણી થતી હોય છે. આ ે મા ંભીલ, રાઠવા-કોળ , નાયકડા, ધાણકા આ દવાસીઓ 

ારા તેમના ઉ સવો અને મેળાઓ ુ ંઅનો ુ ંમહ વ રહ ુ ં છે. આ ઉ સવો અને મેળાઓમા ંપણ ૃિતના 

ત વ અને ૃિત ૂ નો મ હમા જોવા મળે છે. આ ઉપરાતં આ ે મા ંભીલો ુ ંઘૈરયા ૃ ય, રાઠવા-કોલી ુ ં

ટ મલી ૃ ય વગેર ૃ ય પણ બૂ ણીતા છે. આ ઉપરાતં અહ ના રાઠવા-કોળ  આ દવાસીઓ ુ ંિપથોરા 

ચ કળા પણ યાન આકષક હોય છે. અહ  આ દવાસીઓની પરંપરાગત આ દવાસીઓની વાનગી રાઠવાના 

ઢબરા, સાનક યા, ભીલના દાલ-પનીયા, આબ લયા, ુમં  વગેર વાનગીઓ અહ  સૌથી ચ લત છે.  

દશ-િવદશમાથંી આવતા સહલાણીઓ જુ મોજ થી આરોગતા હોય છે. આ દવાસી લોકસં ૃિતનો િવકાસ 

થાય તે દશામા ંસરકાર ીના ય નો થઈ ર ા છે. પરં  ુજો િવિશ ઠ ય ન થાય તો તેનાથી થાિનક 

આ દવાસીઓનો િવકાસથાય તેમ છે. તેમને ઘર ગણે રો  રોટ  મળ  શક તેમ છે. થાિનક રોજગાર ની 

તકોમા ંવધારો થાય  વધે તે દશામા ંચો સ ય ન થવા જોઇએ  થઈ ર ા છે. 

૯.      સદંભ ૂચ : 

૧.  “છોટાઉદ રુ ખાતે હોળ નો ડાડં રોપી આ દવાસીઓ ારા હોળ ના વધામણા”ં સદંશ (વડોદરા-

છોટાઉદ રુ) તા-૧૦-૦૨-૨૦૨૨ 

૨.  પટલ કાન ભાઈ, છોટાઉદ રુ જ લાના આ દવાસી સમાજોનો સાં ૃિતક અને માનવશા ીય 

અ યાસ, ભાષા સશંોધન કાશન ક , તેજગઢ, છોટાઉદ રુ,૨૦૧૬. 

૩.  આ દવાસી ે ો કા સાં ૃિતક પવ : ભગંોર યા. webdunia.com ( હ દ ) 

૪.   KAWANT MELA : THE GAIR FAIR OF GUJARAT IN INDIA. 

 https://www.robertvankoesveld.com  

૫.  લૂના મેળામા ંધગ ઘગતા ગારા પર ુ લા પગલે ચાલીને માનતા રૂ  કર છે 

 By :- નવ જુરાત સમય. https://www.navgujaratsamay.com 

૬.  આ દવાસી મેળા : worldpress.com Website  : https://www.worldpress.com 

૭.  બ  લુાકાત (દર વષ બનતા ઘેરયાઓ) : 

 ૭.૧.  ભીલ છગનભાઈ (માણકા) 

 ૭.૨.  ભીલ લુિસગભાઈ (હાફ ર)  

 ૭.૩.  ભીલ રણ તભાઈ (માણકા) 

 ૭.૪.  ભીલ રાયમાલભાઈ ( બા ુગંર)  

 ૭.૫.  ભીલ માલિસગભાઈ (મોગરા)  

 ૭.૬.  ભીલ સજંયાભાઈ (છોડવાણી)  

 ૭.૭.  ભીલ કાન ભાઈ (માણકા) 
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પચંમહાલ લાના ંઆ દવાસીઓ ુ ંસામા ક વન 

કલાસબેન રિતલાલ બા રઆ  

Ph.D. િવ ાથ ; જુરાત િવ ાપીઠ  

તાવના : 

જુરાતના વૂ સરહદ આવેલા પચંમહાલના દાહોદ જ લામા ંઆ દવાસી સમાજમા ંલોકો વસવાટ 

કર છે. દાહોદ જ લાની િવશેષતા એ છે ક તેના એક છેડ રાજ થાન અને બી  છેડ મ ય દશ આવેલો છે. 

પચંમહાલ જ લાના કાલોલ, હાલોલ, ગોધરા અને ણુાવાડા તા કુાઓમા ંકટલાક િવભાગો િસવાય આ 

લો સામા ય ર તે ુગંરાળ છે. પચંમહાલ જ લાને બે ુ ય ા ૃિતક િવભાગોમા ંવેચવામા ંઆવે છે. 

ઉ ર અન ે વૂ િવ તારમા ં ુ ય વે ઝાલોદ, દાહોદ, સતંરામ રુ અને દવગઢબા રયા તા કુાઓનો સમાવેશ 

થાય છે.  ુગંરો અને જગંલોથી છવાયેલો છે. તેમા ંવ ચે-વ ચે નદ ના ખીણ દશમા ંસપાટ મેદાનો 

આવેલા ંછે. પચંમહાલ જ લાના મોટા ભાગના િવ તારમા ંિવશેષ માણમા ંઆ દવાસી લોકો વસવાટ કર 

છે. આ દવાસી લોકો વભાવ ે વ છદં , વતં , કાયદાને નહ  ગણનારા, મારફાડ કરનારા, એકદમ ઉ કરાઇ 

જનારાના અને ઉ માદ યા હોય છે. અને ચોર  ક ૂટંફાટ કરવી એમાયં હ ુ ંન હ ગણતા.તેમા ંઉલટો આબ  

માને છે. સગં આવે યાર ઢોર ઉપાડ  જવામા,ં ચોર  કરવામા ંક િન ન જ યાએથી જતા-આવતા ને ધોળે 

દાડ ૂટંવામા ં કુતા નથી. ુ કાળ ક મ ઘવાર ના સમયમા ંરા ય તરફથી સ તાઈ થવાથી તેઓ ઉ કરાઈ 

ય છે. યાર તેઓ કાયદાને બા ુ પર કૂ  કામ કર છે. એ ઉપરાતં તેઓ સતંોષી, સ યવાદ , આ યા 

ગયાનો આદર-સ કાર કરનારા, સ ાધાર ઓને માન આપીને સરકારથી ડર ન ેચાલનારા હોય છે. સતંોષી 

તો એવા હોય છે ક એક ટંક ુ ંખાવા ુ ંહોય છે યા ં ધુી બી  ટંકની ફકર કરતા નથી. ટાઢ - તાપની 

ચતા કરતા નથી. ઉપરાતં ને આ ય આપતા તેને  કદ  પણ દગો દતા નથી. તે ુ ંર ણ કરતા ંકદાચ 

વ આપવો પડ તો પણ તેમ કરતા પાછ  પાની કરતા ન હતા.  

આ દવાસી િતઓ : 

ભીલ : પચંમહાલમા ંઆ દવાસી વ તીમા ં જ લોમા ંભીલો બ મુતીમા ંછે. ભીલોની પેટા િતઓ ઉપરાતં 

પચંમહાલમા ંઅ ત વ ધરાવતી અ ય આ દવાસી િતઓ વી ક નાયકા અને રાઠવા પણ એક સમયે 

ભીલ જ  હોવા ુ ંમનાય છે. ભીલ શ દનો અથ બાણ અથવા તીર થાય છે. ભીલો ાચીનકાળથી પોતાની 

સાથે બાણ રાખતા હોવાથી તેઓ ભીલ નામથી ણીતા થયા હોવાની મા યતા છે. સં ૃત શ દકોશમા ં

ભીલનો અથ કાપ ુ ંએવો થાય છે. એ વણન જુબ ભીલએ સમયે ઘણી શ તશાળ  કોમ હોવાની શ તા 

છે. અનેક ુળો અને પેટા ુળોમા ંવહચાયેલા ભીલમા ંગરાસીયા, ભીલ, ભીલાલા, ઢોલીભીલ, રાવળભીલ, 

વસાવા, પાવરા, તડવી, કટારા વી ઉપ િતઓ છે. તેઓમા ં રાવળ( ુ ર ), ભગત(બળવો) અને 

ઢોલી(ભાટ-ચારણ) ુ ંિવિશ ટ થાન છે.  

નાયકા : પચંમહાલની બળવાખોર આ દવાસી  તર ક નાયકા ાિતનો  ઈિતહાસ િસ  છે. જુરાતમા ં

તેમની વસતી રુત, વડોદરા અને પચંમહાલમા ં છે. પચંમહાલમા ં તેમની વ તી ં ઘુોડા, ના કોટ, 

દવગઢબા રયા, હાલોલ, કાલોલ, ગોધરા, ણુાવાડા અને શહરા તા કુામા ંિવ તરલી છે.  

પટ લયા : પટ લયાએ ખેતીવાડ  ઉપર િનભર આ દવાસી િત છે. ળૂ શ દ પટલ શ દ પરથી પટ લયા 

શ દ ઊતર  આ યો છે. પચંમહાલમા ંતેવો દાહોદ, લીમખેડા અને દવગઢ બાર યા તા કુામા ંવસવાટ કર 

છે. અ ય આ દવાસીઓની મ પટલીયાઓમા ંપણ ઘણા ૂથો અને પેટા ુથો છે. વા ક પરમાર, શાકય, 

ગોદડ, વાગલ, ચા તર, દવ, કોચરા, સોલકં , બાર યા, ડામોર, ચૌહાણ વગેર. એમાનંા કટલાક ૂથો 

પોતે રાજ તુ ુળમાથંી ઉતર  આ યા ુ ંદાવો કર છે.  અ ય લોકો વીકારતા નથી. રાજ તૂોએ ભીલોનો 
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લ કરમા ંભરતી કરવા માટ ઘણી વખત ઉપયોગ કય  હતો. અને વખત જતા ંતેમની ીઓ સાથે લ ન 

સબંધં બાં યા હતા. તેને પ રણામ ે  િત ઉ પ  થઈ તે ઉ ર જુરાતમા ં ગરાસીયા, દાહોદ અને 

પચંમહાલમા ંપટલીયા તર ક ઓળખાય છે. આ લોકો પોતાને ભીલો કરતા ચા માની, તેમની સાથે રોટ -

બેટ નો યવહાર કરતા નથી. યાર ગેઝે ટયરમા ંન ધાયેલી િવગત જુબ દાહોદના પટલીયા રાજ તુ 

હોવાનો દાવો કર છે. અને અસલમા ંપાવાગઢ ન ક ચાપંાનેરથી આવેલા હોવા ુ ંમાને છે. તેઓમા ં ુ ુષો 

કરતા ં ીઓ ુ ં માણ વ  ુછે. આ કારણે તેઓ વાટલીયા અથવા મેલા ગદંાના આરોપ સાથે પટલીયા 

માથંી બહાર થતા ય છે. પોતાની અટકો પણ રાજ તૂો સાથે સબંધંોની યાદ તા  રાખવા માટ પરમાર, 

મકવાણા, સોલકં  રાઠોડ રાખે છે. ઉપરાતં પહરવેશ અને ર ત રવાજોમા ંથોડા અલગ તર  આવે છે. જો ક 

સમ  યા ંતેઓ હ ુ  દવ-દવીઓની જૂન તથા કટલાક ધાિમક સં કારો ુ ંઅ કુરણ કરતા હોવા ુ ંછતા,ં 

તે ુ ં વન બી  ભીલોથી ખાસ કર ને પડ ુ ંનથી.  

રાઠવા : રાઠવા જુરાતમા ંરાત (રાઠ) અથવા તેમજ જગંલ અને પહાડ  ઇલાકોમા ંરહતા તેથી રાઠવા 

તર ક ઓળખાય છે. તેઓ રાઠવા કોળ  તર ક પણ ઓળખાય છે. દાહોદ પચંમહાલમા ં ુ ય વ ે તેઓ 

ં ઘુોડા, બાર યા અને ઘોઘબંા પથકમા ં ફલાયેલા છે. ઈ.સ. ૧૮૬૧ની વ તી જુબ જુરાતની ુલ 

૧,૩૬,૭૩૦ની રાઠવા વ તી સામે પચંમહાલમા ંતેમની વસતી ૨૯૨૭૬ ટલી હતી. બામણીયા, બાર યા, 

મોહનીયા, કાથર , બાકા અને ફ દયા એમના પેટા ૂથો છે. અને તેનો ઉપયોગ અટક તર ક પણ કર છે.  

ધાનકા : ધાનકા બાણ અને તીર ચલાવવામા ં ુશળ એવી આ આ દવાસી િત, દાહોદ પચંમહાલમા ં

સતંરામ રુ, ં ઘુોડા, લીમખેડા, દવગઢબાર યા, ણુાવાડા, શહરા, ગોધરા, કાલોલ વગેર તા કુાઓમા ં

જોવા મળે છે. ધાનકાઓની ઉ પિ  બાબતે તેઓમા ંએક રિસક લોકવાયકા ચ લત છે. તે જુબ તેવો ળૂ 

પાવાગઢના ચૌહાણ રાજ તૂ હતા. મહ દૂ બેગડાના આ મણ પછ  પાવાગઢ ુ ંપતન થ ુ.ં (ઈ.સ.૧૪૮૪)મા ં

અને તેના સૈિનકોએ જગંલો ખીણો અને ખેતરોમા ંઆ ય લીધો. યા ંતેઓ મા  ધાન (રાં યા વગર ુ ં

અનાજ), હલ ું અનાજ પર િનવાહ કરતા હોવાથી ધાનકા કહવાયા. ધાનકાઓમા ં ણેય ૂથોમા ં તર 

લ ન સબંધંો થતા નથી.  

તડવીઓ : તડવીઓ પોતાને અ ય કરતા ચા સમ  છે. આ િતમા ંપણ ા ણોની અસર ઓછ  જોવા 

મળે છે. છતા ંબધા હ ુ  દવ-દવીઓની ૂ  કર છે. પચંમહાલમા ંઅ ય આ દવાસીઓની મ તડવીઓમા 

પણ ન પણ કટલાક વહમો ચ લત છે. મા ંબીમાર  સમયે ગામમા ંપ ઓુ અને માણસોમા ં ફલાતી 

બમાર  વખત ેમેલવાળો કાઢવાની થા બ ુ િસ  છે. મા ંબીમાર વા  ગામ એક નાના બળદ ગાડામા ં

લાલ કપડા પહરલી િૂત તૈયાર કર , ઘીનો દ વો કર . એમા ં ીફળ પૈસા વગેર રાખી, બીમાર વાળા 

થાનોએ ફરવી ગામના સીમાડ કૂ  દ  છે. બી ુ  ંગામ આ રથને આગળના ગામના સીમાડ કૂ છે. અને 

એ ર તે ફરતો ફરતો એ રથ પાવાગઢ મહાકાળ ના મં દર પહ ચે છે. 

આ દવાસીઓના ર ત રવાજો : 

પચંમહાલ જ લામા ંવસવાટ કરતા દરક િવ તારના ર ત રવાજો અલગ કારના જોવા મળે છે. 

અહ  લ ન, સગાઈ, ીમતં, બાળકોના જ મ ઉ સવ, મરણો ર યાઓ, ૃ નુા રવાજો, ા યા, 

િપડદાન, તહવાર, ઉ સવોની ઉજવણી વગેરમા ં દશ માણે િવિવધતા જોવા મળે છે. આમા ં ા ય તર 

અને શહર  તર ર ત રવાજોમા ંિવ ભ તા જોવા મળે છે.  

આ દવાસી સમાજમા ં ીઓની થિત : 

પહલાના સમયમા ંસતી થા, બાળક ને ૂધપીતી કરવી, દહજ થા, ૂઘંટ થા વગેર ર ત રવાજો 

ચ લત હતા. સમાજમા ંિશ ણનો અભાવ હતો. થી ી ુ ંસમાજમા ંવચ વ ન હવત માણમા ંહ ુ.ં ધીર-

ધીર સમય બદલાતા િશ ણના ચાર- સાર થવાથી પચંમહાલ જ લાની ીઓ પણ સમાજમા ંિવિવધ 
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ે ે આગળ આવી. અને આ  ુ ુષ સમોવડ  બની ગઈ છે. વતમાન સમયમા ં ીઓ ુ ત ર તે હરવા-

ફરવાની પણ વતં તા ધરાવે છે.  પચંમહાલ જ લામા ંભરાતા િવિવધ મેળાઓમા ં ીવગ ુ તપણે 

આનદં-ઉ લાસ સાથે ભાગ લે છે. તેના પરથી સમ  શકાય છે. અહ  પવતીય દશમા ંભરાતા આ દવાસી 

મેળાઓમા ંપણ ી વગ વગ વતં  ર તે મેળો માણી, ણયગીતો તથા ગોઠ યા-ગોઠણ ેમના ગીતો ારા 

પોતાની લાગણી ય ત કરતી જોવા મળે છે. આ ઉપરાતં માતા ની નૂમ, ાવણ માસના િશવમેળાના 

દવસે પણ ીઓ ત ઉપવાસ કર , પોતાની ભ ત ુ ંમહ વ ય ત કર છે. 

સામા જક તહવારો : 

લોકઉ સવ નો ીજો કારએ તહવાર છે. તો અને પવ  કરતા ંતહવારોમા ંભોજન, હા ય અને 

મનોરંજનની મા ા વ  ુજોવા મળે છે. લોક સમાજમા ં યાપક બનેલા ં તો, પવ  અને તહવારો વ ચે 

ભેદરખા કવી અ યતં ુ કલ બને છે, પવ  લોકોની સ હૂ ાથી ચ લત થયા છે, તહવારો ૃિત અને 

પ ર થિત માણે માનવ દયમા ંઉભરાતા આનદં અન ેઉ લાસમાથંી ગટ થાય છે. તહવારો ૃિત અને 

પ ર થિત માણે માનવ દયમા ંઉભરાતા આનદં ઉ લાસ માથંી વય ં ગટ થયેલા જોવા મળે છે. પણ 

ણેય મા ંએક બી ના શો ઓત ોત થયેલા જોવા મળે છે. તહવારો વખતે મેળો પણ ભરાય છે. તેમા ં

ીવગ િવશેષ માણમા ંભાગ લે છે. આ િસવાય ભાઈબીજ, ર ાબધંન, રામનવમી, અને નવરાિ  વા 

તહવારોમા ંનાના-મોટા અસં ય મેળાઓ ભરાય છે. આ મેળાઓમા ંઅહ ના લોકો ધમ ક િતના ભેદભાવ 

િસવાય ભાગ લે છે. 

ખોરાક : 

પચંમહાલ જ લાના લોકોનો ુ ય ખોરાક મકાઈ છે. તે ઉપરાતં ઘ , ુવાર, બાજર નો ધ ય 

તર ક ઉપયોગ કર છે. વાલોળ, અડદની દાળ, ુલંી, ઢબરાનંો ખોરાક તર ક ઉપયોગ કર છે. આ િસવાય 

અહ  ખેતી સાથે પ પુાલનનો ધધંો પણ સારા એવા માણમા ંિવકાસ પા યો છે. તેથી અહ ના લોકો ૂધ, 

ૂધની બનાવટો વી ક દહ , છાશ, ઘીનો િવશેષ માણમા ંઉપયોગ કર છે. દાહોદ અને પચંમહાલ લાના 

આ દવાસી િવ તારના ભીલો માસં અને મ ુડાનો દા , તાડ નો  ખોરાક તર ક ઉપયોગ કર છે. આ િસવાય 

ફળ-ફળાદ મા સીતાફળ, ખ ૂર, બોર, તાડફળ , કર , ચી ુ, મોસબંી, કળા, દાડમ,  ા , મફળ અને ં  ુ

વગેરનો ઉપયોગ કર છે. અહ ના લોકો પ પુાલન સાથે જોડાયેલા હોવાથી ધાિમક મા યતા માટ દવદવીને 

માનતા જુબ ૂધ-દહ ,  ઘી ચઢાવવાની પરંપરા માને છે.  

પોશાક : 

અહ ના લોકોમા ંપારંપ રક પોષાકમા ં ુ ુષો માથે માલ, પાઘડ , ગડ , ગર ,ુ અને ધોિત ુ ં

તેમ જ પગમા ંચામડાના જોડા પહર છે. યાર ીઓ ઘાઘરો (ચણીયો) કાચલી, સાડ  અને પગમા ંસપાટ 

પગમા ંપહરવામા ંઆવતા ચામડાના જોડા પહર છે. અહ ના લોકો ઉ સવિ ય છે. વો મેળામા ંઉ સવોમા ં

િવિવધ રંગના રંગબેરંગી કપડા ંપહર છે. આ દવાસી િવ તારમા ંભરાતા મેળાઓમા ં ૂરથી રંગબેરંગી વ ો 

પહર ને અસં ય લોકો આવે છે. મા ં ુ ય વ ેઆ દવાસી કોમના લોકો િવશેષ જોવા મળે છે. આવા મેળાઓ 

દાહોદ, સતંરામ રુના પહાડો વ ચે રંગભય  ઉ સવ બની રહ છે. આ ઉપરાતં દરક િવ તાર અને સમાજના 

લોકો પોતાની ાિત અને દશ માણે વ ો ધારણ કર  મેળામા ંભાગ લેતા જોવા મળે છે.  

મનોરંજન :  

અહ ના લોકો મેળા અને ઉ સવોના મા યમથી િવશેષ મનોરંજન મેળવતા હોય છે. ધમની સાથે જોડાયેલા 

લોકો સવ માનવીનો થાક ઉતાર ને એના હયાને હળ ું લ બનાવી દ છે. ુવાિનયા માથે ફટકા બાધંીને 

ચગડોળની મોજ માણે છે. યાપાર ઓ હાટડ ઓ માડ, રિશયક વો ેિમકા માટની ચીજવ  ુખર દ, 

ુગરો ખેલ કર, વાદ  નાગને રમાડ, મદાર  માકંડાને નચાવે, રંગીલી વુતીઓ મનમા ંમાનેલાના મનમા ં
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મોહ ઉપ વવા    ંદણા ંદાવવા બેસી ય છે. લોકો ખાય પીવે અને મ  કર છે. આ મેળાના મા યમથી 

મનોરંજન મેળવતા હોય છે. 

યસનો : 

પચંમહાલ જ લામા ં ા ય સમાજ દા , અફ ણ, તાડ , નીરો, ગાજંો, તમા ુ વા યસનમા ં

સપડાયેલા છે. અહ  મોટાભાગે ભરાતા મેળામા ંલોકો દા ની મ  માણવા આવતા હોય છે. આ ઉપરાતં 

લોકો ુગાર રમતા અને િવિવધ કારની શરતો પણ લગાવતા હોય છે. તેમા ંવેપાર ઓ પણ બાકાત ર ા 

નથી. મેળાના મા યમથી ા ય સમાજના લોકોમા ં યસનમા ંઘટાડો થયેલો જોવા મળે છે. લોકો મેળામા ં

દવ-દવીઓના ંદશન કર  યસન ુ ત થવા સકં પ કર છે. તો વળ  કટલાક મેળાઓમા ંભજન, સ સગં ને 

લીધે પણ લોકોમા ંબદલાવ આવેલો જોવા મળે છે. ઉદાહરણ તર ક સતંરામ રુ ન ક ગોિવદ ુ ુની 

સમાિધ પર ભરાતા મેળાને કારણે અહ ના આ દવાસીઓમા ં યસન ુ ં માણ ઓ  ંથ ુ ંછે. અને તેમના 

આચાર િવચારમા ંપણ મો ું પ રવતન આવે  ુજોવા મળે છે. આમ અહ  ભરાતા લોકમેળાઓએ લોકોન ે

યસન ુ ત બનાવવાની ેરણા રૂ  પાડ  છે. 

આ ષૂણો : 

અહ ના લોકો િવિવધ ઉ સવ સગેં અવનવા આ ષુણો પહર છે. ુ ુષો ગળામા ંદોરો, કાને કડ ઓ, 

હાથમા ંકડા, પહોચી, કડ કંદોરો. યાર ીઓ ગળામા ંમગંળ ૂ , હાથમા ંબગંડ , બાવળા પર લોક ટ, 

ગળામા ંદોરો, કાને કડ ઓ, ુ ંડળ, પગમા ંઝાઝંર, તોડ , નાકમા ં નુી અથવા નથીની વગેર સોના-ચાદં ના 

દાગીના પહર છે. તેમા ં ી- ુ ુષો મેળાઓ, તહવારો, ઉ સવમા ંપોતાના દશ માણે ઘરણા ંધારણ કર 

છે. યાર પચંમહાલ જ લાના આ દવાસી િવ તારોમા ં ભરાતા મેળાઓમા ં આ દવાસી લોકો પોતાના 

ભાતીગળ ઘરણા વા ક લાખ, હાથીદાતંની બગંડ ઓ, કાનના મકા, નાકમા ંઅને પગમા ં ઘૂરા, ધારણ 

કર  ૃ ય કરતા જોવા મળે છે. 

વહમો : 

સામા ય લોકોમા ં ધ ા વહમો ચ લત છે. જો કોઈની નજર લાગે તો માણસ અચાનક માદંો 

પડ  ય છે. એમ માને છે. નજર ઉતારવા માટ મી ુ ં, રાઈ અને લાલ મર ુ ંનજર લાગેલી ય તના માથા 

પર સાત વાર પગથી માથા ધુી ફરવીને લુાના અ નમા ંનાખવામા ંઆવે છે. અથવા એક કાસંાની 

થાળ મા ંછાણ લઈને, તેને ગરમ કર ને તેના પર કાસંાનો વાડકો ઉધો વાળવામા ંઆવે છે. તૂ- ેત કાઢવા 

માટ વૂાઓ બાવાઓ વગેરની પાસે ય છે. દવ-દવીઓની બાધા ક આખડ  રાખવામા ં આવે છે. 

નવરા ીના દવસોમા ંડાકણ થા વ  ુજોવા મળે છે. મં ેલા  દોરા-ધાગા ક તાવીજ પહરવામા ંઆવે છે. 

અનેક કારના કુન અપ કુનમા ંપણ માને છે. દાખલા તર ક ભુ કામે બહાર જતી વખતે જો ગાય, 

ુવાર કા ક પિનહાર  સામે મળે તો સારા કુન થયે ુ ંમાનવામા ંઆવે છે. અને જો બલાડ  આડ  ઉતર 

અથવા છ ક આવે તો તેને અપ કુન માનવામા ંઆવે છે. લોકો કુન તર ક ગોળ ક દહ  વાટં ને (જરા 

ખુમા ંરાખીને) પછ  બહાર કામ અથ ય છે. ઘરના છાપર કાગડો બોલે તો મહમાન આવે તેવી મા યતા 

છે. 

ઉ સવ સમય સામા જક બ હ ૃત થયેલા ને એક કર છે : 

લોક ઉ સવોએ વન ુ ંમહ વ ુ ં ગ બની ર ા છે. આ ઉ સવો નાત- ત ગર બ-તવગંર ક 

ચનીચના ભેદભાવ વગર સૌ સાથે મળ ને ઉજવે છે. કોઈ કારણસર ટા(અળગા) પાડલાને એક કર છે. 

સ હૂમા ંખચી લાવે છે. એકલા પડલા માનવીના દયમા ંરહલા ુ ઃખને ખખેંર  નાખે છે. ુના વેર-ઝેર અને 

રાગ- ષે લૂી જઈ એક બની ઉ સવનો આનદં માણે છે. ઉ સવો ય ત અને ુ ુ ંબ વ ચેની કડ ને વ  ુ

મજ તૂ બનાવે છે.  
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સમાપન : 

માનવી એ સામા જક ાણી છે. સમાજમા ંઉ ત મ તક વવા માટ અનેક કારના સ ્  ણુો 

કળવવા પડ છે. આ સદ ણુો તેને વન ૃ ટ આપે છે. મ શ દમાથંી કા યો ુ ંસ ન થાય છે. વર 

માથંી સગંીત ભજવે છે. ઈ ર યેની ા માથંી આગળ જતા ૃિતની ૂ , દવ- ૂ , ેત- ૂ  વગેર 

ઉદભવે છે. બારણે આવી ચડલાનો પોતાનાથી બને તેટલો સ કાર કર છે. તેઓ ર ઢા, દ ઘ ટિવનાના, 

સં ણૂપણે બેજવાબદાર, કાયમી આળ  ુ વભાવના,કામને ધી ારનારા, ી અને દા ને ચાહનારા, ુ ૃ ય 

આચરવાની અસલની ઘણી નબળાઈ વાળા, શુિમ , ૃિત અને નસીબ આધા રત, વન પ િતમા ં

ભિવ યની ચતા કરતા નથી. ખાવા-પીવા અને પહરવા-ઓઢવાની ર તે તેઓમા ં બલ ુલ સાદાઈ વતતી 

હોય છે. તે માનવીને ગિતશીલ બનાવે છે. સ યના માગ લઈ ય છે. ચા ર યવાન બનાવે છે. માનવીને 

પોતાની ફરજ ુ ંભાન કરાવે છે. 

સદંભ ૂચ : 

૧.  જુરાત સમાચાર, વડોદરા આ િૃ , ૭ માચ, ૨૦૧૩, સોમવાર, 

૨.  ુ ુષાથ  પચંમહાલ, મા હતી કિમશનરની કચેર , મા હતી ખા ,ુ જુરાત, ગાધંીનગર, વષ-૨૦૦૯  

૩.  િમ લ દ તોરવણે, િવકાસ વા ટકા, પચંમહાલ જ લાની પાચં વષની િવકાસયા ા, કાશક, ી 

કલેકટર પચંમહાલ, ગોધરા, વષ-૨૦૦૭.  

૪  ઝાખંી, પચંમહાલ લો, કાશક, મા હતી ખા ,ુ જુરાત રા ય, ગાધંીનગર, વષ-૨૦૦૩ 

૫.  જુરાત સમાચાર, પચંમહાલ-દાહોદ, વડોદરા, આ િૃ  ૧૧ માચ, ૨૦૧૩, સોમવાર  

૬.  R. Enthoven. E., The Tribes and Castes of Bombay, (Vol – I, Reprint,  Delhi, 1997) 

૭.  K. S. Singh, The Schduled Tribes, (Delhi, 1994)   

૮.  નાથ  મહ ર, પાઠક, ભીલોના ગીતો, ૧૯૧૫  

૯.  Kennedy, Notes on Criminal Classes in the Bombay Presidency, (1908) 

૧૦.  P. G. Shah, Naika – Naikada, ( Bombay,1959) 

૧૧. Gazetteer of The Bombay Presidency, (Vol –III, ( Kaira and Panchmahal, 1979) 

૧૨.  અ ુણ વાઘલેા, પચંમહાલના આ દવાસીઓની િવકાસયા ા, રાિધકા િ ટર, ગોધરા, ૨૦૦૯. 

૧૩.  િવમલ શાહ,  જુરાતના આ દવાસીઓ, ૧૯૬૬  

૧૪. P. G., Shah, Tribal life of Gujarat 
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જુરાતમા ંદશી રાજયો ુ ંિવભાજન અને ણુાવાડા રાજયનો સમાવેશ 

રાજ તૂ જતે િસહ એમ. 

પીએચ.ડ . કોલર; ઈિતહાસ િવભાગ 

હમચં ાચાય ઉ ર જુરાત િુનવિસટ , 

પાટણ 

 
 કંપની સરકાર વડોદરા રાજયના ગાયકવાડ શાસક વતીથી ખડંણી ઉઘરાવી આપવાના બહાના 

હઠળ જુરાતના નાના–મોટા ંદશી રાજયો પર આિધપ ય થાપવા લા યા હતા. દશી રાજયોમા ંવ તી, 

િવ તાર અને વાિષક આવક વી ઘણી બાબતોમા ંતફાવત જોવા મળતો હતો. દશી રાજયોમા ંઘણા રાજયો 

વ ચે રાજક ય સબંધંો જળવાય તે માટ તેમ ુ ંસાત વગ મા ંિવભાજન ક  ુહ ુ.ં 

 દશી રાજયોને એક થી સાત વગ  હઠળ આવતા રાજયોને તેમના માન મરતબા દ વાની અને 

ફોજદાર  સ ાઓ ન  કરવામા ંઆવી હતી. તેમજ ત રક વહ વટ બાબતો માટ દશી રાજયોને વતં તા 

આપવામા ંઆવી હતી. પરં  ુ તર દશી રાજયોના સબંધંોમા ંકંપની સરકાર ુ ંવચ વ ધરાવતી હતી. દશી 

રાજયોને રસીડ સી અને પો લ ટકલ એજ સીઓમા ં િવભા ત કર ને તેમને ુબંઈ ાતંના ગવનર ારા 

નીમેલા રિસડ ટ અને પો લ ટકલ એજ ટોના ુશ હઠળ ત રક વહ વટ પર દખરખ રાખવામા ંઆવતી 

હતી. 

 દશી રાજયોના િવભાજન માટ જુરાતના નાના–મોટા ંરાજયોના િવ તાર વ તી અને આવક માણે 

ચડતા–ઉતરતા મ મા વગ ૃત કરવામા ંઆ યા હતા. 

 જુરાતમા ં દશી રાજયોમા ં વડોદરા ુ ં ગાયકવાડ  રાજય સૌથી મો ુ ં અને સૌથી વધાર 

સ ા(અિધકારો) ધરાવ ુ ંરાજય હ ુ.ં તે િવ તાર, વ તી અને વાિષક આવકની ટએ પહ ુ ં થાન ધરાવ ુ ં

હ ુ.ં આ રાજયની દખરખ માટ રસીડ ટની િનમ કુ કરવામા ંઆવી હતી. કા ઠયાવાડના નામે ઓળખા ુ ં

સૌરા ના ઝાલાવાડ (વતમાન રુ નગર), હાલાર (રાજકોટ), સોરઠ (સોમનાથ) અને ગો હલવાડ 

(ભાવનગર) એમ ચાર ાતંો હતા. તેમા ંનાના–મોટા ં૧૮૮ દશી રાજયોનો સમાવેશ થતો હતો. તે િસવાય  

દશી રજવા ુ ં ક છ પણ થમ વગ ુ ંરાજય ગણા ુ ંહ ુ.ં તળ જુરાતમા ંખભંાત અને વડોદરા એ થમ 

વગના ંરાજયોમા ંસમાવેશ થતો હતો. તેમજ મહ કાઠંા એજ સી પાલણ રુ (બનાસકાઠંા એજ સી), રવાકાઠંા 

એજ સી અને રુત એજ સીઓ હઠળ કટલાય દશી રાજયોને કૂવામા ંઆ યા હતા.  પાલણ રુ એજ સીમા ં

નાના – મોટા ંતેર (૧૩) દશી રાજયો હતા. મને પાલણ રુ, રાધન રુ, થરાદ અને વાવ એમ ચાર વગમા ં

િવભા જત કરવામા ંઆ યા હતા. 

 મહ કાઠંા એજ સી તળે બાવન (પર) દશી રાજયોને કૂવામા ંઆ યા હતા. મનો સાબરકાઠંા, 

વા કકાઠંો, નાની મારવાડ, રહવર જ લો, બાવીસી જ લો અને કટોસણ એમ ુલ છ (૬) િવભાગોની 

સમાવેશ થતો હતો. મા ંઈડર રાજય એ થમ વગ ુ ંરાજય ગણા ુ ંહ ુ.ં 

 રવાકાઠંા એજ સીમા ં ુલ એકસઠ(૬૧) દશી રાજયોનો સમાવેશ થતો હતો. મા ંછ મોટા ંઅને 

પચંાવન નાના દશી રાજયો આવેલા હતા. તેમા ંરાજપીપળાએ આ એજ સી ુ ં થમ વગ ુ ંરાજય ગણા ુ ં

હ ુ.ં છોટાઉદ રુ, ણુાવાડા, વાડાિસનોર(વતમાન બાલાિસનોર), ુથં(વતમાન સતંરામ રુ), દવગઢ 

બા રયા વગેર રાજયોનો બી વગમા ંસમાવેશ થતો હતો. જયાર કડાણા, ભાદરવા અને સં લી વા નાના ં

દશી રાજયોનો પણ આ એજ સી હઠળ કૂવામા ંઆ યા હતા.  મા ંરવાકાઠંાથી થોડ ૂર મહ  નદ ની 

ન ક આવેલ ણુાવાડા, કડાણા, વાડાિસનોર અને પાં ુમેવાસ વગેર રાજયોના સરળ વહ વટ માટ અને 

દખ રખ માટ રવા કાઠંાના પો લટ કલ એજ ટ હઠળ કુવામા ંઆ યા હતા. આ પોલ ટકલ એજ ટ તર ક 



 

 

271 (with special reference to heritage, culture, social and political history) 
_____________________________________________________________________ 

ISBN: 978-81-952708-6-6 

પચંમહાલના કલેકટર ગોધરાથી તમામ વહ વટ સભંાળતો હતો. સૌ થમ ઈ.સ.૧૮રપ મા ં રવાકાઠંા 

એજ સીના પો લ ટકલ એજ ટ તર ક વડોદરાના આિસ ટ ટ રિસડ ટ .પી.િવલોબી સાહબની િનમ કૂ 

કરવામા ંઆવી હતી. 

 રુત એજ સી હઠળ ધરમ રુ વાસંદા અને સ ચત એમ ુલ ણ દશી રાજયોનો સમાવેશ થતો 

હતો. આ ણેય રાજયો બી  વગના રાજયો ગણાતા હતા. રયતનો રુો અખ યાર આ ણેય રાજયો 

ધરાવતા હતા.  

 મહ  અને નમદા નદ ઓના કાઠંાઓ વ ચે આવેલા દશને 'રવા કાઠંા' તર ક ઓળખવામા ંઆવે 

છે. રવાકાઠંા એજ સી ( ાતં) એ ર૧.ર૩ થી ર૩.૩૩ ઉ ર અ ાશં અને ૭૩.૩ થી ૭૪.૧૮ વૂ રખાશં વ ચે 

આવેલ છે. તેની ઉ રથી દ ણ ધુીની લબંાઈ ૧૪૦ માઈલ છે. આ એજ સી તળે ુલ એકસઠ દશી રાજયો 

આવેલા ંછે. મા ંછ મોટા ંઅને પચંાવન નાના ંરાજયોનો સમાવેશ થાય છે. તેમા ંરાજપીપળા, છોટાઉદ રુ, 

ણુાવાડા, દવગઢ બા રયા, ુથં(સતંરામ રુ), વાડાિસનોર (બાલાિસનોર), કડાણા, સં લી વગેર વા 

રાજયોનો સમાવેશ થાય છે. 

 રવાકાઠંા એજ સીના ઉ રમા ં ુ ંગર રુ અને વાસંવાડા એજ સી, વૂમા ંભોયાવર એજ સી હઠળના ં

રાજયો, પચંમહાલના ઝાલોદ અને દાહોદની ગીરો, દ ણમા ં  ગાયકવાડ ુ ંવડોદરા રાજય તથા અને 

પિ મમા ંભ ચ, કલે ર, ખેડા અને અમદાવાદ જ લાનો િવ તાર આવેલો છે. 

 ઈ.સ.૧૮૧૯ થી ણુાવાડા અને વાસંવાડા એજ સી, વૂમા ંભોયાવર એજ સી હઠળના ંરાજયો, 

પચંમહાલના ઝાલોદ અને દાહોદની ગીરો, દ ણમા ં ગાયકવાડ ુ ંવડોદરા રાજય તથા અને પિ મમા ં

ભ ચ, કલે ર, ખેડા અને અમદાવાદ જ લાનો િવ તાર આવેલો છે. ઈ.સ.૧૮૧૯ થી ણુાવાડા અને 

ુથં(સતંરામ રુ) આ બનેં રાજયો ટશ સરકારના વહ વટ ખાતર પહલા મહ કાઠંા એજ સી તળે કૂવામા ં

આ યા હતા. ઈ.સ.૧૮રપ મા ં રવાકાઠંા એજ સીની થાપના થતા ણુાવાડા અને ુથં બં ે રાજયો ને 

મહ કાઠંા એજ સીમાથંી કુત કર  રવાકાઠંા એજ સી હઠળ કુવામા ંઆ યા હતા. તે સમયે મે વીલોબી 

સાહબ રવાકાઠંા, પચંમહાલ મહ –નમદાના મેવાસી ગીરો, છોટા ઉદ રુ અને દવગઢ બા રયાના 

પો લ ટકલ એજ ટ તર ક મે. િવલોબી સાહબની િનમ ૂકં કરવામા આવી હતી. 

 ટશ સરકાર હઠળની એજ સીઓને અલગ–અલગ દવાની અને ફોજદાર  અિધકારો આપવામા ં

આવેલા હતા. મા રવાકાઠંા એજ સી હઠળ આવેલ થમ વગના રાજયો, બી  વગના, ચોથા વગના 

રાજયોને અલગ–અલગ દ વાની અને ફોજદાર  દાવાઓના તથા સ ાઓ આપવામા ંઆવી હતી. મા ં

થમ વગના રાજયોના શાસક ટશ રયત(ખે તૂ) િસવાય કોઈપણ નુેગારને દહાતં દંડની સ  

આપવાનો અિધકાર ધરાવતા હતા. થમ વગના રાજયના શાસકને પો લટ કલ એજ ટની મં ૂર  માગવી 

પડતી નહોતી. બી  વગમા ં સમાિવ ટ રાજયોના શાસકોએ પોતાની ના (રયતના) નૂનો નુો 

તપાસવાનો અને દ વાની સતા આપવામા ંઆવી હતી. જયાર ચોથા વગના રાજયોને દ વાની દાવા 

સાભંળવાનો અને ફોજદાર  કસમા ં ણ વષની લની સ  તથા પાચં હ ર િપયા ધુીનો દંડ કરવાની 

સ ા આપવામા ંઆવેલી હતી. 

 ટશ કંપની સરકાર દરક નાના–મોટા દશી રાજયોના શાસકો સાથે લે ખત કરાર કયા હતા. 

તેમજ રાજયના દરક શાસકોને લ કર  માન  તોપોની સલામી આપીને આપવામા ંઆવ ુ ંહ ુ.ં દરક રાજયના 

શાસકોને પોતાના વગ માણે તોપો ુ ંમાન આપવામા ંઆવ ુ ંહ ુ.ં ણુાવાડા રાજયનો રવાકાઠંા એજ સી 

હઠળ ુ ંબી  વગ ુ ંરાજય ગણા ુ ંહોવાથી તેમને નવ તોપોની સલામી આપીને માન અપા ુ ંહ ુ.ં  

 રવાકાઠંા એજ સી હઠળ ુ ં થમ વગ ુ ંરાજય રાજપીપળાના શાસક (રા ) ધરાવતા હતા. તેમને 

પો લ ટકલ એજ ટની મં ૂર  લીધા વગર તેઓ ટશ રયત િસવાય કોઈપણ નુેગારને દહાતં દંડ 
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આપવાનો હક ધરાવતા હતા. બી  વગમા ંસમાિવ ટ છોટાઉદ રુ, દવગઢ બા રયા, ણુાવાડા, વાડાિસનોર 

(બાલાિસનોર), ુથં (સતંરામ રુ) વગેર પોતાના જ રયત ( ) ને દહાતંની દંડ તપાસ ચલાવી શકતા 

અને દ વાની કાયદાની રૂ  સ ા ધરાવતા હતા. જયાર કડાણા, સં લી, ભાદરવા, ઉમેઠા વગેર નાના 

રાજયોને મા ટની સ ા આપવામા ં આવી હતી. તેમજ એજ સીમા ં અદાલતો, મેનેજમે ટ, વહ વટ  

થાણદારો, તાર–ટપાલ, િસ ાઓ અને ર વે વગેરને લગતા િનયમો ઘડવામા ંઆ યા હતા.  દ વાની અને 

ફોજદાર  અદાલતો પણ થાપવામા ંઆવી હતી. તેમની દખરખ રાખવા માટ ડ ટુ  આિસ ટ ટ, પો લટ કલ 

એજ ટ અને પો લ ટકલ એજ ટ સાહબ વગેરની અદાલતની રચના પણ કરવામા ંઆવી હતી. 
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“મહારાણા ુંભા અને મેવાડના થાપ યો” - એક ઐિતહાિસક િવહંગાવલોકન 

પચંાલ માયા એ. 

પી.એચ.ડ  ુડ ટ;HNGU - PATAN  

તાવના : 

 વીર િુમ મેવાડનો ાચીન ઇિતહાસ અ યતં ગૌરવમય ર ો છે. મ ય ગુમા ં મેવાડના 

મહારાણાઓને   ુ લમ અને ઘુલ શાસકોના િવ ુ ધ  ર તે િવરતા અને સાહસથી ર ા કરતા સમયે 

ાણોની આ િુત આપી તે ઇિતહાસમા ંઆ  પણ અ તીય માની શકાય છે. 

 ાચીન સં ૃત સા હ યમા ંમેવાડના દશને ‘મેદપાટ’ના નામથી ઓળખવામા ંઆવ ુ ંહ ુ.ં મા ં 

મેવાડ દશ ુ ં ુલ ે ફળ ૧૪૮૪૯ વગમીલ છે. આ દશ ૨૩.૪૯ અને ૨૫.૫૮ ઉતર  અ ાશં તથા 

૭૩.૧ તથા ૭૫.૪૯ દશા તર રખાઓની મ ય થિત છે.  

 ુ ત સા ા યના વશંાવરોનો પર ુ હલ રા યનો ઉદય થયો. ૫મી સદ  ઇ.સ.થી અ ત વમા ં

આ યા. ુ હલવશંના રા ય, મેવાડ કહવાતા ંહતા. આહડ પણ ુ હલોની રાજધાની રહ . 

 પિ મ રાજ થાનમા ંઆવેલ રાજસમદં લો  વતમાન તેમજ ાચીન સમયથી મેવાડ કલા 

અને  શૌયની િૂમ રહ  છે. મા ંરાણા ં ુ ંભાના થાપ યોને એક અનો ,ુ વ પ દાન કરના ું આ દશ 

ઉ મ ન નૂો ર ો છે.  

મહારાણા ુંભા  ુ વન ચ ર  :- 

 મહારાણા ુ ંભા ુ ં મેવાડના, શાસકોમા ં મહ વ ણૂ  થાન ર ુ ં છે. મહારાણા ુ ંભાનો જ મ એક 

દંતકથા જુબ આ  પણ બૂ જ અિનિ તતા છે. મહારણા ુ ંભાનો જ મ દવગઢની ન ક સાડંમાતાના 

મં દરમા ંથયો. ઇ.સ. ૧૪૧૩-૧૪૧૫ની વ ચે ારક રાણા ુ ંભાની માતા અહ  દશન હ ુ.ં આવેલ યાર 

રાણાનો જ મ થયો. મહારાણા ુ ંભાની માતા ુ ંનામ મહારાણી સૌભા ય દવી અને િપતા ુ ંનામ મહારાણા 

મોજલ હ ુ.ં તેમજ તેમની પ ન ુ ંનામ ુ ંભલદવી હ ુ.ં આમ, મહારાણા રા યિસહાસન પર આ ઢ થયા 

યાર તેમની મર લગભગ ૧૮થી ૨૦ વષની રહ  હશે. 

 મહારાણા મોજલ ઇ.સ. ૧૪૩૩ના મ યમા ંદવગઢ મદા રયા નામના થાન પર રોકાયા મા ંચાચા 

અને મેરાને પોતાના સાિથયોની સાથે મળ ને મહારાણા મોજલના િવ ધ ષડયં  ર ◌ુુ◌ં યાર મહારાણાએ 

તે સમયે કટલાક સરદારોને મોતને ઘાટ ઉતાયા તે સમયે રાજ ુમાર ુ ંભા પણ િપતાની સાથે હતા.  

 િપતાની હ યાના સમાચાર સાભંળ  રાજ ુમાર ુ ંભા દવગઢ મદા રયાથંી એક ગામના પટલ પાસેથી  

ઘોડા ા ત કર ને તેઓ ચ ોડ તરફ રવાના થયા. તેમની પાછળ ચાચા અને મેરાએ પીછો કરલ. પણ 

રાણા ુ ંભા રુ ત ર તે ચ ોડ પહ ચી ગયેલ. અને ચ ોડ ુગના તમામ ાર બધં કર  દવામા ંઆવેલ 

થી િવ ોહ  ક લામા ં વેશ ના કર  શક.  

 
મહારાણા ુંભા  ુરા યારોહણ :-  

 રાણા માકલના સાત (૭) પ ો હતા. મા ંરાણા મોજલનો જયે ઠ ુ  ુ ંભા હતો. તથા ખાસ કર ને 

મહારાણા માકલની સાથે ુ  ે ોમા ં જતો હતો. ઇ.સ. ૧૪૩૩મા ંમોકલની હ યા પછ  ુ ંભા મેવાડના 

રાજિસહાસન પર બેઠો, તથા રાણા  ુ ંભા ( ુ ંભકણ) ના નામથી યાત થયો. 

 મહારાણા ુ ંભાના રાજસ ા ના સમયે સમ ત ઉતર  ભારતમા ંઅ થરતા સરલી હતી. તથા ઉ ર 

ભારતમા ં નાના-નાના રા યોમા ં દરો- દર વેર-ઝેરની ભાવના યાપેલી હતી.  રા યો પોતાની 

સીમાઓની ૃ ધ કરવા હ ુ.ં એકબી  તરફ સઘંષ કર  ર ા ંહતો. આમ, આવી અ થર રાજનૈિતક થિતમા ં

તૈ રુના આ મણથી દ હ  સ તનતની દશા બૂ જ કફોડ  થઇ ગઇ અને સૈયદોની ૩૭ વષના શાસનકાળ 
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(ઇ.સ. ૧૪૧૪થી ૧૪૫૧ ધુી) મા ં દ હ  સ તનત અ યતં સં ુ ચત અને શ તહ ન થઇ ગઇ. તે સમય 

ભારતમા ંએવો કોઇ શાસક નહોતો ક  સવને સગંઠ ત કર  શક ◌ેઅને એક ૂ મા ંબાધંી શક. આવી 

પ ર થિતમા ંમહારાણા માકલનો ત થઇ ગયો. થી મેવાડની તુાને એક બી  ઠસ પહ ચી. 

 મહારાણા ુ ંભાએ પોતાની સૈિનકશ ત વધાર ને આ શ ુઓથી મેવાડની ર ા કરવા હ  ુઆ વન 

મેવાડની ર ા કરવા મા િૂમની સોગધં લીધી. તે સમયે રાણા- ુ ંભાના આસપાસના ુ લમ રા યો પરના 

આ મણો તેમજ બા  તથા ત રક પ ર થિતયોની સમાન મેવાડ બૂ જ િવકટ પ ર થિતમા ંહ ુ.ં તેથી 

રાણા ુ ંભાએ િનણય લીધો  િપતાના હ યારાઓનો બદલો લઇને, બાહર  શ ઓુને પરા ત કર  મેવાડની 

સીમાઓને રુ ત રાખવા ુ ંકાય કર. આમ,  રાણા ુ ંભાએ પોતાના રાજિસહાસ પર આ ઢ થયા પછ  એક-

એક કાય ને ઇમાનદાર , વફાદાર , કાયિન ઠાથી સં ણૂપણે મેવાડની ર ા કર  િનભા ુ ંછે.  

  
મહારાણા ુંભાના િવજયો :- 

 મહારાણા માકલની હ યા કયા પછ  િવ ોહ  ચાચા, મેરા અને મ ા ંપવાર તેઓ કોટડાના પહાડોમા ં

ચા યા ગયા. અને “ રાતાકોટા” ના ક લામા ં જઇ શરણ લીધી. તે સમય મહારાણા ુ ંભાને આ કાયમા ં

મહારાણા મોકલના મામા મડંોરના રાઠોડ રણમલથી સહાયતા ા ત થઇ. યાર રાવ રણમલને મહારાણા 

માકલની હ યાના સમાચાર મ યા ં તેઓ સૈ યસેના લઇ ચ ૌડ તરફ યાણ ક .ુ પછ  ચ ૌડ આ યા 

બાદ ઝડપથી રણમલ અને ુ ંભાએ મળ ને સેના સ હત કોટડાના પહાડો પર આ મણ ક .ુ 

 ઇ.સ. ૧૪૩૬મા ંરાણા ુ ંભાએ માડંલગઢ પર નુઃ આ મણ કર  તેના પર િવજય અિધકાર કય  તે 

િસવાય પણ પોતાના સૈિનકો ારા ુ ંભાએ સાભંર, ડ ડવોના પર અિધકાર કર  લીધો. નાગૌરના શાસક 

ફરોજખાન પર બે વાર આ મણ કર  તેના પર િવજય ા ત કય . 

 આમ, રાણક રુ િશલાલેખ િવ.સ. ૧૪૯૬ (ઇ.સ. ૧૪૩૯) પરથી ણવા મળે છે ક તે સમય રાણા 

ુ ંભાએ લગાતાર સૈિનક અ ભયાન દરિમયાન સારંગ રુ, નાગૌર, નાગરોણ, નરાયણા, અજમર, મડંોર, 

માડંલગઢ, ુદં , ખા ,ૂ ચા ્ સ વગેર ક લાઓ પર આ મણ કર  પોતાના ંસા ા યમા ંભેળવી લીધા અને 

યાનંા રા યો પર િવજય ા ત કય . 

 રાણા ુ ંભાએ સાહસ, િન ણુતા, િનડરતા, રણકૌશ યતા, રાજનૈિતકતા તેમજ ધૈય ધર  ુ લમ 

આ મણો સામે જગં હાય  ન હ. સવ પર પોતાના િવજયો હમંેશા અજય ર ા ં છે. મ પોતા ુ ંમેવાડ, 

સા ા ય અજય ર ુ ંઅને તેમના જ નુી હમતને દાદ આપી છે. િવ ાનો તેમજ ઇિતહાસકારોએ  મેવાડના 

સવ  રા ઓમાનંો એક ગણવામા ંઆ યા છે. 

 ૧૪૩૯મા ંમેવાડ અને સારંગ રુની સેનાઓ વ ચે ુ  થ ુ.ં તેમા ંરાણા ુ ંભા િવજય ા ત ક .ુ 

તેમજ અવાર-નવાર મહ દુ ખલ  ારા રાણા ુ ંભા પર આ મણો થયા પરં  ુ ખલ ની સેનાને પરા ત  

થઇને દ હ  તરફ રવાના થ ુ ંપડ ુ.ં 

 ૧૪૫૫મા ંએકવાર જુરાતની સેના ારા ુ બુ ીને મેવાડ પર આ મણ ક  ુઅને અચલગઢ અને 

ુ ંભલગઢ  તરફ સેનાઓને મોકલી પરં  ુમહારાણા ુ ંભા હમંેશા રુ ા મક ુ  લડ ા તેથી જુરાતના  

શાસક ુ બુ ને િનરાશ થઇને જુરાતની સીમ પકડવી પડ . 

 રાણા ુ ંભાએ દ ણ- પિ મ સીમાઓ પર િવજય ા ત કર , િશરોહ , િપડવાડા, વસતંગઢ, 

જહાજ રુ, કલાના વગેર પર િવજય થાિપત કય  હતો. રાણા ુ ંભાના મજ તૂ ક લાઓ ુ ં િનમાણ ારા  

પોતાના સા ા યની ર ા કર  શ ો. 
 
મહારાણા ુંભાની િવિવધ ઉપલ ધયા : 
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 મહારાણા ુ ંભાએ મેવાડની િૂમને અનેકિવધ ઉપલ ધઓ હાસંલ કર ને આપી છે. મહારાણા ુ ંભા 

એક વીર અને િવ તા બનેલ યાર તે એક મહાન સા હ યકાર અને સા હ યકારોનો આ યદાતા પણ હતો. 

રાણા ુ ંભાએ સા હ ય, થાપ ય, દાન સા હ યમા ં િસ  ઉપલ ધયો હાિંસલ કર  છે. તેની સાથ-ેસાથે િવિશ ટ, 

થંોમા ં રચના કર . મા ંસગંીતરાજ, રિસકિ યા, ગીત ગોિવદની ટ કા, કામશા , ડૂ બધં, કામરાજ, 

રિતસાર વગેર થંોની રચના કર  ઉ ચ કોટ નો દર જો ા ત કય . તેમણે િવિવધ ભાષાઓમા ંનાટકો 

પણ ર યા.ં તેઓ સં ૃત, ા ૃત, મેવાડ , તે ુ ,ુ આમ ચાર ભાષાના ણકાર હતા. કટલીક ભાષાઓના 

ાનની સાથ-ેસાથે નાટ કાર પણ હતા. તેમના દરબારમા ંક હ યાસ, મહશ ભ , એકનાથ વગેર િવ ાનો 

સા હ યકાર હતા. તે િસવાય રાણા ુ ંભાના દરબારમા ં પં ડત, રાજવૈ , યોિતષ વગેર રાજદરબારને 

શુો ભત કરતા હતા. 

 રાણા ુ ંભાએ થાપ ય ે ે મોટ  િસ  ા ત કર  છે. તેમના થાપ યો ત રક અને બા  રુ ા 

માટના રુ ા કવચ, સમાન હતા. રાણા ુ ંભાએ તેમના સમયમા ંિવિવધ ક લાઓ, ગઢ, મં દરો,  તળાવો, 

વાવો, દવાલો, વગેર ુ ંિનમાણ કરા ુ.ં મા ંમેવાડના ૮૪ ક લાઓમા ંમહારાણા ુ ંભાના ૩૨ ક લાઓ ુ ં

િનમાણ રાણા ારા થયે ુ.ં મા ં ુ ય પથી ુ ંભલગઢ, ચ ોડગઢ, વસતંગઢ, અચલગઢ, માડંલગઢ, 

જહાજ રુ વગર ક લાઓ બૂ જ િસ  છે. ક લાઓના િનમાણની સાથે-સાથે રાણા ં ુ ંભા મહલ, કિત 

તભં, ુ ંભ વામી મં દર, વરાહ મં દર, ન મં દરો ય વેદ , ક લાના દરવા ઓ ક લાની ફરતે કોટ દવાલ, 

જળાશયો, ભવનો, ુદંર િુતયો વગેર ુ ંિનમાણ કરા ુ.ં  

 રાણા ુ ંભાના થાપ યોમા ંિવિવધ કારની ઝાખંી આપણને થાય છે. મેવાડના થાપ યોમા ંચ ૌડ 

અને ુ ંભલગઢ અજય ુગ ર ા છે. કનલ ટોડ આ ચ ોડ , ક લા પછ  ુ ંભલગઢને બી  થાન પર 

બતા યો છે. તથા ુગ ની ુ ૃઢ દવાલો કોટ અને કં રુોને કારણે ુ ંભલગઢને બી  નબંરના થાન પર 

કુતા લખે છે ક,   

 Inferior only to chittor is that stupendous work called ofter him (kumbha) koombhalmer the hill 
of khoobho: from its natural position and the works he raised impregnable to a native army. 

 આમ રાણા ુ ંભાના િશ પ થાપ યો સવ પર  થાન પર આવે છે. બ લદાન અને શૌય, ગૌરવની, 

ગાથાઓના કારણે થાપ ય કલાને મહારાણા ુ ંભાએ ઇિતહાસના પાનામા ં અનો ુ ં થાન તેમજ અને 

ઉપલ ધયો હાસંલ કર  છે. મહારાણા ુ ંભાની ઉપલ ધયો ઇિતહાસના પાનામા ંઆ  પણ જગમગી રહ  

છે.  

મહારાણા ં ુંભાને ા ત થયેલા ં બ દો :- 

 આન, બાન, શાન એવા મેવાડની િૂમની ર ા કરનાર મહારાણા ુ ંભાએ  સા હ ય જગતને સા હ ય 

થાપ ય, ભાષાક ય તેમજ એક ધાિમક ુ ષ પણ હતા.   ન અને હ ુ  ધમમા ંસવધમ સમાન હતા. તે 

વય ંિશવ, િવ  ુઅને ક લાનો ભ ત હતો.  

 મહારાણા ં ુ ંભાએ ા ત કરલ ઉપાધીઓમા ંદાન ુ , હાલ ુ , શેલ ુ , ચાપ ુ  , પરમ ુ , રાજ ુ , 

નારાયણરાજકતા, મહારાજિધરાજ, હ ુ રુતાન, અ ભનવ ભા ચુાયા, પાલક, અશોપિત, ગજપિત, 

નરપિત, નદં-નદં ર, તોડરમન વા રાણા ુ ંભાએ બ દ ા ત કયા હતા. તેમજ િવ ાનોના આ યદાતા ુ ં

પણ બ દ મેળ ુ ંહ ુ.ં આમ, ઉપરો ત બ દ માણે દરકનો, અથ, થાપ યકલા, તેમજ સા હ યને ાધા ય 

આ ુ ંતેમા ંમેળવેલ બ દો મહારાણા ં ુ ંભાને ા ત થયા.ં મા ંરાણા ુ ંભાએ   રાજ થાનમા ં૩૨ ક લાઓ ુ ં

િનમાણ કરા ુ ંહોવાથી તેમણે હાલ ‘ ુ ’ની ઉપાધી ા ત થઇ.  

 કિવ યામલદાસના મત અ સુાર રાણા ં ુ ંભાએ દરક વ  ુપર િવજય ા ત કર  તથા િવિવધ 

િનમાણ કરા યા તેથી રાય-રાયણ, રાજરાસો, નાટકરાજ વગેર કારની ઉપાિધઓ ા ત કર  હતી. રાણા 
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ુ ંભાના બ દો ા ત થયેલ. મા ંરાજ થાનમા ંમેવાડની રાજનૈિતક, સામા ક, કલા, સા હ ય અને ધમના 

ે મા ંચ ુ ખુી ગિત થઇ હોવાથી િવિવધ બ દોના દાવેદાર રાણા ં ુ ંભા ર ા.  

મહારાણા ં ુંભાના કાય ુ ં ુ યાકંન :- 

 મહારાણા મોકલની ૃ  ુપછ  તેમના જયે ઠ ુ  મેવાડની રાજગાદ  પર “એક મહલમા ંએક 

બાળક વેશ કય  અને યાનમાથંી તલવાર કાઢ ને રાજગાદ   પર રાખી દ ધી અને ક ુ ં ક ુ ં રાણા 

મોકલનો ુ  ‘ ુ ંભકણ’ આજથી આ રા યનો રા  ં રા યની દરક મોહર મારા હાથ નીચેથી પસાર થશે.” 

૧૬ વષની નાની વયે મેવાડની રુ ા હ  ુઅનેક કાય હાથ ધયા. તે સમયે ચાચંા અને મેરા પવંાર વા 

ઘાતક  સાથીયોની સામે જગં લડવાનો હતો. તેમને હરાવીને શાન ઠકાણે લાવીને રાણાએ હ યા કયા બાદ 

મેવાડના સા ા યની, રુ ા, રાણા ુ ંભાના હાથમા ંહતી. વીરતા અને શૌયની ગાથા સમાન રાણા ં ુ ંભાએ 

મા  ર ા જ ન હ  ક યાણના હતમા ંમેવાડમા ં ચા-કોટ ક લાઓ ુ ંિનમાણ કરા ુ.ં  

 રાજ થાનના ંઐિતહાિસક થાન પર મેવાડની વીરતા, યાગ, વા ભમાન, સા હ ય, સગંીત, દશ ેમ 

માટ ચમકતા હર યૂ સ માન તીત થાય છે. અહ  અનેક વીર શાસક, સતી મ હલાઓ અને મમતામય 

માતાઓ તથા ભ ત પેદા થયા છે. મણે આપણા ધમ, દશના ગૌરવ અને યાગંને બચાવી રાખવા માટ 

હસતા-હસતા ાણ યોછાવર કયા છે. આજ મેવાડની િૂમમા ં યા ં રાણા સાગંા વા વીર,   તાપ વા 

દશ ેમી, મીરા વી ભ ત, પ ાધાયી વી માતા પેદા થઇ. તેજ મહારાણા ં ુ ંભાના સમયકાળમા ં ણેનો 

િ વેણી સગંમ આપણને ૃ ટગોચર થાય છે. 

 મહારાણા ુ ંભા એક વીર, િવ તા, સા હ યકાર સગંીતકાર, કલાપાર ુ,ં િનમાણકતા અને દરક 

શાસકોથી સં ણૂ ણુોથી પ ર ણૂ છે તેથી રાણા ુ ંભાનો સમય મેવાડનો વુણકાળ હતો. તેમના કાય થી 

સં ણૂ િવ ાનો ણૂપણે પ રચીત ર ો છે. રાણા ુ ંભાનો દહાતં સયમ ૧૪૬૮મા ંબતા યો છે. મહારાણાના 

૩૭  વષના શાસનકાળ દરિમયાન અનેકિવધ કાય ની છણાવટ જોવા મળે છે.  

મેવાડના થાપ યો :- 

 પિ મી રાજ થાનમા ંિવિશ ટ કારના થાપ યો મેવાડના શાસકોએ બધંા યા હતા. મા ંમહારાણા 

ુ ંભા ારા િવિવધ થાપ યો બધંાવવામા ંઆ યા  નીચે જુબ દશા યા છે.  

૧. ચતૌડનો િવજય તભં :- 

 મેવાડના શાસક રાણા ુ ંભા ારા િનિમત ુગમા ંપોતાની િવજય ા ત બાદ બધંાવવામા ંઆવેલ 

િવજય તભં ક લાની ન ક થત છે. અહ  નૌખડંા િવજય તભં  ક લા ુ ંભ ય િનમાણ કરાવેલ છે. ઇ.સ. 

૧૪૩૮મા ંમહારાણા ં ુ ંભાએ માળવાના ુ તાન મહ દુશાહ ખલ  પર  િવજય ા ત કરવાના  ઉપલ યમા ં

િવજય તભં ુ ંિનમાણ કરા ુ.ં મા ંભગવાન િવ ,ુ અ સરાઓ, ગાધંવ, કચક વગેરના િશ પો કંડારવામા ં

આવેલા જોવા મળે છે. આ િવજય તભં બનાવવામા ંલગભગ રાણા ુ ંભાને ૧૦ વષનો સમય લા યો. આ 

તભં ૧૨ ટ ચો, ૨ ટ લબંચોરસ લાબંો ચ તુરો ના ંપર આ તભં થિત છે. તેના પર જવા આવવા ં

માટની ૧૫૭ ગોળાકાર સીડ ઓ બનેલી છે. આ તભંની બાહર , ભાગ, પર હ ુ  દવી- દવતાઓની ુદંર 

િુતયો, કોતરલી જોવા મળે છે. આ તભં ભારત-ભરમાનંો એક મા  િવજય તભં કલાની ૃ ટએ અનો ુ ં

ઉદાહરણ ુ  પાડ છે. કનલ ટોકને ુ ુબં િમનારથી પણ ે ઠ બતા યો છે. આ તભંમા ંચૌથી મં લમા ં

િ ખડલંા, તા લંા, પાવતી, હગલાજ, ગગંા, ય નુા અને સર વતી િવ કમાની, િૂતયો જોવા મળે છે. િવજય 

તભંનો ણ ાર મહારાણા ફતેહિસહ ારા કરાવેલો ઉ લેખ ફતેહિસહના કાયાલયમા ંજોવા મળે છે. 

૨. કત  તભં : 

 મેવાડના થાપ યની િવિશ ટ શૈલી ચતૌડના ક લામા ંજોવા મળે છે. આ કત  તભં ૧૨મી 

સદ મા ંબનેલ છે.  ુમારિસહના સમયમા ં ભગેરવાળા નામના એક ન યાપાર ને આ ચ ોડ 
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ક લાની પ રસરમા ં ઇ.સ. ૧૧૭૯-૯૧મા ંવષમા ં કત  તભં ુ ં િનમાણ કરા ુ.ં આ ક િત તભં ૭૨ ટ, 

લગભગ ૨૨ મીટર ટલો ચો છે. અને તે નીચે ૩૦ ટ પહોળો અને ઉપરથી ૧૫ ટ પહોળો છે. આ 

ક લાની પ રસરમા ં ણ િશલાલેખો મ યા ંછે. મા ંઆ તભંના િનમાણકતા ુ ંનામ   ભાગેરવાળા 

કત થયેલ છે. અહ  મીરાબંાઇના મં દરથી અડ ને આ દનાથ ભગવાનની ૫ ટ ચી આકષક િતમા 

લાગેલી છે.  

૩. ક િત તભં શ ત :- 

 આ ચતૌડ ક લાની દર એક ાચીન િશલાલેખ થત છે. નો સમયગાળો ઇ.સ. ૧૪૬૦નો 

કત થયેલ જોવા મળે છે. મા ંમેવાડના શાસક બાપાથી લઇને ુ ંભા ધુીની મા હતી તથા ુ ંભા ારા 

િનિમત મં દરો, ભવનો, ક લા જળાશય તથા તેમના ારા ર ચત થંોની ણકાર  ા ત થાય છે.  

૪. ક લામા ંિનિમત થયેલ મહલ અને હવેલીઓ : 

 મેવાડના સા ા ય િવ તારની સાથ-ેસાથે મેવાડ  શાસકોએ થાપ યની બાબતમા ંમોખરા ુ ં થાન 

ા ત ક  ુ છે. મા ં રાણા ંરતનિસહ, રાણા મોકલ, રાણા ુ ંભા ારા િનિમત મહલોમા ંફતેહ કાશ મહલ 

( ચતૌડ) અલં ૃત પીષણખડંથી શુો ભત છે. મા ં રાણી પદિમનીનો મહલ, ુ ંભા મહલ, બાદલમહલ 

( ુ ંભલગઢ), રતનિસહ મહલ, આહાડા હ લુનો મહલ, ગોરા- બાદલ મહલ, જયમલ અને પ ાની હવેલીયો, 

ભામાશાહની હવલેી સ ૂ બરની હવેલી, રામ રુાની હવેલી આ સૌથી વધાર િસ ધ છે. ુ ંભા  મહલની 

પ રસરમા ંરાવ રણમલની હવેલીના ખં ડત અવશેષો થત જોવા મળે છે.  

 મહારાણા ુ ંભાએ એક મડંોરની રાજ ુમાર ને મેવાડ િવવાહ કર ને લાવેલ. તે રાણી માટ રાણા 

ુ ંભાએ ઝાલી રાણી માટ એક મહલ ુ ંિનમાણ કરા ુ.ં તે ‘ઝાલી મહલ’, હવેલી વગેર ુ ંરાણા ુ ંભાએ િનમાણ 

કરા ુ.ં તેમજ ુ ંભા મહલ પણ ુ ંભલગઢમા ંિનિમત છે. 

૫. રાણા ુંભાએ બધંાવેલ મં દરો : 

 રાજ થાનના શાસકોમા ંરાણા ુ ંભાને થાપ યોનો સ ક માનવામા ંઆવે છે. તેમણે મહલો-હવેલી 

િસવાય પોતાના ારા ૩૨ ક લાઓની હરોળમા ંલઇ શકાય તેટલા હ ુ - ન મં દરો પણ બધંા યા ચ ૌડથી 

લઇને ુ ંભલગઢ, અચલગઢ, માગંલગઢ, વગેર િવ તારોમા ંરાણા ારા ૪૦થી વ  ુઅનેક મં દરો બધંા યા છે 

આ  પણ કટલાક મં દરો િવ માન છે. મા ં ૃ ણ ભગવાન ુ ંમં દર, માતા ુ ંમં દર, ગણેશ મં દર, નીલકંઠ 

મહાદવ ુ ંમં દર, પા નાથ ુ ંમં દર, કા લકા માતા ુ ંમં દર, રાિમ ર મં દર, મોકળ ુ ંમં દર, ભૈરવદાદા ુ ં

મં દર, જટાધાર  િશવ ુ ંમં દર, લુ  ભવાની ુ ંમં દર, ુ ંભા વામી ુ ંમં દર, મીરાબંાઇ ુ ંમં દર, વગેર ુ ય 

મં દરો ચ ૌડ તેમજ ુ ંભલગઢ ક લામા ંઆવેલા છે. માનંા કટલા નીચે દશાવવામા ંઆવે છે.  

યૂ મં દર :- 

 રાણા ુ ંભાએ ૪૦ ઉપરાતંના મં દરો ુ ં િનમાણ કરા ુ.ં માં  ુઆ યૂમં દર પીતલશાહ ન 

મં દરની પાસે, ભ નાવ થામા ંદવાલય દખાય છે. મા ંદવી-દવતાઓ, ગાધંવની િૂતયો અલૌ કક વ પમા ં

અહ  કોતરલી જોવા મળે છે. 

 આ િસવાય પણ રાણા ુ ંભા ારા બધંાવેલ મં દરો, ક ારગઢની દવાલની દર ૂર- ૂર થળોએ 

ાચીન મં દરો આ  પણ િવ માન છે.  

ાચીન હ મુાન ુ ંમં દર :- 

 રાણા, ુ ંભાએ મડંોર પર િવજય ા ત કર ને પરત ફરતી વખતે હ મુાન ની િૂત મડંોરથી 

ુ ંભલગઢ લાવીને ક લાના ી  ાર પર થાિપત કર  આ  પણ આ િૂત હ મુાન ારની ડાબી તરફ 

િવ માન છે.  આ િૂત થાિપત કર ને આ ાર ુ ંનામ હ મુાનપોળ રાખવામા ંઆવેલ.  િૂત ણ ટ 

ટલી ચી છે.  
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મીરાબંાઇ ુ ંમં દર :- 

 રાણા ુ ંભા ારા િનિમત ાચીન મીરાબંાઇ ુ ંમં દર ચ ૌડ ક લાની ન કમા ં થત છે  રાણા 

રતનિસહ ારા મીરાબાઇને ઝેરના કટોરા મોકલાવવામા ંઆવે છે. અને એ ઝેર મીરાબંાઇ પી ય છે અને 

ૃ ણ ભ તમા ંત લન મીરાબંાઇને કંઇ અસર પણ થઇ ન હ. સમય જતા ંમીરાબંાઇના મં દર ુ ં િનમાણ 

રાણા ુ ંભાના સમયમા ંકરાવવામા ંઆવે છે.  

 પિ મ રાજ થાનના ક લાઓમા ં  ‘ ુ ંભાકાર’ ક લો  ુ ંભલગઢ તર ક ઓળખાય છે. આ ક લામા ં

મહારાણા ારા િનિમત સૌથી વધાર મં દરો આવેલા છે. મેવાડની શાન ગણા ુ ં‘ મેવાર’ , ‘ મેવાડ’ ાચીન 

સમયથી આજ ધુી વતમાન થિતમા ંલોકોની આ થાના ક પે આ મં દરો આ  પણ ઝગમગી ર ા છે. 

આ મં દરો ુ ંભલગઢ ક લાના તથા ચ ૌડ ક લાના િવિશ ટ થાપ યોમાનંા એક ગણી શકાય છે. 

રા શાહ  ૃગંાર ચૌક  :- 

 રાણા ુ ંભાના સમયમા ંપણ મહલની ચાર-બા ુ એક રા શાહ  ૃગંાર ચોક  ુિનમાણ કરવામા ં

આવે ુ ં છે.  રાણાએ આ ૃગંાર ચૌક  રા શાહ . ુ ંવરપદા તેમજ ધાિમક ઉ સવ ુ ંઆયોજન તેમજ 

રાજિતલક આ ચૌકમા ં થતા હતા. વાર-તહવાર તેમજ નતક ઓ ારા આ ચોકમા ં નાચ-ગાનની ભ ય 

ઉજવણી થતી હતી. 

ાચીન વાવ- જળાશય ુંડ :- 

 રાજ થાનના પિ મી ે મા,ં મેવાડના સા ા યમા ં યાર રાણા મોકલથી લઇને રાણા તાપ 

ધુીના શાસનકાળ દરિમયાન, કટલાક થાપ યો ુ ં િનમાણ થયે ુ ં છે. તેમા ં ચતૌડથી લઇને ુ ંભલગઢ 

ધુીના િવ તારમા ંવાવ, ુ ંડ, જળાશય વગેર ુ ંિનમાણ કરા ુ.ં માનંી એક બાદશાહ  વાવડ  ુ ંભલગઢમા ં

આવેલી છે. તે બૂ જ ાચીન છે.  ુ ંભલગઢ ક લામા ંવાવડ  ( ુવો) આવેલો છે. ને બાદશાહ  વાવડ  

તર ક ઓળખવામા ંઆવે છે.  મહારાણા તાપ અને અકબર વ ચેના સઘંષ દરિમયાન અકબર પોતાના 

સૈ યનો લાબંો સમય ધુી ઘેરો ઘા યો પોતાના સૈ ય માટ આ ક લામા ંવાવ ુ ં િનમાણ કરા ુ.ં પરં  ુ

તાપને અકબરની સેના પરા ત કર  શક  ન હ. અને આખા સૈ યને રવાના થ ુ ંપડ ુ.ં યારબાદ મહારાણા 

તાપે આ વાવ ુ,ં િનમાણ કરા ુ.ં આ થાપ ય પણ, મેવાડ  શાસકોના અ તુ અવશેષો છે  આ  પણ 

આ બાદશાહ  વાવડ  ુ ંભલગઢ ક લામા ં વેશ કરતાની સાથે જ હ લાપોળની ઉ ર બા ુ તરફ 

ચઢાણવાળ  કઠ ન સીડ ઓ છે  ઉપર આ વાવડ  ( ૂવો) િવ માન છે. ુ ં િનમાણ ઇ.સ. ૧૫૭૮મા ં

કરવામા ંઆ ુ.ં 

ુંભલગઢ શ ત : 

 ુ ંભા વામી મં દરના ાગંણની બાહર મહારાણા ુ ંભાને, ઇ.સ. ૧૪૬૦મા ંપ થરની િશલાઓ પર, 

સં ૃત, ભાષા અને દવનાગર  લિપમા ંએક શ ત કોતરાવેલ છે. હાલ આ િશલાલેખ અને ુ ંભલગઢના 

કટલાક પરિવશેષ, ઉદય રુના સં હાલયમા ં રુ ત છે. આ િશલાલેખમા ં મેવાડ નરશોની વશંાવલી, 

મહારણા ુ ંભાની ઉપલ ધયો, ુ ંભાના સમય ુ ં બ ર, મં દર, રાજમહલ તથા ુ ો વગેરની ણકાર  

આપવામા ંઆવેલ છે.  

ુંભલગઢના િશલાલેખો : 

 માગશર વદ પાચંમને સોમવાર િવ.સ.ં ૧૫૧૭ તે િસવાય ઇ.સ. ૧૪૬૦ને ડસે બરના ુ ંભાને 

ુ ંભલગઢ થત મામાદવના મં દરમા ંકટલીક મોટ -મોટ  િશલાઓ પર િશલાલેખ કોતરાવેલ છે.  

 ુ ંભલગઢ િશલાલેખની એકબી  િશલામા ં૬૯થી ૧૨૦  ધુીના ુલ ૫૨ લોક ઉ ક ણ છે. મા ં

મોટા ભાગના ચ ૌડ પર થત ચ ાગદં, સરોવર, ચ ૌડ પર થત િવ ભ  વૈ ણવ મં દરો, બ રો અને 

રાજ સાદોને વણનની સાથે જ શ તકારને ચ ૌડની લુ ા કાશી, મ રુા, ા રકા અને કાશંીથી કર  છે. 
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મા ંએટ ુ ંજ ન હ ક  પવત પર ચ ૌડનો ક લો િનિમત છે. તેની લુના તો હમાલયને મે  પરતની 

સમાનતા કરવામા ંઆવી છે. 

 ચ ૌડના સ દયને વણન કરતા ં શ તકાર લોક સ.ં ૮૫ પર લખે છે ક,   

 ી  િશલાલેખમા ં લોક સ.ં ૧૨૧થી ૧૭૯ ુલ ૫૯ લોક ઉ ક ણ છે. આ િશલાલેખમા ંમેવાડના  

રાજવશં ુ ંવણન તેમજ બા પા રાવલને િવ  ક ા છે. તથા હાર ત ઋિષની ૃપાથી બા પાના રા ય ા ત  

કરવા ુ ંતથા તેમના િવ તાર ુ ંવણન આ િશલાલેખમા ંછે. 

 ચોથા નબંરના એક િશલાલેખમા ં૧૮૦થી ૨૭૦ ુલ ૯૧ લોક ઉ ક ણ છે, મા ંમહારાણા અ રિસહ, 

મહારાણા હમીરના િવજયો અને ધાિમક કાય ુ ંવણનની સાથે ે િસહ ારા ઇડરના રણમલ, હાડૌતી તથા 

જુરાતના શાસક અમીશાહના િવજય કરવાનો ઉ લેખ છે.  

 આ િશલાલેખ લોક સ.ં ૨૩૨મા ંમહારાણા ુ ંભા ુ ંવણન ારંભ થાય છે. મા ંમહારાણા ુ ંભાની 

અ ય િવશેષતાઓની સાથે મહારાણા ુ ંભા ારા ધા યનગર, યો ગની રુ રણથ◌ંંભૌર, સાભંર વધમાન, પવત, 

જનકાચલ, ચપંાવતી (ચાટ )ૂ ૃ દાવતી, મલારણા માડંલગઢ, હાડૌતી, નાગદા, િવશાલનગર, િશરોહ , આ  ુ

વગેર થાનોના િવજય ા તનો ઉ લેખ છે.  

 પાચંમા િશલાલેખમા ં લોક સ.ં ૨૭૧ થી ૩૫૩ ુલ ૮૩ લોક ઉ ક ણ કરવામા ંઆવેલ છે. મા ં

મહારાણા ુ ંભાની ુ લના દાનવીર કણથી કરવામા ંઆવી છે. સાથે જ મહારાણા ુ ંભા ારા યો ગની રુનો 

િવજય તથા ુ ંભલગઢ િવ ભ  રાજ સાદો મં દરો, તળાવો, વાવડ યો, ચાર બા ુ  કોટ તથા િવ ભ  

દરવા ઓ મા ંહ મુાન પાળ ુ ંિવશેષ વણન ા ત થાય છે. 

ઉપસહંાર :- 

 રાજ થાનના પિ મી ે નો િવ તાર મા ં ઉદય રુ ચ ૌડ, ુ ંભલગઢ, અચલગઢ વગેર ે નો 

િવ તાર મેવાડ તર ક ઓળખાય છે. મા ંમહારાણા ુ ંભા ુ ંયોગદાન, મેવાડ માટ હમેંશા ંર ા કરવી મેવાડની 

તેમા ંરહલો હતો. રાણા ુ ંભાએ થાપ ય કલા, સા હ ય કલા, નાટ કલા, તેમજ િવિવધ કલામા ંિન ણુતા અને 

તેમ ુ ંસવ વ યોગદાન રહ ુ ંછે. થાપ યકલામા ંસવ ચ ઉ ચ થાન ધરાવે છે. મેવાડ મા ં ચ ૌડનો 

ક લો તેની નાની-નાની િશ પકોતરણીથી મોખરા ુ ં થાન ા ત કર છે. બી  નબંરમા ં ુ ંભલગઢ લાબંી 

કટારગઢના ુગ  ુઅનો ુ ં થાન ધરાવે છે. રાજ થાનના ાચીન દશ મેવાડમાથંી તા ુ ાઓ પણ મળ  

આવેલ છે. તેના પરથી મેવાડના િશ પો થાપ યો પરથી મેવાડની  િશવ ધમ  હશે તેમજ 

થાપ યકલાનો ઉ ચ દર જો ધરાવે છે. 
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Indian handloom and handicraft artefacts are incredibly famous all over the world for centuries. They 

have created their own place in consumers’ perceptions and preferences. Tangaliya Weaving is one of those arts 
which involve Hands (skills), Head (intellect) and Heart (involvement and dedication) of artisans.  

This wonderful dotted woven textile art has been practiced by Dangasia Community of Surendranagar 
district of Gujarat. Tangaliya weaving looks like knots/beads on fabric and so it is known as ‘Daana’ weaving too. 
It is an amazing art of creating wonderful dotted designs by making colourful knots on warps while weaving 
which looks dazzling from both the sides of the fabric.  
The artisans tactfully make beautiful designs by twisting a contrast coloured thread around warps and thus create 
various colourful motifs and designs. The designs are not traced or drawn on the fabric but just by applying own 
skills and imaginations, artisans create wonderful designs. Such art demands high degree of accuracy, experience, 
skills and creativity.  

Tangaliya weaving is an indigenous craft of Saurashtra region which is about 700 years old. There is a 
famous folklore behind this art. It is a combination of peculiarities of two communities- Shepherd and Weavers. 
A young boy of shepherd community married a girl of weaver community. So, he was socially boycotted by his 
community and stated living with shepherd community. Here, he started weaving with the use of sheep wool. 
Thus, this Tangaliya art came in to practice.  
Previously Tangaliya was practiced in 8 talukas and 26 villages of Surendranagar district. Tangaliya Hastakala 
Association represented by National Institute of Fashion Technology (NIFT) applied for G.I. number and this 
craft received the G.I. (Geographical Indication as TANGALIYA SHAWL) recognition from the central 
government in 2009 for various types of goods like Textile and Textile goods; Clothing Includes Shawls, Sarees, 
Stoles including rumals; and Home furnishings, Rugs and Mats.  

Traditionally products like Ramraj, Charmalia, Dhunslu and Lobadi were produced but now various 
kinds of products like dress materials, dupattas, jackets, bed-sheets, cushion covers, shawls, etc. are also made 
keeping in view the need of time and demand. Generally natural as well as synthetic fibres like wool, cotton, silk, 
acrylic and viscose are used for weaving.  
Previously this art was practiced in many villages of Ahmedabad and Rajkot district too; but nowadays it is mainly 
practiced in a few villages of Surendranagar district only. Some weavers at Bajana, Bhathariya, Dedadara, Sayla, 
Sudamada and Vastadi have still continued weaving Tangaliya work but many from them have diversified their 
product line today due to various reasons.   

The fact is that the market for Tangaliya woven textile is being deteriorated day by day. History says that 
the villages of this region were cherished with the musical sound of looms before 15 - 20 years; but now most of 
the units have been closed down due to machine made production and changing trends. This art is languishing 
and many artisans have switched over the occupation or started weaving the products like carpets, mats, rugs and 
other products from textiles wastes. Besides, the majority of Tangaliya artisans don’t want their children to learn 
this art. Hence, the future of such a precious handicraft doesn’t seem safe & secured and its sustainability is in 
question. Hence, this paper portrays a realistic picture of this art emphasizing on the problems faced by artisans 
involved in this work so that appropriate policy implications can be designed to revive and rejuvenate this unique 
handicraft.  
Objective of the Research Study:  
The main objective of this research work is to study the problems faced by Tangaliya weavers and the main 
reasons responsible for the Tangaliya handicrafts to be languished.    
Methodology:  
The research was carried out to study the picture of Tangaliya handicraft artisans of Surendranagar District in 
Gujarat. The study is based on the data collected from 50 rural artisans engaged in Tangaliya weaving. An 
interview schedule was used as a data collection tool. Moreover, 10 experts such as Government officials, NGO 
workers, designers, handicraft experts and representatives of village/Taluka/district level institutions were also 
contacted and interviewed to have authenticated information in this field. The received data were processed 
through Excel and SPSS.  
 
Major Findings of the Study:  
Main findings of the present research study are as follows: 
 
- In present research study, 50 Tangaliya weavers from six different villages of Surendranagar district have 

been selected as the representative of the population. As the hereditary features play a significant role in this 
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handicraft, majority of the artisans learnt this craft hereditarily without any formal training. Out of total 50 
respondents, 86% artisans gave their opinion that the Tangaliya handicraft was languishing despite various 
promotional measures to revive this craft.  

- But the allocation of Geographic Indication Number (G.I. Number) to the artisans had given the recognition 
and identity to this craft. Despite very less number of artisans of Tangaliya art were found during the field 
visit, as majority have started weaving other products such as carpets, mats, rugs, Khadi, floor coverings, 
woolen shawls, cotton shawls, etc.  

- It seems that the younger generation is now taking less interest in this work as 68% respondents were 31 to 
50 years old, while 20% were of more than 50 years. The age of only 12% artisans was 30 years or less.  

- 48% of total Tangaliya weavers did not want their children to learn this work at all; while 36% wanted that 
their children should learn the handicraft for hobby or side activity but should not adopt it as their main 
occupation. Only 16% told that they wanted their children to adopt this handicraft as occupation. Hence, the 
sustainability of this handicraft is in question, as the propagation chain seems disturbed or not strong enough 
to yield fruitful results.  

- Inference about the propagation of handicraft in the next generation also depends on the attitude of children 
towards handicraft. But in 68% of families, children were not interested to learn this form of handicraft 
weaving, while in 17% families, children were interested to learn this work just for hobby but they were not 
ready to accept it as their occupation. Remaining 15% respondents told that their children were ready to 
accept the weaving work as their occupation but they were not sure about Tangaliya weaving. 

- Majority of the artisans opined that this occupation was making a negative effect on their social status, as 
such craft had been considered as mere labour activity having less gain. Therefore, artisans were considered 
as ‘Labourers not Artists’. Further the major problems faced by Tangaliya weavers are as follows:  

Figure: 01 The major problems faced by Tangaliya weavers Source: Field work. 
- It is shown in the above figure that all the respondents under the study were found having inadequate 

infrastructural facilities to run the business efficiently and to live a good lifestyle. Furthermore all told that 
the middlemen earned a huge amount of profit leaving a very small pie of cake for the actual 
producer/artisans. Majority sighed that since they were settled in rural areas, direct marketing was not 
possible in all the cases. Hence they had to depend upon middlemen. They were helpless due to economic, 
social, educational and managerial limitations. They cried that sometimes their products were sold at 
unbelievably high prices at sophisticated showrooms for elite class; but the actual creators were starving 
poors. They also discussed their experiences of being exploited by the intermediaries.  

- It was also observed during the field visit that many of the successful artisans had stopped working as artisans 
but were engaged in trading only. They used to get work done by other artisans and had created monopoly 
in region. They had expanded their business having good contact in markets. Thus, they continued with the 
vicious cycle of exploitation at the same time provide employment to needy too. Hence, mostly all expected 
government intervention to solve such imbalance which was an alarming situation against the sustainability 
of rural handicraft artisans. Further, they were feeling that as compared to hard work involved in total 
production process, gain was very less. Hence, they were facing financial problems.  
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- 96% of respondents were lacking modern managerial skills to manage their craft as business while 94% 
artisans were not having awareness about various promotional schemes launched by government. Only 28% 
weavers had Artisan Identity Card either issued by Ministry of Textiles, Government of India or Office of 
Commissioner of Cottage and Rural Industries, Government of Gujarat; while 72% didn’t have such identity 
card.  

- 92% of artisans were facing problems due to low level of education. It must be noted that 4% artisans were 
totally illiterate, 20% had studied up to pre-primary level; while 24% had studied up to primary level. 36% 
of artisans had studies up to secondary level while only 16% had gained education higher than secondary 
level. It shows that though the literacy rate seems good, the awareness about higher education has been 
observed very low. This has been observed as one of the most important limitations of the artisans leading 
to many more limitations in terms of efficiency, confidence and entrepreneurship. 

- 30% respondents lived in nuclear family while 70% still lived in joint family system. 66% were BPL card 
holders and 58% artisans did not have any another occupation other than weaving. In 42% families, 2 family 
members were engaged in weaving work while 3 or more members were engaged in this work in 52% of 
families. Weaving is a long process require huge amount of time and efforts in pre and post weaving 
procedures. Hence, generally all the family members were found directly or indirectly contributing in this 
work. Therefore, if we calculate the per head income, the picture is very shabby. Per head monthly income 
was less than Rs. 5,000 in 88% of weaver respondents while only 12% earned more than it. 

- 70% artisans told that there was a heavy fluctuation in demand and 90% told that there was no regularity or 
continuity of work. Obviously such irregularity of work results in to irregularity of income. Majority of 
artisans commented that the said handicraft activity had failed to provide uninterrupted and continuous 
employment. Hence, it had become difficult for them to rely solely on this occupation. Therefore majority 
of them had adopted another occupation also as a source of income other than handicraft such as agriculture, 
labour work, business, government contractual jobs, private jobs or other job-work.   

- 86% replied that they were facing marketing problem due to having less less information about market and 
marketing. They were very good in production but mere producing the articles does not serve any meaning. 
Majority of them were lacking appropriate knowledge about target market hence relying upon various 
channels or middlemen resulted in to huge exploitation. 

- 80% artisans did not have knowledge about latest technology and know-how; while 72% told that many 
machine made textile products were available in the market and they were so powerful competitors.   

 
Conclusion:  

Thus, the bare fact is that the allocation of G.I. number is certainly an appreciable effort of government 
but it is not sufficient to protect the interest of artisans. There must be some robust system to revitalize and 
rejuvenate this exclusive handicraft. Such artisans keep the magnanimous legacy alive and animated through their 
intrinsic skills and art. They pour their heart to shape a product. Hence, the handicraft artifacts are not only physical 
products to be consumed insensitively but they are the reflection of our cultural heritage and prosperous history. 
Although a number of schemes and programmes have been designed to promote the handicraft sector in India, the 
implementation has still not brought the targeted results. The lacuna must be found out through impact assessment 
and an efficient audit system as soon as possible otherwise such crafts will be totally languished as they have 
started disappearing progressively at a great speed.  

It is not the accountability of government only to help or promote the art and artisans but it is a moral 
responsibility of every Indian to respect and contribute wholeheartedly to protect and the languishing luster of 
handicrafts. Today Tangaliya art seem struggling for its existence, who will save it from being destroyed or 
ruined? Me, you or all of us…??? 
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