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ુ ીણ શભ્યતાની ભાવા એ તેની ચિત્ર ચસ અને તેના ચિત્રો
સશિંધખ
ડૉ.વનર એર. ચોધયી
આસવસ્ટન્ટ પ્રપેવય, ઈસતશાવ
ડૉ. ફાફાવાશેફ આંફેડકય ઓન યુસનલસવિટી, અભદાલાદ
આ વંવાયભાં બાા અને લરસભાં શંભેળાં રયલતતન થતુ ં યહ્ું છે . બાા અને લરસ ભાનલ સલકાવના
અલબન્ન અંગ છે . બાા લરસ લગય અને લરસ બાા લગય જીલંત નથી યશી ળકતા. લરસ બાાનુ ં લાશન
છે . ભનુષ્મની લચ્ચે યં યાગત દૃષ્ષ્ટગત લચશનના ભાધ્મભથી સલચાયની અલબવ્મક્તત જ રખાણ કશેલામ

છે . કઈણ રખાણ ભાટે લણતભારાનુ ં શું ુ ં અ્મંત આલ્મક છે . લરસ-બાા કેટરાક સનધાતરયત લચશનના
રૂભાં પ્રસતસનસધનુ ં કાભ કયે છે .
ુ ીણ લરસને ઉકેરલાને પ્રમ્ન કયી યહ્યા છે ણ શજુ વપતા ભી નથી.
અનેક સલદ્વાન સવિંધખ

કેટરાક સલદ્વાન આ લરસને લચત્રલરસ તયીકે ઓખાલે છે . સવિંધલુ રસના કુર 400 મુદ્દાના આધાયે લચત્ર

વંકેત પ્રાપ્ત થમેર છે . જે ુયાલા મુદ્રા, મુદ્રાંકન, ભાટ્ટીઓ, ભાટીના લાવણ લગેયે ઉયથી ભે છે .
રાંફાભાં રાંબ ુ રખાણ ભાત્ર 17 લચશનનુ ં જ છે .
1. ચસ :
કઈણ બાાની લરસઓ લાડ્ભમભાં પ્રલેળ કયલા ભાટે નદીઓની વભાન શમ છે . આ તથ્મનુ ં
ઉન્ભીર કસલકુર ગુરુ ભશાકસલ કાલરદાવે તાના યઘુલળ
ં નાભના ભશાકાવ્મભાં ઘણા ભાસભિક ળબ્દથી કયે ર
છે . જે આ મુજફ છે ,

“ स वत
ु ेःर सवैयोभिरन्ववतेः I
ृ चूऱश्चऱकाकऩक्ष्कैश्मात्यऩत्

भऱऩरयथ
ँ ावदग्रहणरन वाङ्मयं नदीमख
ु रनरव समद्र
ु माववशत ् II” (રઘ.ુ રૂ. ૨૮)

અથાતત વમુદ્રભાં પ્રલેળ કયલા ભાટે જેલી યીતે અનંત નદીઓ વાશવ કયે છે . એલી જ યીતે
લાડ્ભમભાં પ્રલેળ કયલા ભાટે લરસરૂી નદીઓનુ ં વાશાચ્મ રેલાભાં આલે છે .

કઇણ ગુઢ લરસનુ ં યહ્સસ્મદ્દઘાટન કયલા ભાટે એની બાાની જાણકાયી અસત આલ્મક છે . અગય

લરસનુ ં જ્ઞાન શમ, ત બાા વભજી ળકામ છે યં ત ુ અગય બાા અને લરસ ફંને અજ્ઞાન શમ ત
અલબરેખને ઉકેરી ળકું ુ ં અવંબલ છે .

લરસઓના ાંચ પ્રકાય છે .....જેભ કે (૧) લચત્રા્ભક લરસ, (૨) ભ્ર ૂણ લરસ, (૩) બાલા્ભક લરસ

(૪) ધ્લન્મા્ભક લરસ તથા (૫) સ ૂત્રા્ભક લરસ
2. ચિત્ર ચસ :
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પ્રાચીનકાભાં ભનુષ્મએ તાના સલચાય વ્મતત કયલા ભાટે તથા દૂ યના સ્થાન ય વંદેળ

ભકરલા ભાટે, યજના જીલનભાં ઉમગી લસ્તુઓના લચત્રને

ભાધ્મભના રૂભાં પ્રમગ કમો એને

લચત્રા્ભક કશેલાભાં આવ્યુ,ં અથાતત ૌ લચત્રના ભાધ્મભથી સલચાયની અલબવ્મક્તત કયલાની પ્રરિમાને
લચત્રા્ભક લરસ કશેલાભાં આલે છે . આજે ણ આ લરસન પ્રમગ ચારક ભાટે ભાગત લચશન સ ૂચલલા
તથા અન્મકામત ભાટે થામ છે .

ભશાદે લનએ કાસ્મકાર (૩૦૦૦-૧૫૦૦ઈ.વ. ૂલત)ની લચ્ચેભાં સલકસવત લચત્રા્ભક લરસઓભાં
સવિંધલુ રસને ણ ભશત્તલ ૂણત સ્થાન આપ્યુ ં છે . લચત્રા્ભક લરસના કેટરાક લચશન આ પ્રકાય છે .

સભશ્ર

અને

સુભેરયમાની

લચત્રલરસને ઉકેરલાનુ ં કાભ વપ થયુ ં છે .
3. સશિંધ ુ ચસ માટે અગ-અગ મંતવ્યો.

યજની માદલે તાની ુસ્તક “प्राचीन िारत का इततहास” માં ખ્ ંુ છે કે “સવિંધલુ રસ લણાત્ભક

નથી યં ત ુ લચત્ર રેખા્ભક છે . નલીન ળધના અનુવાય લરસ ડાબી તથા જમણી ફંને તયપથી
રખલાભાં આલે છે . ગજાનન ભાધલ “મુક્તતફધ” िारत इततहास और संस्कृतत ભાં રખે છે કે ‘એભની

લરસ શજી સુધી ઉકેરાઈ નથી એ એક પ્રકાયની લચત્ર લરસ છે .’ ભખ્ખનરાર “પ્રાચીન બાયત” ભાં રખે
છે કે “કેટરાક સલદ્વાન આન વંફધ
ં દ્રસલડ બાાઓથી જડે છે અને કેટરાક અન્મ બાયતીમ આમત બાા
અને વંસ્કૃતથી શડપ્ા લરસભાં ૪૦૦ થી ૫૦૦ સુધીના વંકેત લચશન છે અને વાભાન્મ યીતે એ ભાનલાભાં
આલે છે આ લણતભાા લાી લરસ નથી. કેટરાક સલદ્વાનને ળંકા છે કે શડપ્ા અલબરેખ ળબ્દાક્ષરયત
રેખન-પ્રણારી પ્રસ્તુત કયે છે . જમાં ફે મા લધાયે વંકેત લચશનન અનુિભ અથલા ત એક  ૂણત ળબ્દ
અક્ષય અથલા ધ્લસન અને ક્યાયે ક ક્યાયે ક ત કેટરાક ળબ્દ અને વ્માકયણ-સ ૂચક લચશનન ઉમગ થામ
છે . સુભનફશેન

ંડયા “બાયતન ઈસતશાવ (ુયાલળેીમ’ ુયાલા ઉય આધારયત) ભાં રખે છે કે

યરા અને કનયટેલ જેલા સ્કેષ્ન્ડનેસલમન અને યસળમન સલદ્વાન તેને આદ્ય-દ્રસલડ લરસ ભાને છે .
જમાયે એવ. આય. યાલ. અને અન્મ બાયતીમ સલદ્વાન તેને બાયતીમ આમત લરસ ગણે છે . યરના
ભતે ૨૦૦ જેટરા વયુકં ત લચશન જણામ છે . એવ. આય. યાલને ભતે ઈ.વ. ૂલે ૧૫૦૦ભાં અક્ષયાનુવાયી
શ્રુ્મા્ભકભાંથી આ લરસ લણાત્ભક થઇ. રારના વંળધનથી વાલફત થમેલ ું છે કે આ લરસ જભણીથી
ડાફી ફાજુ રખાતી શતી. જમાયે ફીજી રીટી ડાફી ફાજુથી ળરુ થતી શતી. ખેતય ખેડતા ફદની ગસત
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ે ી ફીજે છે ડે જતી શઈને તેને ફરીલદાતલતતના્્ક પ્રભાણે રખાતી લરસ કશી ળકામ.
પ્રભાણે તે એક છે ડથ

ે ી ુસ્તક प्राचीन िारतीय इततहास ऱरखन, प्रमख
ડૉ. અજમકુભાય ાંડન
प्रवतृ तया एव प्रववधधयों ભાં
ु
શડપ્ા વભ્મતાના ઉ્ખનનથી  ૂયા તત્તલસલદ્વાનને જે લરસનુ ં જ્ઞાન થયુ,ં એને કેટરાક સલદ્વાન એ

ે ,
લચત્રલરસ, કીરાક્ષય લરસ લગેયે નાભ આપ્મા છે . શડપ્ા અથલા સવિંધ ુ લરસને એર. એ. લૈડર

પ્રાણનાથ, સ્લાભી ળંકયાનંદ, ફે. ભા. લરૂઆ, ાદયી એચ. શૈયાવ, ડૉ. એવ. આય. યાલ લગેયેએ
ઉકેરલાના પ્રમાવ કમાત છે . વૈન્ધલ લરસના ઉદ્દલાચનભાં ક્પ્ય ૂટયથી લાંચલાનુ ં કામત ગૈડ, સવડની,
ક્સ્ભથ, બૈગ્ડન, શન્ટય તથા અશભદ શવન દાનીએ પ્રમ્ન કમાત અને રૈગ્ટન તથા શન્ટયે અળકીમ લરસ
તથા સવિંધલુ રસભાં કેટરાક વંફધ
ં ળધલાન પ્રમાવ કમો છે . નલીનતમૌ પ્રમાવ ડૉ. એવ. આય. યાલન

છે જેભણે સવિંધલુ રસના અક્ષયને પ્રતીકા્ભક લરસ ભાન્યુ ં છે જે ડાફીથી જભણી રખલાભાં આલતી શતી

અને શડપ્ાલરસ તથા અળકીમ રીીભાં કસતમ વભાનતાઓને પ્રસ્તુત કયુ.ું ડૉ. પ્રહ્યાકય સભશ્રએ
્
“भसवधभु ऱवऩ एवम िारत की अवय भऱवऩया” ભાં રખ્યુ ં છે કે સવિંધલુ રસનુ ં યશસ્મદ્દઘાટનન
પ્રમાવ
કયલાલાા સલદ્વાલાનભાં આઈ. ભશાદે લન પ્રમાવ પ્રળંવનીમ છે તથા વલાુંસધક ઉમગી તથા ભશાન
છે . અન્મ સલદ્વાનનાં નાભ આ પ્રકાયે છે , જી. આય. શન્ટય, પ્ર. ડબ્્યુ. એભ. રકરન્ડવત ેટ્રી, એર. એ.
ફડ્ડર યે લયે ન્ડ, એચ. શેયાવ, એસ્ક, યરા ઉયાંત સવભ યરા, િવ કેન્નીવી, ી. આ્ટી,
એયસ્ટ ડબ્રકય, શેફવી, ફી. શેયજની, જન ન્યુલેયી, એવ. આય. યાલ, નટલય જા, ડૉ. પ્રાણનાથ,
સુધાંશ ુ કુભાય યે , યાજભશન નાથ, શાય. ી. ભયગ્ગી, સ્લાભી વશજાનંદ, ડૉ. પતેશ સવિંશ, એભ. લી.
એન. કૃષ્ણાયાલ, એવ. એર. લાકણ્કય, ડી. એભ. ફરુઆ, એવ. ણતસલતાન, ફાકે લફશાયી ચિલતી,
ળશય શાજયા, અરુણ ાઠક તથા એન. કે લભાત.

સવિંધલુ રસ લચત્રા્ભક લરસ છે કે ધ્લન્મા્ભક લરસ છે ? આના સલળે સલદ્વાનભાં ભતબેદ છે તથા

લબન્ન-લબન્ન સલદ્વાનની લબન્ન-લબન્ન ધાયણાઓ છે . આઈ ભશાદે લને તાની ુસ્તક ‘INDUS SCRIPT
CONCORDANCE AND TEXT” ભાં એને લચત્રા્ભક લરસ કીધી છે . જી. આય. શન્ટયે

તાની

ુસ્તક ‘THE SCRIPT OF HARRAPA AND MOHENJODARO’ ભાં એને ધ્લન્મા્ભક કીધી છે .

તથા એની ઉ્તી બાલા્ભક અને વંકેતા્ભકથી ભાનલાભાં આલી છે . આય. એચ. શેયાવના અનુવાય
સવિંધ ુ લરસ લચત્રા્ભક લરસ છે . ગડ્ડ તથા ક્સ્ભથએ ણ લચત્રા્ભક લરસ ભાની છે .

“प्राचीन िारत का इततहास” ભાં ડૉ. કૈ રાવ ખન્નાએ કહ્ું છે કે ડૉ. લાડેર, પ્ર. શન્ટય ડૉ.

ડીયીજજય, ડૉ. રન્ગડભ અને શ્રી એવ. આય. યાલ તથા નલીનતભ સલદ્વાનભાં જભતન સલદ્વાન ઈગતફટત
યીચટત ય ઉળાન જેભને ઋગ્લેદના આધાય ય આને લાંચલાની કસળળ કયી છે અને શ્રી યાભસવિંશ વલેયાની
ળધખ ણ એભાં વાભેર છે . એલા કઈ પ્રભાણ નથી જેનાથી આ લરસને કઈ એક સલળે લરસ

વાથે વંફધ
ં ીત કયલાભાં આલે. ડૉ. યામ કે ભતાનુવાય આની બાા અને લરસન વંફધ
ં આમોની બાા

અને લરસ વાથે છે . प्राचीन सभ्यताऐ ભાં નેસભળયણ સભતર રખે છે કે શડપ્ા વભ્મતા ભાટે આ સલલયણ
એ કાની લરસ અને બાાન ઉ્રેખ કમાત લગય અધ ૂય
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આલાભાં આવ્યુ ં છે તથા શજી સુધી એને લાંચલાના પ્રમાવભાં એટરી વપતા નથી ભી કે જેને આભ
તય ય સ્લીકાય કયલાભાં આલે છે .

4. સશિંધચુ સ એક ચિત્ર ચસ તરીકે
ુ ીણ લરસને ઉકેરલાન પ્રમ્ન કયી યહ્યા છે , જેભાં અંળત વપતા ભી છે
અનેક સલદ્વાન સવિંધખ
કેટરાક સલદ્વાન એને લચત્રલરસ કે લચત્ર રેખા્ભક લરસ તયીકે ઓખાલે છે સવિંધલુ રસભાં રગબગ ૪૦૦
થી ણ લધાયે લચત્ર વંકેત પ્રાપ્ત થમેર છે . આ લરસ જભણીથી ડાફી તયપ રખાતી શતી જમાયે ફીજી
ંક્તત ડાફીથી ળરૂ કયી જભણી તયપ રખલાભાં આલતી.
બાયતીમ વંસ્કૃસતની સલશ્વસ્ત ગરયભા આ જ પ્રાચીન મુદ્રાઓની દે ન છે કાયણ કે જમાં ઇસતશાવકાય
પ્રાચીન બાયતીમ વારશ્મથી ઈસતશાવના કઈ ક્ષથી અજાણ યશે છે ્માં જ પ્રાપ્ત મુદ્રાઓની વશામથી

વારશ્મભાં અજાણ એ ક્ષ ય પ્રકાળ ડે છે જેનાથી ઈસતશાવ રેખનને  ૂણતતા ભે છે . એભની

મુદ્રાઓભાં જમાં ભનુષ્મ અને સલલબન્ન શુઓના લચત્ર છે ્માં એભની વાથે કેટરાક રેખ ણ અંરકત છે .
આ મુદ્રાઓ નાની, ચટી, લગાતકાય, ચોકય લસ્તુઓ જેના ય શુ-આકૃસતઓ અંરકત છે અને કેટલુકં

રખાણ ણ જલા ભે છે . એું ુ ં પ્રતીત થામ છે કે મુદ્રાઓ જેની વંખ્મા રગબગ ફે શજાય છે , એ
વ્માાયીઓના પ્રસતક લચશન છે અથલા એ ણ વંબલ છે કે આન વંફધ
ં ગ્રાભીણ ઉજથી યહ્ય શમ જે
નગયભાં રાલલાભાં આલતી શમ. ભશેંજ દડ, રથર અને કારીફંગાથી યાજમુદ્રા ણ પ્રાપ્ત થઇ છે ,

જેનાથી એ જાણકાયી ભે છે કે આ ભશય અને મુદ્રાઓના ઉમગ વ્માારયક રિમાકરાઓથી ફશાય
ભકરલાભાં આલતી ગાંઠ ય છા રગાલલા ભાટે થત શળે. વેરખડીન ભશય ભાટે વોથી લધાયે

ઉમગ કયલાભાં આલેર છે . મુદ્રાઓભાં ભે ર રેખ ભટાબાગે ઘણા નાના અને થડાક અક્ષયના છે ,

કેટરાકભાં ત એક જ વંકેત લચશન છે . મુદ્રા ઉય ઉબેર એક શૃગ
ં ી પ્રાણી (આખર) તથા લરસની
ંક્તતભાં વોથી વાભાન્મ જણામ છે તે નાની રંફચયવ મુદ્રા ઉય ભાત્ર લરસ જ જલા ભે છે . ભાત્ર

ગઢલાડી (કચ્છ) ભાંથી આલતી એક મુદ્રાભાં લરસ વાથે જ કૂતય (ઘડ?) ઉ્કીણત કયે ર જલા ભે છે .
તેના મુદ્રાંકન ઉય લરસ ંક્તત અને શુની કે ભાનલની આકૃસતઓ જલા ભે છે . મુદ્રાઓ-મુદ્રાકન
ઉયાંત અન્મ વાભગ્રીભાં તામ્રટ્ટીઓ, કુ્શાડીઓ અને મ ૃદ્રબાંડ લગેયે ય લચત્ર વંકેત જલા ભળ્મા છે .

લચત્રના ફે પ્રકાય યશેતા : (૧) બોસભસતક, (૨) કુદયતી. લાવણ ઉય જઈએ ત કાા યં ગથી
બાયે ીંછી લડે આંકડા, તયણ, ઊબી, સનવયણી, દાંસતમા અને ળતયં જના ાના જેલા બોસભસતક લચત્રથી

સુળબન કયલાભાં આલતુ.ં ઘણીલાય લાવણ ય લરસ જેલી કતયે રી રીટીઓ ણ જલા ભે છે .
કુદયતી લચત્રભાં ીાનુ ં ાન તથા ઝીણા ાનલાી ડાખીઓ જલા ભે છે ફધા લચત્ર ખ ૂફ જ
લાસ્તસલક યીતે દયાંતા, કાંચકી તથા સ ૂમત જેલા લચત્ર અન્મ લચત્રની વાથે દયે રા જલા ભે છે . લચત્ર
સુળબનભાં સલસલધ બોસભસતક આકૃસતઓ, લનસ્સતઓ, પ્રાણીઓ, ક્ષીઓ અને કલચીતૌ ભાણવ
દયલાભાં આલતા. બોસભસતક લચત્રભાં લાંકીચ ૂકી

રીટીઓ, વીધા ટ્ટા, વીધી રીટીઓ, જાી લાા

સત્રકણ, લતુ
ત , ચકઠાં, રાદીબાત, તયણબાત, ઊબાટ્ટા, સુમત લગેયે દયતા.
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ુ ીણની ચસમાં ચિત્રો-મદ્રુ ામાં જોળા મલતી તેની સક્ષણ દ્ધસત અને વ્યાાર-ધંધા (આસથિક
5. સશિંધખ
સ્થથસત) :

સવિંધ ુ ઘાટી વભ્મતાના રક સભશ્ર અને સુભેરયમાની જેભ રેખન કરાથી રયલચત શતા. લરસની
ઉક્સ્થસત, દળભરલ-પ્રણારીની જાણકાયી શલી, સલલબન્ન ફાટ ઉક્સ્થસત શલા અને ભાનનુ ં જ્ઞાન શું ુ ં
લગેયે એ જ્ઞાનનુ ં પ્રભાણ યજૂ કયે છે કે શડપ્ા-સનલાવી સળલક્ષત શતા. સળક્ષણ શુ ં વ્મલસ્થા શતી તેના કઈ

ુયાલા નથી ભતાં. એભના લડે સળલક્ષત શલાની અલબવ્મક્તત સ્લરૂે અલબરેલખત મુદ્રાએ, તાભત્ર
તથા છા પ્રાપ્ત થમા છે . એ શજી સુધી ઉકેરી ળકમા નથી.

ભાટીના લાવણ ઉય દે ળી લશાણના લચત્ર રૂી ઘણા ુયાલા ભે છે . ભશેં-જ-દડભાંથી

ભે રી મુદ્રા ઉય ણ તેના તયાા જેલી શડીનુ ં લચત્ર જલા ભે છે . ભશેં-જ-દડભાંથી ભે રા એક
લાવણ ઉયના લચત્ર પ્રભાણે દરયમાઈ લાશનના ફે ઊંચા છે ડા અંદયના બાગે લે રા યશેતા.
રથરભાંથી ણ ભાટીનાં લાવણ ઉય દયે લ ું ઘણાં શરેવાલાળુ એક લશાણનુ ં લચત્ર ભી આલેર છે જે

એની દરયમાઈ વ્માારયક દ્ધસતને દળાતલે છે . રથરભાંથી ભે રા એકી વાથે ત્રણ જુદા-જુદા મુદ્રાંક
દળાતલે છે કે કદાચ વ્માાય બાગીદાયીભાં ણ થત શળે.

રથરભાંથી ભાટીના લાવણ ઉય કે, ઘઉં જેલા છડનુ ં લચત્ર ણ જલા ભે છે જે ્માંના

રક ખેતી વાથે જડામેર શતા તેન નમ ૂન યજૂ કયે છે . આ ઉયાંત ભાછરી કડલાની જા રઈને

જત ભાણવ તથા ગધેડ જેલા પ્રાણી વાથે ઉબેર કુંબાય જેલા ભાણવ વરશતના લચત્ર ભશેં-જ-દડ તથા
દદ (યાજકટ જજ્ર) ભાંથી ભી આલે છે .

6. સશિંધ-ુ ઘાટી ચિત્ર ચસમાં શંગીત અને ધમમ :
ઐસતશાસવક કાભાં વંગીતનુ ં ઐસતશાસવક દળતન આણને સવિંધ ુ નદી-ઘાટી વભ્મતાભાંથી થામ છે .
આ અસત પ્રાચીન વભ્મતાની સ ૂત્રફદ્ધ ઐસતશાસવક વાભગ્રી ઉરબ્ધ નથી છતાં ુયાત્લીમ ળધખના
ભાધ્મભથી જે વાભગ્રી ઉરબ્ધ થામ છે તેન ુ ં વંગીત કાભાં વ્માક ભશત્તલ છે ત્કાલરન જીલનભાં
વંગીતનુ ં માતપ્ત પ્રચરન શતુ.ં ધાસભિક અને વાભાજજક વભાયશના અલવય ય ગીત, લાદ્ય, ન ૃ્મના

દ્વાયા રકનુ ં ભનયં જન કયલાભાં આલતુ.ં ગીત અને ન ૃ્મની વાથે-વાથે કેટરાંક પ્રમુખ લાદ્ય મંત્રની

જાણકાયી આ વભ્મતાથી ભે છે . ઢર, દુન્દુબી, ઝાંઝ, કયતાર લગેયે પ્રમુખ લાદ્ય મંત્રન પ્રમગ સવિંધ ુ
વભ્મતા કારીન ભનુષ્મ કયતાં શતા. રપમાવના એક તાલીજ ઉય એક ભનુષ્મ ઢર લગાડે છે અનેક
કેટરાંક ન ૃ્મ કયે છે . રપમાવની જ એક મુદ્રા ય ઢર જેલી એક લસ્તુ છે , જેની ચાય તયપ રક છે ,

એક ભનુષ્મ એને લગાડી યહ્ય દે ખામ છે . ફે મુદ્રાઓ ય મ ૃદં ગ (ડભરું) જેલી કઈ લસ્તુ છે , ફીજી એક
મુદ્રા ય એક એલી સ્ત્રીનુ ં લચત્રણ છે જેણે તાની ફગરભાં ઢરને દાફી યાખ્મ છે . મુદ્રાઓ અથલા
તાલીજ ય ણ કેટરીક એલી લસ્તુઓનુ ં લચત્રણ છે જેને લીણા ભાની ળકામ.
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ભશેં-જ-દડભાંથી ભી આલેર મુદ્દા ઉય યજૂ થતાં મગ મુદ્રાલાા મગાવનભાં ફેઠેરા અને

શુથી ઘેયામેરા શુસત જલા ભે છે . એભની મુદ્રાવન લગેયે જતાં તે અગ્મનુ ં સ્થાન ધયાલતા શળે.
મુદ્રાઓ ઉય અનેકલાય દે ખાત એક શૃગ
ં ી (શકીકતભાં ફે શૃગ
ં ી) આખર, અધત ભાનલ-પ્રાણીઓ, ું  ૃક્ષભાં
ફેઠેરી ભાનલાકૃસતઓ લગેયે દૈ લી સ્લરૂ ધયાલતા શળે. કેટરીક મુદ્રાઓ ઉય સ્લક્સ્તકનુ ં અંકન જલા

ભે છે . ત કેટરીક મુદ્રાઓ ઉય ભાત ૃકાની લચત્રાકૃસત જલા ભે છે . વભગ્ર ગુજયાતભાંથી શડપ્ીમ
કાના ધભતના ુયાલા ભાત્ર રથરભાંથી જ પ્રાપ્ત થામ છે , કાયણ ગુજયાતભાં કઈણ સ્થે થી

શડપ્ીમ મ ૂભ ૂસભ જેલી ભાત ૃકાઓ કે મગાવનભાં ફેઠેરા શુસત જેલી મુદ્રાઓ શજુ સુધી ભી નથી.
કૃસત  ૂજાભાં શાથીને મગીની મુદ્રા ય દે ખાડલાભાં આવ્મ છે . શુસતની મુદ્રા ય લાઘ આ ઉયાંત

ભય ૂય, ભકય, નાગ, ી, સ ૂમતરકયણનુ ં લચત્ર સલસલધ સ્લરૂભાં જેું ુ ં કે રકયણ યુતત ું  ૃત્ત ચિ, એક ું  ૃત
ય વાત સત્રકણીમ યં ત ુ નુકીરી રકયણ છે અને તે લનસ્સતની લચ્ચે પ્રકાસળત થામ છે . વંબલત એ
લાતન વંકેત કયે છે સ ૂમતના વાત રકયણ જ લનસ્સત અને અન્ન લગેયેની વર્જકતા ભાટે ઉત્તયદામી છે .
7. ચિત્રોમાં શ-ુ ંખી અને કુ દરતી શંસિ :-

રથરની મુદ્રાઓ ઉય ભટાબાગે એક ંક્તતલાળું રખાણભાં,

ભટી ખધ
ં ૂ લા,

બાયે

ગદડીલા ું  ૃબ અથલા એક શૃગ
ં ી, (શકીકતભાં ફે શૃગ
ં ી) આખરા જેું ુ ં પ્રાણી જલા ભે છે .
દાઢીલા યાની ફકયાઓ એ ગુજયાતની સલસળષ્ટતા છે . આ ફધાં પ્રાણીઓને રકના દૈ સનક જીલન તથા
કઈ દં તકથાઓ વાથે વંફધ
ં શલાની ળક્યતા છે ગઢલારી લાડીની મુદ્રાનુ ં ભશત્તલ એ છે કે તેભાં કૂતયા

કે ઘડા જેું ુ ં પ્રાણી લરસ ંક્તતની વાથે જ જલા ભે છે . તે જભણી ફાજુએ ભોં યાખી ઊભુ ં છે . તે
સ્ષ્ટ દળાતલે છે કે લરસ જભણીથી ડાફી ફાજુએ રખાતી. ફીજી પ્રાણી આકૃસતઓભાં શયણ, વાફય,
લાંકરડમા ળીંગલા આખર, ખધ
ં ૂ અને ળીંગલાળું પ્રાણી, વા, ભાછરી, ફતક, કબ ૂતય, કાલમાય,
શયણ, કુંબાય વાથે ઉબેર ગધેડ, વાદ ભય, વાયવની જડી, કાગડ, ભાછરીઓ, લાંદય લગેયે લચત્ર
દયતા. ભયનુ ં લચત્ર ઘણુ ં વાભાન્મ જણામ છે . તાડનુ ં ઝાડ, ાન તથા ઝીણી ાદં ડીલાી ડાખીઓ,
ભટા ાનની ડાખી, ીાનુ ં ાન લેગેયેના લચત્ર જલા ભે છે .
શમાન :

રથરભાં ભાટીનાં લાવણ ઉય કેા તથા ઘઉંના છડનુ ં લચત્ર જલા ભે છે . આથી તેની ખેતી
થતી શળે એભ કશી ળકામ. એજ યીતે ્માંથી ભી આલેરા કૂતયા, આખર લગેયે પ્રાણીઓના લચશન એ

ુયાલ ાડે છે કે ્માં આ ફધા શુન ુ ં અક્સ્ત્લ શતુ.ં ભશેં-જ-દડભાંથી ભી આલેર મુદ્રા ઉય યજૂ થતાં
મગ મુદ્રાલાા મગાવન ફેઠેરા અને શુથી ઘેયામેરા શુસત જલા ભે છે તથા લરિંગ અને ભાત ૃકાના
લચશન જલા ભે છે જે તેના ધભત તયપ દૃષ્ષ્ટ કયે છે . ભાછરી કડલાની જા રઈને જત ભાણવ તથા

ભાછરીના લચત્ર ઉયથી તેઓ ખયાકભાં ભાછરીન ઉમગ કયતા તે જાણલા ભે છે . લાવણ ઉય
કાાયં ગની બાયે ીંછી લડે આંકડા, તયણ, ઊબી, સનવયણી, દાંસતમા અને ળતયં જના ાના જેલા લચત્ર
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્માંની પ્રજાના ળખને પ્રદસળિત કયે છે . અનેક મુદ્રાઓ અને ભાટીનાં લાવણ ય તયાા જેલી શડી અને દે ળી
લશાણના લચત્ર તેના દરયમાઈ લેાયની સનળાની સ ૂચલે છે .

મુદ્રા, મુદ્રાંકન, ભાટ્ટીઓ, ભાટીના લાવણ લગેયે ઉયથી ભે ર લચત્રભાંથી ્માંની વાભાજજક

ક્સ્થસત, આસથિક ક્સ્થસત અને ધાસભિક ક્સ્થસત જાણી ળકામ છે .આભ, તેના લચત્ર અને લચત્રલરસ જ તેની બાા
ુ ીણ વભ્મતા રૂી આણા આદ્ય-ઈસતશાવને આણે ઉજાગય કયી ળક્યા છીએ.
છે જે ઉયથી સવિંધખ
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