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आदरणीय कुलपति सदंशे 

 हमारे तलए अत्यंि आनंद और गौरव का तवषय ह ै की डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर ओपन 

युतनवर्ससटी के स्कूल ऑफ़ ह्युमेतनटीज़ एण्ड सोश्यल साइंसीस अंिगगि इतिहास तवषय की एक 

ददवसीय राष्ट्रीय कोंफर्नसग का सफल आयोजन वर्चयगल माध्यम से ददनांक ३ जुलाई , २०२० को हुआl 
 “भारिीय इतिहास में अनुसंधान और अनुसंधान में भारिीय इतिहास” तवषयक इस 

कोंफर्नसग में इतिहास तवषय के तवध्वान , तवशेषज्ञ, अध्येिाओ, शोधार्सियो और तवद्यािीयो ने 

उत्साह पूवगक अपनी उपतस्िति दजग कराई और भारिीय इतिहास के तवतवध पहलुओ के पररद्रश्य 

को समकालीन पररप्रेक्ष में परखिे हुए भारिीय इतिहास में अनुसंधान को कोनसी ददशा देनी 

चातहए , उस तवषय  पर  गहन चचिन, मनन और गंभीर तवचार तवमशग की कसौटी पर कस कर 

कोंफर्नसग की सािगकिा तसध्ध की l  

 यह चचिन और तवमशग भारिीय इतिहास में होने वाले संशोधन के तलए एक नइ ददशा-
तनदेशक सातबि हो सकिा ह ै l इतिहास हर जीने वालो का इतिहास ह,ै भारिीय इतिहास को 

तवदेतशयों के नजररये से नही परंिु हमे अपने भारिीय दतृिकोण से देखना चातहये l हमारा 

इतिहास तवनाश का इतिहास नही ह ैl सदीओ से चले आ रह ेहमारे संघषग का इतिहास ह ै, की कैसे 

भारि के उपर तवदेशी आक्रमण हुअे इसे लुटा गया, उजाड़ा गया लेदकन इस देश को चाहने वालो ने 

इसकी हतस्ि को चजदा रखा ह ैऔर दफर से खड़ा दकया हैl हमे इतिहास के इसी पहलु को ही देखना 

चातहए l इतिहास एक कम्युतनकेशन ह ै जो संपकग  से आिा ह ै l जो सामतजक, सांस्कृतिक, 
शैक्षतणक हो सकिा है और िभी हम हमारी अतस्मिा और चेिना की बाि कर सकिे है और सही 

अिग में भारि को विगमान में आत्मतनभगर और तवश्वगुरु बना सकिे हैl  

 में इस राष्ट्रीय कोर्नफरर्नस के आयोजन और ‘कोर्नफरर्नस प्रोसेचडग’ के प्रकाशन से जुडी समग्र 

टीम को तवशेष अतभनंदन देिी हु l  आगे भी हम इस प्रकार उच्च अकादतमक अतभव्यति ओ के तलए 

मंच प्रदान करिे हुए बहिर समाज के कल्याण के प्रति समर्सपि हो l  

शुभकामनाएं.......... 
 

प्रो. डॉ. अमी उपाध्याय 

कुलपति 

डॉ. बाबासाहबे आबंडेकर ओपन युतनवर्ससटी 



Editors:  

Pro.dr. Ami Upadhyay 

Vice chancellor and Director 

school of humanities and social sciences 

Dr.Babasaheb  Ambedakar  Open University, Ahmedabad 

 

Dr. Sonal Chaudhari 

Assistant Professor, History 

School of humanities and social sciences 

Dr.Babasaheb  Ambedakar  Open University , Ahmedabad 

 

Reviewers : 

Pro. Dr. Arun Vaghela 

Prof. & Head ,  department of history 

Gujarat University, Ahmedabad 

Dr. Sonal Chaudhari 

Assistant Professor, History 

Dr.Babasaheb  Ambedakar  Open University , Ahmedabad 

 

Published By : 

 Dr. Bhavin Trivedi  

  Registrer (I/C) 

 Dr.Babasaheb  Ambedakar  Open University , Ahmedabad 

 

Year :2021 

ISBN : 978-93-89909-08-1 



 

 

 

 

मुख्य वक्ता- पद्मश्री विष्ण ुपडंया 

 

नभस्काय 
आदयणीम कुरऩतत भहोदमा डॉक्टय अभीफेन उऩाध्माम, इततहास विबाग से डॉ सोनर चौधयी औय 
हभाये अत्मंत आदयणीम िक्ता भुकुर कानेटकयजी अबी भुकुर जी ने जजस प्रकाय फात की उससे 
भेयी फात सयर हो गई। उन्होंने इततहास की विबािना औय  अनुसंधान ककस प्रकाय होना चाहहए 
उसकी फहुत अच्छी फात कयी। सच फात मह है कक बायत का इततहास बायतीम चतेना का 
इततहास है। औय जफ चेतना का इततहास हभ कहते हैं तो हभें एक औय शब्द माद आता है 
चींती। बगित गीता का शब्द है मह चींती, औय चींती भें व्मजक्त की चींती औय सभाज की चींती, 
दोनों सत्म औय असत्म को अरग कयके सत्म को ऩसंद कयते हैं। भेयी दृजटट से इततहास का मही 
काभ है। औय आज इततहास का ऩुननरेखन औय इततहास का ऩुनयािरोकन मह दो सफसे फडी सत 
हभायी फातें हैं औय होना  चाहहए ककस प्रकाय होना चाहहए, मूतनिर्सनटी इसभें फहुत कुछ प्रदान कय 
सकती है। आंफेडकय मूतनिर्सनटी ने मह अर्बगभ शुरू ककमा है इसके र्रए भैं धन्मिाद देता हंू 
औय भेयी फात भैं शुरू कयता हंू। भेयी दृजटट से इततहास औय याटर इसभें हभने 3 शब्द है, बायत 
आऩने र्रखा है, इततहास र्रखा है औय अनुसंधान र्रखा है। मह तीनों शब्द फहुत भहत्िऩूणन है। 
भुझ ेअयनेटट येनान जो फहुत फड े इततहास वििेचक आरोचक हो गए उनके कुछ विधान माद 
आते हैं। उन्होंने कहा था की nation is soul spiritual principal two things consecut this soul, one 

is lies in the past and one is  in the present.  One is the the possession and in common of 

a reach legacy of membrane the other is present day concentic. The desire to live together.  The 

will to prepenatic the value of a heritage that one has received is undivided form. The nation is 

like individual its contimation is long past of sacrifice and devotion. अफ देखखए study of history 

Arnold trine b. ने दस ग्रंथ र्रखा है। उन्होंने बी मही कहा कक मह कोई छोटा सा सभाज मा 
छोटे से दामये से इततहास नहीं फनता। संस्कृतत नहीं फनती। मह सभ्मता से फनता है। मह याज्म 
मा प्रदेश के उऩयांत सभ्मता की अऩनी एक मात्रा है उससे इततहास फनता है। औय महद इस 
दृजटट से हभ ऩयखे तो हहदंसु्तान का इततहास एक अदबुत ऐततहार्सक इततहास है। इसर्रए भैं 
कहता हंू कक मह एक फडी फातें औय इततहास विचाय का हो सकता है। इततहास भें चचत्त का इस 



फेज के चचत्त का िह होनी चाहहए। अफ मह एक भाऩदंड यखते हैं भानक यखते हैं भेया तो 
इततहास का एक छोटा सा दामया है। गुजयात के इततहास का। प्राचीन इततहास के फाये भें फहुत 
कुछ र्रखा गमा है महां हभाये के का शास्त्री जी से रेकय हरयप्रसाद शास्त्री जी औय डॉ हसभुख 
साकर्रमा जैसे फड ेइततहास विद हुए। उन्होंने फहुत गुजयात के बीतय जाकय अऩनी मह संस्कृतत 
का ऩरयचम दीमा है। इसीर्रए भैं थोडी सी फात गुजयात की कहंूगा औय भेया मह िक्तव्म ऩूया 
करंूगा। क्मा है गुजयात? िैसे तो हहदंसु्तान का एक हहस्सा है। औय हभाये उभाशंकय जोशी न े
कहा था कक હુું ગરુ્જર ભારતવાસી. I am Indian Gujarati. Gujarati  Indian. गुजयात एक याटरीम 
बािना से ऩयीप्रावित प्रदेश है। मह फात र्सद्ध हुई। दसूयी फात मह है कक महां ऩूया सभुद्र 
ककनाया है। अबी िास्को हद गाभा की फात हुई। कच्छ के जो कांजी भारभ थे उन्होंने हदशा दी 
थी मह बी कहा गमा। गुजयात का सभुद्र ककनाया केिर बौततक नहीं है। मह केिर सभुद्र नहीं 
है। मह सांस्कृततक ऩयीऩर है। उसी संस्कृतत स ेसभुद्र संस्कृतत से गुजयात का अऩना एक विकास 
हुआ है। मह सफसे फडी हभें इततहास की दृजटट ऩे कहना चाहहए। रेककन मह होता है। अफ ऐसे 
ही प्रदेश भें क्मा होता है? भान रो कक गुजयात शब्द फाद भें आमा गुजनययाटर िहां से आमा औय 
गुजयात हुआ रेककन इससे ऩहरे गुजयात तो था ही बायत का एक हहस्सा था। अरग-अरग नाभ 
था उसका रेककन इस गुजयात भें चाय शब्द का फडा भहहभा है। एक संकल्ऩ कयते हैं गुजयाती 
रोग के विकास की फात भैं फाय-फाय मह कहता हंू कक गुजयात की जो भूरबूत अजस्भता है मह। 
संकल्ऩ कयता है मह गुजयाती। सबी रोगों को साथ भें रेता है मह गुजयाती। बफना साथ भें 
रेकय कुछ हो ही नहीं सकता। तो साथ भें रेना सभान दय भें औय कपय संघर्न कयना प्राजप्त के 
र्रए औय मह तीनों के फाद र्सद्चध के र्शखय तक ऩहंुचना। मह गुजयाती की विशरे्ता है औय 
जो गुजयाती की विशरे्ता है िह सभग्र देश की विशरे्ता है। दसूयी फात बी महां इसी प्रकाय हुई 
जो सोभनाथ की फात हुई िंश की केिर सोभनाथ क्मों? महां रोथर है ऩांच हजाय सार ऩुयाना 
एक ऩुयातत्ि का फडा स्थान है। सभ्मता धोरािीया का है। र्सधं ुसंस्कृतत है तो क्मों औय कैसे 
हुआ? भैं रोथर का उदाहयण फाय-फाय देता हंू रोथर ऩय िहां नदी थी मा सभुद्र था सुनाभी आई 
ऩूया रोथर नटट प्रटट हो गमा। अतंययाटरीम व्माऩाय का भथक था। वितनभम का भथक था। 
विचायों का था औय विद्मा का बी था। तो विनाश हो गमा औय एक फाय रोथर िार्समों ने 
उनको कपय से खडा ककमा। अऩने ऩरयश्रभ से अऩने संकल्ऩ से कपय एक फाय कुछ िर्ों के फाद 
विनाश आमा। ऐसे ही सुनाभी आई। कपय रोथरिासीओने अऩनी इभायत खडी कय दी। अफ मह 



साभान्म फात नहीं है। अऩने रहू भें जफ होता है तफ ही होता है। एक फाय दो फाय तीन फाय चाय 
फाय रोथर का तनभानण हुआ है। औय केिर रोथरिासीओने ककमा है। अफ इसको हभ कहेंगे कक 
मह तो ऩुयानी फात हुई रेककन कुछ सार ऩहरे सन 2001 भें कच्छ भें बूकंऩ आमा था तफ ऩूया 
का ऩूया कच्छ तहस नहस हो गमा था। ऩता नहीं था के कपय खडा होगा कक नहीं होगा। हभने 
िहां जाकय देखा था। दो मा तीन सार भें कच्छ ऩुन् खडा हो गमा। हभ अफ िहां जाते हैं तो 
ऩता नहीं रगता कक महां कबी विनाश हुआ था मा बूकंऩ आमा कुछ बी नहीं था। तो मह 
विनाश मा तनभानण िह दसूयी इततहास की संकल्ऩना है। भैं इसर्रए मह कहता हंू कक इततहास 
की संकल्ऩना होनी चाहहए इततहास केिर याजा याज्मों का मा मुद्ध का नहीं है। इततहास 
अजस्भता का इततहास है। औय महद हभ हभायी जस्ऩरयट को ज्मोत्सना को मा द्रढता को संकल्ऩ 
को व्मक्त कयते हैं तफ मह सही भामने भें इततहास का अध्ममन होगा। तो विनाश से मह 
तनभानण रोथर भें हुआ, सोभनाथ भें हुआ इतनी फाय आक्रभक रोग आए औय कपय से िह खडा 
हो गमा। अतंतभ 1947 के निंफय भें सयदाय िल्रब बाई ऩटेर ने िहां जाकय ऩुन् तनभानण का 
संकल्ऩ र्रमा। औय इसके साथ जुडा हुआ था जूनागढ़ भुजक्त आंदोरन ऩाककस्तान के साथ जुडा 
हुआ था जूनागढ़। रोगों ने खड े होकय स्ितंत्र आंदोरन चरामा। हहदंसु्तान का शामद दीि - 
दभण,  गोिा,  औय जूनागढ़ मह अतंतभ स्ितंत्र अध्मामथे। िहां जाकय सयदाय ने  सोभनाथ जाकय 
कन्हैमारार भुंशी के साथ जजन्होंने गुजयात के अजस्भता के फाये भें फहुत अध्ममन ककमा है औय 
उऩन्मास तो र्रखे ही है इसके साथ साथ इततहास बी है उनका। Lori that GurjarNess एक उनका 
फहुत भहत्िऩूणन ककताफ है। तो मह गुजयात भें हुआ। अफ गुजयात का थोडा ऩुयानी फात औय कपय 
फात सभाप्त। क्मा है गुजयात का विर्शटट प्रदान ऩूये देश को औय सभग्र विश्ि को। अतैतयी 
ब्राह्भण ऋग्िेद का मह भहा ग्रंथ है। औय मह ऋग्िेद का भहा ग्रंथ भहहदास अतैतयी दास ऋवर् 
ने र्रखा था। भाही दास साफयभती के उत्तयी ककनायों ऩय फसत े थे। औय उन्हीं के नाभ ऩय 
भहीसागय नाभ की फडी नदी बी है। मह महां हुआ। माऻिल्क औय भैत्रीई की फात हुई अच्छा 
रगा भुझ।े मह जो संिाद है माऻिल्क ने कहा भैं तुम्हें हाथी दूं, ऐश्िमन दूं ऩूया का ऩूया तो भैत्रीई 
ने कहा भुझ ेमह कुछ नहीं चाहहए भुझ ेतो अभरूतत्ि की फात चाहहए। अभतृत्ि की शोध बायत 
की बौततक औय बौततक से ऊऩय मह खोज नहीं है। िमभ अभतृस्म ऩुत्रा हां। हभ गौयि के साथ 
कह सकते हैं। मह जो संिाद है माऻिल्क औय भैत्रीई कुछ इततहासकायों ने िह खोज तनकारा है 
प्रबास ऩाटन से द्िायी ताका के फीच मह संिाद है। मह इतनी फडी फात महां हुई। अजश्िनी 
कुभाय जो िैद्मयाज के नाभ से जाने जाते हैं िह भोढेया भें आए थे। धनुिेद विद्मा रि औय 



कुश को र्सखाई गई गुजयात भें। अतंतभ औय फडी भहत्ि की फात विश्िार्भत्र ऋवर् जो बरूच भें 
थे छोटा उदमऩुय के अयण्म भें फसते थे उन्होंने गामत्री भंत्र की प्रथभ घोर्णा इसी धयती ऩय से 
की। ॐ बुय बुिनस्म तस्म विदयू िहेन्मभ। बगोदेि सधीभाहह चधमोमोन प्रचोदमात अच्छा 
चगयनाय देखखए हहभारम से बी ऩुयानी उनकी संस्कृतत है। ऩूये देश की सबी आस्था है िहां भौजूद 
है। सबी के सबी औय गोयखनाथ जो हभ नाथ संप्रदाम की फात कयते हैं। ऻानेशिय बी नाथ 
संप्रदाम के भहायाटर से आए थे। तो ગોરખનાથનો ધણુો मह चगयनाय भें है। औय िहा ं
भत्स्मेंद्रनाथबी थे। उनके फाये भें बी फडी रोक कथाएं हैं रेककन आज हभ उनके फाये भें फात 
नहीं कयेंगे। मह सफ बी फातें हैI विक्रभ संित के प्रायंब भें महां से मिनाचामन नाभ के भुतन गए 
थे एथेंस भें ग्रीस भें औय िहां जाकय उन्होंने सभुद्रशास्त्र का अध्ममन ककमा। औय उनका जो 
औयाशास्त्र है िह आधतुनक सभम भें बी सभुद्री शास्त्री को उऩमोग कयते हैं। मह सफ भैंन े
इसर्रए कहा कक   भुझ ेआज का भुझ ेआज का अनुसंधान गुजयात के फाये भें इततहास का विशरे् 
रुऩ से अनुसंधान नहीं हुआ खास तौय ऩय स्ितंत्र मोग औय स्ितंत्र मुग के फाद का नहीं हुआ। 
भेया विर्म मही है औय भैं छात्र हंू उसका औय संशोधन ककमा कयता हंू। इसर्रए भैं ज्मादा 
भहत्ि देता हंू। अफ 1892 भैं स्िाभी वििेकानंद गुजयात आए थे। सभग्र देश भें सफसे अचधक 
सभम उन्होंने महां बफतामा था। केिर सभम नहीं बफतामा था उन्होंने गुजयात को ऩहंुच जाना 
औय स्िाभी वििेकानंद की एक अरग दशनना सभग्र देश को सभग्र विश्ि को प्राप्त हुई। एक 
घटना बी है उनकी िह जैतरसय नाभ के येरिे स्टेशन के एक भास्टय ने िह जूनागढ़ स े
ऩोयफंदय जा यहे थे यात की ठंड भें िहां रेन के आने तक इंतजाय कयना था। अर्सस्टेंट रेन 
भास्टय हयगोविदं दास अजया भत ऩंड्मा थे औय श्रीभंत भथयुाभ ऩंड्मा के र्शटम थे िह घय रे 
गए औय ऩूयी यात फातें चरी औय उस फातों के दयर्भमान ऩंड्मा जी ने उनको कहा कक स्िाभी 
जी आऩ भैं तो छोटा आदभी हंू भुझ े कुछ ऩता नहीं है रेककन एक फात आऩको कहानी है 
र्शकागो भें यभेश ि धभान ऩरयर्द हो यही है उस धभन ऩरयर्द भें आऩ जाइए औय महां का 
िक्तव्म कीजजए। आऩके िक्तव्म के फाद ऩूया अभयीका औय रोग अबीबूत हो जाएंगे औय िहां 
आऩका सम्भान होगा औय उसके फाद आऩ इस बायतिर्न भें आएंगे तो बायतिर्न भें बी ऩूया का 
ऩूया सम्भान होगा। तो फीज महां फोमा गमा गजुयात भें। अफ आऩ भीया की फात कयते हैं तो 
भीया की तयह धीया नाभ की एक याजयानी बी हुई। भैं इसर्रए मह फाय-फाय कहता हंू कक जस्त्रमों 
का सशजक्तकयण का हभाये ऩास एक ऩूयी ऩयंऩया है इततहास है। भेया नाभ की एक याजनीततक 



याजयानी उन्होंने मुद्ध बी हुआ उन हदनों के जो िह रडाई कयते थे उन्होंने संधान कयके 
महा ं एक संगठात्भक ऩरयचम हदमा। इसी द्िायका भें 1857 के फाद जफ बब्रहटश सेना ने सभुद्र 
ककनाये से तोऩों के गोरे छोडें औय द्िायकाधीश को नाश कयने का हीन प्रमास ककमा था तफ 
द्िायका की िाघेय कम्मुतनटी है। िाघेय जाती उसको भाखणक बी कहते हैं िह िाधेय भहहराओं ने 
अऩने अऩने घय जाकय गद्दे  तककए ऩानी भें डूफा कय द्िायकाधीश की दीिार ऩय रगा कय 
खडी हो गई। औय तोऩ के गोरों को ठंड ेकय हदए। रेककन उनका नाभ हभाये इततहास भें कहीं 
बी नहीं है। फाकी बौततक घटनाओं भें एक ऐसी छोटी सी फात भैं संक्षऺप्त भें कह दूंगा कक जो 
हभाये इततहास भें अबी बी ऩाठ्मऩुस्तक ककमा छात्रों तक नहीं ऩहंुची है। मह जो है िह हभें 
कहना चाहहए कक 1857 की फात है। 1857 के विप्रि भें गुजयात के 10,000 रोग भाये गए, 152 

ज ंदा जराए गए औय कहते हैं कक गुजयात भें विप्रि हुआ ही नहीं। मह हभाये फेंगरुरु के एक 
इततहासकाय याभचदं्र गुहा कहते हैं कक गुजयात के ऩास तो कोई संस्कृतत ही नहीं। हभायी संस्कृतत 
एक अरग प्रकाय की संस्कृतत है जो केिर चाऩरूसकी संस्कृतत ही नहीं । मह केिर 
उऩमोचगतािाद की संस्कृतत नहीं है। मह स्िार्बभान की संस्कृतत है औय 1857 के विप्रि भें 9 

रोग ऐसे हैं जजनको कारा ऩानी की जेर हुई थी जो िहां से िाऩस नहीं आए। भेये याजा 
भहायाजा नहीं थे साभतंिादी नहीं थे िह छोटे रोग थे। िह ऩठान थे िह बीभ थे िह ठाकोय थे 
िह नामका थे िह आहदिासी थे िह ब्राह्भण थे िह ऺबत्रम थे िह ऩटेर थे। उनका नाभ बी हभें 
भारूभ नहीं है रेककन िह थे 1865का जफ भुकदभा चरा उसभें िह था। हभाया गुजयात जैस े
फतामा िह ठीक है मह कबी बी हहदंसु्तान ऩूया ऩयाधीन नहीं यहा। ऩंचभहार जो डडजस्रक्ट है 
उसके आहदिार्समों ने 1857 भें संघर्न कयके रंफ ेसभम तक िह स्ितंत्र कय हदमा। तात्मा टोऩे 
महां आए थे सूयत भें 57 के एक शामय को पांसी दी गई थी। िडोदया अहभदाफाद औय चाडूऩ मह 
सबी भहत्िऩूणन स्थान है। हभाये इततहास भें एक फडी खोज कयने की आिश्मकता मह है कक 
1857 के उत्तयाधन भें जजतने बी सेनानी थे नानासाहेफ से रेकय तात्मा टोऩे तक औय यंगो फाजी स े
रेकय अजीभुल्रा खान तक जजतने बी सेनानी थे िह सबी रोग गुजयात भें यहे।  अतंतभ िास भें 
साध ुके िेश, भें ऩीय के िेश, भें और्रमा के िेश भें , सीहोय भें नानासाहेफ ऩेशिा स्िाभी दमानंद 
के नाभ से यहे। औय 1852 भें स्िाभी वििेकानंद बािनगय से उनको र्भरने के र्रए गए। हभाये 
िह ऩोद्दाय साहफ जो इततहासकाय है हदल्री सयकाय के िह उन हदनों भें उनकी कभेटी फैठी थी 
औय िह कभेटी सीहोय आई थी। उसने दस्तािे  देखा औय ऩता चरा कक नाना साहेफ ऩेशिा तो 
रंफी अिचध तक महां यहे। उनकी भोट नेऩारभे नहीं हुए थी I इसी प्रकाय विप्रि के भाणक थे 



हभाये िाघेय कम्मुतनटी के िह 1820 से 1865तक रड।े 1857 फीच भें आ गमा। उनके फाये भें रोक 
कथाएं हैं रोकगीत है फाकी सफ है। गुजयात भें आओगे तो आऩको सौयाटर भें कहीं बी िह रोग 
गीत सुनाई देगा ना छडडमा ना हचथमाय रारा फेरी। मह होता है अफ एक औय भाही सागय 
ककनाये भैं एक िट िृऺ  है। अफ तो िटिृऺ  नहीं यहा रेककन 1857 भें िहां िट िृऺ  की डार्रमों 
ऩय 250 रोगों को भाय हदमा गमा था अगें्रज सैतनकों के द्िाया उनके भयने िारे केिर ककसान 
थे। औय उन्होंने क्मा गनुाह ककमा था उन्होंने तात्मा टोऩे को फयोडा से अहभदाफाद स्ितंत्रता के 
र्रए िामा ऩंचभहार फुराने की कोर्शश की थी। मह होता है तो मह है तीसयी एक भहत्िऩूणन 
फात है 1905 भें अयविदं घोर् ने महां फयोडा भें फैठकय बिानी भंहदय नाभ की एक छोटी सी 
ऩुजस्तका र्रखी थी औय उसभें उन्होंने बायत भाता का दगुान स्िरूऩ का एक ऩूया चचत्र खींचा था। 
उसके आधाय ऩय यविदं्र नाथ टैगोय ने शांतततनकेतन भें बायत भाता का ऩूया चचत्र हदमा। बायत 
भाता की जम की देन बी अयविदं घोर् की इस ऩुजस्तका भें है। इस प्रकाय की फहुत सी फात हुई 
अफ हभ सत्माग्रह कहते हैं। कनडा डूगंय है जूनागढ़ डडजस्रक्ट भें, कनडा डूगंय ऩय 82 सभाचध है। 
सबी भैमा नाभ के साभान्म कम्मुतनटी उन्होंने कहा कक हभ सत्माग्रह कयेंगे हभ हभायी जभीन 
िाऩस चाहहए। सबी के सबी रोगों की जूनागढ़ के फाफी निाफ औय बब्रहटश सयकाय ने र्भरकय 
हत्मा कय दी। छोटी 10 सार की फच्ची थी उसभें आज उसकी बी सभाचध है िहां। फाकी फहुत सी 
जगह है रेककन एक फात कयके भैं अऩनी फात ऩूयी करंूगा। क्मोंकक मह तो ऩूया सार बय चर 
सके ऐसी दास्तान है। हभ कहते हैं गांधी जी का गुजयात है ठीक है गांधीजी का गुजयात तो है। 
रेककन साथ-साथ क्रांतत कायों का गुजयात बी है मह। ऩंडडत श्माभजी कृटणा िभान जो भांडिी 
कच्छ के भहाऩुरुर् रंदन भें जाकय इंडडमा हाउस की स्थाऩना की, बायत बिन रारा राजऩत 
याम, सयदाय र्सहं याणा, भदन रार धींगया, िह रोग िहां यहे औय िहां से क्रांतत की चतेना चरी, 
ऩूयी दतुनमा भें चरी। इंडडमन सोर्शमोरॉजजस्ट नाभ का अखफाय तनकारा। िंदे भातयभ नाभ का 
अखफाय भैडभ काभा ने तनकारा िह बी गुजयाती थी। भदनरार ढींगया के नाभ ऩय िह तरिाय 
नाभ का अखफाय तनकारा गमा था। मह सफ हुआ उसके उऩयांत ऩोयफंदय गांधी जी के जन्भ 
स्थान भें गांधी जी के जन्भ के कुछ सार ऩहरे एक छगन खेयाज िभान नाभ का साभान्म 
आदभी िह होनोरू से रेकय िेंकूिय तक ऩहंुचता है औय िेंकूिय भें िह गदय प्रिवृत्त के साथ 
जुडता है औय उन्होंने गदय नाभ का एक गुजयाती अखफाय बी तनकारा। 4 बार्ा भें रारा 
हयदमार ने संऩादन ककमा था उसभें एक उसका संऩादक छगन खेयाज ने ककमा था। उसका दसूया 
नाभ क्मोंकक नाभ अतंय होता है तो खेभयाज याभ जी बी था। इसी छगन के याज िभान ने बायत 



भें सैतनकों के द्िाया विप्रि ऩहरे यासबफहायी फोस ने जो प्रमत्न ककमा था उससे ऩहरे 1857 भें 
हुआ था, तीसया गदय का विप्रि 1920 भें र्सगंाऩयु से शुरू हो जाए इसके र्रए िह र्सगंाऩुय गमा 
औय िह ऩकडा गमा कपय छगन खेयाज िभान को पांसी दी गई। तो गुजयात का कोई एक 
क्रांततकायी ऩत्रकाय उसको पांसी बी दी गई थी। गुजयात भें दो जगह भानगढ़ औय ऩारचचतयीमा 
भें आहदिासी विद्रोह हुआ था िनिासी विद्रोह हुआ था औय दोनों जर्रमांिारा फाग की तयह िहां 
हत्मा कांड हुआ था। िडनगय जो हभाये प्रधानभंत्री का जन्भ स्थान है नयेंद्र भोदी का, नयेंद्र जी के 
इस नगय भें फहुत सार ऩहरे एक िोहया कुटंुफ यहता था नागय कुटंुफ ऩरयिाय। औय उसी नागय 
ऩरयिाय का जो ऩोता था िह बगिती चयण िोहया उसने शहीद बगत र्सहं के think tank रूऩ भें 
काभ ककमा औय इंकराफ जजंदाफाद जो सूत्र है िह बगत र्सहं ने बरे ही प्रचर्रत ककमा रेककन 
उसका जन्भदाता बगितीचयण िोहया था। मह भैंने थोडी सी फात की हभने तो 1947 के फाद बी 
दो रडाई की। जूनागढ़ के भुजक्त आंदोरन की जूनागढ़ के भुजक्त आंदोरन भें कन्हैमारार भुंशी 
बी थे औय उन्होंने उनका संविधान यचा था उनका जो बायत भें बायतीम संविधान बी उन्होंन े
र्रखा। मह सफ जो छोटी-छोटी फातें हैं रेककन फडी भहत्िऩूणन है। इततहास भें अनुसंधान औय 
अनुसंधान भें इततहास भहत्िऩूणन मह है कक ऐसी अरग-अरग प्रदेशों की ऐततहार्सक घटनाएं है 
जो बुरा दी गई है। अगें्रजों ने इततहास र्रखा है इसभें से तो कबी आएगा ही नहीं। रेककन 
दखुद फात तो मह है कक बायत के अबी के इततहासकायों को बी इसभें से थोडा फहुत र्भरता है 
औय फाकी नहीं। नयेंद्र कोहरी ने स्िाभी वििेकानंद के फाये भें फड े चाय ग्रंथ र्रखे हैं जो 
ऐततहार्सक उऩन्मास है भैंने उनको कहा था कक गुजयात भें वििेकानंद आए फाकी जो जेतरसय , 

जूनागढ़,  सोभनाथ औय सोभनाथ भें उन्होंने सभाचध रेकय बायत का बव्म दशनन ककमा था कुछ 
र्रखा नहीं है उन्होंने शामद उन तक मह भाहहती ही नहीं ऩहंुची। रेककन एक फाय इततहास का 
ऩुन् रेखन का फडा कभ  मूतनिर्सनटी कय सकती है क्मोंकक मूतनिर्सनटी के ऩास संसाधन है, उनके 
ऩास व्मजक्त है,  उनके ऩास विद्िान रोग हैं , उनके ऩास छात्र है मह सफ र्भरकय औय इततहास 
संकरन सर्भतत फहुत फडा काभ कय यही है। हभने इततहास संशोधन कें द्र छोटी सी एक संस्था 
यखी है गुजयात भें।अफंेडकय मूतनिर्सनटी ने इस प्रकाय का प्रकल्ऩ शुरू ककमा है हभ उनके साथ हैं 
हभ उनको बी सहमोग देने के र्रए तैमाय है। आऩ सफ को भेया नभस्काय।  
ऩद्मश्री ववष्णु ऩंडया, 
अध्यक्ष गुजरात साहित्य अकादमी एवम 

गुजरात इततिास संशोधन केन्द्र, गांधीनगर.  



 

 

 

 

 

        मखु्य वक्ता, श्री, मकुुल कानिटकरजी 

नभस्काय,  

इस कामयक्रभ के आदयणीम वक्ता भहान रेखक आचामय ववष्णु ऩॊड्माजी ऩद्भश्रीसे 
ववबूवषत हे I साहहत्म ऩरयषद् के अध्मऺ हे I फाफासाहेफ अॊफेडकय भुक्त ववश्वववद्मारम की 
आदयणीम कुरगुरु एभी उऩाध्मामफेन औय इस सॊचारक के भाध्मभ से मा अॊतयतन के भाध्मभ 
से मा इटयनेट के भाध्मभ से जुड़ ेहुए सभस्त प्रबुत्व वक्ता औय श्रोता गण, भाताएॊ, फहेने औय 
फन्धओुॊ फाफासाहेफ अॊफेडकय भुक्त ववश्वववद्मारम भें एक फहोत अच्छा ववषमात्भक हभाये साभने 
ऩेशककमा हैl  

बायतीम इततहास को हभ जफ फचऩन से ऩढ़ते आमे हे I ववद्मारम शशऺा भें इततहास को 
जफ ऩढामा गमा औय हभ उस इततहास को ऩढ़ते आमे हे I जेसा की सोनरफेनने कहा मूयोऩ 
केन्द्न्ित िन्द्ष्ट से ही बायत के इततहास को बायत भें आज बी स्वतॊत्रता से  इतने वषो के फाद 
बी ऩढामा जा यहा हे I अॊगे्रजी भें दो शब्द हे stand point and view point.  

 आऩ कहा ऩय खड़ ेहे वहा से आऩकी िन्द्ष्ट फनती हे भें आज महाॉ नागऩुय से आऩसे चचाय 
कय यहा हु I आऩ रोग आऩका ववश्वववद्मारम कणायवती, अहभदाफाद भें हे तो आऩ इसभें भेये 
stand point से आऩ ऩन्द्श्चभ हदशा भें हे I रेककन महद कोई हदल्ही फेठ के फात कय यहा होता 
तो उनके stand point से उनकी िन्द्ष्ट से आऩ दक्षऺण भें होते I तो आऩ कहा खड़ ेहे उस्ससे 
तैम होता हे क्मा िन्द्ष्ट आऩके औय इस इततहास की औय देखने की होगी I अॊगे्रजो के सभम भें 
इततहास उनकी िन्द्ष्ट से शरखा गमा हे I इसभें कोई आश्चमय की फात नहीॊ हे I वो अऩनी ही 
िन्द्ष्ट से शरखे I ववशरमभ जोन्स इस देश भें जो ऩयॊऩया प्रायॊब की हे उस ऩयॊऩया से शामद कुछ 



एशसमाहटक औय वो सफ फॊध कय दे I जो सत्काय से साया ववषम चरा I वो बायत का इततहास 
मूयोऩ की िन्द्ष्ट से हभको ऩढामा हे I रेककन स्वतॊत्रता के फाद कोई िन्द्ष्ट ऩरयवतयन होना चाहहए 
I ककन्तु उस िन्द्ष्ट से अध्ममन फहुत ववक हुआ हे I इततहास भें बायतीम िन्द्ष्ट से अध्ममन हुआ 
हे ऐसा नहीॊ कह सकते फहोत अध्ममन हुआ हे I फहोत फड़ी फड़ी रड़ाईमाॊ हभाये इततहासकायो न े
रड़ी हे I इततहास के अनुसन्धान कतायओने, सॊशोधकोने, शोधकतायओॊने रड़ी हे I जेसे आमय वक्ता 
प्रत्माकृभणा की आमयतनवेदन की ऩुये के ऩुये हभाये शसध्धाॊत को हभाये इततहासकायो न े
आकेस्लारोन्द्जस्टने ऩुयवाय ऩूयातत्वताओने ऩद्भश्री वाकनकयजी प्रायॊब कयके, वी.वऩ रार औय 
अन्म साये रोगोने फहोत भहेनत कयके औय इस फात को सफके साभने आज ववष्व भें भान्म कया 
हदमा के आमय फहाय से क्मू नहीॊ आमे I आमों का आक्रभण फाय से नहीॊ हुआ I शभशरे देनेभो की 
एक ऩुस्तक हे the invator dead never was तत््सॊध ू के इततहास को रेकय औय अनेक 
फहोत सायी ऩुस्तके pengivion भें छाऩी हे I हहन्द ूसभ्मता, सयस्वती सभ्मता मे शब्द rude हे 
इस शरए रड़ाई रड़ी नहीॊ हे रड़ाई रड़ी गई I ववषमों को रेकय रड़ाई रड़ी गई I ककन्तु सभग्र 
इततहास की िन्द्ष्ट को जो के. एभ. भुन्सी ने काभ ककमा प्रथभदशक बायतीम ववद्माबवन की 
तयप से औय ऩुये बायतीम िन्द्ष्ट से बायतीम इततहास को सभग्रता से यखने का प्रमत्न I जदनूाथ 
सयकाय ने काभ ककमा औय मे साये कामय जो थे वो अकामय वऩछे यह गए उसका कायन हे की 
ववचाय धाया से प्रेरयत होकय के बायतीम इततहास कोंगे्रस को बी औय बायतीम  इततहास ऩरयषद् 
को बी औय न्द्जस प्रकाय से देखा गमा वह िन्द्ष्ट बी मूयोऩ केन्द्न्ित हे न्द्जसको साम्मवादी left, 
libral प्रकाय की ववचायधाया की फात कयते हे औय वो जो इततहास कामय के रूऩ भें प्रततन्द्ष्ठत हुए 
बायत भें उन्होंने इततहास की वाही िन्द्ष्ट जीववत यखने का प्रमत्न ककमा I फहोत सयर स े
उदाहयणों से मे फात शशऺको के साभने यखता हु I ख़ास कयके इततहास के शशऺको के साभने I 
१४५८ भें औय वास्कोहदगाभा बायत आमा I कोरॊफस औय वास्कोहदगाभा बायत को खोजने तनकरे 
थे एक उत्तय भें गमा औय एक दक्षऺण भें आमा I आकिका भें अटक गमा था वास्कोहदगाभा औय 
आकिका भें केऩ ऑफ़ गुड हॉऩ  Waldorf  इसे कहते हे उस स्थान ऩय अटक गमा दक्षऺण 
अिीका भें औय अऩने गुजयात का बरूच का ्मऩायी उसका नाभ कानाबई था I वह कऩड ेका 
्माऩायी अऩनी धाय भें कऩडा बय बय के  अिीका भें कऩड़ो को फेचने के शरए गमा था उसकी 
बेट वहा ऩय वास्कोहदगाभा से हुई तफ उसको ऩता चरा की वास्कोहदगाभा बायत को खोज यहा हे 
औय बायत उसको शभर नहीॊ यहा I यास्ता ऩता नहीॊ था I इसशरए कानाबाई उसको रेकय के 
बायत आए I तानाबाई को अऩने खारी जहाज से बरूच जा यहे साया भरभर औय साया जो 



कोटन औय साया जो वस्त्र रे गए थे वो फेचने के फाद खारी जहाजो भें उनको भसारे बयके राने 
थे इसशरए उनको कोंजीकोड जाना था अॊगे्रज उसको करीकट कहते थे  इसशरए हभ बी आज 
तक करीकट कहते हे I उसका केयर भें नाभ कोहीकोड है I उस कोहीकोड उसको जाना था I 
इसशरए वास्कोहदगाभा को भागय हदखाते हुए कानाबाई को कोहीकोड रेकय गमा औय मे भें अऩन े
भन से नहीॊ फता यहा हु वास्कोहदगाभा ने अऩनी डामयी भें शरखा हे I आऩ कोई औय                           
की वेफसाइट ऩय चरे जाए स्ऩेतनस भें डामयी हे उस डामयी का हहॊदी भें अनुवाद उऩरब्ध हे I 
डामयी ऑफ़ वास्कोहदगाभा सचय कीन्द्जए आऩको शभर जाएगा औय नहीॊ शभरता हे तौ भुझ ेइभेर 
कीन्द्जए I mukul@gsmbharat. औय उस ऩसु्तके के उस डामयी के ४० वे प्रश्न ऩय तनच े
पुटनोट भें वास्कोहदगाभा ने शरखा हे कानाबाई CAMAHI उसभ े स्ऩेशरॊग ककमा हे I उसको 
कानाबाई का स्ऩेशरॊग कयना नहीॊ आमा CAMAHI कय शरमा औय उसने शरखा हे कानाबाई के 
जो जहाज थे वो उनके जहाज से मूयोऩ के जहाज से प्रशसध्ध थे I उसकी नाव का एक 
खरासीओ से एक कभ औय खेनेवारो को साथ भें रे कयके, नाववकों को साथ भें रे कयके 
अधधक फड़ी नौका ऐ अधधक गतत से चरती थी I न्द्जतनी गतत से चरने की शरए मूयोऩ की 
नौका ओ को ४० मा ४२ नाववक रगते थे उतनी नौकाओ खेने के शरए उससे फड़ी नौकाओ को 
खेने के शरए १६ नाववकों काभाबाई का काभ चरता था I ऐसे कानाबाई की मूयोऩ से प्रगतय 
नौकाओ रेकय के कानाबाई औय वास्कोहदगाभा को रेकय के आगए I आजतक हभ इततहास भें 
क्मा ऩढ़ाते हे की वास्कोहदगाभाने बायत की खोज की I अफ बायत खोमा हुआ था क्मा महद 
खोमा हुआ था तो उसके ऩूवय का साया इततहास कहा जाएगा I अरग ऺेत्र भें आक्रभण काभ 
ककमा था I भागोऩोरो कहा आमा था I ककपमात  कहा आमा था I ह्मू ऍन सॊग कहा आमा था I 
अगय ववदेशी मात्रत्रओ के औय शरखे हुए सायी फात को भानना हे I तफ बी वास्कोहदगाभा से आगे 
फहोत ऩूवय स ेहषय के कार से, चन्िगुप्त भॉम के कार से, अशोक के कार से, साये ववष्व के 
साथ बायत का सॊऩकय  हे I सबी ववष्व के साथ बायत का ्माऩाय हे I महा से केवर ्माऩायी 
फहाय नहीॊ गए मह से ऻान फहाय गमा हे I महाॉ से साया गणणत गमा हे I साया का साया 
ज्मोततयववऻानॊ महा स े गमा हे I आज दतुनमा भानती हे george imfra नाभका िें च 
इततहासकाय ततन खॊड भें गणणत का इततहास शरखता हे I george imfra िें च ऩुस्तक हे औय 
न्द्जसका अॊगे्रजी अनुवाद pengivion भें छाऩा हे I ऩुस्तक का नाभ हे ‘history of 
mathematics’ ततन वोल्मूभ भें शरखी गई हे औय उस गणणत के इततहास भें george imfra 
नाभका िें च इततहासकाय शरखता हे गणणत वाजववक गणणत को भें वैहदक गणणत की फात नहीॊ 



कय यहा हु भें आमयबट्ट, बास्कयाचामय की फात नहीॊ कय यहा हु I भें शरराफती की फात नहीॊ कय 
यहा हु I आधतुनक गणणत न्द्जसे आऩ कहते हे न्द्जससे डय डय कयके १० वी ऩास होन ेभें अऩूणय 
मूतनमन ऑफ़ फुक्स  के कचये भें कचये भें ऩड़ना ऩड़ा था औय न्द्जसके शरए हभ ऩन्द्श्चभ के 
गणणतीमो को दोष देते होगे तो आज से मे सभज रे रीन्द्जए george imfra ने फतामा ८० 
प्रततशक आधतुनक गणणत जो intigril, differentcial, जो geometry trisunenetri मे साया आज 
ववष्व को ऩता हे I इसका भूर बायत भें हे george imfra शरखता हे औय फ़्ाॊस के आठवी के 
फच्च ेको मे ऩढामा जाता हे I बायत भें गणणत भें M.Sc कय रेगा, गणणत भें Ph.D. कय रेगा, 
गणणत का शशऺक फन जाएगा तो उसको बी ऩता नहीॊ होगा I  

  कारक्मूरस बायतने हदमा हभ अऩने इततहास को अऩनी िन्द्ष्ट से नहीॊ देखते इसशरए 
अऩनी िन्द्ष्ट से सभाज के साभने नहीॊ यखते I इसशरए बायतीम इततहास भें बायतीम िन्द्ष्ट से 
अनुसन्धान फहुत  हे I आज याणाप्रताऩ को रेकय के याणाप्रताऩ के मुध्धो को रेकय के अनेक 
Ph.D. मुतनवय जो फताते हे की याणाप्रताऩ का कबी ऩयाजम हुआ ही नहीॊ I कहते हे की वो 
रड़ता हे रेककन ककस प्रकाय से प्राप्त हुआ I फाकी सफ छोड़ दीन्द्जए ववजमनगय का साम्राज्म का 
इततहास हभ सफ रोग इततहास के ऩुस्तको भें ततन ऩषृ्ठ, ततनऩेयाग्राप भें सभाप्त कय देते हे वो 
ऩूया ३१६ वषय का इततहास हे I हभ खदु फताते हे हरयहय वुक्कायम से प्रायॊब होता हे १२वी 
शताब्दी से १३१४, १३१३ भें औय जाकय के १६५० तक वषृ्मदेव याम औय देवधगयी भें दोरताफाद 
भें उनकी याजधानी आती हे वगेये वगेये फता कय के हभ ऩूया ३०० सार का इततअहस ततन ऩेज 
भें ततन प्रश्न भें तनमत देते  हे I  छठ्ठी, सातवी मा आठवी भें कबीना कबीIएक स्वणणयभ 
मुगवारा इततहास साइनाचामय ववध्मायान्म स्वाभी के भागयदशयन भें हरयहय वुक्कायम ने शुरू ककमा 
औय न्द्जतने फड़ े बूबागकय ववजमनगय के साम्राज्म का नाभ था I उतने बूबागकय भें भुघर 
साम्राज्म भें कबी नहीॊ ऩहुॊचा औय भुघर साम्राज्म का इततहास कुर १५१ वषय का हे (151 years 
only) I १६५६ भें हुभामु वाऩस कयके ऩहरे तो उसको बगा हदमा था I कपय वाऩस आकय के 
१६५६ भें भुघर साम्राज्म स्थावऩत होता हें औय १७०७ भें ओयॊगजेफ की भतृ्मु होती हे I इधय 
दक्षऺण भें आकय के ब्रानऩुय भें औय जफ वो भय जाता हे उसके फाद भुघर इततहास सभाप्त हे 
उसके फाद भयाठाओ का इततहास हे I फहादयु शाह जफ़य को भहावीय शसॊधधमा चराते थे I साया 
का साया इततहास भयाठाओ का इततहास हे I उसके फाद ऩुये बायत वषय भें हहन्दओू का याज 
चरता था १७०७ के फाद भें औय १७६३ तक था औय ऩूया बायत का नक्शा देख रीन्द्जए I  



 साये बायत भें अरग अरग हहन्द ूयाजा याज्म कय यहे थे I त्रफरकुर अफ़ग़ातनस्तान अटक 
तक यॊधावा के ऩेशवा थे I वहा अटक से रेकय आसाभ तक औय दक्षऺण से रेकय उत्तय तक ऩूया 
बायत भें भुग़र साम्राज्म था नहीॊ औय १७०७ भें सभाप्त हो गमा I १५१ वषय १६५६ से १७०७ तक 
था I उस १५१ वषय को हभ छठ्ठी कऺा स े प्रायॊब कयके MA Histroy तक ऩढ़ाते हे I 
praporson कहा हे हभाये शसरेफस भें I भें भत ऩढाओ नहीॊ कह यहा ऩढाओ भुघर इततहास 
बायत का फहोत फड़ा भहत्वऩूणय कार खॊड हे न्द्जसभे बायत का ऩतन हुआ I ततन राख स ेज्मादा 
भॊहदय तोड़ े गए I फतओना मे ककतना फहोत फड़ा वॊश तनवयन हुआ I jino side हुआ I will 

durand शरखता हे अशभयीकी इततहासकाय शरखता हे वीय ऩुयाभ शरखता हे ववष्व का सफसे फड़ा 
औय जो वॊश तनभूयरन हुआ jino side हुआ I हुभामु से रेकय ओयॊगजेफ तक के कार खॊड भें 
हुआ मे वीय ऩयुाण शरखता हे I  हभ अऩन ेइततहास की ऩुस्तको भें नहीॊ शसखाते I औय बी नए 
उदहायण हे भें सभज सकता हु I कुसुभरता केहदमार अॊगे्रजो कोक्मुभॊत प्रपू रेकय ऩुस्तक शरखी 
हे I औय उन्होंने शसध्ध ककमा की एक हदन बी ऩूया बायत ऩयन्त ुनहीॊ यहा. ऩुये बागीका कोई 
एक ऩूवय बाग हभेशा रड़ता यहा हे  इसशरए सॊघषय इततहास का हे I हभ 151 साथ के भुग़र 
इततहास को 600-800 सार का फता देते हे I भहभद त्रफन काशसभ से शरू कयते हे रेककन उसे 
दाहहय ने एसा डॊडा भाया था रेकी राशसमो के आऩ जो अत्माचाय हुआ इसशरए दाहहय को 
अत्माचाय कयना ऩडा I भहभद – त्रफन काशसभ शसॊघ से वाऩस क्मा इसके फाद 300 सार तक 
कोई भुन्द्स्रभ आक्रभककयी बायतभें आने की हहभॊत नहीॊ कयता. उऩतनषद के अनुसाये याभामण, 
भहाबायत औय साये ऩुयाण हभाये इततहास हेI  इसशरए बायतीम िन्द्ष्ट से सॊशोधन औय सेन्स 
ऑफ़ praposan ठीक कयना फहोत आवश्मक हे औय बी फहोत साये उदहायण फता शकता हु I 
कुसुभ रता के फहोत फड़ी ववद्वान हे फनायस की वेसे गुजयात, याजस्थान गुजयात का भूर हे 
औय वो आज बोऩार भें औय फनायस भें काभ कयती हे I ककतनी ऩुस्तके शरखी साया जीवन 
उसीके शरए सभवऩयत कय हदमा I उन कुसुभ रता केडडमाजीने एक ऩुस्तक शरखी हे एक अद्बुत 
ऩुस्तक हे I त्रफरकुर भतरफ के अॊगे्रजो के डोक्मुभेंट के प्रूप देकय के औय साये प्रूप देकय के 
उन्होंने शसध्ध ककमा I एक हदन ऩुये इततहास भें एक हदन बायत ऩयतॊत्र नहीॊ हुआ I ऩूया बायत 
आज जो बायत का ऩयूा बाग हे औय अखॊड बाग जो हभ से कट गमा वो साये ब-ूबाग को देखा 
जाए तो कोई न कोई हहसा ऩुये सभम स्वतॊत्र यहा हे रड़ता यहा हे औय सॊघषय भें यहा हे I 
इसशरए मे गुराभी का इततहास नहीॊ हे मे सॊगषय का इततहास हे I हभ १५१ सार के भुघर सासन 
को ६०० सार का फता देते हे क्मोंकक भहभद हदन काशसभ से शुरू कयते हे I भहभद त्रफन 



काशसभ को ताहहय न ेऐसा डॊडा भाया की ताहहय के फच्चो की भतृ्म ुहो गमी ताहहय को उसके 
फच्च ेके साथ होने वारे अत्माचाय के कायण ताहहय को सभजोता कयना ऩड़ा रेककन उसके फाद 
जो भहभद त्रफन काशसभ शसॊध से वाऩस गमा उसके फाद ३०० सार कोई भुन्द्स्रभ आक्रान्ता बायत 
भें आने की कोशसस नहीॊ कय सका फकतामाय के आगे I मह इततहास कौन फताएगा 300 वषय 
तक कोई नहीॊ आमा रेककन अफ हभ भोहम्भद त्रफन काशसभ ककस से शुरू कयते हैं तो औयॊगजेफ 
औय क्राशसक की रड़ाई तक आते हैं शसयाजुद्दौरा को रेकय फैठ जाते हैं औय कहते हैं कक कक 
ऩूये सभम भें भुगरों का याज कबी नहीॊ था बायत भैं भुगर तक केवर 151 वषय है औय फाकी के 
साये गरुाभ वषय औय वह वहाॊ से साये बगाए हुए रोग महाॊ आकय के जैसे तैसे कहीॊ छोटे-भोटे 
इराकों भें आकय फसे है मह हभें फढ़ा चढ़ाकय शसखा गमा है। इसशरए बायतीम दृन्द्ष्ट से बायत 
का इततहास। औय बी एक-दो उदाहयण है जो भैं फता देता हूॊ सभझ ज्मादा नहीॊ रे यहा हूॊ। 
क्मोंकक अनुसॊधान भें बायतीम इततहास की जो फात भुझ ेकयनी है उसभें बी 5 शभनट भुझ ेरगेंगे 
रेककन इततहास भें सॊशोधन के औय बी भैं आऩको फताता हूॊ कक बायतीम दृन्द्ष्ट से इततहास की 
दृन्द्ष्ट अधधक है औय सोनर फनने बी फतामा कक ऩॊचभ वेद के रूऩ भें इततहास को फतामा वह 
इततहास इतत  ह हास ऐसा है न्द्जसको कहते हैं वह  छॊद उऩतनषद की अनुसाय याभामण भहाबायत 
साये ऩुयाण हभाये इततहास है। फहुत फड़ा बायतीम इततहास सशभतत सॊकरन कामय कय यही है कक 
ऩुयाणों की ऐततहाशसकता को शसध्ध कयती। चीन भें कोई इततहास नहीॊ है रेककन कपय 
कम्मूतनस्टोने मूयोऩभें फेठे कम्मूतनस्टोने ऩय फैठे रोगों ने चीन का 3000 वषय ऩुयाना इततहास 
शरख हदमा। अऩने भन से कऩार कल्ऩनाएॊ शरख दी। वुहाग वुहा का वह छोटा सा एक प्रदेश 
न्द्जसको भध्मदेश कहा कयते थे। वुहाॊग वुहा का अथय हे शभडर एम्ऩामयI मह छोटे-भोटे देश औय 
फाकी तो अरग से न्द्जसको हभ भॊचरूयमा बायतीम वॊश बायत वषय के भॊचरूयमा। मह सेन्लर 
एशशमा था तुककय स्तान था भॊगोरा था उसे भोएत्से तुॊग ने चीन फता हदमा। चीन नाभ का कोई 
देश ही नहीॊ हदखता ऩूये इततहास भें रेककन ववयोध कयने के फजाम रेखकों ने 3000 वषय का चीन 
का इततहास शरख हदमा। ककसी को ना ककसी को इनकाय कयना चाहहए। कऩूय नीतत के इततहास 
को हभ इततहास भानते हैं औय बायत के इततहास को डॉक्मूभेंटर इततहास है। माऻवल्क्म औय 
उसकी ऩत्नी के फीच भें सॊवादों को डॉक्मूभेंट कय देते हैं, वऩता औय ऩुत्र के फीच भें सॊवाद होता है 
तो उसको डॉक्मूभेंट कय देते हैं औय उस डॉक्मभूेंटेशन को भानने को हभ तैमाय नहीॊ। क्मोंकक 
मूयोऩीम दृन्द्ष्ट से फात कयते हैं खयै वह ववषम अरग है। बायतीम इततहास दृन्द्ष्ट वह याजा 
भहायाजाओॊ की रड़ाई ओॊ का इततहास नहीॊ है। बायत की जो इततहास दृन्द्ष्ट है वह इततहास दृन्द्ष्ट 



धभय दृन्द्ष्ट है हभ सभाज का इततहास शरखते हैं इसशरए रोक का इततहास, सभाज का इततहास, 

साहहत्म का इततहास, करा का इततहास, औय ऻान ववऻान का इततहास, सजययी का इततहास 
,प्रान्द्स्टक सजययी का इततहास मह बायतीम इततहास के ववषम अनुसॊधान ऩय औय ववषम हो 
सकते हैं औय इस ऩय सोनर फेन के डडऩाटयभेंट भें काभ शुरू हो तो बायतीम शशऺा भॊडरद्वाया 
रयसचय पाउॊ डशेन आऩके साथ काभ शुरू कय सकता है। इन ववषमों ऩय ऩीएचडी कीन्द्जए हहस्ली 
ऑप ऩीऩर भॉडनय हहस्ली ऑप ककॊ ग। मह मयूोऩ का इततहास है हहस्ली ऑप ककॊ ग याजा 
भहायाजाओॊ का इततहास है मूयोवऩमन इततहास। बायतीम इततहास इसशरए भैं अध्ममन कावणयन 
कयते सभम हहॊदी साहहत्म की ऩुस्तक भें शरखता हूॊ तुरसीदास जी के दोहे औय उसभें तुरसीदास 
जी का ऩरयचम औय उसभें शरखते हैं कक अकफय याजा हदल्री ऩय याज कय यहा था औय 
तुरसीदास जी नाभ के कवव थे अये बाई उल्टा है। जफ तुरसीदास जी याभचरयतभानस नाभ के 
साहहत्म से बायत का जन गण का याधे का बाग्म ऩढ़ यहे थे तफ हदल्री के तख्त ऩय अकफय 
नाभ का कोई एक याजा फैठा हुआ था। बायत के याज्म भें याभ ही था बायत के याज्म भें कोई 
अखफाय नहीॊ था।  इसशरए बायतीम इततहास दृन्द्ष्ट रेकय भैं काभ कय यहा हूॊ।  इसशरए तुरसीदास 
जी फाय-फाय कहते हैं कक कोई याजा हो हभको क्मा पकय  ऩड़ता है।  हभाये तो एक ही याजा है औय 
वह है याभ है । मह कहने का साहस बी तुरसी का इततहास शरखना ऩड़गेा। सबी ववषम के 
अनुसॊधान भें बायतीम इततहास का स्थान है कोई बी ववषम हो चाहे कपन्द्जक्स हो केभेस्ली हो 
फामोरॉजी हो जैसे भैंने गणणत की फात फताई। गणणत ऩय बायत का इततहास है। उन्नतत 
इततहास है।  आज ववश्व भें उसके ऊऩय अखफाय आ यहा है। बायतीम भैथभेहटक्स के ऊऩय त्रब्रहटश 
मूतनवशसयटी का ऩोटयर है वेफसाइट है। वहाॊ साये बायत के 300 भैथभेहटशशमन की हहस्ली उनको 
ऩता है। आगे फढ़ते हैं बास्कय,  वयाहशभहहय जैसे कुछ नाभ हभें ऩता है।  ऐसे 300 नाभ 
त्रब्रहटशसाइॊहटस्ट थे उन्होंने उस सभम जो डॉक्मभूेंट चोयी कयके रे गए। कपन्द्जक्स  वैन्द्श्वक का 
इततहास ऩूया का ऩूया इततहास अये वैष्णवी को छोड़ दो बाई।  तनकोरा टेस्रा को स्वाभी 
वववेकानॊद शभरे थे औय तनकोरा टेस्रा को स्वाभी वववेकानॊद ने  उऩतनषद का सॊदेश हदमा औय 
कहा कक भेटर औय एनजी दोनों कन्वहटयफर है मह कपन्द्जक्स को ऩता चरा । आइॊस्टाइन भें 
उससे E= mc^2 ऩूया इततहास साभने यख हदमा। अबी अबी भैं न्द््रॊटॉप काऩया की ककताफ ऩढ़ 
यहा था उसभें हभें ऩता चरा कक न्द््रॊटॉप काऩया भैं वैऻातनकों को साथ भें रेकय साऺात्काय को 
रेकय एक ऩुस्तक शरखी है। उस ऩुस्तक भें न्द््रॊटॉप ने हैजान फगय न्द्जसने क्वाॊटभ कपन्द्जक्स 
हदमा। ई.स. १९२९ भें हेम्सफगय बायत भें आमा श्री यवीन्िनाथ टागोय के भॊडर ऩय आता हे औय 



शाॊतततनकेतन उनक साथ सात हदन यहेता हे औय उऩतनषदों का अध्ममन ककमा मे हभायी कभी हे 
की हभ हभाये प्रव्रतो के इततहास के नहीॊ खोज थाम. आज के इस कामयक्रभ के शरए फहोत फहोत 
धन्मवाद फधाई देते हुए भें अऩनी वाणी को ववयाभ देता हु.   

 

श्री, मुकुऱ कानिटकर 

आयोजि सचिव, 

भारतीय शिक्षा मंडऱ  



संयोजक संदशे 

 आततहास एक ऐसा शब्द ह ैजो हम सभी के जीवन स ेजुड़ा हुअ ह.ै हम सभी ने कभी ना 

कभी आततहास को शासकीय, जनसामान्य, अर्थथक या सांस्कृततक पहल ूसे पढ़ा ह ैऔर सुना ह.ै 

आततहास की तवद्याशाखा के साथ पढ़ रह ेशोधाथी या ऄध्यापकगण स ेमात्र आततहास शब्द जुड़ा 

ह ैऐसा नही ह.ै हम कइ बार ऄपनी रोजमराा की तजन्दगी में भी आस शब्द का प्रयोग करते हैं कक 

ककसी व्यति या ककसी संस्था के बारे में जानना है तो ईसके आततहास को जानना पड़गेा. 

आततहास का ऄध्ययन मानव संस्कृतत के वैतवध्यपणूा तवकास के प्रवाह को जानने और समझने के 

तलए अवश्यक ह.ै तभी रवीन्रनाथ टागोर ने आततहास के बारे में कहा ह ैकक “There is only 

one History- The History of man”  

 भारतीय आततहास के बारे में बात करें तो तवदशेी तवद्वानों का ऐसा मानना था कक 

भारतवषा का कोइ आततहास ही नहीं ह.ै प्राचीन भारतीयों को आततहास तलखने की न तो दतृि थी 

और नाही ज्ञान था. पर यह बात गलत तसद्ध हुइ. छान्दग्योपतनषद ्में भी आततहास को पंचम वेद 

के रूप में ईल्लेतखत ककया गया ह.ै परंतु भारतीय आततहास को साम्राज्यवादी-औपतनवेतशक दतृि 

एवम् जातीय ऄहकंार से प्रभातवत लोगों ने मनमाने ढंग से भारतीय आततहास को तवकृत कर 

ऄनेक तवसंगततयों, भ्रमों एवम् तमथकों के प्रचार का अधार बनाकर पश्चात् आततहासकारों  के 

द्वारा ऐसा आततहास जनमानस तक पहुुँचाया गया ह,ै जो भारत के तसन्धुघाटी संस्कृतत और 

वैकदक संस्कृतत के मलू्यवान तवरासत स ेगौरवातन्वत हlै ऐस ेभारतवषा के मलू्यवान धरोहर के 

आततहास में हो चुके और हो रह ेऄनुसंधान और ईसकी संभावना के पहलू पर चचाा करने के तलए 

भारतीय आततहास में ऄनुसंधान की सोच को कौन सी कदशा दनेी जरूरी है ईस बात को स्पि 

करने के तलए वर्चयुाऄल प्लेटफोमा के माध्यम स ेसगंोष्ठी का अयोजन ककया गया था l............. 

“आततहास में ऄनसुधंान एवम ऄनसुधंान में आततहास”  की सगंोष्ठी का  सकंल्पना विव्य 

 

 आततहास भूतकाल केतन्रत शास्त्र और तवज्ञान ह.ै आततहास लखेन और शोध के कें र स्थान 

में भल ेही भूतकाल हो पर ईसकी चेतना वतामान पर अधाररत ह.ै आततहास लेखन की 

ऄवधारणा में समय के साथ बदलाव अता रहा हें. तपछले कुछ दशको में आततहास  लेखन मे 

अधारभूत पररवतान हुए ह ैऔर ये ममुककन हो सका ह ेआततहास मे हो रह ेऄनुसंधान की वजह 

से.  



आततहास में नये शोध के अयोमो से कही ऐस ेऄनछुए पहलुओ को अज ईजागर ककया ह,ै  

तजससे हम राष्ट्र और क्षते्रीय आततहास स ेजन-सामान्य तक पोहच सके ह.ै अज आततहास ऐक 

मात्र शास्त्र न रहकर सामान्य जीवनी का तहस्सा बन चूका ह,ै  स्वतंत्रत शाखा के साथ तशक्षा की 

ऄन्य शाखों  के साथ भी ईसकी महत्व पूणा भूतमका रही ह.ै  आस भूतमका और आततहासमे 

ऄनुसंधान की अवश्यकता के पहलुओ को ईजागर करन ेके  वृहत्तर ईद्दशे्य स े डॉ. बाबासाहबे 

अंबेडकर ओपन यूतनवर्थसटी द्वारा एक कदवसीय रातष्ट्रय संगोष्ठी का अयोजन ककया था l 

“आततहास में ऄनसुधंान एवम ऄनसुधंान में आततहास”  रािीय  सगंोष्ठी के ईपतवषय  

1.  तात्पया , प्रकृतत्त, तवस्तार एवं आततहास में शोध का महत्त्व 
2.  क्षेत्रीय आततहास का महत्त्व  

3.  आततहास के ऄनुसंधान में कला एवम स्थापत्य का महत्त्व  

4.  आततहास के ऄनुसंधान में सातहत्य एवम लोकपरंमपरा का योगदान  

5.  वतामान समय में आततहास तवषय में शोधो की सभंावनाऐ  

6.  राष्ट्रीय एकता तनमााण में आततहास की भूतमका  

7.  राष्ट्र के तहत में आततहास में ऄनुसंधान एवम पुनःलेखन की अवश्यकता 

8.  आततहास के ऄनुसंधान में धार्थमक एवम दाशातनक स्रोतो का महत्त्व  

9.  अर्थथक, राजनैततक एवम सामतजक ऄनुसंधान में ऐततहातसक पहले ुका महत्त्व. 

10.  आततहास तवषय में शोध- अवश्यकता और सभंावना 

11.  तशक्षा की ऄन्य शाखाओ में आततहास की भूतमका  

12.  आततहास और अंतरशास्त्रीय  सबधं  

13.  आततहास ऄनुसंधान और लेखन में कम्पप्यटुर का तवतनयोग - भूतमका  

14.  प्राचीन,मध्यकालीन एवं ऄवााचीन राजनैततक आततहास में ऄनुसंधान 

15.  प्राचीन,मध्यकालीन एवं ऄवााचीन समय म े जन-सामन्य का सामातजक और 

अर्थथक  आततहास ,ईसम ेऄनुसंधान की अवश्यकताए 

16.  आततहास लखेन में भाषा और ऄलंकाररक भाषा की अवश्यकता और ईपयोगीता  

17.  आततहास में  लेखन कला का महत्व 

18.  आततहास के मलूत स्रोत को प्रादतेशक भाषा मे ऄनुवाद की अवश्यकताए 

19.  आततहास के ऄनुसंधान में वैज्ञातनक ऄतभगम 
 

 आस पूरी संगोष्ठी के तलए में ऋणी हुँ हमारी यूतनवर्थसटी की अदरणीया कुलपतत महोदया  

प्रो.(डॉ.) ऄमी ईपाध्याय मेम का, कक जो हर समय एक नया तवचार और ईस तवचार को साथाक 

करने के तलए जोश और प्रेरणा दतेी अइ हैंl आस संगोष्ठी के तबज के रूप में ईनकी ऄहम भूतमका 

रही ह ैऔर ईनकी प्रेरणा के कारण यह राष्ट्रीय संगोष्ठी सफल रूप से साथाक हो सकी हlै आस 



संगोष्ठी में प्रस्तुत ककए गये शोधपत्रों को प्रकातशत करने की ऄनुमतत और सम्पपादन की भूतमका 

में मेरा पथदशाक बनने के तलए मैं मेम का सह्रदय अभार व्यि करती हुँl  

हमारे दोनों विा अदरणीय पद्मश्री तवष्णु पंडया जी और अदरणीय मुकुल कातनटकर 

जी की तवशेष ईपतस्थत के तलए और ज्ञानसभर विव्य के तलए मैं यूतनवर्थसटी पररवार की तरफ 

से सह्रदय अभार व्यि करती हुँl  

मैं अभार व्यि करती हुँ आस संगोष्ठी में जुड़ े हुए ऄध्येता, ऄध्यापकगण और ररसचा 

स्कोलर का कक  तजनकी  वजह स ेय ेसंगोष्ठी पररपूणा हो सकी और ईनके ज्ञान सभर शोधपत्रों  

को अज प्रकाशन के रूप में प्रस्तुत करने का सऄुवसर प्राप्त हुअ ह.ै 

आस ज्ञानसभर शोधपत्रों का परामशान करन े तलए में डॉ.ऄरुण वाघेला – ऄध्यक्ष और 

प्रोफ़ेसर, गुजरात यूतनवर्थसटी, ऄमदावाद की अभारी हुँ. 

 सोश्यल तमतडया के माध्यम से आस संगोष्ठी को साथाक करने के तलए तजनकी महत्वपूणा 

भूतमका रही ह ैएस ेकोम्पप्युटर तडपाटामेंट, स्कुल ऑफ़ ह्युमेतनटीज़ एण्ड सोश्यल सायतन्सस के 

मेरे पररवारजन, स्टूतडयो टीम और युतनवर्थसटी के पुरे पररवार का अभार व्यि करती हुँ l  

 आस परेु प्रकाशन के तलए तवशेष सहयोग दनेे के तलए मेरे साथी ऄध्यापक डॉ.प्रफुल्ल 

नवाकर और फोमटे में प्रकाशन सेटटग करने के तलए सुश्री हतेल जादव का अभार व्यि करती 

हुँl 

 

डॉ. सोनल 

अतसस्टेंट प्रोफेसर-आततहास 

डॉ. बाबासाहबे अबंडेकर ओपन यतुनवर्थसटी, ऄमदावाद.  
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History of Globalization: Research and Opportunities 

Neelam Lodha, Research Scholar, Gujarat University.  

 

Abstract  : 

   Globalization is widely used term in the contemporary era. Globalisation is very new 

term that introduce after Second World War but this process is not new.  It has been long 

history. There are wide and large literature on the globalization in the economic, politics and 

sociology. Now days historians are increasingly embracing the concept of globalization under 

the heading of global history and world history.
 
It is time to give prominent place the study of 

globalisation in the agenda of historical research.
 
The possibilities as large as concept itself. 

This paper is entirely based on secondary sources of data.  This paper has made an attempt to 

the importance of history of globalisation in research area. This is dominant assumption that 

globalisation is the western product and recent phenomenon. But we need more research to 

find out the contribution of orient in the process of globalisation.  

Keyword: Globalization, Global history, Western Product, Orient.  

  

     Globalization is a word on everybody’s lips. Globalization is a new term. According to the 

Oxford dictionary, the word globalization was first employed in the 1930. It entered the 

Merriam-Webster dictionary in 1951.  It was widely used by economists and social scientists 

by the 1960s.  The term 'globalization' had been used in its economic sense at least as early as 

1981, and in other senses since at least as early as 1944. Theodore Levitt is credited with 

popularizing the term and bringing it into the mainstream business audience in the latter half 

of the 1980s. Globalisation word is introduces recently but the process of globalisation is not 

new. It has been long history. When ancient Indian scriptures mentioned vasudhaiv 

kutumbakam they have already views world as a global village or family. When our elder 

started their stories with the saat samundar par… they meant that the world is cohabited by 

others too at far off places. It means globalisation word is recently introduce but this process 

has continuous since Palaeolithic age.   

     Some historians have been studying varieties of globalization since long time. Imperial 

historian, historian of international trade, historian of migration, transnational historion 

historical geographer of species diffusion have all analysed globalization without benefit of 

modish jargon. Globalization in world history is first book on globalization which entire 

written by historian. After 2000 some historian took interest to explore the history 

globalization but they are still in the relatively early stages of exploring this phase of 

globalization.   

     In recent year historian have convincing detailed the movement of commodities, 

migration, technological exchange and biological agent. They were traced out the zone of 

interaction and network of exchange.
1
Now globalization of history has become the new topic 

of research and will continue to flourish within the field. Global history is a recent 

phenomenon. Now it is booming in the research. There are many reason for this boom. 

Globalisation is the key to understand the present and without go back in history and explore 

the historical origin of this process, we cannot understand the present situation. How the 

world were connected in the ancient and early modern period and which forces were work to 

make a global world. We don’t fully understand any today aspect if we don’t know the root 

or origin. Our understanding is depended in profound ways by understanding their histories. 

It is help to understand how it came and how it may change in future.  

  We are witnessed in our own time that globalization are bringing more and more of 

humanity into greater physical and communicative closeness to one another. These same 
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process were also existed in the past when human trying to make community and social 

network, whether locally or globally. At least since the time of homo erectus, when first 

human came out of Africa continent to experience some need to know about a larger world 

beyond their own societies that was a source of food, resources, spouses, tools, medicine and 

opportunities for exchange. Since antiquity merchant, missionaries, migrants, explorer, 

soldiers, administrators and other traveller have dared and left their own societies and return 

with the information and  knowledge of distant land.
2
 Whether in the form of pre modern 

travel account or early modern ethnography or contemporary area of studies, knowledge 

about the larger world has always driven the some kind of interest. According to jerry 

Bentley in general terms that the interest of empire, business and mission have been 

especially prominent in prompting the production of knowledge about understand that how 

things were connected in past, We should be better able to evaluate intensified connection in 

present.
3 

Globalization and global history is a reality, not just a concept, are now something 

that every person has to deal with in one way or another.    

   In pre and early modern period economic, political, cultural and technological 

exchange and interaction had occurred on truly global scale. The boom in global trade and 

consumption, large scale and accelerating movement of peoples (free and unfree) along with 

ideas, information, taste, disease and technology made it possible. This is interested to 

investigate how world become globalised? How could tea, sugar, tobacco, cotton, and opium, 

chocolate, Coffee reached at every continental and become worldwide commodities? How 

could African slave reached at Brazil and Caribbean to plant the sugar? How could American 

silver reached at Asia through Europe? How could disease spread from old world to new 

world and vice versa? How could technology help to make world global? What was the 

consequences of exchange and integration and how people were impacted by this process? 

What was the role of Gujarat in global trade, economy and exchange of disease and culture? 

How did Gujarat impact by the world and how did world impact by Gujarat in the era of 

proto-globalization  

   When did globalisation begin? The subject is ongoing debate though several scholar is 

situate the origin of globalisation in modern era and many scholar regard it as phenomenon 

with long history. Within research literature, dating of globalization ranges very widely, from 

the 1970s all the way back to human evolution.
3
 Globalisation does not have clear birth place 

or time stamp. Certain aspect are similar since antiquity when early civilization had started to 

exchange goods, ideas and technology, continuing in the age of discoveries when new routes 

and new world were invented, colonization of American continent and then Asia, then the 

industrial revolution when technology developed to led the trade at a much faster and a much 

larger scale and then internet were invented which help to become globalised world to 

globalised village.  

There are mainly three type of opinion on origin of globalisation   

1. Globalization began after the 19th century; this view is mostly supported by 

economist who seek the globalisation as integration of market. Kevin H. O’Rourke and 

Jeffrey G. Williamson argue that globalization began in 1820 based upon international 

commodity trade and price convergence.
4
 They did not find any price convergence and 

market integration before 1820 but pim de zwart found the market integration between 1600 

and 1800.
5
 Klass runback also suggest that market was integrated in early modern era.

6
 We 

need to more research and study in this area. Most works in globalisation are done in the 

U.S., in some countries of Europe (especially Great Britain), and now increasingly also in 

Eastern Asia.
7
 India also play prominent role in early modern world economy and need to 

research to find out whether India and world market were integrated or not?   

2. Globalization began in 1492 (discover of America by Columbus) or 1498 (discover the 

sea route to India via Cape of Good Hope by Vasco da Gama)    
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3. Globalisation has been existence since the third millennium BC when earlier civilization 

were interconnected.   

     This is dominant assumption of the existing literature that globalization is the western 

product and recent phenomenon. Of course west played prominent role in the story of 

globalization but the role of orient is cut off in this story is not fair. Without the contribution 

of non-western country the story of globalization is not become truly global history of 

globalization. We need to more research in non-western form of globalization. Hopkins and 

Bayle place the beginning of early modern globalization with the shift of hegemony to the 

West.
8
 In contrast, Hobson distinguish a phase of proto globalization that is not the beginning 

of Western dominated globalization, but a phase of Oriental globalization, roughly between 

500 and 1800.
9 

They argue that during that period density and volume of trade increased and 

a world economy took shape that was largely led, especially in the second half, by China and 

India. Eurocentric view of Globalisation dominates the literature of globalisation. Ander 

Gunder frank similarly dismissed the link between globalisation and modernity, presenting a 

powerful thesis for the leading role of Asia rather than the West in long-term global economic 

history.
10

  

     The disadvantage of taking contemporary times as start time of globalization is presentism 

or ignoring history. Globalization is not new: under different forms, it appears to have 

happened not only in the 19th century of the Common Era, but thousands of years ago. 

Nederveen recommended that long and wide view applying on the research of globalisation 

because it help us to understand the distinctive features of contemporary era as they existed in 

earlier era also. Long view help us to break eurocentrism perspective and it help to describe 

the rise of east in contemporary era. It also enable us to break the thinking of immobile and 

Segment past.
11

   

      However many European and non-European scholar have suggested that there is a need to 

study Asia based trade and globalisation particularly in the early modern period. However we 

do not mean to say that Europe did not play an important role in the world history in the 

period before 18th century.it is true that it was the European who discover new sea routes to 

India and Asia and for this they deserve credit. The very fact that vasco da Gama and other 

explorers ventured to discover a sea route to India shows that European wanted to reach out 

to India. However we should not forget that Asians also showed the same kind of interest 

when people from occident visited their places. Thus their existed exchange of idea and 

goods.  

     Periodizing would help to define the character of globalization and identify its most 

important agent. But Periodization of globalization is one of the area of controversy in 

globalization research. Different scholar have suggested different time period and chronology 

of globalisation. Several issue are stake in the Periodizing of globalization. Presentism and 

eurocentrism are main issue.
12

Both of view start the globalization after 1500 or 1800 and 

ignore the ORIENT role to connect the world. The traditional and most wide spread 

periodization is trinomial 1. Archaic globalization 2. Early modern globalization, 3. Modern 

globalization. This periodization echoes in many account of globalization. We need to 

research the different phase of globalisation and what is the driven forces behind this process 

in the different era of globalisation.   

     Global history is both an object of study and a particular way of looking at history.  

Globalisation is a core area of global history and recently this area is booming among scholar. 

In this topic greater diversity and debate surrounding how globalisation is defined, when it 

began and the nature of its effect. Eurocentrism and presentism are dominant view in this area 

that need to rethink and research. The role of orient in ancient and early modern period is 

need to explore and reinvestigate with the perspective of globalisation. This area is need to 

explore and many possibilities and opportunities are there for young generations.  
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" इततहास में भाषाका महत्व " 

भारू ददपऩका पिनोदबाई, आसिस्टॊट टीचय, बािनगय. 
 

         भाषा तवचारों को व्यक्त करने का एक प्रमुख साधन ह।ै भाषा मुख से उच्चाररत होन ेवाले शब्दों और 

वाक्यों आदद का वह समूह है, तजनके द्वारा मन की बता बतलाई जाती ह।ै भाषा की सहायता से ही दकसी 

समाज तवशेष या दशे के लोग अपने मनोगत भाव अथवा तवचार एक-दसूरे पर प्रकट करते हैं। दतुनया में 

हजारों प्रकार की भाषाए ंबोली जाती हैं। हर व्यतक्त बचपन से ही अपनी मातृभाषा या दशे की भाषा से तो 

पररतचत होता ह ैलेदकन दसूरे दशे या समाज की भाषा से नहीं जुड़ पाता। भाषा तवज्ञान के जानकारों ने यूं 

तो भाषा के तवतभन्न वगग स्थातपत करके उनमें से प्रत्येक की अलग-अलग शाखाए ंबनाई हैं। यथा, हमारी 

¨हदी भाषा, भाषा तवज्ञान की दतृि से भारतीय आयग शाखा की एक भाषा ह।ै ब्रजभाषा, अवधी, बुंदलेखंडी 

आदद इसकी उप भाषाए ंहैं। पास-पास बोली जान ेवाली अनेक उप भाषाओं में बहुत कुछ साम्य होता ह ै

और उसी साम्य के आधार पर उनके वगग या कुल स्थातपत दकए जात ेहैं। मानव समाज के साथ ही भाषा का 

भी बराबर तवकास होता आया ह।ै इसी तवकास के कारण भाषाओं में सदा पररवतगन होता रहता ह।ै 

सामान्यत: भाषा को वैचाररक आदान-प्रदान का माध्यम कहा जा सकता ह।ै भाषा अतभव्यतक्त का सवागतधक 

तवश्वसनीय माध्यम ह।ै यही नहीं, यह हमारे समाज के तनमागण, तवकास, अतस्मता, सामातजक व सांस्कृततक 

पहचान का भी महत्वपूणग साधन ह।ै भाषा के तबना मनुष्य अपूणग ह ैऔर अपने इततहास और परंपरा से 

तवतछन्न ह।ै भाषा और तलतप भाव व्यतक्तकरण के दो अतभन्न पहलू हैं। एक भाषा कई तलतपयों में तलखी जा 

सकती ह ैजबदक ¨हदी, मराठी, संस्कृत, नेपाली आदद सभी दवेनागरी में तलखी जाती हैं।      भाषा के महत्व 

को मनुष्य ने लाखों साल पहले पहचानकर उसका तनरंतर तवकास दकया ह।ै भाषा में ही हमारे भाव, राज्य, 

वगग, जातीयता और प्रांतीयता झलकती ह।ै इस झलक का संबंध व्यतक्त की मानवीय संवेदना और 

मानतसकता स ेभी होता ह।ै तजस व्यतक्त के जीवन का उ्े् य और मानतसकता तजस स्तर की होगी, उनकी 

भाषा के शब्द और उनके मुख्याथग भी उसी स्तर के होंगे। समाज में रहकर व्यापार या लोगों से बातचीत के 

तलए मनुष्य के पास भाषा ही एकमात्र माध्यम ह।ै 

        भाषा के तबना तलतखत सातहत्य का अतस्तत्व ही संभव नही ह।ै वेद, पुराण, उपतनषद ् से लेकर 

तुलसीदास आदद का सातहत्य भाषा के कारण इतन ेसालों तक सुरतित रहकर आज तक भी हमें अध्ययन के 

तलए पे्रररत करता ह।ै सातहत्यकार ऐसी भाषा को आधार बनात े हैं, जो उनके पाठकों व श्रोताओं की 

संवेदनाओं के साथ एकाकार करन े में समथग हों। भाषा में ह ै संस्कारवशीकरण एक मंत्र है, तज द े वचन 

कठोर।तुलसी मीठे वचन त,े सुखउपजतचहुओंर। 

          गोस्वामी तुलसीदास की य े पंतक्तयां भाषा के महत्व को समझान े के तलए काफी हैं। भाषा से ही 

संस्कार जुड़ ेहोते हैं। वतगमान पीढ़ी अपनी भाषा से दरू होने के साथ ही संस्कारों स ेभी दरूी बना रही ह,ै 

तजसस ेपाश्चात्य संस्कृतत का बोलबाला बढ़ रहा ह।ै हम तजस भाषा को महत्व दते ेहैं उसी भाषा की संस्कृतत 

सीखत-ेसमझतेहैं।  

           भाषा का सीधा सबंंध संस्कार से होता ह।ै हमारे पूवगजों ने हमें जो संस्कार ददए हैं वही संस्कार 

हमारी भाषा के जररए अगली पीतऺढयों तक जाएगें। इस ेआगे बढ़ाते रहना ही हमारा कतगव्य ह।ैआयग भाषा 

का प्राचीनतम रूप वैददक संस्कृत ह,ै जो सातहत्य की पररतनतित भाषा थी। वैददक भाषा में वेद, संतहता एवं 

उपतनषदों-वेदांत का सृजन हुआ ह।ै वैददक भाषा के साथ-साथ ही बोलचाल की भाषा संस्कृत थी,तजस े

लौदकक संस्कृत भी कहा जाता ह।ै संस्कृत का तवकास उत्तरी भारत में बोली जान े वाली वैददककालीन 

भाषाओं से माना जाता ह।ै अनुमानत: ८ वी.शताब्दी ई.पू.में इसका प्रयोग सातहत्य में होने लगा था। संस्कृत 

भाषा में ही रामायण तथा महाभारत जैसे ग्रन्थ रचे गए। वाल्मीदक, व्यास, कातलदास, अश्वघोष, माघ, 

भवभूतत, तवशाख, मम्मट, दडंी तथा श्रीहषग आदद संस्कृत की महान तवभूततयां ह।ै इसका सातहत्य तवश्व के 

समृद्ध सातहत्य में से एक ह।ै 
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        संस्कृतकालीन आधारभूत बोलचाल की भाषा पररवर्ततत होते-होते 500 ई.पू.के बाद तक काफ़ी बदल 

गई,तजसे 'पाली' कहा गया। महात्मा बुद्ध के समय में पाली लोक भाषा थी और उन्होंने पाली के द्वारा ही 

अपने उपदशेों का प्रचार-प्रसार दकया। संभवत: यह भाषा ईसा की प्रथम ईसवी तक रही। पहली ईसवी तक 

आते-आते पातल भाषा और पररवर्ततत हुई,तब इसे 'प्राकृत' की संज्ञा दी गई। इसका काल पहली ई.से 500 

ई.तक ह।ै उत्तरापथ और दतिणापथ की परम्पराए,ं शास्त्र, सामातजक व्यवस्था व आराध्य दवे एक ही हैं 

दफर उनकी भाषा में कोई अंतभागतषक सम्बन्ध न हो?यह हजम होने वाली बात नहीं ह।ै लेदकन तत्कालीन 

शासकों व तमशनररयों को यही अभीि था दक भाषावगग के नाम पर दोनों प्रान्त अलग ही रहें और भाषा व 

सांस्कृततक समानता पर इनकी दतृि कभी न पड़।े शायद इसीतलए आजादी के बाद दशे में प्रान्तों या राज्यों 

का बंटवारा भाषाई आधार पर हुआ और वतगमान में भारत के प्रत्येक प्रान्त के पास अपनी एक अभ्यासी 

भाषा ह।ै हहदसु्तान में सातहत्य-सृजन और इततहास-लेखन की बहुआयामी परंपराए ंप्राचीन-काल स ेमध्य-

युग होते हुए आधुतनक दौर तक चली आती रही हैं| सातहत्यक परंपराए ंन केवल संस्कृत, ततमल और फारसी 

जैसी शास्त्रीय भाषाओं में दखेने को तमलती हैं, बतल्क मध्य-काल से तवतभन्न दशेज या िेत्रीय भाषाओं: 

कन्नड़, बंगाली, मराठी, हहदी और उदूग इत्यादद में भी पायी जाती हैं|         भारतीय ऐततहातसक सातहत्य 

चाह े भाषा के आधार पर तवभातजत हो या नाना प्रकार की शैतलयों में फैला हुआ हो, कालांतर में य े

महत्वपूणग ऐततहातसक स्रोत का रूप ग्रहण कर लेता ह|ै लेदकन यहााँ हमारा प्रयास इन स्रोतों की 

तथ्यात्मकता और साक्ष्य के रूप में उनके बहुमूल्य उपयोग को ददखाने तक सीतमत नहीं है| अतपतु, इस 

सातहत्य का बहुत बड़ा भाग लेखन-शैली के आधार पर अपने आप में 'इततहास' की हतैसयत रखता ह|ै 

इततहस, पुराण, वंशावली, चररत, बुरंजी, बाखर और तारीख आदद शैतलयों में पेश दकये गए लेख शायद 

तमथकों स ेभरे पड़ ेहों, तथ्यों की सत्यात्मकता की कसौटी पर पूरी तरह खरे न उतरें या उनका तववरण 

सटीक काल-क्रमानुसार न हो, दफर भी वह भारत में इततहास-बोध और ऐततहातसक परंपराओं की प्रचूर 

तमसाल पेश करत ेहैं| तसफग  इसतलए दक वह आधुतनक काल की पाश्चात्य ऐततहातसक पद्धतत से कुछ हद तक 

अलग हैं, हम उनके महत्त्व को तसरे से नकार नहीं सकते| 

       दशेज भाषाई इततहास की एक बड़ी समस्या यह भी ह ै दक धमग, जात-पात, िेत्रीयता या भाषाई 

पहचान की राजनीतत और संघषग में उनका इस्तेमाल एक हथकंड े के रूप में दकया जाता ह|ै संवेदनाए ं

मामूली और कमजोर होती हैं और उनके ठेकेदार बाहुबतल वह तय करते हैं दक ऐततहातसक अनुसंधान स े

तनकल कर आन े वाली आवाज़ को कुचल दनेा है, तादक समाज परंपरागत मान्यताओं और तवश्वास के 

मायाजाल में फंसा रह|े नतीजतन, साक्ष्यों और ऐततहातसक तथ्यों पर सामातजक और ऐततहातसक स्मृततयों 

को तरजीह दी जाती ह,ै तथ्यों की व्याख्या में पिपात और पूवागग्रह की समस्या उभर कर सामने आ जाती ह ै

और ज्ञान-रूपी गंगा को संवेदनशील भावनाओं की गन्दी राजनीतत से मैली कर दी जाती है| यह सब 

दरअसल सत्ता की होड़ में इततहास के दरुूपयोग की तनशानी ह|ै 

           ऐततहातसक यथाथग के बीच के अंतर्तवरोध और अन्य तमाम करठनाइयों के बावजूद, तवश्वतवद्यालयों, 

शोध संस्थानों और अकादतमक पतत्रकाओं से तनकल कर आने वाला पेशेवर इततहास अपनी बुतनयादी उसूलों 

और रुपरेखा के साथ नए आयाम तलाशता रहा ह|ै भूतकाल से जुड़ ेप्रासंतगक ऐततहातसक प्रश्नों का तवशे्लषण 

साक्ष्यों और तथ्यों की प्रमातणकता के आधार पर दकया जाता है| हालांदक इततहासकारों के सामातजक और 

राजनीततक संदभग, सातहत्यक भाषा, सैद्धांततक प्रततपादन और अवधारणाएं, ऐततहातसक व्याख्या और 

तववरण को प्रभातवत करते हैं, एक अच्छे इततहासकार स ेयह उम्मीद की जाती ह ैदक वह अपने ऐततहातसक 

तववेचन में वस्तुतनिता और तनष्पितावाद का पररचय दें| इन्हीं मापदडंों के आधार पर उनके कायों की 

समीिा और कदरदानी होती है, अन्यथा प्रोफेसर तो बहुत बनते हैं लेदकन इततहास-लेखन के इततहास में 

सबको जगह नहीं तमलती| इततहास-लेखन की सामतयक प्रवृततयों पर नजर डाली जाए तो हाल के दो-तीन 

दशकों में काफ़ी प्रगतत दखेने को तमलती ह|ै तवतभन्न भारतीय भाषाओं और शैतलयों में पाए जाने वाल ेस्रोतों 

के आधार पर राजनीतत, धमग, संस्कृतत, स्थापत्य और तचत्रकला, जेंडर (हलग), जातत और िेत्रीय आकााँिाओं 

के इततहास को समझने का प्रयास दकया जा रहा है| तक़रीबन सारा अच्छा काम अंगे्रज़ी में होता ह ैऔर उसे 

अंतरागष्ट्रीय ज्ञान-पटल से जोड़ने का प्रयास दकया जाता है| कुछ हद तक बंगाली, मलयालम और मराठी 
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इततहास अंगे्रज़ी के अलावा स्थानीय भाषा में भी तलखा जाता रहा ह,ै लेदकन उसका स्तर अंगे्रज़ी से नीच े

रहता ह|ै उत्तर भारत के हहदी प्रदशेों से आए हुए प्रतततित संस्थानों के बड़ ेइततहासकार हहदी में पठन-

पाठन को अपनी शान के तखलाफ समझत ेहैं| यातन, यहााँ हालत और भी हचताजनक है| शैितणक संस्थान 

अपने इदग-तगदग की सामातजक और राजनीततक गतततवतधयों से पूरी तरह कटकर नहीं रह सकते| इसतलए 

तशिण और शोध के तवषय अपने समकालीन संदभग से प्रभातवत होत ेरहते हैं| दफर भी सावगजतनक ज्ञान-िेत्र 

के भारतीय भाषाई इततहास और पेशेवर अकादतमक इततहास के बीच एक बहुत बड़ी खाई ह,ै तजसे पूरी 

तरह पाटना तो मुत्कल ह ै लेदकन उनके बीच के फ़ासले को कम करके ऐततहातसक शोध को ज़्यादा स े

ज़्यादा लोगों तक पहुाँचाना ज़रूरी ह|ै  

           भारतीय भाषाई सातहत्य तनम्नवगीय इततहास और महत्वकांिाओं की भी अक्कासी करता है|दकसी 

समाज के तनरंतर नव-तनमागण में उसके ऐततहातसक धरोहरों का ज्ञान और उपयोग बहुत बड़ी भूतमका अदा 

करत ेहैं|चालीस-पचास साल पहले तलखी गयी दकताबों को लेकर हम बैठ जाएाँ तो पुरानी लकीर के फकीर 

ही बन ेरहेंगे, जबदक दतुनया कहााँ से कहााँ जा चुकी होगी| दतुनया की वही क़ौमें तरक्की करती हैं जो इततहास 

की ददखाई हुई रौशनी में दरू तक तनकल जाती हैं| शैितणक संस्थान इस प्रदक्रया में महत्वपूणग कड़ी का काम 

करत ेहैं| लेदकन मौजूदा दौर में सारा जोर या तो तडतग्रयों या उपातधयों पर ह ैया ज्ञान से जुडी सत्ता की 

राजनीतत पर| फलस्वरूप, तशिा स ेजुड़ ेलोगों का, न तसफग  छात्रों बतल्क तशिकों का भी, मानतसक पुनगगठन 

नहीं हो पा रहा ह|ै ददकयानुतसता एक ऐततहातसक यथाथग है| इततहासकारों और शोधकतागओं को कम स ेकम 

दो से तीन भाषाओं में महारथ होनी चातहए—ऐसे तवद्वान कम ही तमलते हैं| आम तौर पर, सातहत्य वाल े

नया इततहास नहीं पढ़ते और इततहासकार अभी भी सातहत्य को पूरी तरह मनगढंत समझकर उनके महत्व 

को नजरअंदाज कर जाना चाहते हैं| यह एक नासमझी ह,ै तजसे हाल के वषों में थोड़ी-बहुत सफलता के साथ 

दरू करने की कोतशश की गयी ह|ै 

भाषा से बनी पहचान  पूरे तवश्व में हमारा दशे अपनी संस्कृतत और सभ्यता के तलए पहचाना जाता ह।ै 

इसकी यह पहचान इसकी भाषा के कारण ही ह।ै कई भाषाए ंअपने भीतर कई परंपराओं को समेटे हुए हैं। 

भाषाए इततहास को बता सकती ह,ै यह इततहास का प्रकाश है,इसतलए परेू इततहास में भाषाका एक 

अहम तहसा ह।ै 

 

िॊदबभ िचूच: 

 अदकल राजीउ्ीन, लेक्चर आर्टटकल (भारतीय भाषाओं में इततहास लेखनकी चनुोततया की 

परंपरा), प्रकाशन वषग – २७, माचग, २०१७.  

 कुहार अमन, आर्टटकल (इततहासको पढ़ने के तलए भाषा की आव्यकता ह)ै,प्रकाशन वषग - 17 

तसतंबर 2018 
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इतिहास के स्त्रोि भें आधायबिू आत्भकथाएं 
डॉ.सोनर, आससस्त्टनंट प्रोपेसय, इतिहास-, रूऩा कनुदान गढ़वी, शोधछार, इतिहास 

डॉ.फाफासाहेफ अम्फेडकय ओऩेन मतूनवससिटी, अभदावाद. 
           

सायांश : 
भानि ने बूतकार िे आजतक फहुत िाये क्षेत्रों भें पिकाि ककमा है ।मह पिकाि भें कई 
इततहाि छूऩे है।इततहाि का भतरफ बूतकार की घटनाओ को स्रोतों की भदद िे ित्म की 
खोज कयना ।इततहाि को जानेके कई िाये स्त्रोत है । उिभ े ि े एक स्त्रोत जीिनी 
(आत्भकथा)) है।आधुतनक बायत के स्त्रोत भें आधायबूत आत्भकथा भें गाॊधीजी की आत्भकथा 
“ित्म के प्रमोग”. नानाबाई बट्ट की आत्भकथा” घड़तय औय चनतय”. इन्दरुार की 
आत्भकथा 1to 6 बाग है । जुगतयाभ दिे की आत्भकथा “भेयी जीिन कथा “.मह 
आत्भकथाओ भें आधतुनक बायत का इततहाि सभरता है । 
  आददकार िे आजतक भानि ने अकल्ऩनीम पिकाि फहुत िाये क्षेत्रों भें  ककमा 
है।जीिनभे अनेक क्षेत्रों भें भानि ने ऩहोचनेकी कोसिि की  है ।घटना, ऩरयस्स्थती,िभम,औय 
स्थर भें एक इततहाि छूऩा होता है।इततहाि का भतरफ बूतकारकी घटनाएॊ औय स्रोतोकी 
भदद िे ित्मकी खोज कयना । अॊगे्रजी भें इततहाि को History िब्द ि ेप्रमोजा गमा है 
स्जिे ग्रीक इततहािकाय हेयोडॉट्ि (इततहाि के पऩता) ने प्रमोजा है।                   
  ऐततहासिक स्त्रोत का अथभ बूतकार के भानि, घटनाएॊ,पिचाय ऩद्धततआ िॊस्थाए एिॊ जो 
चीजों की आधायबूत जानकायी देता है उिको ऐततहासिक स्रोत कहा जाता है।इततहाि को तीन 
दहिो भें फाट ददमा है (१) प्राचीन बायत का  इततहाि (२) भध्मकारीन बायत का इततहाि 
(३) आधुतनक बायत का  इततहाि   

 आधतुनक बायतके स्त्रोत भें आधायबूत आत्भकथाएॊ  
ऐततहासिक ऩुरुषोकी जीिनी (आत्भकथा)तथा िॊस्भयण इततहाि के प्रभुख स्त्रोत भें िे एक 
है।आधतुनक इततहाि के िॊदबभ भें ऐिी अनेक जीितनमा(आत्भकथा) िॊस्भयण भौजूद है जो 
आधतुनक इततहाि रेखन भें पििषे स्थान यखते है ।इिभें भहत्भा गाॊधीजी की आत्भकथा द 
स्टोयी ऑप भाई एकस्स्प्रभेंट पिद टूथ, इन्दरुार मास्ननक की आत्भकथा जो 1to 6 दहि ेभें 
सरखी गई है। नानाबाई बट्ट की आत्भकथा घडतय औय चनतय ,जुगतयाभ दि े की भेयी 
जीिनकथा जेिी  ऐततहासिक आत्भकथाएॊ प्रभुख स्त्रोत है। 

 भहात्भा गाॊधीजी की आत्भकथा” ित्म के प्रमोग” 
  गाॊधीजी की आत्भकथा भें उनके फचऩन औय अनुबि का पिस्ततृ िणभन ककमा है ।उिके 
िाथ उन्होंने आत्भकथा भें गुजयात ,बायत ,अफ्रीका , ब्रह्भ देि ,औय मूयोऩ के देिों की 
ऐततहासिक ,याजकीम ,िाॊस्कृततक औय िाभास्जक स्स्थतत अिरोकन गाॊधीजी ने ककमा है । 
दक्षक्षण अफ्रीका के ित्माग्रह की  फात , गुयभीत प्रथा नाफुदी आॊदोरन , फोआय मुद्ध, योरेट 
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एकट,खखरापत आॊदोरन कोंगे्रि औय भहािबा का िणभन गाॊधीजी न े इततहािकाय फनकय 
ककमा है । 

 नानाबाई बट्ट की आत्भकथा,” घड़तय औय चनतय “ 
इि आत्भकथा को नानबाई बट्ट ने अऩनी जीिनी(आत्भकथा)न भानते हुए उन्होंने एक 
िभाजिुधायक की अनुबिकथा है ।इि ऩुस्तक भें नानाबाई औय उनके स्थापऩत की हुई 
दक्षक्षणाभूती िॊस्था की िॊमुक्त कथा है मह कहना ठीक है। 
     गाॊधीमुगीन याष्टीम िॊस्थाभ ेदक्षक्षणाभूतत भ,बािनगय ,ग्राभ दक्षक्षणाभूती , अॊब्रा औय रोक 
बायती, िनोिया का स्थान यहा है ।िॊस्था के प्रमोग औय उनकी कीततभ ऩूये बायत भें पैरी हुई 
है । नानाबाई ऐिी िॊस्थाओॊ के स्थाऩक,तनमाभक ,औय ऩोषक थे।इि िॊस्था की सिक्षा औय 
िॊस्काय अनभोर है । 

 इन्दरुार मास्ननक की आत्भकथा 1to 6  दहिो भें सरखी गई है ।इि आत्भकथा भें (1) 
जीिनपिकाि (2)गुजयात भें निजीिन (3) कयिो (केद) (4)जीिन िॊग्राभ (5)ककिान कथा (6) 
आखयी प्रिाह  
उनकी आत्भकथा भें इि 1915 िे 1972 का गुजयात का िणभन ककमा है । उनकी आत्भकथा 
2000 ऩन्नों भें सरखी गई है ।याजकीम स्स्थतत भें होभरूर रीग का प्रचाय औय प्रिाय की 
भादहती , उन िभम भें स्थापऩत िॊस्था की जानकायी ,ददिेदटमा, यतनसिॊह गोकरदाि,ऩयागजी 
खद ू बाई देिाई, भोततबाई अभीन, अॊफािकय भरजी जैि े याजकीम नेताओ की जानकायी 
आत्भकथा भें सभरती है।दाहोद भें स्थापऩत बीर िॊस्था की स्थाऩना की जानकायी ,गाॊधीजी के 
प्रभुख ऩद भें हुई ऩरयषद ,खेड़ा ित्माग्रह ,ऐततहासिक पोटोग्राप,यॉरेट एक्ट ,निजीिन 
िाभतमक की िरुआत ,धोरका भें कोठ गाि की िबा का िणभन ,अिहकाय आॊदोरन,स्ियाज 
प्रास्तत ,आददिािी की जानकायी ,मुगधभभ िाभतमक की फात, करकत्ता औय नागऩुय भें कोंगे्रि 
की फैठक ,दसरतोकी िारा,उनकी नायी की स्स्थतत का िणभन ककमा है । मयिड़ा आश्रभ की 
जानकायी ,गाॊधीजी का प्रगट ऩत्र एिॊ याजकीम ऩरयस्स्थती का िणभन ककमा है । इन्दरुार 
मास्ननक की आत्भकथा भें याजकीम जनजागतृत का इततहाि है उिभ ेिाभास्जक ऩरयस्स्थतत 
का िणभन बी ककमा गमा है ।इन्दरुार मास्ननक ने अऩनी आत्भकथा भें स्ि को ना यखते हुए 
प्रजा औय प्रजा के जीिन को ज्मादा  भहत्ि ददमा है । इन्दरुार मास्ननक की आत्भकथा भें 
िेठ प्रथा , ककिानकथा औय  उिकी प्रिपृत्तमाॊ ,भहागुजयात आॊदोरन के फाये भें बी जानकायी 
सभरती है ।उिके िाथ िॊकयरार फेंकय,, भोती बाई अभीन ,िायदा भहेता ,िुभॊत भहेता के 
कामों औय स्थापऩत िॊस्था की जानकायी दी गई है। 
 इन्दरुार मास्ननक की आत्भकथा एक आधायबूत स्त्रोत है स्जिे हभ आधतुनक बायत का 
इततहाि प्रातत कय िकत ेहै । 

 जुगतयाभ दिे की आत्भकथा “भेयी जीिनकथा” भें िह कहते है की मह आत्भकथा भेयी 
आत्भकथा नहीॊ है ककन्त ुिेड़ची आश्रभ की कथा है ।िेडची आश्रभ भें जुगत याभ दिे के िाथ 
फहुत िाये िाथी सभत्र जुड़ ेथे ।उनकी आत्भकथा भें   धागद्रा की नाट्मिारा, कोचयफ आश्रभ 
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,स्ियाज आश्रभ ,आश्रभ पिद्मारम,येर िॊकट (1927),फायडोरी ित्माग्रह ,िेडची आश्रभ की 
औधोचगकिारा , िेडची का सिक्षा भॊडर ,िेदची के प्रमोग , दाॊडी मात्रा , बामखरा िुद्चध 
भॊददय , पििाऩुय का पिश्ि पिद्मारम,ऩहरा चनुाि , प्राततक स्ियाज के काभ,हरयऩुया कोंगे्रि 
(1938), पिट्ठर नगय का स्ियाज िॊघ ,गोयधन फाफा का स्िमॊ ित्माग्रह, िेडची आश्रभ की 
गौिारा , दहॊद छोड़ो स्ियाज प्रास्तत का जन्भ,गाॊधी भेरे,गुजयात भें िहकायी खेती,यातनऩयज 
िेिाबाि ,अल्रा बाई भॊडरी , ग्राभऩॊचामत औय जुगत याभ दिे ने  अऩनी जानकायी 
आत्भकथा भें सरखी गई है।इि आत्भकथा िे हभें उन ददनों का इततहाि की जानकायी 
सभरती है। 
                           
 
संदबि ग्रंथ : 
(1)िुक्र ितति प्रकाि “िॊिोधन एक ऩरयचम” प्रकािक क्षक्षती ऩस्ब्रकेिन,िोरा , 

अहभदाफाद,आिपृत्त प्रथभ,2018 ऩ,ृ66 
(2)गुतता ददिाकय ,अॊि िभाभ,”आधतुनक बायत का इततहाि” प्रकािन निजीिन पप्रॊटिभ एॊिभ 

ऩस्ब्रििभ, आगया ऩ:ृ4 
(3)गाॊधी.भो.क.“ित्म के प्रमोग (आत्भकथा)” प्रकािक ऩाश्िभ ऩस्ब्रकेिन,अहभदाफाद,प्रथभ 

आितृत 2014 
(4)बट्ट नानाबाई “घडतय औय चनतय”,प्रकािक िॊस्काय िादहत्म भॊददय अहभदाफाद ,प्रथभ 

आितृत 1954 
(5)मास्ननक इन्दरुार “आत्भकथा 1to 6” बाग प्रकािक अरुणा फहन भहेता भेभोरयमर 

ट्रस्ट,िडोदया प्रथभ आितृत 1955, ऩुन् भुद्रण अपप्रर 2011 
(6)दि े जुगतयाभ “भेयी जीिनकथा”,प्रकािक निजीिन प्रकािन भॊददय अहभदाफाद आितृत  

2012 
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“बायिीम स्त्थाऩत्म एवभं करा का भहत्व” 
सेनभा कौसशककुभाय जगदीशकुभाय, ऩीएचडी स्त्कोरय 

हेभचंद्राचामि उत्तय गुजयाि मूतनवससिटी, ऩाटण, गुजयाि. 

सायांश- 

भानि िरुआत भें ऩत्थय के औजाय फनाने की करा की िरुआत हो जाती है। फाद भें 
भानि तनसभभत करात्भक ऩुयाििषेो, िैरगहृो, गुपाओ, गुपाचचत्रो के रूऩभे प्रायम्ब होता है। 
उिके फाद सिॊध ुिॊस्कृतत के िभम इिका पिकाि िुरु हुआ जो भौमभकार एिॊ गुततकार भें 
अऩने चभोत्कषभ ऩय ऩहुच गमा। िल्तनत एिभ भुगर का बायतीम िॊस्कृतत एिभ भुस्स्रभ 
िॊस्कृतत के आदान प्रदान िे अन्म करा िैरी का बी उदबि हुआ। िास्त,ु सिल्ऩ, 

भूततभ,चचत्र,कस्म प्रततभा,भदृ बाजन, सिक्के,दॊतकभभ,काष्ठकभभ, भखणकभभ, स्िणभ यजत कभभ आदद 
के रूऩ भें बायतीम करा की िाभग्री बयऩूय भात्रा भें ऩामी जाती है। बीभफेटका, 
अजॊता,इत्मादद एकउदबूत नभूना है। ऐिे फहुत िाये , भस्स्जद, िाि , स्तम्फ, स्तूऩ मे बायतीम 
करा के उत्तभ नभूना ओय कौिल्म का प्रभाण हभे सभरता है। कुषाण िॊिीम कतनष्ठ के 
िभम गॊधाय एिभ भथयुा करा का फहुत ही अचधक पिकाि हुआ। काॊगड़ा चचत्रिैरी का बी 
उदबि हुआ। बायतीम इततहाि भें भें स्थाऩत एिॊ करा का फहुत ही भहत्ि है इिभे हभ े
प्रागैततहाि िे भानि के फायेभे जानकायी प्रातत होती है। िाथ ही ततचथ,तनधाभयण प्रास्ततस्थान 
एिभ ऐततहासिक िफॊधो के तनधाभयण धासभभक जीिन, आचथभक जीिन, तथा िाभास्जक जीिन 
की बी जानकायी हभे स्थाऩत एिभ करा िे प्रातत होती है। 

 

ऩूविबूसभका:-  
इततहाि की यचना ित्मताऩूणभ ओय प्रभाखणत होती है। इततहािकाय अतीत की 

घटनाओॊको स्िमभ िाक्षी नही होता अत् िह ऩुयाििषेो िे ज्ञात तथ्मोँ के आधाय ऩय ही 
इततहाि का तनभाभण कयता है। प्राचीन बायतीम इततहाि के िॊदबभ भें िादहत्म एिॊ ऩुयाििषे 
िभान रूऩ िे भहत्िऩूणभ है।बौततक एिॊऩुयतास्त्िक अऩने स्थामी रूऩ भें सभरने के कायण 
उिका भहत्ि अचधक फढ़ जाता है मा अचधक पिश्ििनीम होता है।स्थाऩत्मएिभ करा एक 
भहत्िऩूणभ ऩुयाििषे है।पिसबन्न मुग के िाॊस्कृततक इततहाि ऩय भहत्िऩूणभ प्रकाि डारती है। 
स्त्थाऩत्म एवभ करा का भहत्व:- 

बायतीम स्थाऩत्म एिॊ करा बायत िषभ के इततहािपिचाय धभभ , तत्िज्ञान औय िॊस्कृतत 
का प्रततरूऩ है।स्थाऩतमो एिभ करा के भाध्मभ िे ही बायतीम जनजीिन की असबव्मस्क्त 
हुई हैं। िास्त,ु सिल्ऩ, भूतत भ, चचत्र, काॊस्म प्रततभा, भणृ्भमीभूतत भमा, भदृ्भाऩन , सिक्के, दन्तकभभ,  
काष्ठकभभ, भखणकभभ, स्िणभ -यजतकभभ, आदद के रूऩभे बायतीम स्थाऩत्म एिभ करा की िाभग्री 
हभे प्रातत  होती है।प्रागैततहासिक कार िे भरेय सिॊध ु िॊस्कृतत, िैददक , भौमभ कार, िुॊग, 
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िातिाहन, गुततकार, याजऩूत, िरतान्तकार  तक के िाॊस्कृततक इततहाि कीजानकायी 
प्राततकयने भें स्थाऩत्म एिभ करा भहत्िऩूणभ बूसभका तनबाती है। 

हभ जानते है कक प्रागेततहासिक कार िे प्रायॊबहोकय हषभ के िभम आते आते अऩन े
चयभ िीभा तक ऩहुच था। स्थाऩत्म ओय करा का पिकाि भौमभ , िुॊग, िातिाहन कार भें 
उिके उत्तभकरा का दिभन िायनाथ,  बयहुत, िाॊची,फोधगमा, अभयािती, आदद ऩुयािस्थरों ऩय 
होता है। इिके फाद बायतीम करा का भहत्ि ओय पिकाि दयू दयू देिो तक पैरा। 

बायतीम स्थाऩत्म एिभ करा के अििषे हभे बायत के हय कोने कोने ि ेप्रातत होता 
है ओय उिभे उत्तभ करा का दिभन हभे होता है। भॊददय भस्स्जद, फौद्ध भठों, भूततभमों, तराि , 

िाि ,चचत्रकरा , िबभे हभे िाभास्जक , आचथभक, ओय धासभभक एिॊ यास्जकम जीिन के दिभन 
होता है। मे हभाये अतीत के गौयि को प्रततबफॊबफत कयते है। 

करा के ऐततहासिकभहत्ि की फात कये तो जो बी स्थाऩत्म सभरा है उिके उि कार 
का ओततहाि जानने भें फहुत भदद सभरती है । उिके िाथ ही िाथ भानि जीिन की योचक 
कहातनमाॊ है िो हभें प्रदान कयता है । भध्मप्रदेि स्स्थत बीभफेटका की गुपा के चचत्रों िे  हभे 
प्रजनन किमा िफॊचधत भानि की ज्ञानेस्न्द्रमों की िस्क्त को दिाभत ेहैं। दहयण के ऩेट भे हाथी 
का चचत्र िो उि िभम के भानि की कल्ऩना िस्क्त को दिाभता है िहाॉ ि ेफहुत िाये चचत्र जो 
प्रातत हुए है  िो  हभाये  भनुष्म जीिन के फायेभे   फहुत तथ्मों को उजागय कयता है जो 
हभाये सरए एक िॊिोधन  िभान  है। मह िफ हड़तऩा कार भे बी हभे फहुत िाये प्राणी , ऩिु 
ऩक्षक्षमों के अििषे प्रातत होते है ज्मासभतीम आकृततमों बी प्रातत हुई है । भौमभकार दयसभमाॊ 
भूतत भ करा , तक्षण करा भें ऩिु ऩक्षी का अॊकन ऩौयाखणक  कल्ऩनोके अनुरूऩ प्रातत होता है 
जो हभे उनकी फुद्चधक्षभता का दिभन होता है ।  

धासभिक भहत्व:- 

धासभभक रुऩ िे भौमभ कार िदहष्णुता का कार था। हभ जानते है कक भौमभ कार िे 
ज्मादातय भूतत भमाॊ के िाथ िाथ ऩिु ऩक्षक्षमों नागों की भुतत भमा का ऩरयचम हुआ है। अिोक के 
िभम तो फौद्ध धभभ के उत्कृष्ट स्थाऩत्म नभूने हभे प्रातत हुए है जो फौद्ध धभभ िे िॊफॊचधत 
है।अिोक ने फौद्ध धभभ को याज्माश्रम ददमा  

मानी कक धासभभक कार को बी एक याज्माश्रम सभर गमा  उिने ऩिुओ को स्थाऩत्म 
भें अॊककत कयिामा। िैिारी का सिॊह सिषभ स्तम्ब,  िायनाथ का सिॊह स्तम्ब,  िाॊची का सिॊह 
सिषभ स्तम्ब, धौरी की गज भूतत भ आदद याजकीम कार के रूऩभे धासभभक भहत्ि था फुध के 
जन्भ िे रेकय ऩरयतनिाभण  तक कक इन ऩिुओ के िाथ कहातनमा जोड़ी गई है। इिके 
अरािा भथयुा करा के ऩक्ष भूतत भ एक धासभभक भहत्ि दिाभती है जैन धभभ िे िॊफॊचधत 
रोहानीऩुय की भस्ताखखन भानि भणृ भुतत भमा प्रभुख है भथयुा , अदहच्छन , कौिाॊफी, भेिोन, 
रुस्म्फनी, फोध गमा , िायनाथ,  याजगहृ, िैिारी, श्रािस्ती इि कार के प्रभखु भतूतभ करा के कें द्र 
थे।अजॊता एरोया की गुपाएॊ तक्षण करा के उत्तभ उदाहयण है। 
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कृषाण िॊिीम िािक कतनष्क कारभे गाॊधाय िैरी का पिकाि हुआ। इनभे भहात्भा 
फुद्ध की भूतत भमा की िैरी तो मूनानी थी रेककन इिकी आत्भा बायतीम थी। भुतत भमा के िाथ 
िाथ आबूषण बी अॊचगत ककए जाते थे।भध्म कार भे बी भुस्स्रभ िल्तनत भें भस्स्जद, 

दयगाह का पिकाि हुआ।  

आर्थिक भहत्व:- 

भूततभमाॊ तथा चचत्रों िे हभें आचथभक जीिन के फाये भें ऩता रगा िकते है ।भोहेन-जो-
दडो िे प्रातत भूतत भमाॊ बत्रभूतत भमोंके कऩड़ ेका अॊकन इिका उत्तभ उदाहयण है। ताॊफा तथा अन्म 
धातु िे फनाई गई भूतत भमाॊ उन्नतिीर  आचथभक व्मिस्था के दिभनकयातेहै। भूतत भमों ऩय 
आबुषणों का अॊकन होना उिका उत्तभ उदाहयण है। भौमभ कार भें भूतत भकरा का  पिकाि 
उद्मोग के रूऩ भें हो चुका था। भथयुा उिका उत्तभ उदाहयण है। फहुत िायी तकनीकों  का 
उऩमोग होने रगा था जो आचथभक पिकाि को दिाभताहै।कृषणो के िभम भूतत भकाय को याज्म 
िॊयक्षण  प्रदान  कयते थे।  भौमभ औय गुतत कार दयसभमान गुपाओॊ, पिहायों, भॊददयों  फनिाने 
के सरए दान ददए जाते थे जो आचथभक िभदृ्चध का घोतक है। भॊददयों को आमा हुआ दान 
गयीफों जरूयतभॊदोके िहाम भें उऩमोग ककमा जाता था । गुतत कार दयसभमान फने िोन ेके 
सिक्के कारा के िाथ िाथ आचथभक िभदृ्चध को दिाभता है।प्राचीन औय भध्मकार दयसभमान 
फने भॊददयों,भस्स्जदो करा स्थाऩत्म का एक उत्कृष्ठ नभूने है उिके िाथ िाथ आचथभक 
िभदृ्चध को  दिाभता है। इिके कायण फहुत िाये कायीगयों भजदयूों को योजी योटी का जरयमा 
फनता था । भुगर कार दयसभमान फने ताज भहर के कामभ दयसभमान फीि हजाय कायीगयों 
को योजी योटी प्रातत हुई थी।इि तयह  स्थाऩत्म  औय करा आचथभक दृस्ष्ट िे  फहुत ही 
भहत्ि दिाभते  है। 
साभाजजक भहत्व :- 

बायतीम भूतत भकी स्थाऩत्म की एक अनोखी पििषेता  यही है कक िह रोकजीिन के हय 
एक ऩहरू को ऩरयबापषत कयते हुए चरती है। स्थाऩत्म औय करा के द्िाया भन्मूष के कामभ 
कराऩ का चचत्रण ककमा गमा है। प्रागैततहासिक िैरगहृो भें तात्कासरक भानि के िॊऩूणभ जीिन 
को दिाभमा है। बीभ फैठका की गुपा उिका उत्तभ उदाहयण है। प्रायम्ब िे नायी करा भें 
पिसिष्ट स्थान यहा है। हभ अजॊता इरोया की गुपा भें बी देख िकते है कक िह के चचत्रों भें 
नायी को उत्कृष्ट दिाभमा है। भॊददयों के भूतत भ। नायी को  नतृ्म कयती भयोड़दाय दिाभमा है। 
गुजयात के  ऩाटन भें आई यानीकी  िाि भें  एक भूतत भ को चऩक ऩहने  दिाभमा  है। जो 
िाभास्जक जीिन को दिाभता है। तीियदेिफौद्धपिहाय ,सियऩुय,स्जराभहािभुॊद ,छत्तीिगढ़ जोकक 
6िीॊ  िताब्दीई स्िीका है के प्रिेि द्िाय ऩय अॊककत मह नामक नातमका की अद्बुत प्रततभा प्रेभ के 

अततयेक को दिाभती है। स्जिभें नातमका का सिय एक पििषेकोण ऩय झुका हुआ ददखाई दे यहा है 

।स्थाऩत्म एिॊ  करा िे उि िभम की िाभास्जक ऩयॊऩयाओॊ, यीतत रयिाज, जानने के सरए  
फहुत ही भहत्िऩूणभ है। 
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बायतीम करा एिॊ स्थाऩत्म बायतीम िॊस्कृतत की  धयोहय है। बायत के रोगो ने  के 
िास्तु ज्ञान का उत्तभ औय उत्कृष्ठ प्रदिभन है। स्थाऩत्म एिॊ करा के भाध्मभ  िे हय एक 
िभाज को जोड़ने तथा िास्तपिक जीिन का दिभन हभें देखने को  सभरता है। बायत 
केस्थापऩतएिॊ  करा एक यहस्मभम है। स्जिे आजबी िुरझामा नहीॊ गमा।गढ़भुक्तशे्िय के 
काबत्रऩुय िुॊदयी भॊददय काॊगड़ा का बेख भॊददय एक सिरा िे  िे फन े ककराि भॊददय रटकते 
खॊबो िारा रेऩाक्षी भॊददय। गुजयात के  अहभदाफाद भें  झूरता भीनाय  आदद फहुत यहस्मभम 
औय हभायी कल्ऩना िस्क्त ि े फाहय है  औय आज ऐिे स्थाऩत्म की यचना कयना एक 
िॊिोधन कापिषम फन गमा है। बायतीम  करा स्थाऩत्म  भानि जीिन केिॊऩूणभ पिकाि के 
सरए  फहुत ही भहत्िऩूणभ है। 
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ધકાનાાં ઐતતશાતવક સ્થાત્મ 
ડૉ. વનર, આતવસ્ટન્ટ પ્રપેવય, ઈતતશાવ, શ્રી. તનતીનકુભાય ફી. ટેર, ી.એચડી. વાંળધક, 

ડૉ. ફાફાવાશફે આંફેડકય ઓન યતુનલતવિટી, અભદાલાદ. 
 
 

વાયાાંળ: 
  ગજુયાતના ઐતતશાતવક તેભજ વાાંસ્કૃતતક લાયવાથી ગજુયાત યુા તલશ્વભાાં પ્રખ્માત છે. દેળ-તલદેળ 
થી આલતા  પ્રલાવીઓ ગજુયાતના ઐતતશાતવક સ્થાત્મને ભન બયીને ભાણે છે. આ ઐતતશાતવક તેભજ 
વાાંસ્કૃતતક લાયવ લેદકા તેભજ ભશાબાયતના વભમથી ચાલ્મ આલે છે. ગજુયાતના ઐતતશાતવક 
સ્થાત્મ ધયાલતા નગયભાાં ધકાનુાં સ્થાન તલતળષ્ટ્ર છે. ધકાના આ સ્થાત્મ તાનુાં આગવ ુભશત્લ 
ધયાલે છે. ધકાના ઐતતશાતવક સ્થાત્મ કરા, વાંસ્કૃતત, તળલ્, લાયવ, ધભમ, ઇતતશાવ વાચલી ઉબા છે. 
લતમભાન વભમભાાં ઐતતશાતવક સ્ભાયકનુાં ભશત્લ વભજનાય વ્મક્તતઓની વાંખ્મા ધટતી જામ છે. તેની 
જાલણી ભાટે વયકાય પ્રમત્ન કયી યશી છે. તે ફાફત પ્રત્મે રકની વબાનના લધાયલી આલશ્મક છે. 
પ્રસ્તાલના:  

                   ધકાનગય તાન ઐતતશાતવક ઇતતશાવ ધયાલે છે. તને તાન એક પ્રાચીનતભ 
વાાંસ્કૃતતક લાયવ છે. ધકાનગય ય ધણી ફધી યાજકીમ વત્તાઓ ઉદબતલ, તલકાવ ાભી અન ેઅસ્ત 
ણ ાભી. આ વત્તાઓ એ તાના યાજ્મલહશલટ દયમ્માન અનેક સ્થાત્મનુાં વજૉન કયુમ. કઇણ 
પ્રજાએ વાધેરા તલકાવ અને કયેરી પ્રગતી એજ બાતલ પ્રજા ભાટે વાંસ્મતૃતભાાં જાણલલા ભાટેનુાં વાંબાયણ ુ
ફની જામ છે. ભાનલીની વાંસ્કૃતતના યાશ યની ભશાન કચૂભાાં પ્રત્મેક યગુે તાન કઇ ને કઇ પા 
અલશ્મ આપ્મ છે. એને રીધે જ વાંસ્કૃતતની આ વહયતા વતત તલસ્તાય ાભતી ગઇ છે. ઇતતશાવના 
કાક્રભભાાં વરાંકીલાંળ, લાધેરાલાંળ, ગજુયાતન સ્લતાંત્ર વલ્તનતયગુ, મધુરયગુ, બ્રિટીળ ળાવનની 
ભશત્લતા એટરા ભાટે છે કે આ યગુભાાં વાંસ્કૃતતક ધયશય ધયાલતા ધકાનગયભાાં અનેક નોંધાત્ર 
તલક્રભ નોંધાવ્મા છે. આ યગુ દયતભમાન ધકાનગયના યાજકીમ, આતથિક, વાભાજજક, વાાંસ્કૃતતક અને 
સ્થાત્મક્ષેત્રભાાં નોંધાત્ર તવધ્ધીઓ શાવર કયી. જે વભકાબ્રરન પ્રજાઓ અને બાતલ ેઢીઓ આ યગુના 
સ્થાત્મન ે શાંભેળા માદ કયળે. 
ધકાનગયના ઐતતશાતવક સ્થાત્મ:  

  ઐતતકશાતવક લાયવ ધયાલતા ધકાનગયભાાં નજય કયતા આણ ેચાયેફાજુ સુાંદય સ્થાત્મ નજયે ચડ ે
છે. જે સ્થાપ્રત્મભાાં કરા અને વાંસ્કૃતતન વભન્લમ થમેર જલા ભે છે. 

૧. ાાંડલની ળાા:  

             ઇ.વ.લૂમ ૬ વદીભાાં બાયત અરગ અરગ ભશાજનદભાાં લશચેામેર શત. આ વભમે ધકાન 
વભાલેળ તલયાટનગય ભશાજન દભાાં થત શમ તેલા પ્રાચીન ગ્રાંથભા ઉલ્રખે છે. એક ભાન્મતા પ્રભાણ ે
ભશાબાયતભાાં જે તલયાટનગયન ઉલ્રખે આલ ેછે. તે આજનુાં ધકાનગય. ાડલને ધ્રતુહકડા છીના ૧૨ 
લમન લનલાવ અને તેયભાાં લમભાાં જે અજ્ઞાત લાવભાાં યશલેાનુાં થય.ુ તે વભમે તઓે એક લમ સધુી જે 
નગયભાાં છુામા શતા. તે આ ધકા કે તલયાટનગય તયીકે ઓખામ છે. તભેણે અંશી અજ્ઞાત લાવ 
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દયતભમાન છુી યીતે યધુ્ધ અભ્માવ ભાટે એક થ્થયની ળાા ફનાલી શતી. ાડલનીળાા તયીકે 
ઓખાતા આ સ્થાત્મના ફાધકાભને થ્થયથી ફનાલલાભાાં આવ્ય ુ છે. જ્માાં ાાંડલ એ ગપુ્તલાવ 
દયતભમાન યધુ્ધ કુળતાન અભ્માવ કમો. આ તલળા હકલ્રા જેવ ુભાખુાં દયેક જગ્મા એથી વયખી યીતે 
ફધામેલ ુછે. તેને ળૈરી હશિંદુ છે. જેભા દયેક ચાય ખણુાઓ ય એક ચૈત્રી છે. આ ભાખા અથલા વીભા 
હદલાર ભધ્મભાાં શર આલરે છે. અને આવ ાવભાાં યધુ્ધભાટે અને યક્ષક ભાટે સ્થાન છે. 

૨. ધકાનગયન તળરારેખ:  

      ધકાના ફી.આય.વી બલનના ભેદાનભાાં આલેરા તળરારખેભાાં કઈ બાાભાાં રખામેર તળરારેખ 
છે. આ તળરારખે થ્થયભાાંથી ફનાલલાભાાં આવ્મ છે. આ તળરારેખની ઉંચાઇ ાાંચ ફુટ છે. તળરારેખ 
તવધ્ધાબાગય ચક્રની હડજાઈન દયેરી છે. જે સમૂમના બ્રચહ્નને ભત ુ આલે છે. લચ્ચેના બાગભાાં 
કભદયેલ ુછે. કભની ડાફીફાજુ આખરાનુાં બ્રચહ્ન અને જાભણીફાજુ કા કયતા ભયનુાં બ્રચહ્ન છે. ચક્ર, 

આખર અન ે ભય, કભનુાં બ્રચહ્ન જતા આ તળરારખે ભમમકાન શમ તેભ રાગે છે. તળરારેખની 
ાછના બાગ રેખ રખલાભાાં આલેર છે. ણ તે લાંચામ તેલી શારતભાાં નથી. રખેની નીચેના બાગભાાં 
ભય, આખર, ધડ, કભ, સમૂમની આકૃતતિ દયેરી છે. રક કશલેત પ્રભાણે ઇ.વ લૂમભાાં ૧ વદીભાાં 
સમૂમલ ાંળના યાજા કનકવેને ફાંધાલેર છે.   

૩. ભરાલ તાલ:  

      ભરાલતાલ એ ગજુયાતભાાં આલેરા તાલભાાં તાનુાં આગવ ુ સ્થાન ધયાલે છે. ધકાનુાં 
ભરાલએ ધકાની તે ળબા છે. તેને ભીણરવય ણ કશ ે છે. આ વયલય વરાંકીળાવક  તવધ્ધયાજ 
જ્મતવિંશનાભાતા ભીનદેલીએ ફાંધાવ્યુાં શત.ુ આ વયલય આજે ણ તેની ભીનરદેલીની રકતપ્રમતા અને 
તેની ન્મામતપ્રમતા ભાટે જાણીત ુાં છે. કેશલેામ છે કે આ ભાંહદય જ્માયે આખ ુફાંધાય ુત્માયે એક ખણુાય એક 
ગબ્રણકાનુાં ઘય આલતુાં શત.ુ ભીનદેલી એ આ ગબ્રણકાને તેના ઘય ની જગ્માએ ફીજુ ધય આલા અને 
તેના ઘયની જગ્માએ તાલ ફાાંધલા જણાવ્યુાં. જેથી તાલની ળબા ન ફગડ.ે યાંત ુગબ્રણકા એ તેની 
લાત ન ક્સ્લકાયી અને તાના ઘયની જગ્મા આલાની ના ાડી. અને જણાવ્યુાંકે જેભ તભાયે આ તાલ 
ફાંધાલીને તભાયે તભારુ નાભ અભય કયવ ુછે તેભ ભાયે ણ ભાયા ઘયની જગ્મા ન આીને ભારુ નાભ 
અભય કયવ ુછે. ગબ્રણકાની આ લાત ભીનરદેલીએ ક્સ્લકાયી, અને એક ખણૂાની એ ઉણલાફૄાં એ ગ  
તાલ તનભામણ ામ્ય.ુ હયણાભે રકભાાં કશલેત ડી કે “ન્મામ જલ શમ ત ભરાલ તાલ જુઓ”. એ 
તાલ ફાંધાલલા જતા જે ગબ્રણકા એ તાની એ વયલયની શદ ભાાં આલતી તાની જભીન આલાની 
ના ાડી શતી. આથી ભીનદેલી એ એટર ખાચ યાખી વયલય ણૂમ કયાવ્ય.ુ ઉયાાંત અનેક લાલ, કુલા, 
તાલ લગેયે ફાંધાવ્મા શતા, ભાટે આજે ણ રકના મખુ ે આણ ે  વાાંબબ્રમે છીમે કે “ધકાનુાં 
ભરાલતાલ ન્મામનુાં પ્રતતક છે.” ધકાનુાં ભરાલ તાલ ત ભીનદેલીની ન્મામતપ્રમતા ભાટે આજે 
ણ ભળહયુ છે.      

          ગજુયાતના ગણ્માગાાંઠમા સુાંદય તાલભાાં ભરાલ તાલની ફાાંધણી અગ્રસ્થાને છે. આ તાલ 
ઇ.વ ૧૦૫૦ ભાાં ફાંધાય ુ શલાન અંદાજ છે. આ તાલનુાં ક્ષેત્રપ ૪૬ એકયનુાં છે. અને વ્માવ ૪૦૦ 
લાયન છે. ગજુયાતનાાં વલમવાંગ્રશભાાં જણાવ્મા પ્રભાણે “આ તાલન વ્માવ ૪૦૦ લાય છે. એની ફાાંધણી 
વશસ્ત્રબ્રરિંગ અને લીયભગાભના ભાનવય તાલને ભતી આલે છે. એની ચાયે ફાજુ ગતથિંમાાંની 
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પયવાંફધી છે. હકનાયાના ભાટે ઓલાયા ઉયનાાં નાના દેલારમ આજે ણ એની પ્રાચીન બવ્મતાની 
ગલાશી યેૂ છે. ”તાલની નજીક થ્થયન એક સુાંદય રુદ્રકૂ છે. આ કૂન વ્માવ આળયે ૮ લાયન છે. 

એની ચાયે ફાજુઓ થ્થયભાાંથી કાંડાયીને ૧૧ રુદ્રને ફવેાડલાભાાં આવ્મા છે. આ રુદ્ર યચના એલી  છે કે 
જ્માયે રુદ્રભાાં ાણી બયાઇ જામ ત્માયે રુદ્રના મખુ સધુી ાણી આલે ત્માયે તાલ વાંણૂમ બયાઇ જામ. આ 
કૂને વાાંકતા ત્રણ ગનાયા આલેરા છે. અને નાની તછિંછી થ્થયની લાલ આલેરી છે. તાલની 
ભધ્મભાાં એક તલશાય ફાંગરી છે. ત્મા જલા ભાટે થ્થયન એક રુ ફાધલાભાાં આવ્મ છે. ાણી તાલભાાં 
પ્રલેળ કયે એ શરેા દવ ફૂટ ઉંચા ફે ચયવ થાાંબરા જે કાચફાના નાભે ઓખામ છે. જેથી તેન ે
અથડામ ત  તાલને નકુળાન ન થામ. આખુાં તાલ વયવ યીતે ફાંધામેલ ુ છે. આ તાલન ે ચાય 
ઓલાયા અને તેના ય દેયીઓ શળે, એભ ભાનલાભાાં આલે છે.  

        આ તવધ્ધયાજની ભાતા ભીનદેલી વાથેમ કેટરાક વયલય વાંકામેરા છે. લીયભગાભનુાં મનુવય 
તાલ અને ધકાનુાં ભરાલ તાલ જે વશસ્ત્રબ્રરિંગ વયલય ની રધ ુઆવતૃત્ત છે. ધકાનુાં આ તાલ 
ચાવ અશ્ભ વાન–શે્રણી થી સવુજ્જ છે. આ તાલ વાથે "ન્મામ જલ શમ ત જુઓ ભરાલ તાલ" 

એલી રક કથાહકમ કશલેત વાંરક્ગ્નત છે. ણ પ્રાધ્માક યભણરાર નાગયજી ભશતેા એ સ્થતાવથી 
આ કશલેત ખટી શલાનુાં યુલાય કયુમ છે. અને પ્રસ્થાતત કયુમ છે. કે જાળમ તનભામણ–સ્થાત્મના 
તવધ્ધાન્ત અનવુાય એનુાં ફાધકાભ થયુાં છે.       

૪. લીય નાયામણ યાજભશરે:    

     લાધેરાકાના સ્થાત્મન તલચાય કયતા આ વભમભાાં ફધાલેરા લીયધલરના વભમભાાં ધકાભાાં 
ફધાલેરા “લીય નાયામણ“ ભશરેન ઉલ્રખે ચતતુલિંળતત પ્રફાંધના શહયશયપ્રફાંધભાાં જલા ભે છે. ણ 
શારભાાં તેના કઇ અલળે ઉલ્રફાંધ નથી. ધકાનગયભાાં આલેરા ફી.આય.વી બલનની ાછની 
હદલાર ય કેટરાક થ્થય આલેરા છે. જે જતા રાગ ેછે કે આ યાજભશરે અંશી શલ જઇએ. મકુ્સ્રભ 
આક્રભણના વભમગાા દયતભમાન આ યાજભશરે નાળ ામ્મ શમ તે વાંબલ છે. 

૫. શ્રી ભલ્લરનાથ જજનભાંદદય:  

     શ્રી ભલ્લ્રનાથનુાં જજનભાંહદય લસ્તુાર અને તેજારના આતશ્રત ભાંત્રી ેથડનેા ભાગમ દળમનનીચે 
ધકાભાાં ભબ્રરનાથ જૈન ભાંહદય ફાંધાવ્ય.ુ આ ભાંહદયની ખ્માતત વમ્રગ ગજુયાતભાાં પ્રવયી શતી. જેના તલળ ે
શ્રી મતુનસુાંદય કૃત “ગલુામલરી અને શ્રી ભલ્લ્રધલલ્રક નગયે” ભાાંથી ભે છે. તેભજ આ ભાંહદયના ઉલ્રખે 
તીથમભારા ભાાંથી ણ ભે છે. આ ભાંહદયની દીલાર ય કેટરાક ધકાનગયના શબુાતત કાંડાયલાભાાં 
આવ્મા છે. જે આ મજુફ છે.  

૧-“ધલરઈ ાસ ુકબ્રરકુાંડ જજણાશાલવશીમ ાવલય”  

૨-“ફાયેજજની ગાતભ ધહકિં, યગુાહદ ાવ પ્રણમુાં તતશાાં થકી”  

            શ્રી ભલ્લ્રનાથ જજન ભાંહદય ધકાનગયનુાં વોથી પ્રાચીન ભાંહદય ભાનુાં એક છે. આ ભાંહદય આખ ુ
રાકડુ ફનાલલાભાાં આવ્ય ુ છે. આ ભાંદીય ધકાનગયના બારા તલસ્તાયભાાં ક્સ્થય છે. આ ભાંહદયના 
ત્રણ ગબાયા છે. અશીં મૂ પ્રતતભા શ્રી આહદશ્વય બગલાનની છે. તેભની પ્રતતભા વાથે અન્મ ચાય 
પ્રતતભાઓ છે. આ ાાંચેમ પ્રતતભાઓ આયવની ફનેરી છે. અન્મ મતૂતિઓ ભાાં કાઉવલ્ગ્ગમાની,આચામમની, 
વાધની, ાશ્વનાથની છે. આયવની મતૂતિ આચામમની ૨ ફુટ ઉંચી છે. જેભના ગયદન ાછ ઓધ અન ે
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શાથભાાં મશુતત્ત છે.ફીજા શાથભાાં સુ્તક છે. તેભના ગ ાવે એક એક ગ ેફે વાધઓુ શાથ જડીને 
ઉબા છે. ભાંહદયની ગબાયા ફશાય ચલીવ ગખરા છે. જેભા આયવની ચલીવ બગલાનની મતૂતિઓ છે. આ 
ભાંદીયની નીચે એક બમરુાં છે. તેભા ત્રણ ગબાયા છે. અશીં શ્રી મૂનામક ાશ્વનાથ બગલાનની મતૂતિ છે. 

જેની જભણી ફાજુ આહદશ્વય બગલાનની અને ડાફી ફાજુ ભશાલીયસ્લાભી ની મતૂતિ છે. ગખરાની વાભેની 
ફાજુ શ્રાલક શાથ જડી ઉબા છે.તેભના ગ ાવે એક ફાજુ ફાક અને ફીજી ફાજુ ફાબ્રરકા શાથ 
જડીને ફેઠેરા છે. જેની નીચે રખે છે.ણ વાંલત નથી. ફીજા ગખરાભાાં ળેઠ ળેઠાણીની મતૂતિ છે.આ ળેઠ 
લસ્તુાર અને ળેઠાણી તેભના ત્ની રુાદેલી એલ રેખ છે. આ ફાંને જણા શાથ જડીને ફેઠેરા છે. અન ે
ત્રીજા ગખરાભાાં મક્ષની મતૂતિ છે. આજે આ બમરુાં ફાંધ કયી દીધુાં છે. 

૬. ફશરેરખાન ગાજીની ભસ્જીદ:  

            ફશરેરખાન ગાજીની ભક્સ્જદ ઇ.વ ૧૩૩૩ ભાાં ફાંધાઈ શતી. આ વભમે ગજુયાતભાાં ભશમ્ભદ 
તધરખના સફુા અલ્ખાનની વત્તા પ્રલતમતી શતી. આ ભક્સ્જદ લચર ધમુ્ભટ ફાજુના ધમુ્ભટ કયતા 
ઉંચ છે. અને એભા જભણી ફાજુએ જનાન(સ્ત્રીઓ) ભાટે થ્થયની જાીલા અરામદ ખાંડ કાઢેર છે. 
હદલ્શીનાસલુ્તાન ભમ્શભદ તધરખના (ઇ.વ૧૩૨૫-૧૩૫૧) યાજ્મકા દયમ્માન ફશરેરખાન ધકાન 
કાઝી ન્મામધીળદે શત. રુુના નભાઝ સ્થાનની વાતેક ફુટ ઉંચી ઓટરાની ફેઠકને ષુ્ટ્ અન ે
સ્લક્સ્તકની થ્થયની સુાંદય જાણીને ડદાથી અરગ ાડીને સ્ત્રીઓ ભાટેનુાં નભાઝનુાં સ્થાન ફનાલલાભાાં 
આવ્ય ુ છે. આ વભમની ભક્સ્જદ જતા એભ જણામ છે કે બાયત બયભાાં સ્ત્રીઓ ભાટે નભાઝ સ્થાનન 
આયાંબ વલમ પ્રથભ ધકાની ભક્સ્જદભાાં થી ળરુ થમ શળે. 
 

૭. ખાનભ સ્સ્જદન ટડ અને ખાનવયલય:  

         આ ભક્સ્જદ ભશભાંદ ફગેડાના ફીજા દયફાયી અરપેખાન ભકુારીએ હશજયી વાંલત ૯૧૯ ભાાં ફાાંધલી 
શતી. આ ભક્સ્જદની ફાાંધણી સ્થાત્મ કાની દ્રષ્ષ્ટ્ટએ આજે હશિંદબયના ઈંટ-ચનુાનાાં સ્થાત્મભાાં ગોયલ 
સ્લરુે છે. આ ભક્સ્જદભાાં ઈટ અને ચનુાથી ફનેરા તલળા ત્રણ ધમુ્ભટ છે. તેલા ધમુ્ભટ બાગ્મેજ જલા 
ભે છે. આ ભક્સ્જદની ઇભાયત ૧૨૫ ફુટ ઉંચી છે. તે ધકાનગયની વોથી ઉંચી ઇભાયત છે. આ 
ભક્સ્જદને અડીને ખાન વયલય આલેલ ુછે. 

૮. તભમાખાન ચચશ્તીની ભસ્સ્જદ:   
                 તભમાખાન બ્રચશ્તીની ભક્સ્જદ ઇ.વ ૧૪૬૫ ભાાં ભબ્રરક ફશાઉહદનના બાઈ ભબ્રરક ભકસદુ લબ્રઝય 
દ્રાયા તભમાખાન બ્રચશ્તી ભાટે ફનાલલાભાાં આલી શતી. જેનુાં કુટુાંફ ગજુયાત વલ્તનતકા દયતભમાન 
ળશયેના ન્મામધીળ અથલા કાઝીન શદ ધયાલત શત. આ ભક્સ્જદનુાં વાંચારન વયદાય કાઝી નવીરુહદન 
હપરુહદન બ્રચશ્તી દ્રાયા કયાલાભાાં આવ્યુાં છે. ગજુયાતન પ્રથભ બ્રફન તાલકુાદાય વયદાય શારભાાં તેભન 
હયલાય વાંબાે છે. આભક્સ્જદ બાયતના ઇસ્રાતભક સ્થાત્મનુાં ઉદાશયણ છે, જે હશિંદુ અને મકુ્સ્રભ 
સ્થાપ્રત્મ તત્લનુાં તભશ્રણ કયે છે. કેટરાક નાના ગુાંફજથી ધેયામેરા ત્રણ મખુ ગુાંફજ છે. પ્રલેળભાાં 
સળુબ્રબત પ્રલેળ દ્રાય અને દાંડ થ્થયની કતયણીલાા ફ ે ભીનાયા છે. ઇ.વ ૧૮૧૯ ના ભકુાં અને 
કચ્છના ઇ.વ ૨૦૦૧ના ભકુાં વભમે ભક્સ્જદને નકુળાન થય.ુ   

૯. ચાંદ્રભોરીશ્વય ભશાદેલ:  
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              ગજુયાતભાાં આલેરા ભશાદેલના ભાંહદયભાાં ચાંદ્રભોરીશ્વય ભશાદેલનુાં સ્થાન અનખુાં છે .બ્રરિંગ 
આકાયના નાના ભટા યટા(સ્પહટક) જેલા જણાતા થ્થયના ઝાંભખાઓ ભશાદેલના બ્રરિંગનુાં સ્લરુ 
ધાયણ કયુમ છે. તલતલધ તળલબ્રરિંગના ઝભખા ૈકી એક તળલબ્રરિંગ ય કાની અવય થામ છે. તળલબ્રરિંગ 
ભાંહદયની અંદય શલા છાંતા ચાંદ્રકાની બ્રરિંગ ય થતી અવય આશ્ચમ ેદા કયે છે. ચાંદ્રની કાની વાથ ે
તળલબ્રરિંગ યની વપેદ છાભાાં જે લધધટ થામ છે. તેન ેકાયણે આ ભાંહદય ચાંદ્રભોરીશ્વય નાભે પ્રતવધ્ધ છે. 

ાણીના યટા જેલા તળલબ્રરિંગના ઝભખા દેખાતા શલાથી તેને યટેશ્વય(યહટમા) ભશાદેલ ણ 
કશલેાભાાં આલે છે. આ ભાંહદય ઇ.વ ૧૮૫૩ભા ભયાઠા વયદાય અંતાજી ગામકલાડ દ્રાયા ફાંધાલાભાાં આવ્ય ુ
છે. જેથી ફાાંધણી ભયાઠાકાબ્રરન છે.   

૧૦. સ્લાભીનાયામણ વાંપ્રદામનુાં ભયરીભનશય દેલનુાં ભાંદદય:  

                  તલ.વાંલત ૧૮૮૮ના કાયતક લદ ૫ ન ેહદલવે ધકાના લતની અન ેશ્રીજી ભશાયાજના યભ 
બતત સ્લ.શ્રી યેલાળાંકય વ્માવ જાતે લડતાર ગમા શતા, અને વશજાનાંદ સ્લાભી–શ્રીજી ભશાયાજને ધકા 
તેડી રાવ્મા શતા. તેઓ એ તેભનુાં યશલેાનુાં ભકાન મયુબ્રર ભનશય દેલને ધયાલલા ભાટે અમણ કયુમ. અન ે
તાની લાડી દેલને અમણ કયી .તેના ય સ્લાભીનાયામણ વાંપ્રદામનુાં તળખયફાંધી ભાંહદય ફાંધાયુાં. શ્રીજી 
ભશાયાજ અન ેશ્રી વશજાનાંદ સ્લાભી ધકા ભકાનભાાં ાાંચ લખત ધાયેરા શતા.  
૧૧. કરીકુાંડ ાશ્વનાથ જૈન ભાંદદય:  

                મતુન શ્રી યાજેન્દ્રતલજમજી તથા મતુન શ્રી યાજળેખય તલજમજી તલ.વાં ૨૦૩૨ભાાં ધામામ ત્માયે 
બરાભાાં આલેરા આહદનાથના દેયાવયના બમયાભાાં બ્રફયાજભાન શ્રી કરીકુાંડ ાશ્વનાથ બગલાનના 
દળમન કયતા તેઓને ધકાભાાં બવ્મતીથમ ફનાલલાની અંત:વફુયણા થઇ. તેના પ સ્લરુે ખાતમહુૃતમ 
ળેઠશ્રી.બ્રચતયાંજનબાઈ દાભદયદાવ ળાશ તથા તેભના ત્ની શ્રીભતી વયરાફનેના લયદ શસ્તે કયલાભાાં 
આવ્ય.ુ જજનારમનુાં ફાધકાભ થમા ફાદ તા.૨૬/૦૨/૧૯૮૨ ના હદને શ્રી કબ્રરકુાંડ ાશ્વનાથ બગલાનની 
પ્રતતષ્ટ્ઠા કયલાભાાં આલી. આ તીથમધાભભાાં જ્ઞાન ભાંહદય,ધભમળાા, બજનળાા, આયાધના ભલુન, 
ચાંાતલશાય, માતત્રક બલન, આમાંબ્રફર બલન, બાતીખાનુાં લગેયેનુાં તનભામણ કયુમ. દય લમ શજાયની 
વાંખ્માભાાં જૈન અને જૈનેતય બાતલક આ તલત્ર તીથમધાભના દળમનાથે આલે છે. આ ભાંહદયન ે
ભીનીાબ્રરતાણા ણ કશ ેછે.  

વભાન:  

         ઇતતશાવના ન્નાઓ ય ધકાનગય તાન અરગ અન ેલૈતલધ્મ વબય વાાંસ્કૃતતક લાયવ ધયાલે 
છે. કઈણ પ્રદેળના સ્થાતનક ઇતતશાવ જાણલા ભાટે તે પ્રદેળન ુ સ્થાત્મ તે પ્રદેળના ઇતતશાવને 
જાણલાન ભશત્લન સ્ત્રત્ત છે. ત્માના ભાનલજીલનના અરગ અરગ ાવાઓ, વાંસ્કૃતત, રકજીલન, 
તેભના જીલનમલૂ્મ લગેયે થી હયચીત કયાલે છે. તભેના લતમભાન જીલનને વભજતા શરેા તેભના 
તલકાવના એ તલબ્રબન્ન વાન જાણલા જરુયી છે, જેભાાંથી આ પ્રદેળનુાં વભાજજીલન વાય થય.ુ આભ 
કઈણ સ્થાતનક, પ્રાદેતળક, યાષ્ટ્રીમ ઇતતશાવ જાણલાન વોથી ભશત્લન સ્ત્રત્ત તેની સ્થાત્મકરા છે.  

વાંદબભસચૂચ: 

૧. ળાસ્ત્રી શહયપ્રવાદ અને યીખ પ્રતલણચાંદ્ર, ગજુયાત યાજ્મન વાાંસ્કૃતતક ઈતતશાવ ગ્રાંથ-૧, 
બ.જે.તલદ્યાબલન, અભદાલાદ – ૧૯૮૭  
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૨. યાજગય તળલપ્રવાદ, અલામચીન ગજુયાતન યાજકીમ અને વાાંસ્કૃતતક ઇતતશાવ, યતુનલતવિટી ગ્રાંથ 
તનભામણ ફડમ, અભદાલાદ- ૧૯૯૮  
૩. હયખ યતવકરાર છટારાર અને શહયપ્રવાદ ગાંગાળાંકય ળાસ્ત્રી, ગજુયાતન યાજકીમ અને વાાંસ્કૃતતક 
ઇતતશાવ ગ્રાંથ- ૧ થી ૯, બ.જે. વાંળધન તલદ્યાબલન, અભદાલાદ- ૧૯૭૨  
૪. ળાસ્ત્રી શહયપ્રવાદ ગાંગાળકય, ગજુયાતન પ્રાચીન ઇતતશાવ, અભદાલાદ- ૧૯૬૪ 

5 .I ndia, n. i. (2012, december 24 .( assembly constitu encies . Retrieved may 22, 2012, from 

gujrat district ahmadabad (pdf) : http://gujrat district ahmadabad (pdf) .com 
6. Gujrat, g. o. (2012, may 3). 1. Retrieved may 22, 2012, from my taluka " government of gujrat " 

retrieved : http: // www.dholka.com 

 

૭. gujrat, g. o. (2102, may 3 .)0 . Retrieved may 22, 2102, from my taluka " government 

of gujrat " retrieved : http: // www.dholka.com 

૮. ધોળકાનગરાલિકા, મામિદાર લિભાગ- ૩, ધોળકાનગર- ૩૮૨૨૨૫  

૯. j. m. campbell, gazetteer of bombay presidency, early history of gujarat (Vol. 1). 

gazetteer of bombay presidency.bombay- 1896  
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ઇતતશાવનાાં અનવુાંધાનભાાં કરા અને સ્થાત્મનુાં ભશત્ત્લ 

બાતલન કટક 

 

પ્રસ્તાલના :-   

 ઇતતશાવઇતતશાવ એ જગતની અનેક વાંસ્કૃતતઓના ઉદમ અને અસ્તન બ્રચતાય છે .ઇતતશાવ 
અને વાંસ્કૃતત યસ્ય ગાઢ વાંફાંધ ધયાલે છે .ભાનલ વભાજના તલકાવની વાથવાથ વાંસ્કૃતતન તલકાવ 
થમ છે .ઇતતશાવ એ આ તલતલધ વભમની વાંસ્કૃતતઓન ખ્માર સ્ષ્ટ્ટ કયે છે .તે વાંસ્કૃતત દ્વાયા ભાનલ 
વભાજના તલતલધ ક્ષેત્રની અને તેની માત્રાની જાણકાયી ભે છે .ઇતતશાવન અભ્માવ ભાનલ વભાજ 
તનભામણ કયેર વાહશત્મ, તળલ્, સ્થાત્મ, કરા ઇત્માહદ ક્ષેતે્ર શાાંવર કયેરી તવદ્ધિઓન ખ્માર આે છે .
ભાનલ વભાજે તલકવાલેરી વાંસ્કૃતતની વભજ તથા ભાનલજાતે વભ્મતા સધુી શોંચલા કયેરા પ્રમત્નનુાં 
પ્રફ તાદ્દળ ભાધ્મભ એ કરા અને સ્થાત્મ છે .કરા અને સ્થાત્મના મૂભાાં ઇતતશાવ, વાંસ્કૃતત અન ે
ધભમ શમ છે .આ વમિૃ લાયવાના અબ્રબવ્મક્તતનુાં વજ્જડ દળમન તેલાાં કરા અને સ્થાત્મને જાણી તેનાાં 
ભશત્ત્લને વત્કાયત ુાં યશવે ુ ાં એ વભ્મતાની ગહયભા છે.  
ઇતતશાવના અનવુાંધાનભાાં કરાનુાં ભશત્ત્લ :-   

કરાન ઉદ્ભલ ક્યાયે અને ક્યાાં થમ? એ પ્રશ્નન ચક્કવ જલાફ આણી ાવે નથી .યાંત ુકરા 
પ્રાચીનકાથી ભાનલ વાંસ્કૃતતનુાં અબ્રબન્ન અંગ યશી છે .વાંસ્કૃતત અને વભ્મતા ળફૃ નશતી થઈ તેભજ અત્ર 
- તત્ર - આયણમે ભાનલી તલચયત ત્માયથી ત ે તલતલધ ફૃ ે કરાન આતલષ્ટ્કાય કયત આવ્મ છે .

ગપુાઓભાાં લવતા તેભજ તલચયતા આહદભાનલભાાં બરે કરા વજૉનની કઈ વબાનતા કે આમજન ન શત ુાં 
તેભ છતાાં તેનાાં દ્વાયા કરા વજૉન થયુાં છે .જેભ જેભ ભાણવ આગ લધત ગમ, વાંસ્કૃતતન તલકાવ થત 
યહ્ય, વભ્મતા તલકવતી ગઈ તેની વાથે વાથે કરા વજૉનની તલકાવમાત્રા ણ ચાલુાં યશી .વભગ્ર ભનષુ્ટ્મ 
જાતતના વભાજજીલનભાાં કરાનુાં ભશત્ત્લ અને આગવુાં સ્થાન છે.  
 

આણે વ્મશલાયભાાં આભ ત કરા(કા )ળબ્દ વ્માક યીતે ઉમગભાાં રઈએ છીએ .જ્માાં જ્માાં 
તલળે વૌંદમમ કે કોળલ્મ જણામ ત્માાં કરા ળબ્દ પ્રમજીએ છીએ .પ્રાકૃતતક વૌંદમમને ભાટે 'કુદયતની કા' 
જેલાાં ળબ્દન પ્રમગ જાણીત છે .જ્માાં વજૉનનુાં કોળલ્મ આણાાં બ્રચત્તને ઝાંકૃત કયે છે .આણ ે
વૌંદમામનભુતૂત કયાલે છે .ત્માાં આણ ેકરાન અનબુલ અલશ્મ કયીએ છીએ .પ્રાગૈતતશાતવક  વભમથી 
કાના નમનૂાઓ ભી આવ્મા છે .યાંત ુકરા તલમક તલચાયણા ઘણી ભડી ળફૃ થઈ શલાનુાં જણામ છે .
કાયણ એટલુાં જ છે કે બ્રરતની ળધ ઘણી ભડી થમેરી .બ્રરતની ળધ શરેાના વભમથી કરાની 
અતલયત માત્રા ત ચાલ ુજ શતી .કરા અને બાાનાાંમ મૂ બ્રરત કયતાાં ઘણાાં યુાણા છે.  
 

વાંસ્કૃતભાાં 'કરા' ળબ્દના ઘણાાં અથો થામ છે .મૂ વાંસ્કૃત ધાત ુ'कर'् (જાણવુાં )યથી કરા ળબ્દ 
ફન્મ છે .કરા ળબ્દ વાથે વભમે વભમે અનેક પ્રવતૃત્તઓ જડાતી યશી છે .તેથી કરા એટરે ભાત્ર 
વાહશત્મ કરા નહશિં ણ તેનાથી ચહઢમાતી પ્રવતૃત્ત .કરાનુાં હક્રમા, કોળર,  ળક્તત, ક્ષભતા, વજૉન, યચના, 
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િતત, હક્રમા, અબ્રબવ્મક્તત, ઔબ્રચત્મ ઇત્માહદ અનવુાય એનુાં લણમન અને લગીકયણ થતુાં યહ્ુાં છે .કરાની 
કેટકેટરાાં તલદ્વાનએ અને તલધ તલધ ગ્રાંથના ભાધ્મભથી હયબાા અાઈ છે .તે ફધી જ હયબાાઓ 
તાની યીતે ભશત્ત્લની છે અને યશળેે .કેભકે કરાના અથમભાાં શજુ સધુી  અતનતશ્ચતતા છે. 
 

બાયતીમ યાંયા અનવુાય 'કરા એ ફધી હક્રમાઓને કશલેાભાાં આલે છે જેભાાં કોળર અેબ્રક્ષત 
શમ.' એથી આગ છે કે, 'कॊ  ददातत इतत करा।' - કરા આનાંદ પ્રદામની છે .બત ૃમશહય કશ ેછે કે, 'કરા એ 
છે જે યિહ્મભાાં રીન કયે છે.' ભશાકતલ ભાઘ કશ ેછે કે, 'જે પ્રત્મેક  નલીનતા અને વૌંદમમને જાગતૃ કયે 
તે કરા છે.'  ઉત્તયયાભચહયત નાભના ગ્રાંથભાાં ભશાકતલ બલભતૂત રખે છે કે, 'કલ્નાની અબ્રબવ્મક્તત એ 
કરા છે.' યતલન્દ્રનાથ ટાગય જણાલે છે કે, 'જે વતૌ છે, જે સુાંદય છે તે કરા છે.' કતલ ભૈતથરીળયણ ગપુ્તજી 
'અબ્રબવ્મક્તતની કુળ ળક્તત જ ત કરા છે.' એભ કશ ેછે.  
 

કરા ળબ્દન પ્રમગ વોપ્રથભ બયતમતૂનના 'નાટયળાસ્ત્ર' નાભના ગ્રાંથભાાં જલા ભે છે .શાર 
આણને પ્રાપ્મ એલી કરા તલચાયણાની યાંયા ઈ.વ.૧૨૦૦થી આયાંબામ છે .ઋગ્લેદથી ળફૃ કયીને 
બયતમતુનના નાટયળાસ્ત્ર લેૂથી કરા અક્સ્તત્લભાાં ત છે જ .ત્માયફાદ ાશ્ચાત્મ કા-ભીભાાંવાનુાં સ્લફૃ 
ણ કરાક્ષેત્ર ેઅક્સ્તત્લભાાં આવ્યુાં .એટરે ત કરાની ળફૃઆતથી અત્માય સધુી ઘણાાંમ ગ્રાંથ અને તલદ્વાન 
દ્વાયા કરાનુાં અદ્ભુત યીતે તલલયણ કયલાભાાં આવ્યુાં છે .જેભાાં ઈ.વ .લેૂ આળયે ત્રીજા ળતકભાાં યચામેરા 
લાત્વામનના 'કાભસતૂ્ર'ભાાંથી ૬૪ કરાઓની માદી પ્રાપ્ત થામ છે .ત શરેાાં ફીજા ળતકભાાં યચામેરા 
'રબ્રરતતલસ્તય'ભાાંથી લી ૯૩ જેટરી કાઓની માદી પ્રાપ્ત થામ છે .જ્માયે જૈન વાંપ્રદામના સુ્તકભાાં 
૭૨ જેટરી કરાઓની માદી ભી યશ ે છે .ઈ.વ.ના આઠભાાં ળતકભાાં બાભશ ણ ૬૪ કરાઓ તેભજ 
ઈ.વ.ના ચોદભાાં ળતકભાાં યાજળેખય ણ 'પ્રફાંધક'ભાાં ૭૨ કરાઓની સબૂ્રચ આે છે .આ ઉયાાંત અન્મ 
ળાસ્ત્રીમ કે ફીજા ફધા ગ્રાંથભાાં કરા તલળે નથી એવુાં નથી .તે કરાના સ્લફૃ તયીકે અલશ્મ તનફૃણ 
ાભેર છે .યાંત ુવૈિાાંતતક યીતે કરાની લાત કે જાણકાયીનુાં ળાસ્ત્રીમ લણમન એ ઉયુમકત જણાલેર એલાાં 
ગ્રાંથ કે તલદ્વાન દ્વાયા થમેલુાં છે.  
 

ાશ્ચાત્મ કા-ભીભાાંવાને જઈએ ત રેહટન બાાના 'એ આય એવ' ધાત ુ યથી 'આટમ ' ળબ્દ 
ફન્મ છે .જેન મૂ અથમ ણ 'જાણવુાં' એલ થામ છે .પ્રાચીન ગ્રીવભાાં તેનાાં(કરાના )મૂ જલા ભે છે .
ગ્રીક વપીલાદીઓ કરાત્ભક વજૉન અને તેનાાં સ્લબાલ તલળે તલચાયણા કયલાનુાં આયાંબે છે .વપીલાદના 
ઉમબ્રગતાના ભાંતવ્મને અનવુયીને ભશાન તત્ત્લજ્ઞાની વકે્રટીવે કરાની તલચાયણા કયી છે .તેભના છી 
તલખ્માત તત્ત્લજ્ઞાની પ્રેટ દ્વાયા ખયા અથમભાાં કા તલચાયણાન આયાંબ થામ છે .એ છી એહયસ્ટટર 
નાભના પ્રેટના તળષ્ટ્મએ તેની જ તલચાયવયણીની આધાયભતૂભ ઉય કરાન સકુ્ષ્ભ અથમ કયી કરાને 
આત્ભશદુ્ધિનુાં વાધન ગણી ઉચ્ચ સ્થાને પ્રસ્થાતત કયી છે .પ્લટૂાકમ એને પ્રહટનવ જેલા બ્રચિંતકએ ણ 
કરા અને વૌંદમમ તલળે તાની તલચાયણા યજૂ કયી છે .શયતવ નાભના યભન તલલેચકે જે વભીક્ષા ગ્રાંથ 
'આવમ એટીકા' યચ્મ તે આભ ત એહયસ્ટટરના સુ્તક 'એટીતવ'ના બાષ્ટ્મ જેલ બાવે છે .યાંત ુતેણ ે
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ગ્રીક તવિાાંતને આદયલૂમક જઈ કરાના વાંદબમભાાં પ્રચાય કયલાનુાં કામમ કયુું .વભથમ ળરૈી તલચાયક 
રન્જાઈનવ ઉદાયતત્ત્લની તલબાલના આ ે છે .જે 'વજૉક ભશાન શળે ત તેનુાં વજૉન ભશાન થળે .
'તેનાથી આગ જતાાં 'Style is the man.' એવુાં સતૂ્ર આે છે .અને કતામ, કૃતત અને બાલક આ ત્રણેમ 
ાવાાંન કરા અન્લમે તલચાય કયે છે.  
 

ગ્રીક વાંસ્કૃતતના અસ્ત છી યભન વામ્રાજ્મભાાં કરા તલકવતી યશી .ઈ.વ .લેૂ દવભી વદીની 
ળફૃઆત વભમગા ગ્રીક અને યભન યાજ્મના બવ્મ કરા લાયવાન છે .ત્માય છી યભન વામ્રાજ્મના 
દયતભમાન કરા-પ્રવતૃત્તભાાં પ્રલેળી ગમેરા અતનષ્ટ્ટને હયણાભે બ્રિસ્તી વામ્રાજ્મના આયાંબભાાં કાન 
તલયધ થમ .જે પ્લટુ દ્વાયા તવિ કયેરી કરાની શરકી કક્ષા અંગ ેનુરુચ્ચાયણ થલા રાગ્મા જે છેક 
નુરુત્થાનકા સધુી ઉગ્ર ફનતા યહ્યા .હયણાભે ઈ.વ.ની શરેી-ફીજી વદીથી ભાાંડીને તેયભી વદી 
સધુીના વભમગાા દયતભમાન યયુભાાં અરાંકાયયગુ જેલી હયક્સ્થતતનુાં તનભામણ થયુાં .યેનેવાાં અથામતૌ 
નુરુત્થાન કે નલજાગતૃતકાન આયાંબ ઈ.વ.૧૪૦૦ આવાવ થામ છે .દાન્ત ે જેલ કતલ તાના 
વજૉનથી આ નુરુત્થાનન પ્રશયી ફને છે .આ વભમના ફ ેભશાન કરાકાય બ્રરમાનાદો-દ-તલન્ચી અને 
ભાઈકર એન્જેર આ ક્ષેત્ર ે નોંધાત્ર ફને છે .આગ ળેતવતમય, ફેન્ભેવન, તલબ્રરમભ શગાથમ, વય 
હપબ્રર તવડની, જ્શન ડ્રામન, વેમ્યઅુર જ્શન્વન, જવૅપ એહડવન જેલા વ્મહકતત્લ આ કરામાત્રાન ે
તાની યીતે આગ લધી તેભાાં પ્રદાન કયે છે .જભમનના ઉત્તભ તલચાયક અને બ્રચિંતક કાન્ટના દળમનન 
ભટ પ્રબાલ અઢાયભી અને ઓગણીવભી વદીના આયાંબભાાં જભમન લૈબ્રચત્ર્મલાદ તયીકે ઓખાતી 
તલચાયવયણીન પ્રાયાંબ થમ .જેભાાં તભાભ રબ્રરતકરાઓને આધ્માજત્ભક કક્ષાની ગણાલી .લડૌમઝલથમ, 
કરહયજ અને ળૈરી જેલા વભથમ વજૉક આના પ્રચાયક ફન્મા .ળેરીંગ અને શગેર જેલા તલદ્વાન કરાનુાં 
લગીકયણ કયલા આ વભમભાાં પ્રેયામા છે .તેભાાં ણ શગેરની તલચાયણા ખફૂ પ્રચબ્રરત ફની .તલતલધ 
ભાધ્મભના આધાયે શગેર ેકરાની ઉચ્ચતાન ક્રભ નક્કી કમો .દ્રશ્મકા અન ેશ્રાવ્મકા એલા તલબાગ 
ાડીને તેનુાં સ્લફૃ વભજાવ્યુાં .આ વભમના જાણીતા કરા તલલેચક પેહડ્રક અને શ્રમેય ભાકયે રાગણીનુાં 
ફૃાાંતય થઈ કરાકૃતતનુાં વજૉન થલાની પ્રહક્રમા વભજાલી છે. 
 

ઓગણીવભી વદીભાાં 'કાને ખાતય કા' એલી તલચાયણાનુાં એક પ્રચાંડ આંદરન થમેલુાં .જેભાાં 
જભમન બ્રચિંતક કાન્ટના કરાના તલલેચન વાભે તેભના જ વભમના કતલ-તલલેચક ગેટે જેણે કરાના વાંણૂમ 
સ્લાતાંત્ર્મની હશભામત કયી છે .તેભના કરાલાદી લરણભાાં આ આંદરનના ફીજ ડરેા છે .ખ્માત કતલ 
ઓસ્કાય લાઇલ્ડ કરાલાદી લરણ ધયાલે છે .એડ્ગય એરન  એ કરાલાદી વજૉક શતા .આ વ્માક 
જન આંદરનભાાં અનેક વજૉક ઉભેયાતા ગમા .આ કરાલાદીઓને ભન તલમ કયતાાં અબ્રબવ્મક્તત 
ભશત્ત્લની છે .ક્રચે જેલ અબ્રબવ્મક્તતલાદી આ આંદરનને લેગ આે છે .તલખ્માત બ્રચત્રકાય તકાવ આ 
અબ્રબવ્મક્તતલાદને આધતુનક કરા(ભડમન આટમ )ના આંદરનભાાં પેયલી નાખે છે  . શિુ કરાની હશભામત 
કયતુાં આ આંદરન નીતત, ધભમ એને વાંસ્કૃતતના બાય શઠે દફામેરી કરાને મતુત કયલા પ્રમત્ન કયે છે .
કરા સ્લમાં ભાટે, તનજાનાંદ ભાટે, આનાંદ પ્રાલ્પ્તના ધ્મેમ ભાટે છે .એલા તલચાયથી કરાલાદીઓ લધનેુ 



इततहास में अनसुधंान एवम अनसुधंान में इततहास                                              ISBN : 978-93-89909-08-1 

___________________________________________________________________________ 

24 

 

લધ ુ સ્લછાંદી ફનતા ગમા .તેથી આ કરાલાદીઓ વ્મશલાહયક જીલનથી મતુત થઈ ભાત્ર કરાભમ 
યશલેાન આગ્રશ યાખ ેછે .આ લરણ જીલનથી દૂય થલાના કાયણે જીલનલાદી તત્ત્લજ્ઞાની ટલ્વટમ તને 
પ્રચાંડ તલયધ કયે છે .તભાભ ભનષુ્ટ્મ વભજી ળકે એલી વાદી વય કરા અને કરાની ઉચ્ચત્તભ 
બાલનાઓનુાં અન્મ વ્મક્તતભાાં વાંચયણ એ કરાન મખુ્મ ધ્મેમ છે .એભ જણાલે છે .'What is art?' 

(1898) નાભના તાના ગ્રાંથભાાં ટલ્વટમ કરાની વભીક્ષા કયે છે .'કાને ખાતય કા'ના આંદરનન 
તલયધ કયી 'જીલન ઉમગી કરા'ના લાદની તે સ્થાના કયે છે .અરફત્ત આ તલચાય ખફૂ યુાણ છે .
જે રગબગ છેક પ્રેટની તલચાયવયણીભાાં જઈ ળકામ છે .ભેથ્ય ુઆનમલ્ડ ટલ્વટમ લેૂ કાને વભાજ 
ઉમગી ફનાલલાન ભત પ્રચબ્રરત કયે છે .જકે એભન આ ભધ્મભભાગમ છે .કારમ ભાતવમ જેલા ભશાન 
અથમળાસ્ત્રી અને વભાજલાદી તલચાયક ણ કરાકાયને વભાજલાદી તલચાયધાયાના પે્રયક ફનાલલા ધાયે 
છે.  
 

  લીવભી વદીના લૂામધમભાાં ઈટારીન દાળમતનક, તત્ત્લબ્રચિંતક ક્રચ ેકરાકાયને વભાજવેલાથી મતુત 
કયે છે .અંતયની અબ્રબવ્મક્તતન ભાગમ ભક કયી આી અબ્રબવ્મક્તતલાદથી આત્ભાની 
અબ્રબવ્મક્તતની  અેક્ષા યાખી કરાની સ્લમાંસ્ફુયણા કશ ેછે, વાંસ્કાયની ભનવ્રત અબ્રબવ્મક્તત કશ ેછે .તેની 
યૂી તલચાયવયણીએ 'ભૉડનમ આટમ 'નુાં આંદરન જગાલલાભાાં ભદદફૃ કાયણભતૂ ફન્યુાં .કરાકયને મકુ્તત 
આતાાં ક્રચનેા અબ્રબવ્માંજનાલાદના ામા ય જે લાદ તલકસ્મ છે તેના જુદાાં જુદાાં અથમધટનને કાયણે 
કરાકાય નમાું સ્લછાંદી ફન્મા .ફ્રઈડના ભાનવ થૃ્થક્કયણળાસ્ત્રન પ્રબાલ કરા વહશતના અનેક ક્ષેત્ર 
ય ડરે જઈ ળકામ છે .કરા તલળેની તલચાયણા ભાનવળાસ્ત્રને આધાયે કયનાય તલચાયક મલૂ્મ 
પેઈનપેલ્વ વજૉનાત્ભકતા વાંદબે વભજાલે છે .જ્માયે કરાને ભનવ્માાય તયીકે ઓખાલતા 
ભનલૈજ્ઞાતનક આઈ .એ .હયચાડ્ઝ તેને ભાનવળાસ્ત્ર વાથે જડ ેછે .જેભની ભતે કરા ભાનતવક તાણભાાંથી 
મકુ્તત આનાય અને જીલનનુાં ઊધ્લીકયણ કયનાય વાધન છે .ભાનવળાસ્ત્રી યુાંગ અંતમુમખી અને ફહશમુમખી 
એલા ભનષુ્ટ્મ વ્મક્તતત્લના ફે પ્રકાય જણાલે છે, ત શફમટ યીડ અને ઈલાન્વ કરાકાયના વ્મક્તતત્લના 
પ્રકાય ળધલા પ્રમત્ન કયે છે .ઈલાન્વ કરાકાયના ચાય પ્રકાયના વ્મક્તતત્લ ગણાલે છે .જ્માયે યીડ 
ફાકના આઠ પ્રકાય ગણાલે છે.  
 

ઈ.વ.૧૯૫૫ના નફેર ાહયતતક પ્રાપ્ત ટી .એવ .એબ્રરમટ લીવભી વદીના પ્રબાલળાી કતલ-
તલલેચક છે .ટી .ઈ .હ્ભુ, એઝયાાઉન્ડ અન ે પ્રબાલલાદની અવય ઝીરતા એબ્રરમટ તાને 
પ્રતળષ્ટ્ટાલાદી તયીકે ઓખાલે છે .તેનુાં ભશત્ત્લનુાં પ્રદાન 'કરાની તનલૈમક્તતતતા'ન તવિાાંત છે .ક્રચના 
અબ્રબવ્મક્તતલાદે જે આત્ભરબ્રક્ષતાન અતતયેક આદમો તેન ટી .એવ .એબ્રરમટ તલયધ કયતા અબ્રબપ્રામ 
આ ે છે .હકકેગાડમ અને તનત્ળે જેલા તલચાયકએ જેની તલચાયણા કયી શતી તે અક્સ્તત્લલાદ લીવભી 
વદીભાાં વાત્રમને પ્રમાવે ખયા અથમભાાં લાદનુાં ફૃ ાભે છે .જે વભગ્ર તલશ્વ વાહશત્મની તાવીય ફદરી નાખ ે
છે .આલી યીતે વભમાાંતયે ઉદ્ભલતા તલતલધ લાદએ કરાને પ્રબાતલત કયી છે .એકાદ કરાના વાંદબે ળફૃ 
થમેર લાદ કરા-જગત ય કાક્રભે છલાઈ ગમ શમ અને કરાનુાં સ્લફૃ ફદરાત ુાં યહ્ ુશમ તેવુાં ફનતુાં 
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યહ્ુાં છે .દયેક લાદ નલી તલચાયવયણી રઈને આલે છે .નલા ભાદાંડથી કરાન ે મરૂલે છે .નલી 
અેક્ષાઓ ઊબી કયીને તેનાાં સ્લફૃનુાં નવુાં હયભાણ ફક્ષે છે. કરા આભ વતત હયલતમન ાભતી યશી 
છે .તેભજ તે અંગનેા ભીભાાંવકની અેક્ષાઓ અને આગ્રશ ફદરાતા યહ્યા અને તેનાાં ફૃ પેયપાય ાભતાાં 
યહ્યા છે.  
 

આ ત કરાની બાયતીમ અને ાશ્ચાત્મ ભીભાાંવાનુાં ઇતતશાવના હયેક્ષ્મભાાં ભશત્ત્લનુાં વાંબ્રક્ષપ્ત 
લણમન થયુાં .જેભાાં ફાંનેની કરા-ભીભાાંવાના ભશત્ત્લના ડાલના આધાયે વભગ્રના અકમ ફૃે કા વાંદબ ે
ભશત્ત્લની ફાફત ભી છે .તેનુાં લગીકયણ ભે છે .જેભાાં બેદ શલ વાંબલ છે .કરાના મખુ્મ ફ ેતલબાગ 
છે ( :૧ )રબ્રરતકરા અને (૨ )રબ્રરતેતય કરા .જેભાાં અંદય અરગ અરગ સ્લફૃન વભાલેળ છે .જે 
ખફૂ આધતુનકતા વાથે આણી વાથ ે છે .અબ્રબન્ન છે .કરાના કઈણ ક્ષેત્રન,ે સ્લફૃને કે નમનૂાના 
ઇતતશાવને ળબ્દદેશ આી એનુાં લણમન કયે છે .ઇતતશાવકાય પ્રાચીન કરા લાયવાભાાં વભામરેા-યશરેા યવ 
વૌંદમમને ઐતતશાતવક વત્મ વાથ ે લણમલ ે છે .તેને ઉજાગય કયે છે .કરાની અત્માય સધુીની વભગ્ર 
તલકાવમાત્રાન બ્રચતાય આણી વાભે મકેૂ છે .એનુાં દસ્તાલેજીકયણ ણ કયત શમ છે.  
 

ઇતતશાવના અનવુાંધાનભાાં સ્થાત્મનુાં ભશત્ત્લ :-  
 

કરાની વાથે તેના અંતયાંગ અંગ તયીકે સ્થાત્મ છે .કરાના અનેક ફૃભાાં સ્થાત્મ એ મખુ્મ 
અને પ્રથભ છે .વાંસ્કૃત બાાભાાં સ્થાત્મ ભાટે 'લાસ્ત'ુ ળબ્દ લયામ છે .તે તળલ્કરા, તળલ્ળાસ્ત્ર, 

સ્થાત્મ કરા એલા ળબ્દથી ણ ઓખામ છે .સ્થાત્મન વય અથમ ફાાંધકાભ એલ થામ છે .આ 
અથમભાાં ભકાન, નગય, કલૂાઓ, હકલ્રાઓ, તભનાયાઓ, ભાંહદય, ભક્સ્જદ, ભકફયાઓ લગેયેના ફાાંધકાભન ે
'સ્થાત્મ' કશ ેછે.  
 

સ્થાત્મન વીધ વાંફાંધ ફાાંધકાભ કે ફાાંધણી વાથે છે .ભાણવ તાનુાં યક્ષણ કયલા ભાટે જે 
આશ્રમ સ્થાનનુાં તનભામણ કયી તેભાાં આશ્રમ રેત શળે ત્માયથી સ્થાત્મની ળફૃઆત થઈ શલાનુાં ભાની 
ળકામ .સ્થાત્મની પ્રાયાંબ્રબક હયબાા સ્થામી થલા ભાટે સ્થાતત કયવુાં .ભાનલી જ્માયથી સ્થામી થમ 
ત્માયથી જ તાના ભાટે વરાભતી ને વગલડ બયુું જીલન સ્થાતત કયુું .આ તનભામણ એટરે ફાાંધકાભની 
કા .આ કરાન ેતલકવાલીને સ્થાત્મના તનભામણ કમામ શળે .બાયતીમ વાંસ્કૃતતભાાં સ્થાત્મ કરાન લાયવ 
૫૦૦૦ લમ જૂન છે .બાયતીમ સ્થાત્મએ વભમ વાથે પ્રગતત કયી તલશ્વના અન્મ ક્ષેત્ર વાથે તેનાાં ફ ે
શજાય જેટરા લોના લૈતશ્વક લાતામરાને હયણાભ ેઆલરેા ઘણા પ્રબાલન ેઆત્ભવાત કમામ છે.  
 

યુાાણકાના રકને ઘય ફનાલલાનુાં જ્ઞાન ન શત ુાં એટરે કે તેઓ ગપુાભાાં તનલાવ કયતા 
શતા .ભધ્માણ અને નતૂન ાણકાભાાં ભાનલીએ ઘાવ અને ાાંદડાની ઝાંડીઓ ફનાલલાનુાં ળફૃ 
કયુું .જેના અલળે ભશાયાષ્ટ્રભાાં નાતવક - તનલાવ લગેયે સ્થએથી ભે છે .આ યીતે ઈ.વ .લેૂ 
૧૦૦૦૦ સ્થાત્મ કરાની જે કઈ અણવ જલા ભે છે તે નહશલતૌ અથલા પ્રાયાંબ્રબક તફક્કાના છે .
તામ્રાાણ યગુભાાં ગ્રાભીણ વાંસ્કૃતત શતી તેથી ણ તેભાાં સ્થાત્મ કરાન તલકાવ જલા ભત નથી .
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પ્રાચીન બાયતના વાાંસ્કૃતતક વભમભાાં સ્થાત્મ કરાના કઈ નોંધાત્ર નમનૂાઓ પ્રાપ્ત થતાાં નથી .
ત્માયફાદ ળફૃ થતાાં પ્રાચીન બાયતના વાાંસ્કૃતતક વભમભાાં  સ્થાત્મ કરાન ઉદ્ભલ અને તલકાવના સ્ષ્ટ્ટ 
વાંકેત પ્રાપ્ત થામ છે .શડપ્ીમન વાંસ્કૃતતના નગય શડપ્ા, ભશેં-જ-દડ, કાબ્રરફાંગા, રથર, યજડી, 
ધાલીયાના ભકાનની યચના અને નાગય આમજન જતા સ્ષ્ટ્ટ થામ છે કે આ વાંસ્કૃતતના રક ભકાન 
અને નગય આમજનની સ્થાત્મ કરાથી વાયી યીતે હયબ્રચત શતા .એભનુાં ફાાંધકાભ એ સ્થાત્મના 
તલકાવક્રભના ભશત્ત્લણૂમ ક્સ્થત્મતયભાના એક છે.  
 

ભોમમયગુભાાં  વમ્રાટ અળક અને ચાંદ્રગપુ્ત ભોમમના ળાવનભાાં ળાાંતત અને સવુ્મલસ્થાના  કાયણે 
સ્થાત્મ કરાના તલકાવન ે લેગ ભળ્મ .જેની નોંધ ચીની મવુાપય પાહશમાન અને ગ્રીક એરચી 
ભેગેસ્થનીએ તેભની નોંધથીભાાં કયી છે .ગપુ્તકારભાાં સ્થાત્મ કરા ક્ષેતે્ર ભશત્ત્લણૂમ પ્રગતત થઈ .જેભાાં 
છી ભોમમયગુથી આગની સ્થાત્મ કરાની ફાાંધણીઓન ઉદ્ભલ થમ .જેભાાં ગપુાઓ તલળે કરા સ્લફૃ 
ધાયણ કયે છે .આ યીતે ગપુ્તકાભાાં ભાંહદય સ્થાત્મ તલકવે છે અને તેભાાં નાગય, ફેવય, દ્રતલડ એલી 
ળૈરીઓ અક્સ્તત્લભાાં આલે છે .ઉત્તય બાયત અને દબ્રક્ષણ બાયતભાાં સ્થાત્મભાાં ણ નલન્ભે પ્રગટે છે .
જેભાાં ગણનાાત્ર એલાાં સ્થાત્મની યચના થામ છે.  
 

ઈ.વ .૧ થી ૯ભી વદી સધુી સ્થાત્મ કરા વતત પ્રગતત ાભતી યશી .જેભાાં આમમ અને દ્રતલડ 
મખુ્મ ળૈરી શતી .ભધ્મકાભાાં મઘુર વામ્રાજ્મના પ્રબાલ અને પ્રવાયના કાયણે યજા, ભક્સ્જદ, દયગાશ, 

ભકફયા, ભશરે જેલા મકુ્સ્રભ સ્થાત્મનુાં તનભામણ થયુાં .તેન તલકાવ થમ .ઉત્તભ સ્થાત્મના નમનૂઓ 
પ્રાપ્ત થમા .વભમ જતાાં આધતુનક કાભાાં ધાતભિક અને નાગહયક સ્થાત્મ ય મકુ્સ્રભ સ્થાત્મ ળૈરીન 
પ્રબાલ લધ્મ .૧૯ભી વદીભાાં ફ્રેંચ અને અંગ્રેજએ તતાના દેળની સ્થાત્મ કરા અનવુાય લેાયી 
કઠીઓ, ગલનમયના તનલાવસ્થાન, દેલ, હકલ્રાઓ ફાંધાવ્મા.  
 

તશ્ચભ બાયતભાાં કાનાનય, કચીન, કાબ્રરકટભાાં હપયાંગીઓએ 'ગતથક ળૈરી'ની કેટરીક ઈભાયત 
ફાંધાલી .આધતુનક કાભાાં આ યીતે બાયતીમ વાંસ્કૃતતની સ્થાત્મ કરાના વાંતભશ્રણ લાી ફની .છતાાં 
સ્થાત્મ એ બાયતીમ વાંસ્કૃતતની આગલી ઓખ ફની .જાશયે ફાાંધકાભ અને સ્થાત્મ કરાભાાં ાશ્ચાત્મ 
અને બાયતીમ ફાંને વાંસ્કૃતતની છાાંટ આધતુનક વભમભાાં જલા ભે છે .ફીજી તયપ તલતલધ ધભમ - 
વાંપ્રદામના સ્થાત્મભાાં આજે નાગયળરૈીન તલળે પ્રબાલ જલા ભી યહ્ય છે .જ્માયે ગપુા, સ્તાંબ, 

સ્તૂ, ભશરે લગેયેની સ્થાત્મકા ઉય ણૂમતલયાભ મકૂામ ગય ુ છે .અવાંખ્મ સ્થાત્મ ળૈરીઓ અન ે
યાંયાઓ એ પ્રાદેતળક ળૈરીઓ ણ ધયાલે છે .બ્રિહટળ લવાશતી વભમગાા દયતભમાન તનમતરાતવક, 

ગતથક હયલાઇલર અને ફેયક વહશતની યયુતમન ળૈરીઓબાયતભાાં પ્રચબ્રરત ફની .બાયતીમ - 
ઇસ્રાતભક અને યયુતમન ળૈરીઓના જડાણને નલી ળૈરી ભી .જેન ે ઈન્ડ-વેયેતવતનક ળૈરી તયીકે 
ઓખાલલાભાાં આલે છે .બાયતની સ્લતાંત્રતા છી લવાશતી વાંસ્કૃતતભાાંથી પ્રગતતના ભાગમ તયીકે 
આધતુનક સ્થાત્મભાાં આધતુનકતાલાદી તલચાય પેરામા .રી - કર્ુમબ્રઝમય (Le Corbusier)એ ચાંડીગઢ 
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ળશયેની હડઝાઈન તૈમાય કયી શતી .તેભણે લીવભી વદીભાાં સ્થતતઓને આ યીતે આધતુનક સ્થાત્મ 
તયપ પ્રબાતલત કમામ શતા .ઈ.વ.૧૯૯૧ના આતથિક સધુાયાએ બાયતના ળશયેી સ્થાત્મને લધ ુભજર્તૂ 
ફનાવ્યુાં .કાયણકે બાયત તલશ્વના અથમતાંત્રભાાં વાથે વાંકબ્રરત ફન્યુાં .યાંયાગત લાસ્તળુાસ્ત્ર વભકારીન 
યગુ દયતભમાન અને આજ સધુી બાયતના સ્થાત્મભાાં પ્રબાલળાી યહ્ુાં છે .યશળેે ણ.  
 

   વાહશત્મભાાં જેભ ગદ્ય અને દ્યનુાં ભશત્ત્લ છે તેભ ફાાંધકાભભાાં દયેક સ્થાત્મનુાં ભશત્ત્લ છે .જે ત ે
વભાજની વમદૃ્ધિ વાંસ્કૃતત તેનાાં સ્થાત્મભાાં મતૂતિભાંત થામ છે .ભનષુ્ટ્મ જાતની ફારલમભાાં ળયીયના 
આકાય અને અંગ-ઉાાંગ ઉયથી સ્થાત્મનાાં આકાય અને મજનાઓ સજૂેરી એભ સ્થાત્મના 
તલકાવક્રભન ઇતતશાવ અને તેનાાં અલળેનુાં થૃ્થકયણ વાબ્રફત કયે છે .સ્થાત્મ એ કા છે .એટલુાં જ 
નહશિં ણ તે વલોત્તભ છે .એટરે વ્મક્તત નશીં વભગ્ર દેળની કા છે .તે ઘણાાં રાાંફા વભમ સધુી ટકી યશ ે
તેલી, ઘણાાં પેયપાયભાાં વાય થતી, તાનુાં સ્લફૃ અખાંડ યાખનાયી અને ગત  વભમની સ્મતૃત 
ફતાલનાયી જાણે જીલતી કા છે. 
 

વભાજભાાં આલા સ્થાત્મના ફાાંધકાભન ળખ ખફૂ ઉચ્ચ કક્ષાન કેલાત ગમ તેનાાં હયણાભે 
ઉત્તભ પ્રકાયના સ્થાત્મના નમનૂાઓ ફનતા યહ્યા .સ્થાત્મના ળખની વાથે તેને ઉત્તભ યીતે 
ળણગાયવુાં એ પ્રજાન વાશજજક સ્લબાલ યહ્ય છે .લી તેભાાં  સ્થતતઓન વાથ શત .આથી ભન મકૂીને 
કાભ કયતાાં સ્થતતઓની દક્ષતા અને ઉભાંગ ભાત્ર એક પ્રકાયની ળૈરીના સ્થાત્મને યુત ુભાત્ર વાદુાં 
ફાાંધકાભ ન યશલેા દેતાાં તલકતવત તેભજ વભકારીન યીતે તેને અરાંકૃત ફનાલી વભાજ વભક્ષ અમણ 
કયતાાં યશ ેછે .જેની વાથે ગાાંબીમમ, તલશ્રાાંતત, રાલણ્મ અને વાંપ્રભાણતાથી વમિૃ થઈ તે ઉચ્ચસ્થાન બગલે 
છે.  
 

ઉવાંશાય :-   

 

ઇતતશાવના અનવુાંધાનભાાં કરા અને સ્થાત્મના ભશત્ત્લની આ વાંબ્રક્ષપ્ત તલગત ઉયથી દ્રષ્ષ્ટ્ટ 
તલળા ફન ેએ ચક્કવ છે .કરાતલદ્દ કે સ્થાત્મકાયની દક્ષતા તાના વજૉન પ્રત્મેની યશી જ છે .આ 
ળખ તાનાથી રઈ પ્રજાજીલન સધુી ઓતપ્રત થમેર શત, છે અન ેફનેર યહ્ય છે .રકભાાં કરાની 
બાલના કલ્નાથી નૈવબ્રગિક શલાથી જ્માયે તક ભે ત્માયે સુાંદય સ્લફૃ ધાયણ કયે છે .મગ્મ તવિાાંતના 
અભરીકયણથી પ, સખુ, ળાાંતત, વમદૃ્ધિ, ઉન્નતત, આતથિક -  ળાહયયીક - ભાનતવક વિયતા લગેયે વાથે 
આગ જતાાં આધ્માજત્ભક પ્રગતત દ્વાયા કલ્માણી ફને છે .જેભાાં િતત, ળાસ્ત્રતતતા, લૈજ્ઞાતનકતા, 
બોગબ્રરકતા, વાંલાહદતા, વાલમલતા, વભતરુા, બાત, જ્ઞાન, હયલતમન, અબ્રબફૃબ્રચ, વોષ્ટ્ઠલ અન ેવાંપ્રભાણતા 
જેલી ફાફત શમ છે .જે કરાને વાંસ્કૃતતના અબ્રબન્ન અંગ અને સ્થાત્મને કરાના અંતયાંગ તયીકે 
વભગ્રરબ્રક્ષતાથી વજૉનાબ્રબભતૂ કયાલતુાં શમ છે .કરા અને સ્થાત્મ તનયાંતય તલકવતા યહ્યા છે .જેથી ત ે
વલમતબદ્ર ફની વ્મશલાયભાાં અદ્ભૂતતાના ઓજવ ફની યશ ે છે .વાંસ્કૃતતના અબ્રબન્ન અંગ તયીકે તાનુાં 
ત જાલી યાખ ેછે. 



इततहास में अनसुधंान एवम अनसुधंान में इततहास                                              ISBN : 978-93-89909-08-1 

___________________________________________________________________________ 

28 

 

વાંદબો  :-   

(૧ )આચામમ નતલનચાંદ્ર અને યભાય થભવ, ૨૦૧૨, ‘જગતની અગ્રગણ્મ વભ્મતાઓ’, અભદાલાદ 

(૨ )ઈન્ટયનેટના ભાધ્મભથી પ્રાપ્ત ભાહશતી  :કરા અન ેસ્થાત્મ 

(૩ )ઈન્ટયનેટ ગગુરભાાંથી, 'કા  :સ્લફૃ - તલભળમ 
(૪ )ગોદાની શહયરાર, ૧૯૮૦,  ‘ભશાગજુયાતના તળલ્-સ્થાત્મ’, અભદાલાદ  

(૫ )ચયા ી .એન( .૧૯૮૪), (વાંા ).ડૉ .શહયપ્રવાદ ળાસ્ત્રી અને અન્મ (અન ુ ).બાયતનુાં ગેઝેહટમય 
(ઇતતશાવ અને વાંસ્કૃતત), યતુનલતવિટી ગ્રાંથ તનભામણ ફડમ, અભદાલાદ  

(૬ )જાગષુ્ટ્ટે ભશાદેલ યાભચાંદ્ર (વાંાદક), ૧૯૬૫ ‘યાજલલ્રબ’,અભદાલાદ 

(૭ )જટે યત્નભબ્રણયાલ બીભયાલ, ૨૦૧૦, ‘અભદાલાદનુાં સ્થાત્મ એન ઇતતશાવ અને વાભાન્મ ફૃયેખા’, 
અભદાલાદ 

(૮ )દેવાઈ ભગનબાઈ પ્રભદુાવ, કા એટરે શુાં?, ગજૂયાત તલદ્યાીઠ - અભદાલાદ 

(૯ )નાકયાની શયજીબાઈ (૨૦૦૫), 'બાયતીમ વાંસ્કૃતતની બીતયે', નલબાયત વાહશત્મ ભાંહદય, અભદાલાદ 

(૧૦ )નામક ચીનબુાઈ, ૧૯૯૭, ‘બાયતીમ બ્રચત્રકા  :એક ફૃયેખા’, અભદાલાદ 

(૧૧ )ટેર ભબ્રણરાર શ ., ૨૦૧૩,  ‘કારાતલથી’, અભદાલાદ 

 (૧૨ )યભાય જમભલ્ર, ૨૦૦૨, ‘આણી રકવાંસ્કૃતત’,યાજકટ 

 (૧૩ )યભાય થભવ, ૧૯૮૪, ‘બાયતનુાં નાગહયક સ્થાત્મ’,અભદાલાદ 

(૧૪ )યીખ પ્રલીણચાંદ્ર (૧૯૭૮), 'બાયતીમ પ્રાચીન તળલ્કરા', અભદાલાદ 

(૧૫ )જુાયી ઈશ્વયરાર, ૨૦૦૨, ‘બાયતીમ લાસ્તળુાસ્ત્ર એક લૈજ્ઞાતનક દ્રષ્ષ્ટ્ટએ’, યાજકટ 

(૧૬  ) ભશતેા ય.ના ., ૧૯૬૮, ‘ગજુયાતને ભેર તળલ્-સ્થાત્મન લયવ’,અભદાલાદ 

(૧૭ )બાયતીમ યુાતત્ત્લ ળાખા, લડદયાનુાં પલ્ડય(ASI) 

(૧૮ )યાલ યતલળાંકય ભ( .૧૯૭૨), 'કરાબ્રચિંતન', યતુનલતવિટી ગ્રાંથ તનભામણ ફડમ, અભદાલાદ  

(૧૯ )વ્માવ યજની (૨૦૧૨), 'ગજુયાતની અક્સ્ભતા', અક્ષય પ્રકાળન, અભદાલાદ 

(૨૦ )લાધેરા અરુણ (૨૦૦૬), 'બાયતન વાાંસ્કૃતતક લાયવ', ળબ્દરક પ્રકાળન, અભદાલાદ  

(૨૧ )વભયુા કાાંતતરાર, ૧૯૬૫, ‘બાયતીમ સ્થાત્મ અને તળલ્’, ગજુયાત  

(૨૨ )ળાશ ઉભાકાાંત (૧૯૬૫), 'બાયતીમ તળલ્ વમદૃ્ધિ', મુાંફઈ 

(१) उऩाध्माम बगितीियण (१९८१), 'बायतीम करा का इततहाि', ऩीऩल्ि न ऩब्रीिीॊग हाउि, नई 
 ददल्री 
(२) गतुत जगदीि चॊद्र (१९५५), 'करा के ऩदचचन्ह', ददल्री 
 
(1) Kamalgiri (2004), 'Indian Art and Aesthetic', New Delhi 
 
(2) Majmudar M.R., 1968,  ‘Gujrat Its Art – Heritage’, Bombay. 

 

  



इततहास में अनसुधंान एवम अनसुधंान में इततहास                                              ISBN : 978-93-89909-08-1 

___________________________________________________________________________ 

29 

 

ાંચભશાર જજલરાની ઐતતશાતવકતા   : એક અભ્માવ 

ડૉ.સયેુળકુભાય વી.ટેર, આવીસ્ટન્ટ પ્રપેવય, ઈતતશાવ તલબાગ 

ળેઠ ી.ટી.આર્ૌભવ એન્ડ વામન્વ, કરેજ,ગધયા. 
 

 

ાંચભશાર જજલ્રાના પ્રાચીન ઇતતશાવ ભાટે ઐતતશાતવક આધાય નહશલતૌ  પ્રાપ્ત થામ છે. આનુાં 
કાયણ એ છે કે આ પ્રદેળ ગાઢ જ ાંગર, ડુાંગયા, દુગમભ ભપૂ્રદેળ અને અનસુબૂ્રચત જાનજાતતની તલળે લસ્તી 
ધયાલત પ્રદેળ છે. આણ ે ાંચભશારના વાંગ ઇતતશાવ ભાટે ડળી પ્રદેળ, ભાલા (ભધ્મપ્રદેળ), 
લડદયા, ખેડા લગેયેનાાં ઐતતશાતવક વાધન  ય આધાય યાખલ ડ ેછે. આ પ્રદેળના જે કઈ ઐતતશાતવક  
આધાય પ્રાપ્ત થામ છે તેન ાંચભશારના ઇતતશાવને વજીલન કયલા ભાટે ઉમગ કયલાન યશ ેછે. 
 

ાગ-ઐતતશાતવક વાંસ્કૃતત :-  

વાંસ્કૃતતનાાં ળફૃઆતનાાં શજાય લોન વતૃ્તાાંત અબ્રરબ્રખત યહ્ય. આથી વાંસ્કૃતતના આ પ્રાગૌ -
અક્ષયજ્ઞાન તનરૌ -અક્ષયજ્ઞાન કારને પ્રાગૌ-ઐતતશાતવક  કાર તયીકે ઓખલાભાાં આલે છે. પ્રાગ-
ઐતતશાતવક  કારભાાં ભાનલકૃત ટકાઉ ચીજ ભશદૌ  અંળ ેાાણની ઘડલાભાાં આલતી. આથી એ યગુને 
ાાણયગુ કશ ેછે. 

બાયતભાાં ભાનલવાંસ્કૃતતના પ્રાગ-ઐતતશાતવક  અલળે ાાણયગુના ભે છે. પ્રાચીન 
ાાણયગુના ત્રણ તફક્કા છે : આદ્ય, ભધ્મ અને અંત્મ. આધ પ્રાચીન ાાણયગુન ભાનલ એક 
અયણ્મભાાંથી ફીજા અયણ્મભાાં બટકત અને કાંદમૂ તથા તળકાય દ્વાયા ઉદયતનલામશ કયત. એ કાંદમૂ 
ખદી કાઢલા અન ે તળકાય કયલા થ્થયનાાં શતથમાય ઘડત. આલાાં શતથમાય ભશી નદીની બેખડભાાં 
ળધામાાં છે.૧ અંત્મ પ્રાચીન ાાણયગુનાાં શતથમાય તદ્દન નાના કદનાાં શતાાં. ફનાવ, ભશી અને નભમદા 
નદીના કાાંઠા ાવ ેઆલાાં શતથમાય ભળ્માાં છે. 

ભાનલ શલે ખેતી કયી અન્ન ઉત્ાદન કયલા રાગ્મ. શુારન કયત. ઝાંડાાં ફાાંધી સ્થામી 
જીલન ગાત .અગાઉ અયણ્માટન કયત ભાનલી શલે ગ્રાભલાવી થમ ને કૃત તથા શુારને એના 
આતથિક જીલનભાાં ક્રાાંતતકાયક હયલતમન આણ્યુાં. આ જજલ્રાન ભાનલ ભશીતીયે લવત શત. 
 

માદલ :-  

ભશાબાયત અને યુાણની અનશુ્રતુત પ્રભાણે મમાતત અને દેલમાનીના તુ્ર મદુના લાંળજ તે 
માદલ. ભન ુલૈલસ્લતની તુ્રી ઇરાથી મમાતત ચથી ઢેીએ થમા. ઇરાન ઐરલાંળ  કશલેામ. ઐરલાંળ 
‘ચાંદ્રલાંળ' તયીકે ણ ઓખામ. કાયણ કે ઇરા ચાંદ્રના તુ્ર ર્ધુને યણી શતી. માદલ કુભાાં શૈશમ, 
લૈદબો, વત્ત્લત , અંધક, કુકય, ળૈનમ, બજ અને વકૃ્ષ્ટ્ણઓ થમા. માદલની આ ફધી ળાખાઓના લૂમજ 
મદુનુાં યાજ્મ ચાંફર, ફેટલા અને કેન નદીના પ્રદેળભાાં શાંત ુાં.  માદલની આણ નીચે આ જજલ્રાન તલસ્તાય 
આવ્મ શળ.ે૨ ભધ્મપ્રદેળભાાંથી માદલ ળાખાઓ નભમદાખીણ, તલદબમ, શયૂવેન, યાજસ્થાન અને વોયાષ્ટ્રભાાં 
તલસ્તયી. 
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ભોમભકાર ( ઈ. .ૂ ૩યય - ઈ. .ૂ ૧૮૫) :-  

ાંચભશારન ઇતતશાવ ગજુયાતના યાજકીમ અને વાાંસ્કૃતતક ઇતતશાવના એક એકભ તયીકે છે. 
ગજુયાતના દસ્તાલેજી ઇતતશાવન આયાંબ ભોમમકારથી થામ છે. આ ઐતતશાતવક ભાહશતી જૂનાગઢથી 
બ્રગયનાય જલાના ભાગમ ય આલેરા એક ળૈર (ભટી તળરા) ય કતયેરા રખે યથી ભે છે. 

અળકનુાં ળાવન ગજુયાતની લેૂ આલેરા ાંચભશારની વયશદે આલેરા ભાલાભાાં તથા દબ્રક્ષણ ે
આલેર કોંકણભાાં પ્રલતમત ુાં એ યથી આ વાંબલને વભથમન ભે છે. આભ ગજુયાતન વભસ્ત પ્રદેળ, 

ાંચભશાર વહશત ત્માયે ભગધના ભોમમ વામ્રાજ્મના ળાવન નીચે શત એ રગબગ તનતશ્ચત ગણામ. 
ભભૂક:- 

 ભભૂકના તવક્કા ગજુયાત, ભાલા, અજભેય લગેયે સ્થએથી પ્રાપ્ત થમા છે. તેથી એની વત્તા તે તે પ્રદેળ 
ય શલાન વાંબલ છે. ાંચભશારન પ્રદેળ ગજુયાત-ભાલા લચ્ચ ેઆલતા શઈ આ પ્રદેળ ય ણ 
તેની આણ પ્રલતમતી શલાની વાંબાલના છે. 
 

નશાન :-  

 નશાનના યાજ્મની બોગબ્રરક વીભાઓ જાણલા ભાટે ફે વાધન છે. તવક્કાઓનાાં પ્રાલ્પ્તસ્થાન અને 
તળરારખેનાાં પ્રાલ્પ્તસ્થાન તેભજ એભાાં તનહદિષ્ટ્ટ સ્થ. આ વાધના અન્લમ ે નશાનના યાજ્મની શદ 
ઉત્તયભાાં અજભેય સધુી, શ્ચીભભા વોવાષ્ટ્ર સધૂી, લૂમભાાં ભાલા સધુી અને દબ્રક્ષણભાાં દબ્રક્ષણ ગજુયાત 
અને ઉત્તય કોંકણ તેભજ અશભદનગય, નાતવક અને નૂા જજલ્રા સધુી વભાલી ળકામ. વોયાષ્ટ્રથી ભાલા 
લચ્ચેના પ્રદેળ ાંચભશારન વભાલેળ ણ આભાાં થત શમ તેલી ળક્યતા છે.૩ 
   

યાજધાની અને યાજ્મતલસ્તાય 

 રુદ્રદાભાના દાદા ચાષ્ટ્ટનની યાજધાની ઉજ્જૈનભાાં શતી અને ચાષ્ટ્ટનના ભશાક્ષત્ર દન વીધ 
ઉત્તયાતધકાયી રુદ્રદાભાની યાજધાની ણ ઉજ્જૈનભાાં શલાન વાંબલ છે. 
 રુદ્રદાભાના યાજ્મન તલસ્તાય ઉત્તયે મરુતાન સધુી,  દબ્રક્ષણભાાં અનૂ (ભહશષ્ટ્ભતી) સધુી, લૂમભાાં ભાલા 
અન ેતનભાડ સધુી અને તશ્ચભે વમદુ્રકાાંઠા (તવિંધ, કચ્છ, વોયાષ્ટ્ર ગજુયાત( સધુી શત. ાંચભશાર ય આ 
વભમે રુદ્રદાભાની વત્તા પ્રલતમતી શતી.  
ગપુ્ત ળાવન કાર (ઈ. વ. ૪૦૦-૪૭૦) :-  

 ભમમલાંળના અંત છી ભગધ વામ્રાજ્મની વત્તાન શાવ થમ શત. યાંત ુઈ.વ. ૩૧૯ભાાં બ્રરચ્છલીઓની 
ભદદથી ગપુ્તલાંળના યાજા ચાંદ્રગપુ્ત ૧રાએ ભગધભાાં નલી યાજવત્તા સ્થાી, તેના તુ્ર વમદુ્ર ગપુ્તના 
યાક્રભે યાજવત્તા તલળા વામ્રાજ્મભાાં તલકવી શતી. 
 

ભૈત્રક કાર ( ઈ. વ. ૪૭૦-૭૮૮) :-  

 ગજુયાતભાાં ભગધના ગપુ્ત વમ્રાટના ળાવનન અંત આવ્મા ફાદ વોયાષ્ટ્ર, કચ્છ, ઉત્તય ગજુયાતભાાં ભૈત્રક 
લાંળની વત્તા પ્રલતી ને એ વત્તા ત્રણવથી લધ ુ લોના રાાંફા કાર રગી વાંગ ચાલ ુ યશી, એથી 
ગજુયાતના ઇતતશાવભાાં આ કારને “ભૈત્રક કાર' તયીકે ઓખલાભાાં આવ્મ છે. 
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 ભૈત્રક યાજ્મની વત્તાન તથા વમદૃ્ધિન ઉત્તયત્તય તલસ્તાય થતાાં એની યાજધાની લરબીની જાશજરારી 
લધતી ગઈ. ભૈત્રક યાજાઓનુાં ળાવન વભસ્ત વોયાષ્ટ્ર ઉયાાંત કચ્છ, ઉત્તય ગજુયાત, ભધ્મ ગજુયાત અને 
તશ્ચભ ભાલા ય પ્રલત્યુું.૪ આ તલસ્તાયભાાં ાંચભશાર જજલ્રાન ણ વભાલેળ થત શત.  
લરબીભાાં ભતૈ્રક લાંળની યાજવત્તા સ્થાનાય વેનાતત બટાકમ શત. તણેે ઈ. વ. ૪૬૮ના અયવાભાાં 
યાજવત્તા સ્થાી. એ ઘણ યાક્રભી અને પ્રતાી શત. બટાકમ યભભાશશે્વય શત. આથી એની મદુ્રા ય 
વૃબનુાં પ્રતીક દેખા દે છે. જે તળલના નાંદીનુાં સચૂક છે. 
 

ભશાયાજ ધલુવેન ૧ર :- 
 દ્રણતવશન ઉત્તયાતધકાય એના નાના બાઈ ધ્રલુવેન ૧રાને પ્રાપ્ત થમ. એનાાં યય દાન ળાવન 

ભળ્માાં છે. ભૈત્રકની વત્તા એ વભમે વોયાષ્ટ્ર ઉયાાંત ઉત્તય ગજુયાત તથા ભધ્મ ગજુયાત ય ણ 
પ્રલતમતી શલાનુાં સબૂ્રચત થામ છે. ાંચભશાર ગજુયાતન બાગ શઈ તેના ય ણ ધલુવેન ૧રાની વત્તા 
પ્રલતમતી શલાનુાં સબૂ્રચત થામ છે.ભશાયાજતધયાજ ળીરાહદત્મ ૬ઠ્ઠ ગાદીએ આવ્મ. એનુાં એક જ 
દાનળાવન ભળ્યુાં છે. એ (લરબી) વાંલત ૪૪૧  ) ઈ. વ. ૭૫૯)નુાં છે. એણ ેરગબગ ઈ. વ. ૭૩૫થી ૭૬૦ 
સધુી યાજ્મ કયુું. એનુાં દાનળાવન લણુાલાડાભાાંથી ભેર છે. આ દાન યાજાની છાલણીભાાં 
“ગદ્રશક(ગધયા)ની તલજમ-છાલણીભાાંથી પયભાવ્યુાં છે. આ દાન યભબટ્ટાયક ભશાયાજા-તધયાજ યભેશ્વય 
ળીરાહદત્મ ૬ઠ્ઠાએ િાહ્મણ વાંભરુાને આેર છે. તે િાહ્મણ દ્તાલ્રન તુ્ર અને દશાક DKDDDHD ન 
તનલાવી શત. ત ેયાળય ગત્રન અને અથલમલેદન તલઘાથી શત. આ ગાભ તનતશ્ચત યીતે ઓખી ળકાયુાં 
નથી, યાંત ુ તે ગધયા તાલકુાનુાં ઢાક શલાની ળક્યતા છે. દાનળાવનભાાં સમૂામયુ તલમભાાં આલેર 
લટઇકા વહયતા તટે આલેર ફાહફુટાક ગાભ દાનભાાં દીધાન ઉલ્રેખ છે. ફાહફુટાક, લટઇકા અને 
“સમૂામયુ' ની ઓખ થઈ નથી. સમૂામયુ તલમનુાં લડુાં ભથક શત ુાં. તે ાંચભશાર જજલ્રાના શારર 
તાલકુાભાાં આલેલુાં 'સયેુરી' શલાની ળક્યતા છે.૫  
 

અન-ુભૈત્રક કાર (ઈ. વ. ૭૮૮-૯૪૨) :- 
અન-ુભૈત્રક કાર દયતભમાન ગજુયાત ય યાષ્ટ્રફૂટનુાં આતધત્મ શત ુાં. ગજુયાત ળાખાના 

યાજ્મળાવનન વભમ રગબગ ઈ. વ. ૮૦૦-૯૦૦ સધુીન શત. આ તલસ્તાયભાાં આલેર પ્રાચીન 
સ્થાત્મભાાં, ઘશદ તાલકુાભાાં આલેર ફાલકાના તળલાંચામત ભાંહદયની નોંધ રલેી જફૃયી છે. તે ૧૨ભી 
વદીનુાં ભાંહદય છે. તે વરાંકી ળૈરીનુાં ભાંહદય છે. ભાંડ અષ્ટ્ટકણીમ આકાયન છે. ભાંહદય ડી ગયુાં છે. 
બાયતના યુાતત્ત્લ વલેક્ષણ તશ્ચભ લતુમે તેના ડી ગમેરા બાગને નુ: મથાસ્થાને ગઠલી વભાયકાભ 
કયાલેર છે. સ્થાતનક અનશુ્રતુત એલી છે કે ચાાંાનેય ળાવકની ગબ્રણકાએ આ ભાંહદય ફાંધાવ્યુાં શત ુાં. 
 ચાાંાનેય આ જજલ્રાનુાં પ્રાચીન પ્રખ્માત નગય છે. તે ચોલકુ્ય (વરાંકી) કાર (ઈ. વ. ૭૪૨-૧૩૦૪)ની 
યાજધાની શતી. તે આ જજલ્રાની નૈત્રતત્ત હદળાભાાં આલેર ાલાગઢ ડુાંગયની તેટીભાાં આલેલુાં છે. 
ાંચભશારન પ્રાયાંબ્રબક યાજતૂ ઇતતશાવનુાં કેન્દ્ર ચાાંાનેયના ચોશાણ યાજ્મ યહ્ુાં છે. અનશુ્રતુત એલી છે કે 
લનયાજ ચાલડા (ઈ. વ. ૭૪૬-૮૦૬)ના લબ્રણક ભાંત્રી ચાાંાએ ચાાંાનેય નગયની સ્થાના કયેરી 
અણહશરલાડ 
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ાટણની સ્થાના લનયાજ ચાલડાએ કયેર. આ અનશુ્રતુત સ્લીકાયી ળકામ તેભ નથી, કાયણ કે 
લનયાજની યાજવત્તા લૂમના આ તલસ્તાય સધુી પ્રવયી ન શતી. પ્રફાંધભાાં દળામવ્માપ્રભાણે તેના ભાંત્રીનુાં 
નાભ જાાંફ છે (નશીં કે ચાાં). ચાાં નાભન કઈ સ્થાતનક બીર વયદ્ર શમ અને તેનુાં નાભ આ સ્થ 
વાથે જડાયુાં શમ તેલી ળક્યતા શઈ ળકે. આચામમ એ. ફી. ધલૃે સચૂવ્યુાં છે કે ચાાંાનેય અને ાલાગઢ 
જૈનનાાં તીથમસ્થ છે. જે યીતે લૂમ બાયભાાં જૈનનાાં તલત્ર તીથો ચાાંાયુી અને ાલાયુી આલેર છે.૬  
 ચાાંાનેય ૧૧ભી વદીથી જૈન ધભમનુાં તીથમસ્થાન યહ્ુાં છે. ગણુવાગયસહૂયએ તલ. વાં. ૧૧૧૨ (ઈ. વ. ૧૦૫૫-
૫૬)ભાાં ચાાંાનેયભાાં ફાલન જજનારમભાાં આદીનાંદના સ્લાભી અને જીયાલરા ાશ્નમનાથની મતૂતિઓ 
ધયાલી શતી. 
 ઈ.વ.૧૮૮૧ના દુકાના યાશતકાભ લખતે, દાશદના છાફ તાલના હકનાયેથી કેટરાાંક તળલ્ અને 
ાાણના અબ્રબરખે ભી આવ્મા શતા. જે આ તલસ્તાયના ઇતતશાવ ય પ્રકાળ પેકે છે. અણહશર ાટણના 
ચોલકુ્ય લાંળના યાજા તવિયાજ જમતવિંશના ળાવનની ભાહશતી આ અબ્રબરેખભાાંથી ભે છે. આ જજલ્રાની 
યાજકીમ અને લશીલટી ક્સ્થતત ય પ્રકાળ પેંકે છે. દધીદ્ર (દાશદ) અને ગદ્રશક (ગધયા) ચોલકુ્ય 
યાજ્મનાાં ભાંડર શતાાં. વેનાતત કેળલને દધીદ્ર ભાંડની લશીલટી જલાફદાયી વોંી શતી. તણે ેતલ. વાં. 
૧૧૯૬  ) ઈ. વ. ૧૧૩૯-૪૦)ભાાં દધીદ્રભાાં ગગનાયામણ (તલષ્ટ્ણ)ુનુાં ભાંહદય ફનાલડાવ્યુાં શત ુાં. 
 તવિચક્રલતી જમતવશદેલનુાં જાણીત ુાં બ્રફરુદ “ફફમયક જજષ્ટ્ણ'ુ છે. ફફમક નાભે અજમ યક્ષક શત. લીય 
જમતવિંશ દેલે એની વાથે જાતે રડલાનુાં વાશવ ખેડ્ુાં ને એને શયાલીને ફાાંધી રીધ. છી એની ત્ની 
તગબ્રરકાની તલનલણીથી એને છડી દીધ અને એણે શાંભેળ ભાટે જમતવશદેલની વેલાભાાં યશલેાનુાં સ્લીકાયુું. 
આ ફફમયક ાંચભશારના બીરન વયદાય શલાની ળક્યતા છે.“ આ યથી સ્ષ્ટ્ટ થામ છે કે ાંચભશાર 
ય તવિયાજ જમતવશની વત્તા પ્રલતમતી શતી. ઉજૈન અન ેઘશદના તળરારેખ યથી આ અંગેન વફ 
યુાલ વાાંડ ેછે. 
 કુભાયારના વભમભાાં ણ ાંચભશાર ય ચોલકુ્યન લશીલટ શત. વાં. ૧૨૦૨ (ઈ. વ. ૧૧૪૬)ભાાં 
ગદ્રશક-(ગધયા)ભાાં ભશાભાંડરેશ્વયન લશીલટ શત.લસ્તુાર-તેજારે ાલાગઢ ડુાંગય ય વલમતબદ્ર 
નાભનુાં બગલાન ભશાલીય પ્રભજુીનુાં ભાંહદય ફાંધાવ્યુાં શત ુાં. તલ. વાં ૧૨૯૮ (ઈ. વ. ૧૨૪૧-૪૨)ભાાં 
દેલેન્દ્રસહૂયએ ાલાગઢના વાંબલનાથ ભાંહદયની મરુાકાત રીધી શતી.ાંદયભી વદીભાાં ચાાંાનેય 
ાલાગઢભાાં જેનભાંહદય વાયી ક્સ્થતતભાાં શમ એભ જણામ છે.૭ 

  

ચાાંાનેયની જુભા ભસ્સ્જદ :-  

 ગજુયાતની ઉત્તભ ભક્સ્જદ ૈકી ચાાંાનેયની એક જુભા ભક્સ્જદ છે. ચાાંાનેય જજતાઈ ગયુાં તે શરેાાં 
ભશમદૂ ફેગડાએ જુભા ભક્સ્જદ ફાાંધલાની ળફૃઆત કયાલી દીધી શલાનુાં કશલેામ છે. ભશમદૂની ઉમ્ભીદ 
મશુમ્ભદાફાદને ફીજુ ાં ભક્કા ફનાલલાની શતી. તેથી અશીં ભક્કાના જેટરી જ ભટી વાત તભશયાફલાી 
જુભા ભક્સ્જદ એણે ફનાલડાલી.૮ ભક્સ્જદના બ્રરલાનની શાઈ કયતાાં રાંફાઈ ફેલડી છે. આથી 
નભાજભાાં લધાયે 

જનવાંખ્માન વભાલેળ થઈ ળકે.  
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ચાાંાનેયન યજ :-  

 યજા-સ્થાત્મભાાં વલ્તનતકારનુાં શે્રષ્ટ્ઠ વજૉન ગણી ળકામ તેલ આ યજ ચાાંાનેયભાાં છે. એન ઘભૂટ 
ડી ગમ છે. આ ઘભૂટ ખાવ ભટ નથી. એભાાં પ્રલેળ ભાટે ચાયે ફાજુ એક એક કભાનલાફૄાં દ્વાય છે. 
કભાનની ઉયન બાગ આતતસુાંદય નકળીલા છે. આ નકળીભાાં સુાંદય નાનકડા ગખની સળુબનના 
ઉત્તભ યીતે કયેરી છે અને સુાંદય ભદ્રથી અરાંકૃત કયેરી છે. 
 વલતનતકાર :-  

 ભશમદૂળાશ ફેગડ (ઈ. વ. ૧૪૫૯-૧૫૧૧) ઈ.વ.૧૪૭૦-૭૧ભાાં બ્રગયનાયને ઘયે ઘારલાભાાં યકામેર 
યહ્ય શત ત્માયે ચાાંાનેયના જમતવશ ે ચાાંાનેય અન ેઅભદાલાદ લચ્ચેના પ્રદેળભાાં લ ૂાંટપાટ કયી એને 
ખદેાનભેદાન કમો શત. ગજુયાતની લૂમ તયપ ચાાંાનેયનુાં ફલાન હશિંદુ યાજ્મ શત ુાં. તેને જીતલાન 
સરુતાન ભશમદૂ ફગેડાન ઇયાદ રાાંફા વભમથી શત. 
સરુતાન ભશમદૂની ચડાઈ અને ઘેય  :-  

 આણ ેઆગ જઈ ગમા કે સરુતાન ભશમદેૂ ાલાગઢ જીતલા લડદયા તયપ પ્રમાણ કયુું. હશ. વ. 
૮૮૭ના બ્રઝરકાદની અથલા બ્રઝરહશઝની ૧રીએ (અથામતૌ  ૧૨-૧૨-૧૪૮૨) અથલા ૧૧-૧-૧૪૮૩ના 
યજ) પ્રમાણ કયુું. યાજા તાઇ ળાશી રશ્કયન વાભન કયલા વાભે આવ્મ અને રડાઈ થઈ તેભાાં એન 
યાજમ થમ એ ાલાગઢના શાડી હકલ્રાભાાં જઈ બયામ. લકીરને વભાધાન ભાટે ભકલ્મા અને તે 
કડરેા સરુતાનના ફ ેશાથીઓ ધલાઇ ગમા શતા એટરે તેના ફદરાભાાં ફીજા ફે શાથી અને લ ૂાંટેર 
ભાર તથા વનુાં સરુતાનને ાછાાં આલા જણાવ્યુાં . યાંત ુાં સરુતાનને આ લખત ેવભાધાનની ઇચ્છા 
નશતી એટર ેએણ ેઉત્તય ાઠવ્મ કે, 'આ વાંદેળાન જલાફ કાર ેતરલાયથી આીશુાં . આ વભાચાય 
વાબી જમતવશ યાલે ણ હકલ્ર ભજર્તુ કયી રડાઈની તૈમાયી કયલા ભાાંડી. સરુતાને લડદયાથી 
ઊંડીને ચાાંાનેય ઓાંગી ભાલાના યસ્તા ઉય આલેરા કયનાઈ ગાભ આગ ડાલ નાખ્માાં અન ે
ફશયેભખાન અદલ્મલૂ્ક, તાજખાન અન ઇલ્પ્તમાયખાનને આગ ભાકલ્મા. સરુતાને વૈમદ ફદી 
અરાંગદાયને ખયાક અને વયાંજાભ રાલલાના યસ્તાન ુ યક્ષણ કયલા નીમ્મ .વૈમદ ાતાની ટુકડી રઈ 
ભયાંજાભ લગેયેનુાં યક્ષણ કયતાાં આલત શત ત્માયે એના ઉય યજતૂાની ટુકડીએ હભુર કમો અને એના 
ફધા ખયાક અને વાભગ્રી ડાલી રીધાાં. આ વાાંબીને સરુતાનને ખફૂ તનયાળા થઈ અને એ લમના હશ. 
વ. ૮૮૭ વપય ભાવના અંત સધુી ત્માાં ઘયે ઘારીને ડી યહ્ય. મવુરભાનએ હકલ્રાભાાં જલા ભાટે સયુાંગ 
ખદલાન તનણમમ કમો અને એ ભાટેના તનષ્ટ્ણાત 

ઇજનેય ણ વાથે આલેરા શતા. આ લખતે જમતવિંશ ેપયીથી વભાધાન ભાટે કશલેડાવ્યુાં અને ઘયે ઉઠાલી 
રેલામ ત નલ ભણ વનુાં અને ફે લમ ચારે એટલુાં અનાજ આલા ભાટે કહ્ુાં. યાંત ુસરુતાને કાાંઈ ણ 
સ્લીકાયલા ના ાડી અને હકલ્ર જીતી રેલાન જ તનશ્ચમ જાશયે કમો. 
તાઈ યાલે ભાગેરી ભાલાની વશામ  :-  

 આ વાાંબીન ે હશ. વ. ૮૮૮ભાાં તાઈએ તાના સયૂી નાભના ભાંત્રીને ભકરી ભાલાના સરુતાન 
ગ્માસદુીન ખરજી ાવેથી દયયજની કચૂની પ્રત્મેક ભજરે એક રાખ ટાંકા ખચમ ેટે આલાની ળયતે 
ભદદ ભાગી. આથી રબાઈને સરુતાન બ્રગમાસદુીને તાનુાં રશ્કય એકત્ર કયી ભાાંડલગઢથી કચૂ કયી 
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અને ત્માાંથી ત્રણ કવ, ઉય નારચા આલી ડાલ નાાંખ્મ. આથી સરુતાન ભશમદૂળાશ ઘયે ચાલ ુ
યાખીને એન વાભન કયલાને ભાલાની વયશદ ઉય શોંચલા દાશદ ગમ, યાંત ુભાલાના સરુતાને 
એના દયફાયીઓની વરાશને અલગણીને આ વાશવ કયુું શત ુાં તેથી ાછથી એને સ્તાલ થતાાં એ 
યસ્તાભાાંથી જ ભાાંડલગઢ યત શોંઓ. આ વભાચાય વાાંબી ભશમદૂ ખળુ થઈ ચાાંાનેય ાછ આવ્મ 
અન ેચાાંાનેયભાાં જુભા ભક્સ્જદન ામ નાાંખ્મ. 
 સરુતાન ભશમદૂ ફેગડાની જીત :-  

 ત્તલાયીખકાય કશ ેછે કે સયુાંગનુાં કાભ રુૂાં થઈ ગયુાં શત ુાં અને એક હદલવ સરુતાનની તાની ટુકડીના 
તવાઈઓએ એક સયુાંગભાાંથી છૂી યીતે જયુાં ત વલાયભાાં યજતૂ દાતણાણી સ્નાન આહદ ભાટે જતા 
શતા અને વાંધ્માહદ કયતા શતા. આ લખતે હકલ્રાના યક્ષણભાાં ફડુ ઓછા ભાણવ શતા. આ વાાંબીન ે
સરુતાને તાની ટુકડી રઈ ભબ્રરક વાયાંગને એ વભમે એ ભાગમભાાંથી જલા હકુભ કમો. ભબ્રરક વાયાંગ 
સયુાંગભાાંથી હકલ્રાભાાં ેઠ અને શાથશાથની રડાઈ ળફૃ થઈ તેભાાં યાજતૂની ખલુાયી થઈ અને એ રક 
દયલાજા તયપ ાછા શઠયા. એ લખતે દયલાજાની ફાજુની દીલાર ય ભબ્રરક અમાઝના તભાયાએ 
ભટા ચીયા ાડયા શતા. તે જઈ અમાઝ એક ટુકડી રઈને હકલ્રાભાાં ેઠ અને એક ફાયીભાાંથી 
દયલાજાના ર્જુૉ ઉય ચડી ગમ. ફીજી ફાજુથી સયુગન ેયસ્તે સરુતાન ભશમદૂ તે તવાઈઓ વાથે 
હકલ્રાભાાં આવ્મ. યજતૂએ દાફૃગાના ફૉમ્ફ દયલાજા ઉય ચડરેા મવુરભાન ય શાથથી ઉાડીને 
પેંક્યા, યાંત ુ સરુતાનના રયકયીઓએ એ ફૉમ્ફગા ફૂટે તે શરેાાં ઉાડી ાછા પેંક્યા તે તાઈ 
યાલના ભશરેના આંગણાભાાં ડયા. આ દેખી યાજતૂા તનયાળાભાાં આલી ગમા અને જશયની તૈમાયી 
કયી. સ્ત્રીઓ છકયીઓન ે અક્ગ્નભાાં નાખી ફધા ભયણીમા થઈ રડયા. આ ફનાલ હશ. વ. ૮૮૯ 
બ્રઝલ્કાદભાવની ૧રી તાયીખે (ઈ. વ.૧૪૮૪ના નલેમ્ફયની ૨૧ભી તાયીખે) ફન્મ.૯ આખ હદલવ અન ે
યાત ખનૂખાય રડાઈ ચારી. આ રડાઈ ચારતી શતી તે લખતે ભશમદૂ તે રશ્કય રઈ દયલાજાના દ્વાય 
ઉઘાડી નાાંખી અંદય ેઠ. યજતૂએ કેવહયમાાં કયી, વાતવ યજતૂની એક ટુકડી મવુરભાન ઉય તટૂી 
ડી. ફાંને ફાજુએ ફહ ુભટી ખલુાયી થઈ અને આ રડાઈભાાં જમતવિંશ તાઈ યાલ અને એન ભાંત્રી 
ડુાંગયવી કડાઈ ગમા.ઘણાખયા યજતૂ કેવહયમાભાાં ખી ગમા અને કેટરાક નાવીને ત્રીજી વાંયક્ષણ 
શય તયપ ઉયના હકલ્રાભાાં બયામા. ણ છેલટે મવુરભાનએ એભને શયાવ્મા." તાઈ યાલ અન ે
ડુાંગયવીને સરુતાન ાવે રાવ્મા અને સરુતાને એ ફને્નને મશુાહપઝખાનને વોંી એભના ઘાની વાયલાય 
કયલા કહ્ુાં. એ ફાંનેના ઘા રુઝામા ત્માયે સરુતાન ાવે શાજય કમામ અને સરુતાને એભને ઇસ્રાભ ધભમ 
સ્લીકાયલા વભજાવ્મા. યાંત ુએ લીય યજતૂએ સ્લધભમ ત્મજલાને ફદર ેમતૃ્યનેુ બેટલાનુાં વાંદ કયુું. 
કડામા છી ાાંચ ભહશના ફાદ ઉરેભાઓની વરાશથી યાજા જમતવિંશનુાં ભાથુાં ઉડાલી દીધુાં ને એક 
રાકડા ઉય ટીંગાડ્ુાં. ડુાંગયવીને જ્માયે એ રાકડા ાવે રાલલાભાાં આવ્મ ત્માયે એણ ેએકાએક એક 
રશ્કયીના શાથભાાંથી તરલાય ઝાંટલી રઈને સરુતાનના એક શજૂહયમા કફીયના તુ્ર ળખનને ભાયી 
નાખ્મ. એ છી ડુાંગયવીને ણ ભાયી નાખલાભાાં આવ્મ. આ ફનાલ હશ. વ. 
૮૯૦ (ઈ. વ. ૧૪૮૫)ભાાં ફન્મ . યાજાની ફ ેયાજકુાંલયીઓને સરુતાને તાના જનાનાભાાં ભકરી આી. 
એના એક યાજકુાંલયને તળક્ષણ આી ભટ કમો અને એની ાવે ઇસ્રાભ સ્લીકાયાલીને એનુાં નાભ “ભરેક 
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ઠુવેન' યાખ્યુાં. સરુતાન મઝુફ્પયળાશ યજા (ઈ. વ. ૧૫૧૧-૧૫૨૫)ના જભાનાભાાં એ ભટ અભીય ફન્મ 
અને એને 'તનઝામલુૌ મલુ્ક'ન બ્રખતાફ એનામત કયલાભાાં આવ્મ. 
ાલાગઢનુાં તન અને ખલુાયી :-  

 ાલાગઢનુાં તન હશ. વ. ૮૮૯ના બ્રઝરકાદની ફીજી તાયીખે થયુાં (ઈ. વ. ૧૪૮૪). આ રડાઈભાાં 
ાલાતતની વાથે યશી રડનાયા હશિંદુ યાજલીઓનાાં નાભ ચાયણાાંની લશીઓભાાંથી યાવભાાભાાં આપ્માાં છે. 
એભાાં તલ. વાં. ૧૫૪૧ના  ભાવની ત્રીજ અને યતલલાયે તન થમાનુાં રખે છે  ) તા. ૨૧ભી હડવેમ્ફય, 

૧૪૮૪.) આ તાયીખ મવુરભાન તલાયીખની તાયીખ વાથે એક ભહશનાન પેય ફતાલે છે. હશિંદુ યજાઓભાાં 
લેયવી, વાયાંગ જાડજેા, કયણ, જેઠભર, સયુલૈમા અને ચાંદ્રબાણ એટરાએ તાઈ યાલને ભાટે તાન 
જીલ આપ્મ એભ રખે છે. ઘયે કુર લીવ ભાવ સધુી ચાલ્મ. એભ કશલેામ છે કે યાજતૂ રશ્કય વાઠ 
શજાય ભાણવનુાં શત ુાં અને સરુતાનનુાં એથી ભઢુાં શત ુાં. ઘચે દયતભમાન સરુતાને આવાવન મરુક લ ૂાંટય 
અને એકે ઘય એવુાં નશત ુાં યહ્ુાં કે જેભાાં અનાજ, ૈવ, ઢય, કડાાં લગેયે યહ્ુાં શમ.  
 તાઈ યાલ જમતવિંશદેલના ભયણ છી એના ફે તુ્ર જીલતા યહ્યા તે નાવી ગમા. બાટ રક કશ ેછે કે 
જમતવિંશન ભટ તુ્ર યાભતવિંશ તતાની શમાતીભાાં ભયણ ામ્મ શત. ફીજા ફ ેતુ્રભાાં ભટ થૃ્લીયાજ 
નભમદા હકનાયાના એક ગાભડાભાાં જઈને ાછથી ભશન નાભના સ્થે ગમ અન ેગજુયાત વલ્તનતની 
અવ્મલસ્થાના વભમભાાં ત્માાં નાનુાં યાજ્મ સ્થાપ્યુાં. એ આજે છટાઉદેયુનુાં યાજ્મ કશલેામ છે. છટાઉદેયુને 
ભશન ણ કશલેાભાાં આલે છે. ફીજા તુ્ર ડુાંગયજીએ દેલગઢ ફાયીઆનુાં યાજ્મ સ્થાપ્યુાં. એ ફ ેયાજ્મ ઈ. 
વ. ૧૯૪૮ભાાં બાયત યાજ્મભાાં તલરીન થમાાં ત્માાં સધુી જલાઈ યહ્યાાં શતાાં.૧૦ 

૧૯૪૫ભાાં બફૃચ અને ાંચભશારના વાંયતુત જજલ્રાઓને તલબતત કયલાભાાં આવ્મા ત્માયે 
ાંચભશાર જજલ્રાભાાં આ તાલકુાઓ શતા - દાશદ, ગધયા, શારર, ઝારદ અન ે કારર. ૧૯૪૭ 
શરેાાંનાાં દેળી યાજ્મ લણુાલાડા, ફાયીઆ અને વાંત (વાંતયાભયુ) એભાાં ઉભેયલાભાાં આવ્માાં અને એ 
વાથ ેાાંડુ ભેલાવનાાં થડાાં ગાભ અને લડદયાભાાંથી એક ગાભ એભાાં જડલાભાાં આવ્માાં. આ જજલ્રાભાાંથી 
છ ગાભ વાફયકાાંઠા જજલ્રાને અને એક લડદયા જજલ્રાને આલાભાાં આવ્માાં. 
તલરીનીકયણ   : બશૃદૌ   મુાંફઈ યાજ્મ  :-  

૧૯૪૭ભાાં બાયત દેળે સ્લતાંત્રતા પ્રાપ્ત કમામ છી બ્રિહટળ લશીલટી તાંત્રનુાં ભાખુાં બાયતને 
લાયવાભાાં ભળ્યુાં. ૧૯૪૭ શરેાાં યાજકીમ દષ્ષ્ટ્ટએ હશિંદના ફે બાગ શતા - બ્રિહટળ હશિંદ અને દેળી 
યાજ્મ.૧રી નલેમ્ફય, ૧૯૫૦ના યજ બાયતની ારમભેન્ટે બાાકીમ ધયણે યાજ્મની નુ:યચના કયી. 
મુાંફઈ અને તલદબમ- ફે યાજ્મને એક કયીને “સ્ટેટ ઓપ ફૉમ્ફ'ે અક્સ્તત્લભાાંઆવ્યુાં.ગજુયાત, ભશાયાષ્ટ્ર અને 
મુાંફઈનુાં વાંયતુત દ્ધદ્વબાીયાજ્મ અક્સ્તત્લભાાં આવ્યુાં .ાંચભશાર જજલ્ર ર્શૃદ મુાંફઈ યાજ્મન એક જજલ્ર 
શત . 
 

૧રી ભ,ે ૧૯૬૦ના યજથી ાંચભશાર જજલ્ર ગજુયાત યાજ્મન એક બાગ ફન્મ શત. ત્માય 
ફાદ ૧૯૯૭ભાાં ગજુયાતના જુદા જુદા જજલ્રાઓના થમેર તલબાજનથી ાંચભશાર જજલ્રાભાાંથી દાશદ 
જજલ્ર અરગ ફન્મ૧૧ અન ેએ યીતે ગધયા, શારર, કારર, જાાંર્ઘુડા, લણુાલાડા, ળશયેા, વાંતયાભયુ એ 
જૂના તાલકુાઓ તથા નલયબ્રચત ખાનયુ, કડાણા,  ઘઘાંફા તથા ભયલા શડપ એભ કુર ૧૧ તાલકુાઓન 
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ાંચભશાર જજલ્રાભાાં વભાલેળ કયલાભાાં આવ્મ છે. ગાભભાાં તલસ્તયેર આ જજલ્રાભાાં કુર ૬૨૯ ગ્રાભ 
ાંચામત છે. જજલ્રાભાાં ગધયા, વાંતયાભયુ, શારર, કારર અન ે લણુાલાડા એભ કુર ૫ 
નગયાબ્રરકાઓ છે. 

ાંચભશાર જજલ્રાનુાં મખુ્મ ભથક ગધયા છે. ભેળયી નદીના હકનાયે લવેર આ નગય લેૂ દાશદ 
અને ભધ્મપ્રદેળ, તશ્ચભે આણાંદ - અભદાલાદ, ઉત્તયે લણુાલાડા અને વાફયકાાંઠા, દબ્રક્ષણે લડદયા ળશયે 
વાથે યેરલે અને યાજ્મ ધયી ભાગમથી વાંકામરે છે. 
વાંદબભ :- 
૧.વાાંકાબ્રમા,શવમખુ ધી.,પ્રાગ ઐતતશાતવક વાંસ્કૃતતઓ,ગજુયાતન યાજકીમ અને વાંસ્કૃતતક ઈતતશાવ,ગ્રાંથ.૧ 
૧૯૭૧,.ૃ૭૦. 

૨.Patel G.D.,Gujart state Gazetteers,Panchmahals District,1972,76. 
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કસ્તયુફા વેલાશ્રભ ભયરી –એક ઐતતશાતવક વાંસ્થા 
ડૉ.વનર- આવીસ્ટન્ટ પ્રપેવય,ઈતતશાવ, ધભેન્દ્રકુભાય કે કટાયા, P.hd Reaserch Scholar  

 ડૉ.ફાફાવાશફે આંફેડકય ઓન યતુનલવીટી,અભદાલાદ. 
                                                                
 

 
કસ્તયુફા વેલાશ્રભ ભયરી 

           આઝાદીની ચલ લખતે દેળના યલુાન,સ્કુર .કરજેના અધ્માકને ૧૯૩૭ ભાાં 
ભશાત્ભાાં ગાાંધીએ શાકર કયી કે દેળભાાં અંગજેી ળાવન દયમ્માન પ્રલતમભાન અંગેજી તળક્ષણ છડીને 
વત્માગ્રશની ચલ ભાાં જડાઈ જાઓ.શજાય રક-યલુાન અધ્માકએ તેભની આ શાકરથી ળાા-
કરેજ ત્મજીને વત્માગ્રશની ચલભાાં બાગ રીધ .એ વભમે ભશાત્ભા ગાાંધીજીએ અંગેજી કેલણીના 
વાભે તલકલ્ ફૃ ે .ર્તુનમાદી અને નઈ તારીભને દેળ વભક્ષ મકુી જેને આખા દેળે ઝીરી 
રીધી.વત્માગ્રશની ચલ વાભે દેળબયભાાં રઈ તારીભન ુકામમ ળફૃ થયુાં જે આઝાદી દયમ્માન તેભજ 
આઝાદી છી ણ ચાલ ુયહ્ુાં .જેને હયણાભે ગજુયાતભાાં નઈ તારીભના તળક્ષણન વ્મા થમ. 

આણે ત્માાંના કેટરાક જૂથ વાભાજજક,આતથિક અને ળૈક્ષબ્રણક યીતે અન્મ વભાજૂથ ઘણા ાછ 
છે .વાભાજજક,આતથિક છાતણા ભાટે મખુ્મત્લે ળૈક્ષબ્રણક છાતણુાં જલાફદાય છે .આથી બાયતના 
ફાંધાયણભાાં વાભાજજક ,આતથિક હયલતમન ભાટે તળક્ષણને ભશત્લનુાં હયફ ગણલાભાાં આવ્યુાં છે .આથી જ 
ફાક ૧૪ લમનુાં થામ ત્માાં સધુી પયજજમાત અને ભફ્ત તળક્ષણ આલા યાજ્મ પ્રમત્ન કયે તેવ ુ  
ફાંધાયણ ની કરભ ૨૯,૩૦,૪૫ અને ૪૬ અને ભાગમદળમક તવદ્ાાંતની ૪૫ ભી કરભભાાં જણાવ્યુાં છે .છેલ્રા 
ત્રણેક દળકાથી છાત લગમના તળક્ષણ ઉય ખફૂ જ બાય મકુામ છે .ત્માાંથી ળાાઓ વ્મલક્સ્થત ચારતી 
ન શલાથી ફહ ુ વપ થઈ ળકી ન શલાથી  ઉતયત્તય આ તલસ્તાયભાાં આશ્રભળાાઓની વાંખ્માભાાં 
લધાય થત જામ છે .ગ્રાભીણ અને આદીલાવી તલસ્તાયભાાં તળક્ષણભાાં આશ્રભળાાન પા અમલુ્મ 
છે.છાત લગમના તલદ્યાથીઓ ભાટે તે આળીલાદફૃ છે .આભ છ્તા છેલ્રાાં થડા લોથી ર્શૃદ વભાજભાાં 
કશલેામ છે કે શલે ગાભડ ેપ્રાથતભક ળાાઓ ળફૃ થતાાં આશ્રભળાાની જફૃહયમાત યશી નથી.વાથે એવ ુ
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ચચામમ છે કે આલી વાંસ્થાઓ ખરલા ાછ વેલાકામમ ગોણ ફનલા ભાડ્ુાં છે .જે કે વાંસ્થાનુાં બોતતક 
તેભજ ળૈક્ષબ્રણક ાસ ુલધાયે સદુ્દઢ ફનતુાં જામ છે . 

બાયતભાાં બ્રિટીળ ળાવન દયમ્માન ફૃહઢગત તળક્ષણ શતુાં .મે કેલ  'કાયકુની તળક્ષણ  'અાતુાં શત ુાં .
રડમ ભેકરએ હશન્દુસ્તાનભાાં સ્લદેળી તળક્ષણની જગ્માએ અંગ્રેજી બાા અને અંગેજી ઢ્ફનુાં તળક્ષન 
આલાની ળફૃઆત કયી .આ તળક્ષણન પ્રચાય લધાયે થલાથી અંગ્રજેી બણનાયની વાંખ્મા લધલા 
રાગી.ળફૃઆતભાાં ત ળશયેભાાં આ તળક્ષણ િતત દાખર થઈ ધીયે ધીયે ગાભડાઓભાાં ણ પ્રલેળી .
ગાભડાઓના તલદ્યાથીઓને અગલડભાાં મકુાવુાં ડત ુાં .કાયણ કે તેઓ તાના  ઘયે સ્થાતનક તળક્ષણના 
સતુલધા જેટર જ અભ્માવ કયી ળકતા છીના અભ્માવની તૂતિ ભાટે ળશયેભાાં આલે આના કાયણે ત્મા 
તેભના ભાટે યશઠેાણન પ્રશ્ન ઊબા થમા.ળફૃઆતભાાં ત જેભના વગા વાંફધીઓ ળશયેભાાં શમ તે તેભને 
ત્માાં યશી અભ્માવ કયતા રજ અને શટરભાાં આળય રતેા ,આને છાત્રારમની ળફૃઆતન તફક્ક ગણી 
ળકામ .ધીયે ધીયે લધાયે વાંખ્માભાાં તલદ્યાથીઓ અભ્માવ ભાટે આલતા થમા અને તેભને યશલેા તેભજ 
જભલાન પ્રશ્ન ઉબ થમ .આ પ્રશ્ન શલે વયકાયને ણ સ્ળમો અને રકન ે ણ સ્ળમો.આથી 
તલદ્યાથીઓ ભાટે યશઠેાણ ઉબા થમા .જેભાાં કેટરાક વયકાય તયપ થી અને ફીજા કેટરાક જ્ઞાતતલાય 
યશઠેાણભાાં શતે ુ એ શત કે તાની જ્ઞાતતના તલદ્યાથીઓ આ તળક્ષણન  રાબ રે અને આગ જાણી ળકે. 

આહદલાવી તળક્ષણ એટર ેઆહદલાવીઓ ભાટેનુાં તળક્ષણ .ભેદાનભાાં લવેરી લસ્તીથી દુય જ ાંગર 
અને શાડભાાં લવેરી પ્રજા સ્લતાંત્રતા શરેા આહદલાવી યાનીયજ ,કાીયજ,બ્રગહયજન લગેયે જુદા 
જુદા નાભથી ઓખાતી આદીલાવીઓ બ્રફનાઅદીલાવીઓ કયતા તળક્ષણભાાં ાછ શતા .તેઓ તળક્ષણ 
રેલા પે્રયામેરા નથી એટરે આદીલાવી તલસ્તાયભાાં ળાાઓ સ્થાલી અને તેભના તળક્ષણ ભાટેના લરણ 
ઊબા કયલાન ુનક્કી થયુાં અને ત ેયીતે આશ્રભળાાઓ સ્થાલભાાં આલી  આઝાદી ફાદ ૧૯૫૩-૫૪ ભાાં 
આશ્રભળાાઓની મજના અભરભાાં આલી આ વભમે પ્રાથતભક કક્ષાનુાં તળક્ષણ આશ્રભળાાઓભાાં અાત ુાં 
શત ુાં .ગજુયાત યાજ્મ ત્માયે ભશાયાષ્ટ્રભાાં શત ુાં અને મુાંફઈ યાજ્મભાાં  ફાફા વાશફે ખેયના પ્રધાનભાંડે 
આહદલાવીઓના તળક્ષણના પ્રશ્નભાાં યવ રીધ.છાત તલસ્તાયભાાં યશનેાયા રકના ળૈક્ષબ્રણક પ્રશ્ન 
અવયકાયક યીતે ઉકેર રાલલાના શતેવુય વયકાય આશ્રભળાાઓ ભાંજુય યાખ ે છે .જ્મા અનસુબૂ્રચત 
જનજાતતના ફાકને ભફ્ત યશલેા-જભલાન ુઆીને વેલા વશકાયીની બાલનાલાા ળક્તતળાી તળક્ષકની 
દેખયેખ અને ભાગમદળમન શઠે તેઓને ામાની તારીભ આી ળકામ છે .આ યીતે આદીલાવી તલસ્તાયભાાં 
સ્લૈલ્ચ્છક વાંસ્થાઓને !આશ્રભળાા ખરલા ભાટે વયકાય તયપથી પ્રત્વાશન અાયુાં .વયકાયે અનદુાન 
ભાટેના તનમભ વય કાજીલૂમકના તૈમાય કમામ છે. 

 આઝાદી લેૂ છાત ઊંડા અને જ ાંગર તલસ્તાયભાાં યશતેા રકના કલ્માણ ભાટે યાજ્મ બ્રચિંતતત ન 
શત ુાં .ગાાંધીજી અને તેભના જેલા તલચાયલાા દેળ નેતાઓ અને દેળ વેલકને આલા રકના કલ્માણાની 
તલળે બ્રચિંતા શતી.તેથી તઓેએ યચનાત્ભક કામમક્ર્ભની વાથે તળક્ષણને વાાંકીને આલા તલસ્તાયભાાં 
આશ્રભી કેલણીના પ્રમગ ળફૃ કમામ .ગાધીજીની તલચાયવયણી પ્રભાણ ે કાભ કયનાય યચનાત્ભક 
કામમક્ર્ભભાાં .ૂઠ્ક્ક્કયફાા શતા .આ વોના પ્રમાવથી ૧૯૨૨ ભાાં ભીયાખેડી )જજ.ાંચભશાર (ભાાં સખુદેલબાઈ 
દ્રાયા આશ્રભની સ્થાના કયલાભાાં આલી .આ જ વભમ દયતભમાન .ૂભાહશફેન ીટટ અને જુ્મ  
કસ્તયુફા ગાાંધી દ્રાયા ભયરી સ્ટેળન ખાતે લણાટળાાને ળફૃઆત કયલાભાાં આલી શતી.આ લણાટળાાન ે
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૧૭ ભી ઓતટમ્ફય૧૯૩૪ ના યજ કસ્તયુફા વેલાશ્રભભાાં ફૃાતહયત કયલાભાાં આલી.વયદાય લલ્રબબાઈ 
ટેર આ વાંસ્થાના રસ્ટીભાંડના પ્રથભ પ્રમખુ ફન્મા.જુ્મ ભીછુફેન )ભામજી તયીકે જાણીતા  (તેના 
પ્રથભ ભેનેજીંગ રસ્ટી તનભામા અને જુ્મ કલ્માણજીબાઈ ભશતેા,િ ભાંગરદાવ કલાવા  તેભજ શ્રીભતત 
કતરાફેન ભશતેા રસ્ટી ફન્મા.   

                   
                        કસ્તયુફા વેલાશ્રભની આશ્રભળાા 
    કસ્તયુફા વેલાશ્રભની સ્થાના જૂ્મ ભશાત્ભા ગાાંધીના આતળિલાદથી થઈ શતી.તેઓ આ 

વાંસ્થાની સ્થાના ાછના મખુ્મ પે્રયકફ શતા .તભેણે ૧૨/૦૬/૧૯૩૧ ના યજ વાંસ્થાની પ્રથભ 
ઈભાયત ન ામ નાખ્મ શત .ામ નાખતી લખતે તેભણે ભીઠુફેનને છૂ્ુાં શત ુાં કે "ભાયા શાથે ામ 
નખાલ છ તેની જલાફદાયી વભજ છ ને  "ત્માયે ભીઠુફેનન જલાફ શત કે "શા ફા ુ  !હુાં અશી જ 
દટાલાની છુાં " .અને તેભણે તેભના આ ળબ્દનુાં યેૂયૂા ારન કયુું .તેભના મતૃ્ય ુફાદ તેભને આશ્રભની 
ભતૂભભાાં દપનાલલાભાાં આવ્માાં.૧૯૩૦ભાાં કસ્તયુફા વેલાશ્રભ ભયરીન પ્રાયાંબ કમો .ગજુયાતના 
ગાભડાઓની ખાવ કયીને યાનીયજ,આહદલાવી,છાત કભની લસ્તીલાા ગાભડાઓની ન્માત જાતના 
બેદબાલ તલના દયેક પ્રકાયની વેલા કયલી .ખાવ કયીને આયગ્મ,ફાકના તળક્ષણ અને ખેતીલાડીની વલેા 
પ્રવતૃત્તઓ ચરાલી ..ૂભીઠુફને ીટીટને મ.ુકલ્માણજીબાઈએ તેભને વાથ આપ્મ ૧૯૨૯ ના ઐતતશાતવક  
ફાયડરીના વત્માગ્રશના વભમગાાભાાં અંગ્રેજના ળાવનથી થાકી,હશિંભત શાયી અંગ્રેજનુાં યાજમ છડી 
ફાયડરીના ખેડુત હશજયત ેનીકતા અન ેલડદયા યાજ્મના ચાવલડ ગાભની વીભભાાં ભાાંડલા ાડીને 
યહ્યા .આ વભમે કભવભન ખફુ લયવાદ ડય .તેથી ઝડીઓભાાં યશતેા હશજયતીઓભાાં ભાાંદગીનુાં પ્રભાણ 
ણ લધી ગયુાં શત ુાં આ તલસ્તાયભાાં વાલમજતનક દલાખાના કે આયગ્મની કઈ વેલા ઉરબ્ધ ન શતી. 
તેથી તેભને ભદદફૃ થલા .ૂકલ્માણજી કાકા અને .ૂભામજી શોંચી ગમા જનતાને લૈદકીમ વાયલાય 
આલા વ્મલસ્થા ગઠલી ભાંગરદાવબાઈ કલાવા ,શ્રી જુગતયાભબાઈ દલે ,શ્રી નાનબુાઈ ની ભદદથી 
પયત ુાં દલાખનુાં ળફૃ કયુમ .છીથી આ દલાખનુાં ચાવલડભાાં સ્થીમી કયલાભાાં આવ્યુાં રગબગ છેલ્રા ૮૫ 
લમથી આ વાલમજતનક દલાખાનુાં જનતાની વેલા કયે છે .દય લ ે૧૬-૧૬ શજાય ગયીફ દદીઓ તેન 
રાબ રે છે .ભાાંદગીના પ્રકને કાયણે .ૂભીઠુફેન અને મ.ુકલ્માણબાઈ આ જજલ્રાભાાં ખફુ પમામ ઘણા 
ભશાજનના હયચમભાાં આવ્મા .તેભાાંના એક શતા કડદના લતની શ્રી નટલયરાર ભખૂણદાવ ળેઠ તેભણ ે
નૂા ગાભભાાં ૨ એકય ૨૬ ગુાંઠા જભીન આી તેની ઉય કેલણીના પ્રચાય પ્રવાય અથે યાનીયજ 
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કન્મા તલદ્યારમ ળફૃ કયલાભાાં આવ્યુાં જે ઘણાાં લયવ ચાલુાં શત ુાં  અને છી વભમાાંતયે કસ્તયુફા વેલાશ્રભ 
ભયરી ખાતે પેયલલાભાાં આવ્યુાં .દબ્રક્ષણ ગજુયાતના અગ્રણી સ્લાતાંત્ર્મ વેનાની ર્શૃદ મુાંફઈ યાજમ 
તલધાનવબાના પ્રથભ સ્ીકય અને કસ્તયુફા વેલાશ્રભના સ્થાક રસ્ટી શ્રી કલ્માણજીબાઈ ભશતેા 
તળક્ષણન જીલ .તેભની ળૈક્ષબ્રણક સુાંગધ ણ ઊડી તેથી તેભણે આહદલાવીઓના વલામગી તળક્ષણની 
મજના ર્શૃદ મુાંફઈ યાજ્મની ધાયાવબાભાાં મકુી .વયકાયશ્રીભાાં તેને ભાંજુયી આી અને આહદલાવી ફાક 
ભાટે આશ્રભળાાન શબુાયાંબ થમ .કસ્તયુફા વેલાશ્રભે ગજુયાત-ભશાયાષ્ટ્રની શરેી  આશ્રભળાા 
ચાવલડ તા.લારીમા જજ.બફૃચ ખાત ે૧૯૫૪ ભાાં ળફૃ કયી . 
 કસ્તયુફા વેલાશ્રભના રાાંફાગાાના શતેઓુ કામમતલસ્તાયના ગયીફ આહદલાવી કુટુાંફના ફાકને 
પ્રાથતભક તેભજ ભાધ્મતભક તળક્ષણ ફૂૃ ાડવુાં.યભત-ગભત,જીલનકોળલ્મ અન ે ઈતય પ્રવતૃત્તઓ દ્રાયા 
ફાકના વભગ્ર તલકાવન ે શાવર કયલા.વ્માજફી દયે આયગ્મ વલેાઓ યૂી ાડલી 
વ્મવન,ણ,યવીકયણ ,અંગત સ્લચ્છતા અન ે મામલયણીમ સ્લચ્છતા તલળે ભાહશતગાય કયી રક 
સ્લચ્છ જીલન જીલલાભાાં ભદદ કયી.સ્થાનીમ યલુાન ને યજગાયરક્ષી તારીભ યુી ાડી તેભને 
નાણાકીમ અન ેતકનીકી વાંસ્થાઓ જડ ેજડાણ કયાલી ,યજગાય આલાભા ભદદ કયલી.વાંસ્થાની કૃત 
પ્રવતૃત્તઓને અન ે ખેડુત આધુાંતનક ખતેી તલળે ળીખ ે અન ે વાંસ્થા તેભજ ખેડુત નેત ે અનાલે.જ્ઞાન 
આધાહયત વેલાઓ દ્રાયા નાના ઉત્ાદકની આલકભાાં લધાય કયલ . 
કસ્તયુફા વેલાશ્રભની પ્રવતૃિઓ :  
તળક્ષણ :- કસ્તયુફા વેલાશ્ર ફાકને લૈતધક અને વ્લશાહયક તળક્ષણ,જીલન કોળલ્મ તારીભ અને વ્મક્તત 
તલકાવની પ્રવતૃત્તઓ દ્રાયા વલામગી તલકાવ વાધલા ભાટે પ્રત્વાહશત કયે છે .અશીં ફાક વાંસ્થાભાાં યશીને 
તળક્ષણ પ્રાપ્ત કયતા શલાથી તેભની ળાયીહયક અને ભાનતવક તાંદુયસ્તી જલાઈ યશ ે એના પ્રામાવ 
કયલાભાાં આલે છે .લતમભાનભાાં કુર ૯૦૦ તલદ્યાથીઓ ચાવલડ, આંફાલાડી, કેલડી અને ભયરીની 
આશ્રભળાાઓભાાં  અભ્માવ કયી યહ્યા છે .એક ઉત્તય ર્તુનમાદી આશ્રભળાા)ધયણ ૦૯ થી ૧૨ (ણ 
કેલડીભાાં કામમયત છે .ઉયાાંત એક તન્મા તેભજ કુભાય છાત્રારમ )ધયણ ૦૯ થી ૧૨ભાટે  (ભયરી ખાત ે
કામમયત છે.લૈતધક તળક્ષણ વાથે વ્મલશાહયક જ્ઞાન અને કોળલ્મનુાં વાંમજન કયલા ાછની ધાયણા એ છે 
કે ફાક અશીથી યત જઈ તાના મુ મામલયણભાાં અનકુુરન વાધી ર ેઆહદલાવી ફાકને  ભાટે 
યાજમની વશામથી વાંસ્થા દ્રાયા આશ્રભળાાઓ ચરાલલા ભાાં આલ ેછે  . 
તળક્ષણભાાં ગણુલતા રાલલાના પ્રમાવ  
ઉદેળ :- લતમભાન વભમભાાં તળક્ષણ ભાહશતી પ્રધાન છે .તથેી ફાકની એકાાંગી ળક્તત તલકવે છે .તળક્ષણના 
બાયથી ફાક દફામ છે .હયણાભે તેઓ  તનષ્ષ્ટ્કમ ફને છે .તનયાળ થામ છે .અન ેતલદ્રશી ફન ેછે .આ 
કયી હયક્સ્થતતભાાંથી ફશાય નીકલા ફાકનુાં ભાગમદળમન કયવુાં .તેભને આતથિક ભદદ કયલી ,તેભની 
વલામગીમ ળહકતઓને તલકવાલલી ,તેભને ઉત્ાદક કાભભાાં જતયલા તથા આતથિક કભાણી દ્રાયા ગબય 
થઈ વભાજભાાં સ્લભાનબેય જીલલા વક્ષભ ફનાલલા . 
શતેઓુ –ફધી આશ્રભળાાઓભાાં તળક્ષણભાાં ગણુલતા લધાયલી . 

- ફાકને આગના અભ્માવ ભાટે ભાહશતી ,ભાગમદળમન અને ટેકાઓ યુા ાડલા . 
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- જે ફાકને અભ્માવ ન કયલ શમ તેને યજગાયરક્ષી તારીભ આી નકયીઓ અાલતી 
વાંસ્થાઓ વાથે જડલા  .                                                                 

આયગ્મ – લમ ૧૯૨૯ ભાાં ફાયડરી વત્માગ્રશ છી ઘણા રક ફયડા યાજ્મના ગાભડાઓભાાં સ્થાાંતય 
કયી યશતેા શતા .તે વભમે ફીભાયીથી ીડાતા રક ભાટે આશ્રભે ભફાઈર હડસ્ેન્વયી ળફૃ કયી .
ભયરીની ભેન્ટર શક્સ્ટર અનખી છે ,તે ાગરખાનુાં નથી અશીં ભાનતવક યગથી ીડાા દદીઓ 
હયલાય વાથે યશ ેછે.અન્મ યાજ્મના ઘણા  દદીઓ ણ અશી વાયલાય ભાટે આલે છે ,અશી વાયલાય ખફૂ 
નીચા દયે યૂી ાડલાભાાં આલે છે.ભાટા બાગના દદીઓ વાયલાય છી વાભાન્મ જીલન જીલલાન ુળફૃ 
કયે છે. 
વ્મવનમસૂ્તત :- દબ્રક્ષણ ગજુયાતભાાં વભાજની અંદય વ્મળનને ક્સ્થતતિંગ જતા વ્મવનમકૂ્તત    કેન્દ્રની ખફૂ 
જ જફૃય શતી વ્મવનને કાયણે ઘણા કુટુફએ ળાયીહયક ,ભાનતવક અને આતથિક યીતે ખફુ જ વશન કયવુાં 
ડ્ુાં છે .ભીઠુફેન વ્મવનમકુ્તત કેન્દ્ર વભાજની  આ હયક્સ્થતતને સધુાયલા ભાટે અને વભાજભાાંથી 
વ્મવનની ફદીંને દુય કયલા ભાટે કામમયત છે. 

કૃત :- વાંસ્થા  દ્રાયા વાંચાબ્રરત દયેક આશ્રભળાાભાાં તનભભાનવુાય ૧૦ થી ૧૨ એકય જભીન ય ખેતી 
પ્રવતૃત્ત ચારે છે.યતુાં આ તવલામ વાંસ્થા ાવે ફધા કેન્દ્ર ય ભી ૫૦૪ એકય જભીન છે .આ જભીનભાાં 
ખેતી પ્રવતૃત ફે શતેવુય કયલાભાાં આલે છે . 

વ્માલવાતમક કોળલમ :- શારના સ્થાતનક યલુાન યજગાયી ની ળધભાાં નજીકન જજલ્રાઓભાાં સ્થાાંતય 
કયે છે .તેઓ કઈ ણ જાતની સતુલધાઓ લગય અભાનલીમ ક્સ્થતતભાાં યશ ેછે .વાંસ્થા સ્થાતનક યલુાનને 
યજગાયરક્ષી ગનુ આલે અને તેઓ જ્મા ણ કાભ અથે જામ ત્માાં વાયી કાભગીયી કયી ળકે. 

 

કસ્તયુફા વેલાશ્રભ ભયરી વાંસ્થાના કેન્દ્ર :-  કસ્તફુા વેલાશ્રભ શારભાાં ગયીફ ,આહદલાવીઓન ેતળક્ષણ અન ે
સ્લાસ્થ વાંબાની સતુલધા યુી ાડલા અને વ્મવનની પ્રતતકુતાથી મતુત થલા ભાટે નીચેના કેન્દ્ર 
ચરાલે છે .ભયરી,તાલકુા જરારય જજલ્રા નલવાયી ખાતે આશ્રભળાા,)૨ (કેલડી તાલકુા ઉભયાડા 
જજલ્રા સયુત ખાતે આશ્રભળાા)૩ (ચાવલડ તાલકુા નેત્રગ જજલ્રા બફૃચ ખાતે આશ્રભળાા)૪ ( 

આંફાલાડી તાલકુા ડહેડમાાડા જજલ્રા નભમદા ખાતે આશ્રભળાા)૫ (કેલડી તાલકુા ઉભયાડા જજલ્રા 
સયુત ખાતે ઉત્તય ર્તુનમાદી  આશ્રભળાા)ધયણ ૯ થી ૧૨) (૬ (ભયરી,તાલકુા જરારય નલવાયી 
ખાતે કુભાય છાત્રારમ )ધયણ ૯ થી ૧૨ ભાટે ) (૭ (ભયરી,તાલકુા જરારય નલવાયી ખાતે કન્મા 
છાત્રારમ )ધયણ ૯ થી ૧૨ ભાટે ) (૮ (ભયરી,તાલકુા જરારય જજલ્રા નલાવાયી ખાતે ભેન્ટર 
શક્સ્ટર )૯ (ભયરી,તાલકુા જરારય જજલ્રા નલવાયી ખાતે વ્મવનમકુ્તત કેન્દ્ર).૧૦ (ચાવલડ તાલકુા 
નેત્રાંગ જજલ્રા બફૃચ ખાતે હડસ્ેન્વયી)૧૧ (કેલડી તાલકુા ઉભયાડા જજલ્રા સયુત ખાતે હડસ્ેન્વયી )૧૨ (

ભયરી તાલકુા જરારય જજલ્રા નલવાયી ખાતે પ્રધાનભાંત્રી જન  ઔતધ સ્ટય).૧૩ (ચાવલડ તાલકુા 
નેત્રાંગ જજલ્રા બફૃચ ખાત ેગોળાા. 
વભાન  

કસ્તયુફા વેલાશ્રભ રાાંફાગાાના અને એકધાયા વેલારક્ષી પ્રમાવ થકી વભાજભાાં સધુાય 
રાલલા ભાાંગ ે છે. વાંસ્થા રક થકી વભાજ હયલતમન રાલલાભાાં શ્રિા ધયાલે છે. અન ે રક સધુી 
શોંચલા તેન ેતળક્ષણ,આયગ્મ અન ેઆજીતલકા રક્ષી વલેાઓ વાંદ કયેર છે. કસ્તયુફા વેલાશ્રભ ૧૯૩૦ 
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થી દબ્રક્ષણ ગજુયાતભાાં આહદલાવી તલસ્તાયભાાં કામમયત છે. વાંસ્થા દ્રાયા અરગ-અરગ વભમે બફૃચ 
જજલ્રાના લાબ્રરમા તાલકુાભાાં ચાવલડ,સયુત જજલ્રાના ઉભયાડા તાલકુાભાાં કેલડી,નભમદા જજલ્રાના 
ડહેડમાાડા તાલકુાભાાં ભયરીભા આંફાલાડી અન ેનલવાયી જીલ્રાના જરારય તાલકુાભા ભયરી ખાત ે
કેન્દ્ર સ્થાલાભાાં આલેર છે. આ દયેક કેન્દ્ર ય તળક્ષણ,આયગ્મ અન ેઆજીતલકારક્ષી પ્રવતૃતઓ ચારે છે. 
વાંસ્થાના ત્રણ કેન્દ્ર યાજમની ણૂમક્રીભાાં આલેરા છે. આ પ્રદેળ વાગના ાખા જ ાંગરથી આચ્છાહદત છે. 
લાતિક ૧૩૫૦ તભ.તભ. લયવાદ ધયાલતા આ તલસ્તાયભાાંથી ભીંઢા,ભશન, કયજણ,અંબ્રફકા અન ે કીભ 
નદીઓ વાય થા છે. કામમ તલસ્તાયની મખુ્મ લસ્તી અનસુબુ્રચત જનજાતતની છે. તેભાાંમ લવાલા અન ે
ચોધયીની વાંખ્મા લધ ુછે. 
વાંદબભસચુચ :  

1.     કસ્તયુફા આશ્રભ, ભયરી, ાાંચ લમન પ્રગતત અશલેાર લમ ૨૦૧૨-૧૩ થી ૨૦૧૬-૧૭. 
2. કસ્તયુફા આશ્રભ ભયરી, વન ૧૯૩૦ તત્રકા.  

3. કસ્તયુફા વેલાશ્રભના વપ્તલતિમ આમજનની ફૃયેખા લમ ૨૦૧૪-૨૦૨૦.  

4. આશ્રભ ળાાના ષ્ષ્ટ્ટલમ ભશત્વલ સ્ભયબ્રણકા ૨૦૧૪.  

5. ભીઠુાંફેન ીટીટ અને ભયરીન વેલાઆશ્રભ, ગજુયાત વભાચાય 17-02-2008, યતલલાય ડૉ. 
ભકયાંદ ભશતેા.  

6. એક અનખા ાયવી વન્નાયી ભીઠુાંફશને ીટીટ, ગજુયાત વભાચાય, યતલલાય તા. ૧૦-૦૨-૨૦૦૮.  

7. સ્મતૃત સગુ ાંધ ઈશ્વયરાર દેવાઈ કસ્તયુફા વેલાશ્રભ ભયરી સ્ટેળન.  

8. કસ્તયુફા વેલા આશ્રભ ભયરીને ફૃફફૃ મરુાકાત દ્વાયા.  
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ગજુયાતનાાં વીદી યાજલાંળ : ઐતતશાતવક દયેક્ષભાાં 
તનરેળ જાદલબાઇ કરવયીમા, ીએચ.ડી. સ્કરય, ઈતતશાવ તલબાગ,  

ગજુયાત યતુનલવીટી,અભદાલાદ. 

 

પ્રસ્તાલના: 
           ગજુયાતન ઈતતશાવ ફહજુ વમિૃ અને તલતલધતાથી બયેર છે.અને આ વમિૃ લાયવ છેક 
ાણકાર થી રઈને આજ સધુીન છે જે લૈતલધ્મણૂમ લાયવાનુાં ગજુયાતીરક ને ફહજુ ગોયલ 
છે.અશીના રક વાશવી અને વ્માાય-લાણીજ્મ ભાાં ફહજુ ભખયાનુાં સ્થાન ધયાલે છે જેન ુમખુ્મ કાયણ 
ગજુયાત ની બગરીક તલતળષ્ટ્ટતા છે,ગજુયાતન દહયમાહકનાય ૧૬૦૦ હકરભીટય રાાંફ છે.ગજુયાતના 
પ્રાચીન ફાંદય રથર, ખાંબાત,સયુત,ઘઘાઅહશમાાંથી અક્ગ્નએતળમા,ઝાલા,રાંકા ,સભુાત્રા,અયફસ્તાન,યયુ 
અને આહફ્રકાન દેળ વાથે લેાય કયતા શતા,આલી યીતે પ્રાચીન બાયત થી રમ અને યયુતમન કાંની 
આલી ત્માાં સધુી ગજુયાત શભળા કેન્દ્ર યહ્ુાં શત ુાં.  
બાયત ભાાં આહફ્રકી મૂના વીદી વમદુામ ના રક વદીઓ થી અહશમાાં યશ ે છે,જેભને “ફાદળાશ “ ના 
નાભથી ફરલાભાાં આલે છે.જેના લૂમજ નુાં લતન આહફ્રકા શત ુાં.વીદી વમદુામના રક અભદાલાદ ભાાં 
૬૦૦ લમ થી યશ ે છે,તેભનુાં મૂલતન ઉતય-લૂમ અને ભધ્મ આહફ્રકા છે ,તેની મૂ બાા ફાાંત ુાં બાા 
ભાાંથી ઉતયી આલી છે,આજના વીદીઓ ગજુયાતી અને હશન્દી ની વાથે તેભની મૂબાા “સ્લાહશરી”બાા 
ણ ફર ેછે.વીદી વમદુામ ના રક દેખાલે રાાંફા અને વાંકા ભાથા લાા શમ છે. ભધ્મભ શરાઇ 
લા ચશયે અને રાાંર્ ુઅને શફૄાં નાક ઘયે કા યાંગ ઉન જેલા કાા ફદાભી લા,ઘયેી િાઉન કાા 
યાંગ ની આંખ એ આ જાતીના ળાયીહયક રક્ષણ છે.૨૦૦૧ ની લસ્તી પ્રભાણે બાયતભાાં વીદી વમદુામ ની 
લસ્તી ૫૨૦૦૦ શતી.વીદી વમદુામ ના રક બાયતીમ ઉભશાદ્વી ય લોથી થી લવલાટ કયી યહ્યા 
છે.આજ હદલવ સધુી વીદી વમદુામ ના રક ગરુાભ તયીકે રાવ્મા શળે તેભ ભનામ છે.યાંત ુબાયત બય 
ભાાં લવલાટ કયે છે જેભાાં કણામટક,અન્રાપ્રદેળ,ગજુયાત,ભશાયાષ્ટ્ર,અને દીલ-દભણ અને ગલા તેભની 
લસ્તી ફશી જલા ભે છે. ૨૦૦૧ની લસ્તી પ્રભાણે ગજુયાતભાાં જુનાગઢ,ગીય-
વભનાથ,અભયેરી,જાભનગય,અભદાલાદ,યાજકટ,કચ્છઅને બફૃચ જીલ્રા ભાાં યતનયુ ભાાં લવલાટ કયે 
છે.અભદાલાદ ભાાં પ્રખ્માત વીદી વઈદ ની જાી તનેી માદ અાલે છે,હયરીપ ઉય વયદાય ટેર 
આટમવ કરેજની ાવ ે,તેભજ અભદાલાદ ભાાં અન્મત્ર ણ લવલાટ છે.ગરુાભ તયીકે બયત ભાાં રાલાની 
એક ભાન્મતા છે તે ખટી છે તે અયફી લેાયીઓ હશન્દ ભશાવાગય ને યસ્તે ૧૧ભી વદીથી અહશમાાં 
આલતા શતા.તે લેાયી,ઉયાાંત ટુમગીઝ,લરાંદા,અને અંગ્રેજ વીદીઓ ને ગરુાભ ફનાલી બાયત રાલતા 
શતા.   
  ઈતતશાવ ભાાં જમીએ ત જરાલદુીન માકુત નાભન વીદી  હદલ્શી ની યાની યાજીમા સરુતાના 
ન ભાનીત વેનાતત શત.ભાબ્રરક અંફય તનઝાભળાશી યાજ્મ ન વેનાતત શત.વીદી વમદુામ ના રક 
યાતાનયુ ભાાં આલેરી ફાફાઘય ને માદ કયે છે ફાફા ઘય ૧૪ ભી વદી ભાાં નાઈજીયીમાથી ગરુાભ 
તયીકે આલી અને બફૃચ જીલ્રા ના ઝઘહડમા તાલકુા ના યતનયુ ગભે સ્થામી થમા શતા.અને યતનયુ 
ની આવાવ ના ડુાંગય ભાાંથી અકીક ળધલાનુાં કાભ કયુું શત ુાં જે તલતલધ યાંગફેયાંગી અકીક ન ઉમગ 
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કયી ભનકા,લીતી,કાનની ર્ટુી,ક યકાફી લગેયે ફનાલતા શતા અને આ અકીક ની તનકાવ દેળ તલદેળ 
ભાાં થતી શતી.આભ એક લેાયી ફન્મા શતા અને તેના વમદુામ ને ગરુાભી ભાાંથી મકુ્તત આલાનુાં કાભ 
ફાફા ઘય દ્વાયા કયલાભાાં આવ્યુાં.આ અકીક ની તનકાવ ખાંબાત અને બફૃચ અંદય થી થતી શતી.ગજુયાત 
ભાાં અન્મત્ર જલા જઇએ ત ગીય તલસ્તાય ના ગાભ ભાાં ણ વીદી વમદુામ ભટા ામે લવલાટ કયે છે 
તારારા ની ફાજુભાાં ભાધુયુ અને જાાંર્યુ તેના ગાભ છે ત્માાં એક નગાયચી ફાફા ની દયગાશ આલેરી 
ત્માાં શય વાર ઉવ થામ છે,અને તેની આવાવ ના ૩૫ થી લધાયે ગાભ ભાાં તેન લવલાટ છે અશી ના 
રક ને જુનાગઢ ના નલાફ દ્વાયા આહફ્રકા થી રાલાભાાં આવ્મા શતા અને લવાવ્મા શતા.અને અહશમાાં 
ખેત ભજુયી કયી અને તાનુાં ગજુયાન ચરાલે છે.અભયેરી જીલ્રા ભાાં આલેલુાં ભાાંડ ગાભ ભાાં ણ વીદી 
રક લવલાટ કયે છે,શાર ના તફકે વીદી વમદુામ ના રક બણી અને યભત-ગભત, રીવ,પયેસ્ટ, 

યેલ્લે અને અન્મ તલબાગ ભાાં વયકાયી નકયી કયે છે.વીદી વમદુામ ના રક મુધાયા થી અરગ ડતા 
શલાથી યજગાય અને તલકાવ ભાાં તેભની ાવે લધ ુવાધન નથી,ફાંધાયણીમ અતધકાય આલા વયકાયે 
લમ ૨૦૦૩ ભાાં તેભને અનસુબુ્રચત જનજાતત ભાાં વાભેર કમાુંછે. જેન ઉદેશ્મ વીદી વમદુામ ન ઝડી 
તલકાવ કયલાન છે,બાયત ઈતતશાવ ભાાં આહફ્રકાની ભતૂભકા તલળે”સ્કમ્ફેગમ  વેન્ટય પય યીવચમ ઇન બ્રકે 
કલ્ચય ઓપ ધ ન્ય ુમકમબ્બ્રક રામિેયી “દ્વાયા ૨૦૧૪ભાાં દેલ્શી ભાાં એક પ્રદળમનનુાં આમજન કયલાભાાં 
આવ્યુાં શત ુાં,ધાતભિક વમશુ તયીકે વીદી રક મખુ્મત્લે મકુ્સ્રભ ધયભાાં ની સપુી યમ્યાનુાં ારન કયે 
છે.જમાયે કેટરાક હશિંદુ અને ફીજા યભન કેથબ્રરક યાંયા ને ણ ભાાંને છે. 
 ભશાયાષ્ટ્ર ભાાં કકણ તટ ય આલેર જ ાંજીયા ન  અબેદ હકલ્ર બેદી અને ત્માાં વીદીઓ દ્વાયા વીદી-
હકુુભત ની સ્થાના કયલાભાાં આલી શતી ,૧૨ ભી વદી ભાાં ળફૃઆત ભાાં કાઠીમાલાડ ભાાં જાપયફાદ યાજમ 
ની સ્થાના કયી,જ ાંજીયા નુાં ભતૂલૂમ લૈકલ્લ્ક નાભ શબે્વન(શબ્વીવ ની જભીન)શત ુાં. 
બાયત ભાાં આઝાદી વભમે ૫૬૨ દેળી યજલાડા શતા જેભાાં ૨૨૨ ત ભાત્ર કાઠીમાલાડ ભાાં જ શતા આભ 
કુર ગજુયાત ભાાં ૩૬૬ યજલાડા શતા. અને વયદાય ટેર ની કુનેશ અને ર્દુ્ધિ થી બાયતનુાં એકીકયણ 
થયુાં ગજુયાત ભાાં પ્રાચીન કા થી અનેક યાજલાંળ ફન્મા અને અસ્ત ામ્મા શતા,તવિંધઘુાટી વભ્મતા થી 
રઈ અને ગજુયાત ની યચના સધુી અનેક વતા શઠે ગજુયાત ના પ્રદેળ યહ્યા જેભાાં 
ભમમકાર,ક્ષ્ત્રકા,ગપુ્તકા,ભેંત્રકકા,ચાલડા,વરાંકી,લાઘરેા,-યાજતૂકા,વલ્તનત-
મઘુરકાર,ભયાઠાકા,અને અંગ્રેજ નુાં ળાવનફાદ બાયતની આઝાદી વભમ અનેક દેળી યજલાડા શતા 
આઝાદી વભમે હશિંદુ અને મકુ્સ્રભ એભ ફને ળાવીત ફને યજલાડા શતા,જેભાાં 
યાજકટ,ગોંડર,ભયફી,બાલનગય,રીંફડી,રાઠી,રર,મુી,તેભજહશિંદુયજલાડા શતા.મકુ્સ્રભ યજલાડાભાાં 
જુનાગઢ,ફારાતવનય,જેલા મકુ્સ્રભ ળાતત યજલાડા શતા,યાંત ુ જાપયાફાદ અને વબ્રચન એં 
વીદી(મકુ્સ્રભ) યાજ્મ શતા, 

 જાપયાફાદ (ઇ.વ.1650-1948):-   

       આ યાજ્મ વીદી યાજ્મ શત ુાં ,આજે અભયેરી જીલ્રા(કાઠીમાલાડ-દ્વીકલ્ ) ભાાં અયફી વમદુ્રના 
હકનાયે આલેલુાં ફાંદય છે શાર અહશમાાં ભટા પ્રભણ ભાાં ભત્સ્મ ઉદ્યગ તલકાવ ામ્મ છે.અહશમાાં થી નજીક 
ભાાં ીાલાલ ટમ ણ આલેલુાં છે, 
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       જાપયાફાદ યાજ્મ ભશાયાષ્ટ્ર યાજ્મ ભાાંકકણ તટ ય આલેર જ ાંજીયા યાજમની તનબમયતા ય શત ુાં 
,જાપયાફાદ યાજ્મન તલસ્તાય ૬૮ ચ.હકભી. શત.ઇ.વ.૧૯૦૧ ભાાં તેની લસ્તી આળયે ૧૨૦૯૭ 
શતી.અહશમાાં ભટા બાગની લસ્તી મકુ્સ્રભ શતી અને ફીજા હશિંદુ શતા આ યાજ્મ નુાં નાભ સરુતાન 
મઝુ્ઝપય જાપયય થી ડ્ુાં શત ુાં. આ યાજ્મ ળફૃઆત ભાાં ફયડા એજન્વી ન બાગ શત ફાદ ભાાં તે 
ફમ્ફે પ્રવીડને્વીના કાઠીમાલાડ એજન્વીન બાગ શત.આ જ ાંજીયા –મરુુદ ૪૦ ટા ુન ફનેર શત જે 
જ ાંજીયા એં જાપયાફાદ થી રગબગ  ૨૩૦ હકભી દુય શત જેથી લશીલટ કયલા ભાટે જ ાંજીયાના  થાનેદાય 
ની તનભણકુ કયલા ભાાં આલી શતી.જાપયાફાદ યાજ્મની સ્થાના ઇ.વ.૧૬૫૦ભાાં થમી શતી.અને ૬ 
હડવેમ્ફય ઇ.વ.૧૭૩૩ના યજ અંગ્રેજ વાથ ેયક્ષણાત્ભક વાંધી કયી શતી.ઇ.વ.૧૭૫૯ ભાાં જાપયાફાદ અન ે
જન્જીયા વ્મક્તતગત વાંઘ ભાાં પ્રલેળ કમો .છેલ્ર ેઇ.વ.૧૮૩૪ભાાં જાપયાફાદ યાજ્મ બ્રિટીળ વયક્ષક ફન્યુાં. 
રગબગ ઇ.વ.૧૭૩૧ ની આવાવ મઘુર વામ્રાજ્મ નફફૄાં ડી ગયુાં શત ુાં,તેથી સયુત ફાજુ અયફી 
વમદુ્રભાાંથી  જતા લશાણને લુાંટલા નુાં કાભ સ્થાનેદાય અને ચાાંચીમાઓ લુાંટમા આથી જ ાંજીયા ના વીદી 
હશલ્રારે ચાાંચીમા ઉય આતભણ કયી ને શયાવ્મ અને ભટ દાંડ લસરુલાનુાં નકી થયુાં યાંત ુથાનેદાય દાંડ 
બયી ના વકતા ઇ.વ.૧૭૫૯ ભાાં વીદી હશલ્રાર  ને લેચી દેલાભાાં આવ્યુાં.કામદ અને વ્મલસ્થા જલામ 
યશ ેતેભતે ઇ.વ.૧૭૬૨ ભાાં લજીય ની તનભણકુ કયી.વભમ જતા ઇ.વ. ૧૮૦૩ છી ફધા નલાફ સ્લતાંત્ર 
ફન્મા શતા.અને જ ાંજીય અને જાપયાફાદ અરગ અરગ ળાવક તયીકે તાને ગણલા રાગ્મા ,જાપયાફાદ 
યાજ્મ ૮ભી ભાચમ ઇ.વ.૧૯૪૮ ભાાં બાયતવાંઘ વાથે તલરીનીકયણ થયુાં . 
• જાપયાફાદ ના થાનેદાય:- 
• ઇ.વ.૧૬૫૦-૧૬૬૫ –પેઈથ ખાન 

• ઇ.વ.૧૬૬૫-૧૬૭૮-વાંફર માકુત ખાન  
• ઇ.વ.૧૬૭૮-૧૭૩૪-કાવીભ માકુત ખાન  
• ઇ.વ.૧૭૩૪-૧૭૫૯-સફુૃય ખાન  
• થાનેદાય જાપયાફાદ અને જ ાંજીયા ના લજીય :-   
• ઇ.વ. ૧૭૫૯-૧૭૬૧- ઇિાશીભખાન  
• ઇ.વ.૧૭૬૧-૧૭૭૨ –માકુતખાન  
• ઇ.વ.૧૭૭૨-૧૭૮૪-અબ્દુર અર યશીભખાન  
• ઇ.વ.૧૭૮૪-૧૭૮૯-જલશય ખાન 

• ઇ.વ.-૧૭૮૯-૧૭૯૪-ઈિાશીભ ખાન  
• ઇ.વ.૧૭૯૪-૧૮૦૩ –જુભફૃદખાન  
• નલાફ:- 
• ઇ.વ.૧૮૦૩-૧૮૨૬ –ઇિાશીભખાન  
• ઇ.વ. ૧૮૨૬-૧૮૪૮ –ભશભદ ખાન શરે  
• ઇ.વ.૧૮૪૮ -૧૮૭૯ –ઇિાશીભખાન ત્રીજ  
• ઇ.વ.૧૮૭૯-૧૯૨૨-અશભદ ખાન  
• ઇ.વ.૧૯૨૨ -૧૯૪૭ –ભશભદ ખાન ફીજ 
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• વચચન યાજ્મ (ઇ.વ.૧૭૯૧-1948) :- 
  વબ્રચન યાજ્મ ન તલસ્તાય ૧૨૭ચ.હકભી.શત .ઇ.વ.૧૯૩૧ ભાાં ૨૨,૧૦૭ ની જનવાંખ્મા લાફૄાં આ યાજ્મ 
શત ુાં.જેન નલાફ વીદી શત .જે જ ાંજીયા યાજ્મ એ નાનાબાઈ અને વબ્રચન યાજ્મ ભટાબાઈ એભ ફને 
લચ્ચે લાયવાગત વાંફધ શત.તે બ્રિટીળ કા દયમ્માન મુાંફઈ પે્રવીડન્વી ના સયુત એજન્વીન બાગ 
શત ુાં.આ યાજ્મ શાર સયુતની દબ્રક્ષણ ફાજુએ આલેલુાં છે.આ યાજ્મ ની સ્થાના ૬ જુન ઇ.વ.૧૭૯૧ ભાાં 
થમી શતી. અહશમાાં ૮૫% હશિંદુ લસ્તી શતી ,જમાયે ળફૃઆતના વભમભાાં વબ્રચન યાજ્મ ેશ્વા ના તાફા  
શઠે શત ુાં. યાંત ુઇ.વ. ૧૮૨૯ ભાાં નાદાય –દેલાદાય ફનતા તે બ્રિટીળ યાજ ભાાં બી ગયુાં .તેન ઇ.વ. 
૧૮૩૫ થી ૧૮૬૪ દયમ્માન બ્રિટીળ લશીલટ શઠે શત ુાં. આ યાજ્મને તાનુાં ઘડવેલાય ,ચરણ ,સ્ટેમ્-
કાગ ,ધયાલતુાં શત ુાં .આજે ણ અહશમાાં જુના ભશરે જલા ભે છે.રેકટય અને જૂની કાય આજે ણ 
શમાત છે તેના લાંળજ તયીકે ળાશજાદ પેવર ખાન આજે ણ શમાત છે.વબ્રચન યાજ્મ ન એક ભશરે 
ડુભવ ાવે આલેર છે.આ યાજ્મ ાવે તાનુાં ફેન્ડ ણ શતુાં.વબ્રચન યાજ્મ ના ળાવક ને “નલાફ” દ 
આી અને બ્રિટીળ વતાલાા દ્વાયા ૯ ફાંદુકની વરાભી ન અતધકાય આપ્મ શત 
    આ યાજ્મ ન એક બાઈ આઝાદી છી ાહકસ્તાનભાાં જઈ અન ેરશ્કયી અતધકાયી ફન્મ શત.જાણીતા 
હપલ્ભ અબ્રબનેત્રી પાતતભા ફેગભ ન વાંફાંધ આ યાજ્મ વાથ ે તેના રગ્ન નલાફ ઈિાશીભ ભશભદ 
માકુતખાન ત્રીજા વાથે થમા શતા,પાતતભા ફેગભ ના ત્રણ વાંતાન શતા જુફદેા,સરુતાના,વેશજાદી 
શતા.બયત-ાહકસ્તાનના બાગરા છી જુફેદા બાયતભાાં યહ્યા જમાયે સરુતાના ાહકસ્તાન ચાલ્માાં ગમા 
શતા. 
  ઈિાશીભ ભશભદ માકુત ખાન ત્રીજ  એં  છેલ્ર ળાવક શત તેને ૮ભી  ભાચમ ઇ.વ.૧૯૪૮ યજ 
બાયતીમ વાંઘ ભાાં જડલા ભાટે શસ્તાક્ષય કમામ.અને વબ્રચન યાજ્મ મુાંફઈ પ્રાાંતના સયુત જીલ્રાન બાગ 
ફની ગમ. આજે વબ્રચન ની આવાવ જી.આઈ.ડી.વી. અને અનેક ઉદ્યગ ધભધભે છે.જુના ભશરે અને 
ટાલય ણ આલરે છે એ ઉય થી આ યાજ્મની જશજરારી વાયી શળે ભાની ળકામ.  
• નલાફ:-  
• ૬ જુન ૧૭૯૧ -૯ જુરાઇ ૧૮૦૨ –અબ્દુર કયીભ ભશભદ માકુત ખાન  
• ૯ જુરાઇ ૧૮૦૨ -૨૫ ભાચમ ૧૮૫૩ –ઈિાશીભ ભશભદ માકુત ખાન  
• ૨૫ ભાચમ ૧૮૫૩ -૧ ડીવેમ્ફય૧૮૬૮ –અબ્દુર કયીભ ભશભદ માકુત ખાન ફીજ   
• ૧રી હડવેમ્ફય ૧૮૬૮ -૪ ભાચમ ૧૮૭૩-ઈિાશીભ ભશભદ માકુત ખાન ફીજ 
• ૪ ભાચમ ૧૮૭૩ -૭ જાન્યઆુયી ૧૮૮૭ –અબ્દુર કાહદય ખાન  
• ૭ પેબ્રઆુયી ૧૮૮૭-૧૯ નલમે્ફય ૧૯૩૦- ઈિાશીભ ભશભદ માકુત ખાન ત્રીજ  
• ૧૯ નલેમ્ફય ૧૯૩૦ -૧૫ ઓગસ્ટ ૧૯૪૭- શદેય ભશભદ માકુત ખાન  વભાન   
    આખા તલશ્વભાાં જમાયે આહફ્રકા ની ફશાય દાવ (ગરુાભ )તયીકે રઈ જલામા યાંત ુ બાયત ભાાં તે 
ળાવક ફન્મા શતા.આભ ત ે તાની કાફેરીમત ના કાયણે ત ે પ્રજાતપ્રમ ળાક  ફન્મા અન ે એક 
શળુાવન આપ્યુાં.  
વાંદબભ સચૂી : 
• T.B.Naik –G.P.Pandya-THE SIDIS OF GUJARAT –TRTI,GUJARAT VIDHYAPITH –

AHMEDABAD EDITION -1223 
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• Anirudha gupta –minorities on india’s west coast:history and society –kalinga publications 

–delhi - 1221  

• Enthoven R.E.-the tribes and castes of Bombay –asian education service –new delhi-1220 

• Administration report of the sachin state 1244-45 A.D.-j.roger mission press-surat-1246 

• R.K.Trivedi –census of india 1261 –vol- 5- Gujarat-siddi-supritendent of census 

operations,Gujarat- 1261  

 લાઘરેા અરુણ, વાંસ્થાનીક ગજુયાતની આહદલાવી ચલ, યતુનલતવિટી ગ્રાંથ તનભામણ ફડમ, 
અભદાલાદ-૨૦૧૯ 

• ફાયટ તનરેળ –વીદી આહદલાવી એક વભાજળાસ્ત્રીમ અભ્માવ –દમણ પ્રકાળ લી.લી.નગય -૨૦૦૬  
• ળાશ તલભર –ગજુયાત ના આહદલાવીઓ –આહદલાવી વાંળધન અને તારીભ કેન્દ્ર –ગજુયાત તલદ્યાીઠ 

–અભદાલાદ  
• રાણ જમાંત –વોયાષ્ટ્ર ની છાત કભ -૧ –વોયાષ્ટ્ર છાત લગમ તલબાગ,યાજકટ-૧૯૫૭  
• દેવાઈ ઈશ્વયરાર ઈચ્છાયાભ –સયુત વનાની મયુત –સયુત -૧૯૫૮  
• J.w.wotson-કાઠીમાલાડ વલમવાંગ્રશ  -સયેુળ બાઈ તવ ાયેખ -1887 

• Purnima Mehta bhatt –the African diaspora in india –rotledge india 2012  

• Bombay of Bombay presidency :kolaba and janjira ,1233 vol-4 

• ભકયાંદ ભશતેા ગજુયાતના ઘડલૈમાઓ, ગ્રાંથ-૧,અરુણદમ પ્રકાળન, અભદાલાદ, ફીજી આવતૃત્ત -૨૦૧૧  
• Kadiri,a.a.1266,”inscription of the sidi chiefs of janjira “in epigraphia india Arabic and 

Persian –new delhi 

• ગજુયાત વભાચાય આટીકર –એતપ્રર -૨૦૧૮ 

• ાાંડમે તલકાવ  -ફી.ફી.વી.ભનીટયીંગ –ફી.ફી.વી.-આટીકર –૨૮ ઓતટફય ૨૦૧૯   
• Pandey vikash “African in india :from slaves to reformer and ruler “B.B.C.monitaring 12 

december 2014 
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„wshkŒ™k ðzk„k{{kt ytíÞ…k»kký fk÷e™ ykrË{k™ðku™k yðþu»kku 

fw{kh…k¤ ¼k™w¼kE …h{kh, ‚tþkuÄ™ yÇÞk‚e (…eyu[.ze.), RrŒnk‚ rð¼k„, ‚kƒh{Œe Þwr™ðŠ‚xe, y{ËkðkË 
 

 

¼khŒ y™u rðËuþ™k ðkŒkðhý{kt su VuhVkhku ÚkÞk Œu™k AuÕ÷k Œƒ¬k™u ¼wMŒhþkMºk{kt nku÷kufu™ 

r…rhÞz - Holocene Period fnuðk{kt ykðu Au. yirŒnkr‚fŒk {kxu òýeŒtw ¼khŒ™e …rï{ rËþkyu 

ykðu÷ „wshkŒ hkßÞ{kt yk ðkŒkðhý™k VuhVkhku™u ÷eÄu ytíÞ…k»kkýÞw„™e ‚t¢krLŒfk¤™e ‚tMf]rŒ 

yrMŒíð{kt ykðe y™u rðf‚e. Œu{ktÚke ytŒu „úkBÞ ‚tMf]rŒyku™ku sL{ ÚkÞku Œu ‚{sðk {kxu „wshkŒ™kt {wÏÞ 

…ÞkoðhýeÞ ½xfku fkÞo fhŒk nŒk. …úk„yirŒnkr‚f Þw„{kt {k™ð st„÷e yðMÚkk{kt nŒku. yk 

…úk„yirŒnkr‚f™k {k™ð …ÚÚkh™k ykuòhku y™u nrÚkÞkhku™ku W…Þku„ fhŒku nŒku, Œu Þw„ku™u …ÚÚkhÞw„ 

fnuðkÞ Au. yk …ÚÚkÞw„™k ytrŒ{ Œƒ¬k: ytíÞ…k»kkýÞw„ - Mesolithic Age {kt {k™ð «kht¼ef ¾uŒe, 

…þw…k÷™ y™u MÚkkÞe Sð™ SðŒku ÚkÞku nŒku. yk ykrË{k™ð™k MÚkkÞe Sð™™u ÷„Œe ðzk„k{ yuf 

{uÍku÷eÚkef ‚kEx Au. su™e {w÷kfkŒ Ëhr{Þk™ RrŒnk‚™k rðãkÚkeo Œhefu nh¾™ku …kh ™ …{kÞ Œuðk MÚk¤ 

òuðk™wt ‚ki¼køÞ {éÞwt. su™e ÷„Œe rð»kuþ LkkutÄ yÚkuo yk ‚tþkuÄ™…ºk ŒiÞkh fhðk{kt ykÔÞwt Au. 

1. huŒe™k xufhk - ‚utz zâw™  

‚ufzku ð»ko …nu÷k nku÷kufu™ r…rhÞz{kt nðk{k™ ‚wfw nŒwt Œu Ëhr{Þk™ ËrhÞk™e huŒe QtXðk ÷k„e 

y™u Œu™kt xufhkt ƒtÄkÞk, …htŒw ßÞkhu nðk{k™ ¼usðk¤wt ÚkÞwt íÞkhu huŒe WzŒe ƒtÄ ÚkE y™u Œu rMÚkh ÚkE 

„Þk. ðh‚kËe ðkŒkðhý y™u ð™M…rŒ Q„ðk™u fkhýu huŒe™k xufhk ŒiÞkh ÚkÞk nŒk. yk huŒe™k xufhk™u 

RrŒnk‚™e ¼k»kk{kt ‚utz zâw™- sand dune (Foote,1898) fnuðk{kt ykðu Au. ykðk ‚utz zâw™™u 

yku¤¾ðk ‚h¤ Au, Œu ËrhÞkE {kxeÚke ŒiÞkh ÚkÞu÷ nkuE, Sýe Sýe {kxeÚke ŒiÞkh ÚkÞu÷k nkuE, Œuu™u 

nkÚkÚke …zfðk sŒk huŒe nkÚk{kt ykðe sŒe nkuÞ Au, xwtf{kt Œu {kxe™k ZutVk™k Y…{kt ™rn ƒÕfe huŒe™k 

suhk™k Y…{kt nkÚk{kt ykðu Au. Œu{kt ™k™k þt¾ {kxe ‚kÚku Wze™u ykðu÷k òuðk {¤u Au. ¾k‚ fhe™u yk ‚utz 

zâw™ ™ËefktXk rðMŒkhku{kt ðÄw nkuÞ Au W…hktŒ ykðk huŒe™k xufhkyku™e ðå[u AetAhk Œ¤kðku …ý òuðk 

{¤Œk nkuÞ Auu. ‚utz zâw™™e W…h™e …hŒ …ÞkoðýeÞ VuhVkhku y™u ð™M…rŒ™k fkhýu ‚¾Œ òuðk {¤u Au, 

ßÞkhu ™e[u huŒe s nkuÞ Au. ykðe s heŒu, W¥kh „wshkŒ{kt rðrþü «fkh™kt huŒe™k yk xufhkyku 

yrMŒíð{kt ykÔÞk, suýu yksu …ý …kuŒk™wt yÂMŒíð ò¤ðe hkÏÞwt Au. ykðk ‚utz zâwL‚ W…h ykrË{k™ðku 

ð‚ðkx fhŒk nŒk. ðzk„k{{kt ykðk {kuxk {kuxk ‚utz zâwL‚ òuðk {¤u Au (Pandya, 2009). íÞktÚke 

R.‚. …qðou 9000 Úke R.‚.…qðou 4000™k ytíÞ…k»kkýfk¤™k {k™ð ŒÚkk «kýe™k yrMŒ…etshku, …ÚÚkh™k 

ykuòhku ŒÚkk nrÚkÞkhku, {kxe™k ðk‚ýku, ð„uhu «kÃŒ ÚkkÞ Au. 

 

2. ðzk„k{™e {uÍku÷eÚkef ‚kEx 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Açke2: ‚utz zâw™{kt™e 

fkuŒhku{kt™k yð»kuþku
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ðzk„k{ yu W¥kh „wshkŒ™k ‚kƒhfktXk SÕ÷k™k Ä™‚whk 

Œk÷wfk{kt ykðu÷wt yuf „k{ Au. su Œk÷wfk Ã÷u‚Úke 8 rf{e.™k 

ytŒhu ykðu÷wt Au (…xu÷,1992). ðzk„k{{kt ‚hfkh©e îkhk 

[÷kðkŒe ykE.xe.ykE ™e …kA¤Úke {kÍw{ ™Ëe „wshu Au. 

yk {kÍw{ ™Ëe™k zktƒk y™u s{ýk fktXu, yk„¤ òuÞw Œu 

«{kýu™k ™k™k {kuxk ½ýkt ‚utz zâw™ òuðk {¤u Au (Arƒ: 1). 

yk ‚utz zâwL‚ ÷„¼„ 30 rf{e.™k rðMŒkh{kt Vu÷kÞu÷k Au. 

Œu™e ‚…kxe …h yksu …ý ytíÞ…k»kkýfk¤™k yðþu»kku «kÃŒ 

ÚkÞk Au. su{kt …ÚÚkh™k ykuòhku, {k™ð Œu{s «kýe™k 

yrMŒ…etshku, {kxe™k ðk‚ýku™k Xefhk, «k[e™ ð™M…rŒ™k 

yðþu»kku «kÃŒ ÚkkÞ Au. ðh‚kËe ðkŒkðhý{kt yk ‚utz zâw™ 

…h™e s{e™{kt ÄkuðkýÚke fkuŒhku …zŒe nkuÞ Au. yk fkuŒhku™e 

ðå[u yksu …ý ytíÞ…k»kkýÞw„e™ ykrË{k™ð™k yðþu»kku 

(Arƒ: 2)M…ü…ýu òuE þfkÞ Au (एडसभन, 2019).  

 

3. ytíÞ…k»kkýÞw„™ku ‚t¢krLŒfk¤ 

  …k»kkýÞw„ku{kt rðrðÄfk¤ Au Œu{kt su AuÕ÷ku fk¤ yux÷u ytíÞ…k»kkýÞw„. yt„úuS{kt {uÍku÷eÚkef yus 

- Mesolithic Age. ytíÞ…k»kkýÞw„™k AuÕ÷k Œƒ¬k™u ytíÞ…k»kkýÞw„™k ‚t¢krLŒfk¤™ku Œƒ¬ku 

fnuðk{kt ykðu Au. yk Œƒ¬k™e ÔÞkÏÞk yk…Œk rðÿk™ku sýkðu Au fu y®nÚke s …k»kkýÞw„ku™kt ytŒ ‚kÚku 

yuf ™ðk Þw„™e þYykŒ ÚkkÞ Au (Pandya, 2018). y®nÚke s nðu hnuýktf™e …‚tË„e, yÚkoÔÞðMÚkk, 

«kÚkr{f fûkk™k nwL™hku suðk fu {kxe™k ðk‚ýku ŒÚkk ykuòhku {kxu fk[k {k÷™e …‚tË„e, «kÚkr{f fûkk™e 

¾uŒe ŒÚkk {]ŒËun™k r™fk‚™e rðrþü …úÚkkyku þY ÚkkÞ Au. ƒeswt, yk fk¤™u ‚t¢krLŒfk¤™ku Œƒ¬ku yux÷u 

fnuðk{kt ykðu Au fu Œu™k ykuòhku yíÞtŒ ™k™k- ÷½w  Au ŒÚkk Œu ¾k‚ «fkh™k [etfýk …ÚÚkhku{ktÚke ½zðk{kt 

ykðu Au. yk ¾k‚ …ÚÚkhku{kt [xo, òM…h, [xeo òM…h, r÷{ku™kuxkEÍ [xo, fkuzoÍkEx, nku™ ç÷uz ‚eMx, 

ð„uhu òuðk {¤u Au (Pandya et al, 1990). W…hktŒ yk ykuòhku ‚tÞwõŒ heŒu …ý ðk…he þfkŒk nŒk. 

nðu ðzk„k{{kt MÚk¤Œ…k‚ {kxu  ‚tþkuÄ™ «ðk‚ku Ëhr{Þk™ {¤u÷ yðþu»kku™e rð„Œ rð»ku òýeyuu. 

 

4. ðzk„k{ y™u ytíÞ…k»kkýÞw„™ku ‚t¢krLŒfk¤™k …whkðkyku 

  …ey[.ze.™k yÇÞk‚™k ¼k„Y…u „wshkŒ{kt ytíÞ…k»kkýÞw„™k MÚk¤ku™e þkuÄ{kt Ä™‚whk ™Sf 

ykðu÷k ðzk„k{™e {w÷kfkŒ ÷uðk™e ÚkE. „k{™k ykE.xe.ykE. ™e …kA¤ ytíÞ…k»kkýÞw„™k 

‚t¢krLŒfk¤™wt MÚk¤ þkuÄe fkZu÷ Au.  yrnt yk„¤ òuÞw yu{ ‚ufzku ð»ko …nu÷k ‚wfk nðk{k™, ðh‚kËe 

ðkŒkðhý y™u ð™M…rŒÚke ŒiÞkh ÚkÞu÷k ‚utz zâwL‚ {éÞk. yk ‚utz zâw™ W…h ykrË{k™ðku ð‚ðkx fhŒk 

nŒk. ðzk„k{{kt ykðk {kuxk {kuxk ‚utz zâwL‚ òuðk {¤u Au. íÞktÚke 9000 R.‚. …qðou Úke 4000 

R.‚.…qðou™k ytíÞ…k»kký fk¤™k {k™ð ŒÚkk «kýe™k yrMŒ…etshku, …ÚÚkh™k ykuòhku ŒÚkk nrÚkÞkhku, 

{kxe™k ðk‚ýku, ð„uhu «kÃŒ ÚkkÞ A u.  

yk„¤ òuÞw Œu{ ytíÞ…k»kkýÞw„{kt {k™ð «kht¼ef ¾uŒe, …þw…k÷™ y™u MÚkkÞe Sð™ SðŒku 

Ú

k

Þ

Açke 1: ‚utz zâw™{kt™e fkuŒhku, ðzk„k{ 

Arƒ 3: …ÚÚkh™k ykuòhku, ðzk„k{ 
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nŒku. ðzk„k{ yu yuðwt MÚkkÞe Sð™ SðŒk ykrË{k™ð™u ÷„Œe yuf {uÍku÷eÚkef ‚kEx Au. y®nÚke 

ytíÞ…k»kkýÞw„™k ‚ufzku …whkðkyku yksu …ý yÂMŒíð Ähkðu Au. y®nÚke ykrË{k™ð îkhk ŒiÞkh fhkÞu÷k 

…ÚÚkhku™k ykuòhku{kt M¢u…h, …kuELxT‚, ç÷uzT‚, fkuh, õ™eÔ‚, [e‚÷, ð„uhu [xo, òM…h, [xeo òM…h, 

ð„uhu suðk …ÚÚkhkuÚke ŒiÞkh fhkÞu÷k òuðk {¤u Au (Arƒ: 3).  

 

W…hktŒ ykrË{k™ðu þufe™u ¾kÄu÷k «kýe™k nktzfk™k ykðþu»kku(Arƒ: 4)   rð»kuþY…u «kÃŒ ÚkkÞ 

Au, W…h  Arƒ{kt nktzfw ƒ¤u÷wt nkuÞ Œu{ M…ü…ýu òuE þfkÞ Au. ƒesw, ½ýkt yðþu»kku {kxe{kt zxkÞu÷k Au 

(Arƒ: 5).  

   

  yk{, ðzk„k{{ktÚke {¤e ykðŒk W…h òuE „Þk Œu{ y™uf …kuhkðkyku «kÃŒ ÚkŒkt Œu «Ëuþ 

ykrË{k™ð™ku yÚkðk nòhku ð»ko …qðuo™ku òuðk {¤u Au. ƒesw, „wshkŒ ®‚Äw ¾eý ‚tMf]rŒ s ™rn …ý 

yuÚkeÞ …nu÷k™k ykrË{k™ðku™k yðþku»kku …kuŒk™k „¼o{kt Ähkðu Au. yks™k Þw„{kt ½ýe Þwr™ðŠ‚xeyk u 

îkhk RrŒnk‚, …whkŒíð, Syku÷kuS, ð„uhu™k yÇÞk‚¢{™k ¼k„Y…u rðãkÚkeo™u yk MÚk¤™e {w÷kfkŒ 

fhkððe òuEyu y™u MÚk¤ …h s Œuyku™u ÷kEð yußÞwfuþ™ yk…ðwt òuEyu, suÚke rðãkÚkeo ‚h¤Œk ‚{S 

þfu. 
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