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પ્રસ્તાિના : 

 ભારતમાાં ૧૪મી થી ૧૬મી સદી દરમ્યાનનાાં સમયગાળામાાં સમાજમાાં 
ધમમભાવના કુઠિત થઈ ગઈ હતી. કેટલાક તકવાદી લોકો આનો લાભ લઈ પોતાના 
જીવનની સખુ-સગવડો પ્રાપ્ત કરતાાં. આ સમયગાળામાાં સમાજમાાં જે ભક્તત-આંદોલન 
થયુાં, તેણે ઠહિંદુ ધમમમાાં સદીઓથી ઘર કરી ગયેલી બદીઓને દુર કરી. ઉપરાાંત 
ઈસ્લામના પ્રચાર સામે મખુ્ય ધમમ તરીકે ઠહિંદુ ધમે પોતાનુાં સ્થાન ટકાવી રાખ્યુાં. દરેક 
ધમોમાાં એક જાગતૃતની જ્યોત પ્રગટી, જેણે ધમોમાાં વ્યાપેલા અંધકારને દુર કરવામાાં 
મહત્વનો ફાળો આપ્યો. આ અંધકારને દુર કરનાર સાંતો હતા. વલ્લભાચાયમ, ચૈતન્ય 
મહાપ્રભ,ુ ગરુુનાનક, કબીર, સ્વામી રામાનાંદ, નરતસિંહ મહતેા, રૈદાસ, તકુારામ, દેવચાંદ્ર, 
પ્રાણનાથ વગેરે. આ ધમમસધુારણાની અસર તવજાપરુમાાં પણ થઈ હતી જેની જાણકારી 
તવજાપરુમાાં પ્રચલલત તવતવધ સાંપ્રદાયો ઉપરથી મળી શકે છે.  

 વતમમાન સમયમાાં ઠહિંદુ ધમમમાાં જ્ઞાતત પ્રથાનુાં મહત્વ ઘટત ુાં જાય છે ને ધીરે-ધીરે 
વગમ પ્રથાનુાં પ્રભતુ્વ વધતુાં જાય છે. સમાજમાાંથી યજ્ઞોનુાં મહત્વ ઘટી માંઠદરો અને 
મતૂતિપજૂાનુાં મહત્વ વધયુાં છે. વતમમાન સમયમાાં સાંસ્કારોનુાં મહત્વ ઘટવા લાગયુાં છે. 
અત્યારે તો ઠહિંદુ સમાજમાાં સીમાંતોન્નયન, ચૌલકમમ, ઉપનયન, તવવાહ અને અન્તેષ્ટટ 
સાંસ્કારો જીણમ અવસ્થામાાં ટકી રહ્યા છે. ઉપનયન સાંસ્કાર તશક્ષણના સાંસ્કાર તરીકે નઠહ 
પણ એક કુલાચાર તરીકે કેટલીક બ્રાહ્મણ જ્ઞાતતઓમાાં સચવાઈ રહ્યો છે. ઠહિંદુ સમાજમાાંથી 
તેનુાં ધાતમિક મહત્વ અદ્રશ્ય થયુાં છે તવવાહ સાંસ્કાર અને અંત્યેષ્ટટ સાંસ્કાર કવલચત જ તજી 
દેવાય છે. ધાતમિક માન્યતાઓનાાં લીધે સમાજમાાં કેટલાાંક દુષણો જેવા કે બાળલગન, 
સતીપ્રથા, જૈહર, કન્યાતવક્રય વગેરે અતનટટો પતિમની સાંસ્કૃતતની અસરને લીધે વતમમાન 
સમયમાાં લગભગ અદ્રશ્ય થયા છે. સતીપ્રથા કાયદાથી બાંધ થયેલ છે. તવધવાતવવાહ 
તરફની ધ્રણુા વતમમાન સમયમાાં ભાગયેજ વરતાય છે. સ્ત્રી કુઠટલ છે, નરકનુાં દ્ધાર છે, એ 
ભાવના અદ્રશ્ય થઈ છે.  

 ગજુરાતમાાં અંગે્રજી તશક્ષણે નવી તવચારધારા પ્રગટાવી એના પઠરણામે ઠહિંદુ 
ધમમમાાં પઠરવતમન આવ્યુાં. ઠહિંદુ પ્રજાની ધાતમિક માન્યતાઓનાાં પાયા હચમચી ગયા. 
મતૂતિપજૂા તરફ તવરોધ શરૂ થયો. કેટલાકે અમતૂમની પજૂા તવકસાવવા પ્રયત્ન કયામ. આમ 
છતાાં મતૂતિપજૂાનુાં ધાતમિક મહત્વ ઓછાં થયુાં નથી. તેમ છતાાં રાંગભેદ, વણમભેદ વગરની 
એકેશ્વરવાદની ભાવના તવકસી છે. પ્રજામાાં સ્વધમમ માટે મહત્વની લાગણી પેદા થઈ છે. 
પરદેશગામની પ્રવતૃિએ વેગ પકડયો છે. સમાજમાાં તશવપજૂા સાથે તવટણપુજૂા પણ 
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એટલી જ પ્રાચીન અને લોકતપ્રય છે. તવટણપુજૂામાાં હાલમાાં તવટણનુા અવતારો અન ે
શાલીગ્રામ વગેરેનુાં અચમન થાય છે. સમાજમાાં આજે પણ શક્તતપજૂાનુાં વચમસ્વ વરતાય 
છે. અંબાજી, કાલલકા, બહુચરાજી, કુળદેવીઓ વગેરેની પજૂા લોકતપ્રય છે.૧ તવજાપરુ 
તાલકુામાાં ઠહિંદુઓની વસતી ૯૦% જેટલી છે.૨ 

સપં્રદાયો :-  

 પ્રાચીન તવજાપરુના ઠહિંદુઓની વાંશપરાંપરાના સાંતાનો જ તવજાપરુમાાં વસે છે 
એવા તનયમ નથી. કેટલાાંક ગયા અને કેટલાાંક નવા પણ આવ્યાાં છે. ઠહિંદુઓની અને 
તેમાાં પણ વૈટણવોની ભક્તત વખણાય છે.3 ભારતમાાં ધમમ ઝનનૂી મકુ્સ્લમ શાસકો સામે 
ઠહિંદુ ધમમના પનુ : ઉત્થાન માટે ઠહિંદુ સાંતો, મહાંતો, સધુારકોએ ધાતમિક-સામાજજક 
ધમમસધુારણા કરી. તે દરતમયાન સમસ્ત ઠહિંદુ સમાજમાાં એક નવો અધયાય શરૂ થયો 
અને સમાજમાાં નવાસાંપ્રદાયોનો ઉદય થયો. આવા નવા સાંપ્રદાયોની અસર તવજાપરુ 
તાલકુામાાં પણ જોવા મળી હતી.  

શાક્તસપં્રદાય : 

 શાતતસાંપ્રદાય ગજુરાતમાાં ઘણો પરુાતન છે. અંલબકા, લલલતા, બાલા, તલુજા, 
ભવાની તથા શીતળા વગેરે દેવીની પ્રતતટિા ઘણા પ્રાચીન સમયની છે. કાલીકાની 
માન્યતા ગજુરાતમાાં સવમત્ર પ્રસરેલી છે અને એને ભદ્રકાલી નામ આપવામાાં આવ્યુાં છે.૪ 
તવજાપરુમાાં પણ આ કાલીમાતાનાાં ઉપાસકોની ખબુજ બહોળી વસ્તી છે. જેનાાં પરુાવા રૂપે 
જોઈએ તો તવજાપરુની ઉગમણી ઠદશાએ સાબરમતી નદીનાાં ઠકનારે પ્રાચીન પહાડાગામ 
આવેલુાં હત ુાં. હાલ આ ગામ નથી પરાંત ુઅહીંથી ઉપરવાસમાાં જે લોક રહવેા ગયા તે 
પહાડીયા તરીકે ઓળખાય છે ઉપરાાંત ત્યાાં નદી પાસે માતાજીનુાં દેરુાં હત ુાં હાલ ત્યાાં એક 
તવશાળ માંઠદરની સ્થાપના થઈ છે. દર રતવવારે અઠહ ભતતોની ભીડ જામે છે જે પરથી 
કહી શકાય કે હજુ પણ લોકો શક્તતની ઉપાસનામાાં શ્રધધા ધરાવે છે.  

 મહુડીનાાં રસ્તે જતાાં પહલેુાં ખારા કુવાનુાં ખેતર છે. તેના કુવામાાંથી અગર 
ખેતરમાાંથી કાલીકાની મતૂતિ તથા વરાહસ્વરૂપની મતૂતિ તવ.સાં. ૧૮૫૦ લગભગમાાં નીકળી 
હતી.૫ આ મતૂતિઓની પ્રતતટિા ગાયકવાડ સરકારના ઠદવાને તવજાપરુમાાં માંઠદર બનાવી 
કરી હતી. આ બાબતથી કઠહ શકાય કે તવજાપરુમાાં પ્રાચીન સમયથી કાલીના ઉપાસકો 
તથા તેને માનનાર લોકો હશે. 

 તવજલદેવ પરમાર રાજાએ તવજાપરુ વસાવ્યુાં હત ુાં. પરમાર તવજલદેવ રાજા 
જ્યારે તવજાપરુમાાં આવ્યા ત્યારે પોતાની કુળદેવી તવિંધયવાસીની દેવીની મતૂતિ સાથે 
લાવ્યો હતો. તવજલદેવે દેરુ બનાવી તેની સ્થાપના પોતાના નગર તવજાપરુમાાં કરી તેથી 
તે તવજવાસીણી દેવી તરીકે ઓળખાય છે.૬ 
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 લાડોલ ગામમાાં હરતસદ્ધમાતાનુાં સોલાંકીકાલીન માંઠદર આવેલુાં છે. આ બધા 
પ્રાચીન પરુાવાઓને આધારે કહી શકાય કે તવજાપરુમાાં પણ શાતત સાંપ્રદાય પ્રાચીન 
સમયથી અક્સ્તત્વ ધરાવે છે. અને હાલ પણ આ સાંપ્રદાયમાાં માનનારો મોટો વગમ છે.  

 ફુદેડા ગામમાાં ફૂદેમાતાનુાં દેરુાં આવેલુાં છે જેનાાં પરથી આ ગામનુાં નામ ફુદેડા 
પડ્ુાં છે. ફૂદેમાતા નાગરોનાાં કુળદેવી ગણાય છે, પહલેા ફુદેડામાાં નાગરોની વસાહતો 
હતી અને નાગર બ્રાહ્મણોનાાં વસવાટનુાં મોટુાં કેન્દ્ર હોય એમ લાગે છે, આજે નાગરો 
ફૂદેમાતાને કુળદેવી તરીકે પજુતાાં નથી. આજે ફૂદેમાતાનુાં અન્ય માંઠદર ઉિર ગજુરાતમાાં 
ક્ાાંય જોવા મળતુાં નથી. આ ફૂદેમાનુાં માંઠદર એક સમયે ગામનાાં પ્રવેશ દ્ધારે હત ુાં પછી 
નાગરોની વસાહતો હતી. હાલ પણ ફૂદેમાતાનુાં દેરુાં ગામમાાં આવેલુાં છે.૭ 

િૈષ્ણિ સપં્રદાય :- 

 તવજાપરુમાાં વૈટણવ સાંપ્રદાયનાાં અનયુાયીઓ પણ છે, દોશીવાડામાાં વૈટણવોનુાં 
માંઠદર આવેલુાં છે. જેનાાં અનયુાયીઓમાાં સોનીઓ મખુ્ય છે.૮ ઉપરાાંત વૈટણવ સાધુાં 
કૃટણદાસજીના ઉપદેશથી વૈટણવ દેસાઈઓ, બારોટો તથા વૈટણવોએ રામબાગમાાં 
રાધાકૃટણનુાં માંઠદર પણ બનાવ્યુાં છે.૯ આ બાબતથી કહી શકાય કે તવજાપરુમાાં આ 
સાંપ્રદાયનાાં અનયુાયીઓ છે. 

કબીરપથં :- 

 ગજુરાતમાાં કબીરપાંથની અનેક શાખાઓ પ્રચલલત છે, પરાંત ુ એમાાં રામકબીર 
અને સાંત કબીરપાંથ તવશેષ પ્રચલલત છે. આ સાંપ્રદાયનાાં અનયુાયીઓ પાટીદાર કોમમાાં 
તવશેષ જોવા મળે છે. જીવણજી મહારાજે (સાં- ૧૬૪૯) રામકબીર સાંપ્રદાયને ‘ઉદા-
સાંપ્રદાય’ એવુાં નામ આપ્યુાં. આ સાંપ્રદાયના અનયુાયીઓને ઉદાભતતો કહ ે છે.૧૦ 
તવજાપરુમાાં પણ પાટીદારોમાાં આ સાંપ્રદાયના અનયુાયીઓ છે, જેમાાં – ફુદેડા, રણસીપરુ, 
રામપરુ, કોટ, સરદારપરુ, જેપરુ, માઢી વગેરે ગામોના પાટીદારો આ સાંપ્રદાયનાાં 
અનયુાયી છે.  

કૈિલ સપં્રદાય :- 

 આ સાંપ્રદાયને કૈવલજ્ઞાન સાંપ્રદાય કે કાયમ-પાંથ પણ કહ ે છે. આ સાંપ્રદાયના 
પ્રવતમક કુબેરદાસ હતા. એમની મખુ્ય ગાદી સારસા (સાણાંદ પાસે)માાં સ્થપાઈ હતી. આ 
સાંપ્રદાયનાાં લગભગ ૫૨ જેટલાાં માંઠદર ગજુરાતમાાં છે.૧૧ તવજાપરુમાાં આ સાંપ્રદાયનાાં 
અનયુાયોઓનો બહોળો વગમ છે.  

રાર્દેિપીર સપં્રદાય :-  
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 રાજસ્થાન મારવાડમાાં રણજુા ગામે રામદેવપીર સાંપ્રદાય શરૂ થયો. લગભગ 
બસો વષમ પવેૂ રણજુાથી ધોળકા પાસે રાંગપરુ આવીને રામબાવાએ રામદેવપીરનુાં માંઠદર 
કયુું.૧૨ તવજાપરુ તાલકુામાાં રામદેવપીર સાંપ્રદાયના અનયુાયીઓ છે. જેના સાક્ષી રૂપ 
રામાપીરનાાં માંઠદરો તવજાપરુ તથા તેની આસપાસનાાં ગામડાઓમાાં જોવા મળે છે. 
તવજાપરુ પાસે હાથીપરુા ગામમાાં તો દર વષે શ્રાવણ માસમાાં રાજસ્થાન રણજુા 
પગપાળા સાંઘ જાય છે. 

પ્રણાર્ી સપં્રદાય :- 

 દેવચાંદ્ર મહતેા (ઈ.સ. ૧૫૮૨)એ સ્થાપેલ અન ેપ્રાણનાથે (ઈ.સ. ૧૬૧૮-૧૬૯૫) 
જામનગરમાાં પ્રસરાવેલ શ્રી તનજાનાંદ કૃટણપ્રણામી સાંપ્રદાય પણ આ કાલખાંડ દરતમયાન 
ખબૂ તવકસ્યો. જામનગરનાાં ખીજડા માંઠદરની ધમમપીિના આચાયમ ધનીદાસજી તેમજ 
એમના પછી ગાદીએ આવેલા ધમમદાસજી (ગાદી ઈ.સ. ૧૯૪૪)નાાં પ્રેરણા અન ે
પરુુષાથમથી એમાાં ભારે વધારો થયો. સાંપ્રદાયમાાં આ કાલ દરતમયાન દોઢ લાખ જેટલા 
તશટય વધયા અન ે તેઓનો પ્રચાર નેપાળ, આસામ ઉપરાાંત પાંજાબમાાં તવશેષ થયો. 
ગજુરાતમાાં પણ એમની સાંખ્યા વધી. પ્રકાશન પ્રવતૃિમાાં ખાસ કરીને સાંપ્રદાયગ્રાંથ 
‘સ્વરૂપસાહબે’ પ્રગટ થતાાં પાિ-પારાયણ વધયાાં તેમજ નવાાં ૧૦૦ જેટલાાં માંઠદરો પણ 
બાંધાયા. આ સાંપ્રદાયની સરુતની ગાદી ‘ફકીરીગાદી’ અને જામનગરની ગાદી 
‘ગહૃસ્થીગાદી’ કહવેાતી. સરુતની ગાદી સ્વામી પ્રાણનાથથી શરૂ થઈ. તવજાપરુ તાલકુામાાં 
પ્રણામી સાંપ્રદાયના અનયુાયીઓ માત્ર રામપરુા (કુવાયડા), ધનપરુા (ઘાાંટુ) અન ે
ભીમપરુા (ઘાાંટુ) ગામોમાાં છે. આ સાંપ્રદાયનાાં અનયુાયીઓ તવજાપરુ તાલકુામાાં જ નઠહ 
પરાંત ુસમગ્ર મહસેાણા જજલ્લામાાં માત્ર આ ત્રણ ગામોમાાં છે. તેમાય પ્રણામી સાંપ્રદાયનુાં 
એક માત્ર માંઠદર તવજાપરુમાાં રામપરુા (કુવાયડા) ગામમાાં છે. તેનો ઈતતહાસ તપાસતા 
માલમુ પડ્ુાં છે કે પ્રણામી સાંપ્રદાયનાાં પ્રચાર અથે શ્રી પ્રાણનાથ સ્વામી રામપરુા 
ગામમાાં આવેલા હતા. અને અઠહના લોકો તેમના તશટયો બન્યા હતા. તેમાાં મખુ્ય 
પાટીદાર કોમમા જ આ સાંપ્રદાયના અનયુાયીઓ છે. 

 આમ, ઉપરોતત ઠહિંદુ ધમમનાાં સાંપ્રદાયો તવજાપરુ તાલકુામાાં અક્સ્તત્વ ધરાવે છે, 
અને ધાતમિક કાયોની સાથે-સાથે સેવા કાયો પણ કરે છે જે ખરે ખર પ્રશાંસનીય બાબત 
કહવેાય. આ સાંપ્રદાયોની શરૂઆત જે પઠરક્સ્થતતમાાં થઈ તેનાાંથી વધારે સારી ક્સ્થતત અન ે
સમયને અનરુૂપ બદલાવ લાવીને વતમમાનમાાં આ સાંપ્રદાયો જે સેવા કાયો કરી રહ્યા છે 
તે ખબૂજ પ્રશાંસનીય કહી શકાય તેવા છે.  

પાદનોંધ :- 

૧. શાસ્ત્રી હઠરપ્રસાદ ગાંગાશાંકર અને પરીખ પ્રતવણચાંદ્ર લચમનલાલ (સાંપા), ‘ગજુરાતનો 
રાજકીય અને સાંસ્કૃતતક ઈતતહાસ’, ગ્રાંથ-૯, ઈતતહાસની, શેિ ભોળાભાઈ જેસાંગભાઈ 
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