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સદી

દરમ્યાનનાાં સમયગાળામાાં

સમાજમાાં

ધમમભાવના કુઠિત થઈ ગઈ હતી. કેટલાક તકવાદી લોકો આનો લાભ લઈ પોતાના
જીવનની સુખ-સગવડો પ્રાપ્ત કરતાાં. આ સમયગાળામાાં સમાજમાાં જે ભક્તત-આંદોલન

થયુ,ાં તેણે ઠહિંદુ ધમમમાાં સદીઓથી ઘર કરી ગયેલી બદીઓને દુર કરી. ઉપરાાંત

ઈસ્લામના પ્રચાર સામે મુખ્ય ધમમ તરીકે ઠહિંદુ ધમે પોતાનુ ાં સ્થાન ટકાવી રાખ્યુ.ાં દરે ક

ધમોમાાં એક જાગૃતતની જ્યોત પ્રગટી, જેણે ધમોમાાં વ્યાપેલા અંધકારને દુર કરવામાાં
મહત્વનો ફાળો આપ્યો. આ અંધકારને દુર કરનાર સાંતો હતા. વલ્લભાચાયમ, ચૈતન્ય
મહાપ્રભુ, ગુરુનાનક, કબીર, સ્વામી રામાનાંદ, નરતસિંહ મહેતા, રૈ દાસ, તકુ ારામ, દે વચાંદ્ર,

ુ ારણાની અસર તવજાપુરમાાં પણ થઈ હતી જેની જાણકારી
પ્રાણનાથ વગેરે. આ ધમમસધ
તવજાપુરમાાં પ્રચલલત તવતવધ સાંપ્રદાયો ઉપરથી મળી શકે છે .

વતમમાન સમયમાાં ઠહિંદુ ધમમમાાં જ્ઞાતત પ્રથાનુ ાં મહત્વ ઘટત ુાં જાય છે ને ધીરે -ધીરે

વગમ પ્રથાનુ ાં પ્રભુત્વ વધત ુાં જાય છે . સમાજમાાંથી યજ્ઞોનુ ાં મહત્વ ઘટી માંઠદરો અને

મ ૂતતિપ ૂજાનુ ાં મહત્વ વધયુાં છે . વતમમાન સમયમાાં સાંસ્કારોનુ ાં મહત્વ ઘટવા લાગયુ ાં 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
તેન ુ ાં ધાતમિક મહત્વ અદ્રશ્ય થયુ ાં છે તવવાહ સાંસ્કાર અને અંત્યેષ્ટટ સાંસ્કાર કવલચત જ તજી
દે વાય 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 ધ્રુણા વતમમાન સમયમાાં ભાગયેજ વરતાય છે . સ્ત્રી કુઠટલ છે , નરકનુ ાં દ્ધાર છે , એ
ભાવના અદ્રશ્ય થઈ છે .

ગુજરાતમાાં અંગ્રેજી તશક્ષણે નવી તવચારધારા પ્રગટાવી એના પઠરણામે ઠહિંદુ

ધમમમાાં પઠરવતમન આવ્યુ.ાં ઠહિંદુ પ્રજાની ધાતમિક માન્યતાઓનાાં પાયા હચમચી ગયા.
મ ૂતતિપ ૂજા તરફ તવરોધ શરૂ થયો. કેટલાકે અમ ૂતમની પ ૂજા તવકસાવવા પ્રયત્ન કયામ. આમ

છતાાં મ ૂતતિપ ૂજાનુ ાં ધાતમિક મહત્વ ઓછાં થયુ ાં નથી. તેમ છતાાં રાં ગભેદ, વણમભેદ વગરની
એકેશ્વરવાદની ભાવના તવકસી છે . પ્રજામાાં સ્વધમમ માટે મહત્વની લાગણી પેદા થઈ છે .

પરદે શગામની પ્રવ ૃતિએ વેગ પકડયો છે . સમાજમાાં તશવપ ૂજા સાથે તવટણુપ ૂજા પણ
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એટલી જ પ્રાચીન અને લોકતપ્રય છે . તવટણુપ ૂજામાાં હાલમાાં તવટણુના અવતારો અને
શાલીગ્રામ વગેરેન ુ ાં અચમન થાય છે . સમાજમાાં આજે પણ શક્તતપ ૂજાનુ ાં વચમસ્વ વરતાય

છે . અંબાજી, કાલલકા, બહુચરાજી, કુળદે વીઓ વગેરેની પ ૂજા લોકતપ્રય છે .૧ તવજાપુર
તાલુકામાાં ઠહિંદુઓની વસતી ૯૦% જેટલી છે .૨
સંપ્રદાયો :પ્રાચીન તવજાપુરના ઠહિંદુઓની વાંશપરાં પરાના સાંતાનો જ તવજાપુરમાાં વસે છે

એવા તનયમ નથી. કેટલાાંક ગયા અને કેટલાાંક નવા પણ આવ્યાાં છે . ઠહિંદુઓની અને

તેમાાં પણ વૈટણવોની ભક્તત વખણાય છે .3 ભારતમાાં ધમમ ઝન ૂની મુક્સ્લમ શાસકો સામે

ઠહિંદુ ધમમના પુન : ઉત્થાન માટે ઠહિંદુ સાંતો, મહાંતો, સુધારકોએ ધાતમિક-સામાજજક
ુ ારણા કરી. તે દરતમયાન સમસ્ત ઠહિંદુ સમાજમાાં એક નવો અધયાય શરૂ થયો
ધમમસધ

અને સમાજમાાં નવાસાંપ્રદાયોનો ઉદય થયો. આવા નવા સાંપ્રદાયોની અસર તવજાપુર
તાલુકામાાં પણ જોવા મળી હતી.
શાક્તસંપ્રદાય :
ુ જા,
શાતતસાંપ્રદાય ગુજરાતમાાં ઘણો પુરાતન છે . અંલબકા, લલલતા, બાલા, તલ

ભવાની તથા શીતળા વગેરે દે વીની પ્રતતટિા ઘણા પ્રાચીન સમયની છે . કાલીકાની

માન્યતા ગુજરાતમાાં સવમત્ર પ્રસરે લી છે અને એને ભદ્રકાલી નામ આપવામાાં આવ્યુ ાં છે .૪
તવજાપુરમાાં પણ આ કાલીમાતાનાાં ઉપાસકોની ખુબજ બહોળી વસ્તી છે . જેનાાં પુરાવા રૂપે
જોઈએ તો તવજાપુરની ઉગમણી ઠદશાએ સાબરમતી નદીનાાં ઠકનારે પ્રાચીન પહાડાગામ
આવેલ ુાં હતુ.ાં હાલ આ ગામ નથી પરાં ત ુ અહીંથી ઉપરવાસમાાં જે લોક રહેવા ગયા તે
પહાડીયા તરીકે ઓળખાય છે ઉપરાાંત ત્યાાં નદી પાસે માતાજીનુ ાં દે રુાં 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 પહેલ ુાં ખારા કુવાનુ ાં ખેતર છે . તેના કુવામાાંથી અગર

ખેતરમાાંથી કાલીકાની મ ૂતતિ તથા વરાહસ્વરૂપની મ ૂતતિ તવ.સાં. ૧૮૫૦ લગભગમાાં નીકળી
હતી.૫ આ મ ૂતતિઓની પ્રતતટિા ગાયકવાડ સરકારના ઠદવાને તવજાપુરમાાં માંઠદર બનાવી
કરી હતી. આ બાબતથી કઠહ શકાય કે તવજાપુરમાાં પ્રાચીન સમયથી કાલીના ઉપાસકો
તથા તેને માનનાર લોકો હશે.

તવજલદે વ પરમાર રાજાએ તવજાપુર વસાવ્યુ ાં હત.ુાં પરમાર તવજલદે વ રાજા

જ્યારે તવજાપુરમાાં આવ્યા ત્યારે પોતાની કુળદે વી તવિંધયવાસીની દે વીની મ ૂતતિ સાથે

લાવ્યો હતો. તવજલદે વે દે રુ બનાવી તેની સ્થાપના પોતાના નગર તવજાપુરમાાં કરી તેથી
તે તવજવાસીણી દે વી તરીકે ઓળખાય છે .૬
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લાડોલ ગામમાાં હરતસદ્ધમાતાનુ ાં સોલાંકીકાલીન માંઠદર આવેલ ુાં છે . આ બધા

પ્રાચીન પુરાવાઓને આધારે કહી શકાય કે તવજાપુરમાાં પણ શાતત સાંપ્રદાય પ્રાચીન
સમયથી અક્સ્તત્વ ધરાવે છે . અને હાલ પણ આ સાંપ્રદાયમાાં માનનારો મોટો વગમ છે .

ફુદે ડા ગામમાાં ફૂદે માતાનુ ાં દે રુાં આવેલ ુાં છે જેનાાં પરથી આ ગામનુ ાં નામ ફુદે ડા

પડ્ુાં છે . ફૂદે માતા નાગરોનાાં કુળદે વી ગણાય છે , પહેલા ફુદે ડામાાં નાગરોની વસાહતો
હતી અને નાગર બ્રાહ્મણોનાાં વસવાટનુ ાં મોટુાં કેન્દ્ર હોય એમ લાગે છે , આજે નાગરો

ફૂદે માતાને કુળદે વી તરીકે પુજતાાં નથી. આજે ફૂદે માતાનુ ાં અન્ય માંઠદર ઉિર ગુજરાતમાાં
ક્ાાંય જોવા મળત ુાં નથી. આ ફૂદે માનુ ાં માંઠદર એક સમયે ગામનાાં પ્રવેશ દ્ધારે હતુાં પછી
નાગરોની વસાહતો હતી. હાલ પણ ફૂદે માતાનુ ાં દે રુાં ગામમાાં આવેલ ુાં છે .૭
િૈષ્ણિ સંપ્રદાય :તવજાપુરમાાં વૈટણવ સાંપ્રદાયનાાં અનુયાયીઓ પણ છે , દોશીવાડામાાં વૈટણવોનુ ાં

માંઠદર આવેલ ુાં છે . જેનાાં અનુયાયીઓમાાં સોનીઓ મુખ્ય છે .૮ ઉપરાાંત વૈટણવ સાધુ ાં
કૃટણદાસજીના ઉપદે શથી વૈટણવ દે સાઈઓ, બારોટો તથા વૈટણવોએ રામબાગમાાં
રાધાકૃટણનુ ાં માંઠદર પણ બનાવ્યુ ાં છે .૯ આ બાબતથી કહી શકાય કે તવજાપુરમાાં આ
સાંપ્રદાયનાાં અનુયાયીઓ છે .
કબીરપંથ :ગુજરાતમાાં કબીરપાંથની અનેક શાખાઓ પ્રચલલત છે , પરાં ત ુ એમાાં રામકબીર

અને સાંત કબીરપાંથ તવશેષ પ્રચલલત છે . આ સાંપ્રદાયનાાં અનુયાયીઓ પાટીદાર કોમમાાં
તવશેષ જોવા મળે છે . જીવણજી મહારાજે (સાં- ૧૬૪૯) રામકબીર સાંપ્રદાયને ‘ઉદા-

સાંપ્રદાય’ એવુાં નામ આપ્યુ.ાં આ સાંપ્રદાયના અનુયાયીઓને ઉદાભતતો કહે છે .૧૦

તવજાપુરમાાં પણ પાટીદારોમાાં આ સાંપ્રદાયના અનુયાયીઓ છે , જેમાાં – ફુદે ડા, રણસીપુર,

રામપુર, કોટ, સરદારપુર, જેપુર, માઢી વગેરે ગામોના પાટીદારો આ સાંપ્રદાયનાાં
અનુયાયી છે .

કૈ િલ સંપ્રદાય :આ સાંપ્રદાયને કૈ વલજ્ઞાન સાંપ્રદાય કે કાયમ-પાંથ પણ કહે છે . આ સાંપ્રદાયના

પ્રવતમક કુબેરદાસ હતા. એમની મુખ્ય ગાદી સારસા (સાણાંદ પાસે)માાં સ્થપાઈ હતી. આ

સાંપ્રદાયનાાં લગભગ ૫૨ જેટલાાં માંઠદર ગુજરાતમાાં છે .૧૧ તવજાપુરમાાં આ સાંપ્રદાયનાાં
અનુયાયોઓનો બહોળો વગમ છે .
રાર્દે િપીર સંપ્રદાય :-
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રાજસ્થાન મારવાડમાાં રણુજા ગામે રામદે વપીર સાંપ્રદાય શરૂ થયો. લગભગ

બસો વષમ પ ૂવે રણુજાથી ધોળકા પાસે રાં ગપુર આવીને રામબાવાએ રામદે વપીરનુ ાં માંઠદર

કયુ.ું ૧૨ તવજાપુર તાલુકામાાં રામદે વપીર સાંપ્રદાયના અનુયાયીઓ છે . જેના સાક્ષી રૂપ

રામાપીરનાાં માંઠદરો તવજાપુર તથા તેની આસપાસનાાં ગામડાઓમાાં જોવા મળે છે .

તવજાપુર પાસે હાથીપુરા ગામમાાં તો દર વષે શ્રાવણ માસમાાં રાજસ્થાન રણુજા
પગપાળા સાંઘ જાય છે .
પ્રણાર્ી સંપ્રદાય :દે વચાંદ્ર મહેતા (ઈ.સ. ૧૫૮૨)એ સ્થાપેલ અને પ્રાણનાથે (ઈ.સ. ૧૬૧૮-૧૬૯૫)

જામનગરમાાં પ્રસરાવેલ શ્રી તનજાનાંદ કૃટણપ્રણામી સાંપ્રદાય પણ આ કાલખાંડ દરતમયાન
ખ ૂબ તવકસ્યો. જામનગરનાાં ખીજડા માંઠદરની ધમમપીિના આચાયમ ધનીદાસજી તેમજ
એમના પછી ગાદીએ આવેલા ધમમદાસજી (ગાદી ઈ.સ. ૧૯૪૪)નાાં પ્રેરણા અને

પુરુષાથમથી એમાાં ભારે વધારો થયો. સાંપ્રદાયમાાં આ કાલ દરતમયાન દોઢ લાખ જેટલા
તશટય વધયા અને તેઓનો પ્રચાર નેપાળ, આસામ ઉપરાાંત પાંજાબમાાં તવશેષ થયો.

ગુજરાતમાાં પણ એમની સાંખ્યા વધી. પ્રકાશન પ્રવ ૃતિમાાં ખાસ કરીને સાંપ્રદાયગ્રાંથ
‘સ્વરૂપસાહેબ’ પ્રગટ થતાાં પાિ-પારાયણ વધયાાં તેમજ નવાાં ૧૦૦ જેટલાાં માંઠદરો પણ

બાંધાયા. આ સાંપ્રદાયની સુરતની ગાદી ‘ફકીરીગાદી’ અને જામનગરની ગાદી
‘ગૃહસ્થીગાદી’ કહેવાતી. સુરતની ગાદી સ્વામી પ્રાણનાથથી શરૂ થઈ. તવજાપુર તાલુકામાાં
પ્રણામી સાંપ્રદાયના અનુયાયીઓ માત્ર રામપુરા (કુવાયડા), ધનપુરા (ઘાાંટુ) અને
ભીમપુરા (ઘાાંટુ) ગામોમાાં છે . આ સાંપ્રદાયનાાં અનુયાયીઓ તવજાપુર તાલુકામાાં જ નઠહ

પરાં ત ુ સમગ્ર મહેસાણા જજલ્લામાાં માત્ર આ ત્રણ ગામોમાાં છે . તેમાય પ્રણામી સાંપ્રદાયનુ ાં
એક માત્ર માંઠદર તવજાપુરમાાં રામપુરા (કુવાયડા) ગામમાાં છે . તેનો ઈતતહાસ તપાસતા
માલુમ પડ્ુાં છે કે પ્રણામી સાંપ્રદાયનાાં પ્રચાર અથે શ્રી પ્રાણનાથ સ્વામી રામપુરા

ગામમાાં આવેલા હતા. અને અઠહના લોકો તેમના તશટયો બન્યા હતા. તેમાાં મુખ્ય
પાટીદાર કોમમા જ આ સાંપ્રદાયના અનુયાયીઓ છે .

આમ, ઉપરોતત ઠહિંદુ ધમમનાાં સાંપ્રદાયો તવજાપુર તાલુકામાાં અક્સ્તત્વ ધરાવે છે ,
અને ધાતમિક કાયોની સાથે-સાથે સેવા કાયો પણ કરે છે જે ખરે ખર પ્રશાંસનીય બાબત
કહેવાય. આ સાંપ્રદાયોની શરૂઆત જે પઠરક્સ્થતતમાાં થઈ તેનાાંથી વધારે સારી ક્સ્થતત અને
સમયને અનુરૂપ બદલાવ લાવીને વતમમાનમાાં આ સાંપ્રદાયો જે સેવા કાયો કરી રહ્યા છે
તે ખ ૂબજ પ્રશાંસનીય કહી શકાય તેવા છે .

પાદનોંધ :૧. શાસ્ત્રી હઠરપ્રસાદ ગાંગાશાંકર અને પરીખ પ્રતવણચાંદ્ર લચમનલાલ (સાંપા), ‘ગુજરાતનો
રાજકીય અને સાંસ્કૃતતક ઈતતહાસ’, ગ્રાંથ-૯, ઈતતહાસની, શેિ ભોળાભાઈ જેસાંગભાઈ
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અધયયન-સાંશોધન તવદ્યાભવન, અમદાવાદ, પ્રથમ આવ ૃતિ, તવ. સાં. ૨૦૪૩, ઈ.સ.
૧૯૮૭, પ ૃ-૩૩૫.

૨. Census of India 2011, website.

3. “શ્રીમદ બુદ્ધદ્ધસાગર સ ૂઠરશ્વર મહારાજ”, ગુજરાત તવજાપુર (તવદ્યાપુર) બ ૃહદવ ૃિાાંત, શ્રી
અધયાત્મજ્ઞાન પ્રસારક માંડળ, મુબ
ાં ઈ, ઠદ્રતીય આવ ૃતિ, ઈ.સ. ૧૯૨૫, પ ૃ. ૧૭૧-૧૭૨.

૪. શાસ્ત્રી હઠરપ્રસાદ ગાંગાશાંકર અને પરીખ પ્રતવણચાંદ્ર ચીમનલાલ (સાંપા), ‘ગુજરાતનો
રાજકીય અને સાાંસ્કૃતતક ઈતતહાસ’, પ ૂવોતત. ૧, પ ૃ.૩૩૭.

૫. “શ્રીમદ બુદ્ધદ્ધસાગર સ ૂઠરશ્વર મહારાજ”, ગુજરાત તવજાપુર (તવદ્યાપુર) બ ૃહદવ ૃિાાંત,
પ ૂવોતત. 3, પ ૃ. ૧૦૭.
૬. એજન, પ ૃ. ૧૦૬.

૭. પ્રા. ડૉ. કે. જી. પટેલ પાસેથી સાભાર મળે લી માઠહતીના આધારે .

૮. “શ્રીમદ બુદ્ધદ્ધસાગર સ ૂઠરશ્વર મહારાજ”, ગુજરાત તવજાપુર (તવદ્યાપુર) બ ૃહદવ ૃિાાંત,
પ ૂવોતત. 3, પ ૃ.૧૦૯.
૯. એજન, પ ૃ.૧૧૬.

૧૦. ભટ્ટ કાાંતતકુમાર. સી., ‘રામ કબીર સાંપ્રદાય’, પ ૃ. ૨૦૫.
૧૧. रामकु मार गुप्त, गुजरातके संतोकी हिन्दी साहित्यको देन, पृ. ७९-८०.

૧૨. શાસ્ત્રી હઠરપ્રસાદ ગાંગાશાંકર અને પરીખ પ્રતવણચાંદ્ર ચીમનલાલ (સાંપા), ‘ગુજરાતનો
રાજકીય અને સાાંસ્કૃતતક ઈતતહાસ’, પ ૂવોતત. ૧, પ ૃ. ૩૪૨.
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