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ઐતિહાતિક િાહહત્યમાાં ગ્રામ્યિા, આયોજન અને રચના 
ડૉ. કનૈમારાર ય.નામક 

ભશાદેલ દેવાઇ ગ્રાભવેલા ભશાવલદ્યારમ – વાદયા 
ગજૂયાત વલદ્યાીઠ, ભદાલાદ 

 

 ભાનલજીલનની ળરૂઅત જ ભનષુ્મ એક ફીજા વાથે યશલેાની ળરૂઅત કયી શતી. ત ે

વભમથી વમશૂ બાલના ભાનલભા વલકવી શતી. યંત ુ વમશૂના વલચાયથી વમશૂભા ં યશલેાની 

ળરૂઅત ભધ્માાણ કાભા ંથઇ શતી. અ વભમભા ભાનલનુ ંજીલન ધધબટકત ુ ંશત ુ.ં કદાજ 

ગ્રામ્મની વલબાલનાન ત્માયે વલકાવ થમ શળે. અગ લધતા નલાાણ કાભા ંએ જીલનભા ં

સ્થથય થલા રાગ્મ ત્માયથી ચક્કવ યીતે કશી ળકામ કે, ગ્રામ્મજીલનની ળરૂઅત થઇ શળે. કૃવ 

ને શુારન વાથે થથામી જીલન ને તાના કફીરા થલા ત વમશૂભા ં યશલેાની 

વલબાલના ગ્રામ્મ વથંકૃવતના ઈદ્ભલન કાયણ ફની. બાયતભા ં ગ્રાભ વથંકૃવતન ઈદ્ભલ ણ અ 

વભમભા જ જલા ભે છે.  

બાયતીમ વથંકૃવતભા ંગાભ એક ભશત્લનુ ંઅંગ છે. ગાભન ઈદ્ભલ ને વલકાવ કુદયતી 

શલા છતા ંગાભન ેનગયની નાની એલી પ્રવતકૃવત ભાનલાભા ંઅલે છે. નગયથી નાનુ ંએકભ 

એટરે ગાભ. ગ્રાભજીલનભા ં કુદયતન બાગ ભશત્લન છે. કઇણ ગાભન વલથતાય તથા 

અકાય થથાવનક, બોગલરક રયસ્થથવત તથા ગાભની વાભાજજક રયસ્થથવત ય અધાય યાખત 

જલાભા ંઅવ્મ છે. આવતશાવ જાણલા ભાટેના વારશજત્મક વાધનભા ંગાભ વલળેના નેક ઈલ્રેખ 

જલા ભે છે. પ્રાચીન લૈરદક વારશત્મભા ંઋગ્લેદ, વાભલેદ, મજુલેદ ને થલધલેદ છી એના 

બ્રાહ્મણ ગ્રથં, ઈવનદ ને અયણ્મક ગ્રથંભા ંગાભન કેટરાક ઈલ્રેખ છે. ફોદ્ધ ને જૈન 

ગ્રથંભા ણ ગાભ વલળેના ઈલ્રેખ કયલાભા અવ્મા છે. એના છી વથંકૃત, પ્રાકૃત ને ારી 

બાાના ધભેત્તય વારશત્મભા ં ણ ગ્રામ્મવથંકૃવતની ઝરક જલા ભે છે. એલા ઈલ્રેખથી 

તત્કારીન ગ્રામ્મ વથંકૃવતની સ્થથવત ને તેના વલકાવ વલળે ચોક્કવ યીતે જાણી ળકામ છે. એલા 

કેટરાક ઈલ્રેખ નીચે મજુફ છે.  
ગ્રામ તિશેના િાહહત્ત્યક ઉલ્ેખોોઃ 

પ્રાચીન બાયતીમ વારશત્મભા ં બ્રાહ્મણ ધભધના વારશત્મભા,ં જૈન તથા ફોદ્ધ વારશત્મભા ં

ને ન્મ ધભેત્તય વારશત્મભા ંગાભ વલળે કેટરાક ઈલ્રેખ જલા ભે છે જેનાથી બાયતભા ં
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ગ્રામ્મતાની પ્રાચીનતા વલળે જાણી ળકામ. લૈરદક વારશત્મભા ં ઋગ્લેદ, થલધલેદ તથા 

મજુલેદભા ંગ્રાભ ળબ્દ કુટંુફના ંવમશૂ ભાટે તેભજ નાની લવાશત ભવૂભ એભ ફનેં ભાટે લયામ 

છે. અ લેદભા ંગ્રાભ વાથે ભશાગ્રાભન ણ ઈલ્રખે જલા ભે છે. ઋગ્લેદ ને ઈત્તયકારીન 

લૈરદક વારશત્મભા ં તત્કારીન ગાભ વલળે લણધન અલે છે. અ વારશત્મભા ં નેકલાય ઈલ્રેખ 

ાભત ળબ્દ યુ છે. ગાભની અજુફાજુ યુલણી કયી યક્ષણ ભાટે જે બેખડ જેવુ ંરદલાર જેવુ ં

ઈભુ ંકયાત ુ ં તે યુ. અભ લૈરદક યગુભા ંગ્રાભ, ભશાગ્રાભ, યુ ને લૈરદક વારશત્મના ં છેલટના ં

બાગભા ં નગયન ઈલ્રેખ ભે છે. ભોમધકારીન આવતશાવ જાણલાના પ્રમખુ વાધનના રૂભા ં

વથંકૃત બાાભા ં ચદં્રગપુ્ત ભોમધના ભશાભતં્રી કોરટલ્મના યાજકાયણ વલળનેા જાણીતા ગ્રથં 

થધળાસ્ત્રભા ં ણ ગાભના વલલબન્ન નાભના ઈલ્રખે થમા છે. થધળાસ્ત્રના જનદ વનલેળ 

પ્રકયણભા ંગ્રાભ થથાવનમ, દ્રણમખુ, ખાલધરટક ને વગં્રશણ નાભના પ્રકાયન ઈલ્રેખ થમ છે. 

એનાથી ભોમધકારભા ંઈત્તય બાયતભા ંગ્રામ્મ વથંકૃવત વલળે માધપ્ત ભારશતી પ્રાપ્ત થામ છે.  

ફોદ્ધ વારશત્મભા ંઈલ્રેલખત ગ્રાભક ને ગ્રાભ ળબ્દ નકુ્રભે નાના ગાભ ને વાભાન્મ 

ગાભ ભાટે લયાતા શતા. વત્રવટક વારશત્મભા ંઘ, ગાભ, વનગભ, યુ ને નગયના ંનેક 

ઈલ્રેખ ભે છે. ઈત્તયાધ્મમનના ંફીજા ધ્મામભા ંગ્રાભ, નગય, વનગભ ને યામશાણી કશતેા 

યાજધાની એલા ચાય પ્રકાયન ઈલ્રેખ છે. અચાયાગં સતૂ્રભા ંગાભ, નગય, ખેડ, કબ્ફડ, ભડંફ, 

ટ્ટણ, દ્રણમખુ, અકય, અશ્રભ, વવંન્નલેળ, નૈગભન, યાજધાની એલા ફાય પ્રકાય જણામ છે. 

ાયજજત ચૃ્છા ના સતૂ્રાકં 69થી 73 સધુીભા ંતથા 76ભા ંસતૂ્રભા ંવલવલધ વનલેળ ન ેતેના 

નાભ લગેયેની ભારશતી અી છે. તેભા ં તેના 73ભા ં યુ રક્ષણ ધ્મામભા ં ફૂટ, ખેટ ને 

ગ્રાભની વ્માખ્મામ અલાભા ંઅલેરી છે. ાલણનીના ષ્ટાધ્મામીભા ંલવાશતના ંપ્રકાય તયીકે 

(1) નગય, (2) ગ્રાભ, (3) ઘ, (4) ખેટ ના ઈલ્રખે છે. ાલણનીના વભમ દયમ્માન ગાભની 

વયશદ તેભની કુદયતી રકલ્રેફધંી જેલી કે, જગંર, ઝાડી, નદી થલા ટેકયી દ્વાયા નક્કી થતી. 

યાજાબજે વભયાગંણ સતૂ્રધાય ભા ંભનષુ્મ ભાટે વલવલધ ફાધંકાભ કયનાય ભાટે રખેર 

ગ્રથં છે. તેના ઢાયભા ંધ્મામને નાગયારદ વજં્ઞા નાભ અપ્યુ ંછે. તેભા ંનગયની  નાભાલરી 

અેરી છે. ઢાયભા ંધ્મામના પ્રથભ છ શ્રકભા ં વનલેળનુ ંલણધન છે. તેન વાયાળં જતા 

તેભા ં જે નગયભા ં યાજા યશ ે તે યાજધાની કશલેામ ને ફીજા નગય ળાખા નગય તયીકે 

ઓખાતા. નગય કયતા ંનાની લથતીને કલધટ કશલેાભા ંઅલતુ.ં કલધટ જેવુ ંયંત ુ તેના ંકયતા 

ઓછી લથતીલાળં થથાન વનગભ કશલેાત ુ,ં વનગભથી નાનુ ંગાભ ને ગ્રાભથી નાનુ ંગ્રાભકલ્ 
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શત ુ.ં ભાનવય નાભના લાથતળુાસ્ત્રના ગ્રથંભા ં ગ્રાભરક્ષણ ને નગયરક્ષણ વલળે વલથતાયથી 

અલાભા ંઅલેર છે. ભાનવયભા ંગ્રાભના અઠ પ્રકાય અલાભા ંઅલેર છે. દંડક, વલધતબરૂ, 

નધં્માલતધ, દભક, થલસ્થતક, પ્રથતય, કામકુ ને ચતમુુધખ. લાત્વામન કાભસતૂ્રભા ંનગય, તન 

ને ખલધટ એભ ત્રણ પ્રકાયના ંઈલ્રેખ છે. બ્રહ્માડંયુાણભા ં ખેટ, યૂક ને ગ્રાભન ઈલ્રેખ 

છે.  

અથી પ્રાચીન બાયતીમ વારશત્મભા ંગ્રાભ વલળેના ઈલ્રેખથી થષ્ટ થામ છે કે, રગ-

રગ વભમભા ં ગ્રાભ વલળેની કેટરીક જુદી-જુદી વલબાલનાઓ શતી ને એ ગાભ વલળેના 

વલવલધ નાભથી જાણી ળકામ છે. લવાશતના પ્રકાય ને એના વલકાવથી ગાભ ને નગય 

વલળે નક્કી કયલાભા ંઅલત ુશત ુ.ં નાની લવાશતભા ંલવલાટ કયતી લથતી છૂટી છલાઇ યશતેી 

શતી. અ વભમભા ંગાભની અંદય વામરુશક લવલાટનુ ંભશત્લ વવલળે શલાનુ ંદેખામ છે. કઇ 

ણ ગાભન વલથતાય તથા અકાય થથાવનક બોગલરક રયસ્થથવત તથા ગાભની વાભાજજક 

રયસ્થથવત ઈય અધાય યાખત શત. એલી યીતનેા નેક ઈલ્રેખ પ્રાચીન વારશત્મભા ંજલા 

ભે છે.  
 

 

ગ્રામ્ય આયોજન અને રચના 
ગાભન અમજન એ ગાભની વલબાલનાન વોથી ભશત્લન ામ શત. કઇણ 

વલથતાયને ક્યાયે ગાભ થલા ત નગય કશલેામ છે. એના અમજન ને યચના ઈય 

અધારયત શમ છે. પ્રાચીનકાભા ંગ્રાભવ્મલથથાના અમજન અંગે વલલબન્ન વારશજત્મક ગ્રથંભા ં

કેટરીક ભારશતી ભે છે. ગાભન અકાય, એની લવાશત, લથતીન પ્રકાય લગેયે ફાફત 

ગાભના અમજન ભાટે ભશત્લના શતા. એનાથી જ ગાભની ઓખ ઈબી થતી શતી. 

અમજનની નજયે વલચાય કયતા ં તેભ લયાતી યેખા ને અકૃવતઓની શકીકત દેખામ છે. 

તેભા ંચયવ, રફંચયવ, ષ્ટકણ, ગ ને રફંગ અકૃવતઓનુ ંભશત્લ અંકાત ુદેખામ છે 

ને વત્રકણનુ ં ભશત્લ પ્રભાણભા ં ઓછ ં દેખામ છે. જૈન બશૃત કલ્સતૂ્ર બાષ્મ એ પ્રાચીન 

બાયતીમ ગાભ ને તેભના ંઅમજન વલળે ઘણી ભારશતી યૂી ાડે છે. અ ગ્રથંભા ંગાભના 

કેટરાક પ્રકાય ગણાવ્મા છે. થધળાસ્ત્ર ને ભાકધન્ડેમ યુાણ પ્રભાણે જાવત લણાધવધલાવ, અકાય 

ને ભાગોના અમજનની દૃષ્ષ્ટએ વલવલધ પ્રકાયના ંગાભ શતા. અ ફનંે ગ્રથં પ્રભાણે ગાભભા ં

ખેતી કયનાય શદુ્રની જ લથતી શતી, વત્રવટક ને જૈન અગભ ઈયથી એભ રાગે છે કે, જુદા-
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જુદા ધધંાલાી જાવતઓભા ં જુદા-જુદા ગ્રાભ ઇ.વ. લૂેના ચથા, ાચંભા ંને છઠ્ઠા વૈકાભા ં

યચાતા શળે ણ છીના ંકાભા ંદયેક ગ્રાભભા ંનેક ધધંાલાી જાવતઓ યશતેી.   

અકાય, ભાગધ, અમજન, લણાધવધલાવ ને ભરંદય અમજનની દૃષ્ષ્ટએ પ્રાચીન 

લાથતળુાસ્ત્રના ગ્રથં ભાનવાયભા ંગાભના અઠ પ્રકાય દળાધવ્મા છે. દંડક, વલધતબરૂ, નધંાલતધ, 

દભક, થલસ્થતક, પ્રથતાય, કામુધક ને ચતમુુધખ. ભમ મવુન ગાભ અમજન ભાત્ર ભાગધ 

અમજનની દૃષ્ષ્ટએ કયે છે. તેભના ભત પ્રભાણે ગાભના બેદ અ પ્રભાણે છે - દંડક, થલસ્થતક, 

પ્રથતાય, પ્રરકણધક, નધંાલતધ, યાગ, દભક ને શ્રીવતસ્થથત. ભાનવાય ને ભમ મનુીએ 

ગણાલેરા ગાભના વાભાન્મ પ્રકાય ઈયાતં ફીજા ચાય પ્રકાય ઈભેયીને કાવભકાગભ ગાભના 

લણોની વખં્મા 15 જણાલે છે. કાવભકાગભ પ્રભાણેના ગાભના અ ચાય પ્રકાય અ પ્રભાણે છે - 

વંત્કય, કંુબક, શ્રીલથત ને લૈરદક ગાભ. ગાભનુ ં કદ લધતા ં તેભા ં યશઠેાણના ં ભકાનના 

ફાધંકાભ બોગલરક રયફને રીધે વલવલધ પ્રકાયે લધતા જતા ં દેખામ છે. તેથી ગાભના 

અકાય ય તેની વય ડે છે. નાનુ ંએક પલમાનુ ંવાટ પ્રદેળભા ંલવેલુ ંગાભ ભટે બાગે 

રફંચયવ ઘાટ ધયાલત ુ ંથામ છે. તે જ યીતે નદીકાઠંાની વાટ બેખડ ય લવેરા ગાભન 

અકાય રફંચયવ દેખામ છે. ગાભના અમજનભા ંજાળમનુ ં ભશત્લ ઘણુ ં છે. નદીકાઠંાની 

ભાપક તાલ ય જ્માયે ગાભન લવલાટ થામ ત્માયે તાલના ઘાટ, તેના અકાય ય ણ 

ગાભના અકાયન અધાય શમ છે. તેથી ગાભના યથતા વીધા શલા છતા ંતનેા તાલ તયપના ં

બાગભા ંલાકં દેખામ છે.  

વાભાન્મ યીતે ગાભની યચનાભા ંલાશન વ્મલશાય ભાટેના ભાગોની યચના લધ ુ થષ્ટ 

શમ છે. ભાગધની ફનેં ફાજુએ લથતી શમ છે. ગાભન મખુ્મભાગધ ગાભની ભધ્મભા ં વનકત 

શમ ત્માયે વાટ પ્રદેળભા ં તે ગાભના મખુ્મભાગધની ફનેં ફાજુએ અલેરા ભકાન, લાડા 

આત્માદીની ાછ ણ ભાગો તૈમાય થામ છે. ને એ યીતે શાયફધં ભકાનલાા ગાભના 

ઓછાભા ંઓછા ત્રણ ભાગો શલાની ળક્યતા યશ ેછે.  

કુટંુફના કઇ મૂ રુૂે જે તે થથે અલાવ ફાધં્મા શમ ને કાક્રભે કુટંુફ ને 

વતયાઇઓ લધતા અખુ ંગાભ તૈમાય થલાની લાત અણા નેક ગાભભા ંપ્રચલરત શઇ 

ગાભના ંક્રભળઃ વલકાવની રદળાનુ ંસચૂન કયે છે. વાભાન્મ યીતે કઇ ણ ગાભ એલી યીત ેફને 

ને વલકવે છે. પ્રાચીનકાભા ંણ ગાભનુ ંસજૃન ને વલકાવ એલી યીતે જ થમ શત. જેભ-

જેભ વભમ અગ લધત ગમ તેભ-તેભ વગલડભા ંવદૃ્ધદ્ધ જલા ભે છે તેભ છતા ંગાભની જે 
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મખુ્મ વલળેતા શતી કે, તે લધાયે પ્રાકૃવતક શતા ને પ્રકૃવત પ્રદત્ત લથતઓુ ય લધાયે વનબધય 

શતા, અ વલળેતા કામભ યશી ને ગાભ પ્રકૃવતના વોથી લધાયે નજીક થતા ગમા. 

ઈયાતં થથાતંય દ્વાયા ણ વનલેળના ં વલકાવની ઘણી શકીકત જલા ભે છે. તેભા ં

ખાવકયીને યાજ્માવશ્રત કુદયતી અવત્તથી થતા,ં લવતી લધતા થતા ને, વ્માાય ઈદ્યગ 

ભાટે થતા થથાતંય ભશત્લના ં છે. અલા થથાતંય વામરૂશક શમ ત્માયે અલા લવલાટથી 

લવતા ંગાભભા ંઘણીલાય એક જાતના ં કે જુદી-જુદી જાતના ંનેક પ્રદેળભાથંી અલતા ંરક 

ફીજા પ્રદેળભા ંલવતા જલાભા ંઅલે છે. અલા ગાભભા ંપલમા, ભશલ્રા, , રકલ્રા જેલા 

વલવલધ લવલાટના થથાન અલે છે.  

ગ્રામ્મતા વલળે કેટરાક પ્રાચીન બાયતીમ વારશત્મભા ં જે ઈલ્રેખ કયલાભા ં અવ્મ છે 

એનાથી અ વભમભા ંકેલી યીતે ગ્રામ્મ વથંકૃવતન ઈદ્ભલ થમ ને એન વલકાવ અંગેની ભારશતી 

ભી અલે છે. બ્રાહ્મણ ધભધ વારશત્મ, જૈનધભધ વારશત્મ ને ફોદ્ધધભધના વારશત્મના વાથ-ેવાથે 

ધાવભિક વારશત્મભા ં ણ ષુ્ક પ્રભાણભા ં ગાભ વલળેના ઈલ્રેખ છે. ગાભના નાભ, એના 

પ્રકાય, લવાશતના અધાયે એના વલલબન્ન વલબાજન, એના અમજન પ્રભાણે એના વલલબન્ન 

પ્રકાય, એની યચનાની યીત ને એ યીત ઈય અધારયત એના વલલબન્ન પ્રકાય વલળે અ 

વાધનભા ંમાધપ્ત ભારશતી ભે છે. પ્રાચીન કાની વલલબન્ન ળશયી વભ્મતાઓ છી જે ગ્રામ્મ 

વભ્મતાન ઈદમ થમ એ બાયતભા ંભાનલવભાજના વલકાવના આવતશાવ ભાટે ભશત્લની ફાફત 

શતી ને એના જ ભ્માવથી એ ચોક્કવ યીતે જાણી ળકીએ કે, ભાણવ અ અધવુનક યગુને 

કેલી યીતે જુએ છે ને શીં સધુી શોંચલા ભાટે ભાનલે કેટરાક પ્રમાવ કમાધ શતા. અ 

પ્રમાવને ઐવતશાવવક વદંબધભા ંજ વાચી ન ેવાયી યીતે જઇ ળકીએ છીએ. લતધભાનભા ંજ્માયે 

ગાભની વલળેતાઓ ગણાલી ત્માયે એ જ પ્રાકૃવતક વનબધયતાની વલળેતા વોથી અગ યશ ેછે 

ને એના અધાયે જ ગાભનુ ંસ્થતત્લ નકકી કયલાભા ંઅલે છે.  
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