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એબ્વટે્રક;  
                બાયતભાાં ભૌમયકાભાાં અળોકે ફૌદ્ધધભયનાાં પ્રચાયભાાં ભશત્લનો બાગ બજવ્મો શતો. 
ત્માયફાદ કસનષ્ક, શય લગેયે એ તેન ે સલકવાલલાભાાં નોંધાત્ર પાો આપ્મો. ગજુયાતભાાં 
ક્ષત્રકા દયમ્માન ફૌદ્ધધભય વ્માક પ્રભાણભાાં સલસ્તમો. વૌયાષ્ટ્રનાાં જૂનાગઢ, ખાંબાલરડા, 
ફોરયમા, તાજા લગેયે અનકે સ્થોએથી ફૌદ્ધ સલશાયો અન ેગપુાઓ ભી આલેર છે. ળાભાજી 
ાવ ે દેલની ભોયી નાભના સ્થેથી સલળા ઈંટેયીસ્તૂ અન ે સલશાય ભી આવ્મા છે. 
અનભૈુત્રકકા દયમ્માન ગજુયાતભાાંથી ફૌદ્ધધભય ધીયે ધીયે લપુ્ત થલા રાગ્મો. બાયતનાાં અન્મ 
પ્રદેળોની જેભ અશીં ણ જૈન ધભયને યાજ્માશ્રમ ભતાાં ફૌદ્ધધભયને ભયણતોર પટકો ડમો. 
જૂનાગઢ જેલા પ્રાચીન લાયવા ધયાલતા ળશયેભાાં ફૌદ્ધ ધભયને રગતી ગપુાઓ, સલશાયો, સ્તૂો 
લગેયે આલેરા શોલા છતાાં વાભાન્મ પ્રજા અને તાંત્ર તેના તયપ ઉદાવીનતા ફતાલી યહ્ય ુશોમ તેવ ુ
રાગે છે. 
કી લર્્યવ; સલશાય , સ્તુો , ચૈત્મો, ધભય આજ્ઞાઓ, વાંઘાયાભ 
પ્રસ્તાવના:-  
બાયતભાાં ફહ ુઓછા એલા ળશયેો યહ્યા છે કે જેનો સવરસવરાફાંધ શજાય ફ ેશજાય લયનો ઇસતશાવ 
પ્રાપ્ત થતો શોમ. એભાન ુએક નગય જૂનાગઢ છે. આ નગયભાાં વમ્રાટ અળોકથી ભાાંડીને નલાફ 
ભશાફતખાનજી ત્રીજા સધુીનાાં યાજાઓનાાં અલળેો અન ેઈસતશાવ જલામેરો યહ્યો છે. ગજુયાત 
યાજ્મનાાં વૌયાષ્ટ્ર પ્રાાંતભાાં આલેર જૂનાગઢનો છેલ્રા ૨૫૦૦ લયનો કડીફદ્ધ, વાંગ એકસતુ્રતા 
લાો ઈસતશાવ પ્રાપ્ત થામ છે. જેનાાં ભશત્લનાાં અલળેો શજુ અડીખભ ઊબા છે. જેભાાં ઉયકોટ, 
ઈટલા સલશાય, અળોક સળરારેખ, ફૌદ્ધ ગપુાઓ, ફેરયમા સ્તૂ લગેયે ગણાલી ળકામ.  
ગજુરાતમાાં ફૌદ્ધ ધમમનો વવકાસ.:-  

શ્રભણ વાંપ્રદામોભાાં જૈન ધભયની જેભ ફૌદ્ધ ધભય ણ ભશત્લન ુ સ્થાન ધયાલે છે. ફૌદ્ધ 
ધભયનાાં પ્રલતયક ગૌતભ બદુ્ધ શતા. તેભણ ેગશૃત્માગ કયી જગતનાાં કલ્માણ ભાટેનુાં કામય આયાંભ્ય.ુ 
લાયાણવી ાવેનાાં વાયનાથ ભાાંથી તેભણ ેધભયચક્ર પ્રલતાયવ્ય.ુ ધીયે ધીયે તેભનાાં અનમુામીઓની 
વાંખ્મા લધલા રાગી. તેભની સલચાયવયણી બાયતભાાં ‘ફૌદ્ધધભય’  તયીકે પ્રચલરત થઇ. આ 
વાંપ્રદામભાાં ળફૃઆતભાાં મસૂતિજૂાને સ્થાન ન શત.ુ ણ ળતકો ફાદ અન્મ ધભોની વાભ ે ટકી 
યશલેા ાછથી મસૂતિજૂા અનાલલાભાાં આલી. આ વાંપ્રદામભાાં ણ સલસલધ દેલ-દેલીઓની 
જૂા અન ેસલસધ-સલધાનો પ્રચલરત છે. 
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ધીયે-ધીયે ફૌદ્ધધભયને યાજ્માશ્રમ ભલા રાગ્મો. ભૌમયકાભાાં અળોકે ફૌદ્ધધભયનાાં 
પ્રચાયભાાં ભશત્લનો બાગ બજવ્મો શતો. ત્માયફાદ કસનષ્ક, શય લગેયે એ તને ે સલકવાલલાભાાં 
નોંધાત્ર પાો આપ્મો. ગજુયાતભાાં ક્ષત્રકા દયમ્માન ફૌદ્ધધભય વ્માક પ્રભાણભાાં સલસ્તમો. 
વૌયાષ્ટ્રનાાં જૂનાગઢ, ખાંબાલરડા, ફોરયમા, તાજા લગેયે અનેક સ્થોએથી ફૌદ્ધ સલશાયો અન ે
ગપુાઓ ભી આલેર છે. ળાભાજી ાવ ેદેલની ભોયી નાભના સ્થેથી સલળા ઈંટેયીસ્તૂ અને 
સલશાય ભી આવ્મા છે. જૂનાગઢ ાવ ેઈંટલાનાાં ખોદકાભભાાં ‘રુદ્રવેન સલશાય’ ભી આવ્મો છે. 
પ્રાચીન ફૌદ્ધ વારશત્મભાાં ભગૃકુચ્છ અન ે વોાયકનો લાયાંલાય ઉલ્રખે આલ ે છે. કદાચએ 
ફૌદ્ધધભયનાાં મખુ્મ કેન્દ્રો શોમ તેભ જણામ છે.  
 ગજુયાતભાાં ફૌદ્ધધભયની નોંધ રેતા ચીની માત્રી હ્ય-ુએન-ત્વાાંગ જણાલે છે કે, “બફૃચભાાં 
ફૌદ્ધ વાંઘાયાભ છે,  જેભાાં ત્રણ શજાય ભશામાનનાાં અનમુામીઓ અભ્માવ કયે છે. કચ્છભાાં દવ 
સલશાયો શોલાન ુ જણાલે છે. લડનગયભાાં (આનાંદયુ) દવ વાંધાયાભો શતા. વૌયાષ્ટ્રભાાં ચાવ 
સલશાયો શતા. લરબીભાાં ફૌદ્ધધભય લધાયે પ્રચલરત શતો. સલખ્માત ફૌદ્ધ આચામો સ્સ્થયભસત અન ે
ગણુભસતએ લરબી ાવેના સલશાયભાાં યશીને ોતાના પ્રસવદ્ધ ગ્રાંથોની યચનાાં કયી શતી. ભૈત્રકોનાાં 
તામ્રત્રોભાાં ફૌદ્ધસલશાયોન ે દાન આપ્માનો ઉલ્રખે છે.1લરબીએ ફૌદ્ધસલદ્યાનુાં કેન્દ્ર શત.ુ 
અનભૈુત્રકકા દયમ્માન ગજુયાતભાાંથી ફૌદ્ધધભય ધીયે ધીયે લપુ્ત થલા રાગ્મો. બાયતનાાં અન્મ 
પ્રદેળોની જેભ અશીં ણ જૈન ધભયને યાજ્માશ્રમ ભતાાં ફૌદ્ધધભયને ભયણતોર પટકો ડમો..  
 આભ, ગજુયાતભાાં ફૌદ્ધધભયનો પ્રચાય ઇ.વ. લેૂથી ળફૃ કયીને નલભાાં દવભાાં વૈકા સધુી 
શતો. આ વભમ દયમ્માન ફાંધામેરા સ્તૂો, સલશાયો, ગપુાઓ લગેયેનાાં અલળેો ગજુયાતનાાં 
સલસલધ સ્થોએથી ભી આલ ેછે. 
જૂનાગઢનાાં ફૌદ્ધકાીન સ્થાત્યો:- 
 ક્ષત્રકાનાાં ઈભાયતી અલળેોભાાં ગપૂા-સલશાયો તથા ચૈત્મ ગશૃો ઉયાાંત ઈંટેયી સલશાયો 
અન ેસ્તૂ ણ ઉરબ્ધ છે. આલા ફ ેસ્તૂો જૂનાગઢ ભાાંથી ભી આવ્મા છે.2  
ફોરરયા સ્તૂ :- 

પ્રાચીનકાભાાં બદુ્ધ કે તેભનાાં નોંધાત્ર અનમુામીઓનાાં અલળેો જેલાકે, લા, દાાંત, 
અસ્સ્થ લગેયેને વાચલી યાખલા સ્ભાયકો યચાતાાં આલા સ્ભાયકો ‘સ્તૂ’ તયીકે ઓખાતા.3 
જૂનાગઢ ળશયેથી દલક્ષણ-લૂયભાાં વાત ભાઇર તથા લગયનાય દયલાજેથી દલક્ષણ તયપનાાં 
ઢોાલની દલક્ષણ-લેૂ આ સ્તૂ છે. એની લૂયભાાં ફોયદેલીનુાં ભાંરદય છે. ફોયના ષુ્ક વકૃ્ષો આ 
ખીણભાાં આલેરા શોલાથી આ સલસ્તાય “ફોરયમા-ખીણ” થી ઓખામ છે. આ ઉયથી ભાંરદયનુાં 
નાભ “ફોયદેલી” અન ેસ્તૂનુાં નાભ “ફોયીમા-સ્તૂ” ડયુાં શોલાનુાં કશલેામ છે.  
 જૂનાગઢનાાં યૂાતત્લસલદ અને ઈસતશાવકાય સ્લ.  બગલાનરાર ઈન્દ્રજીન ેફોયદેલી ખાત ે
પ્રાચીનકાના ફૌદ્ધ અલળેો શોલાની બા ભી શતી અન ેતેભના પ્રમત્ન છી જેમ્વ કેમ્ફેર ે 
ઈ.વ. ૧૮૮૮ભાાં ઉત્ખનન કયુું અન ેઆખો સ્તૂ ળોધી કાઢયો. જે સ્તૂ ૧૮*૨૨*૩ (ઈંચ)ના 
ભાની રારા ઈંટોનો ફનાલેરો શતો. ઉત્ખનન વભમે તેની ઉંચાઈ રગબગ ૪૫ ફૂટની શતી. 
અશીં ૧૮૪*૨૦ ફૂટ સલસ્તાયભાાં ૩૯ ફૂટની ઉંચાઈએથી તેના અલળેો ભળ્મા શતા. જોકે આજે તો 
આ ફધ ુનાળ ામ્યુાં છે.4 
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 સ્તૂ ભાાંથી પ્રાપ્ત ઈંટોના કદ તથા બાયતના અન્મ વભકારીન સ્તૂોનાાં તરુનાત્ભક 
અભ્માવ ઉયથી આ સ્તૂ ઈસનુી ફીજી વદીનો શોલાનો વાંબલ છે. સ્તૂનાાં ભધ્મબાગ ભાાંથી 
એક ભાટીન ુઅસ્સ્થાત્ર ભી આવ્ય ુછે. આ ાત્રભાાં થ્થયનો દાફડો શતો, જેની અંદય તાાંફાનો 
દાફડો, તાાંફાના દાફડાભાાં ચાાંદીનો અન ેતેની અંદય વોનાનો દાફડો શતો. જેભાાં આંગીના નખ 
જેલડા અસ્સ્થ વાચલી યાખલાભાાં આલેર શતાાં. આ ઉયાાંત એક ઝલેયાત  ભાણેક, નીરભણી અન ે
વપેદ નીરભણી ણ ભી આવ્માાં છે.  
 ફોરયમા સ્તૂથી આગ ફીજો એક સ્તૂ ભળ્મો છે જેને સ્થાસનક રોકો “ફડી રાખાભેી” 
નાભ ે ઓખ ે છે. અશીંથી પ્રાપ્મ લસ્તઓુ જૂનાગઢ વાંગ્રશારમભાાં (વક્કયફાગ) સયુલક્ષતણે 
યાખલાભાાં આલી શતી. આ સ્તૂની તવલીયો અન ેતેનુાં લણયન ફેંગાર એસળમાટીક વોવામટીના 
જનયરભાાં ઈ.વ.૧૮૮૫ભાાં છામેરો જોલા ભે છે.    
ઇંટવા વવહાર:- 
 ઇંટલા સલશાય એ લગયનાય તેટીભાાં ફૃામતન લાા યસ્તે એકાદ રકરોભીટય આગ 
જતા આલે છે. આ સ્થે ઇ.વ.લેૂ કોઇ ફૌદ્ધ ભઠ કે સલશાય શતો. ઇ.વ. ૧૯૪૯ ભાાં આ ખાંડયન ુ
ખોદકાભ આચામય લગયજાળાંકય લલ્લ્બજીએ કયુય. સલશ્વભાાં પ્રાચીન વાંસ્કૃસત અને વભ્મતાભાાં ગૌયલ 
રઇ ળકીએ એલા બવ્મ યુાતની અલળેો શાથ રાગ્મા. અશીં ઈંટલાનાાં ટેકયા ઉય ઉત્ખનન 
કયતા ૨૦ * ૩૦ ની પયવ ઉયાાંત ૧૦ * ૧૦ ફૂટનાાં વાત અને ૨૬ * ૧૦ ફૂટનો એક એલા આઠ 
ઓયડાઓ ભળ્મા શતા. ઓયડાની આગ ાાંચ ફૂટ શોી ઓવયી ભો શતી. ૭ * ૭ ફૂટની 
ત્રણ ઓયડીઓ ભી કે જેનો અશીંના રોકો ેળાફખાનાાં તયીકે ઉમોગ કયતા શળે. ૩૦ ફૂટ 
રાાંફી ગટય ણ ભી આલી છે. આજે ણ આ સલસ્તાયભાાં રાર યાંગની વાંખ્મા ફાંધ ઈંટો ભે 
છે. આથી જ તેન ે‘ઈંટલા’ નાભ આલાભાાં આવ્ય ુછે.  
 અશીંથી કલેરી ભાટીન ુ એક મદુ્રાાંક ભી આવ્ય ુ છે. મદુ્રાાંકનો લતુયનો વ્માવ એક 
ઈંચનો છે. તેની ભધ્મભાાં સત્રકુટ લયતની આકૃસત છે. એના વતૃાકાયે બ્રાસિ રેખ છે. ‘ભશાયાજ 
રુદ્રવેન સલશાયે લબવુાંઘસ્મ’ આ રુદ્રવેન એ ભશાક્ષત્ર રુદ્રવેન ૧રો શોલો જોઇએ અને આ સલશાય 
તેણે ફૌદ્ધ લબવુાંધ ભાટે ફાંધાવ્મો શોલાન ુવાંબલ છે.5 
 આ ઉત્ખનન ભાાંથી ૧૮ * ૧૨ * ૩ (ઈંચ) ભાની રાર યાંગની ઈંટો ભી આલી છે. 
કોઈ કોઈ ઈંટભાાં શયણ, સવિંશ, અને નાના ફાકની છા દેખાતી શતી. તે ફતાલે છે કે ઇ. વ. ના 
ફીજા વૈકાભાાં લગયનાયભાાં સવિંશ શોલા જોઇએ. આ ઉયાાંત ફે ચાાંદીના સવક્કા, તાાંફાના ફહ ુનાના 
સવક્કા, ગટયનાાં ઢાાંકણા, ભાટીના લાવણોનાાં ટુકડા, કુાંજા, નાચા, વોન ુકવલાનો થ્થય, સવિંશની 
દાઢ, લજનીમા, ચટ્ટણી લાટલાનાાં થ્થય, અફયખનાાં ટુકડા લગેયે ભળ્ય ુ શત.ુ આ ફધી 
લસ્તઓુને જૂનાગઢ (વક્કયફાગ) મ્યલુઝમભભાાં ભોકરી દેલાભાાં આલી છે.  
 ઉત્ખનન થમા છી યુાતત્લખાતાનાાં પ્રધાન ફરલાંતયામ ભશતેા જૂનાગઢનાાં તત્કારીન 
કરેક્ટયશ્રી ફનેસવિંશજી ઝારા લગેયે સ્થ જાલી યાખલા ફૃ ૧૦૦૦ની ભદદ વયકાય ાવે ભાાંગી 
ણ તે મોગ્મ વભમવય ન ભતા ચોભાવાભાાં ફધજુ ાછુ બયૂાઇ ગય.ુ ચોભાવા છી ફૃ. ૧૦૦૦ 
નો ડ્રાફ્ટ આલતા તે ાછો ભોકરી આપ્મો. તે સ્થે ભાટી યુાઇ ગઇ અને ઝાડી-ઝાાંખયા ઊગી 
સનકળ્મા. શારતો ત્માાં ભાત્ર ામા જોલા ભે છે. અને યુતત્લખાતાન ુમ ૂાંગ ુફોડય ત્માાં ઊભ ુછે.6  
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ફાવા પ્યારાની ગપુાઓ:- 
 આ ફૌદ્ધ ગપુાઓ છે ણ તેન ુનાભ આ ગપુાની વાભે આલેરા ફાલા પ્માયેનાાં ભઠનાાં 
સ્થાક ફાલા પ્માયેનાાં નાભથી ઓખાલા ભાાંડી. ફાલા પ્માયા જૂનાગઢનાાં રદલાન અભયજીનાાં 
વભમભાાં થઇ ગમા.  
 ઉયકોટની ાછ ત્રણ શાયભાાભાાં આ ગપુાઓ ખડકભાાંથી કોતયી કાઢલાભાાં આલી છે. 
આ ગપૂાઓને ઈ.વ. લેૂ ફીજી-ત્રીજી ળતાબ્દીની ભાનલાભાાં આલે છે. આ ગપુાના મખુ્મ દ્વાય 
ઉય રતા કે લેરની આકૃસતઓ કોતયેરી છે. આ ગપુાઓભાાં ચૈત્મ નથી છતા તેના આકાય 
ઉયથી એભ સ્ષ્ટ ણે જણામ છે કે આ ગપુાભાાં પ્રદલક્ષણા કયી ળકામ તેલો સ્તૂ શળે. આ 
ગપુાનો છેડો અધય ગોાકાય છે. ફીજી ગપુાઓ ચોયવ અથલા રાંફચોયવ છે. તેભા એક ચૈત્મ 
ગલાક્ષ સવલામ અરાંકયણ નથી. ગલાક્ષો વાદા છે. તેના સ્તાંબો ણ ફહ ુયુાણી ગપુાઓભાાં શોમ 
છે તેલા છે. ગપુા ૨૦ ફુટ શોી છે અને ૨૬ ફુટ ઊંચી છે તેની આગ ાાંચ ફુટ શોફૄ દ્વાય છે.  
 આ ગપુાનાાં મખુ બાગ ઉયનાાં અધય સ્તાંબોભાાં અને તોયણ ઉયનાાં નાગ દન્તો ભાાં 
સવિંશોની આકૃસતઓ શોલાથી તે ફૌદ્ધોન ુધભયસ્થાન શોલાન ુયુાતત્લસલદ્દો ભાને છે. ઈ.વ. ૬૪૫ ભાાં 
જૂનાગઢભાાં આલેરા હ્ય-ુએન-ત્વાાંગે નોંધ્ય ુછે કે અશીં ૫૦ જેટરા વાંઘાયાભ છે અને તેભા ૩૦૦૦ 
લબઓુ યશ ેછે.7 જો તે આજ ગપુાઓ શોમ તો તેને છઠ્ઠી કે વાતભી વદીની ગણલી ડ.ે  
 જો કે આજે તો ગપુાભાાં એક રદલારનાાં થ્થયભાાં શનભુાનજી અને ભતૂ ગાંગાયાભ 
ફતાલલભાાં આલે છે. શનભુાનજી તો કોતયેરા અને સવિંદુય રગાડરેા ફતાડમા છે. જે કોતયકાભ 
છીથી થય ુશળે એભ રાગે છે.  
ખારા-કોરિયાની ગપુાઓ:- 
 આ ગપુાઓ કાા થ્થયનાાં એક ભોટા શાડ ભાાંથી કોતયી કાઢલાભાાં આલી છે. આ 
ગપુાભાાં એક સ્તાંબ સવલામ ક્ાાંમ કોઇણ પ્રકાયન ુસળલ્કાભ નથી. સનષ્ણાાંતો તેનો વભમ ઈ.વ. 
ની ફીજી કે ત્રીજી વદીનો ગણે છે. 
 આ ગપુાઓ ૨૫૦ ફુટ રાાંફી અને ૮૦ ફુટ શોી છે. ૧૬ થાાંબરાઓ ગપુાના આધાય 
સ્તાંબ ફની યહ્યા છે. દયેક ગપુાભાાં ફેવલાનાાં ઓટરા છે. ગપુાનાાં સિભ બાગભાાં એક ખાંડ છે 
એની ભધ્મભાાં કુાંડ છે. કુાંડભાાં ઉતયલા ભાટે ગસથમા છે. આ ગપુાઓભાાં ઘણી જગ્માએ ળાંખ 
લરસભાાં અક્ષયો કોતયેરા શોલાન ુસલદ્વાનો જણાલે છે. ગપુાન ુમખુ્મ પ્રલેળ દ્વાય દલક્ષણ રદળાભાાં છે. 
આ ગપુા એક જ ભાની છે. ફીજો ભા શોલાની વાંબાલનાાં આગનાાં ીરય ઉયથી રાગે છે.8 
 આ ગપુાઓ નાજુફીફીનાાં ભકફયાની ફાજુભાાં લૂયભાાં આલેરી છે. શાર કેન્દ્ર વયકાયનાાં 
યુાતત્લખાતા દ્વાયા યલક્ષત છે. વૌ પ્રથભ ઈ.વ. ૧૮૨૨ ભાાં કનયર ટોડ જૂનાગઢ આવ્મો ત્માયે તેણ ે
આ ગપુાઓ જોઇ શતી. ત્માયે તે ‘ખેંગાય ભશરે’ નાાં નાભથી ઓખાતી શતી.9 ‘ખાયા-કોરડમા’ 
નાભ ઇ.વ. ૧૮૨૨ છી ભળ્ય ુશોલાન ુવાંબલ છે. જેમ્વ ફજવે ણ ‘ખેંગાય ભશરે’ તયીકે જ તેને 
ઓખાલ ેછે.  
 ખાયા-કોરડમો એ પ્રસવદ્ધ ચોય કે લ ૂાંટાયો શતો. તેના સલે ઘણી દાંતકથાઓ 
કારઠમાલાડભાાં પ્રસવદ્ધ છે. તે કદાચ આ ગપુાઓનો ઉમોગ આશ્રમ ભેલલા કે લ ૂાંટેલ ુ ધન 
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વાંતાડલા કયતા શળે. ખાયા  અને કોરડમા ફાંને અરગ શતા અને ક્ાયે થમા તેના સલે કોઈ 
ચોક્ક્વ ભારશતી ભતી નથી યાંત ુઆજે આ ફૌદ્ધગપુાઓ વાથે તેભન ુનાભ જોડાઇ ગય ુછે. 
 જૂનાગઢ યાજ્મનાાં યુાતત્લ ખાતાએ ઇ.વ. ૧૯૩૬ભાાં આ ગપુાઓ ફૃ. ૭૩ ખચી વયખી 
કયાલી શતી. આ ગપુાઓની ાછ નલાફીકાભાાં થ્થયોની ખાણ ખોદલાભાાં આલતા ગપુા 
વમશુનો દેખાલ ફગડી ગમો છે. આજે તો આ ગપુાઓને પયતે લયાંડો લાીને દયલાજો મકેૂર છે. 
ગપુા જોલાની રટરકટ ફૃ. ૫ રેલાભાાં આલે છે. યાંત ુભોટે બાગ ેઆ અલાલફૃ સ્થે પ્રલાવીઓ કે 
ચોકીદાય બાગ્મેજ જોલા ભે છે.  
ઉરકોટની ફૌદ્ધ ગપુાઓ;- 
 જૂનાગઢની ગપુાઓભાાં વૌથી લધ ુ કરાત્ભક અને ચરડમાતી તથા અરાંકૃત સ્તાંબોલાી 
આ ગપુાઓ છે. ઉયકોટનાાં રકલ્રાભાાં આલેરી આ ગપુાઓ સ્થનાાં નાભ ઉય થી ‘ઉયકોટ-
ગપુા’ તયીકે ઓખામ છે. ગપુાઓ ફ ેભા લાી છે.10 આ ગપુાઓભાાં કોઇ ધભયનાાં પ્રસતકો જોલા 
ભતા નથી. આ ગપુાઓ ઇસનુી ફીજી વદી થી ચોથી વદી સધુીભાાં કાંડાયાઇ શોલાન ુભાલભૂ ડ ે
છે. ગપુાના ઉમોગ સલે ણ સલદ્વાનોભાાં ભતબેદ છે. કોઇ કશ ે છે કે, આ ગપુાઓ લબઓુનાાં 
સલશાય સ્થાન તયીકે ઉમોગભાાં રેલાતી શળે તો લી કેટરાક તેને યાંગબલન ભાને છે કાયણ કે, 
આ ગપુાઓભાાં લચ્ચે એક ચોક છે અને પયતી ફાજુ ફેવલાનાાં ઓટરા છે. તથા સિભ ફાજુની 
ફે ગપુાઓ કરાકાયો ભાટે સલશ્રાભકક્ષ જેલી છે. તો ફજવે તેને પ્રભોદ બલન ગણાલે છે. શરેા 
ભજરે એક ખલુ્રો કુાંડ છે. જે કદાચ સ્નાનાગાય શળે.કુાંડભાાં ઉતયલા ભાટે ાાંચ ાાંચ ગસથમા છે. 
તેની પયતે ઓવયી છે અને તેની ફાજુભાાં છ સ્તાંબો લાો કક્ષ છે. ઓવયીભાાં ચૈત્મ ગલાક્ષ છે. 
નીચેનાાં ભાે ણ તે પ્રભાણે છે. સ્તાંબો ઉય સ્ત્રી – રુુોની આકૃસતઓ અને કુાંબીઓ ઉય 
ષુ્ો કાંડાયેરા છે. શાર આ ગપુાઓ કેન્દ્ર વયકાયનાાં યુાતત્લખાતા શસ્તક વચલામેરી છે. ઇ.વ. 
૧૯૫૮-૫૯ ભાાં બાયતીમ યુા વલેક્ષણ વાંસ્થાના સિભ સલબાગનાાં અસધકાયીઓએ આ ગપુાનાાં 
ટોચનાાં બાગની વાપસપુી કયી ૩ થી ૪ ફુટ જેટલ ુ યુણ દુય કયેલ ુ જેથી આ ગપુાનાાં અવર 
દેખાલનો વાચો ખ્માર પ્રાપ્તથમો. આ ઉયાાંત રુદ્ર્વેનનાાં વીવાનાાં સવક્કા તથા યાતા ચકચરકત 
લાવણોનાાં ઠીકયા ભી આવ્મા શતા. 
તારતમ્ય:- 
ઐસતશાસવક યગુની ળફૃઆત ભૌમય યાજલી અળોકનાાં લગરયનગયનાાં ળૈર રખેથી થામ છે. 
ગજુયાતનાાં ધભયજીલનને સલકવાલલાભાાં અળોકની ધભય આજ્ઞાઓએ અગત્મનો બાગ બજવ્મો શતો. 
ફૌદ્ધ ધભયને સલકવાલલાભાાં તેનો પાો અગત્મનો છે. ગજુયાતભાાં વરશષ્ણતુાનો જે ગણુ ડરેો છે 
તેન ુમૂ અશીં ળોધી ળકામ. અનભૈુત્રક કા દયમ્માન ગજુયાત ભાાંથી ફૌદ્ધ ધભય ધીયે ધીયે લપુ્ત 
થલા રાગ્મો ધીયે – ધીયે ફૌદ્ધ વાધઓુ નેા અને સતફેટનાાં પ્રદેળોભાાં ચાલ્મા ગમા. ભશવેાણા 
જજલ્રાભાાં તાયાંગાની ટેકયી ઉય એક ધાયણ ભાતા નાભે ઓખાતા ભાંરદયભાાં ‘લયદતાયા’ અન ે
અન્મ કેટરીક ફૌદ્ધ પ્રસતભાઓ આલેરી છે. આ સવલામ આ વભમનાાં અન્મકોઇ અલળેો ભતા 
નથી. ડો. બીભયાલ આંફેડકયની પે્રયણાથી ગજુયાતભાાં એભનાાં અનમુામીઓએ ફૌદ્ધધભય અંગીકાય 
કયલા ભાાંડયો છે.  
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 જૂનાગઢ જેલા પ્રાચીન લાયવા ધયાલતા ળશયેભાાં ફૌદ્ધ ધભયને રગતી ગપુાઓ, સલશાયો, 
સ્તૂો લગેયે આલેરા શોલા છતાાં વાભાન્મ પ્રજા અને તાંત્ર તેના તયપ ઉદાવીનતા ફતાલી યહ્ય ુ
શોમ તેવ ુરાગ ે છે.  જૂનાગઢ ઉય તો અનેક વાંળોધકોએ વાંળોધનો કમાય છે. આ મદુ્દા ઉય 
સનફાંધ રખલાનો આળમ ભાત્ર ને ભાત્ર જૂનાગઢનાાં ફૌદ્ધ કારીન સ્થાત્મો યથી જયાક ધૂ 
ખાંખેયલાનો યહ્યો છે. વયકાયશ્રી દ્વાયા આલા સ્થની જાલણી ભાટે મોગ્મ ગરા રેલામ અને 
પ્રજા ણ તેભાાં વશકાય આે તો જ આ ભશમરૂા લાયવાને જીલાંત યાખી ળકીશુાં. 
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