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અમદાળાદનો સરખેજ નો  રોજો ઐતતહાતસક 

ઈમારત : એક અભ્યાસ 
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આવીસ્ટન્ટ પ્રપેવય ળઠે ી.ટી.આર્ૌ્વ એન્ડ વામન્વ કરજે,ગધયા ઈતતશાવ તલબાગ  

ભ : ૬૧૬૩૬૫૬૨૪૬ Email :sureshpatelnss@gmail.com 

વયખજેન યજ અભદાલાદની વોથી બવ્મ, ખફુ 

સુુંદય અન ેઐતતશાતવક ઈભાયત ભાુંથી એક છે.લો છી 

કકલ્ર અન ે ભકફય જજૉકયત અલસ્થાભાું નષ્ટપ્રામ થઈ 

યહ્ય છે. ગજુયાત વયકાયે અને યુાતત્લ તલબાગે વયખજે 

ના યજા નુું નલતનભા્ણ કયુું.શત ુું. વયખજે નુું મૂ નાભ 
‘શ્રીકે્ષત્ર’ કશલેામ છે. વયખજે શજી સધુી એના જુના 

અલળે વાથ ે અસ્સ્તત્લ ધયાલે છે. વયખજે યજાની 

આવાવ ઘણા ભકાનના અલળે જલા ભે છે. જેભાું 

સુુંદય ઈંટકાભ, કભાન, જુદી જુદી જાતની કભાનની ઈંટ 

અન ે ચનુા-ક્રોંક્રીટની યચના તેભજ એના ઉયનુું ઉત્તભ 

ચનુાનુું પ્રાસ્ટય કાભ શજીમ ઘણા ભકાનન ેઅડીખભ ઉબા 

યાખી ળક્ુું છે. આ ગાભની ાવે ળખે અશભદ ખટ્ટુ ગુંજફક્ષે 

મકુાભ ક્યોં શત.વયખજેભાું યજા, ભસ્સ્જદ, ભુંડ, ભશરે 

અન ે લચ્ચ ે સુુંદય તાલ છે.વયખજેના યજાભાું સરુતાન 

અશભદળાશના ગરુુ વુંત ળખે અશભદ ખટ્ટુ ગુંજફક્ષ ેવાશફેે 

તનલાવ કમો શત.સરુતાન અશભદળાશ ે અવાલરની 

ફાજુભાુંનગય લવાલલાનુું તલચાયુું શત ુું ત્માયેવુંત ળખે 

અશભદ ખટ્ટુ વાશફેની વરાશ રીધી શતી.ભસ્સ્જદની વાથે 

ભક્ફયાન વભાલળે થમ શમ તલેી ઈભાયતને 
‘રોજો’કશલેાભાું આલ ે છે. કેટરીકલાય આ ળબ્દ એકરા 

ભકફયા ભાટે ણ લયામ છે. વુંત ળખે અશભદ ખટ્ટુ 

ગુંજફક્ષે વાશફે ઈ.વ.૪૧૧૩ભાું જન્નતનળીન થમા ત્માયે 

સરુતાન ભશમદૂળાશ ે વયખજેભાું એભન યજ ફાુંધલાની 

ળરૂઆત કયી શતી.સરુતાન કુતબુદુ્દીન ે ઈ.વ.૪૧૨૪ભાું 

વયખજેના યજાનુું ફાુંધકાભ ણૂ ્કયુું શત ુું.ભશમદૂ ફગેડાએ 

આ વુંકુર ભાું અનકે  ફાુંધકાભ કયીનવેમધૃ્ધ ફનાવ્મ 

શત. વયખજેના યજાની તલળેતાએ છે કે આ ઇભાયત 

ઇસ્રાતભક પ્રકાયે ફનાલલાભાું આલી છે. જેભાું કશિંદુ, જૈન 

અન ે પ્રતળમન ળરૈીનુું તભશ્રણ જલા ભે છે. જે અન્મ 

સ્ભાયકભાું જલા ભતુું નથી. વયખજેના યજા ફાુંધકાભ 

ગઝાય ળરૈી ભાું કયલાભાું આવ્યુું છે. વયખજેન યજ નુું 

ફાુંધકાભ આઝભ અન ે મજુાઝભ ખાનનાભના ફે પાયવી 

બાઈઓ એ કયુું.શત ુું. વયખજે યજાનુું વુંકુર મૂ સ્લરૂ ે૪૬ 

એકયભાું પેરામલેુું શત ુું. શારભાું આ વુંકુરન તલસ્તાય ઘટીને 

૩૧ એકય જેટર યશી જલા ામ્મ છે. 

વુંત ળખે અશભદ ખટ્ટુન ભકફય: 

ળખે અશભદ ખટ્ટુ ઈ.વ.૪૩૧૪ભાું ભક્કાની 

માત્રાએ ગમા શતા. ભક્કાની શજ્જ છીગજુયાતના 

વદબાલન ે કાયણ ે તેભણ ે વયખજેભાું મકુાભ ક્યોં 

શત.અભદાલાદની સ્થાનાભાું મખુ્મ બાગ રનેાય અને 

કશિંદના મવુરભાન વુંતભાું પ્રથભ ુંસ્ક્તભાું સ્થાન 

ળબાલનાય સપુ્રતવદ્ધ વુંતતળયભણી ળેખ એશભદ ખટ્ટુ 

ગુંજફક્ષ વાશફેની દયગાશ વયખેજભાું છે. આથી વયખજે 

મવુરભાનભાું માત્રાના સ્થાન વભાન છે. મસુ્સ્રભ વુંત, 

ઓલરમાઓ અન ેનાભાુંકકત વ્મસ્ક્તઓની કફય ય કયેરી 
ઇભાયતન ે ‘મકબરો’ કે ‘દરગાહ’તયીકે ઓખલાભાું આલે 

છે.આભાું મૂ કફય જભીન ભાું શમ છે. તનેે ‘ઝરીહ’ તયીકે 

ઓખલાભાું આલ ે છે. જમાયે એની ઉયના ખુંડભાું એક 

નકરી કફય કયેરી શમ છે.ભકફય ભટે બાગે ચયવ 

તરદળન્ લાી ઘુુંભટદાય ઈભાયત છે.એભાું કફયલાા 

ખુંડની ચાયે તયપ જાીઓની યચના છે.વુંત ળખે અશભદ 

ખટ્ટુ ગુંજફક્ષ ે વાશફે ૪૪૪ લ્ની ઉંભયે ઈ.વ.૪૧૧૩ભાું 

જન્નતનળીન થમા શતા. એ જ વારભાું સરુતાન 

મશુમ્ભદળાશ ફીજાએ એભન યજ ફનાલલાન ળરૂ કમો 
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શત. ઈ.વ.૪૧૨૪ભાું કુત્બદુ્દીન ેતને ુું ફાુંધકાભ ણૂ ્કયુું શત ુું. 

વુંતઅશભદ ખટ્ટુની દયગાશ ૪૦૧ ચયવ ભીટયના ઘયેાલાભાું 

ફુંધામરેીછે.ગજુયાતભાુંના યજાઓભાું વયખજેન યજ 

વોથી ભટ છે.યજાની તલળેતા જાીઓની કરા-

કાયીગયીભાું છે. યજાનુું તત્તનુું નકળી કાભ ખાવ જલા 

જેવુું છે.જેભાું જુના સળુબનની વાથ ે નલા બોતભતતક 

સળુબન જલા ભે છે. ઉયાુંત ઇસ્રાભના સ્લીકૃત 

રૂની અવય ણ જલા ભે છે. તભેજ એના ઘમુ્ભટભાું 

ઉયના બાગભાું ખલુ્રી યાખલાભાું આલરેી કતયણીએ 

સ્થાત્મનુું આકણ્ ણ છે. વયખજેની આ તલત્ર ભતૂભથી 

આકા્ઈન ે ઘણા રક વયખજેભાું યશલેાનુું અન ે દપન 

થલાનુું વુંદ કયે છે. વલ્તનતના ત્રણ સરુતાન અને 

અભીય ળખે અશભદ ખટ્ટુની દયગાશની છામાભાું સતુરેા 
નજયે ડે છે.“આ સતંને આખુ ંજગત નમે છે” 
સુતાન મહમદૂ બેગડાની દયગાશ: 

સરુતાન ભશમદૂ ફગેડગજુયાતન વલશ્્રષે્ઠ 

સરુતાન શત. તને ેવયખજેન યજ ખફુજ તપ્રમ શત.જમાું 

વુંતન યજ અન ે ભસ્સ્જદ શમ ત ેસ્થ સ્લાબાતલક યીત ે

આકક્ શમ છે. સરુતાન ભશમદૂ ફગેડા તાના 

ઉનાાના તલયાભ સ્થ તયીકે તેભજ આલા ભશાન વુંતના 

વાતનધ્મભાું ળાશ્વત લવલા ભાટે ણ વુંદ કયુું શત ુું. 

સરુતાન તાની શમાતીભાું તાનાું  ભાટે યજા ફુંધાલી 

યાખલાનુું વુંદ કયતા શતા. તેન ે તાની દયગાશ ળખે 

અશભદ ખટ્ટુના યજાની દલક્ષણ ે ફુંધાલી શતી. સરુતાન 

જમાયે-જમાયે વયખેજની માત્રાએ આલત ત્માયે તાના 
ભકફયાન ેજઇન ે કશતે કે “આ મેહમદૂની છેલ્ી છાળણી 
છે.”તનેે તાન ભકફય ૪૨ x ૪૪ ફૂટના તલસ્તાયભાું 
તમૈાય કયાવ્મ શત.  જેન ેઆયવની સુુંદય અન ેઆકક્  

કતયણી સળુલબત કયલાભાું આલરે છે.ભશમદૂ ફગેડાએ 

યજાન ે કયેરી જાીઓ વુંત ળખે અશભદ ખટ્ટુના યજાન ે

ભતી આલ ે છે. ત ેઉયાુંત સરુતાન મજુફ્પયળાશ ફીજ 

અન ે ભશમદૂ ત્રીજાની કફય ણ ત્માું છે. સરુતાનના 

ભકફયાની ફાજુભાું જ ફગેભ યાજફાઈની કફય 

ફનાલલાભાું આલરેી છે. ફગેભની કફયની જાીઓભાું 

ક્ષીઓની અન ે ળીયઈની આકૃતત નધાત્ર છે. યાની 

યાજફાઈની કફયભાું કશિંદુ-મસુ્સ્રભ સ્થાત્મનુું તભશ્રણ સ્ષ્ટ 

ણ ે જણાઈ આલ ે છે. તેની વાથ ે એની ફગેભ ભાટેના 

યજા ણ ત્માું ફનાલરેા નજયે ડે છે.તાલના 

નઋેંત્મખણૂે તાના ભાટે અને જનાના ભાટે ભશરે 

ફુંધાવ્મા શતા, જેના થાુંફરા શારભાું જલા ભે છે. 
“સતંોના મકબરા તેમના ભક્તો તેમના અળસાન છી 
બધંાળે છે, જયારે સુતાનો ોતાના મતુ્ય ુહેા ંોતાના 
મકબરા જાતે બધંાળે છે.” 
સરોળર: 

સરુતાન ભશમદૂ ફગેડાએ ભસ્સ્જદની ાછ 

દલક્ષણ ેઅન ે તિભ ે ળખે અશભદ ખટ્ટુના યજાની વાભનેી 

ફાજુ એક તલળા વયલય ફનાલડાવ્યુું શત ુું. આ વયલયની 

ફાુંધણી ઘણી ફાફતભાું કાુંકકયમા તાલની વાથ ે ભતી 

આલ ે છે. જે ૫૩૦ x ૪૦૦ ફૂટ શળું છે.આ વયલય૪૪ 

એકય ભાું પેરામલેુું છે.વયલયભાું ઉતાયલા ભાટેના ફહુ 

વ્મલસ્સ્થત ગતથમાું ફનાલલાભાું આવ્મા છે.ઉયાુંત 

ઢયન ે કે પ્રાણીઓન ે ઉતાયલા ભાટે ઢા ફનાલરેા 

છે.વયલયભાું ાણીના પ્રલેળ ભાટે ત્રણ સુુંદય નાાની 

યચના છે. વયલયભાું શડીભાું ફવેીન ે પયી ળકામ તેલી 

માલસ્થા ણ ફનાલલાભાું આલેરી છે.વયલયભાું આલતુું 

ાણી શદુ્ધ થઈન ેઆલ ે ત ે ભાટે ાણી ગાલાની જાી 

યાખલાભાું આલરેી શતી. વયલયની લચ્ચ ેઆલેરી ઉંચી 

જભીન યથી એવુું જણાઈ આલ ે છે કે વયલયભાું આયાભ 

ભાટે છત્રી ણફનાલલાભાું આલી શળ.ેવયલયભાનુું 

લધાયાનુું ાણી ફશાય કાઢી નાખલા ભાટેની સુુંદય વ્મલસ્થા 

ફનાલલાભાું આલી શતી. 
મસ્જજદ: ભસ્સ્જદએ મસુ્સ્રભનુું નભાજ સ્થાન છે. એના મખુ્મ 
અંગભાું રીલાન(ભુંડ), તભશયાફ(ગખ), ભીંફય, 

ળાન(ચક), શજ, અઝાન લગેયે શમ છે. વયખજેના 

યજાભાું આલરેી ભસ્સ્જદઈ.વ.૪૧૨૪ની આવાવ તૈમાય 

કયલાભાું આલી શતી.આ ભસ્સ્જદ અભદાલાદની જુમ્ભા 

ભસ્સ્જદ કયતાું જયાક નાની છે. ભસ્સ્જદની યચનાભાું કશિંદુ કે 

જૈન ભુંકદયના તમૈાય બાગન ઉમગ લધ ુ થત 

શત.ભસ્સ્જદભાું થ્થય કતયલાનુું કાભ નાભ ભાત્ર નુું શત ુું. 

મખુ્મત્લ ે ભીશયાફભાું કતયણી કયલાની જરૂય ડતી 

શતી.વો પ્રથભ સળુબનનુું તળલ્કાભ ભીશયાફભાું જલા 

ભે છે. ભીશયાફના કે્રન્રીમ પ્રતતક તયીકે કભઅન ે

અમતૃકળની સુુંદય શ્ ુુંખરા અને ત્તીઓ વાથને ુું રૂાુંકન 

કયલાભાું આલતુું શત ુું. તભશયાફ (ગખ)ભાું મખુ્મત્લ ે ાન 

અન ેલરેના રૂાુંકન જલા ભે છે. ભસ્સ્જદભાું મલુકુખાનુું 

ણ યાખલાભાું આલતુું શત ુું.કઈ ણ સ્થે ળાશી 
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ખાનદાનના કઈ વભ્મ દ્વાયા ભસ્સ્જદનુું ફાુંધકાભ કયલાભાું 

આલતુું ત્માયે તભેાું મલુકુખાનુું ફનાલલાભાું આલતુું 

શત ુું.વલ્તનત વભમભાું ગજુયાતના સરુતાનએ 

ફુંધાલરેીભસ્સ્જદભાું યદા નળીન સ્ત્રીઓ ભાટે નભાઝ 

ઢાલાના સ્થાનની જુદી વ્મલસ્થાન ે મલુકુ્ખાનુું તયીકે 

ઓખલાભાું આલ ે છે.મલુકુ્ખાના રીલાનના લામવ્મ 

ખણૂાભાું નાનાું થાુંબરા ઉય ભાલાળું અને જાીલાળું 

સુુંદય ફાુંધકાભ એ ભસ્સ્જદની તલળેતા શમ છે. સ્ત્રીઓન ે

ભસ્સ્જદભાું નભાઝ ઢલા ભાટેઆલલા-જલાની વ્મલસ્થાને 

ભશેયાફ તયીકે ઓખલાભાું આલ ે છે. ભસ્સ્જદભાું જાી 

ભશત્લનુું અંગ ફની ગયુું શત ુું.ભસ્સ્જદભાું જાીન બોતભતતક 

સળુબનનભાું ખફુ જતલકાવ થમ શત. જાી 

તભેસ્સ્જદન અગત્મન બાગ ફની ગયુું 

શત ુું.આચ્છાદન,વોંદમ ્ અન ે શલા- ઉજાવ ભાટે ઉત્તભ 

ગણાતી શતી. જાીએ મલુકુ્ખાનાના ડદા તયીકે ણ 

કાભભાું આલતી શતી.જાી તળલ્એ વલ્તનત વભમભાું 

ખફુ ખ્માતી ામ્યુું શત ુું. ભસ્સ્જદભાું ક્યાુંક કભાન કે 

સળુબન કયેલુું નથી.યુંત ુલધાયેભાું લધાયે ભાણવ નભાજ 

ઢી ળકે એ ભાટે ખફુ ભટી ભસ્સ્જદ ફનાલલાભાું આલી 

છે. ભસ્સ્જદના ત બાગભાું થ્થય મકુ્યા છે.તનેા ઉયની 

છતભાું રીલાન નુું આમજન કયુું છે. જેભાું રીલાનનુું ભા 

૪૨૦ x ૩૩ ફૂટ શત ુું. ભસ્સ્જદના રીલાનલાા ફશાયન 

બાગ પ્રલળેદ્વાયસુુંદય દેખામ તભેાટે ફાયીક કતયણીકાભ 

કયલાભાું આલતુું શત ુું. તભેજ સ્થુંબ ઉય ાટડા 

ગઠલલાભાું આવ્મા છે તથા ઘમુ્ભટના ફશાયના ઉરા 

બાગભાું કળ તભેજઅધલ્ત ુ્ બાગ ફનાલલાભાું આલરે 

છે.ભસ્સ્જદન ે ભીનાયાફનાલલાભાું આવ્મા નથી. વયખજેના 

યજાભાું ૪૩ થાુંબરા લા ભુંડ છે. જે કશિંદુ કરા ળરૈી ભાું 

ફનાલલાભાું આવ્મ શત.ડૉ.ફજ  વ આ ભસ્સ્જદનનેી પ્રળુંવા 

કયતા જણાલ ે છે કે આ ભસ્સ્જદઆગ્રાની ભસ્સ્જદ કયતાું 

થડી ઉતયતી કક્ષાની છે. 
મહેો: વયખજેના યજાભાુંભસ્સ્જદની ાછ આલરેા 

વયલયના વાભા કકનાયે વલ્તનત વભમના બવ્મ ભશરે 

ફનાલરેા શતા. જેન ેફાયીકાઈથી જતા એની ફાુંધણી ય 

તલદેળી અવય જણાઈ આલતી નથી. યુંતઝુરુખા અને 

જાીઓથી વજ્જ કશિંદુ ભુંકદયનુું નુયાલતન્ ભાત્ર જણાઈ 

આલ ે છે.વયલયની ાવ ે શલાથી મખુ્મત્લે આનુંદ-પ્રભદ 

ભાટેના ભશરે શતા. ભશરેની તલળેતા એ છે કે ભશરે 

ભાુંથી વીધા વયલયભાું જલાની સતુલધા ઉબી કયલાભાું 

આલીશતી. ભશરે નીચેથી ઘડાઓન ે વીધા વયલયભાું 

ાણી ીલા ભાટે રઈ જલાની વ્મલસ્થા ફનાલલાભાું 

આલરેી છે.  આજે કભનળીફી એ છે કે શારભાું ભાત્ર એના 

અલળે જલા ભે છે. 
સરખેજનો મદ્રસેો: સરુતાન ભશમદૂ ફગેડાએ વયખજેભાું 
એક ભરવે ફનાલડાવ્મ શત. સરુતાન ભશમદૂ અને 

સરુતાન મઝુફ્પયના વભમભાું શવન-અર-અયફઆ 

ભરવેાન ઉચ્ચ અતધકાયી શત. ભરવેાની ફાજુભાું 

તલધાથીઓન ેયશલેા ભાટે શસ્ટેરની વ્મલસ્થા ણ કયલાભાું 

આલી શતી.આ શસ્ટેર રાુંફા વભમ સધુી અસ્સ્તત્લ 

ધયાલતી શતી. ઈ.વ.૪૬૬૪ સધુી તેના ઓયડાની 

તનળાનીઓ અસ્સ્તત્લભાું શતી. 
સરખેજનુ ં પજુતકાય: વયખજેભાું ળેખ અશભદખટ્ટુન 

કામભી તનલાવ શત. જેભન ે તાની શમાતીભાું ભસ્સ્જદ, 

તાલ અને ખાનકાશ ફુંધાવ્મા શતા.વયખજેના ભરવેાને 

તાનુું આગવુું સુ્તકારમશત ુું. આ  સુ્તકારમના 
વુંચારક અન ે ગ્રુંથકાય તયીકે ‘કાઝી અબ્દુરઝાાક મબુારક 

અબુ હઈ’શતા. તભેન ે ‘ોકો કાઝી બઢ મબુારક’ ણ 

કશતેા શતા. 

આ ફધા ભકાન વયખજેન ે ધભ્ અન ે કરાનુું 

માત્રાધાભ ફનાલે છે. ગજુયાતની વલ્તનત અને 

સરુતાનને રક બર ેભરૂી ગમા શળ ેયુંત ુઆજે ણ દય 

ગરુુલાયે અનકે ધભપ્્રભેી માત્રાઓ વયખજે યજા ની 
મરુાકાત ેઆલ ેછે. એટર ેજ કશલેામ છે કે“સતંો કદી મરણ 

ામતા નથી.” 
સદંભા ગ્રથં: 

1. ભોરાના વૈમદ અબઝુપય નદલી, ગજુરાતનો સાંજકૃતતક 
ઇતતહાસ સલ્તનત અને મોગકાલ, અભદાલાદ,૬૦૦૬. 

2. યતવકરાર છટારાર યીખ અન ે
શકયપ્રવાદગું.ળાસ્ત્રી,ગજુરાતનો રાજકીય અને સાંજકૃતતક 
ઇતતહાસ, ,બ.જે.તલદ્યાબલન, અભદાલાદ, ૪૬૪૪. 

3. યત્નભણીયાલજટે,“ગજુરાતનુ ંાટનગર,અમદાળાદ 

4. યત્નભણીયાલજટે, ગજુરાતનો સાંજકૃતતક ઇતતહાસ, ઇજામયગુ, 
અભદાલાદ, ૪૬૨૬. 

5. ભગનરાર લખતચુંદ, અમદાળાદનો ઇતતહાસ, ગજુયાત 
તલદ્યાવબા, અભદાલાદ, ૬૦૦૫. 

6. અમદાળાદનુ ં રેખા દાન, ગજુયાત ઇતતશાવ કયદ,૪૩મ ુ
અતધલેળન, યજતજમુંતી લ્ ગજુયાત તલદ્યાવબા, અભદાલાદ, 
૪૬૫૨. 

7. ડૉ.છરુ્બાઈ  ય. નામક, મધ્યયગુીન ભારત, ગજુયાત 
યતુનલવીટી અભદાલાદ ૪૬૩૫. 

8. Sarkhej Roja  Wikipedia. 


