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ગજુરાતના વાવ સ્થાપત્યમાાં મહિલાઓનુાં યોગદાન 
મોતીભાઈ એચ. દેવુાં 

મદદનીશ પ્રાધ્યાપક, ગજૂરાત વવદ્યાપીઠ, સાદરા, તા-જજ—ગાાંધીનગર. 
ગજુરાતએ ઐવતિાવસક સાંસ્કૃવતની ભવૂમ 

ગણવામાાં આવે છે. ગજુરાતમાાં પ્રાચીન 
સમયથી બ્રિટીશકાળ સધુીમાાં અનેક મિત્વના 

સ્થાપત્યો બનાવ્યા. હિિંદુ, જૈન, ઇસ્લામી શાસન 
કતાાઓએ ધાવમિક સ્થાપત્યો બનાવ્યા પરાંત ુ

પ્રજા ઉપયોગી સ્થાપત્યોમાાં ભવનો, તળાવો 

અન ેસૌથી મિત્વના સ્થાપત્યમાાં વાવ બનાવી. 
વાવ બનાવવા પાછળના કેટલાક પહરબળો 

જવાબદાર િતા. ગામના લોકો માટે પાણી 

મેળવવુાં એક અનોખુાં સમદુ્ધ સ્થાપત્ય છે. અન ે

વવસામા, આરામ અન ેનિાવાની સગવડ માટે 

વાવ એ ખબુ જ ઉપયોગી થઇ રિલેી. 
વાવોમાાંથી મળી રિલેા અબ્રભલેખોએ મિત્વપણૂા 

બાબત છે. તેમાાં અબ્રભલેખ દ્વારા વાવના ભવ્ય 

ઈવતિાસ, વાવ બનાવવાનો ખચા, બનાવનારનુાં 

નામ, મિત્વ, ઉપયોગ પ્રસ્તતુ કરે છે. 
અબ્રભલેખો પરથી સાાંસ્કૃવતક અન ે રાજકીય 
ઇવતિાસની કડીઓ મેળવવા માટે ઉપયોગી 

થાય છે. રાજકીય ઇવતિાસમાાં વાંશાવલી, 

રાજ્યની ભવ્યતા, શાસનકાલ, કલા-સ્થાપત્યની 
સઝૂ તેમજ શ્રીમાંતો પોતાના પૈસા કયા અથામાાં 
ખચા કરતા તે તેમનો ઉદેશ વાવ બનાવી 
જનહિતાથ ેકાયા  તેમજ દાન ધમાના ઉલ્લખે 

જાણી શકાય છે.  પાણીને સાચવવા માટે 
ઘણા ખરા વવસ્તારમાાં જળ સ્થાપત્યનો વવકાસ 

થયો છે. સ્થાપત્યની દૃષ્ટટએ સૌથી વધારે 

વાવ અન ેતળાવ સ્થાપત્યનુાં વનમાાણ થયુાં તેવુાં 

અનમુાન ધરાવવામાાં આવ ે છે. કિવેાય છે કે 

વાવ રાજા, રાજ્યના શાસન, અવધકારીઓ, 

દાસીઓ, વેપારીઓ, વબ્રણક, વણઝારા, જાવતના 
લોકો અન ેમહિલાઓએ તમેજ સાધ ુવગેરે એ 
પણ વાવ બનાવી અન ેપોતાને જોઈએ તેવી 

રીતે પાણી બચાવવાનો પ્રયત્ન કયો છે.  

ગજુરાતનુાં વાવ સ્થાપત્ય અને મહિલાઓ:  
ગજુરાતમાાં વાવ સ્થાપત્યમાાં 

મહિલાઓએ પણ યોગદાન આપયુાં છે. જેવી કે 

રાણીઓ, દાસીઓ, સાસ,ુ વહુ વગેરેએ 

બનાવેલ સ્થાપત્યમાાં વાવ ઘણી છે. કારણ કે 

મહિલાઓને પાણી સાથ ેઘણો સબાંધ રહ્યો છે. 
વાવ સ્થાપત્યના અભ્યાસથી જાણવા મળયુાં કે 

અિીં નાંદા, ભદ્રા, જયા, વવજયા પ્રકારની વાવ 

છે. કુદરતી આફતો, વાવમાાં પાણી ન િોવાથી 

તેમજ સમય જતા વાવ પરુાઈ ગઈ, અવાવરુાં 

થઇ ગઈ તેમજ તટૂી ગઈ છે.  
ગજુરાતમાાં વાવ સ્થાપત્યમાાં 

મહિલાઓનુાં મિત્વનુાં યોગદાન રહ્ુાં છે. 
ગજુરાતમાાં આવેલ વાવોમાાં મહિલાઓએ 

બાંધાવેલી વાવોમાાં માંજુસરની વાવ, રાણીની 

વાવ, માતા ભવાનીની વાવ, ડુમલાલ 

ભાગોળની વાવ, વમલન વાવ, લાખુાં વાવ, 

ગાંગાવાવ, ભદ્રકાળી વાવ, મીનળ દેવી વાવ, 
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સઢુા વાવ, ધાંધસુરની વાવ, િાની વાવ, 

ધોળકાવાવ, અડાલજની વાવ, જેગડવા વાવ, 

દાદા િહરિરની વાવ, વેળાવદરની વાવ, 

રોિોની વાવ, ગાાંગની વાવ વગેરે વાવો 

મહિલાઓએ બાંધાવી િતી. આ વાવોમાાં રાણકી 
વાવ પાટણ અન ે અડાલજની વાવ સ્થાપત્ય 
કલાના ઉત્કૃટઠ નમનુા તરીકે ગણવામાાં આવ ે

છે. સ્થાપત્યની દૃષ્ટટએ રાણીની વાવ, 
અડાલજની વાવ ઘણી સુાંદર અન ે આકવષિત 

છે. ઐવતિાવસક દૃષ્ટટએ ગાંગાવાવ, રાજબાઇની 

વાવ, મીનળવાવ ઘણી પ્રખ્યાત છે. વાવમાાં 

વશલ્પો અન ે શેષાઈ, વવટણનુા, નવગ્રિ, 
િનમુાન અન ેવશવપાવાતીના વશલ્પો જોવા મળે 

છે. આ વાવ વશલ્પોની દૃષ્ટટએ ઘણી જ સમદૃ્ધ 

છે. વાવનુાં બાાંધકામ રેતીયાળ લાલ અન ે

સફેદ પથ્થરથી બનલેી છે. વાવ સ્થાપત્યની 
દૃષ્ટટએ જોતા ગજુરાતમાાં મહિલાઓએ 

લગભગ ૨૪ વાવ બનાવી છે.  

રાણકી વાવ પાટણ: 
પાટણની રાણકી વાવન ે વવશ્વ 

વારસાના સ્થળ તરીકે જાિરે કરીને બહુમાન 

આપવામાાં આવ્યુાં છે. આ વાવન ેયનેુસ્કો દ્વારા 

2014માાં વડા િરેીટેજ સ્થળ તરીકે ગણાવતા 
પ્રવાસન સ્થળ તરીકે િવ ે તે વવશ્વ વવખ્યાત 
પામશ ેકારણકે વવદેશી પ્રવાસીઓની સાંખ્યામાાં 
સતત વધારો થવાનો અન ેદરેકની નજર પણ 

તેના તરફ ગઈ છે. વવશ્વ વારસાના સ્થળ 
તરીકે ૨૦૧૪માાં પાટણમાાં આવેલી 

રાણકીવાવન ે સ્થાન આપવામાાં આવ્યુાં છે. 
ગજુરાતમાાં વલ્ડા િરેીટેઝ સાઈટમાાં પ્રથમ 
૨૦૦૪માાં ચાાંપાનેરના સ્થાપત્યોને સ્થાન મળયુાં 
તેના પછી ગજુરાતનુાં એવુાં મિત્વનુાં જળ 

સ્થાપત્ય છે જે તેની પ્રાચીનતા, કલાકારીગરી 
બેનમનૂ નમનૂારૂપ પાટણની રાણકીવાવ વલ્ડા 

િરેીટેઝ સાઈટ તરીકે જાિરે થતા ગજુરાત, 

ભારતનુાં ગૌરવ વધાયુું છે. યનૂેસ્કો દ્વારા 
કતારના પાટનગર દોિામાાં આયોજજત વલ્ડા 
િરેીટેઝ કવમટી સેશનમાાં યનૂેસ્કોએ પાટણની 
રાણકી વાવન ે ભગૂભીય જળની જાળવણી 
માટેના તકનીકી વવકાસના ઉદાિરણ સમાન 
ગણી રાણકી વાવન ેજળ સ્થાપત્યનુાં વવવશટટ 

સ્થાન આપયુાં. પરુાતત્વ ખાતા દ્વારા તેન ે
આરબ્રિત સ્મારક તરીકે જાિરે થયેલુાં સ્મારક 

િતુાં. ૧૧ મી સદીનુાં જળ સ્થાપત્ય તરીકે 
પાટણની વાવ ઉત્કૃટઠ કલાનો બેનમનુ નમનુો 

છે.  
ભીમદેવ પિલેાની રાણી ઉદયમતીએ 

ભીમદેવ (ઈ.સ.૧૦૨૨-૧૦૬૪) ના અવસાન 
પછી ના સમય ગાળા દરમ્યાન રાણકી વાવ 

બાંધાવી િોવાનુાં મનાય છે.1 ઉદયમતીએ 
પોતાના પવતના યાદમાાં સ્મારક તરીકે આ 

વાવ બાંધાવી િતી. આ વાવની સ્થાપત્ય-

કલાના અદ્વદ્વત્ય નમનૂા તરીકે ગણના થાય છે. 
તેનુાં વશલ્પ અન ે સ્થાપત્ય જગતની 
અજાયબીઓની સરખામણીમા ઉત્કૃટઠ કિાનુાં 

ગણાય છે. રાણી ઉદયમતી કળા પ્રેમી િતી. 
જેનો ખ્યાલ આ વાવના સ્થાપત્ય અન ે વશલ્પ 

સમદૃ્વદ્ધ જોતા જણાય છે. રાણકી વાવની 

િાલની ઈમારત જોતા સ્પટટ દેખાય છે. આ 

વાવ સાત માળ વાળી પવુાાબ્રભમખુ છે. રાણકી 

વાવમાાં ઘણા બધા સ્થાપત્યો છે. િજારોની 

સાંખ્યામાાં ઉત્કૃટઠ કોતરકામના નમનૂા છે. 

આખા પટનાયક કોતરેલા છે. બાર શાખની 
પથ્થરની આડી પાટો પણ કોતરણીથી ભરપરુ 
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છે. ટેકા માટેના કીચડો પણ કલાત્મક રીતે 

કાંડારેલા છે. રાણકી વાવના સ્થાપત્યમાાં 

અંતરાલ, અગાસી, સ્તાંભો, પાટડીઓ, તોરણ, 

માંડપ, વાવનો કુવો વગેરે જોવા મળે છે.  

અડાલજની વાવ : 
અડાલજની વાવ ગજુરાત રાજયના 

ગાાંધીનગર જજલ્લાના અડાલજ ગામમાાં 

આવેલી છે. ગજુરાતમાાં િાલમાાં અસ્સ્તત્વ 

ધરાવતી વાવોમાાં આ વાવ ઘણી સુાંદર છે. 

ગજુરાત રાજયના નેશનલ િાઈવ ે નાંબર-૮ 
અન ે અમદાવાદ કલોલ રાજય ધોરીમાગાના 

ચાર રસ્તાથી ૧ કી.મી દુર દબ્રિણમાાં આ વાવ 

આવેલી છે.2 
અડાલજની વાવ 

ઈ.સ.૧૪૯૯(વવ.સાં.૧૫૫૫)માાં મિમદૂ બેગડાના 

રાજયકાળમાાં બાંધાઈ િતી.વાવ દબ્રિણ-ઉત્તર 

બાાંધેલી છે. દબ્રિણ હદશાએ આવેલા વાવના 
પ્રવેશમાાં દાખલ થતા ઉપલે મજલે જમણી 
બાજુ પરના એક ગોખલામાાં આ વાવના 

બાાંધકામન ેલગતો વશલાલખે આવેલો છે. આ 
લેખ પાંદરમી સદીની નાગરી લીપીમાાં કોતરેલો 

છે. લેખમાાં ૨૭ પાંસ્તત છે. એમાાંથી છેલ્લી ત્રણ 
પાંસ્તત એ સમયની ગજુરાતી ભાષામાાં લખલેી 

છે. લેખનો બાકીનો બધો ભાગ સાંસ્કૃત 

ભાષામાાં લખલેો છે. સાંસ્કૃત ભાષાના લખાણનો 

મોટોભાગ પદ્યમાાં રચેલો છે. માત્ર ત્રણ-ચાર 

પાંસ્તત જ ગદ્યમાાં છે. પદ્યમાાં કુલ ૧૬ શ્લોક છે. 
લેખમાાં શરૂઆતમાાં આ વાવ બાંધાયાની વમવત 

આપવામાાં આવલેી છે.  આ વાવમાાં વવક્રમ 

સાંવત ૧૫૫૫ ઈ.સ.૧૪૯૯ ની સાલનો સાંસ્કૃત 

ભાષામાાં લખાયલેો લેખ છે. તેના લખાણ 
પરથી જાણવા મળે છે કે દાંડાિી પ્રદેશ િાલના 

કલોલ વવસ્તારના વાઘેલા રાજવી 
મોકલવસિંિના પતુ્ર કણાના પતુ્ર મલુરાજના પતુ્ર 
મિીપના પતુ્ર વીરવસિંિની રાણી અન ેવણેદેશ 
િાલના નહડયાદ વવસ્તાર ના રાજવીની સપુતુ્રી 
રુડાદેવીએ પોતાના પવતના શ્રેયાથ ેમાઘ સદુ 

૫(પાાંચમ)ને બધુવારના હદવસ ે આ વાવ 

બાંધાવી એવી વમવત છે.3 વાવને પવૂા, પવિમ 

અન ે દબ્રિણ ત્રણ પ્રવેશ દ્વાર મખુ છે. અન ે

તેથી તે જ્યાાં પ્રકારની વાવ ગણાય છે. આ 
વાવ બાાંધનાર મખુ્ય સ્થપવત શ્રી માળી 

જ્ઞાવતના ભીમાપતુ્ર માણસ િતા. દબ્રિણ 

હદશામાાં વાવનુાં મખુ્ય પ્રવેશદ્વાર છે. વાવ 

ભગૂભામાાં પાાંચ માળની છે. અન ેપાાંચમો માળ 

પાણીની સપાટી નીચ ેછે. આ વાવન ેનવ કૂટ 

છે. ચાર માંડપ છે. 4 

વાવની કુલ લાંબાઈ ૨૫૧ ફૂટની છે. 

અટટકોણ કુવાની આસપાસના નકશી સુાંદર છે. 
દ્વાર અટટકોણ કુવાના છજામાાં દરેક માળે પડે 

છે.5 વાવમાાં પ્રવેશતા જ પિલેા ચોકઠામાાં બાર 

થાાંભલાઓનો સમચોરસ માંડપ છે. માંડપની 

ચારે બાજુએ ચાર નાની ઓરડીઓ છે. દરેકમાાં 

ઝરૂખા અન ે બારી છે. ઝરુખાઓ પવૂા અન ે

પવિમાાં ભીમખુ છે. તનેા દરવાજા ઉતર અન ે

દબ્રિણ બાજુએ છે. દીવાલમાાં પશઆુકૃતીઓના 

કાંદોરા, ઝરૂખાની નીચ ે તેમજ ગોળ ફરતા 

જણાય છે. આ રીતે કાંડારેલા સુાંદર ઝરૂખા 

માંડપનુાં શોભામાાં વધારો કરે છે. આ વાવનુાં 
પ્રવેશદ્વાર જમીન લેવલથી ઊંચુાં અન ેબે બાજુ 

સીડીઓથી ચડાય6 તેવુાં છે. 
અડાલજની વાવમાાં નવગ્રિોના વશલ્પો 

આવેલા છે. હિિંદુ સ્થાપત્યમાાં નવગ્રિોની 
ગોઠવણી પ્રાચીન અવકાશ વવદ્યા પ્રમાણ ે
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પથૃ્વીની તેમના અંતર પ્રમાણે દુરના ગ્રિન ે

પ્રથમ પછી ક્રમશ ગોઠવણી થાય છે. તેમાાં સૌ 

પ્રથમ ૧.શવન ૨. બિૃસ્પવત (ગરુુ) ૩. માંગલ 

૪.સયૂા ૫. શકુ્ર ૬. બધુ ૭. ચાંદ્ર ની વાત 

કરેલી છે. આ ગોઠવણ માાં ગિૃ દેવતાઓન ે
અઠવાહડયાના હદવસોના ક્રમ પ્રમાણ ે

ગોઠવવામાાં આવ્યા છે. ડાબી બાજુથી પિલેી 

મવૂતિ સયૂાની છે. જે પોતાના િાથમાાં સયુામખુી 

અથવા કમળ ધારણ કરેલ છે. ચાંદ્રની મવૂતિ 

ચતભુુાજ છે. અન ેતેના સૌથી ઉપરના િાથમાાં 
િાથીનુાં અંકુશ ત્યાર પછીની મવૂતિમાાં 
વશલ્પીઓની ભલૂ અથવા તો તેમનુાં પૌરાબ્રણક 

કથાઓનુાં અજ્ઞાન સતુાં થાય છે. અઠવાહડયાનો 

બધુ પણ બધુ ગ્રિના આવધપત્યને હદવસ ે છે. 

અન ેજેને બદુ્ધ સાથ ે કોઈ સાંબાંધ નથી. અિીં 

ગૌતમ બદુ્ધની પ્રવતમા કોતરે છે. ગરુુવારના 

અવધપવત ગરુુની મવૂતિ ફરી ચતભુુાજ છે. જે 
તેના મખુારવવિંદ પર આવેલી લાાંબી દાઢીથી 

વવદ્યમાન થાય છે. શકુ્ર પણ ચતભુુાજ દશાાવ્યા 

છે. અન ે તેના ઉપરના ડાબા િાથમાાં એક 

ઉપર એક પાણીના પાત્ર ધારણ કરે છે. શવન 

પણ ચતભુુાજ છે. અન ે ડાબા પગની  નજીક 

બળદની કોતરણી કરેલી છે. રાહુ અન ે કેત ુ
છાયા ગ્રિો િોવાથી તેમની હદવસ વનયાંત્રણમાાં 
કોઈ સ્થાન નથી તેથી તેમની કોઈ પ્રવતમા 

નથી.7   
અડાલજની વાવમાાં  પગથીયા વાળી 

ઓસરી પાાંચ માળના ચાર વમનારાઓ ઉપર 

આવેલી છે. આન ે ટેકો આપતા કૂટ ૧,૨ અને 

૩ ના વચ્ચેનુાં અંતર ઓછાં છે. કૂટ ૩ અન ે

૪ના બાાંધકામ ખાસ પ્રકારના છે. તેના ઉપર 
અટટકોણીય કુવાના બાાંધકામ નીચેથી પાાંચ 

માળના વમનારા લાગે છે. આ પગથીયા વાળી 

ઓસરી તરીકે ઓળખવામાાં આવ ે છે. એક 
બીજા ગોખમાાં ગજુરાતી આકારની નવ ગાગર 

ત્રણ ત્રણની ઉતરડમાાં કોતરેલી છે. બીજા 
ગોખમાાં મસુ્સ્લમ કલ્પવિૃ અન ે બ્રચરાગની 

આકૃવતઓ કાંડારેલી છે.8  

અડાલજની “વાવમાાં ઉતરતા જે 
થાાંભલાઓ આવ ે છે તે ઘણી જ ઉતમ 

કારીગરીના છે. માંડપની ચારેબાજુ 

પાણીયારીઓ માટે ઓરડીઓ કરેલી છે. એના 

ઝરૂખા માંડપની શોભામાાં સારો વધારો કરે છે. 

ઝરૂખાની નીચે કાંદોરા છે. એમાાં િાથી વગેરેની 

આકૃવતઓ કોતરેલી છે.”9  

વશલ્પકૃવતઓ અન ેઅલાંકારોમાાં કાંદોરા, 
થાાંભલા વચ્ચે ચોરસ ભાગમાાં નાની 

કલાકૃવતઓ, ગોખલામાાં ફરતે બારીક પહરક્રમા 

કોતરવામાાં આવ્યા છે. ગોખલામાાં વશલ્પ 

કામમાાં ફૂલોના ચાંદ્રાકાર વશલ્પ છે. ગોખલામાાં 

પાાંદડાવાળી વેલોની પણ કોતરણી કરેલી છે. 
કઠેડાને પાાંદડા સ્વરૂપનુાં વશલ્પકામ કરવામાાં 

આવ્યુાં છે. આડા પાટડા અને પિોળી પટ્ટીઓ 

છે. પશઓુ, પ્રાણીઓ, ઝઘડતા િાથીઓ અન ે

વસિંિો, ઘોડેસવાર અન ે ઘોડાઓની સાંભાળ 

રાખતા લોકો દશાાવવામાાં આવ્યા છે. ભૌવમવતક 
આકારના કાંદોરા સ્થાપત્યના બધા ભાગોન ે

સશુોબ્રભત કરે છે. દીવાલો પર કોતરવામાાં 
આવેલા ફૂલ પાાંદડાઓ તમેજ પશઓુના બ્રચત્રો 

છે. પ્રાણીઓના કાંદોરા જીવાંત દૃશ્યો કોતરેલા 

છે. જેમાાં લડતા િાથીઓ, શણગારેલા િાથીઓ 

અન ેવિૃ ઉપાડતા િોય તવેા દૃશ્યો, યદુ્ધ માટે 
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સજ્જ િાથીઓ વગેરે વશલ્પો વાવમાાં કાંડારેલા 

છે.10 

આમ, ગજુરાતના વાવ સ્થાપત્યમાાં 

મહિલાઓના યોગદાન મિત્વનુાં રહ્ુાં છે. 
ગજુરાતમાાં મહિલાઓએ ૨૪ જેટલી વાવો 

બાંધાવી છે. તેમાાં લગ અલગ પ્રસાંગો 
આધાહરત વાવનુાં વનમાાણ થયેલુાં જોવા મળે 

છે. મહિલાઓના વાવ વનમાાણ કરવા પાછળ 

કેટલાક પરીવાલો જવાદાર િોય છે. તે પણ 

વાવના અભ્યાસના આધારે જાણી શકાય છે. 
મહિલાઓ કલા સ્થાપત્યમાાં રસ રૂચી જોવા 

મળે છે. આમ મહિલાઓના ગજુરાતના સમદૃ્ધ 

સ્થાપત્ય કલામાાં મિત્વનુાં યોગદાન રહ્ુાં છે.   
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અમદાવાદ, ગરુ્જર ગ્રાંથ રત્ન કાયાાલય 
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