Volume-11,Issue-3,December-2017

કરા,પુયાતત્લનનવદદમયનન ્રષ્ટિએ પારનપુયન ભ વલાલએએ પકનમમન
ર્ાયન.સુયેળકુભાયવ .િેર
આવ .પ્રોપેવય
ળ . .િવ.આિયન વએ પન્ર્વામન્વકોરજ,ગોધયા
ઇ્તશાવ્લબાગ
ભોએ9426282519

Email : sureshpatelnss@gmail.com
ારણપુય નગય ચં્રષાલત ના યભાય પ્રહર
 ાદન ાિણના વોરંકવ યાજલ  નજમાના વભમભાં ્લ.વલંત
૧૨૨૯ થ  ૧૨૩૨ દયમ્માન રગબગ લવા .ુ ં ૧ ફ જા ભંતમ પ્રભાણ ારણપુય ચં્રષાલત ના યભાય લંળ  યાજા
ધાયાલયનના નાનાબાઈ પ્રશરાદનદે લ ્લક્રભ વલંત ૧૨૬૨ ઈ.વ.(૧૨૦૬ હશ.વ.૬૦૩) ના આવાવના લોભાં લવા .ુ ં ય
નનોતાન યાજધાન ફનાલ (પ્રાચ નગ્રંથોભાંપ્રશરાદનદે લનુનાભારજી,
ં
ારદે લનનાલુજીનાભોનોઉલ્રખ
ભ છ) પ્રશરાદન દે લન  મ ૂ્ત’
િ ારનપુયના લ્ર્લમા ાયવનાથજીના ભોિા દે યાવયભાં સ્થામર છ ત લખત ત
પ્રશરાદટૃણ કશેલાતું ત્માય ફાદ ારનવ  યાજા ળાવન ય આલતાં તના નાભ યથ  ળશેયનું નાભ ારણપુય
ાર્લાભાંઆ .ુ ં ારણપુયનુમ
ં ૂનાભપ્રહરાદનપુયશતુ.આબુ
ં
નાયભાયયાજલંળનાપ્રશરાદનદે લતળશેયલવાલલું ન
તનાિનગયકયે લ,ું ઇ્તશાવભાં તનોઉલ્રખજોતાં રાગછકે એ પકવભમતબાયે  જાશોજરાર લાફૄં નગયશળ.નલાફ 
વભમભાં આ નગય ફગ ચાઓનું નગય ગણાતુ.ત
ં  ફૂરો નન ખાવ કયવન ગુરાફો ભાિે જાણ તું નગય શતું આથ  નશીં
ઉત્તભપ્રકાયનાનત્તયફનતાં.આજેમઆનગયઉધોગઉયાંતસુજન ઓનનશવયાઉદ્યોગભાિેજાણ તુછ
ં .3
બાયત મ વંસ્કૃત ભાં ભાનલજીલનના દયે ક ાવાન  ચચાયન કયલાભાં આલ  છ.તભાં ભાનલજીલનન  વગલર્ો
વાથકરાનણલણ રલાભાંઆલ છ.ાણ ભાનલ,શુ-ં ક્ષ ,વ ૃક્ષતભજદયે કનાભાિેજફૃયવશોલાથ પ્રાચ નકાથ જ
ભાનલ લવાશતોનો ્લકાવ નદવના કવનાયે જ થતો યશમો છ.તથ  પ્રાચ ન કાભાં જાળમો ભાનલ ન  જફૃયવમાતોન
રક્ષભાં યાખ ન ફાંમા છ.ગુજયાતભાં આલા નવંમ જાળમો,તાલ,કુંર્,કૂલા ન લાલો આલરાં છ.૪ તભાં ઉત્તય
ગુજયાતના ારનપુય ળશેયભાં ભ વ લાલ એ પલા નાભથ  પ્ર્વધએ પકપ્રાચ નલાલઆલર છ.પ્રાચ નસ્થાત્મ તયવકે
ઇ્તશાવ કાયોએ પ તન  નોંધ ર ધ  છ.આ લાલ નત્માયે  ફશારુય ગંજ ્લસ્તાયભાં ારનપુય ળશેયન  ફશાય પ ૂલયન હદળાભાં
આલર  છ.  આ લાલ ના ફાંધકાભ ્લળ જોલાભાં આલ તો છક છલ્રા ખંર્ભાંઉયન  હદળાભાં ફ જા કંદોયા ઉય
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વંસ્કૃતભાંએ પકંહકતરખરછજેભાં્લ.વલંત૧૭૭૩રખરલંચામછતનાયથ આલાલઇ.વ.૧૭૧૭ભાંફંધાઈશળ
તભભાન ળકામ.
આ પ્રાચ ન લાલનંદા પ્રકાયન  નન યે ત મા થ્થયન  ફનર  છ લાલભાં ૮૬ ગથ માં છ ખંર્નન ચાય
ભજરાઓઆલરાછ.આલાલન ઉંર્ાઈ૮૫ફૂિજેિર છ.્િભાભબમુખતનુપ્રલ
ં
ળદ્વાયછ.ભજરાઓતયપવશેરાઇથ ન
જઇળકામતલોવાંકર્વિવનોભાગયનછ.લાલનાફાંધકાભભાંભોિેબાગઆયવથ્થયનોઉમોગથમરોછ.6આલાલભાં
લ વક ગથ માં ઉતયતાં ર્ાફ  ફાજુ એ પક જૈન પ્રત ભા આલર  છ નન તના ય વંસ્કૃતભાં આ પ્રભાણ રખ રખરો
છ.્લક્રભવલંત ૧3ય0 ભશા સુદાંચભન ગુફૃલાયે  પ્રાગ્લાિલંળ  લભણકે ભબ દે લનું ભફફ કયાલ તન  પ્ર્તટ ાકયાલ 
શત .જોકે આ રખ દ્વાયા ભત  ભાશવત  દ્વાયા ભ વલાલના ભોિા બાગના ્ળલ્ો નન્મ ખંર્વત દે લસ્થાનભાંથ  રાલ ન
સ્થા ત કમાયન શોલાનું નનુભાન
ં
કયવ ળકામ છ.આ લાલભાં ્ત ત્ન ના ્ળલ્ો જોલા ભ છ આલાજ ્ત ત્ન ના
્ળલ્ોઆબુભાં નલરભંહદયભાં તજારતનાનનતન ત્ન ના્ળલ્ોમુકેરાછતથ આલાલતજાનાવભમન 
શોલાનોવંબલછ.ારનપુયભાં આવભમજારોયથ આલરહપયોજખાનનલાફનુળાળનશતુ
ં
.આલાલસુ
ં
દયનન
ં
ઉતભ
સ્થાત્મ ધયાલત  લાલ છ. લતયનભાન વભમભાં આ લાલભાં ાણ  નથ .સુકાઇ ગમર છ.લાલના છલ્રા કુલાનો ઉમોગ
ારનપુયળશેયન ાણ મોજનાનાબાગફૃથામછ.જભ નનુર
ં લરાછથ ઉંચું આલરશોલાથ ચોભાવાભાં પુયાઇ
જતાંનિકાલલાનાઉદે ળથ ાછથ ત્રણચાયફુિન ાકવઇિોન દવલારલાલન પયતચણ રલાભાંઆલ છ.૭
આ લાલ ઘણ  પ્રાચ ન શોલાન  ભાન્મતા પ્રલયનત છ. આ નગયન રગતાં વંસ્કૃતભાં રખામર કામભમ લણયનનો
ભમકારભાંરખામરજોલાભછ.તભાંકૂલાવયોલય,લાલોનનઉધાનોનોઉલ્રખકયલાભાંઆમોછ.શવયવદબાગ્મનન
વોભવદબાગ્મપ્રફંધોભાં આલાલણતભાંન જશોલાનોવંબલછ.આલાલકોણનનકમાયે  ફંધાલ તનત્માયસુધ 
ન્નધાયનયવતછ.ણનભ્માવદ્વાયાતનોવભમજાણલાનાપ્રમત્નોથમાછ.
ું
ભશદઅંળઆલાલઆયવથ ફંધામરછ.યં તકમાયે
કયે ત નાથ્થયોનોણઉમોગથમરછ.પ્રાચ ન
સ્થાત્મોભાં આલ  વંકવણયનતા જોલા ભત  નથ . લાલભાં ઉમોગભાં રલાભાં આલર સુળોબનો ણ આલ જ વંકવણયનતા
ુ ત થ્થયો ખંહર્ત ણ
જન્ભાલ છ.કરાત્ભક થ્થયોન  ગો લણ  આર્ેધર્ જોલા ભ છ.આભાંના કેિરાક કોતયણ  ક
છ.તભનોઉમોગકોઇકલાયહદલારયથમરોજોલાભછ.તોકોઈકલાયયથાયભાંકમાંકશંવ્લથ નોટુકર્ોશોમતો
ુ ત જાવ શોમ છ, તો કમાંક ઉરુયન ભર લાા થ્થય જોલા ભ
કમાંક યાજલ થ નો ટુકર્ો શોમ છ.કમાંક કોતયણ  ક
છ.લાલનાભજરાઓન છતભાં દે લસ્થાનન કોતયણ નાનલળળોણગો લામરાછ.પ્રાચ નલાલોજેલ કે યાણ ન લાલ
નનનર્ારજન લાલભાંજેયવતશુળોબનોન ગો લણ સુમોજીતઢફથમર શોમછતવુનશીંજોલાભતુ
ં
નથ
ં
.
આલાલઘણ પ્રાચ નનશોલાછતાંતનુભશત્લઘિવજતુ
ં
નથ
ં
.લાલભાંજે્ળલ્વમ ૃ્ધએ પક વકયલાભાંઆલ 
ૃ્તઓચં્રષાલત ,કુંબાયવમાનનદે રલાર્ાનાં
છ, તભાંન કેિર કતોફાયભાતયભાવૈકાજેિર પ્રાચ નછ.આસુદયકરાક
ં
્ળલ્વાથઘું ું વામ્મધયાલછ.લાલપ્રાચ નકરાકૃ્તઓનુવં
ં ગ્રશસ્થાનછતથ વંયક્ષણનાત્રછ.
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નવરભાં આ શુળોબનો લાલના ન ભાયનણ ભાિે તૈમાય થમરા નથ , કોઇ નજાણ્મા પ્રાચ ન દે લસ્થાનોના આ
ુ યપ્ર્તભાઓનોણઉમોગકયલાભાં
નલળોછનનલાલભાંતનોઉમોગકયામોછ.લાલનનરંકૃતકયલાનાશેતવ
આમો છ.તભન  ગો લણ  આર્ેધર્જ થમર છ.પ્ર્તભાઓનું લૈ્લમ ણ ્લચાય કયતા કયવ મુકે છ.નશવ ન ચ પ્રભાણ
મુ્તિઓન ગો લણકયલાભાંઆલરજોલાભછ.





o

હશન્રુપ્ર્તભાઓ.

o

ઉબાગણ્ત.

o

વા્લત્ર વાથબ્રશભા.

o

હદગ્ારો.

o

્ળલાલયનત .

ભહશાસુયભહદિ ન .
o

જૈનપ્ર્તભાઓ

o

ભબદે લ.

o

નન્મ્તથયનકયો.

પ્રકવણયન
o

પ્રકવણ

o

નતયનકવ.

o

ન ૃત્મકયતોગંધલયન.

o

ુ ર.
ઝફૃખાભાંપ્રણમભસ્ત ગ

o

બોગાવનો૮

લાલભાં ઉયપ્રભાણનાં ્ળલ્ોમોગ્મ જગ્માએ પ નન ચોકકવ અંતયે  ગો લલાભાં આલતાં શોમ છ.યં તુ ં આ
લાલભાં ત અંગ કોઇ ેકાું ું નથ .શ્ર  યત્નભણ યાલ બ . જોિેએ પ ભશમુદ ફગર્ાના વભમભાં ફાંધકાભો નાભના પ્રકયણભાં
ન ચપ્રભાણઉલ્રખકમાયન છ. ‘‘ારણપુયભાં ભ વલાલનાભએ પકજૂન લાલછ.તકોણનનકમાયે  ફંધાલ તનકકવ
ૂ્તિઓદયે કખંર્ન ફાજુભાં કયે ર 
થતુનથ
ં
.ફાંધણ યથ આલાલઆવભમન રાગછ.તભાં હશન્રું દે લોન સુદયમ
ં
છ.’’
આભસ્થાત્મન દ્ટિએ પભ વલાલલજલ્રાન ફ જીલાલોકયતાં શ્રટિછ.તના્ળલ્ોએ પકોઈખંર્વતથમર
ભંહદયભાંથ  રાલ ન સ્થા ત કયે ર જોલા ભ છ.્ળલ્ો ગભતભ ગો લણ  કયલાથ  લાલનું શુળોબન જલાતું
નથ .લતયનભાનવભમભાં ારનપુયન ભ વલાલબગ્નનલસ્થાભાં છનનસ્થાન કરોકોતનોકચયાિવતયવકે ઉમોગ
કયે  છ.વંળોધકોલાલનાનભ્માવભાિે નલાયનલાયતન મ ૂરાકાતરછ.આલાલનપ ૂયાતત્લખાતાના૧૯૬૫નાએ પકિ
યઅંતયગતયભક્ષતસ્ભાયકજાશેયકયલાભાંઆ ુ ં છ.ણલાલન સુયક્ષ તતાજોલાભત નથ .
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