હળવદ શહેરના ાળળયાની ઐતીહાસસક રૂરે ખા
ડૉ.વષાા કે.વાળા
[ભદદનીળ પ્રાધ્માક (લગગ-૨) (ઇતતશાવ) વયકાયી તલનમન કૉરેજ લલ્રબીુય જી,બાલનગય]
સારઃગુજયાતભાાં વદૌ ગત ્મ્તિતની સ્મ ૃતતરૂે ભાાંડલાભાાં આલતા ાળમા ગુજયાતની કરા
વાંસ્કૃતત અને રકવાંસ્કૃતતના પ્રતતક છે . ગુજયાતભાાં ભયફી જજલ્રાભાાં ્સ્થત શલદળશેય
‘ાળમાઓના નગય’ તયીકે જાણીતુ ાં છે .
શલદ ળશેયભાાં ળોમગ અને લીયતા દાખલી મ ૃત્યુ ાભનાય શ ૂયલીય અને તેની ાછ
વતી થનાય તલયાાંગનાઓના ાળમાઓ ઠેક-ઠેકાણે દ્રષ્ટિગચય થામ છે . આજે ણ વભાજભાાં આ
ાળમાઓની ‘રકદે લ’ તયીકે  ૂજા થામ છે .
શલદ ળશેયના રકવાંસ્કૃતતના પ્રતતકવભા ાળમાઓના અભ્માવ યથી પ્રાપ્ત
ઐતતશાતવક ભાહશતીના આધાયે યાજકીમ, વાભાજજક, આતથિક, ધાતભિક અને વાાંસ્કૃતતક ઇતતશાવની
જાણકાયી પ્રાપ્ત થામ છે . લી ાળમા યથી પ્રાપ્ત ઐતતશાતવક ભાહશતી ઇતતશાવની ખ ૂિતી
ભાહશતીના કડીરૂ છે .


પ્રસ્તાવના
ગુજયાતની કરા વાંસ્કૃતત વભગ્ર બાયતભાાં અનેક યીતે પ્રખ્માત છે . કઇને કઇ સ્લરૂભાાં

વદગત ્મ્તિતની સ્મ ૃતતની જાણલણી ભાિે સ્ભાયક મ ૂકલાની પ્રથા ગુજયાતભાાં ઘણી પ્રાચીન છે .
ગુજયાતભાાં મ ૃત્યુના સ્ભાયક ાળમા પ્રથા તેભાાંથી જ ઉદબલી શલાનુ ાં જણામ છે . ગુજયાતભાાં
ળોમગ અને લીયતાના પ્રતતકરૂ ાળમા ઠેક-ઠેકાણે દ્રષ્ટિગચય થામ છે . ્મ્તિત, ગાભ કે વભાજ
ભાિે ળોમગ દાખલી લીયગતત ાભનાયના ાળમા મ ૂકલાની પ્રથા ભધ્મકારીન વભમભાાં વોથી
તલળે પ્રભાણભાાં જલા ભે છે . આજની ્સ્થતતએ જઇએ ત ગુજયાતભાાં કચ્છ, વોયાટર, ઉત્તય
ગુજયાત, ભધ્મ ગુજયાત અને દળિણ ગુજયાતના તલસ્તાયભાાં ાળમા ભજુદ છે . શારનાાં
વભમભાાં ખાવ કયીને વોયાટરભાાં અમુક જાતતઓભાાં ાળમા પ્રથા રૂઢ થલા ાભી છે . આજે ણ
યાં યાગત યીતે અમુક જાતતઓભાાં મ ૃત ્મ્તિતઓની ખાાંબીઓ ભાાંડલાભાાં આલે છે . લી,
ાળમાપ્રથા વાથે વભાજભાાં વાભાજજક અને ધાતભિક યાં યાઓ વાંકામેરી જલા ભે છે .


ાળળયા શબ્દની રરભાષા
ાળમાની હયબાા અનેક યીતે આલાભાાં આલી છે . ાળમા ભાિે ખાાંબ કે ખાાંબી,

મષ્સ્િ, રાિ, ઠેવ, સ ૂયધન, શ ૂયા ૂયા, યવ જેલા ળબ્દના પ્રમજન થામ છે .
બગલદ ગભાંડભાાં ાળમા ળબ્દની ઉત્તત વાંસ્કૃત ળબ્દ ‘ાળરત’ અને પ્રાકૃત ળબ્દ
‘ાળરમ’ભાાંથી ગુજયાતી ળબ્દ ાળમ ઉતયી આ્મ તેભ જણાલી તેના જુદા જુદા અથગ
આલાભાાં આ્મા છે .
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"કઇણ યાક્રભ કયીને ભયણ ાભેર શ ૂયલીય અને વતીઓની માદગીયીભાાં તેની
વભાતધ ઉય ચણલાભાાં આલેરી દે યી અથલા રેખ વાથે ખડેર થ્થય, ખાાંબી કે ાળમા એલ
અથગ થામ છે ."૧

ાળમા ળબ્દ ારક, ા, ાર, દળચન્શ, દાતત, ુટકરકઃ ઉયથી ઉતયી આ્મ
શલાના અનુભાન ણ થમા છે .
ાળમા ભાિે ખાાંબ કે ખાાંબી ળબ્દ પ્રમજન ણ થામ છે . ખાાંબી ળબ્દની ્યુત્તત
વાંસ્કૃત ળબ્દ ‘સ્થુણા’ દળાગલેર છે . સ્થુણા ળબ્દ યથી સ્તાંબ અને સ્તાંબ ળબ્દ યથી ખાંબ કે
ખાાંબી ળબ્દ આ્મ શળે.૨
ાળમા ળબ્દની ્યુત્તત અને ળબ્દ પ્રમજનભાાં ઘણી ળબન્નતા યશેરી છે . છતાાંણ એક
લાત તનતિત છે કે કઇને કઇ ્મ્તિત, કુટુાંફ કે વભાજ ભાિે પ્રાણ ત્માગ કયનાય હદલાંગત
સ્લજનની માદગીયી ભાિે ાળમાઓ તનભાગણ થતા શતા.


હળવદની ાળળયા સંસ્કૃસત
ગુજયાતના વોયાટરપ્રદે ળના નલયળચત ભયફી જજલ્રાભાાં ્સ્થત શલદળશેય ાળમાના

નગય તયીકે જાણીતુ ાં છે . શલદભાાં યાજકુ અને જનિત્રીમ ભચી વભાજના શ ૂયલીય અને
વતીઓના ાળમા, વની જ્ઞાતતના વતીઓના ાળમા અને દે યીયુ ાં ભજુદ છે . યાજના યિણ
ભાિે, ગોયિા ભાિે, સ્ત્રીઓની આફરૂ ફચાલલા ભાિે તાન પ્રાણ ત્માગ કયનાય શ ૂયલીય તેની
ાછ વતી થનાય સ્ત્રીઓના ાળમા આજે ણ  ૂજનીમ છે .


હળવદન ં નામાળભધાન
ોયાળણક ભાન્મતા અનુવાય મદુકુભ ૂણ બગલાન શ્રી કૃટણના લડીરફાંધ ુ શધયજીના

(ફરયાભજી) નાભ યથી ગાભનુ ાં નાભ શલદ ડ્ુ.ાં કાયણ કે બગલાન

શ્રી કૃટણ વહશત

માદલ ભથુયા છડી દ્વાયકા જતા શતા, ત્માયે આ સ્થે યાત્રી યકાણ કયે ર.
કાહઠમાલાડ વલગવગ્ર
ાં શભાાં દળાગલેર નોંધ અનુવાય આ ગાભન લવલાિ શલતૌ અથાગત
શ જેલ શલાથી ગાભનુ ાં નાભ શલદ ડ્ુાં શળે. શ જેલ આકાય ધયાલતુ ાં નગય એિરે
શલદ.૩


હળવદનો રાજરકય ઇસતહાસ
આઝાદી  ૂલે શલદ નગય ઝારાલાંળની યાજધાની શતી. શયારદે લ ભકલાણાના

લાંળજ શારના નગયાયકયના થા તાલુકાના કયેં તીગઢભાાં યાજધાની યાખી ળાવન કયતા શતા.
યાં ત ુ યાજ્મ ય તલકિ હય્સ્થતત આલતા શયારદે લ ભકલાણાએ ગુજયાતભાાં આગહશરલાડ
ાિણભાાં કણગદેલ વરાંકીન આશ્રમ રીધ.૪ કણગદેલ વરાંકીએ શયારદે લની વેલાથી પ્રવન્ન થઇ
વોયાટરના કેિરાક ગાભ બેિ આપ્મા. શયારદે લ ભકલાણાએ ઇ.વ.૧૦૯૦ભાાં ાિડીભાાં
(જજ.સુયેન્દ્રનગય) સ્લતાંત્ર યાજ્મની સ્થાના કયી. તેભન લાંળ વોયાટરભાાં ‘ઝારાલાંળ’ તયીકે
જાણીત ફન્મ. વોયાટરભાાં ઝારાલાંળને આતધન પ્રદે ળ ‘ઝારાલાડ’ તયીકે જાણીત ફન્મ.
ાિડીભાાં લાયાં લાય થતા આક્રભણના કાયણે ઝારાલાંળના લાંળજએ યાજધાનીના યિણાથે અનુક્રભ
ાિડીથી ભાાંડર, કાંકાલિી, શલદ અને ધ્ાાંગધ્ા યાજધાની ખવેડી શતી.
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ઝારાલાંળના લાંળજ યાજધયજીએ ઇ.વ.૧૪૮૮ (વાંલત ૧૫૪૪ ભશાલદ વભલાયે )
શલદભાાં યાજધાની સ્થાી શતી. શલદ યાજ્મભાાં ઇ.વ.૧૪૮૮ થી ઇ.વ.૧૭૩૦ સુધી
ઝારાલાંળની યાજધાની યશી.૫ શલદ યાજ્મભાાં ઝારાલાંળના ૧૨ ળાવનકતાગઓએ ૨૫૯ લગ
ળાવન કયુ.ું વભગ્ર ઝારાલાડ પ્રદે ળભાાં વોથી લધાયે યુધ્ધ શલદની ધયતી ય થમા શતા.૬


હળવદ શહેરના ાળળયા
 રાજેશ્વર સ્મશાનના ાળળયા
શલદના યાજેિય સ્ભળાનભાાં શ ૂયલીય અને વતીઓના ાળમા ભજુદ છે .
શલદના ાળમાઓનુ ાં યાજેિય સ્ભળાન ‘જાગતુ ાં સ્ભળાન’ તયીકે ણ ઓખામ છે . આ
સ્ભળાનભાાં યાજહયલાયના વભ્મ લીયતા દાખલી યુધ્ધભાાં મ ૃત્યુ ામ્મા શમ તેભના
ાળમા અને તેભની વાથે વતી થમેરી લીયાાંગનાઓની ખાાંબીઓ આલેરી છે . આ
ાળમાઓ ઉય તળખયફાંધ છત્રીઓ ણ ફાાંધલાભાાં આલેર છે . આ છત્રીઓના
તળખયબાગ ળાંકુ આકાયે અને કાાંગયાયુતિત છે . તળખય ય કાાંગયા અને સ્તાંબ ય ણ
અરાંકૃત ફૂરબાત અને વાાંકનુ ાં અરાંકયણ છે . આ છત્રીઓભાાં ભિી છત્રી ૧૬ x ૧૦
ભીિય અને નાની છત્રીઓ ૩ x ૩ ભીિય શાઇ ધયાલે છે .

વોથી ભિી છત્રી ૨૮

સ્તાંબ અને નાની છત્રીઓ ચાય સ્તાંબ છે . શાર સ્ભળાનભાાં રગબગ ૫૦ જેિરી છત્રીઓ
અને ૮૦ જેિરા ાળમાઓ છે .
ગુજયાત ુયાતત્લ તલબાગ દ્વાયા શલદના ાળમા સ્ભળાનને ગુજયાત યાજ્મ
ુયાતત્લ તલબાગ દ્વાયા યળિત સ્ભાયક તયીકે જાશેય કયે ર છે .
શલદના યાજેિય સ્ભળાન ાવે ભેદાનભાાં ણ શ ૂયલીય અને વતીઓનાાં
અંદાજજત ૩૩ જેિરા ાળમા ભજુદ છે . કેિરાક ાળમાઓ તળખયફાંધ છત્રીઓ યુતિત
છે , ત કેિરાક ાળમા ઉંચા ઓિરા ય ભાાંડલાભાાં આલેર છે . વતીઓની કેિરીક
ખાાંબીઓ ય દે યીયુ ાં ણ ફાાંધલાભાાં આલેર છે .
 હળવદના મોચી જ્ઞાસતના ાળળયા
શલદના યે લ્લે સ્િેળન ાવે ભચી વભાજના સ્ભળાનભાાં ભચી વભાજના
શ ૂયલીય, શ ૂયા ૂયા અને વતીઓની ૮૧ ખાાંબીઓ ભજુદ છે . ભચી વભાજના વનાગ્રા
ચોશાણ, ગશેર, ેડુકા ચોશાણ, ઝારા ભકલાણા, દારૂકા યભાય, િમા યભાય,
વભધાણી ચોશાણ હયલાયના ાળમાઓ છે . કેિરાક ાળમાઓ ય આ હયલાય દ્વાયા
દે યીયુ ાં ણ ફાાંધલાભાાં આલી છે . આ ાળમાઓભાાં કુાંલાયીવતીન ાળમ પ્રખ્માત છે .
જેના ય દે યી ફાાંધલાભાાં આલેર છે . તેની  ૂજાતલતધ ણ કયલાભાાં આલે છે ..
 સોની જ્ઞાસતના સતીઓના ાળળયા
શલદ થી યાણકય ગાભ તયપ જતા તિભફાજુએ વની જ્ઞાતતના વતીઓની
ખાાંબીઓ અને દે યીઓ દ્રષ્ટિગચય થામ છે . જેભાાં યાણયા, ળઝિંઝુલાડીમા, પીચડીમા,
ુ ીમા,
કઢીમા, લાગડીમા ાયે ખ, ભાાંડરીમા, શલદીમા ાિડીમા, ચાાંાનેયી, જાાંબક
ભેથાણીમા ાિડીમા હયલાયના વતીની ખાાંબીઓ છે .


હળવદના ાળળયાન ં સશલ્ સ્થાત્ય
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રકતળલ્ એિરે વાધાયણ જન વભાજનુ ાં તળલ્. આ રકતળલ્ની ઝાાંખી ાળમા અને
ખાાંબીઓ ય ણ જલા ભે છે . ાળમાની તળલ્ સ્થાત્મની દ્રષ્ટિએ વાભાન્મતઃ વોયાટરના
ાળમાનુ ાં ભિેબાગે તળલ્ સ્થાત્મ વભાન કતયણી ધયાલતુ ાં શલા છતાાં તેભાાં પ્રદે ળ, જ્ઞાતત,
વભમ, ઘિના, ભા, પ્રતતક, આયુધ, શેયલેળ, બોતભતતક હડઝાઇનભાાં થડેઘણે અંળે તલતલધતા
જલા ભે છે . ાળમાના તળલ્ સ્થાત્મને ત્રણ તલબાગભાાં જઇ ળકામ છે . ભથાે અથાગત
તળખયબાગે સ ૂમગ-ચાંદ્રના પ્રતતક, ભધ્મ પરક ય મુખ્મ તળલ્ અને તનમ્ન પરક ય રેખ
કતયલાભાાં આલે છે .
ગુજયાતભાાં વોયાટર પ્રદે ળભાાં વાભાન્મ યીતે થ્થયભાાંથી ાળમા ઘડલાભાાં આલેર છે .
શલદ ળશેયના ાળમાઓ રાર યે તતમા થ્થય (વેડસ્િન)ભાાંથી ફનાલેરા છે . કાયણ કે આ
તલસ્તાયભાાં આ થ્થય વયતાથી ઉરબ્ધ થામ છે . શલદ ળશેયના ાળમા ભિેબાગે ૬૨ x
૧૯, ૩૭ x ૧૭, ૪૫ x ૧૭, ૩૬ x ૧૫, ૩૦ x ૧૬, ૨૯ x ૧૭ ઇંચ-રાંફાઇ-શાઇ ધયાલે છે .
તલતલધ ભાના ાળમાના ભા જતા જણામ છે કે ાળમાના સ્ભાયકભાાં તળરાના ભા ભાિે
કઇ ચક્કવ તનમભ જણાતા નથી.
શલદ ળશેયના ાળમાના આકાયની ફાફતભાાં ણ કઇ ખાવ તપાલત જલા ભત
નથી. ભિેબાગે ાળમાઓ તળખયબાગે અધગગાકાય કરાભમ ખ ૂણા કાઢેરા, વાિ રાંફચયવ,
ળફન અરાંકૃત અધગગાકાય તળખય ધયાલે છે . તળખય બાગે સ ૂમગ-ચાંદ્ર પ્રતતક છે . કેિરાક
ાળમાભાાં સ ૂમગ ગાકાય કે લક્કાય હકયણ લા અને અધગચદ્રાં પ્રતતક જલા ભે છે . કેિરાક
ાળમાભાાં સ ૂમગ-ચાંદ્રના પ્રતતક લચ્ચે તળલળરિંગનુ ાં પ્રતતક ણ કાંડાયે ર છે . વતીઓના ાળમાભાાં
સ ૂમગ-ચાંદ્ર પ્રતતક લચ્ચે અધગગાકાયભાાં ઉવાલેરા િકાની હડઝાઇન કતયે ર છે .
ાળમાઓ ય પ્રતતક વાથે તલતલધ બોતભતતક હડઝાઇન ણ કાંડાયે ર છે . ખાવ કયીને
તળખયબાગે અને ભધ્મબાગની આજુ-ફાજુ હડઝાઇનયુતિત કતયકાભ જલા ભે છે . કેિરાક
ાળમાઓના તળખયબાગે વભાાંતય યે ખાઓ લચ્ચે સ ૂમગ-ચાંદ્રના પ્રતતક લચ્ચે વભાાંતય યે ખાઓ
લચ્ચે, ભધ્મપરકની ફાંને ફાજુએ વભાાંતય યે ખાઓ લચ્ચે અંગ્રેજી લી આકાયે ાાંદડી હડઝાઇન
અથલા યે ખાઓ કતયે ર છે . કેિરાક ાળમાઓભાાં ભધ્મપરક અને તળખયબાગની લચ્ચે તથા
ભધ્મપરક અને તનમ્નપરક લચ્ચે તયણબાત ણ કાંડાયે ર છે . કેિરાક શ ૂયલીયના ાળમાની
ભધ્મપરકની ફાંને ફાજુ ભાંહદયના સ્તાંબ આકાયે થાાંબરીઓ અને તેની ઉય વભાાંતય
અધગગાકાય અને ચયવ બોતભતતક આકાય સુદય
ાં બાગ ઉવાલે છે .
શલદ ળશેયના ાળમાના મુખ્મ તળલ્ભાાં થડેઘણે અંળે જ તપાલત જલા ભે છે .
ભિેબાગે ાળમાના મુખ્મ તળલ્ના કાંડાયકાભભાાં વભાનતા જલા ભે છે . શ ૂયલીયના ાળમા
ભિેબાગે અિવલાય કાંડાયે ર છે . જેભાાં મોધ્ધાના એક શાથભાાં બાર અને એક શાથભાાં ઢાર,
ઢારલાા શાથભાાં અિની રગાભ, કભયે કિાય, ભાથે મુગિ અથલા ગ ાઘડી, ગાભાાં શાય,
ઘિાં ૂ ણથી નીચે સુધી અંગયખુ અને ચમણી, કેિરાક તળલ્ભાાં શાથભાાં બાર ાવે ધનુ ણ
કાંડાયે ર છે . એક ાળમાભાાં શાથભાાં ફાણ ચડાલેર ધનુ ધાયણ કયનાય મોધ્ધાનુ ાં તળલ્ છે .
કેિરાક તળલ્ભાાં ળણગાયયુતિત અિ ણ જલા ભે છે . શલદ ળશેયના ભચી વભાજના
ાળમાઓભાાં દાતત અને અિવલાય તળલ્ કાંડાયે ર છે . આ ાળમાના તળલ્ કાંડાયકાભ વાદુ
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જણામ છે . તેભજ વાભાજજક દયજ્જજાની અવય ણ ાળમાના મુખ્મ તળલ્ના કાંડાયકાભભાાં જલા
ભે છે .
શલદ ળશેયના વતીના ાળમાભાાં મુખ્મ તળલ્ભાાં ચ ૂડીલા જભણા શાથન ાંજ, શાથે
ફાજુફધ
ાં , શથેીના ાંજાભાાં ફૂર કે ગાકાય ળચન્શ અંહકત છે . કેિરાક ાળમાઓભાાં સુદય
ાં
અરાંકૃત ચ ૂડીઓ કાંડાયે ર છે . તેભજ કેિરાક ાળમાભાાં અંગુઠાભાાં અંગુઠી ણ કાંડાયે ર છે . તેભજ
કેિરાક ાળમાભાાં શાથના તળલ્ ાવે સ્લ્સ્તક ળચન્શ, ઉંધા ઉવાલેર ગાકાય આકાયે ફૂર
હડઝાઇન અથલા અરાંકૃત હદક જેલી હડઝાઇન કતયે ર જલા ભે છે . કેિરાક ાળમાઓભાાં
ભાત્ર ચ ૂડીલા શાથ જ કાંડાયે ર જલા ભે છે . કેિરાક વતીના ાળમાભાાં શાથના લાાંકભાાં
ળબન્નતા જલા ભે છે . ભચી વભાજના કુાંલાયી વતીના ાળમાભાાં ભાત્ર વીધ શાથન ાંજા
કાંડાયે ર છે .
ાળમાની હદળા વાથે ણ કેિળરક બાલના વાંકામેરી જલા ભે છે . ભાિે ાળમા
ભાાંડલાભાાં તેના પરકની હદળા ઘણી ભશત્લની ફાફત જણામ છે . જેભ ભાંહદય  ૂલાગળબમુખ
ફાાંધલાભાાં આલે છે . તેભ ભિેબાગે ાળમાના પરકની હદળા ણ  ૂલાગળબમુખ જલા ભે છે .
શલદ ળશેયના ાળમાભાાં પરક  ૂલગ હદળા તયપ જ જલા ભે છે . ાળમાભાાં અિની ગતત
ઉત્તય તયપની કાંડાયે ર છે . અિ, ઉંિ કે અિયથનુ ાં મુખ ઉત્તય તયપ ગતતભાન કાંડાયે ર છે .
ાળમારેખ ઇતતશાવભાાં આધાયભ ૂત વાધન ગણલાભાાં આલે છે . ાળમાભાાં તનમ્ન પરક
ય રેખ કાંડાયે ર શમ છે . આ ાળમા રેખ યથી ભયનાયનુ ાં નાભ, વાંલત, તતતથ અને ભહશનાનુ ાં
નાભ, લગ, મ ૃત્યુ તનતભત ઘિના, તે વભમની બાા અને ળરત, જ્ઞાતત, લાંળજના નાભ અને
કેિળરકલાય યાજકીમ ઘિનાઓ તલળે ણ ભાહશતી ભી છે . શલદ ળશેયના કેિરાક ાળમારેખ
સ્ટિ છે , ત કેિરાક ાળમારેખ તદન ઘવામેર અલસ્થાભાાં છે . કેિરાક ાળમારેખભાાં ભાત્ર
તલક્રભ વાંલત ઉકેરી ળકામ છે . કેિરાક ાળમાઓભાાં તલક્રભ વાંલત વાથે ળક વાંલત ણ
દળાગલેર છે . તેભજ ગુજયાતી ભહશનાના નાભ, તતતથ, ભયનાયનુ ાં નાભ અને તેના લાંળજના નાભ
કાંડાયે રા છે . તેભજ કેિરાક રેખની ળરૂઆત ‘શ્રી ગણેળામ નભઃ’, ‘સ્લ્સ્ત શ્રી’, જેલા ળબ્દથી
થામ છે . રેખના અંતે ‘કાભ આ્મા છે .’ ‘સ્લગગસ્થ થમેર’ જેલા ‘વશગભન કીધુ’, ‘વાગલન હકધા’,
‘યાભળયણ થમેર’ જેલા ળબ્દના પ્રમજન કયે ર છે . આ ાળમા રેખ ગુજયાતી બાા અને
દે લનાગયી ળરતભાાં કતયે ર છે . ભિેબાગે રેખના રખાણભાાં વામ્મતા જલા ભે છે . કેિરાક
ાળમારેખના રખાણ ભ ૂર ણ જલા ભે છે . જેનુ ાં કાયણ ગ્રાભ વરાિ અબણ શલાથી ળક્યતા
શઇ ળકે છે .


ાળળયા પ ૂજા સવશે સામાજજક ને ધાસમિક રં રા
વભાજભાાં જેભ દે લી દે લતાઓની  ૂજા થામ છે તેભ ાળમાની  ૂજા ણ થામ છે .

શલદ ળશેયના ાળમાની  ૂજા યાં યાગત યીતે પ્રસ્થાતત કયલાભાાં આલી છે . ાળમા વાથે
કુટુાંફના લડલાભાાં પ્રતતક તયીકે તલતલધ ચભત્કાયી દાં તકથાઓ ણ વાંકામેરી છે . ાળમાને
તવિંદુય, ધ ૂ, દી, ધજા અને નૈલેધ ણ ચડાલલાભાાં આલે છે . કેિરાક હયલાયભાાં રગ્ન છી
ધજા ચડાલે, છતય, ચુદ
ાં ડી ચડાલલાન હયલાજ ણ જલા ભે છે . કેિરાક રક ફાધા-આખડી
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ણ યાખે છે અને ાળમાની  ૂજા કયે છે . આજે ણ રકજીલનભાાં ાળમા ખ ૂફ જ ચભત્કાયી,
ફલાન અને ળચયાં જીલી છા ધયાલે છે . તેભજ રકદે લ તયીકે રકભાનવભાાં સ્થાન ધયાલે છે .


સમાન
ાળમા જેભ રક વાંસ્કૃતતના પ્રતતક છે . તેલી જ યીતે ઇતતશાવની ખ ૂિતી કડીરૂ

ભાધ્મભનુ ાં કાભ કયે છે . ાળમાના મગ્મ અભ્માવ અને ાળમા રેખની મગ્મ ચકાવણી દ્વાયા
ભાત્ર યાજકીમ તલાહયખ જ નશી, યાં ત ુ વભકારીન વાભાજજક અને વાાંસ્કૃતતક ઇતતશાવની તલતલધ
કડીઓની હદળાના તનદે ળ ભે છે . શલદ ળશેયના ાળમા સ ૃષ્ટિન અભ્માવની દ્રષ્ટિએ જઇએ
ત જનહશતાથે યુધ્ધભાાં મ ૃત્યુ ાભનાય અને તેની ાછ વતી થનાય તલયાાંગનાઓના અરાંકૃત
ાળમાઓ લધાયે જલા ભે છે . શાર ભિેબાગે ાળમાઓ જર્જહયત અલસ્થાભાાં છે અને કેિરાક
ાળમા નટિ ણ થમા છે . ભિેબાગે ાળમારેખ ઘવામેર અલસ્થાભાાં જલા ભે છે . છતાાં
ણ શાર ાળમાઓની જાલણી ભાિે પ્રમાવ થઇ યહ્યા છે . લી, તળલ્સ્થાત્મની દ્રષ્ટિએ
જતા આ ાળમાઓ ભિેબાગે વભાનતા ધયાલે છે . ાળમા સ્થાત્મ એ રકવાંસ્કૃતતનુ ાં સ્થાત્મ
શલાથી તેની વાથે રકકરાની બાલની વાંકામેર છે . આ કરાને જાણકાયી અરાંકૃત ાળમાના
તળલ્ કાંડાય યથી પ્રાપ્ત થામ છે . શલદ ળશેયના ાળમા યથી તે વભમના યાજકીમ,
વાભાજજક અને વાાંસ્કૃતતક ઇતતશાવની જાણકાયી પ્રાપ્ત થામ છે . તેભજ વભાજભાાં પ્રચળરત ધાતભિક
યાં યાઓની જાણકાયી ણ ભે છે .
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