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વતયતંળ:ભહડ
ુ ી વતફયભતી નદીનત કકનતયે આલેલ ું ઉત્તય ગુજયતતનુ ં ઐતતશતતવક પ્રલતવન સ્થ
છે . અશીંથી નજીક આલેરત અનોડીમત ગતભ તવેથી નદીની કોતયોભતંથી યોફટા બ્રુળફ્રુટને
પ્રતગઐતતશતતવક કતનત ભતનલીનત શતથમતયોનત અલળેો પ્રતપ્ત થમત શતત. શતર ભહડ
ુ ી
ગતંધીનગય જજલ્રતનત ભતણવત તતલુકતભતં આલેલ ું છે , અને ગુજયતત યતજ્મનુ ં અતત ભશત્લનુ ં
ધતતભિક પ્રલતવન સ્થ છે . જૈનો ઉયતંત જૈનેત્તયો ણ આ સ્થનત દળાને આલે છે જે તેની
એકતત, ભશત્તત અને પ્રતવદ્ધિની વતબફતી છે . અશીનત આવતવનત ગતભોભતંથી ભે રત પ્રતચીન જૈન
ભંકદયો, તળલ્ો અને અલળેોનત આધતયે એ ફતફતતો ચોક્કવ કશી ળકતમ કે આ તલસ્તતય
પ્રતચીન વભમથી જ જૈન ધભાન ુ ં ભશત્લનુ ં કેન્ર યહ્ું શળે. જેભકે શેરતની ભતનલ લવતશતો નદી
કકનતયે શતી એ ફતફત આણે વૌ જાણીએ છીએ અને ખેતી વતથે વંકતમેરી શતી, અશી
વતફયભતી નદીને કકનતયે ભતનલ લવતશતો શતી. આ ફતફતનત ુયતલતઓ નદીની કોતયોભતં
જોલત ભતત લતવણો, ઠીકયત, અલળેો અને જીણા થમેરી દે યીઓ, તબમત તેભજ આવતવનત
ગતભો જેલતકે વંઘુય, ઘતટું ગતભભતં આલેરત જુનત દે યતવયો ઉયતંત આવતવનત તલસ્તતયભતંથી
ક્યતયે ક જભીનભતંથી ભતી દે લી-દે લતતઓની પ્રતતભતઓ, રોકમુખે વતંબલત ભતી કીલંદતતઓ
અને ભતલત વતથેનો યતજકીમ અને વતંસ્કૃતતક વંફધ
ં પ્રસ્થતતત કયતી કેટરીક કડીઓ એ કદળત
તયપ રઇ જામ છે કે આ તલસ્તતય ગુજયતતનત ળતવકો(ચતલડત, વોરંકી ળતવકોનત વભમથી) અને
ભતલતનત ળતવકો લચ્ચે વીભતલતી સ્થતને શળે. સ્થતતનક તટીદતયોભતં જોલત ભતી કેટરીક ળતખો
જેભકે, ધતયતલત, યભતલત, ભતરતલમત જે ભતલત વતથેનત વંફધ
ં ને પ્રસ્થતતત કયતી શોમ એભ
રતગે છે . આ તલમે એક ઊંડત અભ્મતવની જરૂય જણતઈ યશી છે . આ ઉયતંત પ્રતચીન જૈન
વતકશત્મોભતંથી ણ ખડતત (જે વંસ્કૃતભતં ડતમતન) ભતલતનત યતજા ગદબાવેન અને
તલક્રભતકદત્મની વતથે વંકતમેરી ફતફતોનો ઉલ્રેખ આચતમા શ્રીભદ્ બુદ્ધિવતગય સ ૂયી ભશતયતજ
એભનત ગ્રંથ ‘તલજાુય વ ૃત્તતંતભતં’ જણતલે છે .૧
ચતલીરૂ ળબ્દો:- ડતમતન, ભહડ
ુ ી, જૈન, લબણક, દે યતવય
ભહડ
ુ ીની ઐતતશતતવકતત તતવતત ભતલુભ ડેર છે કે, શતરનુ ં ભહડ
ુ ી ૭૦૦ લાથી લધુ
પ્રતચીન નથી કતયણ કે શતરનત ભહડ
ુ ી ગતભની ઉત્તત્ત તેની તવેનત જ ગતભ ખડતતભતંથી થમેરી
છે એનત ઐતતશતતવક પ્રભતણ રૂે જોઇએતો આચતમા શ્રીભદ્ બુદ્ધિવતગય સ ૂયી ભશતયતજે તેભનત
ુસ્તક ‘તલજાુય વ ૃત્તતંતભતં’ જણતલે છે કે,Page | 1345
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“તલજાુયથી અગ્નન ખુણતભતં વતફયભતી તવે ખડતમતત(પ્રતચીન ડતમતન અભ્રંળ
શતરનુ ં ખડતત) ગતભ એક શજાય લયવ રગબગનુ ં જુન ુ ં ગણતમ છે . મુવરભતનોનત હભ
ુ રતથી તે
ગતભ બતંગી ગયુ ં શતુ ં અને નવુ ં ખડતમત લવતવયુ ં છે . જુન ુ ં ખડતત બતંનયુ ં ત્મતંથી કેટરતક રોકો
નલત ખડતત અને ભહડ
ુ ીભતં જઈને લસ્મત શતત. ખડતમત ગતભ વંસ્કૃતભતં ડતમતન નગય કશેલતતુ ં
શતુ.ં જૂનત ખડતમતભતંથી ખોદકતભ દયતભમતન અજીતનતથની ભોટી મ ૂતતિ નીકી શતી. ત્મતં
પ્રતચીન જૈન દે યતવય શતુ.ં જેનતં અલળેો ત્મતં શેરતં દે ખતમ શતત. ખડતમતનત લબણકોએ જૈન
તીથાકયોની પ્રતતભત બયતલી શતી. એ પ્રતતભતનો રેખ (આચતમા શ્રીભદ્ બુદ્ધિવતગય ભશતયતજે તેભનત
ુસ્તક) ‘ધતતુ પ્રતતભત રેખ વંગ્રશ બતગ-૧’ભતં રખેરો છે . એ રેખ યથી જણતમ છે કે, ખડતમત
તવે કોટમકા ન ુ ં ભંકદય છે . તે ખડતમત ગતભ જેટલું પ્રતચીન છે . ત્મતં ખડતમતત લબણકો કોટેશ્વયનતં
દળાન કયલત આલે છે , જે એભનત કુદે લતત છે .”૨
ુ નત
આ તલષ્ણુની અષ્ટભુુજ લકકુંઠ પ્રતતભત ચતુદાળભુુજ છે , ઉયતંત કોટમકા ભતં સુમાજા
મ ૂરસ્થતન(મુરતતન)નુ ં અનુવધ
ં તન ધયતલતુ ં વૌયતષ્રનુ ં થતન અને તલજાુય તવેન ુ ં કોટમકા એ
ુ નત વોરંકીકતરીન કેન્રો શતત. એટરે કે કોટમકા ભતં વોરંકી વભમ દયતભમતન સ ૂમા  ૂજા
સુમાજા
થતી શળે. આ ઉયતંત અશીંથી કતતતિકેમની પ્રતતભત ણ ભે રી શતી.3
ખડતમતની તવે એક ભહડ
ુ તનત ઝતડ તે ગતભ લવતવયુ ં તેથી તે ભહડ
ુ ી ગતભ ગણતમ છે .
ભહડ
ુ ી રગબગ ૬૦૦ કે ૭૦૦ લા જુન ુ ં શળે. શ્રીભદ્ બુદ્ધિવતગય ભશતયતજ તેભનત ુસ્તકભતં લધુભતં
જણતલે છે કે-,
“ખડતમત અને ભહડ
ુ ીથી વતતવો લયવ ઉય એક ગતઉં છે ટે વતફયભતી નદી લશેતી શતી.
એભ નદીનત લશેણ ઉયથી તેભજ રોકશ્રુતતથી જણતમ છે . કોટેશ્વય અને ખડતમતનત આયે નદીભતં
એક જૂની લતલનો છે લ્રો કોઠો છે , અને તલ.વં. ૧૯૬૩ભતં યે ર આલી શતી ત્મતયે દે ખતમો શતો તે
યથી કશી ળકતમ છે કે તેથી  ૂલે સ ૂયજકુ ંડની ેરી તયપ નદી લશેતી શોલી જોઈએ. ભહડ
ુ ીનત
આયે નદીનત પ્રલતશભતં એક કુલો છે તેથી ણ ત્મતંથી શેરતં વતફયભતી એક ગતઉં દુય લશેતી
શતી એભ તવિ થતમ છે . શતરનત લઝોડતની ઝતડીભતં(સ્થતતનક સ્થનુ ં નતભ) તે શેરતં લશેતી
શતી. કોટમકા ની તવે એક જુન ુ ં ભશતદે લનુ ં દે શરું છે . જૂનત ભહડ
ુ ી ગતભભતં એક જૈન દે યતવય શતુ.ં
તલ.વં. ૧૯૭૧ભતં જૂની ભહડ
ુ ીભતં ઠેઠ, નદી તવે આલલતથી તથત કોતયો ડી જલતથી જૂની
ભહડ
ુ ીથી આથભણી કદળતએ ફે ચતય ખેતય દુય નવુ ં ભહડ
ુ ી ગતભ લસ્યુ.ં ”૪
નલી ભહડ
ુ ીને मधुपुरी નતભ બુદ્ધિવતગય ભશતયતજે આપ્યુ ં છે . તેભણે ત્મતં ઉદે ળ આીને
શ્રી દ્મપ્રભુુન ુ ં નવુ દે યતવય ફંધતવયુ ં છે . તેભતં જૂની ભહડ
ુ ીનત દે યતવયભતંથી શ્રી દ્મપ્રભુુની પ્રતતભત
રતલી ધયતલી છે . તલ.વં. ૧૯૭૫ભતં દે યતવયની તવે શ્રી ઘંટતકણાલીયની દે યી ફંધતલીને તેભતં
ઘંટતકણાલીયની પ્રતતષ્ઠત તલ.વં.૧૯૮૦ભતં બુદ્ધિવતગય ભશતયતજે કયી છે . દ્મપ્રભુુનત દે યતવયભતં
શ્રીભદ્ યતલવતગય ગુરૂની અને શ્રી સુખવતગય ગુરૂની મ ૂતતિની પ્રતતષ્ઠત બુદ્ધિવતગય ભશતયતજે કયી
અને ત્મતં સ્થતી છે . શ્રી દ્મપ્રભુુનત દે યતવયની ત્રણ ખેતય તછ લકકદક કશિંદુઓનત કોટેશ્વયનુ ં નવુ ં
ુ ી) તવે તવે આલેરતં છે . ખડતમતત અને
દે યતવય તકમતય થયુ ં છે . ખડતમતત અને ભહડ
ુ ી (ભધુય
ભહડ
ુ ી ગતભ ફે જૂનત શતતં, તે નલતં લવેરતં છે , અને તેનતથી ઉત્તય કદળતએ કણફીઓએ નવુ
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ખડતત રૂ લવતવયુ ં શતુ.ં (જે શતર રગબગ વલતવો લા જેટલું જુન ુ ં શળે. જે શતર ટેરુયત
ખડતત તયીકે ઓખતમ છે )
બુદ્ધિવતગય ભશતયતજ તેભનત ુસ્તક તલજાુય વ ૃત્તતંતભતં જણતલે છે કે-,
“જુન ુ ં પ્રતચીન ખડતમતત, શજાય ફે શજાય ફરકે તેથી ણ પ્રતચીન શોલતનો વંબલ છે .
જૈનતચતમા કતબરકતચતમાનત વભમભતં ભતલતભતં થમેર ગદા બવેન અને કતબરકતચતમા ફન્નેનો
ઈતતશતવ, જૈન ઐતતશતતવક ગ્રંથોભતંથી નીકે છે . ગદા બવેનનુ ં યતજ્મ ભતલતભતં શતુ,ં યં ત ુ
ખડતમતત (ડતમતન) સુધી તેની છે લ્રી યતજ્મની શદ શતી, એભ ખડતમતત (ત્રંફતલતી) નગયી
અને ગદા બવેનની જૂની કકલંદન્તી લતતોનત આધતયે કલ્ી ળકતમ છે . ગદા બવેનને ભતંતત્રક ગદા બી
તલદ્યત વતધ્મ શતી. તેનો વંફધ
ં ખડતમતત નગયીની વતથે આલે છે . તે ફે શજાય લા  ૂલાન ુ ં અથતાત
તલક્રભ યતજાનત કતકત ગદા બવેનનત લખતનુ ં નગય છે , એભ કંઈક અનુભતન ઉયથી રતગે છે .
ખડતમતતભતંથી પ્રતચીન ભોટી ઈંટો નીકે છે . અભે તે ઈંટો તે લખતે જોઈ શતી. દોઢ શજાય ફે
ે ની એલી પ્રતચીન ઈંટો નીકે છે . તલક્રભતકદત્મનત યતજ્મકની શજી
શજાય લાનત નગયોનતં ખંડય
ઈતતશતવકતયોએ એક તનશ્ચમ કમો નથી ણ તે લખતભતં આ નગયી તલદ્યભતન શતી. ખડતમતને
(ડતમતન) નગય કશેલતભતં આલતુ ં શતુ.ં ખડતમતથી  ૂલે નદી એક ગતઉ દૂ ય લશેતી શતી. શજાય
ફતયવે લા ય અડધો ગતઉં દૂ ય લશેતી શોલી જોઈએ. કતયણ કે શતરનુ ં જુન ુ ં ખડતમત છે તેની
ઉગભણી કદળતએ જ્મતં નદીનો પ્રલતશ લશે છે . તે નદીભતં એક જૂની લતલ (લતતકત) છે . અને તે
તલ.વં. ૧૯૬૩ભતં વતફયભતીભતં ુય આવયુ ં શતુ ં ત્મતયે તે લતલને કોટમતકા નત ફદે લ મુખીમત
લગેયેએ તથત ભશતજનનત આગેલતનોએ દીઠી શતી. તે લતલનો છે લ્રો કોઠો છે . અને તે થ્થયનો
ફનતલેરો છે . શતર તે નદીભતં છે તે ઉયથી અનુભતન થતમ છે કે નદીની તવે લતલ તો કોઈ
કયતલે નશીં. ણ નદી ત્મતંથી ભતઈર દુય શોમ તો લતલ કયતલલતની જરૂય ડે. તેભજ ભહડ
ુ ીનત
આયે કોટમતકા

ભંકદયનત ચઢલતનત ભતગે નદીભતં એક કુલો છે . તે ણ એભ જણતલે છે કે

વતફયભતી ોણો ભતઈર દુય શેરતં લશેતી શોલી જોઈએ. કોટમતકા નત વતભે કતંઠે લઝોડતની ઝતડી
છે અને ત્મતં સ ૂમાકુંડ છે , તે લઝોડતની ઝતડીની ેરી તયપ નદી લશેતી શતી એભ વ ૃિોની
કકલંદન્તી છે . નદીઓ લતયં લતય સ્થતન ફદલ્મત કયે છે . વંઘુય, ઘવતતત તવેનત નદીનતં લશેણ
જોતતં અવર લઝતડોની તવે અને તેથી  ૂલે તેની ઉગભણી કદળતએ વતફયભતી લશેતી શોલી
જોઈએ. ખડતમતત જૂની નગયી શતી ણ તે વંફધ
ં ી તેની પ્રતચીનતતનત ઘણત પ્રતચીન રેખો ભી
આવમત નથી, ણ બતલષ્મભતં રેખો ભે તેલો વંબલ છે . પતફાવ યતવભતતભતં ખડતમતનુ ં નતભ
આલે છે . તલજરદે લ યભતયે જ્મતયે તલજાુય તવેન ુ ં ભવીમત ભશતદે લ તવેન ુ ં કોટકત ગતભ ભતયુું
ત્મતયે તેને ખડતમતની ભદદ રીધી શતી. તલ.વં. તેયભતં વકકતભતં તલજરદે લ યભતયે તલજાુયનો
જીણોિતય કમો શતો. તે લખતે ખડતમત જુન ુ ં શમતત શતુ,ં અને ત્મતં ક્ષતત્રઓની યતજ્મવત્તત શોલતનુ ં
તવિ થતમ છે . તલ.વં. ૧૩૫૬-૫૭ ભતં કદલ્શીનત આલ્રતઉદીન ફતદળતશનત ગુજયતતનત વેનતતત
જપયખતને તટણ જીત્યુ ં અને તેણે તવિુય, લડનગય, તલજાુય, તલવનગય અને ખડતમતનતં
ભંકદયો તોડમત, તલ.વં. ૧૩૩૩ રગબગભતં તો ખડતમતભતં ખડતમતત લતબણમતઓએ જૈન પ્રતતભત
બયતલી (કયતલી ) શતી, તેલો ધતતુ પ્રતતભતનો રેખ છે . ખડતમતભતં જે લતણીમતઓ લવતત શતત તે
તલ.વં.૧૩૫૬ભતં જપયખતનની ચડતઈથી અને ંદયભતં વોભતં વકકતભતં અભદતલતદનત સુલ્તતન
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અશભદળતશ તથત ભશભદ ફેગડતની દે યતવય તોડલતની ચડતઈથી કંટતીને અશીંથી તેઓ નકડમતદ,
ભોડતવત, શદયલતવ, ઉભયે ઠ લગેયે તયપ યશેલત ગમત. ખડતમતત લતબણમતઓ શેરતં જૈન શ્રતલકો
શતત ને તછથી તેઓ લકષ્ણલો થમત એભ જૈન ધતતુ પ્રતતભતઓનત રેખો ઉયથી ભતલુભ ડે છે .
ગુજયતતનત વેનતતત જપયખતન તથત ગુજયતતનત સુરતતન અશભદળતશ લગેયેનત લખતભતં
ખડતમત બતનયુ ં અને ભંકદયો ત ૂટયત કોટમતકા ન ુ ં

ભંકદય ણ તે લખતે ત ૂટેલ ું અને તછથી

ંદયભતં વોભત વકકતભતં નવુ ં ફંધતમેલ ું રતગે છે . તેન ુ ં કતયણ એ છે કે શતરનત કોટમતકા ભંકદયભતં
ંદયભતં વોભત વકકતની ઈંટો બીંતોભતં ચણતએરી છે . ખડતમત ગતભનત જૂનત આયત તવે નદીનત
કતંઠે શેરત ભશતદે લનુ ં દે રૂ ં શતુ.ં શતરનુ ં જે જુન ુ ં ખડતમતત ગતભ છે તેભતં એક ફે જૈન દે યતવયો શતતં
એભ અનુભતન થતમ છે અને તે જૈન ખડતમતત લતબણમતઓએ કયતલેરતં શતતં. શતરભતં નલત
ખડતમતત ગતભ તવેથી એક કોતય ઓંગીને ટેકયત ય ચઢીને ઉય જતતં જુનતં ખડતમતનતં
ે ો ઈંટો તથત થ્થય લતતં દે ખતમ છે . ટેકયત ય એક આયવ શતણની જૈન અંબફકત દે લીની
ખંડય
મ ૂતતિ છે . તે ય કવો ખખડતલતતં ધતતુનત જેલો અલતજ થતમ છે . તે મ ૂતતિની તવે એક જૈન મ ૂતતિન ુ ં
એક ભસ્તક છે . તેની તવે તતણની દે લીની મ ૂતતિમો છે . ત્મતં આગ ક્ષતત્રઓ શોભ-શલન કયે છે .
ત્મતંથી આગ જતત શ્રી અજજતનતથ તીથાકયની કતઉવનગીમતની તળકયલતી ઊબી ત્રણ ચતય
શતથ પ્રભતણલતી ભોટી મ ૂતતિ છે . તેનત ગ નીચે રેખ છે આ કયુ ં નગય છે તે ફયતફય લંચતતુ ં
નથી. ફીજુ ં નગય બતંનયુ ં શોમ ત્મતયે ત્મતંની મ ૂતતિઓ અશીં રતવમત શોમ અને અશીં નવુ ં દે યતવય
ફંધતલી તેભતં જુનત દે યતવયભતં પ્રતતષ્ષ્ઠત કયી શોલી જોઈએ. વતંકે શ્વય ભશતદે લનત દે યતની ઉત્તયે
કદળતએ થોડે દુય બુદ્ધિવતગય ભશતયતજે એક જૈન પ્રતતભતની અડધી રતઠીલતી મ ૂતતિ, થ્થયની
દીઠી શતી. તે ઉયથી એભ જણતમ છે કે શેરતં ળેયીવતની ેઠે અશીં ણ ખતયત થ્થયની મ ૂતતિમો
શળે અને તે ફતદળતશે બતંગી નતખી શળે. વત્તયભતં વકકત છીથી તો અશીંથી ખડતમતત લબણકોએ
વતલ સ્થતંતય કયી ફીજે ઠેકતણે કતમભનો લવલતટ કયે રો જણતમ છે . ખડતમત જૂનત ગતભભતં ફે
ત્રણ કોતયત ડમતં છે . તેભતંથી તણીનતં ઝયણતં નીકે છે ખડતમતનત લતબણમતઓને ખડતમતત
લબણકો કશે છે અને બ્રતહ્મણોને ખડતમતત બ્રતહ્મણો કશે છે ખડતમતત લતબણમતનત ફે બેદ છે . લીળત
ખડતમતત (વ ૃિ ખડતમતત) અને દળત (રઘુ) ખડતમતત દયે ક લબણક જાતતની લસ્તુત અને
તેજતે તટણભતં ચોયતળી નતતો જભતડી ત્મતયથી લીળ અને દળત એ ફે બેદ ડયત છે .
લસ્તુત યતવભતં તે વંફધ
ં ી શકીકત જણતલી છે , કોઈએ જ્ઞતતત તલરુિ કતમા કયુું શોમ અને તેનત
ક્ષભતં જે લબણકો શોમતે દળતની વંજ્ઞતને તમ્મત શોમ છે અને એભતં ણ ુન રનનતકદક દોેબેદ
ડલતથી તંચત લતબણમતની અટક છી શોમ એભ વંબલે છે . તે અત્રે પ્રવંગોથી જણતલલતભતં
આવયુ ં છે . ચતયવે તંચવે લા ઉય ભહડ
ુ ી ગતભ લવેલ ું શોમ એભ અનુભતન થતમ છે . ક્ષત્રો,
ચતલડત, વોરંકી, લતઘેરત અને ગુજયતતનત સુરતતનોનત લખતભતં વતફયભતીનત કતંઠત ય
આલેરત ક્ષતત્રઓને તતફે કયી તેભની તવેથી લતતિક આંકયો દં ડ રેલતભતં આલતો શતો.
ગતમકલતડી યતજ્મનત સ્થતનત કતભતં ણ વતફયકતંઠતનત ખડતમત, ઘવતમતત, ભહડ
ુ ી, લતઘુય,
અનોડીમત, ઘતટું, આગરોડ, યણવીુય, લગેયે ગતભ આંકકડમત તયીકે કતમભ યહ્યત છે . આ ગતભો
ગતમકલતડ વયકતયને અમુક આંકડો બયતત શતત. ણ તે આંકડતને ગતમકલતડે લધતયી દીધો શતો.
તેથી વતંકડી દળતભતં આલી ડયત શતત. જુનત ભહડ
ુ ી ગતભભતં લીળ જૈન શ્રતલક લબણકનતં ઘય અને
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એક જૈન દે યતવય શતુ.ં ત્મતં ભોટતં કોતય ડલતથી ભશતયતજશ્રીનત ઉદે ળથી તલ.વં. ૧૯૭૧ની
વતરભતં ભશતજને નવુ ં ભહડ
ુ ી ગતભ લવતલલતનો ઠયતલ કમો અને ઉદે ળથી નલત ભહડ
ુ ી
ુ ી) ભતં શ્રી દ્મપ્રભુુન ુ ં જૈન દે યતવય તથત એક ઉતશ્રમ તથત શ્રી ઘંટતકણા ભશતલીયનુ ં ભંકદય
(ભધુય
ફંધતવયુ ં છે . તલ.વં. ૧૯૧૪ની વતરભતં ભહડ
ુ ી તવેનત અનોડીમતનત વતત લતવનત ગતભે અંગ્રેજ
વયકતયને શતથમતય નશીં આલત વંફધ
ં ે રડતઈ કયી શતી. અંગ્રેજ વયકતયે લતઘુયનત કતંઠે આલી
તોોથી અનોડીમતનત વતત લતવ ફતી મુક્યત શતત, તેભણે કોતયોભતં ઉતયીને ોતતનો ફચતલ
કમો શતો, ણ શતથમતયો આપ્મતં નશોતતં. ખડતમત ભહડ
ુ ીભતં કોટમતકા ન ુ ં લકષ્ણદે લનુ ં ભંકદય છે . અને
ત્મતં તલષ્ણુની મ ૂતતિ છે . ત્મતં કતયતક સુદ ૧૧થી ુનભ સુધી ભેો બયતમ છે . જુન ુ ં કોટમતકા ન ુ ં ભંકદય
છે તે વતફયભતીનત કતંઠત ય ડી જામ તેલી શતરતભતં આલેલ ું છે . તેનતથી તશ્ચભ કદળતએ
વતંકે શ્વય ભશતદે લનુ ં દે લ છે . શલે કોટમતકા ન ુ ં ભંકદય કતંઠતનત તુટલતથી જોખભભતં આલે એવુ ં
રતગલતથી ખડતમતત લકષ્ણલ લબણકોએ શ્રી ઘંટતકણા ભશતલીયનત ભંકદયની તછ ત્રણ ચતય ખેતય
ય ટેકયત ય તલ.વં. ૧૯૭૧ થી નવુ કોટમતકા ન ુ ં ભંકદય ફતંધલત ભતંડ્ું શતુ. ખડતમતત અને
ભહડ
ુ ીની શલત વતયી છે . આંફતઓ અને ભહડ
ુ તઓનતં ઘણતં વ ૃક્ષો છે . તે ઋત ભુ ૂતભ કશેલતમ છે . જૂનત
કોટમતકા નતં ભંકદય તવે નદીનત કતંઠત ય ફેવીને નદી, ઝતડી અને કોતયોનુ ં તનયીક્ષણ કયનતયને
આનંદ ભે છે . આલી જનમત એ ગુરુકુરોની આલશ્મકતત તવિ કયે છે . અશી આવતવનત ગતભોનત
રોકોનો શતર મુખ્મ વમલવતમ ખેતીનો છે . ભહડ
ુ ીનત ભશતજનનુ ં જોય વતરૂ છે , અને તેથી ભહડ
ુ ીની
તથત ખડતમતતની જભીનભતં તળકતય થતો નથી. કોટમતકા ભતં ફદે લ મુખી, ુજાયી વતયત શતત. તે
મ ૃત્યુ તમ્મત છે . વતફયકતંઠતભતં ખડતમત ભહડ
ુ ીનો કતંઠો ખતવ યભણીમ દળાનીમ ને આનંદદતમક
છે . જુનત વંઘુયભતં શ્રી ચંિપ્રભુુન ુ ં દે યતવય શતર જીણા દળતભતં કતમભ છે .”૫
આભ, બુદ્ધિવતગય ભશતયતજે આ તલસ્તતયનુ ં ઐતતશતતવક તલલયણ ોતતનત ુસ્તકભતં ઉય
મુજફ કયે ર છે . શતર ખડતત ગતભનત વતત યત અગ્સ્તત્લભતં છે અને ભહડ
ુ ી એક અરગ ગતભ
તયીકે ોતતની આગલી પ્રતતષ્ઠત પ્રસ્થતતત કયી ચુક્ ુ ં છે . ભહડ
ુ ી આજે વભગ્ર ગુજયતતભતં
પ્રખ્મતત છે .
ભહડ
ુ ીનત ભંકદયભતં ઘંટતકણાજીનતં ભંકદયનો ભકશભત જૈન તેભજ જૈનેતય વભતજનત શજાયો
મતત્રતળુઓને તશેલતયો અને યજાઓનત કદલવે આકે છે . ભહડ
ુ ીભતંજ કશિંદુ લબણકોનુ ં જુન ુ ં તીથા છે
કોટમકા જી જે ખડતમતત લબણકોનત કુદે લ છે . શ્રી કોટમકા જીનુ ં જુન ુ ં ભંકદય નદી તવે શતુ.ં જ્મતંથી
દે લમ ૂતતિને નલત ફંધતમેરત તલળત ભંકદયભતં ખવેડલતભતં આલી છે . તે વતથે ુયતણત ભંકદયનત
ગોખભતંની જ એક-ફે સુદય
ં
તળલ્તકૃતતઓ ણ ત્મતં ખવેડતઈ તેભતં ફતકને ઊંચકી ઉબેરી અને
વતથે ભસ્તી કયતત ફતકનુ ં તળલ્ મ ૂતતિવૌંદમાની રષ્ષ્ટએ ફેનમુન ગણતમ છે .૬ ભહડ
ુ ીનુ ં લીય
ઘંટતકણાન ુ ં ભંકદય રંફચોયવ ઘતટનુ ં  ૂલતાબબમુખ ધતફતફંધી ભંકદય છે . એનત તશ્ચભ છે ડે કયે રત
ગબાગશૃ ભતં ધનુષ્મ-ફતણ ધતયણ કયે ર લીય ઘંટતકણાની દ્ધિભુુજ ઊબી મ ૂતતિની પ્રતતષ્ઠત કયે રી છે .
ભહડ
ુ ીનુ ં લીય ઘંટતકણાન ુ ં પ્રખ્મતત ભંકદય વં-૧૯૮૦ભતં ફંધતવયુ ં છે .૭ વતથે ફીજા દે લનુ ં ણ દે યતવય
કયવયભતં આલેલ ું છે . ભહડ
ુ ી જૈન દે યતવયનત સ્થતક અને આજે જે ગુજયતતનુ ં નતભતંકકત સ્થ
ફન્યુ ં છે તેની તછ જો કોઈનુ ં ભશત્લનુ ં મોગદતન શોમ તો એ છે આચતમા શ્રીભદ્
બુદ્ધિવતગયસ ૂકય (ઈ.વ.૧૮૭૪-૧૯૨૫) જેઓ જૈન ધભાનત એક ભશતન ળતસ્ત્રતલળતયદ અને
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મોગતનષ્ઠ આચતમા શતત. તેઓ કતલ, તત્લજ્ઞ, લક્તત, રેખક, તલિતન મોગી અને અલધ ૂત શતત.
એભની જીલનરષ્ષ્ટ વતયગ્રતશીઅને ગુણતનુયતગી શતી. તેઓ ોતતનત ઉદે ળ આચયણ અને રેખન
િતયત લીતયતગ ંથનુ ં

પ્રતતતદન કયતત. એભણે રગબગ ૧૨૫ જેટરત તલલેચનતત્ભક કે

વંતકદત, ગદ્ય અને દ્યતત્ભક તેભજ વંસ્કૃત બતતભતં ગ્રંથો રખ્મત છે . વભતજજીલનભતં
ફતરનન, કન્મતતલક્રમ, તલધલત તલલતશ, લયતલક્રમ લગેયેભતં એભનતં તલચતય સુધતયકતતનત શતત.
યતષ્રજીલનભતં ગતંધીજીનત યતજિતયીતલચતયોની છત તેભનત વતકશત્મભતં જોલત ભે છે .૮ તલજાુયભતં
જન્ભેરત જૈન આચતમા બુદ્ધિવતગયસ ૂકય (ઈ.વ.૧૮૧૪-૧૯૨૫) ઉચ્ચ કોકટનત તલિતન શતત. એભણે
રગબગ ૧૦૮થી ણ લધુ વતશીત્મોની યચનત કયી શતી.૯
ભહડ
ુ ી

ગતંધીનગય

તલજાુય

શતઈલેથી

તંચ

કક.ભીનત

અંતયે

આલેર

છે

અને

ુ ી) ગતભ
ગતંધીનગયથી ૪૮ કક.ભીનત અંતયે વતફયભતી નદીનત કકનતયે આલેલ ું છે . ભહડ
ુ ી (ભધુય
એ ગુજયતતનત ભશત્લનત દળાનીમ તલત્ર તીથા સ્થતનોભતં જૈન ધભાનત અગ્રગણ્મ તીથા ધતભ તયીકે
સુપ્રતવિ છે .૧૦
ભહડ
ુ ી ગતભભતં અતત પ્રતચીન શ્રી દ્મપ્રભુુસ્લતભી બગલતનનુ ં જજનતરમ શતુ.ં જે વતફયભતી
નદીનત અતત પ્રચંડ ુયનત કતયણે ગતભભતં તણી બયતતત રોકો બમભતં આલી જતતં અગ્રણી
જૈનોએ નલત ગતભભતં લવલતટ કમો અને નુતન જજનતરમ તનભતાણ કયતલી મ ૂ નતમક શ્રી
દ્મપ્રભુુસ્લતભી બગલતન, શ્રી ચંરપ્રભુુસ્લતભી બગલતનની પ્રતતષ્ઠત  ૂ. મોગતનષ્ઠ આચતમા શ્રીભદ્
બુદ્ધિવતગયસ ૂયીશ્વયજી ભ.વત.એ. તલક્રભ વલંત ૧૯૭૪ભતં ભતગળય સુદ-૬ નત કદલવે કયી. ઘંટતકણા
ભશતલીય દે લની સ્થતનત તલ.વં. ૧૯૮૦નત ભતગળય સુદ-ફીજનત કદલવે પ્રતતષ્ઠત કયી. દે લનુ ં
નતભ ‘ઘંટતકણા’ જે જાણીતત તલયોભતનત એ એક ઉંચત સ્તંબ ય એક ભોટો ઘંટ ણ ભંતત્રત કયી
મુક્યો છે . જે ઘંટ આજે ણ દે લનો ભકશભત ગજલી યહ્યો છે .
ુ ી)ભતં શ્રી ઘંટતકણા ભશતલીયનુ ં બવમ ભંકદય આલેલ ું છે . કદલવેતીથાધતભ ભહડ
ુ ી (ભધુય
કદલવે ભહડ
ુ ી તીથાનો ભકશભત લધતો જામ છે . જૈન અને જૈનેતયો દયયોજ શ્રી ઘંટતકણા ભશતલીયનત
દળાને આલે છે . આજે ભહડ
ુ ીભતં શતજયત-શજુય દે લ ઘંટતકણા લીયનુ ં તીથા ફન્યુ ં છે . અઢતયે આરભનત
મતત્રતળુઓ આલીને દે લને ચયણે બતલબીની આયતધનત કયે છે . લે રગબગ ચ્ચીવથી એળી
શજાય મતત્રતળુઓ આલે છે . અઢતયે કોભનત રોકો ભતટે ભહડ
ુ ી તીથા શ્રિતનુ ં યભ સ્થતન છે . કશેલતમ
છે કે, અશીં આલીને વતચત શદમથી કોઈ વંકલ્ કયતમ તો ભનોલતંતછત કતભનત  ૂણા થતમ છે .૧૧
આ ભંકદયની તલળેતત એ છે કે ફતય ભકશને એકલતય કતી ચૌદળની યતતત્રએ શોભ શલન વતથે
કેવય  ૂજા થતમ છે . ભહડ
ુ ી જૈન તીથા ધતભભતં સુખડીનો પ્રવતદ બગલતનને ચડતલલતભતં આલે છે .
સુખડી વતત રૂતમતથી ભતંડીને વલતરતખ રૂતમત સુધીની પ્રવતદરૂે ચડતલતમ છે . સુખડીનો પ્રવતદ
ભંકદયની ફશતય રઈ જલતતો નથી, આળયે ૩૫ એકયનત તલસ્તતયભતં તલસ્તયે રત આ ધભા સ્થતનભતં
મતત્રતળુઓનત ધવતયતને શોંચી લલત ધભાળતત છે . નલી બોજનળતત ણ ફનતલલતભતં આલેર
છે . કતીચૌદળનત કદલવે ચતરીવથી ચ્ચતવ શજાય રોકો આ યવોડે જભે છે .૧૨
ભહડ
ુ ી જૈન તીથા ગુજયતત યતજ્મનુ ં ભશત્લનુ ં પ્રલતવન સ્થતન ગણતમ છે . આ પ્રલતવન
સ્થે કતીચૌદળ, યતલલતય, ુનભ અને દયે ક ભકશનતનત પ્રથભ કદલવે શ્રિતળુઓની વંખ્મત તલળે
જોલત ભે છે . પ્રલતવભતં આલનતય પ્રલતવીઓ ભતટે આ તીથાક્ષેત્રભતં તલતલધ વગલડતતઓ  ૂયી
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તડલતભતં આલે છે . યશેલત ભતટેની સુદય
ં
ધભાળતત, બોજન ભતટે બોજનળતત તથત તણીની
વગલડ સુખડીનત પ્રવતદની વગલડ આલતભતં આલે છે . સુખડી શુિ ઘીભતં ભંકદય કયવયભતં જ
ફનતલલતભતં આલે છે . અને ભંકદય કયવય ફશતય સુખડીનો પ્રવતદ રઈ જલતતો નથી. જૈન
ળતવનભતં આ એક ધભા સ્થતન એવુ ં છે કે જ્મતં સુખડીનો નકલેધ ધયતલી ભંકદયનત ટતંગણભતં જ
એ પ્રવતદ લશેંચી દે લો ડે છે . કયણતભે બક્તો ધયતઈ જામ એટરી ફધી સુખડી ભહડ
ુ ીભતં
લશેચતમ છે . એલી ભતન્મતત જૈનો તેભજ જૈનેતયોભતં પ્રચબરત છે . એ તછનો ઉદે શ્મ એ શતો કે
લધેરો પ્રવતદ બક્તો ઘયે રઇ જામ એનત કયતત ગયીફો અને જરૂકયમતત ભંદોનત ેટની ભુ ૂખ
છીતમ એલો શતો. શ્રી દ્મપ્રભુુનત અતધષ્ઠતમક દે લ, શ્રી ઘંટતકણા લીય પ્રભુુની તવેથી શ્રિતથી
શોંચનતયની શ્રિત ક્યતયે મ તનષ્પ જતી નથી એલી રોક શ્રિત છે . અશી તીથા સ્થતનની વતથેવતથે શ્રીભદ્ બુદ્ધિવતગય ભશતયતજ પ્રદળાન, જીલન ચકયત્ર, ભંકદય, ુસ્તકતરમ તેભજ ગુરુજીનત
ુસ્તકોનો વંગ્રશ છે . આ તીથા સ્થતનભતં ગુજયતતનત તલતલધ તલસ્તતયોભતંથી જૈન તથત જૈનેત્તય
રોકો દળાનતથે આલે છે . આ ઉયતંત તલતલધ પ્રલતવ આમોજકો ગતંધીનગય, અભદતલતદનત પ્રલતવે
જતત ઉત્તય ગુજયતતનત પ્રલતવોનત આમોજન લખતે ભહડ
ુ ી તીથા સ્થતનનો વભતલેળ કયલતભતં આલે
છે . એટરે કે ળતત કોરેજોનત તલતલધ પ્રલતવ ધ્લતયત પ્રલતવીઓ દળાનનો રતબ રે છે . ગુજયતત
ઉયતંત બતયતનત તલતલધ યતજ્મો યતજસ્થતન, ભશતયતષ્ર, ભધ્મપ્રદે ળ લગેયેથી રોકો દળાનતથે આલે
છે . બતયત તવલતમ તલદે ળભતં લવતત NRI બક્તો ણ આ તીથા સ્થતને દળાનનો રતબ રેલત આલે
છે . આજનત વભમભતં ભહડ
ુ ીભતં તલતલધ પ્રકતયની સુતલધતઓ લધતી ગઈ છે . તેભ તેભ પ્રલતવીઓને
ભહડ
ુ ી આલલત મુશ્કેરી ડતી નથી. ભહડ
ુ ી આલલત ભતટે જાશેય-ખતનગી લતશનવમલશતયની
સુતલધત ણ ઉરબ્ધ છે . ભહડ
ુ ી ભંકદય કયવયનત ફશતયનત બતગભતં નતનત-ભોટત દુકતનદતયો
ોતતની યોજી-યોટી ભતટે વમલવતમ અથે આલે છે . આતથિક રષ્ષ્ટએ ણ આવ-તવનતં રોકોને
ુ થી
યોજગતયીની તકો આ ભંકદય ુયી તડે છે . ફશતયગતભનતં પ્રલતવીઓનત વંકા થી તેભની લતાણક
સ્થતતનક રોકોની યશેણીકશેણીભતં ણ કદનપ્રતતકદન કયલતાન આલતત યશે છે . જેભ કે તળક્ષણભતં,
વમલવતમભતં, ફોરચતરભતં લગેયે. ભહડ
ુ ી જૈન શ્વેતતમ્ફય મ ૂતતિ ૂજક રસ્ટ િતયત ભંકદયભતં તભતભ
વગલડો ઉબી કયલતભતં આલી છે . મતતત્રકોને અગલડ ન યશે તે યીતે સુદય
ં
આમોજન કયલતભતં
આલેર છે .૧૩
ઉયોક્ત તલલયણ યથી એ અનુભતન ચોક્કવ કયી ળકતમ કે ભહડ
ુ ી એક ઐતતશતતવક
સ્થ છે અને એની તવેન ુ ં ખડતત ગતભ જૈન અને લકષ્ણલ લબણકો એલત ખડતમતત લબણકોની મ ૂ
ભુ ૂતભ છે . આજે તો ભહડ
ુ ી ગુજયતતનત માટક સ્થોભતંન ુ ં એક ગણતમ છે . તભતભ વંપ્રદતમનત રોકો
પ્રલતવ ભતટે ભોટી વંખ્મતભત આલે છે . ભહડ
ુ ી ભંકદયનત અને માટન સ્થનત કતયણે રોકોને
યોજીયોટી ણ ભે છે . એક વભમે અશીની સ્થતતનક લવતી તળક્ષણ પ્રત્મે ફેદયકતય શતી જે આજે
તળબક્ષત ફની વતયી એલી વયકતયી વેલતઓભતં ણ જોડતમેરી છે જેનત તછનુ ં કતયણ આ
તલસ્તતયનો માટન સ્થ તયીકે થમેરો તલકતવ જ કતયણભુ ૂત છે .

ગતભભતં પ્રતથતભકથી રઈને

ભતધ્મતભક સુધીની ળતતઓ આલેરી છે ળતતઓભતં ફતકોને દયયોજ ભંકદય તયપથી તલનતમ ૂલ્મે
શુિ ઘી ની સુખડી આલતભતં આલે છે . ભંકદયભતં ણ કેટરતમ કભાચતયીઓ વલેતન વેલતઓ
આે છે એટરે કે આતથિક તલકતવભતં ણ આ ભંકદયનુ ં મોગદતન ભશત્લનુ ં ઘણી ળકતમ.
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