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િારાાંશ:

માનવીની ઉત્પત્તિ થઈ તે વખતથી માનવ ભટકત ું જીવન જીવતો હતો. પાષાણના ઓજારો અને હથીયારો વાપરતો
અને ત્તિકાર કરીને જીવન જીવતો. પાષાણના ઓજારોને આધારે ઈત્તતહાસના પન્ને આદીમાનવોની ક્રિયાઓને આધારે
તેને ત્રણ યગોમાું ત્તવભાજીત કરવામાું આવ્યો છે : ૧. પરા પાષાણકાળ, ૨. મધ્ય પાષાણકાળ અને ૩. અંત્યપાષાણકાળ.
આ કાળના અભ્યાસ પરથી જાણવા મળે છે કે આદીમાનવે રહેઠાણ માટે ની પ્રથમ પસુંદગી ગ ૂફાઓની કરી હિે. અહી
સુંિોધકન ું એવ માનવ છે કે માનવ અન્ય પ્રાણીઓને જોઈને ગ ૂફાઓમાું રહેતા િીખ્યો હિે. ઉપરાુંત, માનવ પ્રાણીઓ
કરતા વધ બદ્ધિિાળી હોઈ તેને રહેઠાણની પસુંદગી પર પોતાની બદ્ધિ દોળાવી હતી. જેની સાક્ષી આક્રદમાનવો દ્વારા
તૈયાર કરવામાું આવેલા ભીતીચિત્રો દ્વારા મળી આવે છે . પરાપાષાણકાળથી અંત્યપાષાણ કાળના માનવના આવા
ભીતીચિત્રો યરોપ, પત્તિમ તથા દચક્ષણ એત્તિયા, ભારત, દચક્ષણ આક્રિકા, ઓસ્ટ્રેલીયા, વગેરે માુંથી મળી આવ્યા છે .
ત્તવિના નકિા પર આક્રદમાનવોએ છોડેલા પ ૂરાવારૂપ ગ ૂફાચિત્રો દ્વારા તેમની મોટાભાગની માક્રહતી મળી રહે છે . પ્રસ્ટ્તત
સુંિોધનપત્રમાું ત્તવિમાુંથી મળી આવેલા આક્રદમાનવના રહેણાુંક ગ ૂફાઓ અને ગ ૂફાચિત્રોની પાયાની માક્રહતી રજૂ
કરવામાું આવી છે .
ુ
અભ્યાિના હેતઓ


આક્રદમાનવના રહેઠાણ તરીકે પ્રાગૈત્તતહાત્તસક ગ ૂફાઓનો અભ્યાસ કરવો.



ગ ૂફાચિત્રો દ્વારા આક્રદમાનવના રહેણાુંક તરીકે ત્તવિની ગ ૂફાઓ ત્તવષેની પાયાની જાણકારી મેળવવી.



ગ ૂફાચિત્રો અને અન્ય પ ૂરાતાત્ત્વક અવિેષો દ્વારા ગ ૂફાઓની પસુંદગીન ું કારણ તપાસવ ું.

ચાવીરૂપ શબ્િો: ગ ૂફાઓ, આક્રદમાનવ, પ્રાગૈત્તતહાત્તસક ગ ૂફાચિત્રો

આપણી પ ૃથ્વી પાસે માનવો માટે અનેક સુંિાધનો છે , તેમજ તે સુંિોધન માટે આપણને પ્રેરણા પડી
પાડે છે . કદરતે માનવીય ઉપયોગની થાળીમાું અગણ્ય ભેટ-સૌગાથો ત્તપરસી છે અને માનવે તેને
ભરપેટ માણી છે . આપણે જાણીએ છીએ કે માનવીની ઉત્પત્તિ થઈ તે વખતે તે ભટકત ું જીવન
જીવતો હતો. પાષાણના ઓજારો અને હથીયારો વાપરતો અને ત્તિકાર કરીને જીવન િલાવતો હતો.
ઇત્તતહાસકારો, વૈજ્ઞાત્તનકો, ત્તવદ્વાનો, વગેરેએ પાષાણના ઓજારો અને ક્રિયાઓના આધારે ઇત્તતહાસના
પન્ને આક્રદમાનવના ભ ૂતકાળને ત્રણ યગોમાું ત્તવભાજીત કયાા છે .
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આજનો આધત્તનક માનવ ભલે ૧૦૦ માળ થીય મોટી ઇમારત, અનેક રૂમવાળા બુંગલામાું
રહેતો થયો છે , પરું ત તેનો પવાજ સૌ-પ્રથમ ક્યા રહેતો હતો અને કેવા રહેઠાણની પસુંદગી કરતો
હતો તેના ત્તવષે ઓછો જાગૃત છે . ખરે ખર, માનવના રહેઠાણના અનસુંધાનમાું જોઈએ તો એવ ું માની
િકાય કે, તેણે રહેઠાણ માટેની પ્રથમ પસુંદગી ગ ૂફાઓની કરી. સુંિોધકન ું માનવ ું છે કે માનવ અન્ય
પ્રાણીઓને જોઈને ગ ૂફાઓમાું રહેતા િીખ્યો હિે. તેમજ માનવ પ્રાણીઓ કરતા વધ બદ્ધિિાળી હોઈ
તેણે રહેઠાણની પસુંદગી પર પોતાની બદ્ધિ દોળાવી હતી. જેની સાક્ષી આક્રદમાનવો દ્વારા તૈયાર
કરવામાું આવેલા ગ ૂફાચિત્રો દ્વારા મળી આવે છે . પરાપાષાણકાળથી અંત્યપાષાણ કાળના માનવના
આવા ગ ૂફાચિત્રો યરોપ, પત્તિમ તથા દચક્ષણ એત્તિયા, ભારત, દચક્ષણ આક્રિકા, ઓસ્ટ્રેલીયા, વગેરે
માુંથી મળી આવ્યા છે . આ ગ ૂફાચિત્રો દ્વારા માનવના અત્તતત ત્તવષે પાયાની માક્રહતી મળી રહે તે
માટે આક્રદમાનવે પરાવાઓ મક્યા છે .
ભારતમાું પુંિમઢી, હોિુંગાબાદ, જોગીમારા, મીરઝાપર વગેરે સ્ટ્થળોથી આવા ગહાશ્રયો
મળી આવ્યા છે , જેમાું આક્રદમાનવની ચિત્રકલાનાું સિોટ દિાન થાય છે . ભારતના આવા ગહાશ્રયો
પર અભ્યાસ થયેલો જોવા મળે છે પણ માનવના પ્રથમ રહેઠાણ તરીકે ગ ૂફાઓને સમજવા માટે
પ્રસ્ટ્તત સુંિોધનપત્ર તૈયાર કરવામાું આવ્ય ું છે . તેના માટે સૌ-પ્રથમ ગ ૂફા શ ું છે તે જાણવ ું એ સારા
સુંિોધકની ત્તનિાની છે .
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ગ ૂફાઓ
ઠોસ પથ્થરને તચક્ષત એટલે કે કાપીને ઢાુંિો, સ્ટ્થાપત્ય અથવા મ ૂત્તતિ બનાવવાની પ્રક્રિયાને
તચક્ષત-ત્તિલા વાસ્ટ્તકલા કહેવામાું આવે છે અને િૈલાત્મક અંગ્રેજીમાું Rock-cut પ્રકારન ું સ્ટ્થાપત્ય
એટલે ગ ૂફા. ગ ૂફા માટે ‘ગહા’ િબ્દ પણ પ્રયોજાય છે . પ્રાગૈત્તતહાત્તસક કાળની આવી અનેક કદરતી
ગ ૂફાઓ પ્રાપ્ત થઈ છે , જે માનવ દ્વારા ઉપયોગમાું લેવામાું આવી હતી. આક્રદમાનવ આ પ્રકારની
ગ ૂફાઓનો ઉપયોગ ત્તનવાસ માટે કરતો હતો, જેને ‘ગહાશ્રયો’ (Rock-shelter) તરીકે ઓળખાય છે .
ખરે ખર, ગ ૂફાઓ બે પ્રકારની હોય છે ેઃ ૧. કદરતી રીતે કોઈ ખડકમાું મોટું પોલાણ ત્તનમાા ણ પામે અને
જે ગ ૂફાના રૂપમાું રિાય ું હોય તે કદરતી ગ ૂફા અને ૨. માનવ દ્વારા તચક્ષત-ત્તિલા વાસ્ટ્તકલા દ્વારા
તૈયાર કરવામાું આવેલી ગ ૂફાને માનવસત્િત ગ ૂફા કહેવાય છે .

(આદિકાલીન ગ ૂફાઓ િશાાવતો વવશ્વનો નકશો)
ત્તવિમાું માનવે રહેઠાણ તરીકે ઉપયોગમાું લેવાયેલી ગ ૂફાઓનો મહત્વપ ૂણા નકિો સુંિોધક દ્વારા
તૈયાર કરવામાું આવ્યો છે , જેમાુંથી આક્રદકાલીન ગ ૂફાઓ અંગે પાયાની માક્રહતી માક્રહતી મળી રહે
છે . અહીં માનવના પ્રથમ રહેઠાણ અંગેના સુંિોધન માટે એમાુંથી અમક ગ ૂફાઓની પસુંદગી
કરવામાું આવી છે , જે આ પ્રમાણે છે .
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આકી-સરુ -ક્યોર કે આિી-સરુ -ક્યોરની ગ ૂફાઓઃ
આકી-સર-ક્યોર એ િાન્સના બગાન્ડીમાું સ્સ્ટ્થત
લગભગ

૧૫

ગ ૂફાઓની

શ્રેણીવાળુ

એક

પ્રાગૈત્તતહાત્તસક સ્ટ્થળ છે , જે રાષ્ટ્રીયસ્ટ્તરના
ઐત્તતહાત્તસક સ્ટ્મારક અને પરાતત્વીય સ્ટ્થળ
તરીકે સ ૂચિબિ છે . ક્યોર નદી દ્વારા મેસોઝોઇક
યગમાું ચ ૂનાના પત્થરોમાું કોતરવામાું આવેલી
ગ ૂફાઓેમાુંથી કેટલીક કોતરણીથી સિોચભત છે ,
જે એક સમયે મનષ્ટ્યો માટે આશ્રય પ્રદાન
કરતી

હતી.

ઇ.સ.

1990ના

દાયકાની

િરૂઆતમાું જ્યારે ત્યાુંથી 28,000 વષા પહેલાુંના ગ ૂફાચિત્રો મળી આવ્યા ત્યારથી તે વધ પ્રખ્યાત
બની છે . અહીથી પ્રાપ્ત ગ ૂફાચિત્રો ગેર અને કોલસાથી દોરવામાું આવેલી પ્રાગૈત્તતહાત્તસક કૃત્તતઓની
ત્તવિની જૂની સિોચભત ગ ૂફા છે .
આ

ગ ૂફાઓમાું

જદા

જદા

સમયના

ગ ૂફાચિત્રોની સાથે સાથે ગેલો-રોમન ત્તિલ્પો અને
માટીકામ, તેમજ 1543 ની ગ્રેક્રફટી જોવા મળે છે .
તેમાું આકષાક ભ ૂગભા િેમ્બર, બે નાના તળાવો,
પ્રાણીઓની

કોતરણી

અને

ત્તવચિત્ર

આકારના

ચ ૂનાના પથ્થરો જેવી કોતરણી પણ જોવા મળે છે .

ુ ાની ગ ૂફાઓઃ
મગર
મગરા ગ ૂફાઓ ઉિરપ ૂવીય બલ્ગેક્રરયામાું
બેલોગ્રાડચિકથી 17 ક્રકમી દૂ ર દક્રરયાઈ
સપાટીથી આિરે 461 મીટરની ઊંિાઈ
પર સ્સ્ટ્થત છે , જેની લુંબાઈ અંદાજે 2500
મીટર છે . તે બલ્ગેક્રરયાની મોટી અને
સ ુંદર ગ ૂફાઓમાુંની એક છે . જેમાું મખ્ય
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ગેલેરી અને ત્રણ બાજની િાખાઓ છે .
ભ ૂસ્ટ્તરિાસ્ત્રીય અભ્યાસો અનસાર, મગરા ગ ૂફા લગભગ 1.5 કરોડ વષો પહેલા આકાર
લેવાની િરૂઆત થઈ હતી. મગરાની ગ ૂફાઓમાુંની એક ગ ૂફામાુંથી પ્રાગૈત્તતહાત્તસક ગ ૂફાચિત્રો મળી
આવ્યા છે , જે ક્રદવાલોમાું કોતરવામાું આવ્યા હોય તેમ જોવા મળે છે , જે છાણથી િણગારવામાું
આવ્યા છે . આ ગ ૂફાચિત્રોમાું ન ૃત્ય કરતા અને ત્તિકાર કરતા સ્ત્રી-પરષો, માસ્ટ્ક પહેરેલા લોકો,
પ્રાણીઓ, તારાઓ, સાધનો અને છોડના છાયાચિત્રો દિાાવવામાું આવ્યા છે . આ ગ ૂફાચિત્રો પ ૂરા
પાષાણકાળ, નવ પાષાણકાળ, અંત્યપાષાણકાળ અને એ પછીના કાુંસ્ટ્ય યગની િરૂઆત, એમ જદા
જદા યગના છે .
આ ગ ૂફાચિત્રોમાું નોધપાત્ર બાબત એ છે કે તેમાું એક સૌર કેલેન્ડર જોવા મળે છે . ગ ૂફાના

હોલની ક્રદવાલો પર દોરવામાું આવેલ આ સૌર કે લેન્ડર ઉિર પાષાણ યગન ું યરોપમાું િોધાયેલ ું
સૌથી પહેલ ું સૌર કેલેન્ડર ગણાય છે , જેમાું ૫ તહેવારો અને ૩૬૬ ક્રદવસો દિાાવવામાું આવ્યા છે .
કપોવા (કપોવાયા)ની ગ ૂફા
કપોવાની ગ ૂફા શલગન-તાિ ગ ૂફા તરીકે
પણ ઓળખાય છે , જે રત્તિયાના વોલ્ગા અને
ઉરલ પવાતો વચ્િે આવેલ ું ગ ૂફાચિત્રો માટે
પ્રખ્યાત એક ગહાશ્રય છે . આ ગ ૂફાચિત્રોમાું
ખાસ કરીને સ્ટ્તનધારી જીવો અને ઘોડાઓ
જોવા મળે છે . જે લાલ ગેરની ઇ.સ.પ ૂવે
15000

થી

ઇ.સ.પ ૂવે

10000

ના

સમયગાળાની મેગડાલેનીયન કલાના છે . જો
કે આ ગ ૂફા 18મી સદીના મધ્યભાગથી
જાણીતી છે , જ્યારે તેની પ્રાગૈત્તતહાત્તસક કલા 1950ના દાયકામાું મળી આવી હતી. કપોવાની ગ ૂફામાું
પ્રાણીઓના ચિત્રો ઉપરાુંત, ગ ૂફાની ગેલેરીઓમાું અસુંખ્ય ચિત્રો અને અમ ૂતા ચિહનો તેમજ હાથની
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છાપ વગેરે સ્ટ્ટેસ્ન્સલથી તૈયાર કરે લ જણાય છે . 1959માું, રત્તિયન પરાતત્વત્તવદ એ.વી. ઋત્તમન એ
ગ ૂફાઓની તપાસ કરી, જ્યાું તેમને ઇ.સ.પ ૂવે 12500ના પરા પાષાણકાલના 50 થી વધ ગ ૂફાચિત્રો
દિાાવતી એક માઈલ લાુંબી શ્રેણી મળી. કપોવાના ગ ૂફાચિત્રોમાું ઊની સ્ટ્તનધારી જીવો, ઘોડાઓ,
જગલી
ું
બળદ અને ગેંડા, તેમજ માનવરૂપી આકૃત્તતઓ અને ત્તવત્તવધ ભૌત્તમત્તતક ત્તનિાનોનો સમાવેિ
કરી િકાય છે .
ક્યુએવા ડેલ કાસ્ટિલો અથવા કાિલની ગ ૂફા
કાસલની

ગ ૂફા

કાસ્સ્ટ્ટલોની

સ્ટ્પેનના

ગ ૂફાઓના

કેન્ટાચિયામાું

સુંકલમાું

મોન્ટે

આવેલ

એક

પરાતત્વીય સ્ટ્થળ છે . જે પરાતત્વીય સ્ટ્તરીકરણની
પિત્તતમાું લગભગ 19 સ્ટ્તરોમાું ત્તવભાત્જત કરવામાું
આવેલી છે . ક્યએવા અલ કાસ્સ્ટ્ટલોની ગ ૂફા 20મી
સદીની

િરૂઆતથી

મધ્ય

પાષાણકાળથી

નવ

પાષાણકાળની સ્ટ્તરીકૃત અનિમ અને પોતાની ગ ૂફા
કલા માટે સપ્રત્તસિ છે . આ ગ ૂફાઓને 2008થી
‘અલ્તાત્તમરાની ગ ૂફા અને ઉિરી સ્ટ્પેનની પેલેઓચલત્તથક ગ ૂફા કલા’ િીષાક હેઠળ યનેસ્ટ્કોની વલ્ડા
હેક્રરટેજ સાઇટ તરીકે નોંધાયેલ છે .
1903માું ડોન હત્તમિચલયો આલ્કેડ ડેલ ક્રરયો દ્વારા
આ સ્ટ્થળની િોધ થઈ ત્યારથી અલ કાસ્સ્ટ્ટલોમાું
1910 થી 1914 સધી બે તબક્કાઓમાું ઉત્ખનન
હાથ ધરવામાું આવ્યા હતા. જે મારફતે અહીંથી
આક્રદમાનવના વસવાટ અંગેના પરાવાઓ તેમજ
ગ ૂફાચિત્રો પ્રાપ્ત થયા છે . અલ કાસ્સ્ટ્ટલોની
ગ ૂફામાું 40000 વષે પ ૂવાન ું સૌથી જૂન જાણીત ું
ગ ૂફાચિત્ર ‘પેનલ ડી લાસ માનોસ’ છે , જે લાલ
રું ગના ચબિંદઓનાું રૂપમાું તૈયાર કરવામાું આવેલ
પટ્ટીના રૂપમાું જોવા મળે છે અને તે યરોપમાું માનવીઓના પ્રથમ આગમનન ું દ્યોતક છે . ઉપરાુંત,
આ ગ ૂફામાું પ્રાણીઓના ચિત્રોની સાથે સાથે માનવના હાથની છાપ જોવા મળે છે . 2013ના હાથની
છાપના અભ્યાસ પરથી જાણવા મળે છે કે આ છાપમાું મોટા ભાગના હાથ સ્ત્રીના હતા, જે અગાઉની
વ્યાપક માન્યતાને નકારી નાખે છે કે આ ગ ૂફાકલાન ું સ્ટ્વરૂપ મખ્યત્વે પરષ પ્રવ ૃત્તિ છે .
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ક્યુએવા િે લાિ માનોિ
ક્યએવા દે લાસ માનોસ કેવ ઑફ ધ હેન્્સ તરીકે
સપ્રત્તસિ છે . જે સ્ટ્પેનમાું આજેસ્ન્ટા નાના સાન્ટા ક્રુઝ
પ્રાુંતમાું પેક્રરટો મોરે નો િહેરની દચક્ષણે 163 ક્રકમી દૂ ર
આવેલ ગ ૂફા કલા સ્ટ્થળન ું સુંકલ છે .
પરાતત્વત્તવદ કાલોસ જે. ગ્રેક્રડન અને તેમની ટીમે
1964માું આ સ્ટ્થળ પર સૌથી મહત્વપ ૂણા સુંિોધન હાથ
ધયું હત ું. કેવ ઓફ ધ હેન્ડસના ખડકોની ક્રદવાલો પર
બહત્તવધ સમચ્ચ્િત ગ ૂફાચિત્રમાું અસુંખ્ય હાથની છાપ
જોવા મળે છે . જે ઇ.સ.પ ૂવે 7300 થી ઇ.સ.700 એટલે કે દચક્ષણ અમેક્રરકાના પ ૂવા-કોલમ્મ્બયન કાળ
વચ્િેન ું સિન જણાય છે . અહીંથી પ્રાપ્ત પાઇપ જેવા આકારના હાુંડકાના અવિેષો પરથી જાણવા
મળે છે કે આ ગ ૂફાચિત્રો તૈયાર કરવા માટે રું ગની છાટ- સ્ટ્પ્રેથી તૈયાર કરવામાું આવ્ય છે . આ સ્ટ્થળ
અજ ેન્ટીનામાું રાષ્ટ્રીય ઐત્તતહાત્તસક સ્ટ્મારક છે અને યનેસ્ટ્કોની વલ્ડા હેક્રરટેજ સાઇટ છે .
ભીમ બેિકાની ગ ૂફાઓ
ભીમબેટકા અથવા ભીમબૈઠકા- ભારતના મધ્યપ્રદે િ
રાજ્યના રાયસેન ત્જલ્લામાું સ્સ્ટ્થત એક ગહાશ્રય
પ્રકારન ું પરાસ્ટ્થળ છે . આ ગ ૂફાઓ મધ્ય ભારતમાું
સ્સ્ટ્થત ત્તવિંધ્યાિલ પહાડીઓના નીિલા છે ડે છે . આની
િોધ વષા 1957-58 માું ડૉ. ત્તવષ્ટ્ણ શ્રીધર વાકણકર
દ્વારા કરાઈ હતી.
આ પરા પાષાણકાલીન આક્રદમાનવ દ્વારા તૈયાર
કરાયેલ િૈલચિત્રો અને િૈલાશ્રયો માટે પ્રત્તસિ છે . આ
ગ ૂફાચિત્રો લગભગ 9000 વષા પરાણા માનવામાું આવે છે . એવ ું માનવામાું આવે છે કે ભીમબેટકા
મહાભારતના ભીમ સાથે સુંબત્તધત છે જેથી તેન ું નામ ભીમબેટકા પડ્.ું ભીમબેટકા ક્ષેત્રને ભારતીય
પરાતત્વ સવેક્ષણ, ભોપાલ મુંડળે ઓગસ્ટ્ટ 1990માું રાષ્ટ્રીય મહત્ત્વન ું સ્ટ્થળ ઘોત્તષત કય.ું આ બાદ
જલાઈ 2003 માું ય ૂનેસ્ટ્કોએ આ સ્ટ્થળને ત્તવિ ધરોહર સ્ટ્થળ ઘોત્તષત કયું છે .
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ભીમબેટકાના 750 િૈલાશ્રયોમાુંના 500 િૈલાશ્રયો
ગ ૂફાચિત્રોથી સજ્જ જોવા મળે છે . પ ૂરા પાષાણ
કાલથી મધ્ય ઐત્તતહાત્તસક કાલ સધી આ સ્ટ્થળ
માનવીય ગત્તતત્તવત્તધઓન ું કેન્ર રહ્ ું હત ું. 2015માું
મારી ભીમબેટકાની મલાકાત દ્વારા મેં નોધ્ય ું કે
ભીમબેટકા ક્ષેત્રમાું પ્રવેિ કરતા ત્તિલાઓ પર
લખેલ

ઘણી

જાણકારીઓ

મળે

છે .

અહીંના

ગ ૂફાચિત્રોના સામ ૂક્રહક ન ૃત્ય, માનવાકૃત્તત, ત્તિકાર,
પશ-પક્ષી, યિ અને પ્રાિીન માનવ જીવનની
દૈ ત્તનક ક્રિયા-કલા સાથે જોડાયેલી છે . ગ ૂફાચિત્રોમાું
ઉપયોગમાું લેવાયેલ ખત્તનજ રું ગોમાું ગેરઆ, લાલ,
સફેદ, પીળો અને લીલો છે .
અહીંના અન્ય પરાવિેષોમાું પ્રાિીન ક્રકલ્લાની
દીવાલ, લઘસ્ટ્ત ૂપ, પાષાણ ત્તનત્તમિત ભવન, શગ
ું -ગપ્ત કાલીન અચભલેખ, િુંખ અચભલેખ અને
પરમાર કાલીન મુંક્રદરના અવિેષ મળયાું છે . આ સ્ટ્થળ ખાતે ભારતમાું માનવ જીવન અને તેના
રહેણાુંક અંગેના પ્રાિીનતમ ચિહનો છે .
ભીમબેટકાના િૈલાશ્રયોની અંદરની સપાટી પર
ઉત્કીણા

પ્યાલેન ુંમાું

ત્તનિાન

100000

વષા

પ ૂવેના છે . આ કૃત્તતઓમા દૈ ત્તનક જીવનની
ઘટનાઓ ચિત્તત્રત છે . અહી બનાવેલ ચિત્રો
મખ્યત્વે: ન ૃત્ય, સુંગીત, આખેટ, ઘોડા, અને

હાથીઓની સવારી, આભ ૂષણોને સજાવવાન ું તથા
મધ જમા કરવા ત્તવષે છે . આ ત્તસવાય વાઘ, ત્તસિંહ,
જગલી
ું
સ ૂવર, હાથીઓ, કતરા અને ઘક્રડયાલો
જેવા પ્રાણીઓને પણ ચિત્તત્રત કરે લા જોવા મળે
છે . આમ, આ સ્ટ્થળ માનવ ત્તવકાસનો આરું ચભક
સ્ટ્થાન પણ માની િકાય તેમ છે .
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કેવી ગ ૂફાઓની પિાંિગી?
કદરતે દરે ક પ્રાણીને તેની સામે લડી લેવાની ક્ષમતાઓ બક્ષી છે . જ્યારે માનવીનો ઢાુંિો એવી રીતે
તૈયાર થયેલો છે કે તેને ઠુંડી, ગરમી, વરસાદ, વગેરેથી રક્ષણ મેળવવા સુંઘષા કરવો પડે છે .
ઉપરાુંત જગલી-જીવલે
ું
ણ પ્રાણીઓ અને જીવજતું ઓથી પણ મનાવે રચક્ષત રહેવ ું પડે છે . આજ
કારણથી માનવ ગ ૂફાઓમાું રહેવા ગયો. તેના પરાવારૂપે પોતાના કાયોને ચિત્રો દ્વારા ગ ૂફાઓમાું
મ ૂકતો ગયો, જેણે આપણાું માટે સુંિોધનના ત્તવષયન ું રૂપ લીધ ું છે . આક્રદકાલીન ગ ૂફાઓને ધ્યાનથી
જોતાું તેની પસુંદગી કેમ કરવામાું આવી હતી તેના જવાબો મળી રહે છે .
માનવે જે-જે ગ ૂફાઓની પસુંદગી કરી તેમાું તેણે ખાસ ધ્યાન એ રાખ્ય ું હત ું કે ગ ૂફાઓમાું તેને
કદરતથી રક્ષણ મળી રહે. તેણે એવી ગ ૂફાઓને પસુંદ કરી જે ઊંિાઈ પર હોય, જેથી જીવજતું ઓથી
રક્ષણ મળી રહે.
આ દરે ક ગ ૂફાઓ મુંડપ જેવા ત્તનમાા ણની ખાસ જોવા મળે છે , કેમ કે તડકાથી બિવા માનવ તેના
નીિે આરામથી રહી િકતો અને આ ગ ૂફાઓમાું એવા પણ ભાગ છે જેમાું સ ૂયા પ્રકાિ આસાનીથી
પ્રવેિી િકતો.
આ દરે ક ગ ૂફાઓમાું ખાુંિા પડેલા હોય તેવ ું પણ ખાસ જોવા મળે છે , જેથી વરસાદી પાણી આ
ખાુંિાઓ પરથી રગડીને સીધ ું જમીન પર જઈ િકે અથવા ખાુંિાની ટોિ પરથી ટપકી જાય.
ઠુંડીથી રક્ષણ મળી રહે અને પક્રરવાર સાથે બેસીને અસ્નનનો આનુંદ માણી િકે તેવી જનયા પણ આ
ગ ૂફાઓમાું જોવા મળે છે .
ઉપરાુંત આ ગ ૂફાઓમાુંથી પાણી, ખોરાક, વગેરેના સુંગ્રહ માટે ની જનયા પણ જોવા મળે છે . તેમજ
જગલી
ું
પ્રાણી ગ ૂફાઓમાું ઘ ૂસી જાય તો ઉપર િડીને પોતાનો બિાવ કરી િકાય તેવી વ્યવસ્ટ્થા
પણ આ ગ ૂફાઓમાું જોવા મળે છે . એટલે એમ કહી િકાય કે સ્ટ્થાપત્ય માત્ર મુંક્રદર, મજીદ, ભવન,
વગેરે જ નહી પણ કદરત દ્વારા ત્તનમાા ણ પામેલા રહેણાુંક તરીકે તૈયાર થયેલા આક્રદ-સ્ટ્થાપત્યો એવી
ગ ૂફાઓ પણ સ્ટ્થાપત્યના સવોચ્િ નમ ૂનાઓ છે .

Page | 42

Research Guru: Online Journal of Multidisciplinary Subjects (Peer Reviewed)

Research Guru: Volume-16, Issue-1, June-2022 (ISSN: 2349-266X)

તારણ:
પથ્થરયગમાું માનવ કદરત, જગલી
ું
પ્રાણીઓ, જીવજતું , વગેરેથી રક્ષણ મેળવવા ગ ૂફાઓમાું રહેતો
હતો અને મનોરું જન માટે ગ ૂફાઓની િીલા પર ચિત્રો દોરતો હતો. પથ્થરયગોના અંત સમયે અને
પછી માનવજીવનના ઇત્તતહાસમાું એક નવો કાળ અંત્ય પાષાણયગનો સુંિાુંત્તતકાળ આવે છે . જેમાું
લોકો ઘર બાુંધીને રહેતા થયા. પશપાલન, ખેતી, ત્તવત્તવધ પ્રકારની કાુંિી ધાતની િોધ તથા તેણે
ગાળવાની તેમજ ઓજારો-હત્તથયારો બનાવવાની તકનીકો િીખ્યા અને તેનો દૈ ત્તનક જીવનમાું
ઉપયોગ કરતાું થયા, ઘર બનાવતા થયા.
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