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ક5કર6જનો ઈ:તહાસ  - ડૉ.બાB ુપટ6લ

ક"કર$જ" શ' આપણી દ$શી ગાયના બે બળદોની 5ડ7 પરથી

ઉતર; આવેલો છે. ? ે @દ$શમ" સવાઈ અને રવાઈ ચાલના

પડછંદ અને શGHતશાળ7 બળદો તૈયાર થતા એ આખો @દ$શ

બે બળદોની 5ડ7 "ક"કર$જ" ઉપરથી ક"કર$જ @દ$શ તર;ક$

ઓળખાવા લાMયો.

Nૂળ આ @PQત મRુરાથી આવી એટલે એUું નામ પણ V"થી

આWXું હોઈ શક$ . ક$મ ક$  ક"કર$જ શ'મ" મRુરાની શૌરસેની

ભાષાની અસર દ$ખાય છે.

દંતકથાઓમ" એ]ું છે ક$ ..રાP જનક પાસે એક એકથી

ચ^ડયાતી ક"કર$જ બળદોની 5ડ હતી.આ_ુરાજથી

આંજણાઓ આWયા Vાર$ અહ`ના આખલાઓને નાથીને બળદ

બનાવેલા અને ખતેી સાથે 5ડાણ કXુa. 

કૃcણ સાથે ભગવાન બલરામ ક$ટલોક સમય ક"કર$જ

તાdુકાના થરામ" રોકાયા હતા. અને બનાસ તટ$ ખતેી કર;

હતી. એ eારકા ગયા Vાર$ ? ેબળદો Nૂકતા ગયા એ ક"કર$જ

ઓલાદ..

ક5કર6જ તાFકુાની ક5કર6H ગાય િવKમ5 વખણાય છે.

અહP ક6 QR સરકાર6 ગાયના સંવધ)ન માટ6  પTુ ઉછેર ક6 QR

ખોલેF ુછે. Vનેી પાસે ગીતા નામની WદવસXુ ં 22 Yલટર

દૂધ આપતી દ6શી ગાયો છે.

થરાના fુથારોને ભગવાન બળરામ ેહળUુ ંgૂંhુ બનાવતા શીખWXું

હgુ.ં એટલે તો આ?યે થરાના fુથારો હળ માટ$ સમi ઉjર

hુજરાતમ" વખણાય છે.

બનાસ નદ;નો આ પkો બીP બધા કરતા વધાર$ પડતો ક"કરાળો

છે. એટલે તો ક"કર$જનો ર$ત દુબઈની લેબમ" પાસ થયો અને

ચણતર mલાnર માટ$ િવદ$શમ" એpપટa  પણ થાય છે

ક"કર$જ તાdુકાની ક"કર$q ગાય િવrમ" વખણાય છે. અહ` ક$ st

સરકાર$ ગાયના સંવધaન માટ$ પuુ ઉછેર ક$ st ખોલેdુ છે. ?નેી પાસે

ગીતા નામની ^દવસUું 22 vલટર દૂધ આપતી દ$શી ગાયો છે.

ક"કર$જ તાdુકો બનાસ નદ;ના ક"ઠ$  વસેલો છે. એટલે ક"કર$જUું

મરxુ ંઅને ડંુગળ7 પણ દ$શ @દ$શમ" વખણાય છે.

આ @દ$શમ" વષy fુધી વાઘેલા રાજ{તૂોUું રાજ ર|ંુ છે. અહ`ના

રાPઓ }ૂબ ઉદાર હતા.

એટલ ેતો એમની Pગીરમાથી બે Pગીર ~ા�ણોને આપી હતી.

એમ"ની એક રણાવાડા અને બીq શીરવાડા. તેમજ અÄ બે

Pગીરો જુનાગઢના vસÇ 5ગીઓન ેઆપી હતી. એક 

દ$વદરબાર અન ેબીq ક$વળ{ુર;ની થળ7. દ$વદરબારUું શાશન નાથ

પરંપરાના ઓઘડ સાÉુઓ કરતા અન ે આ?યે એમUું એટdું જ

@ÑÖુવ છે. 

આ @દ$શના અઢાર$ આલમના કqયા કંકાસUુ ં Üનવારણ આ?ે

પણ દ$વદરબારના મહંત કર$ છે. હાલે સોળમા ગાદ;પQત તર;ક$

બળદ$વનાથ બા{ુ દ$વદરબારની ગાદ; સંભાળે છે. 

નેપાળના રાજકંુવર ઓગડનાથે આ િવáતારમ" તપàયâ કર; હતી.

અન ે äહગળાજને @સã કર; સોનાના åુઘરા,માદળ7Xુ ં અને xૂંદડ7

લઈ આWયા હતા. 
ગાદ;પQત પાસે હયાત છે. સમi પંથકમ" ઠ$ર ઠ$ર ઓગડqના

પગલ" {ૂPય છે. એનો પણ }ૂબ લ"બો ઈQતહાસ છે. પણ એ વાતો

ફર; éાર$ક કર;uું.
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? ે આ? ે પણ દ$વદરબારમ" ગાદ;પQત પાસે હયાત છે. સમi

પંથકમ" ઠ$ર ઠ$ર ઓગડqના પગલ" {ૂPય છે. એનો પણ }ૂબ

લ"બો ઈQતહાસ છે. પણ એ વાતો ફર; éાર$ક કર;uું.

સમi િવrના ભરવાડ સમાજની hુèગાદ; ક"કર$જના થરામ"

આવેલી છે. ? ેઝાઝાવડા તર;ક$  ઓળખાય છે. ë" કૃcણ ભગવાન

રાતવાસો રોકાયા હતા.

íશહોર;મ" એક માì ગાય માતાUુ ંમં^દર આવેdુ ંછે.

અંબેમાતાની આરતીમ" ? ે નગર;ઓનો ઉîલખે આવ ે છે. એ

ì"બાવટ7 (તેરવાડા) અને કંકાવટ7 (કાકર) ક"કર$જ @દ$શમ"

આવેલા છે.

અહ`ના vસÇ સતં સદારામ બાપા થઈ ગયા. ?મેને hુજરાત

સરકાર$ hુજરાત ગર;મા એવોડa  આપેલો છે.

અહ`ના ?નૈો ડાયમsડ બPરમા િવrમ" પંકાયેલા છે. તેમજ ïનીમ"

મોટંુ ?નૈ તીથa આવેdું છે.

પrેાઓએ રબાર;ઓની મñયóીથી Pમ{ુરાના óાપક Pમાq

સાથે સામાqક સંબંધો બનાWયા હતા. 

પણ પાછળથી ?નૈ ઋôષના öાપથી Pમ{ુર નગરનો નાશ થયો

હતો. Pમ{ુરના ^કîલા અને ?નૈ NુÜનના ગાર;યાની વાત ફર;

éાર$ક િવગત ેકર;uું.

આ @દ$શમ" અસõં પાળ7યા અને ખ"ભીઓ પણ આવેલી છે.

ઉણમ" રાજબાઈ માતા, આકોલીમા રબાર;ની દ;કર; ઝ"ઝુ માતા,

ïની ગામમ" બારોટની સાત બહ$નો, નગર તેરવાડાની ચહેરબાઈ,

_ુકોલીમ" કોટડ7યા વીર અને માન{ુરાના પીર.

બીq પણ ઘણી વાતો છે. આ?યે ખનન દરQમયાન Pમ{ુર, કસરા,

તેરવાડા અને કાકર ગામમ"થી અúÑતુ íશùપો મળ7 આવ ેછે.

vસÇરાજ જયûસહ$  િવધમüઓના મોઢ$થી બહુચરમાતાના કૂકડા

ઓકાWયા હતા, એ મડદા ભર$લી લાલ કુઈ પણ કસરા ગામની

સીમમ" આવેલી છે. તેમજ મોઢ$રા ?]ેું જ ખંડ7ત fૂયaમં^દર

Pમ{ુરમ" આવેdું છે. 

પાટણના óાપક વનરાજ ચાવડાUુ ં રાજQતલક ક"કર$જની ?નૈ

દ;કર; öીદ$વીએ કXુ† હgું. અને પાટણ વસાવવા પૈસાની મદદ કર;

હતી.

5 હજુ ંપણ ખ"ખાખોળા કરવામ" આવે તો ઘ°ુંય નીકળે એ]ું છે.

જMયા અને સમયના અભાવ ે ક$ટલીક વાતો ટાળ7 છે. તમારા

ñયાનમ" આવી કોઈ ઘટના, @સંગ ક$  ઈQતહાસ હોય તો મન ેમોકલી

આપ5..

આપણ ેસાથે મળ7ને ક"કર$જનો સાચો ઈQતહાસ લખીએ..

- ડૉ.બા_ ુપટ$લ 

સંપકa  : 9427085012/9998685012

YouTube ઉપર NુHવામ" આવેલી

અમાર; નવીન YouTube ચેનલ 

"Talks with Nitin" ની Nુલાકાત લઈ 
Subscribe કરશો એવી િવનતંી.
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૩, P§ુઆર; -  બનાસના લોક સેવક áવ. ગલબાભાની

{ૂ•ય Qત¶થ ÜનQમjે િવશષે અહ$વાલ. 

વડગામ મહાલ ના નળાસર ગામની ધરતી પર જß લઈ બનાસક"ઠાની ધરતી ને પોતાની _ુ®© @Qતભા અને કુનહે eારા ઉ™´વળ

બનાવનાર áવ.öી ગલબાભાઈ નાનqભાઈ પટ$લે એક િવíશcટ WયGHત તર;ક$  ની આગવી છાપ થી બનાસક"ઠા ના પનોતા {ુì તર;ક$

આગ]ુ óાન @ાmત કXુa હgું. બનાસક"ઠા v?îલા ના ઇQતહાસ મ" અમર થઈ જનાર ગલબાભાઈ પટ$લ મ" એક િવíશcટ WયGHતÖવ

છુપાયેdુ હgું. આ WયGHત ન ેવેણીચંદ સાહ$બ ે Üનહા≠Xુ ંઅને તેઓના Nુખ મ"થી શ'ો શર; પÆા: “મેલા ફાôળયાની નીચે ઝગારા

મારતા કપાળ મા ભાિવના કઈંક િવíશcટ લખે લખાયેલા લાગ ેછે.” પણ શïઆત મ" તો નસીબની એ ર$ખાઓ hુંચવાઈ ગઈ હતી.

ફાôળયાના વળ ની ?મે દુ:ખ ે ગલબાભાઈની ચોતરફ ભØસ લીધી હતી. ગલબાભાઈ ના િપતા નાનqભાઈ ખતેી કરનારા અને

ખાધેપીધે fુખી એવા મñયમ વગa ના ખેડૂત હતા.અનેક બાધાઓ અને માનતાઓ પછ; પગલીના પાડનાર ગલબાભાઈનો જß થયો

અને મોટ7 ઉમર fુધી û?દગી ના અંધારા મ" અટવાયેલા એ દપંQતન ે ટ$કણ લાકડ7 @ાmત થઈ. પરંg ુ િપતાને બાળકU ુ fુખ અને

બાળકને િપતાની છìછાયા નસીબ મ" નહ7 હોય એટલે માì બે વષa ની માfુમ વયે ગલબાભાઈના િપતા અનતંની યાìા એ ઉપડ7

ગયા.એ વખતે ઘરમા માતાના ડૂસકા vસવાય બÉુ જ uૂÄ હgુ. વૈધWય ના ઘા ને qરવી ન શકનારા ગલબાભાઈના માતા હ$માબેન પણ

માì છ મ∞હના બાદ પQતના પગલે áવગ± vસધાWયા. ટંૂકા ગાળામા માfુમ વયે માતા-િપતાને hુમાવનાર ગલબાભાઈ અનાથ થઈ ગયા.

પરંgુ નાનqભાઈના નાના ભાઈ દdુભાઈ અને દdુભાઈ ના પ¶≤ મેનાબેન ેગલબાભાઈU ુqવની જતન કર;ને તેમનો દશ વષa fુધી

ઉછેર કયy. ગલબાભાઈના મોટા કાકા ધનરાજભાઈ નળાસર ગામના પટ$લ હોઈ મોટાભાગ ેપટલાઈમા જ Wયáત રહ$તા,પરંgુ તેમ

છતાય માતા-િપતા વગરના ભìીPન ેતેઓ અતંર થી ચાહતા. બાળપણ મ" ગામ ની સીમ મ" ઢોર ચારવા જતા ગલબાભાઈUુ મન

સીમ મ" ક$  ઢોરોમા ન લાગgુ. તેમને તો ભણ]ુ હgુ,ં પણ નળાસર મ" Üનશાળ éા હતી ? 
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ગામ મા એક માì ભણેલા ગલબાભારથી બાવા ઢોર ચરાવતાગલબાભાઈની ભણતર @Vેની તી≥ v?¥ાસા ]ૃQત ને પામી ગયા અને એક

ગલબા એ બીP ગલબાને ભણાવવાUું શï કXુa.પાછળ થી દdુભાઈને આ વાતની ખબર પડતા તેઓએગલબાભાઈ ને @થમ મPદર અને

બાદ મ" તેમના મોસાળ વાસણા મ" Nૂéા. ગલબાભાઈ એ વાસણાની પાસે આવેલ કાણોદરની શાળા મા સાતમા ધોરણ fુધીનો

અµયાસ કયy. બારવષa ની વયે કાકા-કાક7ની છì છાયા hુમાWયા બાદ ગલબાભાઈ ને મોસાળ મ" Nૂળ7 માસીન ેઘેર જ રહ$વાUુ થX.ુતેઓ

કાણોદર મ" પોતાની આગવી @Qતભાથી િવñયાથüઓ મ" છવાઈગયા,તેઓએ ગામના હ^રજનભાઈઓ ને પણ કોઈ પણ Pતના ભેદભાવ

વગર પોતાના Qમìો બનાWયા.ગલબાભાઈએ ગામના વાણોતર બેચરભાઈની દુકાન મ" વગર પગાર$ નોકર; કર; 

ભણતરની સાથ ે ગણતર મ" }ૂબ આગવી fૂઝ ક$ળવી.ગલબાભાઈને કોઈ પણ કામ કરવામ" નાનપ ન લાગતી, ઝાડંુ કાઢ]ુ, વાસણ

મ"જવા, ખાટલા પાથરવા ?વેા કામોનીગલબાભાઈન ેકોઈ fુગ ન હતી.ભ•યા બાદ ગલબાભાઈ એ Nુંબઈની વાટ પકડ7. અહ7 તેઓએ

Nુસલનમાનભાઈઓએ બનાવેલ ભ∂સોના કોઠા ઉપરથી @ેરણા મેળવી ભ∂સો નો કોઠો બનાWયો.કદાચ બનાસડ$ર;ના સાચા 

íશùપી તર;ક$  ના પગલાની શïઆત અહ7થી જ થઈ હશે.આજની બનાસડ$ર; ની એક નાની @QતકૃQત સને ૧૯૪૦મ" ગલબાભાઈએ Nુંબઈ

મા સqa  હતી.ઇ.સ.૧૯૪૨ મા ∞હsદ છોડો આંદોલને દ$શભરને ºુPવી NુΩ ુહgું. હજુ દ$શી રાëો પોતાની મáતીમ" મáત હતા.એ વખતે

પાલણ{ુર nેટના નવાબે qï અને રોકડ7યા પાકો પર ટ$pનાખતા ખેડૂતો ખળભળ7 ઉæા.Vાર$ બારડોલી સVાiહની આગેવાની

લેનાર સરદાર વîલભભાઈ પટ$લ ની ?મે ગલબાભાઈ પટ$લે પણ ખેડૂતોની આગેવાની લઈ ખેડૂતોના િવિવધવેરાઓના fુધારા માટ$ એક

એડવાઈઝર; બોડa  ની óાપના કર;.ગલબાભાઈની છાપ એક @ામાøણક WયGHત તર;ક$ની હોઈ સીધા સાદા પરંgુ ઉ¿ ક¡ાની બૌ¶ધક

@Qતભા ધરાવતાગલબાભાઈ સૌ કોઈના િ@ય બની ગયા. 
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દ$શ આઝાદ થતા ગલબાભાઈ તેમના કાયy ને લઈ એક સામાv?ક નતેા તર;ક$  ઉભર; આWયા અને તેઓએ સને ૧૯૪૮મા ભારતીય

રાcટ√ 7ય કƒગેસ મ" @વશે કયy. આ સાથ ેતેઓએ સહકાર; ¡ેì મ" પણ ઝપલાWXું. એ વખતે અનેક અવરોધો પાર કર; ખેડૂતોને સમPવી

ગામે ગામ ફર; સહકાર; મંડળ7 óાપવામા તેઓ એ સફળતા મેળવી.તેઓએ ખેડૂતોને મંડળ7ના શેર લેવડાWયા.અને સµયો {ુરા ન થતા

વેપાર;ઓને પણ સમPવટથી મંડળ7મા સમાWયા.તેઓ એ v?îલાની સૌ @થમ મંડળ7ની óાપના સને ૧૯૪૯ મા છાપી મ" કર;. ૧૯૫૧ મ"

પાલન{ુર તાdુકાના સtેાસણ ગામ મ" {ૂ.રિવશંકર મહારાજ અને {ૂ.Nુનીસતં બાલq મહારાજની હાજર;મ" તેઓએ એક ભWય ખેડૂત

સમેલન Uું આયોજન કXુa.?મેા v?îલા ખેડૂત મંડળની óાપના કરવામા આવી અને તેઓ આ મંડળ ના óાપક @Nુખ બÄા. ભાર$

લોકચાહનાને કારણે ગલબાભાઈ ૧૯૫૨મા કƒગેસના ધારાસµય તર;ક$  xૂંટાઈ આWયા અને જનસેવા કરવા લાMયા.ધારાસભાU ુસì ન

ચાલgુ હોય Vાર$ તેઓ ગામડા }ુંદતા અને ગર;બ @Pજનો પાસે જઈ તેમની નાની નાની વાતો અને સમáયા સ"ભળતા. આ? ેપણ પછાત

તર;ક$  ગણાતા બનાસક"ઠાની એ વખત ેuુ દશા હશે એ કùપી શકાય તેમ છે. ખેડૂતોની કફોડ7 દશા 5યા બાદ તેઓએ કૂવા ઉપર ûસચાઈ

માટ$ એ∆v?ન Nૂકવાના િવચાર ને સાકાર કયy.?નેા માટ$ તેઓએ એsqન મેળવવા નળાસર – ટ7«બાxૂડ7 ઈર;ગશેન સોસાયટ7ની óાપના

કર; મશીન ઉપલ» કરાWયા. તેઓએ વણકરભાઈઓ માટ$ વીવસa સહકાર; મંડળની óાપના કર; અને આ મંડળ ના @Nુખ તર;ક$

હ^રજનભાઈને બેસાડ7 પોત ેસµય તર;ક$  5ડાયા.
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પછાત બનાસક5ઠાના ખેડૂતો ભારત દ6શ Tુ છે ? એ સમH શક6
એ માટ6 ખેડૂતોને ભારત દશ)ન કરાવવા _પે̀ યલ ટa6ન Xુ
આયોજન કbુ) અને ૪૦૦ ખેડૂતોન ેભારત ના દશ)ન કરાcયા.

ખેડૂતો કુવા ?વેા ગામમ" કૂપમંડૂક સમાન qવ ેએ વાત દ;ઘatøcટ

ના áવામી ગલબાભાઈ ને શી ર;તે પાલવે ? એટલે જ તેઓ એ

પછાત બનાસક"ઠાના ખેડૂતો ભારત દ$શ uુ છે ? એ સમq શક$  એ

માટ$ ખેડૂતોને ભારત દશaન કરાવવા áપ…ેયલ ટ√$ન Uુ આયોજન કXુa

અને ૪૦૦ ખેડૂતોને ભારત ના દશaન કરાWયા.

t ભાષી Nુંબઈ રાëના ટૂકડા થતા hુજરાતની એક અલગ રાë

તર;ક$  óાપના થઈ એ વખતે ડ7સા ખાત ે v?îલા ખેડૂત મંડળ Uુ

અ¶ધવશેન યોPતા તેઓએ ખેડૂતોના ∞હત માટ$ આ 

અ¶ધવશેન મા રચનાÀક fૂચનો કયâ હતા. તેમની કાયa કરવાની

ર;ત આગવી છત" Üનરાળ7 હતી.તેમUુ qવન “High Thinking”

ના ઉ¿ િવચાર ને વર$dુ હgું. કતaWય ની આગવી ક$ડ7 પર કૂચ

કરતા કરતા ભાર$ લોકચાહનાને લઈ ગલબાભાઈ આગળ જતા

“ગલબા કાકા” ના હુલામણા નામ ેઓળખાવા લાMયા.

ગલબાકાકા એ રા´ક7ય અને સહકાર; ¡ેì vસવાય સમાજ

fુધારણા @Vે પણ િવશેસ યોગદાન આmXુ હgુ. એ વખતે

સtેાસણ Nુકામે યોPયેલ સમi આંજણા PQત સંમેલન મ"

કÄાક$ળવણી , મરણ પાછળ ખોટા ખચa ન કરવા , રોવા કુટવાનો

^રવાજ બંધ કરવો, બાળ િવવાહ @Qતબંધ, અંધöÇા ના_ુદ;,

સા¡રતા ?વેા અÃગયાર fુધારાઓ ગલબાકાકાએ રજુ કર; 

પોતાના સમાજ ને ï∞ઢગત િવચાર થી NુHત કરવા @ય≤ો કયâ

હતા.તેઓએ દાï અન ે અફ7ણ ?વેા માદક પદાથy નો પણ

}ુîલેઆમ િવરોધ કયy હતો.

hુજરાતમ" લોકલ બોડa  Uુ િવસ? aન થતા @થમ પંચાયતી રાજ અમલ મા આWXું .એ વખતે તેમણે પ¡ીય રાજકારણ ન લાવવાનો તમામ

પ¡ો ને અUુરોધ કયy હોવા છત" કƒiેસેxૂંટણી લડવાU ુનÕ7 કરતા તેઓ કƒiેસ થી દૂર રહ7ને પણ વડગામ તાdુકા પંચાયત ના @Nુખ

તર;ક$  xૂંટાયા હતા. તેમના અનેક @યાસ છત" કƒગેસે ëાર$ v?îલા પંચાયત નાઉમેદવાર તર;ક$  તŒાલીન મહ$fૂલ @ધાન શ"Qતલાલ શાહ

ને ∞ટક7ટ આપી Vાર$ ગલબાકાકાએ કƒiેસ નો િવરોધ કયy અને એ િવરોધ ïપે તેઓએ ખેડૂત @QતÜન¶ધ તર;ક$  öી પોપટલાલ 5ષીને

v?îલા @Nુખ તર;ક$  ની xૂંટણી મ" સહકાર આપી િવજયી બનાWયા હતા.તેઓ પોતે પણ ૧૯૬૮મા v?îલા પંચાયત ના @Nુખ તર;ક$

–બનહર;ફ xૂંટાયા હતા.

આ? ેઆપણે ગલબાકાકાને બનાસ ડ$ર;ના @ણતેા માનીએ છ;એ Vાર$ ગલબાકાકાએ એ વખતે ડ$ર;નો પાયો કઈ ર;તે નાõો હતો એ

Pણ]ું રસ@દ રહ$શ.ેબનાસ ડ$ર;Uું ëાર$ કોઈ અ—áતÖવ ન હgું Vાર$ ખેડૂતોને દૂધના વÉુ ભાવ મળ7 રહ$  તે માટ$ તેઓએ મહ$સાણા ડ$ર;નો

સંપકa  કયy હતો અને તેમના કહ$વાથી ખેડૂતોએ મહ$સાણા ડ$ર;મા દૂધ મોકલવાUુ શï કXુa હgુ. 

બનાસક"ઠા ના ખેડૂતો છેક મહ$સાણા fુધી દૂધ ભરાવવા લ"બા થાય છે Vાર$ ક$મ આપણા v?îલા મ" જ ડ$ર; ની óાપના ન કરવી ?

એવો “ાQતકાર; િવચાર ગલબાકાકા ના મનમ" ”ુયy અને તેમના મÕમ મનોબળ અને અિવરત @યાસ થી ૧૯૬૯ મ" બનાસક"ઠા v?îલા

સહકાર; દૂધ ઉÖપાદક સંઘ ની રચના થઈ,?નેા તેઓ óાપક @Nુખ બÄા અને અનેક @ય≤ો ના અતં ે૧૯૭૦મા પાલન{ુરમ" િવશાળ

જMયા મ" બનાસડ$ર;ની óાપના થઈ.બનાસડ$ર; આ? ે કુદક$ને Ñુસક$  @ગ’તના પંથ ે ગQત કર; રહ7 છે,Vાર$ આ િવકાસ ના Nૂળમ"

,પાયામ" ગલબાકાકા ?વેી દ;ઘatøcટ ધરાવતી WયGHતUું મહાયોગદાન સમાયેdુ છે એ વાત િવસાર; શકાય તેમ નથી.
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તા.૦૩-૦૧-૧૯૭૩ના રોજ ગામડાના એક Nુ÷áલમભાઈના ખબર અતંર {ૂછવા પાલન{ુરની હો—áપટલ મ" ગયેલા ગલબાકાકા પોતે

હો—áપટલમ" જ –બમાર થઈ ગયા અને ઇં?◊ેન ના^રએ◊ન ના કારણે તેઓ V"જ ઢળ7 પÆા.આમ નળાસર ની ધરતી પર જß લઈ

સમi બનાસક"ઠા ની ધરતી ને પાવન કરતા કરતા fૂયa ?]ેુ @તાપી qવન qવી જનાર ગલબાકાકાના qવનનો અáત પણ એક ભાઈ ના

ખબર અતંર {ૂછવા ટાણે થયો એ ઘટના {ૂરવાર કર$ છે ક$  ,qવન ના અતં fુધી ગલબાકાકાના હદaયમા બીP માટ$ કઈંક કર; છૂટવાની

ભાવના સમાયેલી હતી.પોતાની િવદાય થી v?îલાની હPરો આખંોને ચોધાર આંfુએ રડવા મજ_ૂર કરનાર ગલબાકાકા આ? ેઆપણી

વ¿ે સદ$હ$  હયાત નથી પણ તેમના સેવા કાયyની ફ$લાયેલી fુવાસ Pણે આપણને કહ7 રહ7 છે તેઓ હજુ અહ7 જ છે......અહ7 જ

છે.....અને એ ર;તે ગલબાકાકા અજર અમર બની v?îલાવાસીઓના ^દલોમા કાયમના માટ$ વસેલા રહ$શે એ Üનÿવવાદ હક7કત છે...

ઉપરોdત  લખે નશેનલ વેeેર ફાઉંડ6શન પાલનgુર ના સૌજiથી-klુખ:-સૈયદ શર3ફ ચ`માવાલા)

(ફોટોoાp:-િવgુલ ચૌધર3 -(કરનાળા) અને rન:તન -(વડગામ)
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hુજરાતન" ૮૬ કલા-વારસા સંવધaકોન ે“અgુŸ-વારસો

આઈડ$⁄7ટ7 એવોડa  - ૨૦૨૨” એનાયત કરવામ" આWયો

∞હnો^રકલ એsડ ક¤રલ ર;સચa સે⁄ર eારા “અgુŸ-વારસો આઈડ$⁄7ટ7 એવોડa  - ૨૦૨૨” Pહ$ર કરવામ" આWયો હતો ? ેઅતંગaત ૧)

ઈQતહાસ અને {ુરાતÖવ, કલા અને સં‹ૃQત, ૨) પયâવરણ અને જળ સરં¡ણ, ૩) @દ›શત કર; શકાય તેવી કલાઓ (¶ચì, સંગીત, રંગોળ7,

હáતકલા વગેર$), ૪) લખેન અને @કાશન, ૫) હ$ર;ટ$જ @વાસન આ પ"ચ ¡ેìમ" સાર; કામગીર;, ફરજ Üનભાવી રહ$લ અને ઓછા @ચvલત

હોય તેવા WયGHત, સંóા, સNુદાયને સßાÜનત કરવામ" આWયા હતા. આ એવોડa  િવતરણ કાયa“મ ગj ૨૫ ^ડસે«બરન" રોજ IITE,

ગ"ધીનગર ખાતે આયોv?ત કરવામ" આWયો હતો. ઉપરોHત િવષયન" જ તજ¥ો eારા આ એવોડa  એનાયત કરવામ" આWયો હતો ?મે"

Pણીતા સામાv?ક કાયaકતâ öી અનારબેન પટ$લ Nુõ અQતથી તર;ક$  ઉપfióત રflા હતા, ëાર$ Pણીતા લખેક અને ‡ચતક öી ^કશોર

મકવાણા, hુજરાત સા∞હV અકાદમીન" મહામાì ડૉ. જયેstûસહ Pદવ, રોયલ પ^રવારમ"થી અને હ$ ^રટ$જ @વાસન સQમતીન" સ^“ય

સµય öી {ુંPબા{ુ વાળા, Pણીતા પયâવરણિવú öી મનીષ વૈ· અને સંóાન" મેનેqંગ ટ√n7öી કિપલ ઠાકર િવશષે ઉપfióત રflા

હતા. 
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કાયa“મનો uુભારંભ વંદ$ માતરમન" સં{ૂણa ગાન બાદ દ;પ @ાગ‚ eારા કાયa“મ @ારંભ થયો હતો. સૌ@થમ hુજરાતભરમ"થી આવેલ

કમaવીરોને ñયાનમ" રાખી “જય જય ગરવી hુજરાત” ગાનથી સમi હોલ hુંq ઉઠયો હતો. પછ;થી v?îલાવાર એવોડa  િવતરણની િવ¶ધ

ચાdુ રાખવામ" આવી હતી અન ેવ¿ે વ¿ે મહાUુભાવો તથા એવોડa  લેનાર એવોડa  લેનારöીઓUુ ંWયHતWય ચાdુ રખાXું હgું. આ ઉપર"ત

આ કાયa“મ દર«યાન ટ7મ અgુŸ વારસો eારા hુજરાતન" સૌ નામ"^કત અને હ$ ^રટ$જ @ેમીઓની ઉપfióQતમ" એક નવા અ„ભયાનનો

uુભારંભ કરવામ" આWયો હતો ?Uેું નામ છે ‘વાત વતનની’, રાëમ", રાë બહાર અને દ$શ બહાર વસવાટ કરતા વતનના લોકો eારા

વતનન" વારસાને ઉPગર કરવા માટ$નો એક @યાસ આ અ„ભયાન eારા અમલી NુકવાUું નÕ7 કરવામ" આWXુ.ં ? ે થક7 વÉુન ે વÉુ

hુજરાતીઓને 5ડવાની બાબતો માગaદશaન આપવામ" આWXું. કાયa“મના આયોજક öી કિપલ ઠાકરએ જણાWXુ ંહgું ક$  આ એક uુભ

શïઆત છે. હજુ સાથ ેમળ7ને એકબીPના સહયોગથી óાÜનક વારસો ઉPગર થાય, hુજરાત હ$ ^રટ$જ અને @વાસન ¡ેì ેઆપસૌના

સહયોગ થક7 આગળ વધે અને કલાની યોMય કદર થાય અને તેUું યોMય વળતર મળ7 રહ$  એ માટ$ સંXુHત @યાસોમ" આગળ વધીuું.

આગામી સમયમ" કલા-વારસા ¡ેìે કાયaરત નાના બાળકોને @ો‰ા∞હત કરવાનો કાયa“મ અgુŸ વારસો સંóા eારા માચa માસમ" Pહ$ર

કરવામ" આવશે ? ેથક7 કલા, લખેન, ¶ચì, UVૃ, અ„ભયાન ?વેા ¡ેìે કાયaરત અને સ^“ય બાળકોને વધાવામ" આવશે.

લખuું એક ગઝલ એવી ક$ ,

કાગળ પર અજવાÂું કરશે. - ક. પા. 

અ„ભલાષા વગરUું qવન કદ; પણ ન

qવ]ું . અ„ભલાષા ન હોય તો લાચાર

બની જવાય . અ„ભલાષા વગરUું

qવન ચØથર$હાલ fióQત ?]ેું છે . .

{ૂë öીમોટા વચનાNતૃ . {ૃ-115

ગઝલ : દ3વો - કમલ પાલનgુર3 

માન gું રાખ દ;વો બળે V" fુધી.

રોક િવલાપ દ;વો બળે V" fુધી.

હોય સતંાપ દ;વો બળે V" fુધી.

{ુ•ય ને પાપ દ;વો બળે V" fુધી.

છોડ મƒકાણ દ;વો બળે V" fુધી,

Pતને Pણ દ;વો બળે V" fુધી.

આપમેળે આ નાટક તો ભજવાય છે,

છોડ ઉચાટ દ;વો બળે V" fુધી.

rાસ સાથે સદંતર અજપંા રહ$ ,

ભેળવો Pપ દ;વો બળે V" fુધી.

û?દગીભર જર; થાક ખાધો નથી,

fુખ હવે આપ દ;વો બળે V" fુધી.

કોઇUું મન દુભાXું હશે તો 'કમલ',

લાગશે öાપ દ;વો બળે V" fુધી.
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લખેક:  િવtuુvસહ ચાવડા પેથાgુર

 vishnusinhchavda@gmail.com

ઐQતહાvસક નગર આતરfુંબા

વેìવતી વાìક ]ૃìÁી ઉફË  કા…યપગંગા ? ેમાકa •ડ$ય {ુરાણ @માણે પા^રìાય નામના પહાડ માથી નીકળે છે.પÈ{ુરાણ @માણે કા…યપઋôષની

લાવેલી ગંગાના જુદા જુદા ફ"ટાઓમાનો આ એક ફ"ટો છે.સાÍમતી (સાબરમતી) હાથમતી,વેìવતી,આ^દ hુજરાતની {ૂવyતરમ" વહ$તી

નદ;ઓએ કા…યપે લાવેલી ગંગાના ફ"ટા કહ$વાય છે.

öી ઉŒંઠ$rર મહાદ$વ મં^દર થી થોડાક અતંર$ ૮ ^કલોમીટર દૂર ભયાનક જગંલના આ માગ± બાવળના }ુબ ]ૃ¡ો, જગંલ અને લપસણી જમીન

છે.લોકમાતા વાìક નદ; આ óળે એક મહારાણી સમાન ગૌરવવતંી દ$ખાય છે.એ જMયાએ એક ઐQતહાvસક નગર આવેdું છે.?Uેું નામ

આતરfુંબા છે. 

આતરfુંબા એ રજવાડા વખતનો એક nેટ હgું. ?મે" મકવાણા ઝાલા રાજ{તૂો રાજ કરતા હતા. બાદમ" એક સમયે ગાયકવાડ સરકારની

સjા પણ આવી ગઈ. એ વખત ેઆતંરfુબા તાdુકા Nુõ ગામ બનાવેdુ ંપણ પાછળથી આતરfુ  ંબા તાdુકાને કપડવંજ તાdુકામ" ભેળવી

દ$વામ" આWયો છે. એ ર;તે હાલ તે કપડવંજ તાdુકાUું એક અગVUુ ંકામ છે.

એ]ું કહ$વાય છે ક$ , આતરfુંબા મ" ગાયકવાડ સરકાર અતંગaત fૂબાUુ સાસન હgુ ં ત ે ઉપરથી આતરfુંબા નામ પડXું હgું. બીq એક

લોકવાયકા એવી પણ છે ક$  નqકમ" ઐìી ૠôષનો આöમ હતો. તેમના નામ ઉપરથી ઐìી fૂબા નામ પડ$dું. કાળ“મે ઐìી fૂબા મ"થી

અપÍશં થઈ આતરfુંબા નામ પડXું છે. તેવી લોકવાયકા છે.
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આ ગામ રજવાડા વખતUું છે. ચાર$ તરફથી જુનો કોટ આવેલો છે. કપડવંજ દરવા5, વાસણાનો દરવા5, નદ;નો દરવા5,હર;જન બાર;એ

ચાર કોટન" દરવાP હતા. તે દરવાPની બહાર અડ7ને વેરો(ખાઈ) આવેલો છે. તેના ઉપર એક ઘણો મજ_તૂ {ુલ બ"ધેલો છે

આતરfુંબાનો િવáતાર ¡ેìફળ ૨.૯ ચોરસ માઈલ છે.

આ ગામ વાìક નદ; ^કનારા ઉપર આવેdું છે નદ; ઉપર èકમણી ઘાટ અને વîલભ ઘાટ દાનવીરો એ બંધાવી આmયા છે. એક જૂની વાવ

પણ છે પાણી માટ$ના કુવાઓ પણ }ૂબ છે. આતરfુંબા થી અમદાવાદ કપડવંજ જવા માટ$ પાકા રáતાની સગવડ છે. ~"ચ પોn ઓ^ફસ,

પોલીસ nેશન, સરકાર; ડાક બંગલો,

આતરfુંબાની મહાલકાર; કચેર;,મામલતદાર કચેર;, કોટa  કચેર;ઓ, અંiે5ના સમયથી દોઢસો વષa પહ$લ"Uુ ં આતરfુંબાUું પોલીસ

nેશન, પર;¡ેì વન અ¶ધકાર;ની કચેર;, સીટ7 સવ± કચેર;, જૂનો ર$વ§ુ ચોરો, પંચાયત ઓ^ફસ, સરકાર; દવાખાUું, @fુQત hહૃ તથા એક

પuુ દવાખાUું, તેમજ ?.ેસી.દાણી િવ·ામં^દર,એક લાય~ેર; વગેર$ આવેલા છે.

öી ગોકુલનાથq મં^દર, öી િìકમqUું મં^દર öી áવાQમનારાયણ મં^દર,

öી રામq મં^દર,öી રામeારUું મં^દર öી ગીતામં^દર öી રણછોડqUું

મં^દર öી નીલકંઠ$rર મહાદ$વ, öી મહાકાળ7 માતાUુ ં મં^દર öી

ઝાલાબાવq Uું મં^દર, öી ભાથીq મં^દર બીP ક$ટલાક નાના મોટા

મં^દરો આવેલા છે. તેમજ મÏÌ?દ પરબડ7 તથા ìણ ધમaશાળાઓ વગેર$

છે.

ગામની મñયમ" એક {ુરા°ું ?નૈ દ$રાસર આવેdું છે તેમ" Nૂળ નાયક öી

વાfુ{ૂëáવામી છે તેમ" બાર પાષાણની NૂÓતઓ,૧૦ ધાgુની NૂÓતઓ,૨

ધાgુના vસ© ચ“ અન ે ૨ vસ© યંìના પતરા છે.૧૨ NુÓતઓ પૈક7 ૨

NૂÓતઓ ઘણી @ાચીન એટલે ક$  દસમી સદ;ની હોવાUું મનાય છે. દર

{ૂનમે આજુબાજુના આંìોલી, ઘ^ડયા, Üનરમાલી,બ∞હયલ,ખડાલ, વગેર$

ગામોમ"થી યાìાÂુઓ આ દ$રાસર$ આવે છે.

 આ આ ગામમ" Nુõ ઉ·ોગ તાવડા, લોઢ7, તાવડ7 ઓ, છર; ચÔુ

વગેર$ dહુાર; કામ Nુõ હgું. આ બધી વágુ }ૂબ જ વખણાય છે

અહ`ની બ"ધણીUું રંગાટ7કામ પણ વખણાgુ ંહgું.

આતરfુંબાની fુર¡ા અને સલામતી માટ$ ગામની ફરત ેબનાવામ" આવેલ {ુરાતનકોટ .. ^કîલો... {ુરાતન વાવ... પાતરનો કૂવો... વાલર;યા

તલાવ... આતરfુંબાની એ શેર;ઓ, પોળો, ગલીઓ... ભાઉવાડો, માતાવાળ7 ફળ7, દાણીવાડો, સોનીવાડો, ચોરાવાળ7 ફળ7, રામq

મં^દરવાળ7 ફળ7, ગ"ધીવાડો, મહાદ$વવાળ7 ફળ7 , ગૌશાળા , કાછ;યાવાડ, કુવાવાળ7 ફળ7, કંુભારવાડો, રો∞હતવાસ, વણકરવાસ,

ગરોડવાસ, હ^રજનવાસ, કડ7યાવાડ, જૂનાકોટ, ખìીવાસ, xૂડગરવાડ, રંગાટ7વાસ, દdુUુ ફડ7X,ુ ફક7રવાડો, રજ{તૂવાળ7 ફળ7,

ઠાકોરવાસ, ઓડવાડો, પટ$લવાડો, ûસ¶ધવાડો, માળફળ7, ગલાબ{ુરા, સોલંક7પરા, ઈÑુચાચાનો ટ$કરો, ઈsદ;રાનગર બÉું જ આ? ેપણ

નજર સમ¡ ર«યા કર$ છે.વડ7લો એમ કહ$  છે ક$ , એ જમાનામ" આતરfુંબાના બPરમ" હકડ$ઠઠ ભીડ રહ$તી. આતરfુંબાથી સ∂કડો ^કમી

દૂર Nુંબઈ, અમદાવાદ સહ7તના શહ$રોમ" વસવાટ કરત" સેકડો નગરજનો વષaમ" એકવાર ઉનાળામ" વેક$શન માણવા એક માસ માટ$

આતરfુંબામ" આવતા.
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ગામન" તમામ મકાનો ઉનાળામ" }ૂલી જત". ખળખળ વહ$તી આતરfુંબાની વેìવQત - વાìક નદ;ના ^કનાર$ એ જમાનાના વડ7લોએ

બનાવેલ લ"બા ઘાટ - વાìક નદ;ના ^કનારા ઉપર સ"? ેગામ આ}ુંય ઉમટ7 પડgું. વાìક નદ;મ" આબાલ]Çૃ સૌ કોઈ áનાન કરત" અને

આનંદ ^કîલોલ કરતા. વહ$લી સવાર$ ઉનાળામ" ક$ર; અને શાકભાqUું અલગ માકËટ ભરાgું...!!

અVાર$ હાલમ" અહ`ના fુંદર કલાÀક કોતરણી વાળા મકાનોની હાલત }ુબ ખરાબ છે.અહ7ના ઘણા ખરા મકાનો બંધ હાલતમ" છે.ધીર$

ધીર$ અહ`Uું રાચરચીdું, મકાન માvલકો કાઢ7ન ેવહચી રflા છે.તેના óાને ન]ું મકાન બનાવી રflા છે.તેમની પણ ક"ઈ મજ_ૂર; હશે

નહ7તો પોતાનો આ ભWય વારસો કોણ વહચવા કાઢ$  હાલમ" આને મે⁄ેનસ કર]ુ ં}ૂબ ખચâળ સા–બત થાય છે. અને આના 5ઈએ એવા

કાર;ગરો મળવા N…ુક$લ છે.?થેી આતરfુંબાની ઐQતહાvસક ધરોહર ધીર$ ધીર$ નcટ પામી રહ7 છે.?નેા થી થોડાક સમયમ" આ અદÑતૂ

કાcટ કોતરણી વાળા મકાનો 5વા મળશે ક$  ક$મ એ મોટો @Ò છે…?

તે વાતUું દુઃખ થાય છે.5 સરકારöી અમદાવાદની ?મે અહ`ના હ$ર;ટ$ઝ મકાનોની સારસંભાળ માટ$ આ લોકોને યોMય વળતર આપીને

આ મકાનો બચાવી લતેો આનો પણ ભWય ઈQતહાસ અને કાcટ કોતરણી બચાવી શકાય તેમ છે.?થેી આવનાર; પેઢ7ને આપણો ભWય

વારસો જણાવી શક7એ.તો એક વÉુ ઐQતહાvસક મહÖવ ધરાવgું હ$ર;ટ$ઝ આતરfુંબાન ેહ$ર;ટ$ઝ િવલેઝ ક$  

@વાસન óળ તર;ક$  િવકસાવી શકાય.
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