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  ગજુરાતમાાં શિલ્પકલા અને સ્થાપત્ય કલાના અવિેષો આદ્ય – ઐશતહાશિક કાલ જટેલા પુરાણા છે. આ 

કાલનુાં મહત્વનુાં કેન્દ્ર લોથલ હતુાં. આ શિવાય રાંગપુર, રોઝડી, આમરા, લાબાબાવળ, પ્રભાિ પાટણ, નખત્રાણા, ધોળાવીરા 

વગેર ેઆદ્ય – ઐશતહાશિક કેન્દ્રો છે. ૧૮મી િદી અને ૧૯મી િદી દરશમયાન ગજુરાતમાાં મરાઠાકાલ (ઈ.િ. ૧૭૫૮ – ૧૮૧૮) 

અને શિશટિકાલ (ઈ.િ. ૧૮૧૮ - ૧૯૪૭) જોવા મળે છે. તો આ બાંને િદી દરશમયાન ગજુરાતનાાં શિલ્પ સ્થાપત્યો મરાઠી 

િૈલી અને શિશટિકાલીન યુરોપીય િૈલીમાાં જોવા મળે છે. આ ઉપરાાંત મુશસ્લમ િૈલીનાાં સ્થાપત્યો પણ જોવા મળે છે. 

 

 શિલ્પકલા – 

  ભારતીય શિલ્પકલાના ઈશતહાિમાાં “ પશિમ ભારતીય શિલ્પકલા િૈલી “ તરીકે િલ્તનત કાળથી વ્યાપક 

અને ઉત્કૃષ્ટ મોવા મળયુાં છે. ત્યારબાદ શિલ્પકલામાાં મુશતિઓને બદલે મુશસ્લમ રૂપાાંકનો એ સ્થાન લીધુાં. મુઘલ અને 

મરાઠાકાલ દરશમયાન સ્થાશનક અને આિપાિનાાં પ્રદેિોનાાં પશરબળોનો પ્રભાવ શિલ્પકલાના પશરશધ ગજુરાતની પ્રાદેશિક 

િીમાઓમાાં મયાિશદત બની ગયો હતો. આમ છતાાં ગજુરાતની એ પ્રશિષ્ટ શિલ્પકલા આ િમયમાાં પ્રાદેશિક કલા તરીકે 

પોતાની આગવી છાપ ઊભી કરી હતી. જમેાાં તત્કાશલક િમાજ જીવન, ધાશમિક પરાંપરા, ઉત્િવો અને શરવાજો, વેિભુષા 

અને અલાંકારો વગેર ે લોક િાંસ્કૃશત અને િમાજનાાં જુદા – જુદા પાિાાં અશભવ્યકત કરતાાં જોવા મળે છે. ગજુરાતનાાં 

શિલ્પકલામાાં મરાઠી, મુઘલ, રાજસ્થાની અને પ્રાદેશિક તત્વોની અિર ભળેલી જોવા મળે છે. શિશટિકાલ દરશમયાન એમાાં 

પાિાત્ય અિર જોવા મળે છે. 

 મરાઠી કાલનાાં શિલ્પો – 

  મરાઠાકાલ દરશમયાન ગજુરાતનાાં શિલ્પકારો બહારનાાં િહેરો જવેા કે પૂણે, નાશિક, નાગપુર વગેરમેાાં 

મહેલો, માંશદરો, ભવનોનાાં િુિોભન માટે જતા હતાાં. આથી ગજુરાત િૈલી ત્યાાં િુધી શવસ્તરી હતી તો ગજુરાતની કલા પર  

દશિણની શિલ્પકલાની અિર જોવા મળે છે. આ િમયમાાં નારી શિલ્પોમાાં મરાઠી પધ્ધશત એ  કછોટો મારીને િાડી 

પહેરવાની ઢબ જોવા મળે છે. 

  મરાઠાકાલ દરશમયાન બાંધાયેલ શિલ્પોમાાં અમદાવાદનાાં ભરનાાં શવસ્તારમાાં આવેલા માંશદરો, ભૂશતયા 

વાિણાનાાં દૂધનાથના માંશદરો, પાશળયાદનુ શિવ માંશદર, કચ્છમાાં લખપતજીની છતરડી, િોજીત્રાનુાં એક જનૈ માંશદર, 

ચાણોદના કુબેરશે્વર મહાદેવનાાં માંશદરો આ કાલનાાં શિલ્પો છે. વડોદરા મ્યુશઝયમમાાં િચવાયેલીઆ િમયની કેટલીક ધાતુ 

પ્રશતમાઓ ગજુરાતની ધાતુ કલાનાાં ઉત્તમ નમુના છે. 

 શિશિિ કાલનાાં શિલ્પો – 

  શિશટિકાલ દરશમયાનનાાં શિલ્પો પથ્થર, કાષ્ઠ ઉપરાાંત રતેી – ચુનાનાાં શમશ્રણમાાંથી બીબાાં વડે ઢાળીને 

કલાકાર ેહાથથી ઘડેલા જોવા મળે છે. ચુના – રતેીના શમશ્રણમાાંથી બનાવેલાાં શિલ્પો સ્ટુકો (Stucco) પ્રકારનાાં છે. અન્દ્ય 

તત્કાશલન મુઘલ, મરાઠા તથા રાજસ્થાની કલાની અિર પણ આ િમયની શિલ્પાકૃશતઓ પર જોઈ િકાય છે. સ્થાશનક 

લોક કલાનાાં તત્વોમાાં ગજુરાત – િૌરાષ્ટરની વેિભૂષા, અલાંકારો, વાળ ઓળવાની જુદી – જુદી રીતો વગેરનેી ઊાં ડી છાપ 

સ્પષ્ટ નજર ેપડે છે. એ િમયની િામાશજક, ધશમિક રીત શરવાજો, િવારીઓ, વાશજાંત્રો, લોકનતૃ્યના પ્રકારો વગેરનેુાં દિિન 

પણ આમાાં જોવા મળે છે. િૌથી મહત્વની બાબતછે ગજુરાતની કલા પર પડેલી યુરોપીય કે ભારતીય – યુરોપીય કે 

શવક્ટોશરયન કલાઓની અિરોથી ગજુરાતનાાં અનેક માંશદરો, મહેલો, હવેલીઓ, નાના – મોટા મકાનો વગેર ે િોભન 
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શિલ્પોથી ઓત – પ્રોત થયેલાાં જોવા મળે છે. મરાઠા, મુઘલ િમયમાાં શિલ્પોની કિાજ ેઉતરતી ગઈ હતી તેને આ કાલમાાં 

ઉત્કષિ થતો જોવા મળે છે. આકૃશતઓ િપ્રમાણ અને િૌદયિયુક્ત જોવા મળે છે. 

  વૉટ્િન િાંગ્રહાલય રાજકોટમાાં િુરશિત મહારાણી શવક્ટોશરયાનુાં િફેદ આરિમાાં કાંડારાયેલુાં શિલ્પા િુધ્ધ 

યુરોશપય કે શવક્ટોશરયન કલાનો નમૂનો છે. અમદાવાનાાં હઠીશિાંહ ના માંશદરમાાં આ િનયની શિલ્પા કલાના ઉત્તમ નમૂના 

જળવાયા છે. ઈ.િ. ૧૮૨૦ – ૧૮૩૦ ના ગાળામાાં બાંધાયેલા સ્વામીનારાયણના મૂળ માંશદરો આ િમયની શિલ્પકલાની 

રશષ્ટએ મહત્વનાાં છે. શિસ્તીઓનાાં કિસ્તાનોમાાં કબર પર દેવદૂતોનાાં પ્રશતકાત્મક શિલ્પો કાંડારલેા છે. અમદાવાદના 

કાલુપુર, મૂળી, ધોલેરા, જતેબપુર અને વડતાલનાાં સ્વાશમનારાયણ િાંપ્રદાયનાાં માંશદરોમાાં કાષ્ઠ કલા કારીગરીથી િમૃધ્ધ 

કલાત્મક હવેલીઓ આવેલી છે. ગજુરાતમાાં આધુશનક શિલ્પનો પણ શવકાિ થયો છે. દેવમૂશતિઓમાાં વસ્ત્રાભૂષણ નવીન રીતે 

રજુ થયેલુાં જોવા મળે છે. ગોાંડલમાાં શવનાયક કરમાકર ેગોાંડલનાાં રાજાના સ્મારક શિલ્પ કોિામાાંથી ઘડયાાં છે. અમદાવાદમાાં 

માણેકચોકમાાં નાની િાક માકેટ િામે પશિમે આવેલુાં ‘ કેિવભવન’ આ પ્રકારની અનેક સ્ટુકો શિલ્પકૃશતઓથી અલાંકૃત છે. 

 સ્થાપત્ય કલા – 

  ગજુરાતમાાં સ્થાપત્યકલા એ આદ્ય – ઐશતહાશિક કાળ જટેલી પુરાણી છે. ગજુરાતનાાં મધ્ય કાલમાાં 

િલ્તનત કાલ (ઈ.િ.૧૩૦૪ – ૧૫૭૨), મુઘલ કાલ (ઈ.િ. ૧૫૭૨ – ૧૭૫૯) અને મરાઠા કાલ (ઈ.િ. ૧૭૫૯ – ૧૮૧૮) નો 

િમાવેિ થાય છે. આ અગાઉના િમયની તુલનામાાં આ િમય દરશમયાન માંશદરો બાાંધવાની પ્રવૃશત્ત માંદ પડી ગઈ. િલ્તનત 

અને મુઘલ કાલ દરશમયાન કેટલાક માંશદરો આક્રમણ દરશમયાન ખાંશડત થયા. કેટલાક નો જીણોધ્ધાર થયો તો કેટલાક 

નવેિરથી બાાંધવાની િરૂઆત થઈ. આ િાથે િમયમાાં સ્થાપત્ય તરીકે મશસ્જદ અને મકબરાાં બાંધાવા િરૂ થયાાં. મરાઠા 

િાિકોએ માંશદર શનમાિણમાાં પોતાનો રિ દાખવ્યો હતો. શિશટિ િત્તાની સ્થાપના થતાાં ગોાંશથક,રનેેિાાંિ તથા શનયો – 

ગોાંશથક િૈલીની અિર ગજુરાતના સ્થાપત્ય પર જોવા મળે છે. 

 મરાઠા કાશલન સ્થાપત્યો – 

  મરાઠા િાિન પહેલા મુઘલ િમયમાાં મુશસ્લમ સ્થાપત્ય જોવા મળતુાં હતુાં. જમેાાં મુશસ્લમ િાિકોએ કેટલાક 

શકલ્લા બાંધાયા અને કેટલાક નો જીણોધ્ધાર થયો. િરાઈ (ધરમિાળા) પ્રકારનુ સ્થાપત્ય ગજુરાતમાાં િરૂ થયુાં. મરાઠા 

િાિકોએ માંશદર શનમાિણ િરૂ કયાિ હતાાં. જમેા િુરતમાાં બાલાજી માંશદર, જગન્નાથનુાં માંશદર, નાંદેશ્વર મહાદેવનુાં માંશદર, રામજી 

માંશદર અને લાલજી મહારાજનુાં માંશદર, બહુચર માતાનુાં માંશદર, ગણપશત માંશદર, ખાંડોબાનુાં માંશદર વગેર ેમાંશદરો મરાઠા કાલીન 

છે. ડાકોરનુાં િુપ્રશિદ્ધ રણછોડરાયજીનુાં માંશદર આ િમયમાાં બાંધાયુાં. તેના પાાંચ માળવાળા શિખરના ચારયે ખૂણે ગોઠવેલા 

શમનારા મુશસ્લમ સ્થાપત્યના પ્રભાવનુાં િુચક છે. આવુ જ માંશદર િારિામાાં િતકેવળનુાં આવલેુ છે. બાંનેના સ્થપશત એક જ 

છે. અમદાવાદના ભરના શકલ્લામાાં અને મરઠા કાશલન માંશદરો આવેલા છે. પ્રશિદ્ધ બહુચરાજીનુાં માંશદર અને તેને ફરતે કોટ 

અને માનિરોવર નામનો કુાંડ માનોજી રાવે બાંધાવ્યા હતાાં. ઈાં દોરના મહરાણી અહલ્યાબાઈએ િોમનાથના મૂળ માંશદરના 

ખાંડેરથી થોડે દૂર નવુ માંશદર બાંધાવ્યુ. તેનુ શિખર પ્રફુશલ્લત કમળ પાાંખડીઓના આકારનુાં છે. ભજુની પ્રશિદ્ધ લખપતજીની 

છતરડી આ કાલની છે જ ેછેલ્લા ધરતીકાંપ વખત ેખાંશડત થઈ છે. િુરતની પીર ગુલામ અલીની જગ્યામાાં આવેલી દરગાહ, 

ભજૂમાાં આવેલો જમાદાર ફતેહ મામદનો રોજો વગેર ેમરાઠા કાલીન મુશસ્લમ સ્થાપત્યનાાં ઉદાહરણો છે. આ િમયે િુરત, 

ભરૂચમાાં શિસ્તી દેવળો પણ બાાંધવામાાં આવ્યા હતાાં. 

 શિશિિ કાશલન સ્થાપત્યો – 

  ઈ.િ. ૧૮૧૮ થી ૧૯૧૪ ના િમયને િાાંસ્થાશનક પણ કહેવો યોગ્ય છે. કારણકે એ િમયે ભારત પર શિશટિ 

રાજ્યની િાંપૂણિ અિર હતી. આ િમયે ગજુરાતના સ્થાપત્ય પર યુરોપીય સ્થાપત્યની અિર જોવા મળે છે. શિશટિ િત્તાની 

સ્થાપના થતા ગજુરાતમાાં યુરોપીય સ્થાપત્યોની અિરો ગજુરાતી સ્થાપત્યમાાં િાકાર થવા પામી છે. શિધ્ધપુર, કપડવાંજ 

અને િુરતમાાં રહેતા વહોરાનાાં મકાનોમાાં જોઈ િકાય છે. એમના મકાનો અને ગલીઓની રચનામાાં યુરોપીય અિર જોવા 

મળે છે. િૌરષ્ટરના કેટલાક જાણીતા મહેલો આ િમય દરશમયાન બાંધાયા હતાાં જમે કે રાજકોટ, ધાાંગાંધ્રા, જામનગર, 

પોરબાંદર, ભાવનગર, મોરબી, વઢવાણ, ભજૂ વગેરનેા મહેલો જામનગરનો બાખોટા – કોઠો ઈ.િ. ૧૮૩૯ – ૧૮૪૫ માાં 

દુકાળના િમયમાાં રાહતકાયિ માટે બાંધાવ્યો હતો. સ્તાંભો, ટેકાઓ, ઝરુખાઓ અને છતો ઉપર શવપુલ પ્રમાણમાાં કોતરણી 

કરવામાાં આવતી. વડોદરાની િુરશે્વર દેિાઈની, હશરભશક્ત કુટુાંબની, અમદાવાદમાાં િાાંશતદાિ ઝવેરી કુટુાંબની, હઠીશિાંહના 
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કુટુાંબની, કાઝીની, ગાયકવાડની, િારાભાઈ કુટુાંબની હવેલીઓ નોાંધપાત્ર છે. િુરતમાાં મેહરજી રાણાનુાં મકાન ઉલ્લેખનીય 

છે. 

  અમદાવાદનુાં હઠીશિાંહનુાં જનૈ માંશદર ઈ.િ. ૧૮૪૮માાં બાંધાયુ તે માત્ર અમદાવાદનુ જ નશહ. પરાંતુ આ કાલના 

ગજુરાતનાાં માંશદર – સ્થાપત્યનો આદિિ નમૂનો છે. િાદા રશેતયા પથ્થરમાાં પણ બારીક કોતરકામ કરલેુાં છે. સ્તાંભના ટેકા 

રૂપે મૂકેલી મુશતિઓના શિલ્પો આકષિક છે. અમદાવાદમાાં રાયખડમાાં પ્રાથિના િમાજનુ, વડોદરામાાં રાધાવલ્લ્ભનુાં 

શ્રીભૈરવેશ્વરનુાં, ભરૂચમાાં મોટા ગણપશતનુાં, શ્રી નારાયણનુાં, ઉાંઝાનુાં ઉશમયા માતાનુાં, દૂધરજેનુાં વડવાળાનુાં માંશદર વગેર ેઆ 

કાલમાાં બાંધાયા હતાાં. સ્વાશમનારાયણ િાંપ્રદાયનાાં માંશદરોમાાં અમદાવાદ, મૂળી, ભજૂ, વડતાલ, જુનાગઢ, ગઢડામાાં આવેલા 

છે. આ માંશદરો શવ.િાં. ૧૮૭૮ થી ૧૮૮૫ દરશમયાન બાંધાયા છે. અમદાવાદ, ભજૂ, વડોદરા, ભરૂચ, રાજકોટ, જામનગર, િુરત 

વગેરમેાાં આ કાલના શિસ્તી દેવળો આવેલાાં છે. અમદાવાદમાાં કેમ્પ શવસ્તારમાાં આવેલ િેંટ જ્યોજિ ચચિની રાંગીન કાચની 

બારી આકષિક છે. આ િમયમાાં કેટલીક નવી પારિી અશગયારીઓ બાંધાઈ હતી. ખમાિામાાં અશગયારીની િામે આવેલુાં     

“ માગેન અિાહમ “ િમગ્ર ગજુરાતમાાં યહૂદીઓનુાં એકમાત્ર ‘ શિનેગૉગ ‘ છે. 

  આમ, ગજુરાતનો ઐશતહાશિક વારિો એ આદ્ય – ઐશતહાશિક કાલથી ચાલતો આવ્યો છે. એમાાં 

શિલ્પકલા અને સ્થાપત્યકલા  િેત્રે પણ ગજુરાતનો વારિો એ આજ િુધી ચાલુાં જ રહ્યો છે. ગજુરાતમાાં આદ્ય – 

ઐશતહાશિક યુગથી લઈને અત્યારનાાં િમયમાાં ઘણાાં શિલ્પો અને સ્થાપત્યો રચાયા છે. એમાાં પણ ૧૮ મી િદી અને ૧૯ મી 

િદી દરશમયાન બાંધાયેલા શિલ્પો અને સ્થાપત્યો પણ ગજુરાતનાાં તે િમયનો ઈશતહાિ જાણવા માટેનાાં િાધનરૂપ બની 

જાય છે. અત્યારનાાં િમયમાાં ગજુરાતી કલા પર શવદેિી કલાની પડેલી ઊાં ડી અિરો પણ શવસ્તૃત પ્રમાણમાાં જોવા મળે છે. 

 સાંદર્ભ ગ્રાંથ– 

 ધન્દ્ય ગજુિરી કેન્દ્ર પ્રકાિન – 1 ગજુરાત 

ગજુરાત શવશ્વકોિ ટરસ્ટ 2006 

 ગજુરાતનો રાજકીય અને િાાંસ્કૃશતક ઈશતહાિ ‘ શિશટિકાલ ‘ 1984 – 2011 

 ગજુરાત : એક િરવૈયુાં 

શદાંગત ઓઝા, ડૉ. િુદિિન આયાંગર – 2002 

 ગજુરાતની અશસ્મતા – 2000  

રજની વ્યાિ 
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