
Year-2  |   Issue-5   |  Continuous issue-11  |  March-April 2014

શ��તપીઠ બેચરા�ની ઉ�પિત :- એક ઐિતહાિસક અ�યાસ

�જુરાતમા બે મહ�વની શ��તપીઠોમા �બા� અને બ�ચુરા�ની �બૂ નામના છે. �બા� પગપાળાધામ છે તો બ�ચુરા� નાના
બાળકોના ક�શવપન(બાબર�) માટ� �જુરાતમા �બૂ જ �ણી�  ુછે. ��ધા�ઓ ચ�ૈમાસમાં પગપાળા બચેરા�ની યા�ા કર�  છે.

પરં� ુતેની �ાચીનતા �ગે તેમજ તેના ઇિતહાસ �ગે અહ� ઐિતહાિસક દ��ટએ િવચાર કરવામા ંઆ�યો છે.

અઢાર�ુ ંશતક

બ�ચુરા� �ુ ંમ�ંદર �ાર� બધંા� ુહશે તે સબંધી કોઇ �રુાવો મળતો નથી પરં�  ુતેના દ�ખાવ અને િશ�પ ઉપરથી બસો- �ણસો
વષ� કરતા વધાર�  �ાચીન હોય તે� ુ ંઇિતહાસકારોને જણા�  ુનથી તેનો સભામડંપ ૧૮૩૬માં �ીમતં ગાયકવાડ સરકાર તરફથી
બધંાવવામાં આ�યો  હતો  તેમ  એક  િશલાલખેમાં ન�ધ  છ[1] અઢારમાં શતકના  �તમાં થયેલા  વ��ભ ભ�ૃ  આ�દ  કિવઓએ
બ�ચુરા� નો મ�હમા બ� ુગાયો છે પરં� ુએ પહ�લાના �જુરાતી સા�હ�યમા ંએ સબંધી કશો ઉ�લખે મળતો નથી

સતર�ુ ંશતક

આ શતકના કોઇપણ �થમા ંબ�ચુરા� સબંધંી ઉ�લેખ નથી, પરં�  ુઅઢારમા શત�ના કિવઓએ � દંતકથાઓનો િનદ�શ કય� છે
તે  કદાચ આ શતકમાં શ�  થઇ  હશે  ઔરંગઝબેે �જુરાતના  ધણા  તીથ��થાનો  નો  �વસં  કયા�ની  ન�ધ  મળ�  આવે  છે, પર� ુ
બ�ચુરા� ના મ�ંદર સબંધે સહ�જ પણ મ�હતી મળતી નથી.[2]

સોળ�ુ ંશતક -: કિવ ભાલણ ેકાદ�બર�મા ંએક પ�ં�ત લખી છે.

“અથવા ગોર�ઈ ક�ધા ��ુષ સવે િત નાર�”
ભાલણની છબી � પતરા ઉપર કોતરવામાં આવેલી જણાવવામાં આવે છે. તેના ઉપર �ુકડા�ુ �ચ� પણ કોતરવામા આ��ુ ંછે
પરં� ુઉપરની પ�ં�તમા ંબ�ચુરા� માતા�  ુનામ નથી તેમજ એમાતો ��ૂષોને �ી કરવાનો ઉ�લખે છે, �યાર� બ�ચુરા� સબંધંી
દંતકથામા ં�ીનો ��ુષ અને ઘોડ�નો ઘોડો બનાવવાની વાત છે .બી� તરફ આ સમયમા ંમહ�મદબગેડાએ �ારકા, �ુનાગઢ અને
ચાપંાનેરના ંમ�ંદરો તોડયાની ન�ધ મળે છે પણ બ�ચુરા� નો ઉ�લખે મળતો નથી. પદંરમા ંશત�નો કશો પણ ઉ�લખે મળતો
નથી.

ચૌદ�ુ ંશતક -:

અમદાવાદ વસાવનાર અહ�મદશાહ� સોમનાથ�ુ ંમ�ંદર અને િસ�ધ�રુનો ��માલ તોડયો હોવાની મા�હતી મળે છે પણ બ�ચુરા�
નો ઉ�લખે જોવા મળતો નથી ચૌદમા ંશતકમા ંઅ�લાઉદ�ન ના લ�કર� પાટણ તેમજ બ�ચુરા� ન�ક આવે� ુમોઢ�રા ભા�� ુહ� ું
[3] પરં� ુતેમા ંબ�ચુરા� નો કોઇ ઉ�લખે નથી.

તેર�ુ ંશતક -:

સોલકં� રા�ઓ સબંધી ધણા ઐિતહાિસક કા�યો અને �બધંો મળ� આ�યા છે. એમાનંા કોઇમા ંપણ બ�ચુરા� સબંધંી સહ�જ પણ
ઉ�લખે નથી �ન લખેકો �ાહમણ મ�ંદરનો ઉ�લખે ન કર� તેમ ધણીવાર કહ�વાય છે પરં�  ુઆ સમયમા સોમે�ર �વા �ાહમણ
લખેક� તેના ‘�રુથો�સવ’ કા�યમાં પણ તેનો ઉ�લખે કય� નથી ‘સર�વતી�રુાણ’ નામના બી� તે સમયના �થંમાં િસ�ધરા�
સહ��લ�ગ સરોવરના કાઠ�  બધંાવેલા મ�ંદરો�ું િવગતવાર વણ�ન  છે.તેમા દ�વીપીઠ ના મ�ંદરમાં એકસો  અને  આઠ દ�વીઓની
�િૂત�ઓના નામ ગણાવેલા છે એમા એક�મા ંબાલાિ��રુા,બ�હચરા ક� બ�ચુરા નામ જોવામા ંઆવ� ુનથી. [3]

બહ�ચર ગામ-:
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માતા�ું �ળુ નામ  બ�ચુરા� પરથી પડ�લા ��ુષોના નામ  બહ�ચરદાસ  અથવા બહ�ચરભાઇ જોવામાં આવે  છે.ચરણો  બ�ચુરા
ચારણી �ીની કથાનો સમય સ ં૧૩૬૫ બતાવે છે. પરં� ુબહ�ચર ગામનો ઉ�લખે તે સમય કરતા સોવષ� પહ�લાના એક દાનપ�માં
છે. પાટણના રા� ભીમદ�વ બી�નો કોઇ માડં�લક રા� જયતંિસહ થોડા વખત માટ� પાટણ�ુ રા�ય પચાવી પડયો હતો તણે
સણખલ�રુના મહાદ�વના મ�ંદરો માટ� સાપાવાડા અને ડોડ�આપાટક ગામની જમીનો દાનમા ંઆપી હતી તે� ુ ંસ  ં૧૨૮૦ �ુ ંએક
દાનપ� મળ� આ��ુ ંછે. તેમજ દોદ�વાડા તર�ક� જોતેમાં બહ�ચરગામનો ઉ�લખે છે.[4] આ� પણ આ ગામો સાપાવળા તેમજ
દોદ�વાડા તર�ક� જોવા મળે છે.

આમ, બ�ચુરા��ું �ળૂ નામ  બહ�ચરગામ  ઉપરથી બહ�ચરા� માતા પડ�ુ ંહશે  આરંભામાં તે  �ામદ�વ  હશે. પાછળથી આખા
�વુાળમા ં�િસ�ધ થઇ હશે.[5]

�ન સ�હ�યમા ં�ી બ�ચુર� - :

�ણુિવજય� નામના �ન સા�એુ ડ�સાગામમા ંસ ં૧૬૮૭ ની સાલમા ં“કોચર�યવહાર�રાસ” કા�ય લખ�ે ુ ંહ� ુતેની કથામા ંમળેલ
ઉ�લખે �જુબ િસ�ધ થાય છે ક� બ�ચુરા� ના �થાનક�ુ ંઅ��ત�વ િવ�મના પદંરમા -સોળમા ંતો િનિવ�વાદ હ�  ુતેમજ માતા�ુ
નામ ‘બ�હચરજ’ �ાચીન છે.[6]
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