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વડનગરના સોલકં�કાલીન િશ�પો

સોલકં�કાલીન િશ�પો ::

વડનગરનો ઇિતહાસ અને સા�ં�ૃિતક સીમાઓ ઇ.સ.ના બી� સૈકા �ધુી િવ�તર�લ છે. તેથી તે ઇિતહાસ ��પ, મૈ�ક, સોલકં�
અને  મોગલ કાલીન  સ�ં�ૃિતના િવિવધ  રંગોથી રંગાયેલો  છે. આ�  પણ વડનગરની શેર�ઓમાં ફરતાં ક�  �યાનંા મ�ંદરો  ભ�ય
�મારકોની �લુાકાત લતેા �જુરાતની આ િવ�ભ� કાળની સ�ં�ૃિતઓના �તીક સમા િશ�પ- �થાપ�યના અનેક અવશેષો �યાથંી
મળ� આવે  છે. �જુરાતની કલા તેના સમ� ઐિતહાિસક �ગુમાં ક�ટલી �િુવકસીત  અને  ક�ટલી �ે�ઠ કોટ�ની હતી તેની ઝાખંી
વડનગરના િશ�પો કરાવે છે. ઐિતહાિસક ���ટએ વડનગરની આ િશ�પ સ��ૃ�ધને ચાર િવભાગમા ંવહ�ચી શકાય.

��પ અને ��ુતકાલના િશ�પો.1. 

મૈ�ક અને અ�મુૈ�ક કાલીન િશ�પો.2. 

ચા��ુો અને મ�યકાલીન િશ�પો.3. 

મ�યો�ર કાળના િશ�પો.4. 

વડનગરમા ંઉપલ�ધ થતા ંબી� િવભાગના મૈ�ક અને અ�મુૈ�ક કાલીન ��ુય િશ�પોની િવગત આપવા અહ� �યાસ કયા� છે.

આ  સમયના  િવ�ાનો  �ાકસોલકં�કાળ  તર�ક�  ઓળખાવે  છે.  આ  �ગુના  િશ�પોના  મહ�વના  લ�ણો  તરફ  �યાન  દોરતા  ડૉ.
આર.એન. મહ�તા જણાવે છે ક�, “�ુદંર કાર�ગર�વાળા �ડુોળ, કંઇક લબંગોળ ક� ગોળ �ખુા�ૃિત અને ઘા�ટ�ુ ંશર�ર ધરાવતા ંમોટા
ક�શભાર અને ઓછા પણ �રુ�ખ આ�ષુણોથી ��ુત આ િશ�પો મનોહર લાગે છે. આ િશ�પો� ુ ંસ�દય� એના �ુશળ િવધાન સ�માણ
ત�ુંર�ત અને સ�દય�વાન શર�ર તથા �રુ�ખ નકશીકામમા ંછે.” વડનગરના આ સમયના િશ�પોમા ંઆ લ�ણો� ુ ં�શન થાય છે.

આવા અનેક િશ�પો વડવગરમાથંી મળ� આ�યા છે. તે દર�કની િવગતો અહ� આપવી શ� નથી, છતા ં��ુય િવગતો આપવામાં
આવી છે.

ગૌર��ંુડના િશ�પો ::

ગૌર��ંુડ પાસે �હ�ગળાજ માતા, અજયપાળ મહાદ�વ તથા નરિસ�હ� વગેર� મ�ંદરોનો સ�હૂ આવેલો છે. તેના મેદાનમા ંએક છ�ી
બાધેંલી છે, પીઠ�કામાં બે તરફ મૈ�ક કાલીન િશ�પોની પ�ીકામાં અધ�પય�કાસનમાં બઠે�લા ચ��ુુ�જ હળધર(બલરામ), બે અ�ય
દ�વતાઓ અને  બે પ�રચા�રકાઓના િશ�પોનો સમાવેશ  થાય  છે. બલરામના જમણા હાથમાં �શુળ અને  મ�દરાપા�  છે. ડાબા
હાથમા ંહળ અને ��રકા ધારણ કર�લી છે. બી� પ�ીકામા ંઅધ�પય�કાસને બઠે�લ ચ��ુુ�જ િવ��નુી �ુદંર �િૂત� છે. બનંે પ�ીકાઓના
િશ�પો કલા�મક અને �રુ�ખ કોતરવામા ંઆ�યા છે.

નરિસ�હ�ના મદં�ર બહાર ‘કૌમાર� દ�વી’ �ુ ંએક લ�લતાસને બઠે��ુ ંિશ�પ પડ��ુ ંછે. સા�ંુ �ભામડંળ, કરંડ��ુુટ પણ સાદો, કાનમાં
�યૂ� ��ૃ�ંુડળ, �ેવળહાર, હાથ પર એકાવેલી બા�ુબધં અને વલય, પગરખા,ં પાદવલય, શર�ર� ય�ોપિવત વગેર� ધારણ કર�લા
છે.  �ખુ��ુા  શાતં,  શર�ર  �ડુોળ,  ક�ુ�ંીવા,  �ીવલી  ઉદર  છતાં  પગ  �માણમાં  �ુંકા  અને  જડ  જણાય  છે.  આ  િશ��ને
આઠમી-નવમી સદ�માં �કુ� શકાય. અહ� એક ચ�ં�ુ ંપણ લ� ુ િશ�પ છે. એક હાથમાં અ�તૃ�ંુભ �બજો હાથ વર��ુામાં પાછળ
અધ�ચ�ં શોભી ર�ો છે.[1]

શમ��ઠા તળાવની પાળ પરના િશ�પ ::

શિમ��ઠા  તળાવની  પાળ�પર  ઝ�ખામાં લલીતાસને  ગોળ  બઠેક  પર  બઠે�લા  �ગુલના  િશ�પો  �ગે  ડૉ.  આર.એન.  મહ�તાએ
અ�યાસ�ણૂ� િવગતોનો ઉ�લખે કય� છે. ��ુષો ��ુુટ, �ંુડળ. એકાવલી હાર, બા�ુબધં અને કટ�વ� પહ�યા� છે. �ીએ પણ કાનમાં
�ંુડળ, છતી પરથી પેટ �ધુી લટકતો એકાવલી હાર, હાથમા ંબા�ુબધં, કમર પર કટ�મેખલા અને પગમા ંસાકંળા પહ�યા� છે. ��ું
ઉ�ર�ય જમણા હાથ પર �પ�ટ દ�ખાય છે. તેના વાળ �ચા લઇ ર�નજ�ડત પારાથી બાધંેલા છે. આ ક�શ�ુફંન કળા �જુરાતની
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આકરો િશ�પ શૈલી �વી જણાય છે. �ી-��ુષ બનંેની �ખુા�ૃિત ઘણી ખ�ંડત છે. િશ��ના ઝ�ખાના �તભંો, �ું�ભ અને શીષ� ગોળ છે.

તેની પસે  મ�લવ  દ�ખાય  છે. તે  સવ�  મૈ�ક કાલીન  મ�ંદરોના ગવા� �તભંોને  મળતા આવે  છે.ઝ�ખાની કમાન  મૈ�યા�ૃિતથી
અલ�ંત છે.

સોલકં� અને સ�તનત કાળના િશ�પો આ સમયના િશ�પો કરતાં વ�  ુસ�ંયામાં ઉપલ�ધ થાય છે. કોઇપણ કલા�ૃિતઓ હમંેશા
પોતાના �ગુની કલા-શૈલી�ુ ં�િત�બ�બ તો પડ� જ પરં� ુસાથે સાથે �જુરાતમા ંઆવી રહ�લ સ�ં�ૃિત અને કળાના �વુણ��ગુ સમા
સોલકં�કાળની િશ�પ શૈલીને પણ તેઓ ઇિત�ગ કરતા ંહોય તેમ જણાય છે. આમ સોલકં�કાલની કળાનો �ેરણા�ોત આ નગરના
દરવા�ઓની  �દવાલોમાં પણ  મૈ�કકાળની  પરંપરાના  મહા�વાહમાં એક�પ  થઇને  પણ  �જુરાત  ને  પોતા�ું આગ�ું અને
ગિતશીલ કલાિનઝ�ર જમાવી રા��ુ ંછે. કલાના ��યેક ��ેે ��યેક �ગુમાં અ�ભનવ �યોગ કર� િસ��ધના સવ��ચ િશખરો સર
કયા� છે. તેની અ��ુિુત પણ વડનગરના �ાક સોલકં�કાલીન િશ�પોના �ાયો�ગક અ�યાસ પરથી જણાય છે. �જુરાતના િવ�ભ�
�થળોએ પણ આ �ગુના િવ�લુ િશ�પો પડ�લા છે. તેનો પ�ધિતસરનો અ�યાસ અને સશંોધન થવા બાક� છે.

નગરના દરવા�ઓની �દવાલોમા ંપણ મૈ�કકાલીન િશ�પોની પ�ીકાઓ જડવામા ંઆવી છે. નદ�ઓળ દરવા�ની બહાર જમણી
તરફના છેડા પર �ચે િ��િૂત� તથા અ�ય દ�વ-દ�વીઓની �રુ�ખ કલામય પ�ીકાઓ તથા અમથેર દરવા� પર ગણશે ઇ�યા�દ
દ�વોના લ�િુશ�પો જડવામાં આ�ય છે. અ�ુ �નબાર� દરવા� પરની િશ�પ પ�ીકા સૌથી વ�  ુનયનર�ય ગણાય છે. તેમં ��ૃય
કરતા �ગુલો અને એકાક� �ી-��ુુષોની નયનર�ય લ��ુિતમાઓ કલા�મક ર�તે કંડારવામા ંઆવી છે. આ િશ�પોમાનંી �ીઓ પણ
વ�ા�ષુણ અને દ�હની ���ટએ વડોદરાની ચામરધા�રણી સાથે �બુ સા�ય ધરાવે છે.[2]

તોરણો-ક�િત� �તંભોના િશ�પો ::

આ તોરણો રાતા અને પીળા પ�થરના છે. તેમા ંઉ�મ �કાર� ુ ંકોતરણી કામ કરવામા ંઆ��ુ ંછે. તેના ઉપર �ુદંર કાર�ગર�વા�ં
તોરણ કોતર��ુ ંછે. ક�િત��તભંની �ંુભીઓમા ં�ંુભ �વ��તક �તભં, ભ�ુ�,ુ ઉ�ચાલક, �તભં, છા� અને બ ે�તભંોની મ�યમા ંતોરણોની
રચના છે. �તભંના �ંુભના �તરો અને મ�ંદરની પીઠના �તરો સાથે સા�ય ધરાવે છે. �મા ંગજધર, પી�, �ંડબો, કણી, �ાસપ�ી,
નરથર આવેલા છે. �ંુભીની ઉપરના �ંુભથરના મ�યમાં અલ�ૃંત  ગવા�, મ�ય  આસન�થ  દ�વ  દ�વીઓની �િતમાઓની બનંે
બા�ુએ િવિવધ ��ુા અને ��યાઓમાં માનવ િશ�પના આલખેન છે. �ુંભની ઉપર �તરપ�ી, �ાસપ�ી અને તેની ઉપર ��ુય
�દશાઓને અભી�ખુ કરતા ગણપિત અને િવિવધ દ�વ દ�વીઓના િશ�પો કોતર�લા છે.

વડનગરના  તોરણોની  બાધંણીની  શૈલી  ઉપરથી  આ  તોરણો  બારમા  સૈકાની  આસપાસ  બધંાયા  હશે  એમ  જણાય  છે.  આ
ક�િત��તભંો�ું કોતરકામ  િસ�ધ�રુના ��મહાલયના કોતરકામને  મળ� ુ ંઆવે  છે. ��સ  ફ��ુ�સન  પોતાના �ાચીન  કલા નામના
��ુતકમા ંલખ ેછે ક�, “�જુરાતની િશ�પકળા ક�વી �ુદંર હતી તેનો �રુાવો વડનગરમા ંઆવેલ બ ે�ાચીન ક�િત��તભં ઉપરથી �ણી
શકાય છે. આ ક�િત��તભંો કોઇ તોરણ દરવા�ના હશે, એમ અ�મુાન થાય છે.[3]
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