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“આંતયયાષ્ટ્રીમ સયહદ ધયાલતા લાલન ું ઐતતહાતસક અધ્મમન”
 પ્રસ્તાલના
ફનાવકાાંઠા જીલ્રાભાાં અનેક ધભમ ાતી પ્રજા શોલા છતાાં તેઓ લસ ૂધેલકુટુમ્ફકભની બાલના થકી
વાંીને યશે છે . તેભાાં હશિંદુ, મુસ્લરભ, જૈન, ાયવી લગેયે અનેક ધભમના રોકો લવલાટ કયે છે . ફનાવકાાંઠા જીલ્રો એક
વભમે વમ ૃદ્ધ શ્રેષ્ઠીલાન રોકોની નગયી શતુ.ાં તેનો ઈતતશાવ બવ્મ છે . બાયત લલતાંત્ર થયુ ાં એ શેરા યજલાડાાં શતાાં,
જેભાાં લાલનો ણ વભાલેળ થતો શતો. ફનાવકાાંઠા જીલ્રાભાાં “લાલ” આગવુ ાં અને અગત્મનુ ાં ઐતતશાતવક લથાન
ધયાલે છે . લાલની ધયતી ય અનેક વાંતો, કતલઓ, લીયમોદ્ધાઓ, જાગીયદાયો, દાતાયો લગેયે રોકોએ જન્ભ રીધા
શતા.
પ્રાચીન વભમભાાં શારના ઉતય ગુજયાતનો બાગ “આનતત”

તયીકે ઓખાતો શતો. આ “આનતમ”

પ્રદે ળભાાં ફનાવકાાંઠા જીલ્રાનો વભાલેળ થતો શતો. ગુજયાતના રોકન ૃત્મોભાાં ‘ભેયામો’ નો વભાલેળ થામ છે . આ
‘ભેયામો’ લાલ-થયાદના ઠાકોયોનુાં રોકન ૃત્મ છે . આ રોકન ૃત્મ ભોટે બાગે બાઈ-ફીજ ના યોજ લાલ-થયાદભાાં ભેા
બયામ છે ત્માયે આ રોકન ૃત્મ યભલાભાાં આલે છે . બાઈ ફીજ ના યોજ થયાદના વલુયા, ભોટીાલડ, લુણાર, ઝેંટા,
ડોડગાભ, લાલના ઉચા, રીંફાા લગેયે ગાભોભાાં આ ભેાઓ મોજામ છે . ત્માયે આ રોકન ૃત્મ કયલાભાાં આલે છે .

 લાલ નો ઈતતહાસ
લાલ-થયાદ ના ફાયોટો જેને શોંળબેય હશિંદલાણીના નાભથી ઓખાલે છે . તેનો ઈતતશાવ  ૃથ્લીયાજ
ચૌશાણ સુધી શોચે છે . લાલ યગણાની લથાના  ૂલે આ પ્રદે ળ ઉજ્જડ શતો. ભોટા બાગના ગાભડા થયાદ લટે ટના
તાફાભાાં શતા. થયાદ અને લાલ જાણે જોડી શોમ એભ વાંયક્ુ ત યીતે “લાલ-થયાદ” ફોરામ છે , કાયણ કે ફાંનેનો
ઈતતશાવ  ૃથ્લીયાજ ચૌશાણ સુધી શોચે છે . બાયત દે ળના તિભબાગ ભાાં આલેરા ગુજયાત યાજ્મના ફનાવકાાંઠા
જીલ્રાભાાં લાલ આલેલ ુાં છે . લાલ ગુજયાતભાાં વયશદ ય આલેલ ુાં છે . તે આંતયયાષ્રીમ વયશદ ધયાલે છે .
 લાલની સ્થાના
ચૌશાણોએ હદલ્શી છોડી દીધા છી ળાકાંબયી (અજભેય) અને નાડોર (ગઢ) ભાાં લલમા શતા. ત્માાંથી
એક લાયવ વય ગોગરજી (તતાશ્રી- યતનતવિંગ) ના યાક્રભથી ખુળ થમેર ાટણ યાજલી તવદ્ધયાજ જમતવશે
(૧૦૯૪-૧૧૪૨) થયાદ પ્રદે ળ તેભના જભાઈ વયગોગરજી ને બેટ લલરૂે આપ્મો અને ત્માયથી ચૌશાણો થયાદલાલભાાં આલીને લલમા.
વયગોગરજી ના તતાશ્રી યાલ યતનતવિંગ ની વાતભી ેઢીએ યાલુજાજી થઈ ગમા. યાલ ુજાજી
અને મુસ્લરભો (હદલ્શી) લચ્ચે ઈ.વ.૧૩૧૨ (તલક્રભ વાંલત – ૧૩૬૮) ભાાં યુદ્ધ થતાાં યાલુજાજી ના વઘા કુટુાંફીજનો
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મત્ૃ યુ ામ્મા શતા. યાં ત ુ ુજાજીની વગબામ યાણી વોઢીજી થયાદ થી નાવી જામ છે અને દીા થુફડાની
ાં
ટે કયી ય
દીા બીર ને ત્માાં આળયો ભેલે છે . દીકયાનો જન્ભ થતાાં તેન ુ ાં નાભ લજાજી યાખલાભાાં આલે છે .દીા બીરને ત્માાં
વોઢી યાણીને યાખલા જોખભકાય શોલાથી તમય ાયકય ભાાંથી લીયલાલ ડાબલરમા લાવભાાં આલીને યશે છે .
જેવરભેયના ભશાયાલરજીને ખફય ડે છે કે થયાદના ચૌશાણ ુજાજીનો ુત્ર લજાજી સુઈગાભભાાં ઉછયી યહ્યો છે
અને તેને તતાશ્રી નુાં યાજ્મ ાછાં ભેલલા ભાટે ભદદની જરૂય છે . ભશાયાલજી એ ફાક લજાજી ને ભદદ કયલાને
ઈયાદે તેની દીકયીનુાં વગણ કયલા ભાટે નાયીમેર (શ્રીપ) ભોકરે છે . વોનાનુ ાં નાયીમેર વોઢી યાણી લલીકાયી રે
છે યાં ત ુ જાન રઇ જેવરભેય સુધી જઇ ળકે તેભ ન શોલાથી જેવરભેય યાજલી ભશાયાલરજી ોતાની ુત્રીને
ભોકરાલે છે . કુાંલયી

જમાયે અશીં આલે છે ત્માયે રગ્ન મુશમત ચાલ્યુ ાં ગયુ ાં શોલાથી પયીથી મુર્મ ત
ુ જોલયાવ્યુ ાં તે છ

ભહશના છી આલત ુાં શોલાથી કુાંલયી લાલની  ૂલમ હદળાભાાં મુકાભ કયે છે . કુાંલયીને છ ભહશના સુધી યશેલાનુ ાં શોલાથી
નાભ અભય થામ એ શેત ુથી ત્રણ લાલો ફાંધાલે છે . તેભાાંથી એક લાલ શાર હશિંગાજ ભાતાના ભાંહદય ાવે  ૂલમ તયપ
આલેર છે . જમાયે અન્મ ફે લાલો રખભગીય ફાલાની ભઢીની ફાજુભાાં આલેર છે . ત્માાંથી વાય થતા લટે ભાગુમઓ
આ લથને ‘કુાંલયીની લાલ’ તયીકે ઓખલા રાગ્મા શતા.
આભ કાક્રભે કુાંલયીની લાલને ફદરે એકલુાં જ “લાલ” નાભ યહ્ુાં છે . આભ પ્રાચીન વભમની લાલ
ભાાંથી લાલ નાભ અલતયી આવ્યુ ાં છે . આ લથે લજાજી એ કલફો ફાાંધ્મો શતો અને લાલભાાં યાજગાદી લથાી શતી.
લાલભાાં ચૌશાણ લાંળજોની જાગીયી શતી.
“સુંલત સૈકા તેયભે નગય લસાવ્ ું લાલ,
પ્રતસદ્ધ થઈ લજાજીએ રઈશું શબ મહત ત રાલ”
 આફોહલા
લાલ તાલુકો યણની કાાંધીએ આલેરો શોઈ ઉનાાભાાં ‘લ ૂ’ લામ છે . અને તળમાાભાાં વખત ઠાંડી ડે છે .
કચ્છના યણથી ળરુ કયીને ફનાવકાાંઠાના યણ સુધીના થયાદ-લાલ, વાાંતરુય, લાયાશીના તલલતાયને ‘યણતલલતાય’
તયીકે ઓખલાભાાં આલે છે . આ યણને “ગોઢા” ના યણ તયીકે ઓખલાભાાં આલે છે .
 પ્રાચીન અથતતત્ર
ું
ૃ શતો. આ
લાલ દહયમાહકનાયે આલેલ ુાં શતુ.ાં આ પ્રદે ળ શડપ્ા વાંલકૃતતના વભમભાાં આખો પ્રદે ળ ખુફ વમદ્ધ
પ્રદે ળભાાં કેટરાક ફાંદયો શતા. ત્માાંથી તલદે ળ વાથે વ્માાય ચારતો શતો. આલા ફાંદયોના ઉલ્રેખભાાં લાલ તાલુકાના
‘ફેણ’ ગાભનો ઉલ્રેખ ભે છે . ફેણને “ફેનાતટ ફાંદય” તયીકે ઓખલાભાાં આલત ુ ાં શત.ુ ાં ફેણ ગાભથી
વમુદ્રહકનાયાના કેટરાક અલળેો ભી આવ્મા છે . ઈ.વ.  ૂલે ૨૪૦૦ ભાાં શડપ્ા વાંલકૃતતના વભમભાાં ફેણ ગાભના
ફાંદયે થી ઈયાન, ઈજજપ્ત, દલિણ બાયત લગેયે વાથે વ્માાય ચારતો શતો. લાલના તલભ લાતાલયણભાાં અને
ખાયાાણીને કાયણે અશીંના રોકો ચોભાવાભાાં જ ખેતી કયે છે . અશીંનુ ાં અથમતત્ર
ાં મુખ્મત્લે ખેતી અને લેાય વાથે
વાંકામેર છે . અશીંનો મુખ્મ વ્મલવામ ખેતી છે . વોભનાથ ભશાદે લને ચડાલલા ભાટે ના કાશ્ભીયથી કભ આલતા
શતા તે લાલ-થયાદ ના ખુશ્કી ભાગે થી વાય થતા શતા.
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 રોકન ૃત્મ : ભેયામો
ગુજયાતના રોકન ૃત્મોભાાં ‘ભેયામો’ નો વભાલેળ થામ છે . આ ‘ભેયામો’ લાલ-થયાદના ઠાકોયોનુ ાં રોકન ૃત્મ
છે . ભેયામો યભલાની ળરૂઆત દૈ મ ગાભના ઠાકોયોએ કયી શતી. આ રોકન ૃત્મ ભોટે બાગે બાઈ-ફીજ ના યોજ
લાલ-થયાદભાાં ભેા બયામ છે ત્માયે આ રોકન ૃત્મ યભલાભાાં આલે છે . બાઈ ફીજ ના યોજ થયાદના વલુયા,
ભોટીાલડ, લુણાર, ઝેંટા, ડોડગાભ, લાલના ઉચા, રીંફાા લગેયે ગાભોભાાં આ ભેાઓ મોજામ છે . ત્માયે આ
રોકન ૃત્મ કયલાભાાં આલે છે .
 મખ્મ ાકો
લાલભાાં ચોભાવા દયતભમાન ફાજયી, ગલાય, તુલેય, ભગ, જુલાય, તર લગેયે ાકો રેલાભાાં આલે છે . આ
ઉયાાંત

નભમદા

નશેયના

રીધે

તવિંચાઈની

ળરૂઆત

થલાથી

તળમાાભાાં

ઘઉં,

એયાં ડા(દીલેરા),

જીરુાં,

વયવલ,ઇવફગુર, લયીમાી કઠોભાાં ભગ, ચોા, ચણા લગેયે ાકો રેલાભાાં આલે છે .
 લાલના ભહત્લના ધાતભિક સ્થો


ધયણીધય ભુંદદય -ઢીભા
ફનાવકાાંઠાના “ભીની દ્રાયકા” તયીકે પ્રખ્માત ઢીભા ગાભભાાં બગલાન ધયણીધયનુ ાં ભાંહદય આલેલ ુાં છે .
ઢીભા પ્રાચીન વભમભાાં લાયાશક િેત્ર તયીકે ઓખાત ુ ાં શત.ુ ાં આ ધયણીધય ભાંહદયને તોડલા ભાટે અરાઉદીન
ખીરજીએ પ્રમત્ન કમો શતો. તેના ુયાલાઓ ભે છે .
“ઢીભા ઢીભણનાગ ધગધણી ઢીરો કમો,
ઉય આવમો અસય, હાયીને ાછો પમો.”
લાલભાાં ભાણવોના જ નહશ, ફદો અને શુના ભેા બયામ છે . ઢીભાભાાં ધ ૂે ટી અને નલાણીનો ભેો
ખુફ આકમક છે . કાાંકયે જી ઓરાદની ગમો, ફદો ના તમય એલા ઢીભા ગાભે શુઓના (ફદોના) વૌથી ભોટા
ભેા બયાતો શતો યાં ત ુ છે લ્રા કેટરાક વભમથી આ ભેો ફાંધ થઈ ગમો છે .



તલશ્વકભાત ભુંદદય-ઢીભા
 ૃથ્લીના યલચમતા “ગોડ ઓપ આહકિટેક” તલશ્વકભામ બગલાનના ફે ભાંહદયો ઢીભા ગાભે આલેર છે . સુથાય વભાજ
દ્રાયા ફે ભાંહદયો ફાાંધલાભાાં આવ્મા છે . ભશાસુદ ૧૩(તેયવ) ના હદલવે “તલશ્વકભામ જમાંતી” શોઈ અશીં ભોટી વાંખ્માભાાં
સુથાય વભાજ ઉસ્લથત યશે છે .



રખાીય ભુંદદય - ખીભાણાલાસ
આજથી ૫૦૦ લમ  ૂલે ગોહશરકુભાાં રખાીય થઇ ગમા છે . રખાીયના ફે લથાનો છે . ૧.ખીભાણાલાવ
૨.અવાયા (તા.લાલ) ના ‘વભરી’ભાાં છે .
“ીય રખો અલતાય, ભાય કાુંઠાનો દકયતાય
ધયભના ધીંગાણે ચડીમો નકું ગી અલતાય
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 નડેશ્વયી ભાતાજી ભુંદદય-નડાફેટ
સુઈગાભથી દુય આંતયયાષ્રીમ વયશદ નજીક આલેર નડાફેટભાાં નડેશ્વયી(લડેચી,લરૂડી) ભાતાજીનુ ાં ભાંહદય
આલેલ ુાં છે . બાયતનુ ાં આ ફીજા નાંફયનુ ાં ભાંહદય છે કે જ્માાં રશ્કયના જલાનો  ૂજા કયે છે . આ વયશદ ય શજુ સુધી
કોઈ આક્રભણ ાહકલતાન તયપથી થમેર નથી તે આ પ્રદે ળની તલળેતા છે .
“નડાફેટ ધાભે ધભત ધજા પયકે તાયી
તસિંધના સયહદે બફયાજે લયલડી હે ભાું”


મ ૂે શ્વય ભહાદે લ-ાડણ
લાલ તાલુકાના ાડણ ગાભે ાટણ યાજલી મુયાજ વોરાંકીએ મ ૂયાજેશ્વય ભશાદે લનુ ાં ભાંહદય ફાંધાવ્યુ ાં શત.ુ ાં
તે ભાંહદયની યચના વાદી છે , ણ તળખય યચના ખુફજ ભશત્લની છે .



કતરેશ્વય ભહાદે લ
આ ભાંહદય ાાંડલોના વભમનુ ાં છે . ાાંડલોના વભમભાાં કતરમુનીએ ાાંડલોની આજ્ઞાથી બગલાન
તળલની  ૂજા કયી શતી અને તેઓએ તળલની લથાના કયી શતી. આ પ્રદે ળને પ્રાચીન વભમભાાં ‘હશહડમ્ફા લન’ કે
‘કતરાનુાં લન’ તયીકે ઓખલાભાાં આલતુ ાં શત.ુ ાં

 લાલ ના સ્લાતુંત્ર્મ સેનાનીઓ
(1) શ્રી તલયજીબાઈ બગલાનબાઈ ટે ર
મુ. ઉચોવણ તા.લાલ
(2) શ્રી ગુણલાંતયામ કારીદાવ ભશેતા
મુ.લાલ (છે લ્રા લલાતાંત્ર્મ લીય)
(3) શ્રી નાયામણલલાભી ગુરુ શાંવલલાભી
મુ. દુદોવણ તા. લાલ
(4) શ્રી જેતળીબાઇ ભાદે લબાઇ ટે ર
મુ. જેરાણા તા. લાલ

 ઉસુંહાય
લાલ એ પ્રાચીન વભમભાાં યજલાડુાં શતુ.ાં તા.૦૧/૦૫/૧૯૬૦ ની સ્લથતીએ ફનાવકાાંઠા જીલ્રો ફનાવ
નદીની ફાંને ફાજુ આલેર શતો. ૧૯૪૮ ભાાં ારનુય, યાધનુય, દાાંતા, થયાદ, લાલ, હદમોદય ની જાગીયો તથા
એજન્વીના ગાભોના તલરીનીકયણથી ફનાવકાાંઠા જીલ્રો અસ્લતત્લભાાં આવ્મો. આભ લાલનો ઈતતશાવ જુનો છે .
અશીના ભાંહદયો અનોખો ઈતતશાવ વાચલી યાખેર છે . ાાંડલો તેભના લનલાવ દયતભમાન અશીંના અનેક તલલતાયો
ભાાં યશેરા છે . જ્માાં જ્માાં ભીઠા ાણીનુ ાં ઝયણુ ાં ખાવ કયીને યણતલલતાયભાાં નીકત ુ ાં શોમ તે એ અજુ મનના ફાણથી
લશેત ુાં થયુાં શોલાની રોકલામકા છે . આભ લાલનો ઈતતશાવ ાાંડલકારીન વભમ સુધી રાંફામ છે . તે વભમભાાં લાલ
પ્રદે ળ ઉજ્જડ શતો.આભ, લાલ ઈતતશાવભાાં આગવુ અને ઐતતશાતવક લથાન ધયાલે છે . લાલનાાં ભાંહદયો પ્રાચીન છે .
ગુજયાતના રોકન ૃત્મોભાાં વભાલેળ ાભેર ભેયામો લાલનુ ાં રોકન ૃત્મ છે . લાલભાાંથી લલાતાંત્ર્મ વાંગ્રાભભાાં ણ
યુલાનોએ બાગ રીધા શતા.
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સુંદબતસ ૂચી
આચામમ કનુબાઈ – ફનાવની અસ્લભતાનો ઉન્ભે નલબાયત વાહશત્મભાંહદય આભદાલાદ 2008

I.

યફાયી જોયાબાઈ – લાલ-થયાદ ના ધાતભિક લથો એભ.પીરનો અપ્રગટ રઘુળોધતનફાંધ શેભચાંદ્રાચામમ ઉત્તય

II.

ગુજયાત યુતનલતવિટી ાટણ લમ -2015-16
ઉદે શ્મ
આ વાંળોધન ભાટે

I.

જેભાાંથી લાલની ભાહશતી ભી છે તે ફાંન્ને ુલતકોનુાં વાંકરન કયી અને ખુટતી રૂફરૂ

મુરાકાતો રઈને  ૂણમ કયલાનો પ્રમાવ કમો છે .
ુ ાં આ રેખ રખલાભાાં આવ્મો
લાલ તલલતાયના ઈતતશાવનુાં વાંળોધન કયી પ્રજા ટુાંકવાય વભજી ળકે તે શેતથી

II.

છે .
III.

લાલના પ્રાચીન ઈતતશાવભાાંથી પ્રજા કાંઈક તળખે તેલો પ્રમાવ છે .

IV.

આ, ઉયાાંત ભેયામો રોકન ૃત્મનો ઉદબલ ક્ાાં? કઈ જગ્મા અને કમાયે યભલાભાાં આલે છે તેનાથી
ભાહશતગાય કયલાનો છે .
****************************************************************************************

પ્રકાળકભાય ગણતબાઈ સથાય
અનુલનાતક તલદ્યાથી
શ્રી & શ્રીભતી ી.કે.કોટાલારા આટમ વ કોરેજ
ાટણ
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