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“આંતરરાષ્ટ્રીય સરહદ ધરાવતા વાવન ું ઐતતહાતસક અધ્યયન” 

 પ્રસ્તાવના  

               બનાસકાાંઠા જીલ્લામાાં અનેક ધમમ પાળતી પ્રજા હોવા છતાાં તેઓ વસધેૂવકુટુમ્બકમની ભાવના થકી 
સાંપીને રહ ેછે. તેમાાં હહિંદુ, મસુ્લલમ, જૈન, પારસી વગેરે અનેક ધમમના લોકો વસવાટ કરે છે. બનાસકાાંઠા જીલ્લો એક 
સમયે સમદૃ્ધ શે્રષ્ઠીવાન લોકોની નગરી હત ુાં. તેનો ઈતતહાસ ભવ્ય છે. ભારત લવતાંત્ર થયુાં એ પહલેા રજવાડાાં હતાાં, 
જેમાાં વાવનો પણ સમાવેશ થતો હતો. બનાસકાાંઠા જીલ્લામાાં “વાવ” આગવુાં અને અગત્યનુાં ઐતતહાતસક લથાન 
ધરાવે છે. વાવની ધરતી પર અનેક સાંતો, કતવઓ, વીરયોદ્ધાઓ, જાગીરદારો, દાતારો વગેરે લોકોએ જન્મ લીધા 
હતા. 

               પ્રાચીન સમયમાાં હાલના ઉતર ગજુરાતનો ભાગ “આનતત”  તરીકે ઓળખાતો હતો. આ “આનતમ” 
પ્રદેશમાાં બનાસકાાંઠા જીલ્લાનો સમાવેશ થતો હતો. ગજુરાતના લોકનતૃ્યોમાાં ‘મેરાયો’ નો સમાવેશ થાય છે. આ 
‘મેરાયો’ વાવ-થરાદના ઠાકોરોનુાં લોકનતૃ્ય છે. આ લોકનતૃ્ય મોટે ભાગે ભાઈ-બીજ ના રોજ વાવ-થરાદમાાં મેળા 
ભરાય છે ત્યારે આ લોકનતૃ્ય રમવામાાં આવે છે. ભાઈ બીજ ના રોજ થરાદના સવપરુા, મોટીપાવડ, લણુાલ, ઝેંટા, 
ડોડગામ, વાવના ઉચપા, લીંબાળા વગેરે ગામોમાાં આ મેળાઓ યોજાય છે. ત્યારે આ લોકનતૃ્ય કરવામાાં આવે છે. 

 વાવ નો ઈતતહાસ 
             વાવ-થરાદ ના બારોટો જેને હોંશભેર હહિંદવાણીના નામથી ઓળખાવે છે. તેનો ઈતતહાસ પથૃ્વીરાજ 
ચૌહાણ સધુી પહોચે છે. વાવ પરગણાની લથાપના પવેૂ આ પ્રદેશ ઉજ્જડ હતો. મોટા ભાગના ગામડા થરાદ લટેટના 
તાબામાાં હતા. થરાદ અને વાવ જાણે જોડી હોય એમ સાંયકુ્ત રીતે “વાવ-થરાદ” બોલાય છે, કારણ કે બાંનેનો 
ઈતતહાસ પથૃ્વીરાજ ચૌહાણ સધુી પહોચે છે. ભારત દેશના પતિમભાગ માાં આવેલા ગજુરાત રાજ્યના બનાસકાાંઠા 
જીલ્લામાાં વાવ આવેલુાં છે. વાવ ગજુરાતમાાં સરહદ પર આવેલુાં છે. તે આંતરરાષ્રીય સરહદ ધરાવે છે. 
      

 વાવની સ્થાપના  
               ચૌહાણોએ હદલ્હી છોડી દીધા પછી શાકાંભરી (અજમેર) અન ેનાડોલ (ગઢ) માાં વલયા હતા. ત્યાાંથી 
એક વારસ સર ગોગલજી (તપતાશ્રી- રતનતસિંગ) ના પરાક્રમથી ખશુ થયેલ પાટણ રાજવી તસદ્ધરાજ જયતસહ ે
(૧૦૯૪-૧૧૪૨) થરાદ પ્રદેશ તેમના જમાઈ સરગોગલજી ને ભેટ લવરૂપે આપ્યો અને ત્યારથી ચૌહાણો થરાદ-
વાવમાાં આવીને વલયા. 
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                 સરગોગલજી ના તપતાશ્રી રાવ રતનતસિંગ ની સાતમી પેઢીએ રાવપજુાજી થઈ ગયા. રાવ પજુાજી 
અને મસુ્લલમો (હદલ્હી) વચ્ચે ઈ.સ.૧૩૧૨ (તવક્રમ સાંવત – ૧૩૬૮) માાં યદુ્ધ થતાાં રાવપજુાજી ના સઘળા કુટુાંબીજનો 
મતૃ્ય ુપામ્યા હતા. પરાંત ુપજુાજીની સગભામ રાણી સોઢીજી થરાદ થી નાસી જાય છે અને દીપા થુાંબડાની ટેકરી પર 
દીપા ભીલ ને ત્યાાં આશરો મેળવે છે. દીકરાનો જન્મ થતાાં તેનુાં નામ વજાજી રાખવામાાં આવે છે.દીપા ભીલને ત્યાાં 
સોઢી રાણીને રાખવા જોખમકાર હોવાથી તપયર પારકર માાંથી વીરવાવ ડાભલલયા વાસમાાં આવીને રહ ે છે. 
જેસલમેરના મહારાવલજીને ખબર પડે છે કે થરાદના ચૌહાણ પજુાજીનો પતુ્ર વજાજી સઈુગામમાાં ઉછરી રહ્યો છે 
અને તેને તપતાશ્રી નુાં રાજ્ય પાછાં મેળવવા માટે મદદની જરૂર છે. મહારાવજી એ બાળક વજાજી ને મદદ કરવાને 
ઈરાદે તેની દીકરીનુાં સગપણ કરવા માટે નારીયેલ (શ્રીફળ) મોકલે છે. સોનાનુાં નારીયેલ સોઢી રાણી લવીકારી લે 
છે પરાંત ુ જાન લઇ જેસલમેર સધુી જઇ શકે તેમ ન હોવાથી જેસલમેર રાજવી મહારાવલજી પોતાની પતુ્રીને 
મોકલાવે છે. કુાંવરી  જયારે અહીં આવે છે ત્યારે લગ્ન મહુમત ચાલ્યુાં ગયુાં હોવાથી ફરીથી મરુ્ુમત જોવરાવ્યુાં તે છ 
મહહના પછી આવતુાં હોવાથી કુાંવરી વાવની પવૂમ હદશામાાં મકુામ કરે છે. કુાંવરીને છ મહહના સધુી રહવેાનુાં હોવાથી 
નામ અમર થાય એ હતેથુી ત્રણ વાવો બાંધાવે છે. તેમાાંથી એક વાવ હાલ હહિંગળાજ માતાના માંહદર પાસે પવૂમ તરફ 
આવેલ છે. જયારે અન્ય બે વાવો લખમગીર બાવાની મઢીની બાજુમાાં આવેલ છે. ત્યાાંથી પસાર થતા વટેમાગુમઓ 
આ લથળને ‘કુાંવરીની વાવ’ તરીકે ઓળખવા લાગ્યા હતા.  
              આમ કાળક્રમે કુાંવરીની વાવને બદલે એકલુાં જ “વાવ” નામ રહ્ુાં છે. આમ પ્રાચીન સમયની વાવ 
માાંથી વાવ નામ અવતરી આવ્યુાં છે. આ લથળે વજાજી એ કલબો બાાંયોયો હતો અને વાવમાાં રાજગાદી લથાપી હતી. 
વાવમાાં ચૌહાણ વાંશજોની જાગીરી હતી. 

“સુંવત સૈકા તેરમે નગર વસાવ્ ું વાવ, 
પ્રતસદ્ધ થઈ વજાજીએ લઈશ ું શ ભ મ હતત લાવ” 

 

 આબોહવા  
         વાવ તાલકુો રણની કાાંધીએ આવેલો હોઈ ઉનાળામાાં ‘લ’ૂ વાય છે. અને તશયાળામાાં સખત ઠાંડી પડે છે. 
કચ્છના રણથી શરુ કરીને બનાસકાાંઠાના રણ સધુીના થરાદ-વાવ, સાાંતલપરુ, વારાહીના તવલતારને ‘રણતવલતાર’ 
તરીકે ઓળખવામાાં આવે છે. આ રણને “ગોઢા” ના રણ તરીકે ઓળખવામાાં આવે છે.  
 

 પ્રાચીન અથતતુંત્ર  
           વાવ દહરયાહકનારે આવેલુાં હત ુાં. આ પ્રદેશ હડપ્પા સાંલકૃતતના સમયમાાં આખો પ્રદેશ ખબુ સમદૃ્ધ હતો. આ 
પ્રદેશમાાં કેટલાક બાંદરો હતા. ત્યાાંથી તવદેશ સાથે વ્યાપાર ચાલતો હતો. આવા બાંદરોના ઉલ્લેખમાાં વાવ તાલકુાના 
‘બેણપ’ ગામનો ઉલ્લેખ મળે છે. બેણપને “બેનાતટ બાંદર” તરીકે ઓળખવામાાં આવતુાં હત ુાં. બેણપ ગામથી 
સમદુ્રહકનારાના કેટલાક અવશેષો મળી આવ્યા છે. ઈ.સ. પવેૂ ૨૪૦૦ માાં હડપ્પા સાંલકૃતતના સમયમાાં બેણપ ગામના 
બાંદરેથી ઈરાન, ઈજજપ્ત, દલિણ ભારત વગેરે સાથે વ્યાપાર ચાલતો હતો. વાવના તવષમ વાતાવરણમાાં અને 
ખારાપાણીને કારણે અહીંના લોકો ચોમાસામાાં જ ખેતી કરે છે. અહીંનુાં અથમતાંત્ર મખુ્યત્વે ખેતી અને વેપાર સાથે 
સાંકળાયેલ છે. અહીંનો  મખુ્ય વ્યવસાય ખેતી છે. સોમનાથ મહાદેવને ચડાવવા માટેના કાશ્મીરથી કમળ આવતા 
હતા તે વાવ-થરાદ ના ખશુ્કી માગે થી પસાર થતા હતા. 
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 લોકનતૃ્ય : મેરાયો 

          ગજુરાતના લોકનતૃ્યોમાાં ‘મેરાયો’ નો સમાવેશ થાય છે. આ ‘મેરાયો’ વાવ-થરાદના ઠાકોરોનુાં લોકનતૃ્ય 
છે. મેરાયો રમવાની શરૂઆત દૈયપ ગામના ઠાકોરોએ કરી હતી. આ લોકનતૃ્ય મોટે ભાગે ભાઈ-બીજ ના રોજ 
વાવ-થરાદમાાં મેળા ભરાય છે ત્યારે આ લોકનતૃ્ય રમવામાાં આવે છે. ભાઈ બીજ ના રોજ થરાદના સવપરુા, 
મોટીપાવડ, લણુાલ, ઝેંટા, ડોડગામ, વાવના ઉચપા, લીંબાળા વગેરે ગામોમાાં આ મેળાઓ યોજાય છે. ત્યારે આ 
લોકનતૃ્ય કરવામાાં આવે છે. 

 મ ખ્ય પાકો  
          વાવમાાં ચોમાસા દરતમયાન બાજરી, ગવાર, તવેુર, મગ, જુવાર, તલ વગેરે પાકો લેવામાાં આવે છે. આ 
ઉપરાાંત નમમદા નહરેના લીધે તસિંચાઈની શરૂઆત થવાથી તશયાળામાાં ઘઉં, એરાંડા(દીવેલા), જીરુાં, 
સરસવ,ઇસબગલુ, વરીયાળી કઠોળમાાં મગ, ચોળા, ચણા વગેરે પાકો લેવામાાં આવે છે. 
 

 વાવના મહત્વના ધાતમિક સ્થળો 
 ધરણીધર મુંદદર -ઢીમા 

             બનાસકાાંઠાના “મીની દ્રારકા” તરીકે પ્રખ્યાત ઢીમા ગામમાાં ભગવાન ધરણીધરનુાં મ ાંહદર આવેલુાં છે. 
ઢીમા પ્રાચીન સમયમાાં વારાહક િેત્ર તરીકે ઓળખાત ુાં હત ુાં. આ ધરણીધર માંહદરને તોડવા માટે અલાઉદીન 
ખીલજીએ પ્રયત્ન કયો હતો. તેના પરુાવાઓ મળે છે.  

“ઢીમા ઢીમણનાગ ધગધ ણી ઢીલો કયો, 
ઉપર આવયો અસ ર, હારીને પાછો ફયો.” 

            વાવમાાં માણસોના જ નહહ, બળદો અને પશનુા મેળા ભરાય છે. ઢીમામાાં ધળેૂટી અને નવાણીનો મેળો 
ખબુ આકષમક છે. કાાંકરેજી ઓલાદની ગયો, બળદો ના તપયર એવા ઢીમા ગામે પશઓુના (બળદોના) સૌથી  મોટા 
મેળા ભરાતો હતો પરાંત ુછેલ્લા કેટલાક સમયથી આ મેળો બાંધ થઈ ગયો છે. 

 તવશ્વકમાત મુંદદર-ઢીમા  
      પથૃ્વીના રલચયતા “ગોડ ઓફ આહકિટેક” તવશ્વકમામ ભગવાનના બે માંહદરો ઢીમા ગામે આવેલ છે. સથુાર સમાજ 
દ્રારા બે માંહદરો બાાંધવામાાં આવ્યા છે. મહાસદુ ૧૩(તેરસ) ના હદવસે “તવશ્વકમામ જયાંતી” હોઈ અહીં મોટી સાંખ્યામાાં 
સથુાર સમાજ ઉપસ્લથત રહ ેછે. 

 લખાપીર મુંદદર - ખીમાણાવાસ 
          આજથી ૫૦૦ વષમ પવેૂ ગોહહલકુળમાાં લખાપીર થઇ ગયા છે. લખાપીરના બે લથાનો છે. ૧.ખીમાણાવાસ 
૨.અસારા (તા.વાવ) ના ‘સમલી’માાં છે. 

“પીર લખો અવતાર, માર કાુંઠાનો દકરતાર 
ધરમના ધીંગાણે ચડીયો નકળુંગી અવતાર 
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 નડેશ્વરી માતાજી મુંદદર-નડાબેટ 
          સઈુગામથી દુર આંતરરાષ્રીય સરહદ નજીક આવેલ નડાબેટમાાં નડેશ્વરી(વડેચી,વરૂડી) માતાજીનુાં મ ાંહદર 
આવેલુાં છે. ભારતનુાં આ બીજા નાંબરનુાં મ ાંહદર છે કે જ્યાાં લશ્કરના જવાનો પજૂા કરે છે. આ સરહદ પર હજુ સધુી 
કોઈ આક્રમણ પાહકલતાન તરફથી થયેલ નથી તે આ પ્રદેશની તવશેષતા છે.  

“નડાબેટ ધામે ધમત ધજા ફરકે તારી 
તસિંધના સરહદે બબરાજે વરવડી હ ેમાું” 

 

 મળેૂશ્વર મહાદેવ-પાડણ 
         વાવ તાલકુાના પાડણ ગામે પાટણ રાજવી મળુરાજ સોલાંકીએ મળૂરાજેશ્વર મહાદેવનુાં મ ાંહદર બાંધાવ્યુાં હત ુાં. 
તે માંહદરની રચના સાદી છે, પણ તશખર રચના ખબુજ મહત્વની છે.  

 કતપલેશ્વર મહાદેવ  
              આ માંહદર પાાંડવોના સમયનુાં છે. પાાંડવોના સમયમાાં કતપલમનુીએ પાાંડવોની આજ્ઞાથી ભગવાન 
તશવની પજૂા કરી હતી અને તેઓએ તશવની લથાપના કરી હતી. આ પ્રદેશને પ્રાચીન સમયમાાં ‘હહહડમ્બા વન’ કે 
‘કતપલાનુાં વન’ તરીકે ઓળખવામાાં આવતુાં હત ુાં. 
 

 વાવ ના સ્વાતુંત્ર્ય સેનાનીઓ  
(1)  શ્રી તવરજીભાઈ ભગવાનભાઈ પટેલ  

                મ.ુ ઉચોસણ તા.વાવ 
(2) શ્રી ગણુવાંતરાય કાલીદાસ મહતેા  

  મ.ુવાવ (છેલ્લા લવાતાંત્ર્ય વીર) 
(3) શ્રી નારાયણલવામી ગરુુ હાંસલવામી 

             મ.ુ દુદોસણ તા. વાવ 
(4) શ્રી જેતશીભાઇ માદેવભાઇ પટેલ 

             મ.ુ જેલાણા તા. વાવ 
 

 ઉપસુંહાર 
          વાવ એ પ્રાચીન સમયમાાં રજવાડુાં હત ુાં. તા.૦૧/૦૫/૧૯૬૦ ની સ્લથતીએ બનાસકાાંઠા જીલ્લો બનાસ 
નદીની બાંને બાજુ આવેલ હતો. ૧૯૪૮ માાં પાલનપરુ, રાધનપરુ, દાાંતા, થરાદ, વાવ, હદયોદર ની જાગીરો તથા 
એજન્સીના ગામોના તવલીનીકરણથી બનાસકાાંઠા જીલ્લો અસ્લતત્વમાાં આવ્યો. આમ વાવનો ઈતતહાસ જુનો છે. 
અહીના માંહદરો અનોખો ઈતતહાસ સાચવી રાખેલ છે. પાાંડવો તેમના વનવાસ દરતમયાન અહીંના અનેક તવલતારો 
માાં રહલેા છે. જ્યાાં જ્યાાં મીઠા પાણીનુાં ઝરણુાં ખાસ કરીને રણતવલતારમાાં નીકળતુાં હોય તે એ અજુ મનના બાણથી 
વહતે ુાં  થયુાં હોવાની લોકવાયકા છે. આમ વાવનો ઈતતહાસ પાાંડવકાલીન સમય સધુી લાંબાય છે. તે સમયમાાં વાવ 
પ્રદેશ ઉજ્જડ હતો.આમ, વાવ ઈતતહાસમાાં આગવ ુઅને ઐતતહાતસક લથાન ધરાવે છે. વાવનાાં માંહદરો પ્રાચીન છે. 
ગજુરાતના લોકનતૃ્યોમાાં સમાવેશ પામેલ મેરાયો વાવનુાં લોકનતૃ્ય છે. વાવમાાંથી લવાતાંત્ર્ય સાંગ્રામમાાં પણ 
યવુાનોએ ભાગ લીધા હતા. 
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સુંદભતસચૂી 
 

I. આચાયમ કનભુાઈ – બનાસની અસ્લમતાનો ઉન્મેષ નવભારત સાહહત્યમાંહદર આમદાવાદ 2008 
II. રબારી જોરાભાઈ – વાવ-થરાદ ના ધાતમિક લથળો એમ.ફીલનો અપ્રગટ લઘશુોધતનબાંધ હમેચાંદ્રાચાયમ ઉત્તર 

ગજુરાત યતુનવતસિટી પાટણ વષમ -2015-16 
 

ઉદેશ્ય  
 

I. આ સાંશોધન માટે  જેમાાંથી વાવની માહહતી મળી છે તે બાંન્ને પલુતકોનુાં સાંકલન કરી અને ખટુતી રૂબરૂ 
મલુાકાતો લઈન ેપણૂમ કરવાનો પ્રયાસ કયો છે. 

II. વાવ તવલતારના ઈતતહાસનુાં સાંશોધન કરી પ્રજા ટુાંકસાર સમજી શકે તે હતે ુાંથી આ લેખ લખવામાાં આવ્યો 
છે. 

III. વાવના પ્રાચીન ઈતતહાસમાાંથી પ્રજા કાંઈક તશખ ેતેવો પ્રયાસ છે. 
IV. આ, ઉપરાાંત મેરાયો લોકનતૃ્યનો ઉદભવ ક્ાાં? કઈ જગ્યા અને કયારે રમવામાાં આવે છે તેનાથી 

માહહતગાર કરવાનો છે. 
 

**************************************************************************************** 
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