
જતંય ભતંય ન  ંવલસ્ભમ કાયક વલજ્ઞાન  

 

www.vigyan-vishwa.blogspot.in 

 

વભત્રો દદલ્શી ન  ંજતંય ભતંય ફાધંલાભા ંઆવય  ંતેને ચાલ  લષના ચાલ  ભદશનાની 25 તાયીખે 295 લષ  યા 
થળે.આ જતંય ભતંય નલેમ્ફય 25,1720 ના યોજ ફાધંલાભા ંઆલેર 

 

વભત્રો જમ યના યાજા વલાઈ જમવવિંશ દ્વાયા ફાધંલાભા ંઆલેર જતંય ભતંય વલે અશી થોડી ભાદશતી આલાભા ં
આલી છે. 
 

વૌ પ્રથભ તો જતંય ભતંય ળબ્દનો અથષ શ  ંથામ તે જોઈએ.જમવવિંશ દ્વાયા ફાધંલાભા ંઆલેર લેધળાા ન  ંમૂ 
નાભ જતંય ભતંય ના શત  .ંવલાઈ જમવવિંશ ેમતં્ર ભતં્ર એલા વસં્કૃત ળબ્દો વદં કયેર શતા.વસં્કૃતભા ંભા 
કાઢલાના વાધન ને મતં્ર ,જમાયે ભા દ્વાયા ભેર આંકડાન  ંગણણત જેના આધાયે ભાડંલાન  ંથામ એ પોમ ષરા 
શભેવા ભતં્ર કશલેાતી.આ મતં્ર ભતં્ર ળબ્દ લખત જતા મતંય ભતંય તયીકે ફોરલા રાગ્મા અને છેલટે જતંય ભતંય 
તયીકે પ્રખ્માત થમા. 
 

વલાઈ જમવવિંશ ેપ્રથભ દદલ્શીભા ંઆલી એક લેધ ળાા ફાધંી જે શાર કનોટ પ્રેવ નજીક આલેર છે.દદલ્શીન  ં
જતંય ભતંય નીચે મ જફ ન  ંછે. 

 
 

 

 

વલાઈ જમવવિંશ આકાળ દળષન ભાટે દદલ્શીના આ જતંય ભતંય ભા ંઘણા દદલવો સ ધી યોકાણ કયતા શતા.ોતે 
યાજસ્થાન ના અમ્ફય યાજ્મ ના યજા શતા અને દદલ્શી ભા ંરાફંા યોકાણ દયવભમાન તે ોતાના યાજ્મનો 
લશીલટ ફયાફય કયી ળકતા નદશ એટરા તેભણે જમ ય ભા ંઆલી જ એક ફીજી લેધ ળાા ફાધંલાન  ંનક્કી કય ું 
 

દદલ્શીન  ંફાધંકાભ જમવવિંશ ેતેભના ગ ર  દંડત જગન્નાથ ના ભાગષદળષન શઠે કય ું.દેલ્શી ના ફાધંકાભ ફાદ તેભણે 
જમ યભા ંફીજ  ંજતંય ભતંય ફધંાવય .ંઈ.વ. 1728 ભા ંએટરે કે દદલ્શી ના જતંય ભતંય ચણામા છી ચોથે લે 
તેભણે જમ ય ન  ંફાધંકાભ ળર  કયાવય .ંઆ ફાધંકાભ રૂ ં  થતા છ લષ રાગ્મા બાયત ભા ંઆભ ફે જતંય ભતંય 
ફાધં્મ,છતા ંફહ  ઓછા રોકો ને જાણ છે કે વલાઈ જમવવિંશ ેભાત્ર ફે જ જતંય ભતંય નશોતા ફધંાવમા.જમ ય 
છી લધ  ત્રણ ન  ંફાધંકાભ તેભણે ભથ યા ,ઉજ્જૈન અને લાયાણવીભા ંકયાવય  ંશત  .ંજમ ય અને દદલ્શીના જતંય 



ભતંય કયતા તે ત્રણેમ ન  ંકદ થોડ ં નાન  ંશત  .ંઉજ્જૈન અને લાયાણવીના જતંય ભતંય આજે વાલ ખડંીમેય જેલા 
ફની ગમા છે જમાયે ભથ યાન  ંજતંય ભતંય ન  ંતો વાલ અસ્સ્તત્લ જ નથી યહ્ .ં 
 

જમવવિંશ ેઆ ફધા જતંય ભતંય તાયાઓ અને ગ્રશોના અભ્માવ ભાટે અને ોતાના અલરોકનોના ક્રોવ ચેદકિંગ 
ભાટે અરગ અરગ જગ્માએ ફધંાવમા શતા. 
 

દદલ્શી અને જમ ય એ ફનેં ભા ંઆજે ણ જમ યન  ંજતંય ભતંય લધ  વાર ં  ગણામ છે.છતા ંભોટા બાગના 
વાધનો ફનેં ઠેકાણે વયખા જ છે.વલાઈ જમવવિંશ ેોતે ળોધેરા ત્રણ વાધનો ખાવ ભશત્લના છે.આ વાધનો : 
1-વમ્રાટ મતં્ર  

2-જમ પ્રકાળ  

3-યાભ મતં્ર  

 

અશી આને આ ત્રણેમ મતં્રનો ટૂંકભા ંદયચમ ભેલીએ 

 

 
 

જમ યન  ંજતંય ભતંય  

 

 

1-વમ્રાટ મતં્ર  

આં વાધન ફીજ  ંકશ  ંનદશ ણ યાક્ષળી સમૂષ ઘદડમા છે.સમૂષ ઘદડમા શભેળા ડછામા લડે વભમ ફતાલે ,ભાટે 
એ પ્રકાયની દયેક ઘદડમાના ચદંા ય લચ્ચો લચ વત્રકોણાકાય કાટ ખ વનય  ંશોમ છે.જમ યના વમ્રાટ મતં્ર ન  ં
કાટ ખ નીય  ં90 પીટ ઊંચ  ંછે.તેનો કણષ થૃ્લીની ભ્રભણ ધયીને વભાતંય છે. 
 

 

 

કાટ ખ નીમાની ફનેં તયપ ફે કભાનાકાય ચણતય છે.જેભને લત  ષ ાદ કશ ેછે.આ ચણતય થૃ્લીના વલષ લવતૃ 
ની વભાતંય છે,એટરે કે વલાયે લૂષભા ંસમૂોદમ થામ અને વાજંે ચ્ચ્છભ ભા ંસ માષસ્ત થામ એ દયવભમાન ઊંચા 
કાટ ખ નીમાનો ડછામો લાયાપયતી ફનેં લત  ષ ાદ ય ડે છે. 
 

  

 



કભાન ની વાટી ય કોતયેરા આંકા તે ડછામાને આધાયે વભમ કશી ફતાલે છે આ મતં્ર એટલ  ંવચોટ છે કે 
તેણે ફતાલેરા વભમભા ં15 વેકંડ કયતા લધ  ભરૂ શોતી નથી.વેકંડ -ટ  -વેકંડ ગણતયી તો ળક્ય જ નથી કેભ કે 
ડછામાની ધાય થોડી ધ ૂધંી શોમ છે. 
 

 
 

 

વમ્રાટ મતં્ર નો કણષ ણ કાા લાો છે.આ કાાના આધાયે સમૂષન   ંસ્થાન નક્કી કયી ળકામ છે. 
 

 
 

આભ આ મતં્ર  દ્વાયા વચોટ વભમ અને કોઈ ણ વભમે આકાળ ભા ંસમૂષન   ંસ્થાન જાની ળકામ છે. 
 

2-જમ પ્રકાળ  

 

વલાઈ જમવવિંશના નાભે જ ઓખાત   ંજમ પ્રકાળ નાભન  ંમતં્ર મૂ તો ગ્રશોનો અને તાયાઓનો પ્રકાળ જોલા 
ભાટે છે.પ્રકાળ લડે તે અલકાળી દાથોન  ંસ્થાન જાણી ળકામ છે એટલ  ંજ નદશ ણ ગભે તે વમસ્તત તેભને 
ઓખી કાઢે છે.દદલ્શી અને જમ ય ખાતે ફબ્ફે ોરા ,લત ષાકાય ફાઉર જેલા ફાધંકાભો જભીનની અંદય 
કયલાભા ંઆવમા છે. 
 

 

 

યાત્રીના જ દા જ દા કરાકો ભાટે લાયાપયતી ફનેં જમ પ્રકાળ લડે આકાળ દળષન કયામ છે.કોઈ વમસ્તત ભગૂબષભા ં
જતા ગથીમા ઉતાયીને જમ પ્રકાળના ફાઉરભા ંપ્રલેળે એટરે તેને ભાથા ઉય લૂષ અને ચ્ચ્છભ ભા ંતેભજ 
ઉતય અને દણક્ષણ ભા ંએભ ફે દદળાભા ંતાય ફાધેંરા દેખામ છે.ફાઉરની લચ્ચો લચ એ તાય એકભેકને ક્રોવ કયે 
છે.ક્રોવવિંગના આ સ્થાન ને ક્રોવવિંગ ોઈન્ટ કશ ેછે. 
 



 
 

શલે અંતદયક્ષ ભા ંજે તાયાન  ંઅથલા ગ્રશન  ંસ્થાન જાણવ  ંશોમ એ ક્રોવવિંગ ોઈન્ટ ની ફયાફય વીધ ભા ંઆલે તે 
યીતે ફાઉર ભા ંઆભતેભ પયો અને છી તે કચ્લ્ત રીટીને ાછ તયપ ખેંચો એટરે ત્મા ંફાઉરભા ંકોતયેરા 
ચોક્કવ ભાદકિંગ ને તે રીટી ભે છે.આ ભાદકિંગ જે તે ગ્રશન  ંકે તાયા ન  ંસ્થાન કશી આે છે. 
 

 
 

 
 

 

3-યાભ મતં્ર  

 

વલાઈ જમવવિંશના લૂષજ યાભવવિંશ ની માદભા ંઓખાત   ંયાભ મતં્ર નાભન  ંવાધન ણ અલકાળી ગોાન  ંસ્થાન 
જાણલા ભાટે જ લયામ છે.વાઈડ -ફામ - વાઈડ ફે લત  ષાકાય ઈભાયતો ન  ંતે ફનેલ  ંછે.ઈભાયતોભા ંફાયીઓ 
છે.જેભની આયાય નજય પેંકીને આકાળ દળષન કયલાન  ંશોમ છે.ઈભાયતો નો આકાય એલો છે કે જાણે ફહ ભાી 



ભકાન ન  ંચણતય અધરૂ ં  મકૂી દેલાય  ંશોમ.યંત   ખર ં  જોતા ફનેં ઈભાયતો વંણૂષ યીતે અને વચોટ યીતે ફાધેંરી 
છે. 
 

 
 

દયેક લત  ષાકાય ઈભાયતની લચ્ચો લચ ઉંચો થાબંરો છે.ઊંચાઈભા ંતે થાબંરો ઈભાયતની આંતદયક વત્રજ્મા 
જેલડો છે.જેની ટોચ ય દોયી ફાધેંરી છે.આ દોયીને જ યાભ મતં્ર ભા ંઆકાળ દળષન ન  ંમ ખ્મ વાધન ગણલાભા ં
આલે છે.કોઈ ગ્રશન  ંકે તાયાન  ંસ્થાન જાણલા ભાગતી વમસ્તત એ દોયીના ફીજા છેડાને જયા કવીને કડી યાખે 
છે.અંદયની દીલાર ય ચણેરા ગથીમા ચડી ને કે ઉતયીને જે તે ફાયી દ્વાયા જે તે ગ્રશ કે તાયા ને નજય ભા ં
રાલે છે.અને ત્માય ફાદ દોયીની ફયાફય વીધભા ંજ તાયને કે ગ્રશને જોલા ભાટે આઘો ાછો થામ છે.આ વીધ 
કડામ એટરે જાણે કે છેક તાયા મા  ગ્રશ સ ધી રફંાતી કચ્લ્ત યેખા ફની. 
 

 

 

 
 

 

શલે એ યેખાને ાછ તયપ ણ રફંાલો તો દીલાર ય ગ્રશન  ંકે તાયાન  ંસ્થાન જણાલત   ંભાદકિંગ લાચંલા ભે 
છે.ક્યાયેક એવ  ંણ ફને કે ગથીમાને ફદરે નીચે પયવ ય ચારતી લખતે વીધ કડામ.અલ વભમે ભાદકિંગ 
ણ પયવ ય જોલા ભે છે.દદલવે સમૂષ ન  ંઅલકાળી સ્થાન એ યીતે જાણી   ળકાત   ંનથી કેભ કે વીધ કડલા 
ભાટે સમૂષ વાભે જોઈ ળકાત   ંનથી.આ કાયણવય યાભ મતં્ર ભા ંસમૂષ  યતી જ દી વમલસ્થા કયલાભા ંઆલી છે.ઊંચા 
થાબંરા નો ડછામો પયવ યના ભાદકિંગ ય જ્મા ંડે ત્મા ંસમૂષના અંળો આલાભા ંઆલેરા છે.સમૂષ ઘદડમા 
ની જેભ અશી ડછામો વભમ નથી ફતાલતો ણ અંતયીક્ષ ભા ંસમૂષન   ંએ જ લખત ન  ંસ્થાન ફતાલે છે. 



 

 
 

 
 

 

જતંય ભતંય અંગે નો વલડીમો જોલા ભાટે   www.vigyan-vishwa.blogspot.in ની મ રાકાત રો  
 

 

www.vigyan-vishwa.blogspot.in 

http://www.vigyan-vishwa.blogspot.in/
http://www.vigyan-vishwa.blogspot.in/

