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વળજાપરુ તાલકુાના હિન્દુ ધર્મનાાં સાંપ્રદાયો : એક ઐવતિાવસક અધ્યયન 

રાકેકુર્ાર એસ.ટે (કસ્તરૂબા પ્રા. કન્યાાલા નાં-૧,ર્ાણસા) 

પ્રસ્તાળના:- 

બાયતભાાં ૧૪ભી થી ૧૬ભી વદી દયમ્માનનાાં વભમગાાભાાં વભાજભાાં ધભમબાલના કુઠિત 
થઈ ગઈ શતી. કેટરાક તકલાદી રક આન રાબ રઈ તાના જીલનની સખુ-વગલડ પ્રાપ્ત 
કયતાાં. આ વભમગાાભાાં વભાજભાાં જે બક્તત-આંદરન થયુાં, તેણે ઠશિંદુ ધભમભાાં વદીઓથી ઘય 
કયી ગમેરી ફદીઓને દૂય કયી. ઉયાાંત ઈસ્રાભના પ્રચાય વાભે મખુ્મ ધભમ તયીકે ઠશિંદુ ધભે 
તાનુાં સ્થાન ટકાલી યાખ્યુાં. દયેક ધભોભાાં એક જાગતૃતની જ્મત પ્રગટી, જેણે ધભોભાાં વ્માેરા 
અંધકાયને દૂય કયલાભાાં ભશત્લન પા આપ્મ. આ અંધકાયને દૂય કયનાયા વાંત શતા 
લલ્રબાચામમ, ચૈતન્મ ભશાપ્રભ,ુ ગરુુનાનક, કફીય, સ્લાભી યાભાનાંદ, નયતવિંશ ભશતેા, યૈદાવ, 
તકુાયાભ, દેલચાંદ્ર, પ્રાણનાથ લગેયે. આ ધભમસધુાયણાની અવય તલજાયુભાાં ણ થઈ શતી જેની 
જાણકાયી તલજાયુભાાં પ્રચલરત તલતલધ વાંપ્રદામ ઉયથી ભી ળકે છે.  

 લતમભાન વભમભાાં ઠશિંદુ ધભમભાાં જ્ઞાતત પ્રથાનુાં ભશત્લ ઘટત ુાં જામ છે ને ધીયે-ધીયે લગમ-
પ્રથાનુાં પ્રભતુ્લ લધતુાં જામ છે. વભાજભાાંથી મજ્ઞનુાં ભશત્લ ઘટી ભાંઠદય અને મતૂતિજૂાનુાં ભશત્લ 
લધયુાં છે. લતમભાન વભમભાાં વાંસ્કાયનુાં ભશત્લ ઘટલા રાગયુાં છે. અત્માયેત ઠશિંદુ વભાજભાાં 
વીભાંતન્નમન, ચોરકભમ, ઉનમન, તલલાશ અને અન્તેષ્ટટ વાંસ્કાય જીણમ અલસ્થાભાાં ટકી યહ્યા છે. 
ઉનમન વાંસ્કાય તળક્ષણના વાંસ્કાય તયીકે નઠશ ણ એક કુરાચાય તયીકે કેટરીક બ્રાહ્મણ 
જ્ઞાતતઓભાાં વચલાઈ યહ્ય છે. ઠશિંદુ વભાજભાાંથી તેનુાં ધાતભિક ભશત્લ અદ્રશ્મ થયુાં છે તલલાશ 
વાંસ્કાય અને અંત્મેષ્ટટ વાંસ્કાય તલલચત જ તજી દેલામા છે. ધાતભિક ભાન્મતાઓનાાં રીધે વભાજભાાં 
કેટરાક દૂણ જેલા કે ફારગન, વતીપ્રથા, જોશય, કન્માતલક્રમ લગેયે અતનટટ તિભની 
વાંસ્કૃતતનીઅવયને રીધે લતમભાન વભમભાાં રગબગ અદ્રશ્મ થમા છે. વતીપ્રથા કામદાથી ફાંધ 
થમેર છે. તલધલાતલલાશ તયપની ધ્રણુા લતમભાન વભમભાાં બાગમેજ લયતામ છે. સ્ત્રી કુટીર છે, 
નયકનુાં દ્વાય છે, એ બાલના અદ્રશ્મ થઈ છે. 

 ગજુયાતભાાં અંગે્રજી તળક્ષણે નલી તલચાયધાયા પ્રગટાલી એના ઠયણાભે ઠશિંદુ ધભમભાાં 
ઠયલતમન આવ્યુાં. ઠશિંદુ પ્રજાની ધાતભિક ભાન્મતાઓનાાં ામા શચભચી ગમા. મતૂતિજૂા તયપ 
તલયધ ળરૂ થમ. કેટરાકે અમતૂમની જૂા તલકવાલલા પ્રમત્ન કમામ. આભ છતાાં મતૂતિજૂાનુાં ધાતભિક 
ભશત્લઓછુ થય ુનથી. તેભ છતા યાંગબેદ, લણમબેદ લગયની એકેશ્વયલાદની બાલના તલકવી છે. 
પ્રજાભાાં સ્લધભમ ભાટે ભભત્લની રાગણી ેદા થઈ છે. યદેળગભની પ્રવતૃિએ લેગ કડય છે. 
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વભાજભાાં તળલજૂા વાથે તલટણુજૂા ણ એટરી જ પ્રાચીન અને રકતપ્રમ છે. તલટણુજૂાભાાં 
શારભાાં તલટણનુા અલતાય અને ળારીગ્રાભ લગેયેનુાં અચમન થામ છે. વભાજભાાં આજે ણ 
ળક્તતજૂાનુાં લચમસ્લ લયતામ છે. અંફાજી, કારીકા, ફહુચયાજી, કુદેલીઓ લગેયેની જૂા 
રકતપ્રમ છે.1 તલજાયુ તાકુાભાાં ઠશિંદુઓની લવતી ૯૦% જેટરી છે.2 

સાંપ્રદાયો :- 

 પ્રાચીન તલજાયુના ઠશિંદુઓની લાંળયાંયાના વાંતાન જ તલજાયુભાાં લવે છે એલ તનમભ 
નથી. કેટરાક ગમા અને કેટરાક નલા ણ આવ્માાં છે. ઠશિંદુઓની અને તેભાાં ણ લૈટણલની 
બક્તત લખણામ છે.3 બાયતભાાં ધભમ ઝનનૂી મકુ્સ્રભ ળાવક વાભે ઠશિંદુ ધભમના નુઃઉત્થાનભાટે 
ઠશિંદુ વાંત, ભશાંત, સધુાયકએ ધાતભિક-વાભાજજક ધભમસધુાયણા કયી. તે દયતભમાન વભસ્ત ઠશિંદુ 
વભાજભાાં એક નલ અધમામ ળરૂ થમ અને વભાજભાાં નલાવાંપ્રદામન ઉદમ થમ. આલા નલા 
વાંપ્રદામની અવય તલજાયુ તાકુાભાાં ણ જલા ભી શતી. 

ાક્તસાંપ્રદાય 

 ળાતતવાંપ્રદામ ગજુયાતભાાં ઘણ યુાતન છે. અંલફકા, રલરતા, ફારા, તરુજા, બલાની 
તથા ળીતા લગેયે દેલીની પ્રતતટિા ઘણા પ્રાચીન વભમની છે. કાલરકાની ભાન્મતા ગજુયાતભાાં 
વલમત્ર પ્રવયેરી છે અને એને બદ્રકારી નાભ આલાભાાં આવ્યુાં છે.4 તલજાયુભાાં ણ આ 
કારીભાતાનાાં ઉાવકની ખફુજ ફશી લવતી છે. જેનાાં યુાલા રુે જઈએત તલજાયુની 
ઉગભણી ઠદળાએ વાફયભતી નદીનાાં ઠકનાયે પ્રાચીન શાડાગાભ આલેુાં શત ુાં. શાર આ ગાભ 
નથી યાંત ુઅશીથી ઉયલાવભાાં જે રક યશલેા ગમા તે શાડીમા તયીકે ઓખામ છે ઉયાાંત 
ત્માાં નદી ાવે ભાતાજીનુાં દેરુ શત ુશાર ત્માાં એક તલળા ભાંઠદયની સ્થાના થઈ છે. દય યતલલાયે 
અઠશ બતતની બીડ જાભે છે જે યથી કશી ળકામ કે શજુ ણ રક ળક્તતની ઉાવનાભાાં શ્રધધા 
ધયાલે છે.  

 ભહુડીનાાં યસ્તે જતાાં શે ુ ખાયા કુલાનુાં ખેતય છે. તેના કુલાભાાંથી અગય ખેતયભાાંથી 
કારીકાની મતૂતિ તથા લયાશસ્લરૂની મતૂતિ તલ.વાં ૧૮૫૦ રગબગભાાં નીકી શતી.5 આ 
મતૂતિઓની પ્રતતટિા ગામકલાડ વયકાયના ઠદલાને તલજાયુભાાં ભાંઠદય ફનાલી કયી શતી. આ 
ફાફતથી કઠશ ળકામ કે તલજાયુભાાં પ્રાચીન વભમથી કારીના ઉાવક તથા તેને ભાનનાય 
રક શળે. 

 તલજરદેલ યભાય યાજાએ તલજાયુ લવાવ્યુાં શત ુાં. યભાય તલજરદેલ યાણ જમાયે 
તલજાયુભાાં આવ્મ ત્માયે તાની કુદેલી તલિંધમલાવીની દેલીની મતૂતિ વાથે રાવ્મ શત. 
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તલજરદેલે દેરુ ફનાલી તેની સ્થાના તાના નગય તલજાયુભાાં કયી તેથી તે તલજલાવીણી 
દેલી તયીકે ઓખામ છે.6 શાર ફાયટ તથા ભશાદેલયુાનાાં યાજતુ કે જે તલજરદેલનાાં 
લાંળજતયીકે તાને ઓખાલે છે. તેઓ તેની જૂા અચમના કયે છે. 

 રાડર ગાભભાાં શયતવધધભાતાનુાં વરાંકીકારીન ભાંઠદય આલેુાં છે. આ ફધા પ્રાચીન 
યુાલાઓને આધાયે કશી ળકામ કે તલજાયુભાાં ણ ળાતત વાંપ્રદામ પ્રાચીન વભમથી અક્સ્તત્લ 
ધયાલે છે. અને શાર ણ આ વાંપ્રદામભાાં ભાનનાય ભટ લગમ છે. 

 ફુદેડા ગાભભાાં ફુદેભાતાનુાં દેરુ આલે ુછે જેનાાં યથી આ ગાભનુાં નાભ ફુદેડા ડય ુછે. 
ફુદેભાતા નાગયનાાં કુદેલી ગણામ છે, શરેા ફુદેડાભાાં નાગયની લવાશત શતી અને નાગય 
બ્રાહ્મણનાાં લવલાટનુાં ભટુ કેંન્દ્ર શમ એભ રાગે છે, આજે નાગય ફુદેભાતાને કુદેલી તયીકે 
જૂતાાં નથી. આજે ફુદેભાતાનુાં અન્મ ભાંઠદય ઉિય ગજુયાતભાાં ક્ાાંમ જલા ભતુાં નથી. આ 
ફુદેભાનુાં ભ ાંઠદય એક વભમે ગાભનાાં પ્રલેળ દ્વાયે શત ુાં છી નાગયની લવાશત શતી. શાર ણ 
ફુદેભાતાનુાં દેરુ ગાભભાાં આલેુાં છે.7  

ળૈષ્ણળ સાંપ્રદાય 

 તલજાયુભાાં લૈટણલ વાંપ્રદામનાાં અનમુામીઓ ણ છે, દળીલાડાભાાં લૈટણલનુાં ભ ાંઠદય 
આલેુાં છે જેનાાં અનમુામીઓભાાં વનીઓ મખુ્મ છે.8 ઉયાાંત લૈટણલ વાધુાં કૃટણદાવજીના 
ઉદેળથી લૈટણલ દેવાઈઓ, ફાયટ તથા લૈટણલએ યાભફાગભાાં યાધાકૃટણનુાં ભ ાંઠદય ણ 
ફનાવ્યુાં છે.9 આ ફાફતથી કશી ળકામ કે તલજાયુભાાં આ વાંપ્રદામનાાં અનમુામીઓ છે. 

કબીરાંથ 

 ગજુયાતભાાં કફીયાંથની અનેક ળાખાઓ પ્રચલરત છે, યાંત ુએભાાં યાભકફીય અને વત 
કફીયાંથ તલળે પ્રચલરત છે. આ વાંપ્રદામનાાં અનમુામીઓ ાટીદાય કભભાાં તલળે જલા ભે 
છે. જીલણજી ભશાયાજે (વાં- ૧૬૪૯) યાભકફીય વાંપ્રદામને ‘ઉદા-વાંપ્રદામ’ એવુાં નાભ આપ્યુાં. આ 
વાંપ્રદામના અનમુામીઓને ઉદાબતત કશ ે છે.10 તલજાયુભાાં ણ ાટીદાયભાાં આ વાંપ્રદામના 
અનમુામીઓ છે, જેભાાં- ફુદેડા, યણવીયુ, યાભયુ, કટ, વયદાયયુ, જેયુ, ભાઢી લગેયે ગાભના 
ાટીદાય આ વાંપ્રદામનાાં અનમુામી છે. 

કૈળ સાંપ્રદાય 

 આ વાંપ્રદામને કૈલરજ્ઞાનવાંપ્રદામ કે કામભ-ાંથ ણ કશ ે છે. આ વાંપ્રદામના પ્રલતમક 
કુફેયદાવ શતા. એભની મખુ્મ ગાદી વાયવા (વાાંણદ ાવે)ભાાં સ્થાઈ શતી. આ વાંપ્રદામનાાં 
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રગબગ ૫૨ જેટરાાં ભાંઠદય ગજુયાતભાાં છે.11 તલજાયુભાાં આ વાંપ્રદામનાાં અનમુામીઓન ફશ 
લગમ છે. 

રાર્દેળીર સાંપ્રદાય 

 યાજસ્થાન ભાયલાડભાાં યણજુા ગાભે યાભદેલીય વાંપ્રદામ ળરૂ થમ. રગબગ ફવ લમ 
લેૂ યણજુાથી ધકા ાવે યાંગયુ આલીને યાભફાલાએ યાભદેલીયનુાં ભ ાંઠદય કયુું.12 તલજાયુ 
તાકુાભાાં યાભદેલીય વાંપ્રદામના અનમુામીઓ છે. જેના વાક્ષી રુ યાભાીયનાાં ભાંઠદય 
તલજાયુ તથા તેની આવાવનાાં ગાભડાઓભાાં જલા ભે છે. તલજાયુ ાવે શાથીયુા ગાભભાાં 
ત દય લે શ્રાલણ ભાવભાાં યાજસ્થાન યણજુા ગાા વાંઘ જામ છે. 

 

પ્રણાર્ી સાંપ્રદાય 

 દેલચાંદ્ર ભશતેા (ઈ.વ.૧૫૮૨)એ સ્થાેર અને પ્રાણનાથે (ઈ.વ.૧૬૧૮-૧૬૯૫) 
જાભનગયભાાં પ્રવયાલેર શ્રીતનજાનાંદ કૃટણપ્રણાભી વાંપ્રદામ ણ આ કારખાંડ દયતભમાન ખફૂ 
તલકસ્મ. જાભનગયનાાં ખીજડા ભાંઠદયની ધભમીિના આચામમ ધનીદાવજી તભેજ એભના છી 
ગાદીએ આલેરા ધભમદાવજી (ગાદી ઈ.વ. ૧૯૪૪)નાાં પ્રેયણા અને રુુાથમથી એભાાં બાયે લધાય 
થમ. વાંપ્રદામભાાં આ કાર દયતભમાન દઢ રાખ જેટરા તળટમ લધમા અને તેઓન પ્રચાય 
નેા, આવાભ ઉયાાંત ાંજાફભાાં તલળે થમ. ગજુયાતભાાં ણ એભની વાંખ્મા લધી. પ્રકાળન 
પ્રવતૃિભાાં ખાવ કયીને વાંપ્રદામગ્રાંથ ‘સ્લરૂવાશફે’ પ્રગટ થતાાં ાિ-ાયામણ લધમાાં તેભજ નલાાં 
૧૦૦ જેટરાાં ભાંઠદય ણ ફાંધામા. આ વાંપ્રદામની સયુતની ગાદી ‘પકીયીગાદી’ અને જાભનગયની 
ગાદી ‘ગશૃસ્થીગાદી’ કશલેાતી. સયુતની ગાદી સ્લાભી પ્રાણનાથથી ળરૂ થઈ.13 તલજાયુ તાકુાભાાં 
પ્રણાભી વાંપ્રદામના અનમુામીઓ ભાત્ર યાભયુા (કુલામડા), ધનયુા (ઘાાંટુ) અને બીભયુા 
(ઘાાંટુ) ગાભભાાં છે. આ વાંપ્રદામનાાં અનમુામીઓ તલજાયુ તાકુાભાાં જ નશી યાંત ુ વભગ્ર 
ભશવેાણા જજલ્રાભાાં ભાત્ર આ ત્રણ ગાભભાાં છે. તેભામ પ્રણાભી વાંપ્રદામનુાં એક ભાત્ર ભાંઠદય 
તલજાયુભાાં યાભયુા (કુલામડા) ગાભભાાં છે. તેન ઈતતશાવ તાવતા ભાભુ ડયુાં છે કે પ્રણાભી 
વાંપ્રદામનાાં પ્રચાય અથે શ્રી પ્રાણનાથ સ્લાભી યાભયુા ગાભભાાં આલેરા શતા. અને અઠશના રક 
તેભના તળટમ ફન્મા શતા. તેભાાં મખુ્મ ાટીદાય કભભા જ આ વાંપ્રદામના અનમુામીઓ છે. 

 આભ, ઉયતત ઠશિંદુ ધભમનાાં વ ાંપ્રદામ તલજાયુ તાકુાભાાં અક્સ્તત્લ ધયાલે છે, અને 
ધાતભિક કામોની વાથ-ેવાથે વેલા કામો ણ કયે છે જે ખયે ખય પ્રળાંવનીમ ફાફત કશલેામ. આ 
વાંપ્રદામની ળરૂઆત જે ઠયક્સ્થતતભાાં થઈ તેનાાંથી લધાયે વાયી ક્સ્થતત અને વભમને અનરુૂ 
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ફદરાલ રાલીને લતમભાનભાાં આ વાંપ્રદામ જે વેલા કામો કયી યહ્યા છે તે ખફૂજ પ્રળાંવનીમ 
કશલેામ.   
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