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મહસેાણા જિલ્ાના પ્રાચીન તલાળો અને ક ુંડ 
ચૌહાણ અસ્મમતાબેન નટળરા, PhD. Student, H.N.G.Uni. Patan 

 

જને જેણે જીલનનયું નાભ આપયયું છે તેને વત ્વત ્લુંદન. જ જમાું લશ ેતમાું 
ળીતતા ફક્ષે છે. જ લગય ન લનસ્તત કે ન શય-ક્ષી જીલી ળકે. છી એ 
ફુંનેનો આતિત એલો ભનયષ્મ જ લગય નબી જ ળી યીતે ળકે  

     જાળમોને વાટી યનાું જાળમો અને ભગૂબભભાુંના જાળમો એલા ફે 
તલબાગભાું લશેંચી ળકામ. તાલ,નદી, વયોલય લગેયે વાટી યની  જવુંતિ છે, 
જમાયે લાલ, કલૂા, કય ુંડએ ભગૂબભ જવુંતિ કશી ળકામ.૧ 

 

અયાજજત પ્રયચ્છા નાભના ગ્રુંથભાું  તાલના છ પ્રકાય ફતાવ્મા છે. વયોલય, 
ભશાવયોલય, બદ્રક, સયબદ્રક, રયઘ અને યયગ્ભ રયઘ. આકાયની દ્રષ્ષ્ટએ 
અધભચુંદ્રાકાયને વયોલય, વતૃાકાયને ભશાવયોલય, ચાય ખયણાલાળુ બદ્રક અને બદ્રની 
ફશાય બદ્રક કે સયબદ્રક કશલેામ છે.૨  
 

તલાળો 
 

થોલ તલાળ : કડી તાલ કો 
 થો તાલનો ઉદબલ વને ૧૯૧૨ ભાું ગામકલાડ યાજમના અભર દયમ્માન 
થમો શતો. તે વભમભાું લયવાદના ાણીને લશી જત ય અટકાલલા તથા યૂતી 
રયસ્સ્થતતને ખાલા એક ભાટીના ાો ફનાલલાભાું આવ્માું શતા. આ ફુંધાાના 
કાયણે આણે આજે જે થોનય તાલ જોઇએ છીએ તે અસ્સ્તતલભાું આવ્યયું. બાયત 
વયકાય દ્વાયા ગયજયાતના અગતમના વાત જરપરાતલત પોટોભાું થોનો વભાલેળ 
કયલાભાું આલેર છે.૩  
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ર્મિષ્ઠા તલાળ : ળડનગર તાલ કો 
 આ તાલનો ઇતતશાવ ૌયાણણક યીતે ભશાબાયતના વભમ શરેા અને 
ઐતતશાતવક યીતે દવભા વૈકાના ઉતયાધભનો ગણી ળકામ. 
લડનગય આજયફાજય અનેક તીથો આલરેા છે. જેની આખ્માતમકાઓ નાગયખુંડભાુંથી 
ભે છે. અબયર પઝર આઇને અકફયીભાું જણાલે છે કે આ ળશયેભાું નાના ભોટા ૩૦૦ 
ભુંરદયો અને વેંકડો તાલો શતા. 
 લડનગયભાું ૭૫ તાલોભાું વૌથી લધય પ્રતવદ્ધ ળશયેના ભધ્મબાગે આલેય 
ળતભિષ્ઠા તાલ છે. સ્થાતનક ફોરીભાું એ વાભેા તાલ છે. આ તાલનયું નાભ 
ળતભિષ્ઠા તાલ ળાથી ડયય  તે ભાટે નાગયખુંડભાું એક આખ્માતમક આલાભાું 
આલેરી છે તે કથા અનયવાય વકૃ યાજાની કન્મા ળતભિષ્ઠાએ ાલભતીજીને તશ્ચમાભ 
કયીને પ્રવન્ન કમાભ શતા. ાલભતીના લયદાનથી તે મયક્ત થઇ અને તેના નાભ યથી 
આ તાલ ળતભિષ્ઠા તાલના નાભથી પ્રતવદ્ધ થયયું. 

 થ્થયની રદલારો અને ત્રણવો વાત ગતથમાલાા આ તાલની ભધ્મભાું 
ફકસ્થ, ાકા આયા-ઓલાયા અને રકનાયા ઉય થોડાક ભુંરદયો આલેરા છે. આ 
તાલની ઉિય-દણક્ષણ અને તશ્ચભ શદ ળશયેને અડે છે. આ તાલની પયત ે
રક્ષ્ભીનાયામણનો આયો, કૃષ્ણ આયો, ટલા આયો , ચોડા આયો જેલા ળશયેની 
તલતલધ જાતી વમશૂોના નાભે ઓલાયાઓ આલેરા છે. આ તાલ કેટયું ૌયાણણક છે 
તેના નક્કય યયાલા ભતા નથી, તથા ૌયાણણક ગ્રુંથોભાું વાભેા તાલ તયીકે 
અનેક જગ્માએ ઉલ્રખે થામ છે.૪ 

  
 

ર્ળસનગરના તલાળો : 
 તલવનગયભાું ગયજયાતના ફીજા બાગોની જેભ ાણીના લોશને આડફુંધ 
ફાુંધીને તેની ભદદથી તાલ ફાનાલલાની પ્રરિમા દેખામ છે. એ ધ્ધતતએ અશીંના 
દેીમા, તિંડારયમા, ભધોક અને ભરાલ તાલો તૈમાય થમા છે.  
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દેલીયા તલાળ : 
 આ તાલ આળયે ૮૪ તલઘાનયું છે. તેનો ઘેયાલો આળયે ૫૦૦૦ ફૂટ એટરે કે 
એક ભાઇરનો છે. ત ેઆળયે ૨૦ ફૂટ જેટયું ઊંડય છે. જમાયે આ તાલભાું ાણી શોમ 
તમાયે તેની આજયફાજયભાું યશરેા કૂલાઓભાું ાણી યશ ેછે. આ તાલ ારડીનો લોશ 
અને ણફરાડીનો લોશ ફાુંધીને તૈમાય કયાયયું છે. આ તાલની ા ભાત્ર ભાટીની છે. 
તેની દણક્ષણ રદળાની ા લધાયે શોી, ઊંચી તથા ભજબતૂ છે. તશ્ચભની ા 
ઉય જીણોધ્ધાય થમાના તનળાનો છે. તેની લૂભ તયપ આ વદીભાું ઇ.વ. ૧૯૧૫ ભાું 
ગુંગાઘાટ, ૧૯૨૪ ભાું જભનાઘાટ, ૧૯૧૮ ભાું ભથયયાઘાટ અને ળુંકયઘાટ, ૧૯૨૪ ભાું 
ભણણકણણિકાઘાટ અને યવનઘાટ ફાુંધલાભાું આવ્મા છે.૫ 

 

ર્િંડારરય  તલાળ : 
 આ તાલ ઘણયું પ્રાચીન ભાનલાભાું આલે છે તમાું ાુંડલોએ તેભના તતા 
ાુંડયયાજાનયું તિંડિાધ્ધ વયાલેયું છે તથેી તે તાલને તિંડારયયય તાલ કશલેા રાગ્મા. 
આ તાલ ય વપતતિ આયો છે. આ વપતતિ આયાના તળલ્ો ૧૭ભી વદીના છે. 
ભાત્ર એભાું એક જૂનયું રકચકનયું તળલ્ છે તેની યના યયાલસ્ત યના અલળેો યથી 
ભાનલાભાું આલે છે કે તે દેણમા તાલ કયતાું ાછના વભમભાું અસ્સ્તતલભાું 
આવ્યયું શળે.૬  
 

મધેક તલાળ : 
 આ તાલભાું ફાયેભાવ ચારે તેટયું ાણી વાયી યીતે વભામ છે. તાલભાું 
ાણીની આલક ઘણી વાયી છે.  

 

દે તલાળ : 
 કડા દયલાજાથી અસ્ગ્નખણૂાભાું જયા થોડે દૂય જેશ્વય જતા ડાબા શાથે આલેયું 
છે. આ તાલ તલસ્તાયભાું દેખામ છે યુંત ય તે છીછરય થાી જેવય ફનેયું શોલાથી 
ાણી લધાયે વભાત યું નથી.૭ 
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ગ ુંજાન  પ્રાચીન તલાળ : 
 ગયુંજા ગાભ તલવનગયની ઉિય – લૂે અને લડનગયથી દણક્ષણ- તશ્ચભે ફુંન ે
નગયોથી ૫ કી.ભી. ના અંતયે આલેયું છે.    
     આ તાલનો તશ્ચભ રદળાનો પ્રાુંતબાગ થ્થયના ઘાટ અને ગતથમાુંથી 
અરુંકૃત છે. તશ્ચભે આલેરા ગતથમાું અને ઘાટને અડીને થ્થયના ફાુંધેરા યર 
લડે તાલની ભધ્મસ્થે આલરે ફકસ્થ ય જઇ ળકામ છે. આ ફકસ્થ ઉય 
પ્રાચીન ભુંરદયનો કેટરોક બાગ અલળેરૂે જલાઇ યહ્યો છે. લી, તાલના 
ગતથમાું વરુંગ્ન યરને એક અરગ થ્થયની વીડી ય છે, જે દ્વાયા નીચરા ભા 
ય શોંચલાની વ્મલસ્થા છે. થ્થયનો યર ફુંન્ને ફાજયએ રગબગ ફબ્ફે ભીટયના 
અંતયે આલેરા ૧૨-૧૨ સ્તુંબો ય ટેકલામરેો છે. જભીનથી ૨ ભીટય ઊંચાઇ સયધીનો 
આ યરનો જે બાગ ખયલ્રો દેખામ છે તે યરનો ઉરો ભા છે અને નીચરા 
ભાના અલળેો દટામેરા નજયે ડે છે. ૮ 

 

ચીમનાબાઇ તલાળ (કાદરપ ર) 
 ચીભનાફાઇ તાલ ભશવેાણા જજલ્રાના ખેયાય તાયકાના કાદયયય ગાભની 
નજીક રૂેણ નદીની ળરૂઆતના બાગભાું આલેર છે. જે વને ૧૯૦૫ ભાું ભતૂલૂભ 
ગામકલાડ યાજમ લખતે આ પ્રથભ લગભનયું તવિંચાઇ તાલ ફાુંધલાભાું આલેર છે.૯  
 

ગામ તલાળ (બો) : 
 આ તાલભાું કયર છ આયા આલેરા છે અને તાલની ઉય કયર ત્રણ ભુંરદય 
આલેરા છે. આ તાલ ગામકલાડ વયકાયના શસ્તકે ખોદામેર છે.આ તાલની 
કાુંઠાની અંદય એક શલાડો અને એક કૂલો ણ છે.૧૦ 
 

ક ુંડ 
 કય ુંડ ળબ્દના અનેક અથો થામ છે. (૧) કય ુંડી- નાનો શલાડો (૨) જભીન ખોદી 
શોમ, મજ્ઞ લગેયેનો અસ્ગ્ન યાખલા ભાટે ચોયવ, ગોાકાય અને ટ્કોણ આકાયનો 
ફાુંધેરો ખાડો (૩) બોંમયાભાુંથી નીકતો ઊંડો ઝાયો, ગતથમાુંલાો કૂલો. આ 
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પ્રકાયના કય ુંડ ખયલ્રા શોમ છે અને તેભાું કલૂાની ચાયેફાજય ગતથમાુંલાા ઓલાયા 
ફાુંધેરા શોમ છે. ૧૧ 
સ્તત ક ુંડ - આખિ : 
 આખજ (જી. ભશવેાણા) ગાભથી થોડે દૂય તળલભુંરદયની ફાજયભાું એક પ્રાચીન 
કય ુંડ આલેરો છે. આ કય ુંડભાું દેલી પ્રતતભાઓ તલળે પ્રભાણભાું શોલાથી ળસ્ક્તકય ુંડ તયીકે 
ઓખામ છે. આ કય ુંડ બદ્રક પ્રકાયનો છે. કય ુંડને કાુંઠાથી આવતૃ કયેર છે. કય ુંડના 
તીમા સયધી શોંચલા ભાટે ાુંચ જેટરી અધભટ્ટળાાઓ ફાુંધલાભાું આલી છે. આ 
કય ુંડ દવભી વદીના ઉિયાધભભાું ફનરેો શોલાનયું ભનામ છે. ૧૨ 

 

અિયા ગૌરી ક ુંડ – ળડનગર 

 અજમાર ભશાદેલના ભુંરદય ાવે આ કય ુંડ આલેરો છે. પ્રાચીન કય ુંડોભાું 
લડનગયના આ ગૌયીકય ુંડનયું સ્થાન ણ ભશતલનયું છે. કય ુંડની ચાયેફાજયના થ્થયોભાું 
અનેક ૌયાણણક મતૂતિઓ કોતયેરી છે. નાગયખુંડભાું ગૌયીતીથભનયું ભશતલ આેયું છે. 
કય ુંડના ાતાભાું ગુંગાજીનયું ાણી આલે છે એલી રોકભાન્મતા છે. આ કય ુંડ નુંદાખ્મ 
િેણીનો એટરે કે રુંફચોયવ ઘાટનો છે અને તભેાું ચાયેફાજયએથી ઉતયલાના 
ગતથમાું અને લચ્ચ ે ગથાયની યચના કયેરી છે.ગથાયની દીલારોભાું અનેક 
તલતલધ સયુંદય અને કરાતભક મતૂતિ તળલ્ો મયકેરા છે. કય ુંડની યચના જોતા એભ રાગે છે 
કે કય ુંડના વભાયકાભ લખતે પ્રાચીન નગયના અસ્તવ્મસ્ત ડેરા તળલ્ોનો આ સ્થે 
રાલીને ઉમોગ થમો છે. તળલ્ોનયું અચોક્ક્વ ભા અને ગોઠલણી ઉયના 
અનયભાનને ટેકો આે છે. આ ગોઠલણી કય ુંડના બાગના ફે ગથાયની બીંતોભાું 
લશેંચામ જામ છે.  
    લૂભ રદળાના  ઉરા ગથાયની બીંતોભાું ાુંચ તથા નીચરા ગથાયની 
બીંતોભાું છ તળલ્ો ભી લૂભ રદળા કયર ૧૧ તળલ્ો છે.  
     તશ્ચભે  ફુંને ગથાયની બીંતો ય અનયિભે ૧૦ તથા ૭ ભી કયર ૧૭, 
દણક્ષણના ફુંન ેગથાયની બીંતો ૫ તથા ૭ ભી કયર ૧૨ ભી અને ઉિયે ફુંન ે
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ગથાયની બીંતો અનયિભે ૭ તથા ૭ તળલ્ો આલેરા છે. આ કય ુંડ વોરુંકીકા 
દયમ્માન ફુંધામો શોમ તેવયું ભનામ છે.૧૩ 

 

ોટેશ્વર ક ુંડ – મહસેાણા : 
 ભશવેાણા જજલ્રાના મયુંજયય ાવે રોટેશ્વય કય ુંડ આલેરો છે. યચના યતલે એ 
ચાય અધભલત યભાકાયન ેએના ભધ્મબાગે કલૂો છે જે વભચોયવ છે.૧૪ 
 

 

 

મોઢેરાનો ક ુંડ : 
 ગયજયાતના વોરુંકી વભમના પ્રતવધ્ધ કય ુંડોભાું ભોઢેયાના સમૂભભ ુંરદયની આગ 
આલેરા કય ુંડ એની સ્થાતમકીમ યચના યતલે નુંદાખ્મ િેણીના વઘા રક્ષણ ધયાલ ે
છે. સમૂભભ ુંરદય વાથે આ કય ુંડ જોડામેરો છે. કય ુંડ રુંફચોયવ ઘાટનો છે. વભગ્ર કય ુંડ અન ે
તેની આવાવ જભીનનો કેટરોક બાગ થ્થય લડે આચ્છારદત કયેરો છે. થોડાક 
ગતથમાું ઊતમાભ છી તલસ્તતૃ ડથાય આલે છે. સમૂભભ ુંરદયની આગ કય ુંડભાું 
ઊતયલાનો મયખ્મ ઘાટ આલેરો છે એ છી પયી ગતથમાું અને ડથાય એ િભ 
કય ુંડની ચાયેફાજયએ પયી લે છે. 
 ગતથમાું અને ડથાયની દીલાર યના ગલાક્ષોભાું અનેક દેલીદેલતાઓનાું 
તળલ્ મકૂલાભાું આવ્મા છે. કય ુંડની લૂભ તયપ તશ્ચભાણબમયખ એક નાનકડા ભુંરદયની 
યચના કયલાભાું આલી છે. એભાું યૂા ભાનલકદની તલષ્ણયની મતૂતિ અદભતૂ છે. કય ુંડના 
ચાય છેડે આલા નાનાું ભુંરદયની યચના કયેરી છે જેના તલતલધ તળલ્ો મયકેરા છે. 

 કય ુંડના લૂભ તયપના ફીજા ડથાયના ફે સ્તુંણબકાયયક્ત ગલાક્ષભાું નતૃમમયદ્રાભાું 
લૈષ્ણલીની પ્રતતભા આલેરી છે. દેલીના જભણા ગ ાવે ગરૂડની આકૃતત અને ડાફા 
ગ ાવે ળુંખની આકૃતત દ્રષ્ષ્ટગોચય થામ છે. 
    સમૂભકય ુંડના ત્રીજા ડથાયભાું તશ્ચભફાજયનાું એક ગલાક્ષભાું બ્રાહ્મીની પ્રતતભા છે. 
દેલી રણરતાવનભાું ફઠેેરા છે. દેલીને ત્રણ મયખ છે. ત્રણમે ભસ્તક ય જમ મયકયટ છે. 
દેલી ચત યબભજ છે. આ પ્રતતભા ૧૧ભી વદી જેટરી  પ્રાચીન જણામ છે.  
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   સમૂભકય ુંડના પ્રથભ ડથાયના તશ્ચભફાજયનાું એક ગલાક્ષભાું એંન્દ્રીની પ્રતતભા 
આલેરી છે. અશી દેલી તત્રબુંગભાું ઊબેર છે. ભસ્તકની ફુંન્નફેાજયએ ભકયમયખનયું 
આરેખન નોંધાત્ર છે.  
 કય ુંડના ફીજા ડથાયના ઉિય તયપના ગલાક્ષભાું એંન્દ્રીની ડ્ભજૂ પ્રતતભા 
આલેરી છે. દેલીના ભસ્તકે જમમયકય ુંટ છે. ભસ્તકની ફુંન્ને ભારધાયો ઉડતા નજયે ડ ે
છે. 
 ઉયયભક્ત ત્રણે પ્રતતભઓ ૧૧ભી વદીની છે. કય ુંડના પ્રથભ ડથાયના ઉિય 
તયપના ગલાક્ષભાું ચામયુંડાની નતૃ પ્રતતભા આલેરી છે. દેલીના ભસ્તક અને મયખ 
બાગ ઘવામરે છે. દેલીના જભણા ગ ાવે સ્ત્રી ફેવેરી છે જે લાજજિંત્ર લગાડતી 
જણામ છે. 
 ફીજી પ્રતતભા કય ુંડના તશ્ચભ તયપના પ્રથભ ડથાયના ગલાક્ષભાું નતૃમમયદ્રાભાું 
જભણો ગ ઊંચો યાખીને ઊબેર ચુંડી ચામયુંડા જોલાભાું આલેરી છે. દેલીના ચાય 
શાથ ૈકી જભણો નીચરો લયદમદૃ્રાભાું છે. જમાયે ઉરા જભણા શાથભાુંન યું આયયધ 
ખુંરડત છે. પક્ત નીચરો દુંડ જલામો છે. 
       કય ુંડના તશ્ચભફાજયના ડથાયના ભધ્મબાગભાું સમૂભની ઊબેરી પ્રતતભા છે. 
ભસ્તકે કુંટક મયકયટ અને શાથભાું ણૂભ તલકતવત વના દ્મ ધાયણ કયેરા છે. 
 કય ુંડના લૂભ તયપના પ્રથભ ડથાયના ભધ્મબાગથી ત્રીજા ગલાક્ષભાું આલરે 
શરયશયાકભ સ્લરૂની વુંય યક્ત પ્રતતભા ણ ૧૦ભી વદીની છે. 
 કય ુંડના દણક્ષણ-લૂભ ખણૂાના ઉિય તયપના ગલાક્ષભાું દ્વદ્વભયજ લાભનની બ્રહ્મચાયી 
સ્લરૂની સયુંદય મતૂતિ છે. અશીં તત્રતલિભની ણ પ્રતતભા આલેરી છે.૧૫ 
જાલેશ્વર મહાદેળનો ક ુંડ – ર્ળસનગર 
 જાેશ્વય ભશાદેલના ભુંરદય ાવે આ કય ુંડ આલેરો છે. બગલાન તળલની જૂા 
કયલા ભાટે આ કય ુંડ ફાુંધલાભાું આલેરો છે. 
 આ કય ુંડના ઉિય-દણક્ષણ અને લૂભ-તશ્ચભભાું લચ્ચે કય ુંડભાું જલા ભાટે ચાય 
દયલાજા આલેરા છે. કય ુંડભાું  યલભ-તશ્ચભ દયલાજો પ્રથભ ડથાયભાું ચાય વલાવવ્મ 
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વોાન િેણી છે. કય ુંડની દીલારોભાું દેલ-દેલીઓની પ્રતતભાઓ નજયે ડે છે. આ કય ુંડ 
આઠવો લભ જયનો ભનામ છે. ૧૬ 

ઉસુંહાર: 
            ગયજયાતના ભયષૃ્ઠ ય ભશવેાણા જજલ્રો અતત વ્યયશાતભક સ્થાન ધયાલ ે
છે. ગયજયાતના તલતલધ બાગોભાું આલેરા અને જયદા જયદા વભમ ેફુંધામેરા નાભાુંરકત 
તાલો અને કય ુંડોના સ્થાતમ ભાટે ગયજયાત ગૌયલ રઇ ળકે છે.  
           તાલો  અને કય ુંડોના ઉલ્રેખો ગ્રુંથોભાું જોલા ભે છે. તેભજ યયાણોભાું 
ણ તેના તલળે ભારશતી ભે છે. એ વભમના કેટરાક નાભાુંરકત તાલો અને કય ુંડોની 
જ્ગગ્માએ શાર જીણોદ્રાય ાભેર સ્થાકીમ સ્લરૂે જોલા ભે છે.  
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