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વિશ્વનું વિલ્પ-સ્થા્પત્ય

પ્રકથાિકનું વનિરેદન

ગુજરાત વિશ્વકોશ ટ્રસટનરે ઉપક્રમરે જ્ાનવિજ્ાનની માકહતી આપતા વિશ્વકોશ-
ની ગ્ંથશ્રેણીના અનરે બાળવિશ્વકોશના સુંદર પ્રકાશન ઉપરાંત મહતિના લોકોપયોગી 
વિષયો પર પ્રમાણભૂત અનરે સિ્કગ્ાહી માકહતી અલગ પુસતકો રૂપરે પ્રગટ કરિાની 
યોજના કરરેલ છરે. આ સંદભ્કમાં ગુજરાત વિશ્વકોશ ટ્રસટરે અતયાર સુધીમાં 33 જ રેટલાં 
પ્રકાશનો કયાાં છરે. શ્ી કસતૂરભાઈ લાલભાઈ વિદ્ાવિસતાર ગ્ંથશ્રેણી, કમ્કયોગી સિ. 
સાંકળચંદ પટરેલ જીિનઘડતર ગ્ંથશ્રેણી, ધનય ગુજ ્કરી કરેનદ્ર પ્રકાશન, હકર ૐ આશ્મ, 
સૂરત પ્રરેકરત પૂજય શ્ીમોટા સંશોધનશ્રેણી તથા શ્ી ગંભીરચંદ ઉમરેદચંદ વિશ્વવિદ્ા 
ગ્ંથશ્રેણી જ રેિી શ્રેણીઓ દ્ારા આ પ્રકારનાં પુસતકો પ્રગટ થતાં રહરે છરે.

ગુજરાત વિશ્વકોશ ટ્રસટ દ્ારા ‘શ્ી ગંભીરચંદ ઉમરેદચંદ શાહ વિશ્વવિદ્ા શ્રેણી’માં 
‘જનીનવિજ્ાન’, ‘લોકવિદ્ા-પકરચય’, ‘આપણાં રાષ્ ્રીય પ્રતીકો’, ‘વલવપ’, ‘ભૂવમવત : 
સિરૂપ અનરે પ્રકાર’, ‘તરસયા મલકનો મરેઘ’, ‘શબદનું સખય’, ‘શહીદ વિનોદ કકના-
રીિાલા’, ‘જંબુકડયા રંગનું ફૂલ અનરે બીજં’ તરેમજ ‘તળની બોલી’ જ રેિાં પુસતકો આ 
શ્રેણીમાં પ્રકાવશત થયાં છરે.

આ શ્રેણીના અવગયારમા મણકા રૂપરે ડૉ. થૉમસ પરમાર વલવખત પુસતક ‘વિશ્વનું 
વશલપ-સથાપતય’ હિરે પ્રગટ થઈ રહું છરે. કોઈ પણ સથળરે પ્રિાસમાં જિાનું બનરે તયારરે  
તયાંની વશલપ-સથાપતયકલા વનહાળીનરે કૌતુક જગરે, આનંદની અનુભૂવત થાય તરેમજ તરેનાં 
ઇવતહાસ અનરે અગતય વિશરે જણિાની ઉતકંઠા જગરે. આિા આશયથી ભારત તરેમજ 
નજીકના પૂિવીય દરેશો, ઇવજપ્ત, ગ્ીક, રોમન, બાયઝરેનટાઇન, રોમનરેસક, ગૉવથક, નિ-
જગૃવત, રીવતિાદી, બરોક, પરદરેશમાં ભારતીય શૈલી, ગુજરાત અનરે મુવસલમ ઉપરાંત 
આધુવનક વિશ્વની વશલપકલા અનરે સથાપતયકલાની ખૂબ સુંદર આકષ્કક રજૂઆત – 156 
જ રેટલાં શ્વરેત-શયામ ઉપરાંત 40 રંગીન વચત્ો સમરેત – કરી છરે. વશલપ-સથાપતયકલામાં 
રુવચ ધરાિનાર સૌ કોઈનરે આ ગ્ંથ ગમશરે એિી આશા છરે.

ગુજરાત વિશ્વકોશ ટ્રસટની સમગ્ પ્રિૃવતિનરે શ્ી પ્રિીણચંદ્ર ગંભીરચંદ શાહનો 
હંમરેશાં હંૂફાળો સહયોગ મળ્ો છરે. ગુજરાતી વિશ્વકોશ ખંડ 9ના પ્રકાશનમાં, વિશ્વ-
કોશભિનના માકહતીકરેનદ્રમાં તરેમજ એની ગ્ંથશ્રેણીમાં એમણરે વન:સપૃહભાિરે આપરેલો 
સહયોગ અવિસમરણીય છરે.

ગુજરાત વિશ્વકોશ ટ્રસટનાં તમામ પ્રકાશનોનરે વયાપક આિકાર મળ્ો છરે. આ 
ગ્ંથનરે પણ તરેિો જ ઉષમાભયયો આિકાર મળશરે એિી અમનરે શ્દ્ા છરે.

20 માચ્ક, 2010 ધીરુભથાઈ ઠથાકર

અમદાિાદ કુમથાર્પથાળ દરેસથાઈ
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પ્રસતથાિનથા

ગુજરાતી વિશ્વકોશના ગ્ંથ 21 માટરે ‘વશલપકલા’ વિશરેનો વયાવપ્તલરેખ લખયો તયારરે  
આદરણીયશ્ી ધીરુભાઈ ઠાકરસાહરેબરે તરેનરે વિસતૃત કરીનરે સમગ્ વિશ્વની વશલપકલા 
વિશરે એક પુસતક તૈયાર કરિાની મનરે જિાબદારી સોંપી. તરે કામ પૂરંુ કયુાં તરે પછી શ્ી 
ઠાકરસાહરેબરે તરેની સાથરે સથાપતયકલાનરે પણ જોડી દરેિાનું સૂચવયું. એ રીતરે આ ગ્ંથની 
પૂિ્કભૂવમકા બંધાઈ હતી. આ બંનરે વિષયોનરે કરેનદ્રમાં રાખીનરે એક પુસતક લખિાની ઘણાં 
િષયોથી મારી ઇચછા હતી તરે ગુજરાતી વિશ્વકોશ ટ્રસટ દ્ારા પૂરી થઈ તરેનો મનરે આનંદ છરે.

આ લઘુ ગ્ંથમાં વિશ્વનાં વશલપ અનરે સથાપતયનું આચમન કરાિિાનો નમ્ર પ્રયાસ 
કયયો છરે. તરેથી તરેમાં કલા અનરે ટકૅવનકની દૃવષ્એ વિશદ ચચા્ક કરી નથી. કરેટલાંક વશલપ 
અનરે સથાપતયનો તાદૃશ વચતાર જોિા મળરે તરે હરેતુથી દરરેક પ્રકરણમાં આકષ્કક વચત્ો 
મૂકિા ઉપરાંત કરેટલાંક રંગીન વચત્ો મૂકીનરે પુસતકની સુંદર રજૂઆત કરી છરે. 

આ ગ્ંથ શાળા-કૉલરેજો-ગ્ંથાલયો તરેમજ વશલપ-સથાપતયના રવસકોનરે ઉપયોગી 
થઈ પડશરે એિી આશા રાખું છુ.ં

મારા રસના વિષયોનું પુસતક પ્રવસદ્ કરિા બદલ ગુજરાતી વિશ્વકોશ ટ્રસટ અનરે 
એમાંયરે વિશરેષ આદરણીયશ્ી ધીરુભાઈ ઠાકરસાહરેબનો અંત:કરણપૂિ્કક આભાર માનું 
છુ.ં આ પુસતક લખિામાં મેં જ રે જ રે ગ્ંથોનો ઉપયોગ કયયો છરે તરે તરે ગ્ંથોના લરેખકોનો 
અનરે પ્રકાશકોનો પણ આભાર માનું છુ.ં

2 માચ્ક, 2010 ્ૉમસ ્પરમથાર

અમદાિાદ



અનુક્મ

1. વશલપ-સથાપતય વિશરે પ્રારંવભક 10

2. ઇવજપ્તની વશલપકલા અનરે સથાપતય 19

3. નજીકના પૂિ્કની પ્રાચીન વશલપકલા અનરે સથાપતય 28

4. ગ્ીક વશલપકલા અનરે સથાપતય 38

5. રોમન વશલપકલા અનરે સથાપતય 51

6. વરિસતી તથા બાયઝરેનટાઈન વશલપકલા અનરે સથાપતય 62

7. મુવસલમ સથાપતય 72

8. રોમનરેસક વશલપકલા અનરે સથાપતય 81

9. ગૉવથક વશલપકલા અનરે સથાપતય 86

10. નિજગૃવતની વશલપકલા અનરે સથાપતય 96

11. રીવતિાદી વશલપકલા અનરે સથાપતય 112

12. બરોક વશલપકલા અનરે સથાપતય 120

13. ભારતીય વશલપકલા અનરે સથાપતય 128

14. પરદરેશોમાં ભારતીય વશલપકલા અનરે સથાપતય 154

15. ગુજરાતની વશલપકલા અનરે સથાપતય 167

16. આધુવનક વિશ્વની વશલપકલા અનરે સથાપતય 187



વિશ્વનું વિલ્પ-સ્થા્પત્ય


ડૉ. ્ૉમસ ્પરમથાર
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વિશ્વનું વિલ્પ-સ્થા્પત્ય

ગુરરથાત વિશ્વકોિ ્ટ્રસ્ટનથાં પ્રકથાિનો
 

કકંમત રૂ.

 1. ગુજરાતી વિશ્વકોશ ગ્ંથશ્રેણી (ખંડ 1થી 25) 20,800

 2. ગાંધીચકરત (તૃતીય આિૃવતિ) 120

 3. કૅનસર (ચોથી આિૃવતિ) 150

 4. ગુજરાત (તૃતીય આિૃવતિ) 400

 5. ગુજરાતના સિાતંત્રયસૈવનકો (માકહતીકોશ) (બીજી આિૃવતિ) 450

 6. ભૂકંપ : માકહતી અનરે ઘટના 60

 7. વિરલ વિભૂવત વિક્રમ સારાભાઈ 60

 8. વિશ્વકોશવિમશ્ક 120

 9. નાટક દરેશવિદરેશમાં 130

10. મરેઘાણીચકરત (બીજી આિૃવતિ) 80

11. ભારત : પ્રવતભા અનરે પકરદશ્કન 500

12. ગુજરાતી રંગભૂવમ : કરવદ્ અનરે રોનક 450

13. વસદ્ાનતસારનું અિલોકન 70

14. લોકશાહી 60

15. જનીનવિજ્ાન (Genetics) 60

16 લોકવિદ્ા-પકરચય 100

17. આપણાં રાષ્ ્રીય પ્રતીકો (બીજી આિૃવતિ) 90

18. વલવપ 70

19. નાટ્યતાલીમના નરેપથયરે 120

20. ભૂવમવત : સિરૂપ અનરે પ્રકાર 80
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21. પ્રિાસી વપરાવમડનો 20

22. હસતપ્રતવિજ્ાન 200

23. Gujarat 650

24. તરસયા મલકનો મરેઘ 150

25. શબદનું સખય 200

26. જતીનદ્ર-વિશરેષ 200

27. શહીદ વિનોદ કકનારીિાલા 80

28. અવભનરેય નાટકો 150

29. ગુજરાતી ગ્ંથસૂવચ (2006) 150

30. ગુજરાતી ગ્ંથસૂવચ (2007) 150

31. ડાયનોસૉર 100

32. રરેલિરેની વિકાસગાથા 100

33. જંબુકડયા રંગનું ફૂલ અનરે બીજં 80

34. તળની બોલી 130
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વિલ્પ-સ્થા્પત્ય વિિરે પ્રથારંવભક 

1. કલથાનો અ્્જ-

વિશ્વના તતિવચંતકોએ જયારથી જીિનનાં રહસયો વિશરે અનુમાન કરિા માંડાં 
તયારથી સૌંદય્ક અનરે કલા વિશરેના વચંતનની શરૂઆત થઈ છરે; પરંતુ સૌંદય્ક અનરે 
કલાનરે સિતંત્ શાસ્ત્ર કરે વિજ્ાન તરીકરે રચિાનો પ્રથમ પ્રયાસ 18મી સદીમાં બોમગાટ્કન 
(Baumgarten) નામના એક જમ્કન વિદ્ાનરે કયયો. સંસકૃત ભાષાનો ‘કલા’ શબદ ‘કલ્’ 
ધાતુ ઉપરથી ઊતરી આવયો છરે. તરે જ રીતરે કલા માટરે અંગ્રેજી ભાષામાં િપરાતો શબદ 
‘Art’ લૅકટન ભાષાના ‘Ars’ ધાતુ પરથી ઊતરી આવયો છરે. બંનરે મૂળ ધાતુઓનો અથ્ક, 
‘જણકારી’, ‘કારીગરી’ એિો થાય છરે. ઈ. પૂ. 600થી ગ્ીક સંસકૃવતમાં કલા વિશરેની 
ચચા્ક થિા લાગી. ગ્ીક સોફીિાદીઓએ (Sophists) કલા વિશરેના વિચાર કરિામાં મહ-
તિનો ફાળો આપયો છરે. સૉક્રરેકટસરે ‘ઉપયોવગતા એ જ કલાનું સૌંદય્ક છરે.’ તરેમ જણાવયું; 
પલરેટોએ આ મતનો સિીકાર કયયો નથી. ‘કલા એટલરે અનુકરણ’ એ પ્રાચીન વયાખયાનું 
પૃથક્કરણ કરીનરે અનુકરણની અનરેક કક્ાઓ તારિી બતાિી. સતય, ઇષ્ અનરે દૈિી 
તતિનરે પલરેટોએ સૌંદય્ક ગણયું છરે. પલરેટોએ કલાકારોનરે આદશ્ક મનુષયસમાજના નીચી 
કોકટનાં અંગ તરીકરે ગણાવયાં. કલા અનરે સૌંદય્કનો સીધા વિજ્ાન તરીકરે સૌપ્રથમ વિચાર 
એકરસટોટલરે કયયો. જોકરે એકરસટોટલના આ વિચારોમાં રૂપપ્રદ કલાઓનો સમાિરેશ થતો 
નથી. એમણરે અનુકરણનરે એક િાસતવિક અનરે યોગય કક્રયા તરીકરે ગણાિી છરે. બોમ-
ગાટ્કન જણાિરે છરે કરે ‘કલાકાર ભલરે દુવનયાનું અનુકરણ કરરે , કારણ કરે આ અનુકરણ 
કરિાથી એ પોતાની આદશ્ક દુવનયાના સજ ્કનની શ્રેષ્ઠતામાં ઉમરેરો કરી શકરે છરે.’ મધય-
કાલ દરવમયાન પણ કલા અનરે સૌંદય્ક િચચરે સંબંધ ન હતો. કલા માત્ કારીગરી તરીકરે 
જ ઓળખાતી હતી. હવથયારકામ અનરે ચણતરકામ, કાવય અનરે વચત્કલા કરતાં િધારરે  
ઉપયોગી ગણાતાં હતાં. કલામાં સૌંદય્કનો અંશ હોઈ શકરે; પરંતુ કલામાં જ સૌંદય્ક 
સમાયરેલું છરે એિી ભાિના ન હતી. નિજગૃવતકાળમાં કાવય અનરે વચત્કલા આ બંનરે 
કલાની યોગયતા સથાવપત થઈ. વલઓનાડયો દ વિનચીએ જણાવયું કરે, ‘કલાકાર પણ એક 
પ્રકારનો ધમ્કગુરુ હોિો જોઈએ, કારણ કરે કલાનો મુખય હરેતુ ઈશ્વર પ્રતયરે પ્રરેમભાિના 
ઉતપન્ન કરિાનો છરે.’ ભારતીય પરંપરામાં પણ આિો જ સૂર જોિા મળરે છરે, Art is the 
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way to God – કલા ઈશ્વર પ્રતયરે દોરી જતો માગ્ક છરે. સતયમ્, વશિમ્ અનરે સૌંદય્કની 
ઉપાસનાનરે કલાની ઉપાસના ગણી છરે.

કલા માનિમનનંુ ખરેડાણ છરે. કલાની મદદ િડરે માનિજીિન સંસકૃવતની ચમક 
ધારણ કરરે  છરે. માનિજીિનનરે જો કલાનો સપશ્ક ન હોય તો તરે ગમરે તરેટલું સમૃદ્ હોિા 
છતાં કૃતાથ્ક થઈ શકતું નથી. જીિનનરે આનંદમય અનરે રસમય બનાિિા માટરે કલાનું 
ખરેડાણ જરૂરી છરે. કલાના ખરેડાણ દ્ારા મનુષય પ્રકૃવતમાં પડરેલાં સૌંદય્કનરે પામિાનો પ્ર-
યતન કરરે  છરે. કલાની સાધના દ્ારા મનુષયરે જ રે કંઈ વસદ્ કયુાં છરે તરેનાથી સમગ્ સૃવષ્માં 
તરે ઊંચા સથાનરે બરેઠો છરે.

કલાના મુખય બરે પ્રકાર પડરે છરે : (1) સામાનય કલાઓ કરે ઉપયોગી કલાઓ 
(applied arts) અનરે (2) લવલતકલાઓ (fine arts). ઉપયોગી કલાઓ માનિના 
ભૌવતક જીિન સાથરે સંકળાયરેલી છરે. તરેનાથી કલાકાર રોજીરોટી મરેળિરે છરે. સુથારી-
કામ, દરજીકામ, સોનીકામ, કંુભારની કલા, રસોઈવિદ્ા, રતનપરીક્ા િગરેરરેનો સમાિરેશ 
ઉપયોગી કલામાં થાય છરે. માનિના મન સાથરે આ કલાઓનરે સંબંધ નથી. લવલતકલા-
ઓમાં વશલપ, સથાપતય, વચત્, સાકહતય અનરે સંગીતનો સમાિરેશ થાય છરે. આ ઉપરાંત 
નૃતય અનરે નાટ્યનો પણ તરેમાં સમાિરેશ કરિામાં આિરે છરે. લવલતકલાઓ ભૌવતક સુખ 
કરતાં મનના આનંદ સાથરે િધુ વનસબત ધરાિરે છરે. વશલપ, સથાપતય અનરે વચત્કલા 
રૂપપ્રદ કલા છરે, કરેમ કરે તરેમાં રૂપ અનરે આકારનરે પ્રાધાનય આપિામાં આિરે છરે. આ 
ત્ણરે કલાઓ આંખ િડરે જોઈનરે માણિાની હોિાથી તરે ચાક્ુષ કલા છરે અથા્કત્ દૃશયકલા 
(visual art) છરે.

રૂપપ્રદ કલા વિશરે સપષ્તા કરતાં શ્ી માકાંડ ભટ્ટ જણાિરે છરે કરે, ‘‘રૂપપ્રદ કલા 
એટલરે મુખયતિરે દૃવષ્થી જ જ રેનું રહસય અથિા હરેતુ ગ્હી શકાય, જ રેમાં પથથર, માટી, 
ધાતુ યા રંગ દ્ારા રૂપ આપી શકાય, જ રેમાં કલાકારની ઇચછા પ્રમાણરે ફરેરફાર કરી 
અિનિા ઘાટ ઘટાિી શકાય અનરે રૂપાંતરો કરી શકાય. પરંતુ કલાકારરે  પોતાના માધય-
મની મયા્કદાઓ સમજિી જોઈએ, કારણ કરે રબરની જ રેમ પથથર, ધાતુ યા માટી સિરેચછા 
મુજબ િાળી શકાતાં નથી. અલબતિ આ માધયમોની મયા્કદાઓ લક્માં રાખીનરે તરેમજ 
તરેમના અનુભિ દ્ારા વસદ્હસતતા કરેળવયા પછી કલાકાર માધયમનરે પોતાના સજ ્કનનરે 
અનુકૂળ અનરે અનુરૂપ બનાિી શકરે છરે.’’ કરેટલાક વિદ્ાનો ઉપયુ્કકત લક્ણોની દૃવષ્એ 
સંગીત, નૃતય અનરે નાટ્યનો પણ રૂપપ્રદ કલાઓમાં સમાિરેશ કરરે  છરે.

2. વિલ્પકલથા

વશલપ શબદ માટરે અંગ્રેજીમાં sculpture શબદ િપરાય છરે, જ રેનો અથ્ક ઘાટ 
આપિાની કલા થાય છરે. સર વસડની કૉવલિનરે Encyclopaedia of Artsમાં આપરેલી 
sculptureની વયાખયા અનુસાર : ‘‘વશલપ એ ઘાટ આપિાની કલા છરે, જ રેનું કામ ઘન 
રૂપમાં કુદરતી પદાથયો અનરે મુખયતિરે માનિશરીરની અનુકૃવતથી ભાિ વયકત કરિાનું 
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અનરે ઉતિરેજિાનું છરે. આ કાય્ક તરે પદાથ્કનાં ત્ણ પકરમાણો – લંબાઈ, પહોળાઈ અનરે 
ઊંડાઈ કરે જડાઈ – માં તરેમનાં િાસતવિક પ્રમાણો દ્ારા કરરે  કરે ફકત બરે પકરમાણો લંબાઈ 
અનરે પહોળાઈ દ્ારા નરે ત્ીજ પકરમાણ ઊંડાઈનો અપચય કરીનરે કરરે .’’

શ્ી માકાંડ ભટ્ટ વશલપની વયાખયા આ પ્રમાણરે આપરે છરે : ‘‘માટી, ધાતુ યા પથથ-
રમાં ચારરે  બાજુએ ઘડરેલાં યા કોતરરેલાં જુદાં જુદાં પાસાંઓ, ગોળ ઊપસરેલા ભાગો 
કરે ખાડાિાળા ભાગો, કાણાં, ખોતરરેલી કરે ઉપસાિરેલી રરેખાઓ, સુંિાળાં કરે ખરબચડાં 
ક્રેત્ો; આ તમામ ભાગોમાં રહરેલાં કદશાસૂચનો અનરે તરેમના સંબંધો તરેમજ આ સંબંધોથી 
ઉતપન્ન થતો આકાર યા આકારો; આ તમામથી બનરેલો પદાથ્ક એટલરે વશલપ.’’

ભારતીય પરંપરામાં ‘વશલપ’ શબદ િરેદોમાં િપરાયો છરે, તયાં એનો અથ્ક ‘વિવિ-
ધતાિાળું’ થાય છરે. પાછળથી એ શબદ ‘રૂપ’ અનરે ‘રૂપ ઘડિાની કક્રયા’ કરે ‘કલા’ના 
અથ્કમાં પણ િપરાયો. ‘ઐતરરેય બ્ાહ્મણ’માં એ શબદ મૂવત્ક, દપ્કણ, િસ્ત્ર, ઘરરેણાં અનરે 
રથાકદ ઘાટની કલાઓ માટરે પણ િપરાયો. ‘કૌશીતકક બ્ાહ્મણ’માં નૃતય, ગીત અનરે 
િાદનના અથ્કમાં વશલપ શબદ પ્રયોજયો. ‘તૈવતિરીય બ્ાહ્મણ’માં કલાતમક રચનાઓ 
ઉપરાંત હસતકલાના ઉદ્ોગોનરે પણ સથાન આપયું. આમ િૈકદક સાકહતયમાં ‘વશલપ’ 
શબદ ઘાટની તરેમજ સિર તથા ગવતની કલાઓ માટરે િપરાયો છરે. ‘અમરકોશ’ના 
જણાવયા પ્રમાણરે ‘કલા િગરેરરેનું કમ્ક (કક્રયા) તરે વશલપ’. હરેમચંદ્રાચાય્ક વશલપમાં કલા અનરે 
વિજ્ાન બંનરેનો સામાનય અથ્ક સૂચિરે છરે. કયાંક વશલપ શબદ ‘વયિસાય’ના અથ્કમાં પણ 
પ્રયોજયો છરે. આમ વશલપ શબદ કોઈ પણ કલા કરે કારીગરી માટરે િપરાય છરે.

માટી, લાકડુ,ં પથથર કરે અનય સખત પદાથ્કમાંથી કાપીનરે, કોરીનરે કરે સુઘડ કરીનરે 
(hewing) કોઈ મનુષય, પ્રાણી, પક્ી, કોઈ કુદરતી પદાથ્ક કરે દૈિી સિરૂપનો ત્ણ 
પકરમાણ કરે બરે પકરમાણ દ્ારા ઘાટ આપિામાં આિરે તરે વશલપ છરે. કયારરેક ધાતુનરે વપ-
ગળાિીનરે પણ આિો ઘાટ આપિામાં આિરે છરે. મનુષય તરેની મૂળ પ્રકૃવત પ્રમાણરે પથથર 
કોતરનાર છરે. (Man is essentially a stone carver.) પથથર કોતરિાની કલા માન-
િજતનું સૌથી પ્રાચીન કૌશલય છરે. આકદમાનિજતની સૌથી પુરાણી કલાતમક પ્રિૃવતિ 
કઈ હતી – વશલપકલા કરે વચત્કલા ? તરેનો ઉતિર વશલપકલા છરે. આકદમાનિ માટરે 
વચત્કલા િૈભિ (luxury) સમાન હતી જયારરે  વશલપકલા તરેના જીિન સાથરે સંકળાયરેલી 
હતી. માટીનાં િાસણો બનાિિાનું કૌશલય તરે વશલપકલાના સહારરે  શીખયો. સંરક્ણ 
માટરે તરેમણરે બનાિરેલા પરેબલસ (pebbles) ફેંકી શકાય તરેિાં અસ્ત્ર (વમસાઇલસ) હતાં. 
આ પ્રકારનાં અસ્ત્ર ઈ. સ. પૂ. 6,00,000 િષ્ક પ્રાચીન આકરિકામાંથી મળી આવયાં છરે. 
આિા ગોળાકાર ગોળાનરે આકાર આપિો તરેનરે માટરે સરળ હતું. સૌથી પ્રાચીન વશલપ 
માટીમાંથી ઘડરેલ જગંલી ભેંસ(clay bison)નું છરે. રિાનસની ટકુ દ’ ઑડોબટ્ક(Tuc d’ 
Audoubert)ની ગુફામાં આિરેલ આ વશલપનો સમય મધય મગડાવલવનયન (middle 
Magdalenian) - ઈ. સ. પૂ. 13,000થી 10,000નો છરે.

રચનાની દૃવષ્એ વશલપો બરે પ્રકારના ઘાટ અથિા આકાર ધારણ કરતાં જોિા 
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મળરે છરે – પૂણ્કમૂત્ક વશલપ (sculpture in round) અનરે અંશમૂત્ક વશલપ (sculpture 
in relief).

જ રે વશલપ ચારરે  બાજુથી કોતરરેલું હોય અથિા તો એની રચના એ રીતરે કરિામાં 
આિી હોય કરે જ રેનું સનમુખ દશ્કન, પાશ્વ્ક દશ્કન અનરે પશ્ાત્ દશ્કન સંપૂણ્ક રીતરે નજરરે  
પડતાં હોય એિાં વશલપનરે પૂણ્કમૂત્ક વશલપ કહરે છરે.

કરેટલીક િખતરે જરૂરી માપના પદાથ્કના અભાિનરે લીધરે ચારરે  બાજુથી જોઈ શકાય 
એિાં પૂણ્કમૂત્ક વશલપો રચી શકાતાં નથી. આથી ફલક કરે સપાટીનો આધાર લઈનરે 
વશલપનું સજ ્કન કરિામાં આિરે છરે. આિાં વશલપનરે અંશમૂત્ક વશલપ કહરેિામાં આિરે છરે. 
આનરે ઉપસાિરેલાં વશલપો કરે ફલક વચત્ો તરીકરે પણ ઓળખિામાં આિરે છરે. આિાં વશલપો 
સિતંત્ રીતરે ઊભાં હોતાં નથી; પરંતુ કોઈ એક ફલક એટલરે કરે સપાટી ઉપર તરેમનરે 
ઉપસાિરેલાં હોય છરે. તરેથી આિાં વશલપોનું પશ્ાત્ દશ્કન થઈ શકતું નથી. તરેનું સનમુખ 
દશ્કન જ થાય છરે. અંશમૂત્ક વશલપના પણ ત્ણ પરેટા-પ્રકારો પડરે છરે : (1) જ રે વશલપનો 
ઉઠાિ ખૂબ જ ઓછો અથિા નકહિત્ કરિામાં આિરે તરેનરે અલપ મૂત્ક વશલપ (low 
or bas relief) કહરે છરે. (2) જ રે વશલપનો લગભગ અડધા જ રેટલો ભાગ ઉપસાિરેલો 
હોય તરેનરે અધ્કમૂત્ક (half relief) વશલપ તરીકરે ઓળખિામાં આિરે છરે. (3) જ રે વશલપનો 
લગભગ પોણો ભાગ ઉપસાિરેલો હોય તરેનરે અવતમૂત્ક કરે અવધક મૂત્ક (high relief) 
વશલપ કહરેિામાં આિરે છરે. બીજ અનરે ત્ીજ પ્રકારનાં વશલપોમાં ઘરેરંુ તથા ઊંડુ ંકોતરકામ 
જોિામાં આિરે છરે. કયારરેક માત્ રરેખાઓ દ્ારા જ વશલપકામ કરિામાં આિરેલું જોિા મળરે 
છરે. આ પ્રકારનાં વશલપોનરે કવષ્કત રરેખાવચત્ો (incised drawing) તરીકરે ઓળખિામાં 
આિરે છરે.

ધાતુનાં વશલપો બનાિિા માટરે સૌપ્રથમ વશલપ મીણનું બનાિિામાં આિરે છરે. 
મીણના આ વશલપની ફરતરે ભીની માટીનો વપંડ ચોંટાડી દરેિામાં આિરે છરે અનરે નીચરેની 
બાજુ કાણં રાખિામાં આિરે છરે. તરે સુકાઈ જય પછી તરેનરે ભઠ્ીમાં પકિિામાં આિરે 
છરે. આથી વપંડ પકિ થાય છરે અનરે અંદરનું મીણ ઓગળીનરે વછદ્ર િાટરે બહાર નીકળી 
જય છરે. મીણના વશલપની આકૃવતની છાપ માટીના વપંડમાં અંદરની બાજુએ પડરે છરે. 
આ રીતરે વશલપનો સાંચો તૈયાર થાય છરે. તરે પછી વછદ્ર દ્ારા પ્રિાકહત ધાતુ તરે સાંચામાં 
રરેડિામાં આિરે છરે. ધાતુ ઠરી ગયા બાદ માટીનો વપંડ તોડીનરે વશલપ બહાર કાઢિામાં 
આિરે છરે. તરેનરે ઘસીનરે લીસું કરિામાં આિરે છરે. આ રીતરે ધાતુવશલપ બનાિિાની પદ્વતનરે 
‘મધુવચછષ્ વિદ્ા’ (cire-perdue or lost-wax) કહરેિામાં આિરે છરે. ધાતુ-વશલપો ઘન 
(નક્કર) અથિા સુવષર (પોલાં) હોય છરે.

વશલપમાં આકાર અનરે પ્રમાણનરે પ્રાધાનય આપિામાં આવયું છરે. વશલપમાંનાં 
અંગોપાંગો અદૃ્ભુત અનરે સુડોળ બનાિિાં જોઈએ. જ રેથી આ અિયિો િધુ તાદૃશ અનરે 
રમયતાનો ભાસ કરાિરે. શુક્રનીવતસારમાં સાચું જ કહું છરે કરે લાખોમાં કોઈક જ સ્ત્રી કરે 
પુરુષમાં શારીકરક સૌંદય્ક કરે સૌષ્ઠિ સંપૂણ્ક રૂપરે વિલસતું હોય છરે અનરે તરેથી ભારતીય 
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કલાકારોએ સૌંદય્કનરે વનષપન્ન કરતાં સ્ત્રી-પુરુષનાં અંગોપાંગોનું સારૂપય પ્રાકૃવતક પદાથયો, 
પ્રાણીઓ નરે પક્ીઓનાં અંગોપાંગમાંથી મરેળવયું છરે. પકરણામરે ઈંડાં કરે પાનના ઘાટરે મુખનરે, 
ધનુષયરે કપાળનરે, લીમડાના પાન કરે ધનુષયરે ભ્રમરનરે, કમલ, કમલ-પત્, મતસય, ખંજન 
પક્ી અનરે હરણનાં નરેત્ોએ નરેત્નરે, વતલપુષપ કરે શુકની નાવસકાએ નાકનરે, વબમબફળરે 
ઓષ્ઠનરે, શંખરે ગળાનરે, વસંહકટી કરે ડમરુએ કટીનરે, હાથીના ગંડસથળરે સકંધનરે, કરેળરે સ્ત્રીના 
ઊરુ િગરેરરેનરે પોતાના ઘાટ બક્યા. તદુપરાંત શારીકરક અંગભંગીઓ, મુદ્રાઓ િગરેરરેએ 
મૂવત્કઓનરે ભાિિાહી સિરૂપ બક્િામાં પણ અનુપમ ફાળો આપયો છરે.

પ્રવતમાના પ્રતયરેક અંગરેની રચના તરેની (પ્રવતમાની) ઊંચાઈ અનુસાર ભારતીય 
શાસ્ત્રકારોએ સપષ્ રીતરે દશા્કિી છરે. રૂપમંડન, વિષણધમયોતિરપુરાણ, દરેિતામૂવત્કપ્રકરણ, 
અવનિપુરાણ, મતસયપુરાણ, શુક્રનીવતસાર, સમરાંગણ સૂત્ધાર, માનસાર, કાશયપવશ-
લપ, બૃહતસંકહતા અનરે માનસોલ્ાસ જ રેિા ગ્ંથોમાં પ્રવતમાના અંગપ્રતયંગોના પ્રમાણની 
ચચા્ક કરિામાં આિી છરે. ભારતનાં પ્રાચીન પ્રમાણોમાં તાલ અનરે અંગુલ મુખય એકમ 
(unit) ગણાય છરે. તાલ એટલરે એક મુખ જ રેટલી લંબાઈ. અહીં મુખ એટલરે કપાળની 
ઉપર શરૂ થતા િાળની હદથી દાઢીના મધયના અંત સુધીનો વિભાગ. તાલનો બારમો 
ભાગ એટલરે અંગુલ અથા્કત્ 1 તાલ = 12 અંગુલ. કપાળની લંબાઈ ચાર અંગુલ, નાકની 
લંબાઈના ચાર અંગુલ અનરે નાકની નીચરેથી દાઢીના અંત સુધીના ચાર અંગુલમાં મુખના 
આ ત્ણ ભાગ િહેંચાય છરે. એ રીતરે હથરેળીની લંબાઈ 12 અંગુલ, જઘંાની ઊંચાઈ 24 
અંગુલ, કંઠની ઊંચાઈ 4 અંગુલ, કાન 2 અંગુલ પહોળા અનરે 4 અંગુલ ઊંચા, નરેત્ 
3 અંગુલ લાંબાં, માથાનો પકરઘ 36 અંગુલ, ગરદનની પહોળાઈ 8 અંગુલ અનરે તરેનો 
પકરઘ 24 અંગુલ િગરેરરે .

ભારતીય પ્રવતમામાં તાલનું પ્રમાણ
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ભારતની જ રેમ યુરોપમાં પણ વશલપનાં અંગ-ઉપાંગોનાં પ્રમાણ વિશરે વિચાર થયો 
છરે. ઈ. સ. પૂ. પાંચમી સદીમાં ગ્ીસમાં થઈ ગયરેલા પૉવલવકલટસ (Polyclitus) નામના 
પ્રવસદ્ વશલપકારરે  માનિદરેહની રચનાનો પ્રથમ અભયાસ કયયો. પૉવલવકલટસ હથરેળીનરે 
મુખય પ્રમાણ – મુખય એકમ (unit) ગણીનરે અંગ-પ્રતયંગના પ્રમાણનો વનદદેશ કયયો છરે; 
જ રેમ કરે પાદ(foot)ની લંબાઈ 3 હથરેળી, નીચરેના પગની લંબાઈ 6 હથરેળી, દૂંટીથી કાન 
સુધીની લંબાઈ 6 હથરેળી હોિાનું જણાવયું છરે. ઈ. સ. પૂ. 4થા સૈકામાં થઈ ગયરેલા 
વલવસપસ (Lysippus) નામના વશલપકારરે  આ પ્રમાણમાં ફરેરફાર કયયો. ગ્ીક વશલપક-
લામાં શરીરના પ્રમાણ કરતાં મસતક નાનું રચિામાં આવયું છરે. તરેની પાછળ પડછ્ંદ 
શરીર અનરે ગૌરિની ભાિના વયકત કરિાનો હરેતુ રહરેલો છરે. યુરોપમાં તરે પછી પ્રચવલત 
માનિદરેહ-પ્રમાણ ઉપયુ્કકત ગ્ીક પ્રમાણનરે આજકદન સુધી અનુસરરે  છરે. આ પ્રમાણમાં 
ખોપરીની ટોચથી દાઢીના અંત સુધીના વિભાગનરે મૂળ એકમ ગણિામાં આિરે છરે. 
મનુષય આકારનરે સાડાસાત અથિા આઠ મસતકની લંબાઈિાળો ગણિામાં આિરે છરે. 
આ પ્રમાણ અનુસાર માથાની ટોચથી દાઢી સુધીની લંબાઈ 1 મસતક, દાઢીથી ડીંટ 
(nipple) સુધીની લંબાઈ 1 મસતક, ડીંટથી નાવભ(navel)ની લંબાઈ 1 મસતક, સાથળના 
મૂળથી ઘૂંટણ સુધીની લંબાઈ 1 મસતક, બંનરે ખભા િચચરેની પહોળાઈ 2 મસતક, કટીની 
પહોળાઈ 1 મસતક, બરે ડીંટ િચચરેની પહોળાઈ 1 મસતક, ઘૂંટણની પહોળાઈ અધ્ક મસતક 
િગરેરરે . ભારતીય વશલપશાસ્ત્રોનાં પ્રમાણ અનરે પ્રાચીન ગ્ીક પ્રમાણ િચચરે ઘણો તફાિત 
છરે તરે ધયાનમાં રાખિું જરૂરી છરે.

િૈજ્ાવનકોએ તરેમજ કલારવસકોએ શરીરરચનાશાસ્ત્ર (Anatomy) તરેમજ માન-
િિંશશાસ્ત્ર(Anthropology)ની દૃવષ્એ સ્ત્રી-પુરુષના સેંકડો દરેહોનો અભયાસ કરીનરે 
જનસાધારણ પ્રમાણ નક્કી કયુાં છરે, પરંતુ આ પ્રમાણ કલા માટરે યોગય છરે કરે નકહ તરે 
ચચા્કનો વિષય છરે. શરીરરચનાશાસ્ત્ર અનુસાર નક્કી કરરેલ પ્રમાણમાં મુખય એકમ 
મસતક(Head)નરે ગણયું છરે. ખોપરીની ટોચથી દાઢીના અંત સુધીની લંબાઈ એટલરે 1 
મસતક. આ પ્રમાણરે માનિદરેહની ઊંચાઈ 71 થી 8 મસતક નક્કી કરિામાં આિી છરે. સ્ત્રી 
અનરે પુરુષના દરેહો િચચરે રહરેલા તફાિતનરે પણ વશલપીએ વશલપસજ ્કન િખતરે ધયાનમાં 
રાખિો જોઈએ. જ રેમ કરે પુરુષના મસતક કરતાં સ્ત્રીનું મસતક પ્રમાણમાં નાનું હોય છરે, 
સ્ત્રીનું ધડ પુરુષના ધડ કરતાં લાંબું હોય છરે, સ્ત્રીઓનો પાદ નાનો હોિાથી સ્ત્રીદરેહની 
લંબાઈ 7 પાદ થાય છરે અનરે પુરુષનો પાદ મોટો હોિાથી પુરુષદરેહની લંબાઈ 61 પાદ 
થાય છરે. સ્ત્રી અનરે પુરુષના દરેહોની પહોળાઈમાં જ મુખય તફાિત હોય છરે. સ્ત્રીઓનો 
ઉદરપ્રદરેશ પુરુષના ઉદરપ્રદરેશ કરતાં વિશરેષ ગોળાકાર હોય છરે, તરેમજ સ્ત્રીની જંઘ 
પુરુષની જંઘ કરતાં જડી હોય છરે. મનુષયદરેહમાં બાળપણથી માંડીનરે પુખતિય સુધીમાં 
થતા પ્રમાણના ફરેરફારોનરે પણ મૂવત્કકારરે  લક્માં રાખિા જોઈએ.

બાળકના જનમ િખતરે તરેનું માથું શરીરના અનય ભાગો કરતાં ખૂબ જ મોટુ ંહોય 
છરે. પુખત િયના મનુષયના માથા કરતાં બાળકના માથાની લંબાઈ અધવી હોય છરે. જનમ 
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સમયરે બાહુ, ઘૂંટણ અનરે ઘૂંટી િચચરેનો પગ તથા પાદ લગભગ સરખી લંબાઈમાં હોય 
છરે. ધડનું પ્રમાણ જનમસમયરે 3 મસતક, 9 િષ્કની િયરે 33 મસતક, 15 િષ્કની િયરે 32 
મસતક અનરે 25 િષ્કની િયરે 4 મસતક હોય છરે.

શરીરરચનાશાસ્ત્રની દૃવષ્એ મુખના સનાયુઓ અનરે ઇવનદ્રયો દ્ારા મનુષયની 
લાગણીઓ અનરે ભાિનાઓ વયકત થતી હોય છરે. જ રેમ કરે, મુખના ભાિોની રજૂઆત 
કપાળ, ભ્રમર, આંખ, હોઠો, નાક િગરેરરેમાં થતી વિકૃવતઓ અથિા રૂપાંતરો દ્ારા થાય 
છરે. ભાિવનદશ્કન શરીરની વસથવત (pose), મુખની વસથવત તરેમજ હાથ-પગની વસથવતઓ 
ઉપર પણ આધાકરત છરે. તમામ પ્રકારની આનંદપ્રદ લાગણીઓના અનુભિ િખતરે 
ભ્રમરો, પોપચાં, નસકોરાં અનરે મોઢાના ખૂણાઓ ઉપર િળરેલાં હોય છરે.

3. સ્થા્પત્યનો અ્્જ અનરે તરેનથા પ્રકથારો 

લવલતકલાઓના િગ્કમાં સથાપતયકલાનો પણ સમાિરેશ થાય છરે. વચત્કલા અનરે 
વશલપકલાની જ રેમ સથાપતયકલા રૂપપ્રદ કલા (plastic art) છરે. કોઈ પણ દરેશના 
સમાજમાં સથાપતયનું અનરેરંુ સથાન છરે. તરે દ્ારા તરે દરેશનો ઇવતહાસ જણી શકાય છરે. 
પોતાના સથાપતયકીય િારસા િડરે કોઈ પણ દરેશ ગૌરિ અનુભિરે છરે. સથાપતય એ બધા 
યુગનું છાપખાનું છરે અનરે તરે જ રે કાળમાં બંધાયું હોય તરે કાળના સમાજનો ઇવતહાસ 
રજૂ કરરે  છરે. સથાપતય એ સથાનનો આતમા છરે. યુરોપમાં સથાપતયનો ઇવતહાસ એ 
કલાના ઇવતહાસની મહતિની શાખા તરીકરે વિકાસ પામયો છરે. સથાપતયકીય ઇવતહાસ 
ઘણો ઉપયોગી નીિડો છરે. કારણ કરે કોઈ પણ રાજકીય કરે ઐવતહાવસક પ્રવતધિવનનો 
અભયાસ કરિા માટરે સથાપતય અવનિાય્ક દસતાિરેજી પ્રમાણ છરે.

સથાપતયની વયાખયા આપતાં સર વસડની કૉવલિન જણાિરે છરે કરે, ‘સથાપતય ઘાટ 
આપિાની કલા છરે. એનું કાય્ક ક્રમબદ્ અનરે વિભૂવષત વપંડોનાં સંયોજનથી લાગણી 
વયકત કરિાનું અનરે ઉતિરેવજત કરિાનું છરે.’ કોઈ પણ મકાનનરે કરે ઇમારતનરે સથાપતયક-
લાના નમૂના તરીકરે ન ગણાિી શકાય; પરંતુ જ રે મકાનના ઘાટમાં લાગણી વયકત કરિાનું 
અનરે દશ્કકમાં તરે ઉતિરેવજત કરિાનું સામથય્ક હોય એિાં મકાનોનરે જ લવલતકલામાં 
મૂકી શકાય. લાગણીનો સપશ્ક ધરાિતી ઇમારતનરે સથાપતય કહી શકાય. સથાપતયનું 
કામ વનયત ક્રમમાં પદાથયોનરે સપ્રમાણ ગોઠિી કરે તરેનું સંયોજન અમુક પ્રકારનો ભાિ 
(emotion) ઉપજિિાનું છરે. સપ્રમાણતા (proportion) એનો પ્રાણ છરે. સથાપતયમાં 
ભાિ વિશરે લખતાં શ્ીઅરવિંદ જણાિરે છરે કરે, ‘તાજ માત્ એક શાહી ઇશકબાજીનું 
ઇવનદ્રયલક્ી સંસમરણ નથી અથિા ચંદ્રમાની તરેજસિી ખાણોમાંથી ખંકડત કરરેલું કોઈ 
પરીપ્રદરેશનું જદુઈ આકષ્કણ નથી; પરંતુ મૃતયુ પછી જીિંત પ્રરેમનું એક શાશ્વત સિપન છરે. 
આતમાની જ રેમ પ્રરેમ હણી શકાતો નથી. (न हन्यते). તરેનું સંસમરણ તાજમહરેલ કરાિરે છરે. 
મકબરાઓ મોતથી પર બરેહસતના સૌંદય્ક અનરે આનંદ લગી પહોંચી જય છરે. ફતરેહપુર 
વસક્રીની ઇમારતો કોઈ સ્ત્રૈણ વિલાસની અિનવતનાં સમારક નથી. અકબરના સમયના 
માનસનરે માટરેનું એક કઢગંું િણ્કન પણ ઉદાતિતા, સામથય્ક અનરે સૌંદય્કનરે આકાર આપરે 
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છરે, જ રે પાવથ્કિ કળણમાં ખૂંપી ગયરેલા નથી પણ તરેમના પર આવધપતય દશા્કિરે છરે.

સથાપતયમાં અક્કડ અનરે અતડી રરેખાઓ(stiff lines)નરે બદલરે લયયુકત રરેખાઓ 
(flowing lines) જ રેટલી િધારરે  હશરે તરેટલું સથાપતય નયનરમય બનશરે. મંકદર, મવસજદ 
અનરે ચચ્કના સથાપતયમાં લયયુકત રરેખાઓનું આવધપતય હોિાથી તરે આકષ્કક લાગરે છરે.

સંસકૃતમાં સથાપતય માટરે ‘િાસતુ’ શબદ પ્રયોજયો છરે. ભારતીય પરંપરામાં િા-
સતુ-બ્હ્મની કલપના કરિામાં આિી છરે. શબદ-બ્હ્મની કલપનાથી વયાકરણ, રસ-બ્હ્મની 
કલપનાથી કાવય અનરે નાદ-બ્હ્મની કલપનાથી સંગીત ઉદભિરે છરે તરેમ પાષાણ કરે ઈંટ િડરે 
બંધાયરેલા મંકદરમાં પુરુષની કલપના કરીનરે િાસતુ-બ્હ્મની કલપના કરિામાં આિી છરે.

સથાપતયનરે બરે િગ્કમાં િહેંચી શકાય : (1) ધાવમ્કક સથાપતય (religious 
architecture); જ રેમ કરે સતૂપ, ચૈતય, વિહાર, મંકદર, મવસજદ, ચચ્ક િગરેરરે . (2) નાગકરક 
સથાપતય (civil architecture) કરે (secular architecture); જ રેમ કરે મહરેલો, કકલ્ાઓ, 
વિલા, કાયા્કલયનાં મકાનો, હોટલો, હૉવસપટલો, રરેલિરેસટરેશનો, પુલ, િાિ, કૂિા, તળાિ, 
કંુડ િગરેરરે .

બાંધકામની દૃવષ્એ પણ સથાપતયના બરે િગ્ક પડરે છરે : (1) ઇમારતી (structural) 
: આ પ્રકારનાં સથાપતય જમીન ઉપર પથથર, ઈંટ કરે લાકડાં િડરે બાંધરેલાં કરે ચણરેલાં હોય 
છરે. (2) શૈલાતમક (rock-cut) : આ પ્રકારનાં સથાપતય ખડક કરે પિ્કતમાં ગુફા સિરૂપરે 
અથિા કોઈ મોટી વશલામાંથી કંડારરેલાં હોય છરે.

સથાપતયકલામાં વિવિધ આકારોનું પ્રાધાનય હોય છરે. ભૂવમવતની દૃવષ્એ 
સૃવષ્ની રચનાના તમામ આકારોમાં મૂળભૂત ચાર આકારો ગણાય છરે : 1. ગોળાકાર 
(spherical), 2. ચોરસ (cube), 3. શંકુ આકાર (pyramidal) અનરે 4. નળાકાર 
(cylindrical). આ મૂળભૂત આકારો પર તમામ સથાપતય અનરે વશલપકલાનાં મંડાણ 
થયાં છરે. ગવત અનરે વસથરતા આ આકારોનાં મુખય બરે લક્ણો છરે. સમચોરસ આકાર 
વસથરતાનો ભાસ કરાિરે છરે. શંકુ આકારમાં બરે ઊભી બાજુઓ ઊધિ્કગવત અનરે આડી 
બાજુમાં વસથરતાનો ભાસ થાય છરે. ગોળાકારમાં અવસથરતા અનરે પકરભ્રમણની ગવત 
રહરેલી છરે. ગ્ીકના મહાન ગવણતશાસ્ત્રી પાયથાગોરાસરે ગોળાકારનરે ઘનાકારોમાં સુંદર 
આકાર તરીકરે ગણાવયો છરે. નળાકારમાં તરેની લંબાઈની એક યા બીજી બાજુ તરફ 
ગવતનો ભાસ થાય છરે. ગવત એટલરે આપણી દૃવષ્ જ રે રીતરે એ આકારો તરફ ફરરે  છરે 
અનરે પકરણામરે જ રે ગવતમયતાનો ભાસ થાય છરે તરે આકારોમાં રહરેલ આકષ્કણ શવકત એ 
તરેમનું ત્ીજુ ંલક્ણ છરે. જ રેમ કરે, સીધી રરેખા કરતાં ગોળ રરેખા પર આપણી દૃવષ્ િધુ 
સમય ટકી રહરે છરે, ચોરસ કરતાં ગોળ પર દૃવષ્ િધુ સમય ટકરે છરે, ગોળાકાર કરતાં 
વમશ્ આકાર પર દૃવષ્ એથી પણ િધુ ટકરે છરે. એક જ પ્રકારના સૂર સાંભળિાનો કંટાળો 
આિરે છરે તરે જ રીતરે એક જ પ્રકારનો આકાર જોિાનો પણ કંટાળો આિરે છરે. આથી 
જ કોઈ એક સથાપતયમાં વિવિધ આકાર સજ ્કિામાં આિરે છરે. દા.ત. નાગર શૈલીનાં 
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મંકદરોમાં ગભ્કગૃહ ઉપર મુખય અનરે ગૌણ વશખરો, મંડપ અનરે પ્રિરેશચોકી પર ઘુંમટો 
હોય છરે. મવસજદની છત પર નાના-મોટા ઘુંમટો અનરે મવસજદના પ્રાથ્કના ખંડની બંનરે 
બાજુના ખૂણરે અથિા મુખય પ્રિરેશની કમાનની બંનરે બાજુ વમનારા ઊભા કરિામાં આિરે 
છરે. ચચ્ક-સથાપતયમાં પણ આ રીતરે વિવિધ ઘાટ જોિા મળરે છરે. આધુવનક સથપવતઓ 
અનરે વશલપકારોનરે ઉપયુ્કકત મૂળભૂત ચાર આકારો અપૂણ્ક જણાતાં 7 નિીન આકારો 
ગણાવયા છરે : 1. ગોળાકાર (spherical), 2. શંકુ આકાર (pyramidal), 3. વત્પાશ્વા્કકાર 
(prism), 4. ફલક (plank), 5. પટ્ટી (strip), 6. દંડ (rod) અનરે 7. સપા્કકાર (spiral).

રૂપપ્રદ કલાનો મુખય ધયરેય આકારોનાં પરોક્ અનરે પ્રતયક્ તતિો અનરે લાક્વણક-
તાઓમાં રહરેલાં આકષ્કણ-તતિોનો સુમરેળ સાધી કલાસજ ્કન કરિું તરે છરે.

કારીગરી અનરે શૈલી આ બરે શબદો રૂપપ્રદ કલામાં ખૂબ જ પ્રચવલત છરે. કારીગરી 
એટલરે Technique અનરે શૈલી એટલરે style. (શૈલી માટરે school શબદ પણ પ્રયોજય 
છરે.) આ બંનરે શબદો િચચરે ખાસ અથ્કભરેદ નથી. રંગ અનરે રરેખા, માટી યા લાકડુ ંકરે પથથર 
જ રેિાં માધયમમાં કલાકાર જ રે વસદ્હસતતા કરેળિરે છરે અનરે જ રે કારીગરી કરે હથોટી િડરે 
પોતાના હરેતુનરે મૂત્ક સિરૂપ આપરે છરે તરેનરે કારીગરી (Technique) કહરેિાય છરે. કોઈ પણ 
એક કારીગરી રચાયા પછી કલાકાર એનો ફરી ફરી ઉપયોગ કરરે  તયારરે  તરેનરે શૈલી યા 
પદ્વત (style) કહરે છરે. જ રેમ જુદી જુદી જતના ભાત રાંધિાની રીતમાં ફરેરફાર હોય 
છરે તરેમ એક માધયમની પણ અનરેક કારીગરીઓ હોય છરે; અનરેક શૈલીઓ હોય છરે. 
કારીગરી અનરે શૈલી દ્ારા વયકત થતા કલાતતિમાંથી કલાનુભિ થાય છરે.
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1. વિલ્પકલથા 

આકરિકાના ઈશાન ખૂણામાં આિરેલો મરેવમફસથી કરેરો સુધીનો પ્રદરેશ પ્રાચીનકાળમાં 
‘વમસર’ તરીકરે ઓળખાતો. આ પ્રદરેશમાં િહરેતી નાઇલ નદીનરે કાંઠ રે એક સમૃદ્ સંસકૃ-
વતનો ઉદભિ અનરે વિકાસ પ્રાચીનકાળમાં થયો હતો. આ સંસકૃવત વમસરની સંસકૃવત 
અથિા ઇવજપ્તની સંસકૃવત તરીકરે ઓળખાય છરે. આ સંસકૃવત ઈ. સ. પૂ. 10,000 િષ્ક 
પુરાણી ગણાય છરે. જગતની પ્રાચીન સંસકૃવતઓમાં ઇવજપ્તની સંસકૃવત મહતિનું સથાન 
ધરાિરે છરે. ઇવજપ્તની સંસકૃવતની સમૃવદ્નું મુખય કારણ નાઇલ નદી છરે, તરેથી આ સંસકૃ-
વતનરે નાઇલ નદીની પુત્ી તરીકરે ઓળખિામાં આિરે છરે. ઇવજપ્ત નાઇલ નદીનું િરદાન 
છરે. ઇવજપ્તના બરે વિભાગ પાડિામાં આિરે છરે : (1) નાઇલ નદી પહાડોમાં થઈનરે િહરે છરે 
તરે દવક્ણનો પ્રદરેશ – ઉપલું ઇવજપ્ત અનરે (2) સપાટ મરેદાનમાં િહરે છરે તરે ઉતિરનો પ્રદરેશ 
– નીચલું ઇવજપ્ત. આ સંસકૃવતની પ્રાચીનતા છરેક પાષાણયુગ સુધી જય છરે. તરેનો ઐવત-
હાવસક કાળ ઈ. સ. પૂ. 4000થી શરૂ થાય છરે. આ ઐવતહાવસક કાળનરે ત્ણ વિભાગમાં 
િહેંચી નાંખિામાં આિરે છરે : (1) પ્રાચીન યુગ અનરે વપરાવમડ યુગ (ઈ. સ. પૂ. લગભગ 
3400થી 2475); (2) મધયયુગ અથિા સામંતયુગ (ઈ. સ. પૂ. 2475થી 1718) અનરે 
(3) સામ્રાજય અથિા નૂતન સામ્રાજય યુગ (ઈ. સ. પૂ. 1580થી ઈ. સ. 1150). ઈ. સ. 
પૂ. 1718થી 1580ના સમયગાળા દરવમયાન અહીં પરદરેશી સતિા સથપાઈ હતી. પ્રાચીન 
યુગમાં થઈ ગયરેલા રાજ મીનીસરે ઉતિર વમસર અનરે દવક્ણ વમસરનરે રાજકીય રીતરે 
એકત્ કયા્ક. મરેવમફસનરે રાજધાનીનું નગર બનાવયું. ઈ. સ. પૂ. 10મી સદીથી રાજશાહી 
નબળી પડતી ગઈ. ઈ. સ. પૂ. 9મી સદીમાં વિદરેશી આક્રમણો શરૂ થયાં. ઈ. સ.ની ત્ીજી 
સદીમાં રોમનોએ ઇવજપ્ત પર િચ્કસ્ મરેળવયું. ઇવજપ્તરે સંસકૃવતના વિવિધ ક્રેત્રે પ્રગવત 
કરી હતી તરે પૈકી વશલપકલાના ક્રેત્માં પણ તરેનું ખરેડાણ અમૂલય હતું.

ઇવજપ્તની વશલપકલા સથાપતયકલાની જ રેમ મૃતયુ પછીના જીિન સાથરે સંકળાયરેલી 
હતી. વશલપોની બનાિટમાં પથથર, લાકડુ,ં માટી અનરે ધાતુ જ રેિાં માધયમોનો ઉપયોગ 
થયો છરે. મોટરે ભાગરે ગ્ૅનાઇટ, બરેસાલટ અનરે પ્રોફરેરી જ રેિા કઠણ અનરે ટકાઉ પથથરો 
િાપરિામાં આવયા છરે. આ પ્રકારના પથથરોના ટકાઉપણાનરે લીધરે જ ઇવજપ્તનાં વશલપો 
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આજકદન પયાંત ટકી રહાં છરે. માનિવશલપો સનમુખ દૃવષ્િાળાં કોતરિામાં આવયાં છરે. 
અથા્કત્ આ વશલપો સામરેની તરફ જોતાં હોય તરે રીતરે કોતરરેલાં છરે. પુરુષઆકૃવતઓ 
ખભા પહોળા, કમર પાતળી અનરે ડાબો પગ સહરેજ આગળ લીધો હોય એમ ટટાર 
ઊભરેલી છરે. હાથ કમર નીચરે જંઘનરે સપશ્કતા હોય છરે. નાક સપ્રમાણ, આંખોની ઊંડાઈ 
સિાભાવિક, હોઠ પૂરરેપૂરા બહાર ઊપસરેલા જડા હોય છરે. દાઢી કાપીનરે વિવશષ્ આકારરે  
લંબાિરેલી હોય છરે. શરીર પર માત્ કકટિસ્ત્ર ધારણ કરરેલું હોય છરે. ઉમરાિનું શરીર 
ખભાથી ઘૂંટણ સુધી તો કયારરેક પગ સુધી આછા-પાતળા િસ્ત્રથી ઢકંાયરેલું હોય છરે. 
સ્ત્રીઓનાં વશલપોમાં ખભા નાજુક અનરે સાંકડા જણાય છરે. માથાના િાળ ખભા અનરે 
છાતી સુધી પ્રસરરેલા દશા્કિાયા છરે. ડાબો પગ હંમરેશાં ઊંચો લીધરેલો હોય છરે. ખભાથી 
ઘૂંટી સુધી આછુ ંિસ્ત્ર ધારણ કરરેલું દરેખાય છરે. કોણીએથી િાળરેલા બંધ મુઠ્ીિાળા હાથ 
સતનની નીચરેના ભાગનરે સપશ્કતા હોય તરે રીતરે દશા્કવયા છરે. પુરુષોના પ્રમાણમાં હોઠ નાના 
જણાય છરે. મુખ પર કયારરેક આછુ ંવસમત જણાય છરે. અનયથા માનિઆકૃવતઓના મુખ 
પર ગંભીર ભાિ જોિા મળરે છરે.

કોતરણીની દૃવષ્એ આ વશલપો પૂણ્કમૂત્ક અનરે અધ્કમૂત્ક પ્રકારનાં છરે. ઇવજપ્તનો 
મૂવત્કકાર ઊભી કરે બરેઠી અિસથાિાળી માનિઆકૃવતઓ ઘડતો તયારરે  શરીરના મધય 
ભાગમાંથી પસાર થતી કવલપત રરેખાનરે ધયાનમાં રાખીનરે પ્રમાણબદ્તાનું ચુસત રીતરે 
પાલન કરતો. આનરે Egyptian law of frontality કહરે છરે. આનું સુંદર દૃષ્ાંત કરેરોના 
મયુવઝયમમાં સુરવક્ત રરેનોફરનું વશલપ છરે. આ વશલપમાં ફરોહ સનમુખ દશ્કનરે સીધો 
ટટાર ઊભો છરે. તરેથી શરીર કરેનદ્રીય રરેખાથી બરે વિભાગમાં િહેંચાઈ જય છરે. મસતક 
ઊંચું રાખીનરે તરે સીધું જોઈ રહો છરે. તરેના લટકતા હાથ શરીર સાથરે અડરેલા છરે. ઉન્નત 
મસતક અનરે સીધા ટટાર ઊભા રહરેિાની તરેની છટા રાજિંશી ગૌરિનરે અનુરૂપ છરે. 
રાજ-રાણીઓનરે ખુશ કરિા તરેમની માનિકદની અનરેક પ્રવતમાઓનું સજ ્કન થયું. આિી 
માનિમૂવત્કઓમાં મુખાકૃવત અનરે પગ પાશ્વ્ક વસથવતમાં દશા્કિાયાં છરે જયારરે  નાવભથી 
ઉપરનો ભાગ અનરે કીકી સનમુખ વસથવતમાં હોય છરે. આ પ્રકારનું આલરેખન અહીંનાં 
વશલપોની વિશરેષતા છરે.

અહીંની વિશાળકાય વશલપાકૃવતઓમાં વસફંકસની મહાકાય મૂવત્કઓ ધયાનાકષ્કક 
છરે. વપરાવમડના રક્ક તરીકરે મુકાયરેલી આ મૂવત્ક ચૂનાના પથથરમાંથી કંડારરેલી છરે. તરે 
73.46 મી. (240 ફૂટ) લાંબી, 20.12 મી. (66 ફૂટ) ઊંચી છરે. દંતકથામય પ્રાણી 
વસફંકસ ખૂબ જ પ્રભાિશાળી છરે. આ પ્રાણી સૂય્કદરેિતા હમા્કખીસની મૂત્ક અવભવયવકત 
સમાન છરે. તરે માનિમસતક અનરે સપક્ વસંહનું શરીર ધરાિતી મૂવત્ક છરે. 3.96 મી. 
(13 ફૂટ) પહોળું માનિમુખ વમસરના રાજ ખારિરેનું હોિાનું મનાય છરે. વમસરના પ્રાચીન 
ગ્ંથોમાં વસંહનરે પવિત્ િસતુઓના રક્ક તરીકરે િણ્કિિામાં આવયો છરે તરે માનયતાનો 
અણસાર આ વશલપ કરાિરે છરે.
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વસફંકસની મહાકાયમૂવત્ક, ગીઝા

રાણી નરેફરટીટીનું વશલપ િાસતવિકતાનો સંપૂણ્ક પકરચય કરાિરે છરે. બવલ્કનના સટરેટ 
મયુવઝયમમાં સુરવક્ત આ વશલપ તરેના અવભવયકત સૌંદય્ક માટરે નોંધપાત્ છરે. 710.2 
વમલીમીટર (28 ઇંચ) ઊંચું આ વશલપ 1912-13માં તરેલ એલ આમરનામાંથી મળ્ું 
હતું. પરંપરાગત વશરોિરેષ્ન (head-dress) અનરે ગળામાં ધારણ કરરેલો ભૌવમવતક 
ભાતિાળો હાર આકષ્કક છરે. તરેના હોઠ, ભ્રમર અનરે આંખ રંગરેલાં છરે. આમાં સ્ત્રીના 
મુખ પરની સુંદરતા, કોમળતા અનરે ગ્ીિાની અદા પ્રશંસનીય છરે. તરેનો સમય ઈ. સ. 
પૂ. 1375નો છરે. કરેરોના મયુવઝયમમાં સુરવક્ત ખારિરેનું આસનસથ વશલપ માનિકદનું છરે 
અનરે તરે કડઓરાઇટ પથથરમાં કંડારરેલું છરે. વશલપનો સમય ઈ. સ. પૂ. 2680-2565નો 
છરે. પરેવપરસના છોડ અનરે કમળથી વિભૂવષત આસન પર ખારિરે ટટાર બરેઠો છરે. તરેના 
હાથ જંઘ પર ટરેકિરેલા છરે. આસનની બંનરે બાજુ વસફંકસનાં મુખ કંડારરેલાં છરે. રાજની 
લાંબી દાઢી ખંકડત છરે. વયવકત-વશલપ(portraiture)નો આ એક ઉતિમ નમૂનો છરે.

      
 રાણી નરેફરટીટી                આસનસથ લકહયો
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આ જ મયુવઝયમમાં રાજ-રાણી – રાહોતરેપ અનરે નરેફરટીટી – નાં વશલપ છરે. સનમુખ 
દૃવષ્એ રાજ-રાણી બરેઠરેલાં છરે. રાજનું શરીર ઘાટા રાતા રંગથી અનરે રાણીનું શરીર 
પીળા રંગથી રંગરેલું છરે. ઇવજપ્તના ઉષણ તાપમાનમાં પુરુષની સરખામણીમાં સ્ત્રીઓ 
મોટરે ભાગરે ઘરમાં રહરેતી. તરેથી પુરુષોનાં શરીર કાળાં પડી જતાં તરે હકીકત આ રંગો 
દશા્કિરે છરે. શરેઈક એલ-બરેલરેડનું વશલપ લાકડામાંથી કંડારરેલું છરે. મુખાકૃવત ગોળાકાર 
છરે. સનમુખ વસથવતમાં ઊભરેલા આ પુરુષનો ડાબો પગ સહરેજ આગળ લીધરેલો છરે. મૂઠ 
િાળીનરે લાકડી ધારણ કરતો ડાબો હાથ પણ આગળ લીધરેલો છરે. બંનરે હાથ જુદા 
ઘડીનરે પાછળથી ધડ સાથરે જોડરેલા છરે. લુવ્રના મયુવઝયમ(પૅકરસ)માં સચિાયરેલ આસન-
સથ લકહયાનું વશલપ ચૂનાના પથથરમાંથી કંડારરેલું છરે. સક્કારાની એક કબરમાંથી પ્રાપ્ત 
થયરેલું આ વશલપ પાંચમા રાજિંશ(ઈ. સ. પૂ. 2565-2420)ના સમયનું છરે. પલાંઠી 
િાળીનરે ટટાર બરેઠરેલા લકહયાના ડાબા હાથમાં પરેવપરસનો િીંટો છરે. જમણા હાથમાં 
ધારણ કરરેલી કલમ હાલ મોજૂદ નથી. માવલકના મોંમાંથી નીકળતા શબદોનરે પરેવપરસ 
પર લખી લરેિા માટરે આતુરતાથી અનરે ધયાનથી સાંભળતો હોય તરે રીતરે લકહયાનરે સજગ 
બરેઠરેલો દશા્કવયો છરે. લકહયાની ઊંચાઈ માત્ 0.4572 મી. (દોઢ ફૂટ) હોિા છતાં તરેમાં 
મહામૂવત્કના જ રેિી ગકરમાનાં દશ્કન થાય છરે. રાજિંશી કબરોમાંથી ઘણાં વયવકત-વશલપો 
પ્રાપ્ત થયાં છરે. ગીઝરેહમાંથી મળરેલ રાજકુમારનું મસતક ચૂનાના પથથરમાંથી ઘડરેલું છરે. 
તરેનો સમય ઈ. સ. પૂ. લગભગ 2600નો છરે અનરે તરે કરેરોના મયુવઝયમમાં છરે. બોસટનના 
મયુવઝયમમાં સુરવક્ત રાજ મરેનકુરરે  અનરે તરેની રાણીના વશલપમાં શરીર પ્રમાણબદ્ 
દશા્કવયું છરે.

મરેનકુરરે  અનરે તરેની રાણી



23

ઇવજપ્તની વશલપકલા અનરે સથાપતય 

ઇવજપ્તનાં મંકદરોની દીિાલ પર કંડારરેલાં અધ્કમૂત્ક વશલપો ઇવજપ્તના દૈવનક 
જીિનનરે રજૂ કરરે  છરે. આ પ્રકારની વશલપકલા ત્ીજ રાજિંશ દરવમયાન ઘણી વિકસી 
હતી. અનાજનું ઉતપાદન કરતાં, પશુઓ ચરાિતાં, ઘરરેણાં અનરે માટીનાં િાસણો ઘડતાં, 
રણમાં કરે પરેવપરસની ઝાડીઓમાં વશકાર કરતાં, બવલનરે ધારણ કરીનરે સરઘસાકારરે  
જતા લોકો િગરેરરે  વિષયોનરે અવભવયકત કરિામાં આવયા છરે. આ પ્રકારનાં વશલપો આડા 
થરમાં કંડારરેલાં છરે. આકૃવતઓ ખૂબ જ ચપટી ઉપસાિરેલી છરે અનરે તરેની પર રંગકામ 
કરિામાં આવયું છરે. એક પટ્ટમાં હરેઝીરરેનરે ઊભો દશા્કવયો છરે. તરેનું મુખ અનરે પગ પાશ્વ્કગત 
વસથવતમાં છરે જયારરે  આંખો અનરે ખભા સનમુખ દશ્કનરે છરે. આ અધ્કમૂત્ક વશલપ કલાનાં 
ઉતિમ લક્ણો ધરાિરે છરે. રાજ એમરેનહોતરેપ ચોથા(જ રેણરે ઇખનાહોન નામ પણ ધારણ કયુાં 
હતું.)ના સમયમાં સૂય્કપૂજનરે રાજધમ્કનો દરજજો મળ્ો હતો. સૂય્કની પૂજ કરતા આ 
રાજનું સુંદર અધ્કમૂત્ક વશલપ પ્રવસદ્ છરે. તરેની નાની પુત્ીનરે લાડ કરાિતા આ રાજનું 
આ જ િગ્કનું વશલપ પણ આકષ્કક છરે. સક્કારામાં રાજ ટીની કબરમાં કહપોપૉટરેમસના 
વશકારનું દૃશય કંડારરેલું છરે. આ રંગીન અધ્કમૂત્ક વશલપ લગભગ ઈ. સ. પૂ. 2500ના 
સમયનું છરે. આમાં લૅનડસકરેપનું આલરેખન આકષ્કક છરે. દૃશયની પાશ્વ્કભૂવમમાં પરેવપરસ 
િૃક્ની ઝાડી દશા્કિી છરે. દૃશયની નીચરેના ભાગમાં પાણીનું આલરેખન ઝીગઝરેગ પરેટન્ક 
િડરે કરરેલું છરે. પાણીમાં માછલીઓ અનરે એક કહપોપૉટરેમસનું આલરેખન છરે. બરે હોડી 
પૈકી એકમાં કહપોપૉટરેમસનો વશકાર કરતા વશકારીઓ છરે, જયારરે  પાછળની હોડીમાં 
ડાબો હાથ આગળ કરીનરે વશકારનરે જોઈ રહરેલો રાજ ટી એકલો વસથર ઊભો છરે. આ 
જ કબરના અનય એક અધ્કમૂત્ક વશલપમાં તાજ જ જનમરેલા િાછરડાનરે પોતાના ખભરે 
ઊંચકીનરે નદીનરે પાર કરતા એક ભરિાડનું આલરેખન છરે. પાણીમાં તણાઈ ન જય તરેથી 
ભરિાડરે િાછરડાનરે ખભા પર ઊંચકયો છરે. ગભરાયરેલો િાછરડો પાછળ મોં ફરેરિીનરે 
તરેની માનરે જોઈ રહો છરે અનરે ગાય પણ પોતાના બચચાનરે વચંતાતુર દૃવષ્થી જોઈ રહી 
છરે. આ લાગણીસભર એક દૃશય છરે. હરેરમ હરેબની કબર પર થડ ઊંચકીનરે લઈ જતા 
મજૂરોનું આલરેખન છરે. લગભગ ઈ. સ. પૂ. 1345ના સમયનું આ વશલપ હાલ મયુઝીઓ 
વસવિકો, બોલાનિામાં સુરવક્ત છરે.

2. સ્થા્પત્ય

ઇવજપ્તના પુરાણા રાજય(old kingdom)ના લગભગ ઈ. સ. પૂ. 4000-2280ના 

સથાપતયનો અભયાસ કરતાં જણાય છરે કરે આ સમયનું સથાપતય મહદ્અંશરે કબરનરે 

લગતું હતું. ઇવજપ્તિાસીઓએ તરેમની સમગ્ શવકત, ઇજનરેરી વિદ્ા અનરે કલાતમક 

કૌશલ પોતાના મૃત સિજનોનાં સલામત સથળો–કબરના વનમા્કણ–માં િાપયાાં. તરેનાં 

ઉતકૃષ્ ઉદાહરણ વપરાવમડ છરે. વપરાવમડ રાજકુટુબંના લોકોની કબર છરે.
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મસતબાનો સમૂહ

પ્રાચીન સમયમાં ઇવજપ્તિાસીઓ તરેમના મૃત સિજનોનરે ખાડામાં દાટતા અનરે 
તરેની ઉપર રરેત તથા પથથરનો ઢગ કરતા. સમય જતાં તરેઓ તરેની ઉપર વપરાવમડ 
આકારનું નક્કર બાંધકામ કરિા લાગયા. આ પ્રકારના પ્રારંવભક સથાપતયનરે મસતબા 
(Mastaba) કહરે છરે. કબર અથિા તો દફનખંડની ઉપરનું આ બાંધકામ ઉપરથી સપાટ 
અનરે બાજુએથી ઢળતું હોય છરે. તરેમાં એક ચરેમબર (serday) હોય છરે જ રેમાં મૃતકનાં એક 
અથિા અનરેક પૂતળાં રાખરેલાં હોય છરે. બહારથી તરેમાં પહોંચિું મુશકરેલ હતું. પરંતુ ઇવજ-
પ્તિાસીઓની માનયતા પ્રમાણરે ‘કા’ (જીિ) નક્કર પદાથ્કમાંથી પણ પસાર થઈ શકરે છરે. 
મૃતકોનાં પૂતળાં એમાં એટલા માટરે મૂકિામાં આવયાં હતાં કરે મમીિાળું શરીર જો નાશ 
પામરે તો પૂતળાં તરેનું સથાન લઈ શકરે અનરે તરેમાં જીિ પ્રિરેશી શકરે. મસતબામાં દફન સાથરે 
સંકળાયરેલ નાનું ચૅપલ (mortuary chape) પણ રાખિામાં આિતું. તરેમાં એક નકલી 
દરિાજો રાખિામાં આિતો, જ રેમાંથી ‘કા’ પસાર થઈ શકરે અનરે તયાં મૂકરેલ ભોગના 
પદાથયો લઈ શકરે. તરેની દીિાલો ધાવમ્કક વિવધઓ અનરે લોકોની રોજબરોજની પ્રિૃવતિ-
ઓનરે લગતાં રંગીન અધ્કતક્ણો દ્ારા સજિિામાં આિતી. મસતબા માત્ વપરાવમડનું 
પ્રારંવભક સિરૂપ જ ન હતું, પરંતુ પાછળના સમયમાં મોટા વપરાવમડની આસપાસ 
અમીરોના દફનની જગયા માટરે રહાં. કરેટલાક શવકતશાળી શાસકોએ પગવથયા ઘાટના 
વપરાવમડ માટરે મસતબાની ઉપર મસતબા બનાવયા. આ પ્રકારના કરેટલાક મસતબા મોજૂદ 
છરે. સક્કારા ખાતરે આિરેલ ઝરેસરનો મસતબા આ પ્રકારનું ઉદાહરણ છરે. બરેટ ખલ્ાફ 
અનરે ગીઝરેહ ખાતરે પણ આિા મસતબા આિરેલા છરે.

ગીઝાના વપરાવમડો
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વપરાવમડ એ પ્રાચીન રાજિંશ દરવમયાનની ઇવજવપશયન કબરનું લાક્વણક 
સિરૂપ છરે. સમચોરસ પાયા પાર ઢળતી બાજુિાળા ચાર વત્કોણ ટોચ ભાગરે એકબીજનરે 
અડરે એ પ્રકારરે  વપરાવમડનો આકાર હોય છરે. મસતબાની જ રેમ તરેમાં પણ એિા જ ભાગ 
હોય છરે; પરંતુ તરેમની ગોઠિણીમાં ફરેર પડરે છરે. મસતબા સંયોવજત એક જ ઇમારત છરે, 
જયારરે  વપરાવમડમાં દફનખંડ વસિાયના બધા ભાગો છુપાિરેલા હોય છરે. ઉતિરાવભમુખ 
પ્રિરેશદ્ારમાં થઈનરે ગૅલરી કરે કૉકરડૉર દ્ારા તયાં પહોંચાય છરે. દફનવિવધ બાદ આ 
પ્રિરેશદ્ાર કાળજીથી ઢાંકી દરેિામાં આિરે છરે. પૂતળાં અનરે ભોગ માટરેનું મંકદર વપરાવમ-
ડમાં પૂિ્ક બાજુએ રાખિામાં આિરે છરે. ઇવજપ્તમાં લગભગ 30 વપરાવમડ છરે, પણ તરેમાં 
ગીઝરેહના ત્ણ વપરાવમડ િધુ ઉલ્રેખનીય છરે. નાઇલના પવશ્મ કાંઠ રે મરેવમફસથી થોડરે દૂર 
ગીઝરેહના સથળરે વપરાવમડોનું રસપ્રદ ક્રેત્ આિરેલું છરે.

ખુફુનો વપરાવમડ (વચયોપસનો વપરાવમડ) માનિજતરે બાંધરેલું સૌથી વિશાળ 
બાંધકામ છરે. તરેના સમચોરસ પાયાની દરરેક બાજુ 236 મીટર લાંબી છરે. સમગ્ 
વપરાવમડ 53 હરેકટસ્કની જગયા રોકરે છરે. તરેની મૂળ ઊંચાઈ લગભગ 147 મીટર હતી. 
સમગ્ નક્કર બાંધકામ ચૂનાના પથથરની 23,00,000 વશલાઓ િડરે બાંધરેલું છરે. દરરેક 
વશલા લગભગ 2,500 કકગ્ા.(2.5 ટન)ની છરે. પૂિ્કની ટરેકરીઓ પરથી તરે લાિિામાં 
આિતી. લાિતાં પહરેલાં તયાં જ તરેનરે અણઘડ ઘડિામાં આિતી, તરે પછી જયારરે  નાઇલમાં 
પાણીની સપાટી ઊંચી હોય તયારરે  તરેનરે િહાણમાં પવશ્મ બાજુએ લાિિામાં આિતી. તયાં 
વશલાઓનરે સરખી કરિામાં આિતી તરે પછી વપરાવમડનું બાંધકામ શરૂ થતું. વશલાઓનરે 
ઘાટ આપિા, ખેંચી લાિિા અનરે ઉપર ચઢાિિા માટરે હજરો મજૂરો રોકિામાં આવયા 
હતા. પ્રથમ પગવથયા ઘાટનો વપરાવમડ બનાિિામાં આિતો તયારબાદ તરેના ખૂણા 
પૂરી દરેિામાં આિતા. તરેનરે પૉવલશ કરરેલા આરસની શીટસથી ઢાંકી દરેિાતો. આનાથી 
વપરાવમડની શોભામાં િધારો થતો અનરે સાથરે સાથરે પ્રિરેશ ઢકંાઈ જતો. આરસની આિી 
શીટસ હાલ જણાતી નથી; પરંતુ તરેનું પગરેરંુ મળરે છરે. ખુફુના વપરાવમડમાં ઉતિરના પ્રિરે-
શદ્ારથી દાખલ થઈ શકાય છરે. મોટી ગૅલરીથી બનતો રસતો રાજના દફનખંડ તરફ 
દોરી જય છરે. અહીં ફારોહનું મમી વસકમોર િૃક્ના લાકડામાંથી બનાિરેલ કૉકફનમાં 
રાખિામાં આવયું છરે. આ કૉકફન ગ્ૅનાઇટ પથથરમાંથી બનાિરેલ છરે. રાજના દફનખંડની 
નીચરે રાણીનો ખંડ છરે.

 રાજ ઝોસરનો વપરાવમડ, સક્કારા
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ખારિાનોના વપરાવમડની બાજુઓ 216 મી.ની અનરે તરેની ઊંચાઈ 143 મી.ની 
છરે. સક્કારામાં આિરેલો રાજ ઝોસરનો વપરાવમડ પગવથયા ઘાટનો છરે. પ્રારંભમાં તરેનું 
બાંધકામ મસતબા સિરૂપનું હતું. પાછળથી તરેનું વિસતરણ કરીનરે તરેનરે વપરાવમડનું સિરૂપ 
અપાયું. વપરાવમડનરે ફરતો લંબચોરસ કોટ ઉતિર-દવક્ણ 547 મી. લાંબો અનરે પૂિ્ક-
પવશ્મ 278 મી. પહોળો છરે. કોટમાં 14 બુરજો હતા.

દરરેક વપરાવમડની આસપાસ િધારાની અનય ઇમારતો હતી. મોટરે ભાગરે તરે બધરેથી 
નાશ પામી છરે, પરંતુ ખારિાના વપરાવમડની આસપાસની ઇમારતો સારી રીતરે સુરવક્ત 
છરે. દફનનું મંકદર પૂિ્ક બાજુએ રાખિામાં આિતું. તરેમાં પૂજવિવધનાં િાસણો સાથરે 
અનાજ, મધ, તરેલ, પીણાં અનરે ભોજન માટરેનો સટોરરૂમ રાખિામાં આિતો. મધય 
રાજય દરવમયાનના ફરેરોએ િધારરે  વપરાવમડો બંધાવયા નથી. એનો અથ્ક એ નથી કરે 
પુનજી્કિનમાંની તરેમની શ્દ્ા નાશ પામી હતી; પરંતુ તરેમનરે સમજયું હતું કરે વપરાવમડો 
સુરવક્ત ન હતા. ઇવજપ્તના શાસકોએ હિરે નાઇલની પવશ્મ બાજુએ નિી રાજધાની 
વથબસથી બહુ દૂર નહીં તરેિો પિ્કતાળ ટરેકરીનો પ્રદરેશ પસંદ કયયો. તયાં તરેઓ પિ્કતોમાં 
ભૂવમમાગ્કની રચના કરીનરે ઊંડરે શૈલાતમક કબર બનાિતા. આ પ્રદરેશ ‘રાજઓની 
કબરની ખીણ’ (valley of the tombs of the kings) તરીકરે ઓળખાય છરે. તરેમાં 
મંકદર કબરથી દૂર નહીં પણ નદીકાંઠા બાજુ બાંધિામાં આિતું. જોકરે કબર અનરે મંકદર 
એક જ રરેખામાં બાંધિામાં આિરે તરેની કાળજી લરેિામાં આિતી. ફરેરોના જીિનકાળ દર-
વમયાન તરે દરેિોનરે સમવપ્કત હતા, પરંતુ ફરેરોના મૃતયુ પછી તરે તરેના મૃતયુવિષયક મંકદર 
(mortuary) બનયાં. આનું ઉતિમ ઉદાહરણ દરે’ર-અલ્-બહરીમાં આિરેલ રાણી હતશરે-
પસુત(ઈ. સ. પૂ. લગભગ 1500)નું મંકદર છરે. અબુ-વસમબરેલનું મોટુ ંમંકદર રામસરેસરે 
બીજએ બંધાવયું હતું. પિ્કતમાંથી કોરી કાઢરેલું આ સંપૂણ્ક શૈલાતમક (rock-cut) મંકદર 
હતું. તરેનો મુખભાગ 30.5 મીટર (100 ફૂટ) ઊંચો છરે. રામસરેસની ચાર એકાશમક 
પ્રવતમાઓ 18.3 મીટર (60 ફૂટ) ઊંચી છરે.

ઇવજપ્તિાસીઓ ઇમારતી (structural) મંકદરો પણ બાંધતા. સતંભ (post) અનરે 
મોભ (lintel) દ્ારા તરેનું બાંધકામ થતું. દરેિો માટરેનું આ અંવતમ બાંધકામ ગણિામાં 
આિરે છરે. તરેમાં શ્દ્ાળુઓનરે પ્રિરેશ ન હતો. પ્રિરેશની સામરે દૂર આિરેલા ગભ્કગૃહમાં 
માત્ પૂજરી અનરે રાજ જ પ્રિરેશી શકતા. આ બધાંમાં સૌથી િધુ પ્રવસદ્ અનરે વિશાળ 
લકસોર અનરે કના્કકનાં મંકદરો છરે. આ બંનરે મંકદરો વથબસનરે અવભમુખ કરતાં નાઇલ 
નદીના પૂિ્કકકનારરે  આિરેલાં છરે. કના્કકનું એમનનું મંકદર મધય રાજય દરવમયાન બંધાિિું 
શરૂ થયંુ હતું, પરંતુ તરેનું અંવતમ પ્રિરેશદ્ાર (pylon) ટોલરેવમક કાળનું છરે, સંભિત: 
મંકદરનો પાયો નંખાયાનાં 1700 િષ્ક પછીનું. આ પ્રિરેશદ્ાર ખૂબ જ વિશાળ છરે. તરેનું 
બાંધકામ કયારરેય પૂણ્ક થઈ શકયું નકહ. તરેની દીિાલો 14.94 મીટર (49 ફૂટ) જડાઈ 
ધરાિરે છરે. આ મંકદરનો િધુ દશ્કનીય ભાગ તરેનો ભવય હૉલ છરે. તરે 150 મીટર લાંબો 
અનરે 53 મીટર પહોળો છરે. તરેના 12 મધયના મંડપના સતંભો 21 મીટર (69 ફૂટ) ઊંચા 
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અનરે 3.7 મીટર (12 ફૂટ) જડા છરે. નાના કદના સતંભોનો વયાસ 2.74 મીટર (9 ફૂટ) 
છરે. મંકદરમાં કુલ 134 સતંભો છરે. સતંભો પર વચત્ાતમક વલવપ કોતરરેલી છરે. મૂળમાં તરે 
સુંદર રીતરે અલંકૃત હતા. લકસોરનું મંકદર (વથબસ પાસરે) કના્કકના મંકદરથી કરેટલીક 
બાબતોમાં જુદું પડરે છરે. મોટા પ્રાંગણના સતંભોની િચચરે રામસરેસની વિશાળ પ્રવતમા 
આિરેલી છરે. એડફુ(Edfu)માં આિરેલું મંકદર નાનું છતાં િધુ સુરવક્ત વસથવતમાં છરે. 
ઇવજપ્તનાં મંકદર-સથાપતયનાં અંગો સમજિા માટરે આ ઉતિમ ઉદાહરણ છરે.

ઇવજપ્તનાં મંકદરોની કરેટલીક સથાપતયકીય બાબતો જણિી જરૂરી છરે. તરેનું ભવય 
પ્રિરેશદ્ાર બરે મોટી કાટખૂણાકાર ઢળતી દીિાલોનું બનરેલું છરે. તરેનો પાયો પહોળો હોય 
છરે અનરે ઉપર જતાં તરે સાંકડી થતી જય છરે. શંકુઆકાર અથિા તો બહારથી િળરેલા 
એિા થર િડરે તરે અંત પામરે છરે. બંનરે દીિાલની િચચરે પ્રિરેશદ્ાર હોય છરે. તરેની ઉપર પણ 
શંકુઆકાર થયા હોય છરે. ત્ણરે બાજુ સતંભાિવલ સાથરેના મોટા ખુલ્ા ચોક તરફ ખૂલરે 
છરે. આનાથી આગળ સામાનય પ્રજજનોનરે સતંભિાળા ખંડમાં પ્રિરેશિા દરેિામાં આિતા 
નકહ. હૉલની આગળ અંધાકરયો ગભ્કખંડ હોય છરે, જયાં દરેિની પ્રવતમા પ્રવતવષ્ઠત 
કરરેલી હોય છરે. આ ભાગમાં માત્ પૂજરી અનરે રાજ જ પ્રિરેશી શકતા. ઇવજપ્તિા-
સીઓ બાંધકામ માટરે સતંભ અનરે મોભનો ઉપયોગ કરતા. ખંડની છત બનાિિા માટરે 
અંદરની તરફ ચોરસ કરે િતુ્કળાકાર સતંભોની હાર ગોઠિતા. સતંભોના મથાળરે િજન-
દાર પથથરના મોભ ગોઠિતા. તરેની ઉપર પથથરના સલરેબસ ગોઠિિામાં આિતા. આ 
રીતરે છત બનતી. કના્કકના એમોનનો ભવય ખંડ આ રીતરે બનાિિામાં આવયો છરે. એક 
બીજી રસપ્રદ બાબત એ છરે કરે આિા વિશાળ ખંડમાં હિા-ઉજસનો પ્રબંધ કરેિી રીતરે 
કયયો હશરે ! મધય મંડપના સતંભોની બરે હાર અનરે છત પાશ્વ્કમાગ્કના સતંભો અનરે છત 
કરતાં ઊંચી રાખિામાં આિતી, જ રેથી આ બરે લરેિલ િચચરે ઊંચી દીિાલ માટરેની ખાલી 
જગયા (space) રહરેતી અનરે તરે વછદ્રાળુ પથથરની જળીઓથી બંધ કરી દરેિાતી. પથથર-
ની જળીઓમાં થઈનરે ખંડની અંદર હિા-ઉજસ આિી શકતાં. હિા-ઉજસ લાિિાની 
આ પ્રકારની પદ્વત ગુજરાતની ઘણીખરી મધયકાલીન મવસજદોમાં િપરાઈ છરે. 
અમદાિાદની જુમમા મવસજદ અનરે ચાંપાનરેરની જુમમા મવસજદમાં આ પદ્વત જોિા મળરે 
છરે. પ્રશ્ન એ છરે કરે ગુજરાતના કારીગરોએ આ પદ્વત ઇવજપ્ત પાસરેથી અપનાિી હશરે ?

ઇવજપ્તનાં સથાપતયમાં વિવિધ પ્રકારના સતંભો જોિા મળરે છરે; જ રેમ કરે ઘંટાકાર 
(campanile-form), પદ્મ-ગુચછાકાર (clustered lotus), સાદા પદ્માકાર (simple 
lotus), તાડ પણા્કકાર (plam), હરેથોર મસતક-અંકકત (hethor headed).
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1. વિલ્પકલથા

પ્રાચીનકાળમાં નજીકના પૂિ્કના પ્રદરેશમાં જુદી જુદી સંસકૃવતઓ પાંગરી હતી. 
યુરિરેટીસ અનરે ટાઇગ્ીસ નદીઓની ખીણનો આ પ્રદરેશ મરેસોપોટરેવમયાના પ્રદરેશ તરીકરે 
જણીતો હતો. આજ રે તરે પ્રદરેશ ઇરાકના પ્રદરેશ તરીકરે ઓળખાય છરે. ઇવજપ્તની જ રેમ 
અહીં રાજકીય ઐકય સથપાયું નકહ છતાં અહીં કલાતમક પરંપરાઓનો ઉદભિ અનરે 
વિકાસ થયો હતો. સુમરેકરયન લોકો આ સંસકૃવતના પ્રણરેતા હતા. સુમરેકરયનો ઉપરાંત 
અક્કડ, એવસકરયન, બૅવબલૉવનયન તથા ખાવલડયન પ્રજએ પણ મરેસોપોટરેવમયન સંસકૃ-
વતના વિકાસમાં ફાળો આપયો છરે. ઈ. સ. પૂ. 3400ની આસપાસ સુમરેકરયન સંસકૃવતનો 
વિકાસ થયો હતો. સુમરેરની પ્રાગ્-ઐવતહાવસક સંસકૃવતનરે ત્ણ તબક્કામાં િહેંચિામાં 
આિરે છરે: (1) અલ-ઉબૈદ (Al-Ubaid), (2) ઉરુક (Uruk) અનરે (3) જમદરેત નાસ્ર 
(Jemdet Nasr). સુમરેરનો લરેવખત અથિા દસતાિરેજી ઇવતહાસ ઈ. સ. પૂ. 2300થી શરૂ 
થાય છરે. અહીંના પ્રભાિશાળી રાજઓમાં વગલગામરેશ, લુગલઝગીસી, મુકડયા, ઉરનમમુ, 
ડુગંી િગરેરરે  નોંધપાત્ છરે. અક્કડ પ્રજના રાજ સારગોનરે સુમરેકરયનોનરે હરાિી ઈ. સ. 
પૂ. 2750માં પોતાના રાજયની સથાપના કરી. તયારથી અહીં અક્કડ સંસકૃવત વિકસી 
અનરે તરે 500 િષ્ક સુધી ટકી. ઍમોરાઇટ જવતના લોકોએ અક્કડ સંસકૃવતનો નાશ કયયો. 
ઍમોરાઇટ પ્રજએ વિકસાિરેલી સંસકૃવત બરેવબલૉન સંસકૃવત તરીકરે ઓળખાય છરે. તરેનો 
સમય ઈ. સ. પૂ. 2200ની આસપાસનો છરે. આ સંસકૃવતમાં હમુરાબી નામનો શવકતશા-
ળી રાજ થઈ ગયો. તરે કુશળ િહીિટકતા્ક પણ હતો. તરેણરે અનરેક વિષયના કાયદાઓનું 
વનમા્કણ કયુાં હતું. આશરરે  280 જ રેટલા કાયદાઓનરે તરેણરે એક મોટી વશલા પર સરેમરેકટક 
ભાષામાં કોતરાવયા હતા. એવસકરયન પ્રજએ પોતાની સંસકૃવતનો વિકાસ ટાઇગ્ીસ 
નદીના ઉપલા ભાગમાં ઈ. સ. પૂ. 1250ની આસપાસ કયયો હતો. અશુરનવસરપાલ આ 
સંસકૃવતનો જણીતો રાજ હતો. ઈ. સ. પૂ. 612ના અરસામાં ખાવલડયન અનરે વમડઝ 
જવતએ ભરેગા થઈનરે એવસકરયન પ્રજ પર આક્રમણ કયુાં અનરે એ રીતરે એવસકરયન 
સંસકૃવતનો અંત આવયો. તરે પછી ખાવલડયન સંસકૃવત ઉદભિી. બૅવબલૉન આ સંસકૃવતનું 
પાટનગર હતું. આ પ્રજનો સૌપ્રથમ રાજિી નરેબોપોલાસારરે  હતો. જયારરે  સૌથી તરેજસિી 
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પ્રતાપી સરેનાપવત અનરે કુશળ રાજિી નરેબુશટ્રરેઝાર હતો. મરેસોપોટરેવમયાની પૂિ્કમાં પવશ્કયા 

(િત્કમાન ઈરાન) આિરેલું હતું. ઈ. સ. પૂ. 539માં સાયપ્રસરે બૅવબલૉન જીતી લીધું તયારરે  

તયાં પવશ્કયન સામ્રાજયની સથાપના થઈ હતી. આ વિવિધ સંસકૃવતઓમાં વશલપકલાનો 

વિકાસ થયો હતો. આ વશલપકલાનરે ત્ણ વિભાગમાં િહેંચી શકાય : (અ) મરેસોપોટરેવમ-

યાની વશલપકલા, (આ) એવસકરયાની વશલપકલા અનરે (ઇ) પવશ્કયાની વશલપકલા.

(અ) મરેસોપોટરેવમયા : ગ્ીસનો ઉદભિ થયો તરે પહરેલાં ઇવજપ્તની જ રેમ મરેસોપોટરેવમયા 

પ્રાચીન જગતનું અગ્ગણય સાંસકૃવતક કરેનદ્ર હતું. િકા્ક, તરેલ અસમાર, ખાફરેજ, તરેલ 

અગ્ાબ, ઉર, તરેલ્ો, મારી, ખોરસાબાદ, વનમ્રુદ અનરે કકયુવનજક સથળરેથી વશલપના 

નમૂના મળી આવયા છરે. કલાની દૃવષ્એ તરેના ચાર િગ્ક પડરે છરે : સુમરેકરવનયન, અક્કાકદ-

વનયન, બૅવબલૉવનયન (અથિા કાવલડવનયન) અનરે એસરેકરવનયન. જોકરે આ ચારરે  િગ્કનાં 

વશલપોમાં કલાવિષયક કોઈ ચોક્કસ ભરેદ સહરેલાઈથી પારખી શકાતો નથી. ઇવજપ્તની 

કલાની જ રેમ મરેસોપોટરેવમયાની કલા પણ સિતંત્ રીતરે વિકસી હતી. આમદેવનયાથી સીકરયા 

અનરે પવશ્કયન અખાતથી મરેકડટરેકરવનયન સુધીના વિસતાર પર મરેસોપોટરેવમયાની કલાએ 

અસર કરી હતી.

શ્વરેત મંકદર (white temple) સંભિત: આકાશના દરેિ અનુનરે સમવપ્કત કરિામાં 

આવયું હતું. આ મંકદરમાં સથાવપત અનુદરેિની મૂવત્ક ગુમ થઈ ગઈ છરે. ઉરુક(િારકા)માંથી 

મળરેલું આરસનું એક સ્ત્રી-મસતક (ઈ. સ. પૂ. 3500 - ઈ. સ. પૂ. 3000; ઇરાક મયુવઝયમ, 

બગદાદ) કોઈ સંપ્રદાયનું વશલપ હોિાનું જણાય છરે. તરેની આંખો અનરે ભ્રમર મૂળમાં 

રંગીન પદાથ્કથી જડીનરે બનાિરેલી હોિી જોઈએ. હાલ જડતરકામ હયાત ન હોિાથી 

આંખ અનરે ભ્રમરની જગયાએ ખાડા પડરેલા છરે. તરેના િાળ સોનાની અથિા તાંબાની 

વિગથી ઢાંકરેલા હતા. ધડનો ભાગ સંભિત: લાકડાનો બનાિરેલો હતો. કલાની દૃવષ્એ આ 

સ્ત્રી-મસતક ઊંચી ગુણિતિા ધરાિરે છરે. તરેના ઊપસી આિરેલા ભરાિદાર ગાલ, વબડાયરેલા 

હોઠનો િળાંક, મોટી આંખોની એકાગ્ સીધી દૃવષ્ આકષ્કણ ઉપજિરે છરે. તરેલ અસમા-

રના અબુ મંકદરમાંથી 10 વશલપો(ઈ. સ. પૂ. લગભગ 2700-2500; ઇરાક મયુવઝયમ, 

બગદાદ અનરે ઓકરએનટલ ઇવનસટટ્યૂટ મયુવઝયમ, વશકાગો યુવનિવસ્કટી)નો સમૂહ પ્રાપ્ત 

થયો છરે. આ વશલપો આરસમાંથી ઘડરેલાં છરે. તરેમાં સૌથી ઊંચું વશલપ 30 ઇંચનું છરે 

અનરે તરે િનસપવતના દરેિ અબુનું છરે. ઊંચાઈમાં બીજ ક્રમનું વશલપ માતૃદરેિીનું છરે, અનય 

વશલપો ધમ્કગુરુઓ અનરે ભકતજનોનાં છરે. દરેિ-દરેિીનાં વશલપોનરે આંખના મોટા ડોળાના 

આલરેખન દ્ારા અનય વશલપોથી જુદાં પાડાં છરે. વશલપોના હાથ-પગની ગોળાઈ પાઇપ 

જ રેિી ભાસરે છરે. તરેમણરે પહરેરરેલા લાંબા સકટ્કના િળાંક સંઘરેડાઉતાર ગોળાકાર જ રેિા લાગરે 

છરે. આકૃવતઓ િાસતિદશવી કરતાં શૈલીની દૃવષ્એ ભૌવમવતક છતાં ભાિાતમક લાગરે છરે.



30

વિશ્વનું વિલ્પ-સ્થા્પત્ય

અબુ મંકદરનાં 10 વશલપો

તરેલ અસમારનાં અનય સમકાલીન વશલપો ઉર(Ur)ની કબરોમાંથી મળી આવયાં છરે. 
હાપ્કની સૂરપરેટી પર જડતર કરરેલ વશલપની એક સુંદર પટ્ટી (ઈ. સ. પૂ. લગભગ 2600; 
યુવનિવસ્કટી મયુવઝયમ, કફલાડરેવલફયા) ઉરમાંથી મળી આિી છરે. આ ઊભી પટ્ટીમાં ચાર 
પ્રસંગો વિભાવજત કરીનરે આલરેખાયા છરે. સૌથી ઉપરના વિભાગમાં એક યોદ્ાનરે માન-
િમુખ ધરાિતા બરે િૃષભનરે આવલંગતો દશા્કવયો છરે. આ અહીંનાં વશલપોનો વપ્રય વિષય 
છરે. બીજ બરે વિભાગમાં પશુઓનરે મનુષયની જ રેમ કામ કરતાં આલરેખયાં છરે. એમાં િરુ 
અનરે વસંહ ખાદ્સામગ્ી અનરે પરેય પદાથ્ક લઈ જતાં દશા્કવયાં છરે જયારરે  બીજ વિભાગમાં 
ગદ્કભ, રીંછ અનરે હરણનરે િાદ્ િગાડતાં દશા્કવયાં છરે. સૌથી નીચરેના વિભાગમાં િીંછીની 
દરેહાકૃવત ધરાિતા પુરુષ(નર-િૃવશ્ક)નરે તથા એક બકરાનરે એક મોટા પાત્માંથી કાપડના 
િીંટા કાઢીનરે લઈ જતા આલરેખયા છરે. કોઈ પ્રાચીન પશુ-બોધકથા(fable)નો વિષય આ 
પટ્ટીમાં રજૂ થયો હોિાનું જણાય છરે.

ઝાડનો ટરેકો લઈ ઊભા રહરેલા અનરે ફૂલ-પાંદડાંની િચચરેથી ડોકંુ કાઢી ઝાંખતા 
બકરાનું એક વશલપ (ઈ. સ. પૂ. લગભગ 2600; યુવનિવસ્કટી મયુવઝયમ, કફલાડરેવલફયા) 
ઉરમાંથી મળી આવયું છરે. આ વશલપની બનાિટમાં લાકડુ,ં સોનું અનરે નીલમ િાપરિામાં 
આવયાં છરે. બકરાના આલરેખનમાં જીિંતતા જણાય છરે. તરેનાં મોં પર અદભુત શવકત 
જોિા મળરે છરે. આ વશલપ પવિત્ દરેિ તમુઝની રજૂઆત કરતું હોિાની શકયતા છરે. 
પાશિી શવકતમાં દરેિનું આરોપણ કરિાનો પ્રયતન જણાય છરે.

એક અક્કાકડયન શાસકના મસતકનું ધાતુવશલપ વનનરેિરેહમાંથી પ્રાપ્ત થયું છરે. તરે 
305 વમવલમીટર(12 ઇંચ) ઊંચું છરે અનરે હાલ બગદાદના ઇરાક મયુવઝયમમાં સચિા-
યરેલું છરે. તરેનો સમય ઈ. સ. પૂ. લગભગ 2300-2200નો છરે. તરેની દાઢીના િાળની િળ 
ચઢાિરેલી લટો કલાતમક છરે.
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પૅકરસના લુવ્ર મયુવઝયમમાં કબરની એક તકતી (stele) (1.83 મી. 155 વમ-
વલમીટર, ઈ. સ. પૂ. લગભગ 2300-2200) સચિાયરેલી છરે. તરેમાં સારગોનના પૌત્ 
નરમસીનું, પોતાના વિજયી સૈનય સાથરેનું અધ્કમૂત્ક વશલપ કંડારરેલું છરે. પિ્કત બાજુનાં 
િૃક્ોની મધયરેથી સૈનય પસાર થઈ રહું છરે. વિજયોનમતિ નરમસીન એકલો ઊભો છરે. 
સામરેની બાજુએ શત્ુના સૈવનકો ઘિાયરેલા પડા છરે. તરેણરે મસતક પર દરેિો પહરેરરે  તરેિો 
વશંગડાંિાળો મુગટ ધારણ કયયો છરે.

આચારસંકહતા સાથરે હમુરાબી

લરેગાસ(આધુવનક તરેલ્ોહ)માંથી તયાંના રાજ ગુકડઆના વશલપનું મસતક મળી 
આવયું છરે (ઈ. સ. પૂ. લગભગ 2150, ફાઇન આટસ્ક મયુવઝયમ, બોસટન). ગુકડઆએ 
પોતાનાં વશલપો લરેગાસના મંકદરમાં મુકાવયાં હતાં; જ રેમાંથી 20 જ રેટલાં મળી આવયાં 
છરે. સથાપતયકીય નકશો (plan) ખોળામાં લઈનરે બરેઠરેલા આ રાજનું અનય એક વશલપ 
જણીતું છરે (737 વમવલમીટર (29 ઇંચ) ઊંચું, ઈ. સ. પૂ. લગભગ 2130, લુવ્ર, પૅકરસ). 
વશલપનું મસતક ગુમ થયરેલું છરે.

હમુરાબી નામનો એક પ્રવતભાશાળી રાજ બૅવબલોનમાં થઈ ગયો. તરેણરે ઘડરેલા 
કાયદા માટરે તરે જગપ્રવસદ્ છરે. અવધક મૂત્કવશલપ(high relief)માં તરેનરે રજૂ કરતી 2.44 
મી. (7 ફૂટ) ઊંચી ગ્ૅનાઇટ પથથરની એક તકતીમાં તરેનરે રજૂ કયયો છરે (ઈ. સ. પૂ. લગભગ 
1760, લુવ્ર, પૅકરસ). આ વશલપમાં હમુરાબીનરે કાયદો આપનાર દરેિ શરેમરેશ અનરે સૂય્કદરેિ 
સાથરે આલરેખયો છરે. તરેણરે ગોળ નાની પાઘડી ધારણ કરી છરે. પોતરે ઘડરેલા કાયદા વિશરે 
દરેિતાનરે અહરેિાલ આપી રહો હોય તરેિી મુદ્રામાં તરેણરે જમણો હાથ ઊંચો કરરેલો છરે.

મરેસોપોટરેવમયાના દરેિોનાં વશલપો દ્ારા ધમ્કવિષયક માકહતી ઓછી મળરે છરે. સૂય્ક, 
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ચંદ્ર, તારા, ચક્ર િગરેરરેનરે સજીિ સિરૂપ આપિામાં આવયું છરે. લાંબી દાઢી, વિશાળ આંખો 
અનરે વશંગડાં નરદરેિોનું સૂચન કરરે  છરે. િૃષભ અનરે વસંહ અનુક્રમરે જુસસા (force) અનરે 
અશુભ(evil)નું સૂચન કરરે  છરે.

(આ) એવસકરયા : એવસકરયાનો પ્રદરેશ બૅવબલૉનની ઉતિરરે  લગભગ 480 કકમી. 
દૂર આિરેલો છરે. ટાઇગ્ીસ નદીનરે મળતી નાની નાની નદીઓના કકનારરે  આ સંસકૃવત 
વિકસી હતી. અસુર, અરબરેલા, કાલાખ અનરે નીનરેિરેહ – આ ચાર નગરો આ સંસકૃવતનાં 
મહતિનાં કરેનદ્રો હતાં. એવસકરયાની વશલપકલામાં અધ્કમૂત્ક વશલપો િધુ પ્રચવલત હતાં. 
ત્ણ બાજુએ ઘડરેલાં અથા્કત્ પૂણ્કમૂત્ક વશલપો પણ કિવચત્ જોિા મળરે છરે. બોગાઝકોયના 
વસંહદ્ાર (ઈ. સ. પૂ. લગભગ 1400) પરના વસંહોનાં વશલપો આ પ્રકારનાં છરે. નગરમાં 
પ્રિરેશ કરનારનરે રાજની શવકતનો પ્રભાિ પાડિા માટરે આિાં વશલપો મૂકિામાં આવયાં હતાં.

વસંહોનો વશકાર કરતો અશુરનવસરપાલ

અશુરનવસરપાલ દ્ારા હમનુ શહરેરના વિનાશના પ્રસંગનરે રજૂ કરતું વશલપાંકન 
(ઈ. સ. પૂ. 650) નીનરેિરેહ(િત્કમાન કકયુવનજક)માંથી મળી આવયું છરે. (વબ્કટશ મયુવઝયમ, 
લંડન). આખોયરે પ્રસંગ ત્ણ વિભાગમાં વિભકત છરે. સૌથી ઉપરના ભાગમાં સૈવનકો 
શસ્ત્રો િડરે કકલ્ો તોડી રહા છરે. કકલ્ો તૂટતાં ઈંટો અનરે લાકડાંનો ઢગલો નીચરે પડો છરે. 
બુરજની ઉપરના ભાગરે આગ ચાંપરેલી દરેખાય છરે. મધયના ભાગમાં નગરમાં લૂંટ કરીનરે 
જતા સૈવનકો અનરે સૌથી નીચરેના ભાગમાં સૈવનકો છાિણીમાં ભોજન અનરે મકદરા સાથરે 
આરામ કરતા દશા્કિાયા છરે. વનમુ્કદ(કલહ)માંથી પ્રાપ્ત વશલપાંકન(ઈ. સ. પૂ. લગભગ 
850; વબ્કટશ મયુવઝયમ, લંડન)માં અશુરનવસરપાલનરે વસંહનરે હણતો દશા્કવયો છરે. 
દૃશયની ડાબી બાજુએ શસ્ત્રોથી સજ્જ સૈવનકો છરે. તરેમની બાજુમાંથી રાજના રથ પર 
ત્ાટકતા વસંહનું આલરેખન છરે. રાજનરે વસંહ પર તીર તાકતો દશા્કવયો છરે. ઘાયલ વસંહનો 
ક્રોધ કલાકારરે  અદૃ્ભુત રીતરે દશા્કવયો છરે. ‘મૃતયુ પામતી વસંહણ’નું ચૂનાના પથથરમાંથી 
કંડારરેલું વશલપ િાસતિદશવી અનરે લયબદ્ જણાય છરે (ઈ. સ. પૂ. લગભગ 650; વબ્કટશ 
મયુવઝયમ, લંડન). કમર અનરે ખભાના ભાગરે તીરથી ઘિાયરેલ વસંહણ પાછળના શરીરરે  
લગભગ ઢીલી પડી ગઈ છરે. ઘાના દદ્કથી ત્ાડ પાડતી વસંહણનું મૃતયુ નજીક આિી રહું 
હોિાનું સપષ્ જણાય છરે. વનમુ્કદમાં આિરેલા અશુરનવસરપાલના 
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મૃતયુ પામતી વસંહણ

મહરેલના એક અધ્કમૂત્ક વશલપમાં એક સપક્ દરેિની ડ્રરેગન સાથરેની રજૂઆત છરે. 
બંનરે હાથમાં ધારણ કરરેલા વત્શૂળ જ રેિા શસ્ત્રથી દરેિ ડ્રરેગન પર િાર કરી રહા છરે. 
ડ્રરેગન આગળના પગના પંજ ઊંચા કરીનરે અનરે પાછળ મોં ફરેરિીનરે ક્રોધથી દરેિની સામરે 
ઘુરકકયાં કરી રહો છરે. માનિ-મસતક ધરાિતા એક સપક્ િૃષભનું વશલપ પોરસા-
બાદમાંથી મળી આવયું છરે. એવસકરયાનાં અધ્કમૂત્ક વશલપો આછાં અનરે ચપટાં છરે. તરેમાં 
ઊંડાઈ જણાતી નથી. ઇવજપ્તનાં અધ્કમૂત્ક વશલપો કરતાં તરેમાં અવભનય (action) િધુ 
જોિા મળરે છરે.

(ઇ) પવશ્કયા : મરેસોપોટરેવમયાની પૂિ્કમાં પવશ્કયા (િત્કમાન ઈરાન) આિરેલું હતું. 
પ્રાચીનકાળમાં આ પ્રદરેશ ‘પારસ’ તરીકરે ઓળખાતો. સમય જતાં તરે પવશ્કયા નામરે 
ઓળખાિા લાગયો. ઈરાનના સાંસકૃવતક ઇવતહાસના મૂળમાં મીડ પ્રજ હતી. મીડ લોકો 
સમરકંદ અનરે બુખારાની ભૂવમમાં થઈનરે દવક્ણમાં ઈરાન સુધી પહોંચયા હતા. તરેમની 
બીજી ટોળી મીકડયામાં જઈનરે િસી. ઉતિરમાં િસરેલા મીકડયનો કહરેિાયા અનરે દવક્ણમાં 
િસરેલા ઈરાનીઓ કહરેિાયા. બંનરે શાખાઓએ પોતપોતાની આગિી શાસનવયિસથા કરી 
હતી. મીકડયનોએ એકબટાના અનરે ઈરાનીઓએ પ્રથમ સુસામાં અનરે તયારબાદ પવસ્ક-
પોવલસનરે રાજધાની બનાિી હતી. સમય જતાં એકીવમવનસ અનરે તયારબાદ સાઇરસ 
નામના રાજઓએ બંનરે પ્રજનરે એક કરી મહાન સામ્રાજયનું વનમા્કણ કયુાં. અહીં સાઇરસ 
(ઈ. સ. પૂ. 558થી ઈ. સ. પૂ. 528), કરેવમબવસસ (ઈ. સ. પૂ. 528થી ઈ. સ. પૂ. 521), 
દરાયસ (ઈ. સ. પૂિદે 521થી ઈ. સ. પૂ. 486), ઝક્કસીસ (ઈ. સ. પૂ. 486થી ઈ. સ. પૂ. 
465) િગરેરરે  જણીતા રાજઓ થઈ ગયા. ઝક્કસીસના મૃતયુ પછી ઈ. સ. પૂ. 330માં 
મહાન વસકંદરરે  ઈરાન જીતી લીધું. ઝક્કસીસના મૃતયુ પછી થોડા જ સમયમાં ઈરાની 
સામ્રાજયની પડતી થઈ હતી.
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નર-હરણ (stag)

પવશ્કયન કલા ગ્ીક કલાની સમકાલીન હતી. તરેમ છતાં તરે ગ્ીક કલાની અસરથી 
અતડી રહી. તરેની પ્રારંવભક કલા વિશરે જણિા મળતું નથી. મરેસોપોટરેવમયન િૃષભનું 
પ્રતીક અહીં સતંભ પરની વશરાિટી (capital) માટરે ઉપયોગમાં લરેિાયું. પવશ્કયાના પવશ્-
મમાં આિરેલા લુકરસતાનના ખોદકામમાંથી ધાતુની બનાિટની કરેટલીક ચીજ-િસતુઓ 
મળી આિી છરે; જ રેમ કરે અલંકારો, કિચ, રથ અનરે ધાવમ્કક િસતુઓ. અહીંના ધાતુકામની 
વિશરેષતા એ છરે કરે તરેમાં પશુઓનાં સુશોભનો(motifs)નો િધુ ઉપયોગ થયો છરે. આ 
સુશોભનો અમૂત્ક કરે કલપનામય પ્રકારનાં છરે. એક દંડના શીષ્ક પર િતુ્કળાકાર વશંગ-
ડાંિાળા બરે બકરા(i’bex)નાં વશલપ છરે (વબ્કટશ મયુવઝયમ). કોસ્ત્રોમસકાયમાંથી પ્રાપ્ત 
એક નર-હરણ(stag)નું વશલપ (ઈ. સ. પૂ. 9-7મી સદી; હવમ્કટરેજ મયુવઝયમ, લરેવનનગ્ાડ) 
આકષ્કક છરે. આ વસવથયન નમૂનો સંભિત: મધય એવશયાકટક સ્રોતનો સિતંત્ ઈરાની 
પરંપરાનરે પ્રવતવબંવબત કરરે  છરે. વસવથયનો ઈરાનમાં આિીનરે સથાયી થયા હશરે તયારરે  તરેઓ 
ધાતુનાં વશલપો ઢાળિાની કલા શીખયા હશરે. રાજ દરાયસરે પવસ્કપોવલસ નગરમાં ઊભા 
કરાિરેલા સતંભોની વશરાિટી પર બરેઠરેલા િૃષભોનાં વશલપો છરે. વશરાિટીનો આકાર 
ઘંટાકાર છરે. આિી વશરાિટી આનરે કરેનદ્રમાં રાખીનરે Persipolitan bell shaped તરીકરે 
ઓળખાય છરે. ભારતમાં સમ્રાટ અશોકરે ઊભા કરાિરેલા સતંભો પરની વશરાિટીઓ પણ 
આ જ આકારની છરે. આ જ નગરમાં દરાયસના ઓકડયનસ હૉલ(મુલાકાત માટરેનો 
ખંડ)ની સીડી પર અધ્કમૂત્ક વશલપો કંડારરેલાં છરે. આ પૈકીના એક વશલપમાં દરાયસ અનરે 
ઝક્કસીસ લોકોનરે મુલાકાત આપતા દશા્કવયા છરે. મરેસોપોટરેવમયન કલાપરંપરાનો શુદ્ 
પડઘો અહીં જોિા મળરે છરે. આ દૃશયમાં આલરેવખત પાત્ોએ ગૂંથરેલાં િસ્ત્રો ધારણ કયાાં 
છરે. આ િસ્ત્રોની નીચરે ઢકંાયરેલા હાથ અનરે ખભા કલાકારરે  અદભુત રીતરે દશા્કવયા છરે. 
પવસ્કપોવલસથી થોડરે દૂર અકામરેવનડ રાજઓના દફનસથળ નકશ-ઇ-રુસતમમાં પિ્કત 
પર કંડારરેલા એક વશલપમાં રાજ દરાયસરે રોમન સમ્રાટ િરેલરેકરયન પર વિજય મરેળવયો 
તરે યાદગાર પ્રસંગ કંડારરેલો છરે.

સાતમી સદીની મધયમાં આરબોએ પવશ્કયાનો પ્રદરેશ જીતી લીધો એ સાથરે પવશ્ક-
યન કલાનો વિકાસ થંભી ગયો; પરંતુ એ કલાનાં કરેટલાંક તતિોએ ઇસલાવમક કલામાં 
સથાન લઈ લીધું હતું.
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નજીકના પૂિ્કની પ્રાચીન વશલપકલા અનરે સથાપતય 

2. સ્થા્પત્ય

(અ) મરેસોપોટરેવમયા : મરેસોપોટરેવમયાના સૌથી પ્રાચીન સથાપતયના અિશરેષો 
એરીડમુાંથી પ્રાપ્ત થયા છરે. અહીંનું મંકદર નં. 16 મરેસોપોટરેવમયાના મંકદર-સથાપતયનાં 
લક્ણો દશા્કિરે છરે. િકા્કના અિશરેષોનો સમય ઈ. સ. પૂ. લગભગ 2900--2340નો છરે. 
તરેના 9 કકમી.ના ઘરેરાિામાં અનરેક મંકદરો અનરે જહરેર ઇમારતો બાંધરેલાં હતાં. નગરના 
ઇન્ના અનરે અનુ બરે વિસતારો અનુક્રમરે માતૃદરેિી અનરે આકાશદરેિ સાથરે સંકળાયરેલા 
હતા. સતંભિાળું મંકદર જ રે Pillar temple તરીકરે ઓળખાય છરે, તરે તરેના વિશાળ સતંભો 
માટરે પ્રવસદ્ છરે. તરેના સતંભોનો વયાસ 2.6 મી. (8 ફૂટ 9 ઇંચ) છરે. મુકત રીતરે ઊભરેલા 
સતંભો(free standing pillars)નો સૌથી પ્રાચીનતમ આ નમૂનો છરે. અનુમાં આિરેલ શ્વરેત 
મંકદર સારી રીતરે સુરવક્ત છરે. પ્રાગૈવતહાવસક મરેસોપોટરેવમયામાં પલૅટફૉમ્ક પર બાંધરેલ આ 
મંકદરમાં ઝીગુરતનો ઉદભિ જણાય છરે. તરેનું પલૅટફૉમ્ક ચારરે  બાજુએ ઢળતું છરે. તરે પૈકી 
ત્ણ પલૅટફૉમ્ક પર ચપટાં (flat) બટ્રરેવસસ છરે. ઉરનો ઝીગુરત પાયાએથી 62 મી. 43 
મી. વિસતારનો છરે અનરે 21 મી. ઊંચો છરે. તરેની ટોચ પર સામાનય મંકદર છરે. ઝીગુરતના 
હાદ્ક ભાગમાં કાચી ઈંટોનું બાંધકામ છરે. અનરે તરેનરે ફરતી પાકી ઈંટોનંુ બાંધકામ લગભગ 
2.4 મી. (8 ફૂટ) જડાઈનું છરે. બગદાદની ઉતિર-પૂિ્કમાં ખાફાજ રેના સથળરે ઓિલ મંકદર 
આિરેલું છરે. ચઢતા ક્રમની ત્ણ અગાશીઓ છરે. આ મંકદરની પાસરે ચંદ્રદરેિ-શવનનું મંકદર 
છરે. ઉરમાં રાજકુટુબંનું સમશાન આિરેલું છરે. સુમરેકરયન ઇજનરેરી કૌશલયનરે તરે સુંદર રીતરે 
રજૂ કરરે  છરે. બાંધકામમાં જયારરે  ઈંટોનો િપરાશ િધી રહો હતો તયારરે  આ સમશાનમાં 
આિરેલી કબરો પથથરમાં બાંધરેલી છરે. મારીમાં આિરેલ રાજમહરેલ ત્ીજી સહસ્રાબપદી 
દરવમયાન બંધાયો હતો. તરેમાં શાહી રહરેઠાણ, સિાગત કરેનદ્ર, કાયા્કલય, નાગકરક સરેિાની 
શાળા, કિાટ્કસ્ક અનરે અનરેક સંગ્હ-ખંડો આિરેલાં હતાં. કરેટલાક ઓરડાઓમાંથી હજરો 
ફાચર કરે શંકુ ઘાટ(cuneiform)ની ટબૅલરેટસ આિરેલી છરે, જ રે ખરરેખર તો તરે િખતના 
દફતરો (archives) છરે. બૅવબલૉનમાં કરેસસાઇટ શાસનની ચોથી સદી (ઈ. સ. પૂ. 1595-
1171) કલાની બાબતમાં બહુ જણીતી ન હતી. હાલના બગદાદથી 32 કકમી. દૂર નિી 
રાજધાની કુકરગઝલુમાં રાજમહરેલનું વનમા્કણ થયું. એલમ રાજયની રાજધાની સુસામાં 
ઈ. સ. પૂ. 13મી સદીમાં ચોગા-ઝાનવબલ(Tchoga-Zanbil)ના ઝીગુરતનું બાંધકામ થયું.

(આ) એવસકરયા : એવસકરયામાં ઝીગુરત સાથરેનાં અનરે ઝીગુરત વિનાનાં મંકદરો 
બંધાયાં. ઉતિર એવસકરયન કાળ (ઈ. સ. પૂ. 911-612) દરવમયાન મોટી સંખયામાં 
મંકદરો હતાં અનરે મહતિનાં હતાં. તરેલ કરમાહ ખાતરે થયરેલા ઉતખનનમાંથી ઈંટરેરી 
નળાકાર ઘુંમટ (barrel vault) પ્રાપ્ત થાય છરે. આશુરનું નગર એવસકરયા રાજયનું 
પ્રાચીન ધાવમ્કક અનરે રાષ્ ્રીય કરેનદ્ર હતું. તરે ટાઇગ્ીસ નદીના કાંઠ રે પિ્કત પર બાંધયું 
હતું અનરે સંરક્ણ-દીિાલથી આિૃત હતું (ઈ. સ. પૂ. 2000). ઈ. સ. પૂ. 9મી સદીમાં 
તરેની બહાર બીજી સંરક્ણ-દીિાલ બાંધિામાં આિી. પ્રથમ મંકદર પ્રરેમ અનરે યુદ્ની 
દરેિી ઇસથરનું બાંધિામાં આવયું. રાષ્ ્રીય દરેિ આશુરના ઝીગુરત મંકદરનો જીણયોદ્ાર 
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વતકુલતી-વગનુતા્ક 1લાએ (ઈ. સ. પૂ. 1244-1208) કરાવયો. તરેલ કરમાહમાં એવસકરયાના 
શવકતશાળી રાજ શમશી-અદાદ 1લાએ ઈ. સ. પૂ. બીજી સહસ્રાબદીમાંના પ્રારંભમાં 
મંકદર બંધાવયું. બીજી પરેઢીએ અહીં રાજમહરેલ પણ બંધાવયો. આ મહરેલનો પલાન 
મારીના મહરેલનરે સમાંતર છરે. બહાર એક અનય નગર પણ વિકસાિિામાં આવયું હતું. 
વનમુ્કદ નગરનો જીણયોદ્ાર અનરે વિસતરણ અશુરનવસરપાલ બીજએ (ઈ. સ. પૂ. 883-
859) કયયો. તરેણરે તરેના રાજયની રાજધાની બનાિી. રાજગઢીમાં આિરેલ આ નગરનો 
વિસતાર 550 મી. 320 મી. હતો. ઉતિર-પવશ્મમાં આિરેલ રાજમહરેલ તરેનું વનિાસસથાન 
હતું. આ મહરેલનો પલાન તરે પછીના એવસકરયાના મહરેલોના પલાનની પરંપરા બની 
ગઈ. તરેમાં પ્રથમ જ િાર યુદ્, ઉપસાિરેલી આકૃવતઓ અનરે ઘરરેલુ દૃશયના વશલાપટ્ટનો 
અલંકરણ તરીકરે ઉપયોગ થયો. શાલમનરેસર ત્ીજએ (ઈ. સ. પૂ. 859-824) વનમુ્કદનો 
કકલ્ો રાજગઢીની બહાર બંધાવયો. મોસૂલથી 40 કકમી. દૂર ઇમગુર-ઇનવલલ(બલિત)
માં અશુરનવસરપાલ બીજએ અનરે તરેના પુત્ શાલમરેનરેસર ત્ીજએ મહરેલ અનરે મંકદર 
સાથરેની ગ્ામીણ િસાહતો સથાપી. વનમુ્કદનું એવઝદાનું મંકદર 

ઈ. સ. પૂ. 9મી સદીમાં બંધાવયું હતું. તરેમાં લખાણના દરેિ નબુ અનરે તરેની પતનીનાં 
ગભ્કગૃહો છરે. ખોસા્કબાદ શહરેરમાં રાજ સારગોન બીજએ (ઈ. સ. પૂ. 722-705) 
બંધાિરેલ એવસકરયાની મહતિની ઇમારતો આિરેલી છરે. સારગોનનો મહરેલ 23 એકરનો 
વિસતાર ધરાિરે છરે. તરેના મુખય પ્રિરેશની બંનરે બાજુ બરે મોટા ટાિર છરે અનરે પાંખોિાળા 
િૃષભ(3.8 મી. ઊંચા)નાં ભવય વશલપો રક્ક તરીકરે મૂકયાં છરે. મહરેલની દીિાલો લગભગ 
6 મી. જડી હતી અનરે અંદરની બાજુએ વચવત્ત સુશોભનના ત્ણ થર હતા. સારગોન-
ના પુત્ સરેન્નાચરેકરબરે (ઈ. સ. પૂ. 705-681) પોતાના રાજયની રાજધાની તરીકરે વનનરેિરેહ 
નગરનરે વિકસાવયું. રાજયકાલના શરૂઆતનાં બરે િષ્ક તરેણરે આ નગરની દીિાલ, રાજગઢી 
અનરે મહરેલના વનમા્કણ માટરે વિતાવયાં. આ મહરેલનું િણ્કન કરતા લાંબા વશલાલરેખો 19મી 
સદીમાં થયરેલા ઉતખનનમાંથી મળી આવયા છરે.

(ઇ) પવશ્કયા : પવશ્મ ઈરાનમાં ગોકડનટરેપરે, બાબા જન અનરે નુશ-ઇ-જન મુકામરે 
થયરેલા ઉતખનનમાંથી મહાન સાયપ્રસની અગાઉના વમકડઆ અનરે ઈરાનના ઈ. સ. પૂ. 
8મી અનરે 7મી સદીના સથાપતયના અિશરેષો હાથ લાગયા છરે. ગોલડન ટરેપરેમાંથી રાજગઢી 
અનરે મહરેલના અિશરેષો પ્રાપ્ત થયા છરે. હમદાન પાસરેના નુશ-ઇ-જનના ખોદકામમાંથી 
ઈ. સ. પૂ. 700-550ના સમયની કરેટલીક ઇમારતો પ્રાપ્ત થઈ છરે. આ ઇમારતો કાચી 
ઈંટો િડરે બાંધરેલી છરે. તરેમાંના એક મકાનમાંથી અવનિ માટરેની િરેદી મળી આિી છરે. કકલ્ા 
જ રેિું જણાતું એક સથાપતય પણ નજરરે  પડરે છરે. તયાંના મહરેલો અનરે કબરો જોતાં જણાય 
છરે કરે તરેનાં સથાપતયકીય લક્ણો પ્રાચીન સભયતામાંથી ઊતરી આવયાં હોય. પસારગા-
દરેમાંથી પણ ઇમારતો મળી આિી છરે. અહીંની ઇમારતો ચાર સંકુલમાં વિભકત છરે. આ 
સિ્કમાં રાજ સાયપ્રસની કબર ઉલ્રેખનીય છરે. ચૂનાના પથથર િડરે વનવમ્કત આ કબરનો 
વિસતાર 3.2 મીટર 2.3 મીટર છરે. છ પગવથયાં ધરાિતા પલૅટફૉમ્ક પર તરે આિરેલી છરે. 
પ્રાચીન ‘ગરેબલડ હાઉસ’ (Gabled House) સાથરે તરેની કડઝાઇન મળતી આિરે છરે.
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સુસામાંથી રાજ ડરેકરયસ પ્રથમ(ઈ. પૂ. 522–486)ના સમયની રાજગઢી અનરે 
મહરેલ મળી આવયાં છરે. મહરેલના બાંધકામ માટરેની વિવિધ સામગ્ી કયાંથી લાિિામાં 
આિી હતી તરેની રસપ્રદ વિગતો તયાંના વશલાલરેખમાં દશા્કિિામાં આિી છરે. દરેિદારની 
જતનું લાકડુ ં(cedar) લરેબરેનોનમાંથી, ટીકનું લાકડુ ંઝાગ્ોસ પિ્કતમાંથી લાિિામાં આવયું 
હતું. ઈંટો બૅવબલૉવનયન પદ્વત પ્રમાણરે બનાિિામાં આિી હતી. કારીગરીમાં એવસકરયા, 
બૅવબલૉન, ઇવજપ્ત અનરે ગ્ીસની પરંપરા જોિા મળરે છરે.;

પવસ્કપોવલસના ભવય મહરેલનું બાંધકામ રાજ ડરેકરયસ પ્રથમરે ઈ. સ. પૂ. 518માં 
શરૂ કયુાં હતું. મોટા ભાગનું બાંધકામ ઝક્કસીસ પ્રથમ(ઈ. સ. પૂ. 486–465)ના સમયમાં 
થયું અનરે રાજ અતા્કઝક્કસ પ્રથમના સમયમાં ઈ. સ. પૂ. 460માં પૂરંુ થયું. મહરેલની 
વિવિધ ઇમારતો પથથરના મોટા પલૅટફૉમ્ક (460 મીટર 275 મીટર) પર આિરેલી છરે. 
ઉતિર-પવશ્મ બાજુની સીડીનાં પગવથયાં 6.7 મીટર પહોળાં હતાં જયાંથી ઘોડાઓનરે 
પણ પસાર થિું સરળ હતું. દવક્ણરે ત્ીજ દ્ારની નજીક આિરેલું પ્રરેક્કગૃહ 76.2 મીટર 
વિસતારનું સમચોરસ હતું અનરે તરેમાં 36 સતંભો હતા. રાજ ડરેકરયસનો મહરેલ પણ 
ઉલ્રેખનીય છરે. રાજ ઝક્કસીસનો મહરેલ પણ આિરેલો છરે. તરેમાં આિરેલી ‘એલ’ (L) 
આકારની ઇમારત સ્ત્રીઓના વનિાસ માટરે (હરરેમ) છરે. સો સતંભોિાળો 

ડરેકરયસના હૉલનું પ્રરેક્કગૃહ

ખંડ (hall of the hundred columns) તરેણરે બંધાિિો શરૂ કયયો હતો. ગાદી 
માટરેનો આ ખંડ (Throne Hall) 68.6 ચોમી. વિસતારનો હતો. તરેની ઈંટરેરી દીિાલ 3.4 
મીટર જડી હતી. હૉલનરે બરે પ્રિરેશદ્ાર અનરે સાત બારીઓ હતાં. પવસ્કપોવલસની આ 
સિ્ક ઇમારતો સુંદર વશલપોથી અલંકૃત હતી.
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1. વિલ્પકલથા 

યુરોપના અવનિ છરેડરે આિરેલો ગ્ીસનો દ્ીપકલપ કોઈ લટકતા હારના પરેનડનટ 
જ રેિો લાગરે છરે. ગ્ીસની પ્રજએ ક્રીટ, વમસર અનરે કફવનવશયા સાથરે સાંસકૃવતક સંબંધો 
રાખયા હતા. ગ્ીસની સંસકૃવતનું ઉદભિસથાન એવજયન સંસકૃવત અથિા ક્રીટની સંસકૃવત 
હતું. ગ્ીસની પૂિ્કમાં એવજયન સમુદ્ર આિરેલો છરે અનરે તયાં અનરેક નાના-મોટા ટાપુઓ 
આિરેલા છરે, જ રે એવજયન ટાપુઓ તરીકરે ઓળખાય છરે. આ બધામાં સૌથી મોટો ટાપુ 
ક્રીટનો છરે. આ કારણથી એવજયન સંસકૃવત ક્રીટની સંસકૃવત તરીકરે પણ ઓળખાય છરે. 
ઈ. સ. પૂ. 3600ના અરસામાં આ સંસકૃવતનાં મંડાણ થયાં હશરે. ક્રીટની રાજધાની 
નોસોર હતી. આ સંસકૃવતના રાજઓ વમનોસના ઉપનામથી પોતાનરે ઓળખાિતા. આ 
સંસકૃવત એવશયા, આકરિકા અનરે યુરોપનરે જોડનાર કડીરૂપ છરે. આ સંસકૃવતનો આયયોની 
ટોળીઓએ ઈ. સ. પૂ. 1200 પછીથી નાશ કયયો; પરંતુ આયયોએ તરેના િારસાનરે સાચિીનરે 
ગ્ીસનરે આપયો. ગ્ીસના રહરેિાસીઓ તરેમનરે હરેલરેવનક તરીકરે અનરે પોતાના દરેશનરે હરેલાસ 
તરીકરે ઓળખાિરે છરે. તરેમનામાં જુદી જુદી પ્રજઓનું સંવમશ્ણ છરે. રોમનોએ તરેમનરે 
ગ્ીક તરીકરે ઓળખાવયા. આજથી અઢી હજર િષ્ક પહરેલાં એમણરે જ રે સંસકૃવતનું સજ ્કન 
કયુાં તરે આજ રે પણ યુરોપના ભવય િારસા તરીકરે પ્રવસદ્ છરે. યુરોપની સંસકૃવતની જનરેતા 
ગ્ીક સંસકૃવત છરે. વિખયાત ઇવતહાસકાર િીલ ડરુાં કહરે છરે કરે, ‘યંત્ વસિાય આપણી 
સંસકૃવતમાં વબનધાવમ્કક એિું કોઈ તતિ નથી કરે જ રે ગ્ીસમાંથી ઊતરી આિરેલું ન હોય.’ 
સાકહતય, તતિજ્ાન અનરે કલાના ક્રેત્રે ગ્ીસરે જ રે પ્રદાન કયુાં છરે તરે માટરે જગત કાયમ માટરે 
ગ્ીસનું ઋણી રહરેશરે. સૌંદય્કની કદર કરિામાં અનરે સુંદર કલાકૃવતઓ સજ ્કિામાં ગ્ીક 
લોકો માનિજતના ગુરુ છરે.

ગ્ીક અથિા હરેલરેવનક કલા ગ્ીસ દ્ીપકલપમાં એવજયન સમુદ્ર અનરે એવશયા માઇ-
નોરના કાંઠાના ટાપુઓ પર વિકસી હતી. અહીંના સંસથાનિાસીઓ ગ્ીક કલાનરે દવક્ણ-
માં ઇટાલી, વસવસલી; ઉતિરમાં આકરિકા અનરે દવક્ણમાં રિાનસ તથા સપરેન તરેમજ બાલકન 
અનરે કક્રવમયા સુધી લઈ ગયા. મહાન ઍલરેકઝાનડર અનરે તરેના ઉતિરાવધકારીઓએ તરેનો 
પ્રસાર સીકરયા, ઇવજપ્ત, મરેસોપોટરેવમયા, ઈરાન અનરે ભારત સુધી કયયો. ગ્ીક કલામાં 
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શારીકરક સૌષ્ઠિ અનરે પ્રમાણસરતા પર ભાર મૂકિામાં આવયો. આ કલા મોટરે ભાગરે 
ધમા્કિલંબી હતી અનરે મંકદરો સાથરે સંકળાયરેલી હતી. વશલપમાં શરીરની પૂણ્કતા પર 
િધુ ધયાન આપિામાં આિતું હોિાથી વશલપીઓએ શરીરરચનાશાસ્ત્ર(anatomy)નો 
અભયાસ કરિો પડતો. આથી ગ્ીક વશલપોમાં માનિદરેહની પૂણ્ક સુંદરતાનો આદશ્ક 
જોિા મળરે છરે. જગતની વશલપકલામાં ગ્ીક પ્રજએ જ પ્રથમ િાર િાસતવિકતા પર 
ભાર મૂકયો હતો. વમસરથી અલગ પડીનરે ગ્ીકોએ તરેમનાં દરેિ-દરેિીઓનરે પાંખો વિનાનાં 
અથિા પશુના મસતક વિનાનાં અથા્કત્ પૂણ્ક માનિીય રૂપરે વશલપમાં અવભવયકત કયાાં. 
ગ્ીક કલાના કરેનદ્રમાં માનિી જ છરે. ગ્ીક વશલપકલામાં વિષયનું િૈવિધય જણાય છરે. 
તરેમાં ધાવમ્કક, વબનધાવમ્કક અનરે ઘરરેલુ વિષયો જોિા મળરે છરે. જોકરે મહદ્અંશરે ધાવમ્કક 
વિષય છરે. વશલપના માધયમ તરીકરે શરૂઆતમાં કાષ્ઠ અનરે તરે પછી ચૂનાનો પથથર તરેમજ 
ટફૂા(poros)નો ઉપયોગ થયો છરે. ગ્ીક વશલપકલાની પ્રશંસા કરતાં હડ્કર (Herder) 
જણાિરે છરે કરે, ‘ગ્ીક વશલપકલામાં માનિતાનું સંપૂણ્ક કાલાતીત રૂપાંકન (Embodiment) 
નીરખી શકાય છરે.’

ગ્ીક વશલપકલાના ઐવતહાવસક વિકાસના ત્ણ તબક્કા પડરે છરે – પ્રારંવભક 
(આકદેઇક), પ્રવશષ્ અનરે હરેલરેવનવસટક. પ્રારંવભક તબક્કાનાં પુરુષ-વશલપો વમસરની રચ-
નાશૈલીથી પ્રભાવિત છરે. આ પ્રકારનાં વશલપોમાં સકંધ ભાગ પહોળો, કમર પાતળી 
અનરે ડાબો પગ સહરેજ આગળ લીધરેલો દશા્કવયાં છરે. આ પુરુષઆકૃવતઓ વનિ્કસ્ત્ર અનરે 
ટટાર ઊભરેલી હોય છરે. તરેમના હાથ કમરની નીચરે જંઘનરે સપશદે તરે રીતરે લટકતા હોય 
છરે. નારીઆકૃવતઓએ િસ્ત્રો પકરધાન કરરેલાં છરે અનરે તરે અક્કડ રીતરે ઊભી હોય છરે. 
ઇવજપ્તની જ રેમ અહીં પણ સ્ત્રીઓએ કોણીમાંથી િાળરેલો હાથ સતનથી નીચરે છાતી 
સાથરે જોડાયરેલો જણાય છરે. પુરુષોના ચહરેરા પર એક વિવશષ્ પ્રકારનું વસમત ફરકતું 
દરેખાય છરે. કલાવિદો તરેનરે ‘આકદેઇક વસમત’ તરીકરે ઓળખાિરે છરે. આ પહરેલા તબ-
ક્કામાં શૈલી અનરે વિચારની દૃવષ્એ બરે ધારા – ડૉકરક અનરે આયોવનક – જોિા મળરે 
છરે. આ બંનરે ધારાઓ એકબીજીથી વિરુદ્ છરે. ડૉકરકમાં પૌરુષ અનરે સામથય્ક છરે તો 
આયોવનકમાં નારીરૂપ અનરે ઋજુતા છરે. આ તબક્કાનાં વશલપોમાં નનિ યુિાપુરુષોનાં 
‘કુરોઈ’ (kroisos) નામરે ઓળખાતાં અનરે આધરેડ સ્ત્રીઓના ‘કોરરે ’ (kore) કહરેિાતાં 
વશલપો તથા ‘સારવથ’(રથનું વશલપ હયાત નથી)નું વશલપ પ્રવસદ્ છરે. પ્રવશષ્ તબક્કામાં 
કોકરવનથયન ધારા ધીરરે  ધીરરે  દરેખાય છરે. ઈ. સ. પૂ. પાંચમી સદીના પૂિા્કધ્કથી વશલપક-
લા આકદેઇક પરંપરાગત મયા્કદામાંથી મુકત થઈ. હરેલરેવનવસટક તબક્કામાં કોકરવનથયન 
ધારાનો પ્રભાિ િધરે છરે. આ ધારા તરેની અલંકારપ્રચુરતા માટરે જણીતી છરે. ઈ. સ. પૂ. 
ત્ીજી સદીથી વરિસતી યુગના આરંભ લગીનો સમય વમશ્ ગ્ીક અથિા હરેલરેવનવસટક 
તરીકરે ઓળખાય છરે. ઍલરેકઝાનડરરે  એવશયાના વિસતારમાં સથાપરેલા સામ્રાજય સાથરે તરેનો 
પ્રારંભ થયો. તરેમાં ગ્ીક કલાની શૈલીઓનું પૂિ્કની કલાશૈલીઓ સાથરે સંવમશ્ણ થયું.
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એક સ્ત્રી-વશલપ                  ઊભરેલો યુિાન                  એક રથિાહક

સામોસ ટાપુ પરથી મળરેલું દરેિી હરેરાનું વશલપ પૅકરસના લુવ્રમાં આિરેલું છરે. ઈ. 
સ. પૂ. 550માં બંધાયરેલા મંકદરમાં તરે હતું. હરેરા દરેિોની રાણી મનાય છરે. સતંભ-સિરૂપરે 
કંડારરેલ આ વશલપમાં હરેરા સનમુખ દશ્કનરે છરે અનરે ડાબો હાથ છાતી સાથરે ટરેકિરેલો છરે. 
જમણો હાથ લટકતો શરીરનરે અડરેલો છરે. મસતકનો ભાગ ગુમ થયરેલો છરે. દરેિીએ ધારણ 
કરરેલાં િસ્ત્ર પર કરચલીઓનું આલરેખન આકષ્કક છરે. એક સ્ત્રીવશલપ (લુવ્ર, પૅકરસ; ઈ. 
સ. પૂ. લગભગ 650) અનરે એક ઊભરેલા યુિાનનું વશલપ (ઈ. સ. પૂ. લગભગ 600; 
મરેટ્રોપૉવલટન મયુવઝયમ ઑવ્ આટ્ક, નયૂયૉક્ક) ઇવજપ્તની વશલપશૈલીનરે મળતાં આિરે છરે. 
આ વશલપો અનુક્રમરે કુરોઈ અનરે કોરરે  પ્રકારનાં છરે. કુરોઈ હંમરેશાં વનિ્કસ્ત્ર પુરુષ હોય 
છરે અનરે કોરરે  એ િસ્ત્રો પહરેરરેલ સ્ત્રી હોય છરે. આિા વનિ્કસ્ત્ર યુિાનોનાં વશલપોનરે કરેટલાક 
વિદ્ાનો એપોલોનાં હોિાનું માનરે છરે; પરંતુ તરેમાં એપોલો દરેિની ચોક્કસ ઓળખ જોિા 
મળતી નથી. સીધાં ટટાર ઊભાં રહરેલાં આ વશલપો ઇવજપ્તનાં વશલપોમાં જોિા મળતી 
સીધા ઊભા રહરેિાની ભંગીનરે મળતાં આિરે છરે. વનતંબની સરખામણીમાં ખભા ઘણા 
વિશાળ છરે. કોરરેનાં વશલપો એથરેનસ નગરમાં મૂકિામાં આિતાં. પવશ્કયનોએ જયારરે  
એથરેનસનો નાશ કયયો તયારરે  આિાં વશલપો તોડી પાડિામાં આવયાં હતાં અનરે દીિાલોની 

પાછળ દાટી દરેિાયાં હતાં. શોધખોળ દરવમયાન તરે મળી આવયાં હતાં. તરેમની ઊભા 
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રહરેિાની વસથવત અક્કડ છરે, પરંતુ સામોસની હરેરા કરતાં તરેમાં જીિંતપણં જણાય છરે. 
સામાનય રીતરે તરેમનો જમણો હાથ આગળ ધરરેલો હોય છરે અનરે તરે અલગ પથથરમાંથી 
બનાિીનરે ધડ સાથરે સાલિીનરે જોડરેલો હોય છરે.

એક રથિાહકનું ધાતુવશલપ (ઈ. સ. પૂ. લગભગ 470, ડરેલફી મયુવઝયમ) ડરેલફી-
માંથી પ્રાપ્ત થયું છરે. તરે પૂિ્ક વશષ્યુગનું છરે. રથદોડની સપધા્કના વિજયની સમૃવતમાં કદાચ 
આ દરેખાિડા અનરે ખાનદાન કુટુબંના યુિકનું વશલપ ઘડિામાં આવયું છરે. જમણી તરફ 
સહરેજ ઝૂકીનરે આ યુિક અક્કડ રીતરે ઊભો છરે. તરેણરે ઊભી સળિાળો ઝભભો પહરેયયો 
છરે. કમરરે  પટ્ટો બાંધરેલો છરે. ઘોડાની લગામ તરેના જમણા હાથમાં ધારણ કરી છરે. ડાબો 
હાથ ગુમ થયરેલો છરે. માથાના િાળ પટ્ટી િડરે ચુસત રીતરે જકડી રાખિામાં આવયા છરે. 
ઊભી સળિાળો ઝભભો િાંસળી ઘાટના સતંભ(fluted column)ની યાદ અપાિરે છરે. 
પરંપરાગત િસ્ત્રો ધારણ કરરેલ આ વશલપ જીિંત શરીરની અસર વનપજિરે છરે.

લાંબો ભાલો ધારણ કરરેલા ઘોડરેસિાર અથિા ડોકરફોરસ(Doryphoros)નું ધા-
તુવશલપ પોવલકલરેઇટોસ નામના વશલપીએ ઘડું હતું. હાલ તરેની આરસમાંની નકલ જ 
મળરે છરે. આ વશલપમાં અક્કડતા અનરે પરંપરાગત વિગતોનો અભાિ છરે, છતાં તરેમાં 
જીિંતતા જણાય છરે. ચક્ર ફેંકતા યુિાન(discobolos)નું ધાતુવશલપ માયરોન (Myron) 
નામના વશલપીની કૃવત છરે. તરે ગુમ થયું હોિાથી તરેની આરસની પ્રવતકૃવતઓ મળરે છરે. 
શરીરની સપ્રમાણતા જળિીનરે વિવશષ્ રીતરે આ રમતિીર ઊભો છરે. ચક્ર ધારણ કરરેલો 
જમણો હાથ પાછળ લઈનરે ઊંચો કયયો છરે. ડાબો હાથ જમણા પગના ઘૂંટણ પર ટરેકિીનરે 
સમગ્ શરીરનરે અંગ્રેજીના ‘એસ’ (S) આકારરે  (ભારતીય વત્ભંગીમાં) ઝુકાવયું છરે. પાંચમી 
સદીની ગ્ીક વશલપકલાનો આ આદશ્ક નમૂનો રોમના મયુવઝયમમાં પ્રદવશ્કત છરે.

ગ્ીક વશલપકલામાં કરેટલાક આંતરરાષ્ ્રીય બનાિોનરે પણ અવભવયકત કરિામાં 
આવયા છરે. એટ્ટ રેલસ પહરેલાએ ઈ. સ. પૂ. લગભગ 240 – ઈ. સ. પૂ. 200 દરવમયાન 
ગૉલ (Gaul) લોકો પર વિજય મરેળવયો હતો. ગૉલ લોકો કાવલટક (Caltic) જવતના હતા. 
આ વિજયની સમૃવતમાં ઘડાયરેલું ‘મરણાસન્ન ગૉલ’ (Dying Gaul) નામનું ધાતુવશલપ 
(ઈ. સ. પૂ. લગભગ 230-220, મયુવઝયો ડરેલરે ટમદે, રોમ) ઘડિામાં આવયું હતું અનરે તરે 
એટ્ટ રેલસનરે અપ્કણ કરિામાં આવયું હતું. આ વશલપ ઘડનાર વશલપીએ ગૉલ પ્રજનો પૂણ્ક 
અભયાસ કયયો હોિાનું જણાઈ આિરે છરે. મૃતયુ પામતા ગૉલની મુખાકૃવત અનરે માથાના 
િાળ બરાબર ગૉલ પુરુષનરે મળતાં આિરે છરે. ગૉલ પુરુષ ગળરે ધાતુની હાંસડી પહરેરરે  છરે 
તરે પણ વશલપીએ અહીં દશા્કિી છરે. ગ્ીક વશલપી જવતગત, શારીકરક અનરે સાંસકૃવતક 
લક્ણોનરે ધયાનમાં રાખીનરે વશલપનું સજ ્કન કરતો. આ જ વશલપનરે એવજનાના મંકદરના 
પૂિ્કના પરેકડમરેનટ પર આલરેવખત મૃતયુ પામતા યોદ્ાના વશલપની (વગલપટોથરેક, મયુવનક; 
ઈ. સ. પૂ. 490) સાથરે સરખાિિા જ રેિું છરે. અહીં મૃતયુ પામતો યોદ્ો ગ્ીક દશા્કવયો છરે.
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ચક્ર ફેંકતો યુિાન

ગ્ીક મંકદરોની સનમુખરે ઉપરના ભાગરે વત્કોણાકાર પરેકડમરેનટસ (pediments) 
ગોઠિિામાં આિતાં. પરેકડમરેનટસમાં વશલપો કોતરિાની મોટી સમસયા હતી. પરેકડમરેનટસ 
વત્કોણાકાર હોિાથી તરેના મધય ભાગમાં િધુ ઊંચાઈિાળાં અનરે પડખરેના ભાગરે ઓછી 
ઊંચાઈિાળાં વશલપો ઘડિાં પડતાં. ઈ. સ. પૂ. પાંચમી સદીમાં આ ક્રેત્રે ગ્ીકોની સફળ-
તાનાં ઉચચ વશખર જોિા મળરે છરે. તરેનો પ્રારંવભક ઉતિમ પ્રયોગ એક્રોપોવલસના એથરેનાના 
મંકદરમાં થયો હતો. તરેના પરેકડમરેનટમાં ત્ણ શરીરધારી અનરે ગૂંચળાકાર પૂંછડીિાળા 
રાક્સનાં વશલપો ખૂણામાં કંડારરેલાં છરે. એઈજીના ટાપુ પરના આફાઈઆના મંકદરનાં 
પરેકડમરેનટનાં વશલપોમાં થોડી પ્રગવત જોિા મળરે છરે. પૂિ્કના પરેકડમરેનટમાં સંભિત: ટ્રોજનના 
યુદ્નું દૃશય કંડારરેલું છરે. મધયમાં ઊભરેલી દરેિી એથરેનાએ જમણા હાથમાં

મૃતયુ પામતો ગૉલ
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મૃતયુ પામતો યોદ્ો

ભાલો ધારણ કયયો છરે જયારરે  ડાબો હાથ આગળ લંબાિરેલો છરે. તરેની બંનરે બાજુએ 
તલિાર અનરે ઢાલ પકડીનરે ઊભરેલા યોદ્ાઓ છરે. ખૂણામાં ઘાયલ સૈવનકો દશા્કવયા 
છરે. ઓવલવમપયામાં આિરેલ વઝયસના મંકદરના પરેકડમરેનટસની વશલપાકૃવતઓ ઘણી 
પ્રગવતસૂચક અનરે કલાતમક વસવદ્ઓ દશા્કિતી જણાય છરે. લરેવપથસ અનરે કોનટોરસ 
(અધ્કમાનિ અનરે અધ્કપશુ શરીરિાળા પૌરાવણક રાક્સો) િચચરેના યુદ્નરે પવશ્મના પરે-
કડમરેનટ પર આલરેખયું છરે. મધયમાં કરેનદ્રસથાનરે એપોલો દરેિ શાંત અનરે ભવય રીતરે ઊભા છરે.

કફકડયાસ માત્ વશષ્ યુગનો જ નકહ પરંતુ બધા જ યુગનો મહાન વશલપી 
હતો. પરેકરવકલસરે પાથદેનોનનરે વશલપાંકનથી અલંકૃત કરિા માટરે તરેનરે નીમયો હતો. તરેણરે 
આ કામ શરૂ કયુાં તરે પહરેલાં પણ તરે તરેની બરે વશલપકૃવતઓથી નામાંકકત થયો હતો. 
એમાંનું એક એથરેના પ્રોમાકોસ(યુદ્માં આગળ રહી લડતી એથરેના)નંુ ધાતુવશલપ અનરે 
બીજુ ંએથરેના લરેવમનઆનું છરે. આ બંનરે વશલપોની મૂળ કૃવત ન હોિાથી તરેની આરસની 
પ્રવતકૃવત જળિાઈ રહી છરે. કફકડયાસરે પાથદેનોનનરે વશલપમય અલંકરણોથી સજિિા 
પોતાની પૂરરેપૂરી પ્રવતભાનરે કામરે લગાડી લીધી. તરેની વશલપાકૃવતઓ પૂિ્ક અનરે પવશ્મના 
પરેકડમરેનટસ અનરે મરેટોપસ (metops) પર જોિા મળરે છરે. સૌથી પહરેલાં તરેણરે િર મરેટોપસ-
નું કામ ઈ. સ. પૂ. 447માં પૂરંુ કયુાં. આમાં પૌરાવણક યુદ્ોના પ્રસંગોનરે રજૂ કરિામાં 
આવયા. આિું એક સિયોતિમ વશલપ કરેનટોરૌસ અનરે લરેવપથસ િચચરેના યુદ્નું છરે (લુવ્ર, 
પૅકરસ). ગભ્કગૃહની ઉપર 90 સરેમી. ઊંચો અનરે 160 સરેમી. લાંબો વશલપનો પટ્ટ (લુવ્ર, 
પૅકરસ) છરે. એથરેનસ નગરની રક્ક દરેિીના માનમાં દર ચાર િષદે એક મોટો ઉતસિ 
ઊજિાતો અનરે તરે સાત કદિસ સુધી ચાલતો. આ મહોતસિ િખતરે નગરયાત્ા પણ 
નીકળતી. આ મહોતસિમાં ભાગ લરેતી યુિતીઓનાં વશલપનો એક પટ્ટ (લુવ્ર, પૅકરસ) 
જણીતો છરે. પૂિ્કના પરેકડમરેનટમાં એથરેના દરેિીના જનમનો પ્રસંગ આલરેખિામાં આવયો છરે. 
ગ્ીક પુરાણકથા પ્રમાણરે એથરેના તરેના વપતા વઝયસના કપાળમાંથી પ્રગટ થતી હોિાનો 
ઉલ્રેખ છરે. પવશ્મના પરેકડમરેનટ પર એવટ્ટકાની ભૂવમ માટરે એથરેના અનરે પોવઝડોન િચચરે 
થયરેલા સંઘષ્કનો પ્રસંગ કરેનદ્રમાં આલરેખિામાં આવયો છરે. એથરેનાએ હાથમાં ભાલો અનરે 
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પોવઝડોનરે વત્શૂળ ધારણ કયુાં છરે. પરેકડમરેનટસનાં બધાં જ વશલપોનું સજ ્કન કફકડયાસરે નકહ 
કયુાં હોય. તરેમ છતાં તરેના સજ ્કનમાં તરેણરે માગ્કદશ્કન પૂરંુ પાડું હશરે. કફકડયાસની ઉતિમ 
કૃવત એથરેના પાથદેનોસ છરે. હાથીદાંત અનરે સોનામાંથી બનાિરેલી આ કૃવત ગભ્કગૃહમાં છરે.

કફકડયાસનો સમકાલીન જણીતો વશલપી પોવલકલરેકટયસ હતો. તરે આગયોસની 
ડોકરયન શૈલીનો કલાકાર હતો. તરેણરે ધાતુવશલપો બનાિરેલાં છરે. રોમન શૈલીમાં નકલ 
પામરેલી તરેની ત્ણ કૃવતઓ જણીતી છરે – ભાલો-ધારક યુિક (ડોકરફોરસ), માથરે ફીત 
િડરે િાળ બાંધતો યુિક (ડાયાડુમરેનોસ) અનરે ઘાયલ એમરેઝોન. આકદેઇક સમયની 
અક્કડતા આ વશલપોમાં જોિા મળતી નથી. શરીરરચના (anatomy) પર િધુ ધયાન 
અપાયું છરે. શરીરનાં અંગોનાં પ્રમાણ, જ રેનરે કરેનન (canon) કહરે છરે તરેનરે આ વશલપો સંપૂણ્ક 
અનુસરરે  છરે. જ રેમ કરે હથરેળીની પહોળાઈ આંગળીની પહોળાઈથી ચારગણી, ખભાની 
પહોળાઈ માથાની પહોળાઈથી ચારગણી, પગ(foot)ની લંબાઈ હથરેળીની પહોળાઈ-
થી ચારગણી અનરે આકૃવતની ઊંચાઈ માથાની ઊંચાઈથી સાતગણી હોિી જોઈએ. 
ભાલાધારક યુિકના વશલપમાં આ પ્રમાણ જોિા મળરે છરે.

ઈ. સ. પૂ. ચોથી સદીના ગ્ીકના જણીતા વશલપીઓમાં સકોપાસ, પ્રરેવકસટરેલરેસ 
અનરે વલવસપપસની ગણના થાય છરે. સકોપાસ વિશરે ખૂબ જ ઓછુ ંજણિા મળરે છરે. 
હરેવલકાનદેસસોસના મોઝરેવલય પર તરેણરે વશલપકામ કયુાં હતું. પ્રરેવકસટરેલરેસ એથરેનસનો હતો. 
તરેની 50 વશલપકૃવતઓની નોંધ પ્રાચીન લરેખકોએ લીધી છરે. બાળક સિરૂપના ડાયોવન-
સસ સાથરે હવમ્કસનું વશલપ તરેની જણીતી કૃવત છરે. તરે 1877માં ઓવલવમપયામાંથી મળી 
આવયું હતું. હવમ્કસરે બાળ-ડાયોવનસસ(મદ્ના દરેિ)નરે ડાબા હાથરે ધારણ કરરેલ છરે. વલવસ-
પપસ ઈ. સ. પૂ. ચોથી સદીના ઉતિરાધ્કનો મહાન વશલપી હતો. મહાન ઍલરેકઝાનડરના 
દરબારમાં તરેણરે કામ કયુાં હતું. એપોવકસઓમરેનોસ તરેનું પ્રવસદ્ વશલપ છરે. પોવલકલરેકટયસ 
દ્ારા પ્રસથાવપત પ્રમાણ આ વશલપમાં જણાતું નથી. તરે દૃવષ્એ અગાઉનાં વશલપોથી આ 
વશલપ જુદું પડરે છરે. પોવલકલરેકટયસના પ્રમાણાનુસાર મસતક નું પ્રમાણ ધરાિતું હોિું 
જોઈએ તરેનરે બદલરે અહીં 7નું પ્રમાણ છરે.

મહાન ઍલરેકઝાનડરના મૃતયુ પછી તરેનું મહાન સામ્રાજય નાનાં રાજયોમાં વિભકત 
થઈ ગયું અનરે તરે રાજયોની રાજધાનીનાં નગરો – પરેગા્કમોન, એવનટઓક, સરેલયુવસયા 
અનરે ઍલરેકઝાવનડ્રયા – કલાનાં કરેનદ્રો બનયાં. ગ્ીસના કલાકારોએ પુરાણાં નગરો છોડીનરે 
આ નિાં નગરો તરફ સથળાંતર કયુાં અનરે તયાંના નિા િાતાિરણમાં ગ્ીક કલાનો નિા 
સિરૂપરે વિકાસ થયો.

2. સ્થા્પત્ય 

ગ્ીકોએ સાદા પરંતુ ભવય સથાપતયોનું વનમા્કણ કયુાં. તરેમની બાંધકામની પદ્વત 
સરળ પરંતુ યુવકતપૂિ્કકની જણાય છરે. સથાપતયમાં પ્રમાણ (proportions) પર િધુ 
ભાર મૂકયો. તરેમની પાસરે બાંધકામ માટરેની સામગ્ી પુષકળ પ્રમાણમાં હતી. અસંખય 
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જગંલોએ લાકડુ ંઅનરે પિ્કતોએ પાષાણ પૂરાં પાડાં. એથરેનસની પૂિ્કમાં આિરેલ કહમરેટ્ટ-
સરે (Hymettus) ભૂરાશ પડતો શ્વરેત આરસ અનરે નગરની ઉતિરરે  આિરેલ પરેનટરેવલકોસ 
(Pentelikos) પિ્કતરે ચળકતો (glittering) શ્વરેત આરસ પૂરો પાડો. એવજયન સમુ-
દ્રમાં આિરેલ પારોસ ટાપુ પર તો આરસનો મોટો જથથો હતો. અનય સામગ્ી જ રેિી કરે 
હાથીદાંત, ધાતુ વિશરેષ કરીનરે તાંબું બહારથી આયાત કરિામાં આિતાં.

ગ્ીકોએ બાંધકામની ખૂબ જ સરળ પદ્વત અપનાિી હતી. સતંભ અનરે મોભ 
પર આધાકરત આ પદ્વત મોભાળી રચના [trabeated (beam) system] તરીકરે 
ઓળખાતી. ટરેકા અનરે સુશોભન માટરે િપરાતા સતંભોનું વિશરેષ મહતિ હતું. ઇવજપ્ત-
િાસીઓ સતંભોનો ઉપયોગ ઇમારતની અંદરના ભાગરે કરતા, જયારરે  ગ્ીકોએ તરેનો 
ઉપયોગ ઇમારતની બહારના ભાગરે કયયો, જ રેથી ઇમારતની ભવય અસર ઊઠી આિતી.

ગ્ીક સથાપતયના અભયાસમાં ઑડ્કર (order) શબદ સમજિો જરૂરી છરે. સમતલ 
ઉપરી બાંધકામ(super structure)નરે ટરેકિતા સતંભોના આયોજનનરે ઑડ્કર કહરે છરે. 
ગ્ીકોએ મુખયતિરે બરે ઑડ્કર – ડૉકરક (Doric) અનરે આયોવનક (Ionic) – વિકસાવયા 
હતા, જ રે ક્રમશ: ડૉકરયનસ (Dorians) અનરે આયોવનયનસ (Ionians) પરથી નામાંકકત 
થયરેલા છરે. સામાનયત: ત્ીજ ગ્ીક ઑડ્કર તરીકરે કોકરવનથયન(Corinthian)નો પણ 
ઉલ્રેખ કરિામાં આિરે છરે. સતંભની વશરાિટી(capital)ના સંદભ્કમાં જોઈએ તો આ સાચું 
છરે તરેમ છતાં તરે આયોવનક ઑડ્કરનરે િધુ મળતો આિરે છરે. દરરેક ઑડ્કર તરેની વશરાિટી 
દ્ારા સહરેલાઈથી ઓળખી શકાય છરે. સૌપ્રથમ ડૉકરક ઑડ્કર વિકાસ પામયો. મુખયતિરે 
એવટ્ટકા અનરે દવક્ણ ઇટાલીમાં આિરેલી ગ્ીક િસાહતોમાં તરેની શરૂઆત થઈ. આ પ્ર-
કારના ઑડ્કરમાં મંકદરો નાનાં થતાં જતાં. ત્રેિડી પીકઠકા (platform) પર બાંધિામાં 
આિતાં. સૌથી ઉપરની પીકઠકાનરે સટાયલોબરેટ (stylobate) કહરે છરે. ડૉકરક ઑડ્કરમાં 
બીજ િધારાના કોઈ પણ પાયા (base) વિના સતંભો સીધા જ સટાયલોબરેટ પર ઊભા 
કરિામાં આિતા. સતંભદંડ(shaft)નો વયાસ ઉપર જતાં ઘટતો (tapering) જતો. તરેની 
મધયનો ભાગ સહરેજ ઊપસરેલો (bulge) રહરેતો; તરે ભાગનરે એનટરેવસસ (entasis) કહરે 
છરે. સામાનય રીતરે સતંભ િાંસળી-આકારના (fluted) હોય છરે. તરેમાં નીચરેથી ઉપર 
સુધી 16 કરે 20 છછરી ઘીસી (grooves or channels) પાડરેલી હોય છરે. ઘીસીઓનો 
ઉપરનો અંતભાગ અણીદાર હોય છરે, તરે એકરસ (arris) તરીકરે ઓળખાય છરે. તરેની 
ઉપર કરેટલાક આડા થર પછી વશરાિટી મૂકરેલી હોય છરે. વશરાિટી બરે ભાગની (1) 
એવચનસ (echinus) અનરે અબરેકસ(abacus)ની બનરેલી હોય છરે. વશરાિટીની ઉપર 
મોભ મૂકીનરે ઉપરી-ચણતર કરિામાં આિરે છરે. તરેમાં ઊભી ત્ણ ત્ણ ઘીસીઓ(triglyn)
ની િચચરે ચોરસ વશલપ-પટ્ટ (metope) હોય છરે. ઉપરી ચણતર (entablature) પર 
કોવન્કસ(cornice)ની અનરે તરેનરે કોણાકારરે  ઢળતા રરે કકંગ કોવન્કસ(raking cornice or 
cymatium)ની રચના કરિામાં આિરે છરે. કોવન્કસ અનરે રરે કકંગ કોવન્કસ િડરે રચાતો વત્-
કોણાકાર ભાગ પરેકડમરેનટ(pediment or tympanum or tympanon)થી ભરી દરેિામાં 
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આિરે છરે. પરેકડમરેનટમાં મોટરે ભાગરે વશલપમય અલંકરણો કંડારરેલાં હોય છરે. વશલપો લાલ 
અથિા ભૂરા રંગરે રંગરેલાં હોય છરે. વશલપોનરે લીલા, પીળા, કાળા અનરે કયારરેક સોનરેરી 
રંગનો આછો સપશ્ક કરરેલો હોય છરે. રંગ કયા્ક વિનાનો ભાગ મીણ (wax) િડરે ઘસી 
કાઢિામાં આિતો.

સામાનય રીતરે આયોવનક ઑડ્કર ડૉકરક કરતાં સહરેજ િધારરે  પ્રમાણબદ્, િધુ 
લાવલતયમય અનરે આકષ્કક તરેમજ સુંદર કોતરણીયુકત સુશોભન ધરાિરે છરે. સતંભદંડનરે 
ત્રેિડી પીકઠકા હોય છરે. સતંભદંડ સીધો જ સટાયલોબરેટ ઊભો રહરેતો નથી; પરંતુ દરરેક 
સતંભનરે શંકુઘાટનો પાયો હોય છરે. સતંભદંડમાં 24 ઘીસી હોય છરે. ડૉકરકની જ રેમ આ 
ઘીસીઓ ઉપરના ભાગરે ધારદાર હોતી નથી. બરે બરે ઘીસીઓ િચચરે સાંકડી પટ્ટી (fillet) 
હોય છરે. આયોવનક ઑડ્કરમાં તરેની વશરાિટી મહતિનો ભાગ છરે. તરેનો એવચનસિાળો 
ભાગ બીડ-રીલ (bead and reel), અંડ (egg) અનરે ડાટ્ક(dart)ના થરો િડરે અલંકૃત 
હોય છરે. વશરાિટીના બંનરે છરેડરે િીંટા આકાર(scroll)નાં સુશોભનો હોય છરે, જ રે િૉલયુટસ 
તરીકરે ઓળખાય છરે. તરેનો આકા્કઇટ્રરેિનો ભાગ ત્ણ સાદા મોભ(beam)નો બનરેલો 
હોય છરે. સૌથી ઉપરના મોભ પર વશલપનો થર (frieze) હોય છરે. કયારરેક તરે ભાગ 
અધ્કવશલપો િડરે અલંકૃત કરિામાં આિરે છરે. ઉપરની રરે કકંગ કોવન્કસ ડૉકરક કરતાં િધુ 
સુશોવભત હોય છરે.

ડૉકરક અનરે આયોવનક ઑડ્કર
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કોકરવનથયન કૅવપટલ

રોમનોએ કોકરવનથયન ઑડ્કરનો િધુ વિકાસ અનરે ઉપયોગ કયયો. ગ્ીકો સાદાઈમાં 
માનનારા હોિાથી તરેમણરે આ ઑડ્કરનો િધુ ઉપયોગ કયયો નથી. પાછળના સમયમાં 
વિકવસત આ ઑડ્કરનો િધુ ઉપયોગ કોકરનથ શહરેરના નગરજનોએ કયયો હતો. અહીં 
ઉપરી-ચણતર આયોવનક જ રેિું જ રહું; પરંતુ તરેના પાયા અનરે સતંભદંડમાં સહરેજ 
તફાિત જણાય છરે. વશરાિટીએ નિું જ સિરૂપ ધારણ કયુાં. વશરાિટી એકનથસ(acun-
thus)નાં પણયોના એક અથિા બરે થરો િડરે સુશોવભત કરાતી.

ગ્ીકોએ મંકદરો, ઑપન ઍર વથયરેટર, સટરેકડયમ, કહપપોડ્રોમસ, પરેલરેસટ્રા, વજમનરેવસ-
યમ, કબર-સથાપતય િગરેરરેનું વનમા્કણ કયુાં હતું.

પોઝરેડોનનું મંકદર

ગ્ીક મંકદર-સથાપતયનો સહુથી પ્રાચીન નમૂનો ઓવલવમપયા મુકામરે આિરેલ 
હરેકરયમ (Heraeum) અથા્કત્ હરેરા દરેિીના મંકદરનો છરે. તરે લગભગ ઈ. સ. પૂ. 620માં 
બાંધિામાં આવયું હતું. મૂળમાં તરે લાકડાંનું બાંધરેલું હતું. ડૉકરક ઑડ્કરનો પણ તરે સૌથી 
પ્રાચીન નમૂનો છરે. દવક્ણ ઇટાલીમાંની ગ્ીક િસાહત પાએસટમ(paestum)માં હરેરાનું 
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મંકદર અનરે કડમરેટરનું મંકદર હયાત છરે. આ બંનરે મંકદરો ડૉકરક ઑડ્કરનરે અનુસરરે  છરે. 
હરેરાનું મંકદર પોઝરેડોન મંકદર અથિા બવસવલકા તરીકરે પણ ઓળખાતું હતું. કોકરનથનું 
એપોલોનું મંકદર પ્રારંવભક ડૉકરક ઑડ્કરનું એક િધારરે  ઉદાહરણ છરે. તરેનો સમય ઈ. 
સ. પૂ. 540નો છરે. ઓવલવમપયામાં આિરેલ એફાઈઆ મંકદર (ઈ. સ. પૂ. લગભગ 490) 
અનરે વઝયસનું મંકદર (ઈ. સ. પૂ. લગભગ 460) ઉલ્રેખનીય છરે.

પવશ્કયન યુદ્ દરવમયાન ગ્ીક સથાપતયનો વિકાસ થંભી ગયો. ઈ. સ. પૂ. 480માં 
પવશ્કયનોએ એથરેનસ જીતી લીધું અનરે ભસમીભૂત કયુાં; પરંતુ ગ્ીકોએ તરેમનરે હરાવયા બાદ 
ગ્ીક કલાએ તરેના સુિણ્કયુગમાં પ્રિરેશ કયયો. પરેકરવકલસનો સમય (ઈ. સ. પૂ. 461-429) 
સુિણ્કયુગ ગણાય છરે. પરેકરવકલસરે પવશ્કયનોએ નાશ કરરેલા નગરનાં મહતિનાં મંકદરોનું 
એક્રોપોવલસ(ટરેકરી પરનું નગર)માં પુન:વનમા્કણ કરાવયું. એક્રોપોવલસ એટલરે ઉપરનું 
નગર. એથરેનસની રાજગઢી(citadel)નો ઉપરનો કકલ્રેબંધ ભાગ હતો. તરે છૂટીછિાઈ 
ઊંચી ટરેકરીઓ પર આિરેલું હતું. સૌથી ટોચરે એથરેનાનું મંકદર પોરોસ (poros) પ્રકાર-
ના પથથરોનું બનરેલું હતું. તરેની લંબાઈ લગભગ 30.5 મીટર હતી. પવશ્કયન આક્રમણ 
દરવમયાન તરે નાશ પામયું. ગ્ીકોએ મૂળમાં તરે હતું તરેનાથી પણ સુંદર રીતરે તરેનો જીણયોદ્ાર 
કરાવયો. આ સમય સુધી ગ્ીક સથાપતયનો વિકાસ મંદ હતો; પરંતુ તરે પછી તરેના 
વિકાસની ગવત ઝડપી બની અનરે સથાપતયરે ઉચચ પૂણ્કતા પ્રાપ્ત કરી. થોડા જ સમયમાં 
સુંદર ઇમારતો વનમા્કણ પામી. એથરેનાના મંકદરરે  પાથદેનોનનું સથાન લીધું. પાથદેનોન અથિા 
એથરેનાનું મંકદર ડૉકરક ઑડ્કરના વિકાસની 

પ્રૉવપવલયા અનરે એથરેના વનકરેનું મંકદર

પરાકાષ્ઠા છરે. પરેકરવકલસરે તરેના આયોજન માટરે ઇવકટનોસ અનરે કૅવલ્ક્રરેટસ નામના 
સથપવતઓ પર આધાર રાખયો હતો. જોકરે કલાતમક સૂચનો ગ્ીકના મહાન વશલપી 
કફકડયાસરે પૂરાં પાડાં હતાં. ઈ. સ. પૂ. 447 – ઈ. સ. પૂ. 438ના દસ િષ્કના ગાળા 
દરવમયાન તરેનું બાંધકામ શ્વરેત આરસમાં થયું. તરે મૂળ જગયાએ ન બાંધતાં ટરેકરીની 
દવક્ણ બાજુએ બાંધયું છરે. 69 મી. 50 સરેમી. 30 મી. 80 સરેમી.નો વિસતાર ધરાિતું 
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આ મંકદર અવધષ્ઠાન(stylobate)ના ભાગરે ઊભું છરે. તરેમાં સોનું અનરે હાથીદાંતથી 
બનરેલી એથરેનાની મૂવત્ક છરે. તરેનાં બંનરે ગભ્કગૃહોની સામરે સતંભોની હાર (prostyle) છરે. 
ગભ્કગૃહોની સામરે દીિાલો પર વશલપોનો થર છરે. ગ્ીકોએ જયારરે  વરિસતી ધમ્ક અંગીકાર 
કયયો તયારરે  તરેનો ચચ્ક તરીકરે ઉપયોગ થિા લાગયો. 1456માં તુકયોના આક્રમણ પછી 
તરેનું મવસજદમાં રૂપાંતર કરિામાં આવયું. 1687ના યુદ્ દરવમયાન લગભગ તરેનો નાશ 
થયો કારણ કરે તરેમાં ગન-પાઉડર સંઘરિામાં આિતો હતો. 1801માં તુકવી સરકારની 
મંજૂરીથી લૉડ્ક એવલજનરે તરેમાં બચી ગયરેલાં વશલપો વબ્કટશ મયુવઝયમમાં ખસરેડાં. ગ્ીક 
સથાપતયના કલાતમક રતન સમાન આ ઇમારત આજ રે પણ વબસમાર હાલતમાં ઊભી છરે.

પોઝરેડોનનું મંકદર સંભિત: દરેિી હરેરાનરે સમવપ્કત હતું. ઈ. સ. પૂ. 475માં તરેનું 
બાંધકામ શરૂ થયું હતું અનરે પંદર િષ્ક સુધી ચાલયું હતું.

વનકરે(Nike)નું મંકદર જ રે એથરેના વનકરે તરીકરે પણ ઓળખાય છરે તરે એક્રોપોવલસના 
સુિણ્કકાળનું છરે. ઈ. સ. પૂ. 426ની આસપાસ આયોવનક ઑડ્કરમાં કૅવલ્ક્રરેટસરે બાંધયું 
હતું. Nikeનો અથ્ક પાંખવિહોણી જીત (wingless victory) થાય છરે. પવશ્કયન યુદ્ની 
સમૃવતમાં આ નાનું મંકદર બાંધિામાં આવયું હતું. 1637માં તુકયોએ તરેનો નાશ કયયો. તરેના 
પથથરોનો ઉપયોગ એક્રોપોવલસ પર તોપખાનું બાંધિામાં કરિામાં આવયો. 1836માં તરેનો 
પણ નાશ થયો અનરે પુરાવિદો તરેના પ્રાપ્ત અિશરેષોનરે આધારરે  તરેનરે ફરીથી બાંધી શકયા.

પાથદેનોન

એક્રોપોવલસ પર આિરેલી અનય ઇમારતોમાં સીધો પ્રિરેશમાગ્ક – પ્રૉવપવલયા 
(Propylaea) નોંધપાત્ છરે. તરે ઈ. સ. પૂ. 437–432 દરવમયાન નરેવસવકલસ (Mnesicles) 
દ્ારા બાંધિામાં આવયો હતો. તરેની સતંભાિવલ સુંદર છરે. તરેના સૌથી નીચા અનરે ઊંચા 
છરેડરેની પ્રિરેશચોકીઓમાં ડૉકરક ઑડ્કર છરે, જયારરે  તરેની અંદરનો માગ્ક આયોવનક સતંભો 
િડરે વિસતૃત કરાયો છરે.

સતોઆ (stoa) વિવશષ્ ઇમારત હતી. પાછળની બાજુએ દીિાલ અનરે આગળના 
ભાગરે સતંભાિવલયુકત એક લાંબી ઇમારતનરે સતોઆ કહરે છરે. તરે વયાયામ કરે મનોરંજન 



50

વિશ્વનું વિલ્પ-સ્થા્પત્ય

માટરેનું છતયુકત બાંધકામ (promenade) છરે. જોકરે સભાના સથળ તરીકરે પણ તરેનો 
ઉપયોગ થતો. તરેની દીિાલો વચત્ો િડરે સુશોવભત હતી. તતિવચંતક ઝરેનો (Zeno) અહીં 
તરેના વશષયોનરે વયાખયાન આપતો તરેથી તરેઓ સટોઇક (Stoice) તરીકરે ઓળખાયા હતા.

ગ્ીકોએ ખુલ્ી રંગભૂવમ(open air theatre)ની શોધ કરી. તરેના મુખય ત્ણ ભાગ 
હતા. ઑકડટૉકરયમનો પલાન અધ્કિૃતિાકાર કરતાં મોટો હતો. તરેમાં બરેઠક માટરેના ચઢતા 
થર પિ્કતાળ ભાગમાં િળાંક આકારરે  (curves) ઘડી કાઢિામાં આિતા. તરેની નીચરે િૃતિા-
કાર ઑરકરેસટ્રાનો ભાગ હતો. તયાં કલાકારો અનરે િાદ્િૃંદ (chorus) તરેમની કલા અજ-
માિતા. મધયમાં ડાયોવનસસ માટરેની િરેદી (altar) હતી. પાછળના સમયમાં ઑરકરેસટ્રાની 
પાછળ સકરેનરે (skene) નામની ઇમારત ઉમરેરી. તરેમાંથી પ્રોસકરેવનયમ(proscenium)નો 
ભાગ કરિામાં આવયો, જ રેનો ઉપયોગ ભજિણી માટરે થિા લાગયો. એવપડૉરસ ખાતરે 
આિરેલ વથયરેટરનો સમય ઈ. સ. પૂ. 350નો છરે.

એવપડૉરસમાં આિરેલું વથયરેટર

કુસતીબાજોની સપધા્ક માટરે સટરેકડયા (એ. િ. સટરેકડયમ), ઘોડરેસિારની સપધા્ક માટરે 
કહપપોડ્રોમસ (hippodromes) બાંધિામાં આવયા. લાંબા લંબગોળાકાર મરેદાનની ફરતરે 
બરેસિા માટરેના થર કરિામાં આિતા. આિા મરેદાનમાં રથ-સપધા્ક યોજિામાં આિતી. પરે-
લરેસટ્રા (palaestra) મુક્કાબાજીનું સથળ અનરે વજમનરેવસયમ(વયવકતગત શારીકરક કસરત 
કરે સનાન માટરેનું સથળ)નાં બાંધકામ એ ગ્ીક સંસકૃવતની વિશરેષતા પ્રગટ કરરે  છરે. રહરે-
ણાકનાં મકાનો પણ આગિું લક્ણ ધરાિરે છરે. મધયમાં બગીચો, તરેનરે ફરતી સતંભાિવલ 
રાખિામાં આિતી. સતંભાિવલ ઘરના વિવિધ ઓરડા સાથરે જોડાયરેલી હતી. પ્રાચીન 
સમયની ગ્ીક કબરો વશલપ િડરે અલંકૃત સમૃવત-તકતીઓ ધરાિતી હતી. સમારકીય 
કબરો ભાગયરે જ હતી. આિી થોડી કબરો એવશયા માઇનોરમાં હતી. આ બધાંમાં 
કરેરોમાં આિરેલ હરેવલકાનદેસોસનો મકબરો ઉલ્રેખનીય છરે. રાજ મોસોલોસ માટરે તરેની 
વિધિા આટદેવમવસયાએ ઈ. સ. પૂ. 354માં તરે બાંધયો હતો.
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1. વશલપકલા 

ગ્ીસનરે પવશ્મની સંસકૃવતની માતા ગણિામાં આિરે છરે તો કાયદા દ્ારા વયિસથા 
ઊભી કરનાર રોમનરે વપતા માનિામાં આિરે છરે. રોમની સંસકૃવત તરેના કાયદા અનરે 
વયિસથા માટરે પંકાયરેલી છરે. ગ્ીસરે એક સુવિકવસત સંસકૃવતનરે જનમ આપયો તો રોમરે તરેનું 
રક્ણ કયુાં અનરે દૂરના દરેશો સુધી તરેનરે ફરેલાિી. ગ્ીસની સંસકૃવતની જ રેમ રોમન સંસકૃવત 
વચંતનપ્રધાન, સૌંદય્કપ્રધાન કરે મૌવલક ન હતી; પરંતુ સંસકૃવતના સંિાહક તરીકરે કાય્ક 
કરનારી હતી. રોમનો ઇવતહાસ એટલરે ઇટાલીનો ઇવતહાસ અનરે ઇટાલી એટલરે સૌંદય્ક 
અનરે સિગ્કની ભૂવમ. મહાકવિ િવજ ્કલ તરેના સૌંદય્કના િખાણ કરતાં કહરે છરે કરે, અહીં 
હંમરેશાં િસંતઋતુ છરે. ઇટાલીની પ્રજ વસિસ, લૅકટન, એટરુસકન, ગ્ીક અનરે કફવનવશયન 
જવતઓની બનરેલી છરે. રોમનો ઇવતહાસ દંતકથાઓથી ભરપૂર છરે. દંતકથા પ્રમાણરે ઈ. 
સ. પૂ. 752માં રોમયુલસ અનરે રરેમસ નામના બરે ભાઈઓએ રોમની સથાપના કરી હતી. 
શરૂઆતમાં રોમમાં રાજશાહી હતી. તયારબાદ ઉમરાિશાહી અનરે લોકશાહી અનુક્રમરે 
વિકાસ પામી હતી. રોમરે એક નાના રાજયમાંથી મહાન સામ્રાજયનું વનમા્કણ કયુાં હતું. 
જુવલયસ સીઝર, ઑગસટસ, ટાઇબરેકરયસ, કરેલીગુલા, કલોકડયસ, નીરો, કૉનસટનટાઇન 
િગરેરરે  જણીતા રાજઓ આ સંસકૃવતમાં થઈ ગયા.

એટરુસકન પ્રજનરે સમજયા વિના રોમની સંસકૃવતનરે સમજી શકાય નકહ. ગ્ીક લોકો 
આ પ્રજનરે ટીસવીનોઈ કરે ટીકવીનોઈ તરીકરે ઓળખરે છરે. રોમન સભયતાના ઘડતરમાં એટરુ-
સકન પ્રજનો મોટો ફાળો હતો. એ જ રીતરે એટરુસકન કલાએ રોમની કલા પર અસર 
કરી હતી. એટરુસકન કલાનો સમય ઈ. સ. પૂ. 8000નો છરે. પ્રાચીન એટરુસકન પ્રજ 
મધય ઇટાલીમાં અથિા ઇટરુકરયામાં સથાયી થઈ હતી. અનરે લગભગ સમગ્ ઇટાલી પર 
આવધપતય ધરાિતી હતી. એમ મનાય છરે કરે તરેઓ એવશયા માઇનોરમાંથી આવયા હતા. 
કરેટલાક તરેમનરે ઉતિરમાંથી આિરેલા હોિાનું માનરે છરે તો કરેટલાક વિદ્ાનો તરેમનરે ઇટાલીના 
મૂળ રહરેિાસી હોિાનું માનરે છરે. રોમનો દ્ારા તરેઓ પરાવજત થયા હોિા છતાં રોમની 
સંસકૃવતમાં ભળી શકયા ન હતા. તરેમણરે તરેમની એક આગિી કલા વિકસાિી હતી, જ રે 
એટરુસકન કલા તરીકરે ઓળખાય છરે. તરેમણરે તરેમની કલામાં સથાવનક કલાનાં તતિો ચુસત 
રીતરે જળિી રાખયાં હતાં. તરેમ છતાં તરેમાં ગ્ીક કલાની સપષ્ અસર જણાય છરે. એક 
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રીતરે કહીએ તો એટરુસકન લોકો વશલપ માટરે માટી, ધાતુ અનરે પથથરનો ઉપયોગ કરતા. 
િુલકા નામનો જણીતો એટરુસકન વશલપી ઈ. સ. પૂ. છઠ્ી સદીમાં િરેઈ(Veii)માં થઈ ગયો.

એટરુસકન શૈલીનું જણીતું વશલપ િરેઈમાંથી પ્રાપ્ત એપોલોનું છરે (ઈ. સ. પૂ. 510). 
તરેનું વિશાળ શરીર પારદશ્કક િસ્ત્રોમાંથી છતું થાય છરે. પગ માંસલયુકત છરે. બંનરે ખંકડત 
હાથ સાલિીનરે ચોંટાડરેલા હોિાનું સપષ્ દરેખાય છરે. એટરુસકનો પિ્કતો કાપીનરે ગુફાઓ 
કોતરી દફન માટરેના ખંડો (burial chamber) બનાિતા અનરે તરેના સતંભો તરેમજ 
કબરોની આસપાસ અધ્કમૂત્ક વશલપો કંડારતા. ચૂનાકામ (stucco) દ્ારા આ વશલપો 
કરરેલાં છરે. કરેિદેટરેરીમાં આિા દફનખંડો આિરેલા છરે. તરેમાં સુંદર અધ્કમૂત્ક વશલપો છરે. આ 
જ સથળરેથી પલંગ પર બરેઠરેલાં પવત-પતનીનું માટીમાંથી બનાિરેલું વશલપ (terracota) (ઈ. 
સ. પૂ. 520) મળી આવયું છરે. આ જ પ્રકારનું એક બીજુ ંજણીતું 

પલંગ પર બરેઠરેલાં પવત-પતની

વશલપ ‘મૃતયુની દરેિી અનરે યુિાન’(ઈ. સ. પૂ. ચોથી સદી; આકક્કયોલૉવજકલ મય-ુ
વઝયમ, ફલોરરે નસ)નું છરે. વશલપમાં જણાતી સ્ત્રી યુિાનની પતની નથી. તરેની પાંખો તરે 
મૃતયુ-દરેિી હોિાનું સૂચિરે છરે. તરેણરે ડાબા હાથમાં િીંટો (scroll) ધારણ કયયો છરે જ રેમાં 
યુિાનનું ભવિષય લખાયરેલું છરે. યુિાનનો વનદદેશ કરતો હાથ જણરે એમ કહરેતો હોય કરે, 
‘હિરે મારો સમય આિી ગયો છરે. મનરે મારંુ ભવિષય જોિા દો.’ માદા િરુ(She Wolf)ના 
એક ધાતુવશલપ (ઈ. સ. પૂ. 500; કરેવપટોલાઇન મયુવઝયમ, રોમ)માં માદા-િરુનરે ધાિતાં 
બરે મનુષય-બાળકો રોમના સથાપક રોમયુલસ અનરે રરેમસનું આલરેખન છરે. ફલોરરે નસના 
આકક્કયોલૉવજકલ મયુવઝયમમાં સુરવક્ત એક છોકરાના પાષાણ- વશલપ(ઈ. સ. પૂ. ત્ીજી 
સદી)માં કપાળ પર ઢળરેલા તરેના માથાના િાળનું આલરેખન ખૂબ જ આકષ્કક છરે.
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માદા િરુનું ધાતુવશલપ

શાહી રોમન કલાનો સમય ઈ. સ. પૂ. 313 – સમ્રાટ ઑગસટસથી સમ્રાટ કૉનસટ-
નટાઇન સુધીનો છરે. લોકશાહી યુગમાં પણ રોમન કલાનું અવસતતિ હતું. ત્ણ સદી પછી 
સમ્રાટ કૉનસટનટાઇનના સમયમાં વરિસતી ધમ્કનરે રાજધમ્કનું સથાન મળ્ું. આથી રોમન 
કલામાં વરિસતી ધમ્કના વિષયો પ્રિરેશયા. રોમન કલા ઉતિર અનરે પવશ્મમાં સકૉટલૅનડ અનરે 
સપરેન તથા દવક્ણ અનરે પૂિ્કમાં ઉતિર આકરિકા અનરે સીકરયા સુધી જઈ પહોંચી. રોમન 
કલા િાસતિમાં એટરુસકન કલા પર આધાકરત હતી. વશષ્ ગ્ીક વશલપોની અનુકૃવતઓ 
કરિાની પ્રિૃવતિમાંથી જ રોમન વશલપકલાની શરૂઆત થઈ હતી. બીજ શબદોમાં કહીએ 
તો રોમન વશલપકલા ગ્ીક હરેલરેવનવસટક પરંપરાનું વિસતરણ ગણાય. આ દૃવષ્એ જોઈએ 
તો પ્રશ્ન થાય કરે રોમન શૈલી જ રેિું કંઈ છરે ? Is there such a thing as a Roman 
style ? રાજકીય પ્રભાિ પાડિા માટરે અશ્વારૂઢ િીરપુરુષો અનરે સમ્રાટોનાં વશલપો જહરેર 
સથળોએ મુકાતાં. ચોક, બગીચા કરે ફુિારા પાસરે આિા િીર, સમ્રાટો કરે સુંદરીઓની 
મૂવત્કઓ મુકાતી. રોમનો દરરેક નાગકરક પોતાના ઘરમાં સમ્રાટની પ્રવતમા રાખિાની 
ઇચછા રાખતો. વિદ્ાનો અનરે નાટ્યકારોનાં વશલપો જહરેર ગ્ંથાલયોમાં અનરે માકદેટની 
જગયાએ મૂકિામાં આિતાં. રોમનો ધવનક િગ્ક પોતાની માવલકીનાં ગ્ીક વશલપો હોિા 
માટરે ગૌરિ અનુભિતો; પરંતુ ગ્ીક વશલપોની મૂળ કૃવત ભાગયરે જ મળતી. આથી 
રોમના વશલપીઓ તરેની અનુકૃવત કરતા. રોમનોની વસવદ્ વયવકતઓની મુખાકૃવતઓ, 
બાળકો અનરે સ્ત્રીઓનાં વશલપોની બનાિટમાં અનરે ઇમારતો પરનાં અધ્કમૂત્ક વશલપોમાં 
છરે. ઐવતહાવસક પ્રસંગો કરે યુદ્ના વિજયની સમૃવત માટરે તરે કંડારિામાં આિતાં. રોમના 
સમ્રાટોનરે તરેમના આિા ભવય પ્રસંગો કોતરાિિાનો ખૂબ શોખ હતો. રોમના આરા 
પાકકસની િરેદી (altar) પર આનો સુંદર નમૂનો જોિા મળરે છરે. ઑગસટસરે શાંવતની 
સથાપના કરી હતી તરેના માનમાં તરે કંડારિામાં આિરેલ છરે. સમ્રાટનરે ધમ્કગુરુ જ રેિો ઊંચો 
તરેના કુટુબંીજનો અનરે અવધકારીઓ સાથરે સરઘસમાં દશા્કવયો છરે.
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ટ્રરેજનના સતંભનો નીચરેનો ભાગ

ટ્રરેજનના સતંભ પરના િીંટાકારરે  કંડારરેલાં વશલપો લશકરી ઇવતહાસનો પ્રાચીન 
દસતાિરેજ છરે. તરેનું વનમા્કણ ઈ. સ. 106-113 દરવમયાન થયું હતું. િીંટાની પહોળાઈ 1.67 
મીટર અનરે લંબાઈ 224 મીટર છરે. તરેમાં 2500 સૈવનકો કંડારરેલા છરે અનરે સમ્રાટનરે 70થી 
પણ િધુ િખત રજૂ કયયો છરે. સતંભની ટોચ પર સમ્રાટનું વશલપ હતું (જ રે મધયકાળમાં 
નાશ પામયું). ટ્રરેજનના ડરેવસયન પરના આક્રમણની યાદ આ વશલપો અપાિરે છરે. માક્કસ 
ઔરરે વલયસના સતંભ પર પણ વશલપો કંડારરેલાં છરે.

િાસતિિાદ અંગરેની રોમનોની દૃવષ્ વયવકતવશલપોમાં જોિા મળરે છરે. ગ્ીકોના આદ-
શ્કિાદ અનરે સિ્કસામાનયતાની વિરુદ્માં તરેમણરે શરીર કદરૂપું હોય, તો પણ શારીકરક 
લક્ણનરે પૂણ્ક રૂપરે રજૂ કરિાનો આગ્હ રાખયો. પોતાના પૂિ્કજોનાં મીણથી બનાિરેલાં 
મહોરાં (masks) રાખિાના કરિાજ રે આ િાસતવિક િલણ વિકસાિિામાં મદદ કરી. બો-
સટનના ફાઇન આટસ્ક મયુવઝયમમાં સુરવક્ત એક અજણયા રોમનનું વશલપ આનું ઉદા-
હરણ છરે. સુઘકટત માથું, રોમન નાક, દાઢીની નીચરેની લચી પડરેલી ચામડી િગરેરરે  તરેના 
વયવકતતિનરે ઉપસાિરે છરે. સ્ત્રીઓનાં વયવકત-વશલપોમાં પ્રકૃવતિાદ અનરે અંગત ચાકરત્રય 
ઓછુ ંજોિા મળરે છરે. આમ છતાં આ િગ્કના કરેટલાક સુંદર નમૂના છરે. તરે પૈકી િરેકટકનના 
વચઆરા મોનટીના સંગ્હમાં સચિાયરેલ નાની છોકરીનું વશલપ છરે. તરેના વિસફાકરત નયનો 
આશ્ય્કભાિ પ્રગટાિરે છરે. તરેના માથાના કલાતમક કૃવત્મ િાળની ઉપર નાની અંબોડી છરે.
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ઑગસટસ

સમ્રાટ ઑગસટસ(ઈ. સ. પૂ. 27–ઈ. સ. 14)ના સમયમાં રોમન વયવકત-વશલપોની 
કલાએ પ્રગવતનાં ઉચચ વશખરો સર કયાાં હતાં. વપ્રમાયોટા્કમાંથી પ્રાપ્ત ઑગસટસનું 
આરસનું વશલપ (ઈ. સ. પૂ. લગભગ 20; િરેકટકન મયુવઝયમ, રોમ) આનો સુંદર નમૂનો 
છરે. પ્રથમ નજરરે  આ વશલપ દરેિનું કરે માનિનું છરે તરે નક્કી થઈ શકતું નથી. આમ થિું એ 
સિાભાવિક છરે, કારણ કરે રાજના દૈિીપણાની માનયતા ઇવજપ્ત અનરે નજીકના પૂિ્કના 
દરેશોમાંથી ગ્ીસમાં ચોથી સદીમાં પ્રિરેશી હતી. સમય જતાં જુવલયસ સીઝર અનરે અનય 
રોમન સમ્રાટોએ રાજની પૂજનરે પ્રોતસાકહત કરી હતી. િરેકટકનના મયુવઝયમમાં સુરવક્ત 
સમ્રાટ ઑગસટસનું વશલપ જુદા જ પ્રકારનું છરે. સમ્રાટ આરામદાયક વસથવતમાં ઊભો 
છરે. રાજદંડ ધારણ કરરેલા ડાબા હાથ પર લશકરી ઝભભો લટકરે છરે. તરે જ રે કદશામાં 
જોઈ રહો છરે તરે કદશામાં જમણો હાથ લંબાવયો છરે. બાળકોનાં વશલપસજ ્કનની રોમનો 
પાસરે વિવશષ્ આિડત હતી. બાળકોની સુંિાળી કોમળ તિચા અનરે બાળસહજ લક્ણો 
રોમનોએ કુશળતાપૂિ્કક રજૂ કયાાં છરે. બોસટનના મયુવઝયમમાં સચિાયરેલ એક બાળકનું 
અધ્કવશલપ (bust) આનો સુંદર નમૂનો છરે. રોમના થરેમા્કએ મયુવઝયમમાં આિરેલું સમ્રાટ 
િરેસપાવસયનના વશલપમાં તરેનરે ઊંડી તીક્ણ દૃવષ્, સખત રીતરે બીડરેલા હોઠ અનરે અક્કડ 
દાઢી ધરાિતા સૈવનક જ રેિો દશા્કવયો છરે. બવલ્કનના મયુવઝયમમાં આિરેલ સમ્રાટ કારાક-
લ્ાના વશલપમાં જીિંતતા જણાય છરે. મોં પરની રરેખાઓ, ઊંડી આંખો, ચઢાિરેલાં ભિાં 
લુચચાઈ, દયાહીન પાશિતા અનરે ઠડંી ક્રરૂતાનરે છતી કરરે  છરે.
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ધી આરા પાકકસ

રોમન અવધકારી લ’ એકરંગરેટર (L’ Arringatore)નું ધાતુવશલપ (ઈ. સ. પૂ. 1લી 
સદીના પ્રારંભનું આકક્કયોલૉવજકલ મયુવઝયમ, ફલોરરે નસ) દવક્ણ એટરુસકનના પ્રાંતમાંથી 
મળી આવયું છરે. વશલપ પર એટરુસકન વલવપમાં અવધકારીનું નામ - ઔલુસ મરેટરેલુસ 
કોતરરેલું છરે. આ વશલપમાં ઉતિરકાલીન એટરુસકન પરંપરાની હરેલરેવનવસટક અસર ખૂબ 
ઓછી જણાય છરે. આ વશલપના વનમા્કણની અધવી સદી પછી એક રોમન પરેકટ્રવશયનનું 
આરસનું વશલપ (કરેવપટોવલન મયુવઝયમ, રોમ) તૈયાર થયું હતું. આ રોમનરે તરેના હાથમાં 
તરેના પૂિ્કજો સંભિત: તરેના વપતા અનરે દાદાનાં અધ્કકાય વશલપો (bust) ધારણ કયાાં છરે.

આરા પાકકસ (Ara Pacis = શાંવત માટરેની િરેદી) પર રાજસિારીનું આલરેખન 
અધ્કમૂત્કમાં છરે. યુદ્માં વિજયી ઑગસટસ સાથરે દરબારીઓ છરે. સિારીમાં ત્ણ બાળકોનાં 
વશલપ આકષ્કક છરે. રોમનો પહરેરરે  તરેિા ઝભભા (togs) તરેમણરે નાની સાઇઝના પહરેયા્ક છરે. 
પ્રસંગની ગંભીરતા આ બાળકોનરે જણાતી નથી. કરેનદ્રમાં રહરેલ બાળક 

રાજસિારી
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તરેની આગળના પુરુષનો ઝભભો ખેંચી રહો છરે. તરેથી સહરેજ મોટો બાળક 
વસમત સાથરે તરેનરે તરેમ ન કરિાનું સૂચિરે છરે. ટીટસની કમાન(ઈ. સ. 81, રોમ)ની ઉપર 
પણ વિજયી સરઘસ અધ્કમૂત્કમાં કંડારરેલું છરે. સાત પાંવખયાંિાળા મીણબતિીના સટ-ૅ
નડ(menorah)નરે યુદ્ની ટ્રૉફી તરીકરે જ રેરૂસલરેમના મંકદરમાંથી સરઘસાકારરે  લઈ જિાતી 
દશા્કિી છરે. આ જ કમાન પર ટીટસના વિજયનો પ્રસંગ પણ કંડારરેલો છરે. આરા પાકકસ 
પર પૃથિીમાતા(Tellus)ના ખોળામાં બરેઠરેલાં બાળકો નાના કામદરેિ (cupid) જ રેિાં લાગરે 
છરે. દરેિીની બંનરે બાજુએ અનુક્રમરે પાણી અનરે હિાનરે મનુષયદરેહરે સજીિ દશા્કવયાં છરે. 
અહીં પૃથિીમાતાનું આલરેખન પાથદેનોનના પરેકડમરેનટમાંના પૃથિીમાતાની પરંપરાનરે મળતું 
આિરે છરે. ગ્ીક તતિજ્ાનમાં ઊંડો રસ ધરાિનાર સમ્રાટ માકુ્કસ ઔરરે વલયસનું અશ્વા-
રોહી ધાતુવશલપ (રોમ) આદમકદનું છરે. અશ્વારોહી પ્રકારનાં વશલપોમાં તરે નોંધપા-
ત્ છરે. સમગ્ મધયકાલ દરવમયાન તરે લોકોનું દશ્કનીય રહું હતું. અશ્વારોહી સમ્રાટ-
નરે વિશ્વવિજ રેતા તરીકરે રજૂ કયયો છરે. સમ્રાટ કૉનસટનટાઇનનું અધ્કકદનું વશલપ (bust) 
(ઈ. સ.ની ચોથી સદીના પ્રારંભનું) રોમના કરેવપટોવલન મયુવઝયમમાં સુરવક્ત છરે. આ 
જ મયુવઝયમમાં આરામદાયક આસન પર હળિાશથી વનરાંતરે બરેઠરેલ સ્ત્રીનું વશલપ પણ 
ધયાનાકષ્કક છરે.

અશ્વારૂઢ માકુ્કસ ઔરરે વલયસ

ચોથી સદીથી રોમીય કલા બગડિા લાગી. જગંલી લોકો(barbarians)ના રોમ 
પરના આક્રમણનરે લીધરે રોમીય કલાનો નાશ થયો. એ પછી રોમન સામ્રાજયમાં વરિસતી 
ધમ્કનો પ્રસાર થતાં વરિસતી દરેિળોનાં બાંધકામ માટરે રોમન મંકદરો દૂર કરિામાં આવયાં. 
ચૌદમી સદીના ધરતીકંપમાં પણ રોમન કલાના ઘણા નમૂના નાશ પામયા. રોમના 
સમ્રાટો અનરે સરેનરેટરો બરેસીનરે વિશ્વની સમસયાઓનું વનરાકરણ કરતા હતા તરે સથળોના 
અિશરેષોમાં હિરે પશુઓ ચરિા લાગયાં.
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2. સ્થા્પત્ય 

રોમન સથાપતયમાં રોમન સામ્રાજયના િૈભિ અનરે ઠાઠમાઠનાં દશ્કન થાય છરે. 
વિશાળ મંકદરો, માગયો, સનાનાગાર, એમફી વથયરેટર, કબરો, વિજયસતંભો િગરેરરેનો 
સમાિરેશ રોમન સથાપતયમાં થાય છરે. રોમન સથાપતયનો ફરેલાિો સમગ્ યુરોપમાં થયો 
અનરે યુરોપના સથાપતયનો તરે મુખય આધાર બનયું. આઠમી સદીમાં અનરેક મોટાં મંકદરો 
બંધાયાં. આ સમયની સથાપતયશૈલીમાંથી ‘રોમનરેસક’ નામરે ઉતિરકાલીન રોમન સથાપ-
તયશૈલીનું પુનરુતથાન થયું.

ઈ. સ. 1075થી ઈ. સ. 1175 દરવમયાન રોમન સથાપતય તરેની ચરમ સીમાએ 
પહોંચયું હતું. કરપવબલક યુગ દરવમયાન રોમના સામ્રાજયમાં બાંધકામની પ્રિૃવતિ મંદ 
પડી ગઈ અનરે તરેની પર એટરુસકન અનરે ગ્ીસની સથાપતયશૈલીની અસર પડી. ઑગસટ-
સનો સમય રોમન સથાપતયનો સુિણ્કકાળ ગણાય છરે. ઑગસટસ કહરેતો, ‘મનરે િારસામાં 
ઈંટો િડરે બાંધરેલું રોમ મળ્ું છરે, પણ હંુ આરસમાં બાંધરેલા રોમનરે મૂકતો જઈશ.’ સમગ્ 
રોમન સામ્રાજયમાં ખૂબ જ મોટી સંખયામાં સથાપતયનું વનમા્કણ થયું તરે રાજયમાં પ્રિત્કતી 
શાંવત, સુરક્ા, િરેપારધંધાથી િધતી જતી સંપવતિ, નાગકરકોના કલયાણ માટરે શાસકોની 
વચંતા, શાસકોની સુવિધાઓ અનરે ભવયતા પ્રતયરેની તરેમની અવભરુવચનું પકરણામ છરે. 
બાંધકામની સામગ્ી માટરે ઇટાલી ઘણં જ સમૃદ્ હતું. રોમની નજીક વતિોલી પાસરેથી 
ટ્રરેિરેકટ્કન નામનો સખત પથથર અનરે કરારમાંથી ચમકતો આરસ રોમમાં લાિિામાં 
આિતો. ઈંટો બનાિિા માટરેની માટી પણ તયાં સારી જતની હતી. કૉંક્રીટ માટરે તરેઓ 
પોઝોલની ચોખખી રરેતીદાર માટીનો અનરે જિાળામુખીય લાિાનો ઉપયોગ કરતા હતા. 
રોમનોએ બાંધકામમાં ત્ણ ગ્ીક ઑડ્કર – ડૉકરક, આયોવનક અનરે કોકરવનથયન–નરે 
સથાન આપયું હતું. મોટી સભાઓ ભરિાના હૉલ માટરે વિશાળ અિકાશિાળી અનરે ટરેકા 
વિનાની ઇમારતની જરૂકરયાત જણાઈ. આિી ઇમારતની છતના બાંધકામમાં રોમનોએ 
નિી જ પદ્વત અપનાિી. િૂસાસ્ક તરીકરે ઓળખાતા ફાચકરયા ઘાટના પથથરોનરે એક-
બીજની નજીક ગોઠિીનરે થતી કમાનની વિવશષ્ પદ્વત તરેમણરે અપનાિી હતી. િૂસાસ્ક 
ગોઠવયા પછી છરેલ્રે સૌથી ઉપર મુખય પથથર મૂકિામાં આિતો. તરેનાથી બધાં જ િૂસાસ્ક 
એકબીજની સાથરે દબાણનરે લીધરે જકડાઈનરે રહરેતા. િૂસાસ્ક બાજુમાંથી ખસી ન પડરે તરે 
માટરે બટ્રરેવસસ ઊભો કયયો. કમાનદાર છત એ રોમન સથાપતયની વિશરેષતા છરે. જડી 
દીિાલોની ઉપર ક્રમબદ્ કમાનોની શ્રેણી ગોઠિીનરે આિી નળાકાર કમાનદાર છત 
બનાિિામાં આિતી. કમાનદાર છતિાળા સથાપતયમાં બારી નીચરેના ભાગરે હોિાથી 
અંદરની બાજુએ પૂરતો પ્રકાશ આિી શકતો નકહ. આ ખામી દૂર કરિા ગ્ોઇન કરે હોસ્ક 
િોલટનો ઉદભિ થયો. નળાકાર કમાનદાર બરે છત એકબીજીનરે કાટખૂણરે છરેદીનરે આ 
પ્રકારની છત બનાિિામાં આિરે છરે. આ પ્રકારની છત ધરાિતી ઇમારત સુંદર લાગરે છરે.

રોમનોએ તરેમની પરંપરા પ્રમાણરેનાં મંકદરો બાંધયાં હતાં. એટરુસકન લોકોની 
જ રેમ તરેઓ કાટખૂણા આકારરે  મંકદરો બાંધતાં. મંકદરો ઊંચા અવધષ્ઠાન પર બાંધિામાં 
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આિતાં. આ મંકદરો સતંભરકહત બનાિાતાં. તરેનાં ગભ્કગૃહો ત્ણ વિભાગમાં વિભાવજત 
હતાં. મંકદરના મુખ ભાગરે પોકટ્કકો (પ્રિરેશચોકી) બનાિિામાં આિતો. મંકદર સતંભરકહત 
બનાિાતું; પરંતુ પોકટ્કકોના ભાગમાં સતંભ રાખિામાં આિતા. મંકદરોમાં પડાળી હોતી 
નથી. રોમમાં આિરેલું ફૉચયુ્કના વિકરવલસનું મંકદર આનું ઉતિમ ઉદાહરણ છરે. રિાનસમાં 
નીમરેસનું મરેઇસનકારરેનું મંકદર પણ આ પ્રકારનું છરે. સામાનય રીતરે રોમમાં િતુ્કળાકારરે  
મંકદરો બંધાતાં. આિાં િતુ્કળાકારરે  મંકદરના ગભ્કગૃહનરે ફરતી સતંભોની હારમાળા હોય 
છરે. રોમમાં િરેસટાનાનું મંકદર આ પ્રકારનું છરે. િતુ્કળાકાર મંકદરોમાં પરેવનથયન ભવય હોય 
છરે. પ્રાચીન રોમની તરે સૌથી િધુ સુરવક્ત ઇમારત છરે. ઈ. સ.ની પ્રથમ સદીની શરૂઆ-
તમાં સમ્રાટ હરેકડ્રયનરે તરેનું બાંધકામ કરાવયું હતું. 433 મીટર ઘરેરાિો ધરાિતો તરેનો ભવય 
ઘુમમટ ઊંચી દીિાલો પર ટરેકિરેલો છરે. મંકદરની છત અનરે પરેકડમરેનટસના ભાગો અસલમાં 
તામ્રવશલપોથી અલંકૃત હતા. દીિાલમાંના ગિાક્ો એકાંતરરે  ગોળ અનરે ચોરસ છરે. દરરેક 
ગિાક્ની સનમુખરે કોકરવનથયન શૈલીના સતંભોની જોડ હોય છરે. ચાપાકાર ઘુમમટ થરો 
િડરે અલંકૃત હતો. મૂળમાં તરે ગુલાબાકાર ઘાટના અલંકરણથી શોભાયમાન હતો. ઓક-
પુલુસ (= આંખ) તરીકરે ઓળખાતા ઘુમમટની ટોચનો ખુલ્ો િતુ્કળાકાર ભાગ 8.5 મીટર 
વયાસ ધરાિરે છરે. અહીંથી અંદરના ભાગમાં પ્રકાશ આિરે છરે.

રોમનો વયાપારી, િાવણવજયક અનરે નયાવયક કાય્ક માટરે બવસવલકા પ્રકારની મોટી 
ઇમારતો બાંધતા. આનો લંબચોરસ ખંડ સતંભોની હાર િડરે વિભાવજત થતાં મધયમાં 
મંડપની રચના થતી. કટ્રબયૂનલ નામના ચાપાકાર ભાગમાં મૅવજસટ્રરેટ બરેસતા. શરૂઆ-
તના બવસવલકામાં છત લાકડાની બનાિિામાં આિતી અનરે તરે આગ અથિા તો સડાનરે 
લીધરે નાશ પામી છરે. હાલ અિશરેષ રૂપરે ઊભરેલું જૂવલયાનું બવસવલકા આ પ્રકારના 
સથાપતયનું સારંુ ઉદાહરણ છરે. આગથી સુરવક્ત રહરે તરેિી છત સૌપ્રથમ કૉનસટનટાઇન-
ની બવસવલકામાં જોિા મળરે છરે. અિશરેષ રૂપરે ઊભરેલી આ ઇમારતમાં તરેનો મંડપ અનરે 
પાશ્વ્કમાગ્કના ભાગો જળિાઈ રહા છરે.

કૉનસટનટાઇનની બવસવલકા
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રોમનો ભવય થરેરરેમા એટલરે કરે સનાનાગાર પણ બાંધતા. તરેના બાંધકામમાં ગ્ીક 
પલાસરેસટ્રા અનરે રોમન બરેવલનયાનું વમશ્ણ હતું. લોકો વિનામૂલયરે તરેનો છૂટથી ઉપયોગ 
કરતા. આ ઇમારત કમાનાકાર લાંબી દીઘા્કથી સંલનિ િૃતિાકાર ખંડોની બનરેલી હતી. 
તરેમાં સનાનખંડો, ખુલ્ા વસિવમંગ પુલ, ગરમ પાણીના કંુડ, કસરત અનરે રમત માટરેની 
જગયા, ચૉક, બગીચા, મનોરંજન માટરેના ખંડો, ગ્ંથાલયો, કયારરેક સટરેકડયમ િગરેરરે  
વિભાગોનો સમાિરેશ થતો. રોમમાં કરેરરેકરેલાનું થરેરરેમા (ઈ. સ. 211) અનરે ડાયોકલરેવશયનનું 
થરેરરેમા (ઈ. સ. 305) આ િગ્કના સથાપતયના ઉલ્રેખનીય નમૂના છરે.

રોમનોએ ગ્ીકોની જ રેમ વથયરેટર અનરે એમફી વથયરેટર બાંધિાની કલા પણ હસત-
ગત કરી હતી. રોમનોએ પિ્કતાળ જગયામાં બનાિિાનરે બદલરે ખુલ્ામાં કૉંક્રીટની ઊંચી 
દીિાલો અનરે પગવથયાં સકહતનાં વથયરેટર બનાવયાં હતાં. ગ્ીક વથયરેટરમાં ગ્ાઉનડ ફલૉર 
કરે ઑરકરેસટ્રાનો ભાગ કોરસ માટરે િપરાતો હતો. રોમન વથયરેટરમાં તરે ઑકડટૉકરયમનો 
ભાગ બનયો. કૉલોવસયમ અથિા ફલરેવિયન એમફી વથયરેટર આ િગ્કના સથાપતયનો 
આદશ્ક દાખલો છરે. ભનિાિસથામાં હોિા છતાં રોમનાં સમારકોમાં તરે સીમાવચહન સમાન 
છરે. રોમના સૌથી સખત અનરે શ્રેષ્ઠ એિા ટ્રરેિટોઇન પથથરો િડરે બાંધરેલી આ ઇમારત 
અંડાકાર ઘાટની છરે. તરેનો ઘરેરાિો 537 મીટર છરે. તરેનરે ફરતી દીિાલ 46 મીટર ઊંચી 
છરે. અંદરની બાજુએ બરેઠકના થર સૌથી ઉપરની ગૅલરી સુધી ચઢતા જય છરે. મોગા્કની 
રચનાનરે લીધરે આ સોપાનશ્રેણીમાં જુદા જુદા ગાળા પડરે છરે. બહારની દીિાલ ચાર 
મજલાઓમાં વિભકત છરે. મજલાઓમાં ડૉકરક, ટસુકન, આયોવનક અનરે કોકરવનથયન 
જ રેિી વિવિધ બાંધકામની પદ્વતઓ િપરાઈ છરે.

કૉનસટનટાઇનની કમાન
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રોમન સક્કસ એ રરેસકોસ્ક હતું. આિું જણીતું સક્કસ મરેવકસમસનું હતું. લંબગોળા-
કાર આ સક્કસ 550 મીટર લાંબું અનરે 183 મીટર પહોળું હતું.

વિજ રેતાઓની સમૃવતમાં ઑગસટસરે રોમમાં અનરે અનય પ્રાંતોમાં 17 વિજયી 
કમાનોનું બાંધકામ કરાવયું હતું. આ પ્રકારની કમાનો એ નગરદ્ારો હતાં. તરે એક અથિા 
ત્ણ કમાનાકાર પ્રિરેશ ધરાિરે છરે. છતની ઉપરના ભાગરે આિરેલા ‘એકટક’માં વિજયની 
સમૃવતમાં વશલપસમૂહ કંડારરેલો હોય છરે. જ રેરૂસલરેમમાં ટાઇટસની, સરેવપટવસયસ સરેિરેરુસની 
અનરે કોલોવસયસ પાસરેની કૉનસટનટાઇનની કમાનો જણીતી છરે. પ્રથમની કમાનમાં એક 
અનરે બીજી બરે કમાનમાં ત્ણ પ્રિરેશમાગ્ક આિરેલા છરે.

યુદ્ના વિજ રેતાઓનરે સનમાનિા માટરે ઊભા કરરેલા વિજયસતંભોમાં ટ્રરેજન અનરે 
માકુ્કસ ઑરરે વલયસના વિજયસતંભો આજ રે પણ રોમમાં ઊભા છરે. આિા સતંભોમાં 
યુદ્ના વિવિધ પ્રસંગોનાં વશલપો વિવિધ થરોમાં કંડારરેલાં છરે. ઈ. સ. 114માં વનવમ્કત 
ટ્રરેજનના સતંભમાં વશલપના થરની કુલ લંબાઈ 224 મીટર છરે અનરે તરેમાંના 2,500 
સૈવનકોનાં વશલપ ટ્રરેજનના ડાસન્ન પરના આક્રમણની યાદ કરાિરે છરે. રોમના મહરેલોમાં 
નીસરેનો મહરેલ – ડૉમસ ઔરરેઆ (= સુિણ્કગૃહ) ઉલ્રેખનીય છરે.

અવસથપાત્ અથિા શબનરે દફનાિિા માટરે રોમનોએ કબર-સથાપતયનરે ક્રેત્રે પણ 
પ્રગવત કરી હતી. કબરો નગરની બહાર માગ્કની બાજુએ બનાિિામાં આિતી અનરે 
વચત્કામ િડરે તરેનરે અલંકૃત કરિામાં આિતી. રોમના ઓલડ આવપઆન માગદે કબરો 
આિરેલી છરે. સરેવસવલયા મરેટરેલ્ા, ઑગસટસ અનરે હાકડ્કયનની કબરો જણીતી છરે.

રોમનોએ બાંધરેલા પુલોમાં રિાનસના નીમરેસમાં પૉનટ ડ ુગારનો પુલ મહતિનો છરે. 
કરેવપટોલ કહલની તળરેટીમાં આિરેલું ફોરમ રોમનું હાદ્ક હતું. શરૂઆતમાં દુકાનોની શ્રેણી 
ધરાિતું આ સાદા બજરનું સથળ હતું. પાછળથી નાગકરક જીિનના કરેનદ્ર તરીકરે તરેનો 
વિકાસ થયો. તરેનરે ફરતી મહતિની જહરેર ઇમારતો હતી. િકતાઓ માટરેના મંચ પણ 
તયાં આિરેલા હતા. રોમના સમ્રાટોએ તરેની બાજુમાં શાહી ફોરમની સથાપના કરી હતી. 
તરેમાં ટ્રોજનનું ફોરમ સૌથી મોટુ ંહતું.

આમ, રોમનોએ સથાપતયના ક્રેત્રે અવભનિ પ્રગવત કરી હતી. તરેમણરે અનરેક પ્રકા-
રનાં સથાપતયનો વિકાસ કયયો હતો.
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વરિસતી ત્થા બથા્યઝરેન્ટથાઈન વિલ્પકલથા અનરે સ્થા્પત્ય 

1. પ્રથારંવભક વરિસતી વિલ્પકલથા 

વરિસતી ધમ્કના સથાપક ઈસુ વરિસત હતા. શરૂઆતનાં િષયોમાં રોમનો દ્ારા વરિ-
સતીઓનરે ત્ાસ અનરે જુલમ આપિામાં આવયા. ઈ. સ. 111માં સમ્રાટ ટ્રરેજનના સમયથી 
વરિસતીઓ પર ખુલ્રેઆમ ત્ાસ ગુજરિાનું શરૂ થયું હતું. ઈ. સ. 314માં સમ્રાટ કૉ-
નસટનટાઇનરે વમલાનના સથળરેથી સિ્ક ધમયો પ્રતયરે સકહષણ નીવત અપનાિિાની જહરેરાત 
કરી. વરિસતી ધમ્કનરે તરેણરે માનયતા આપી. તરેણરે પોતરે પણ વરિસતી ધમ્ક અપનાવયો તયારથી 
વરિસતી ધમ્કનો ફરેલાિો િધુ પ્રમાણમાં થયો. પાંચમી શતાબદીમાં સમ્રાટ િરેલરેનટીવનયનરે 
પોપ લીઓ મહાનનરે વરિસતી ધમ્કજગતના સિદેસિા્ક બનાવયા. આયલૅ્કનડ અનરે રિાનસરે 
વરિસતી ધમ્ક અપનાવયો. છઠ્ી શતાબદીમાં પોપ ગ્રેગરીના પ્રયાસોથી અનરે વરિસતી ધમ્કપ્ર-
ચારકોના પ્રયાસોથી ઇંગલૅનડમાં પણ વરિસતી ધમ્કનો ખૂબ વિકાસ થયો. દશમી શતાબદી 
સુધીમાં યુરોપમાં વરિસતી ધમ્કનું પ્રભુતિ સથપાઈ ચૂકયું હતું. વરિસતી ધમ્કનરે કરેનદ્રમાં 
રાખીનરે એક વિવશષ્ વશલપ-સથાપતયશૈલીનું વનમા્કણ થયું.

પ્રારંવભક વરિસતી કલા ઉતિર રોમન કલાના સમયની છરે. મહદ્અંશરે તરે ઈ. સ. 
200-700નો સમયગાળો ધરાિરે છરે. તરે િખતરે રોમના સામ્રાજયના પતનની શરૂઆત 
થઈ ગઈ હતી. પ્રારંવભક વરિસતી કલા ચચ્કના ઇવતહાસનું પ્રવતવબંબ પાડરે છરે. શૈલીની 
દૃવષ્એ તરે ગ્ીસો-રોમન રહી છતાં તરેમાં નિી પરંપરાની શોધનરે લીધરે નિું સિરૂપ જણાય 
છરે. શરૂઆતમાં તરે પ્રતીકાતમક રહી, પણ ક્રમશ: તરેમાં વયવકતઓની આકૃવતઓએ સથાન 
લીધું અનરે તરેનો વિકાસ થયો. પ્રારંવભક વશલપો રોમનોએ નકહ પણ નિા વરિસતીઓએ 
પોતાની આિડત અનરે સૂઝ પ્રમાણરે સજયાાં હતાં. આ વશલપશૈલીમાં બરે ધારાઓ જણાય 
છરે – એકમાં ઈસુની અનરે ઈસુના જીિનની આકૃવતઓ છરે જયારરે  બીજી ધારામાં માત્ 
પ્રતીકો છરે. ક્રૉસ, ક્રૉસાકાર લંગર, મોર, કબૂતર, તાડ િૃક્, લૅકટન ભાષાના પ્રથમ અનરે 
અંવતમ મૂળાક્રો (આલફા અનરે ઓમીગા) િગરેરરે  પ્રતીકો જણાય છરે. મુખયતિરે દફનપરે-
ટીઓ પર આ પ્રતીકો કોતરરેલાં છરે. સમય જતાં મનુષયાકૃવતઓ અનરે પ્રતીકોનો સમનિય 
થયો અનરે તરે વરિસતી કલાનું મહતિનું લક્ણ બનયું. આના લીધરે, તરે રોમન કલાની િાસત-
િદવશ્કતાથી જુદી પડી. સમ્રાટ કૉનસટનટાઇનરે વરિસતી ધમ્કનરે રોમન સામ્રાજયનો રાજધમ્ક 
બનાિિાનો વનણ્કય લીધો, તરેની વરિસતી કલા પર મોટી અસર પડી.
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વરિસતી તથા બાયઝરેનટાઈન વશલપકલા અનરે સથાપતય 

પ્રારંવભક વરિસતી વશલપકલામાં ઓલડ ટરેસટામરેનટના પ્રસંગો અનરે નયૂ ટરેસટામરેનટમાંથી 
ઈસુના જીિનના મહતિના પ્રસંગો રજૂ કરિામાં આવયા. ઈશ્વરના દૂતરે મૅરીનરે તારણહા-
ર(ઈસુ)ની માતા થિાના સમાચાર જણાવયા તરે પ્રસંગ (annunciation), આ સમાચાર 
મૅરી પોતાની વપતરાઈ બહરેન એવલઝાબરેથનરે કહરેિા જય છરે તરે પ્રસંગ (visitation), 
ઈસુના જનમનો પ્રસંગ (nativity), ક્રૉસ પર ઈસુનું મૃતયુ (crucification), મૃત ઈસુનું 
સજીિ થિું તરે પ્રસંગ (resurrection), ઈસુનું સિગા્કરોહણ િગરેરરે  પ્રસંગો નયૂ ટરેસટામરે-
નટમાંના છરે.

              

      હાથીદાંત પરનું વશલપ,                 ધી આકા્કએનજલ માઇકલ

               વિકટૉકરયા આલબટ્ક મયુવઝયમ

વરિસતીઓ મૃતકોનરે પથથરની પરેટી(sarcophagi)માં મૂકીનરે દાટતા. પથથરની આ 
પરેટીનરે વશલપાંકન િડરે અલંકૃત કરિામાં આિતી. તરેના વિષયો પિ્કતમાં ખોદીનરે બનાિરેલ 
કબર(catacomb)નાં ભીંતવચત્ોના જ હતા. શરૂઆતમાં પરેટીના ખૂણાઓના ભાગરે અનરે 
મધયભાગરે કોતરિામાં આિતું. ચોથી સદીમાં અધ્કમૂત્ક વશલપના થર િડરે સુશોવભત 
કરિાનું શરૂ થયું. તયાર બાદ એક પર બીજો થર કરિાનું શરૂ થયું. િરેકટકન ગ્ોટ્ટોસ-
માં જુવનયસ આસસુસની અલંકૃત પરેટી છરે. જુવનયસનું મૃતયુ ઈ. સ. 359માં થયું હતું. 
આ પરેટી પર વશલપના દસ થર છરે. વશલપના વિષયો ઓલડ અનરે નયૂ ટરેસટામરેનટમાંથી 
લરેિામાં આવયા છરે. સતંભોના આલરેખન દ્ારા વશલપોનરે વિભાવજત કરરેલાં છરે. ઉપરના 
ભાગમાં અબ્હામનું બવલદાન, સરેનટ પીટરનો કરેદિાસ, સરેનટ પીટર અનરે સરેનટ પૉલની 
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વિશ્વનું વિલ્પ-સ્થા્પત્ય

મધયરે વિશ્વના શાસક તરીકરે ઊભરેલા ઈસુ િગરેરરે  પ્રસંગો છરે. નીચરેની હરોળમાં જોબની 
યાતનાઓ અનરે પતન, જ રેરૂસલરેમમાં ઈસુનો પ્રિરેશ, વસંહોની બોડમાં ડરેવનયલ, શહાદત 
માટરે દોરીનરે લઈ જિાતા સરેનટ પૉલ િગરેરરે  પ્રસંગો કોતરરેલા છરે. આ બધાં વશલપો અધ્કમૂત્ક 
પ્રકારનાં છરે. વબ્કટશ મયુવઝયમ(લંડન, પ્રારંવભક છઠ્ી સદી)માં સુરવક્ત હાથીદાંત પર 
કોતરરેલ ‘ગિાવક્ત દૂત વમખાઇલ’નું વશલપ આકષ્કક છરે. પાંખાળા દૂતના આલરેખનમાં 
ગ્ીસો-રોમન કલાની વિજયની દરેિીની છાંટ િરતાય છરે. તરે જ રીતરે વપ્રસટરેસ બચચુસનું 
હાથીદાંત પરનું વશલપ પણ આકષ્કક છરે. આ બધાં વશલપો અધ્કમૂત્ક પ્રકારનાં છરે. પૂણ્ક-
મૂત્ક પ્રકારનાં વશલપો મળરે છરે પણ તરે પ્રમાણમાં ઓછાં છરે. િરેકટકન મયુવઝયમમાં આિરેલું 
‘ભલા ભરિાડ’ તરીકરેનું ઈસુનું એક પૂણ્કમૂત્ક વશલપ છરે. ઈસુએ ખભા પર ઘરેટુ ંબરેસાડરેલું 
છરે. ઈસુનું પ્રારંવભક વશલપાંકન આ રીતરે કરિામાં આિતું. આ વશલપ પુરાણા ગ્ીસના 
દરેિ ઓકરવસટયસની ઘરેટુ ંઊંચકરેલી કૃવતની યાદ અપાિરે છરે. નયૂ ટરેસટામરેનટમાં પોતાનાં સો 
ઘરેટાંમાંથી ખોિાયરેલા એક ઘરેટાથી વચંવતત ભરિાડનું રૂપક ઈસુ માટરે િપરાયું છરે. તરેની 
પ્રતીવત આ ‘ભલા ભરિાડ’ના વશલપમાં થાય છરે. એટલું જ નકહ, ઈશ્વરની સરખામણી 
પણ આ ભરિાડ સાથરે કરી હોિાનું જણાય છરે.

1.1 બથા્યઝરેન્ટથાઇન વિલ્પકલથા 

ઈ. સ. પૂ. 657માં ગ્ીક િસાહતીઓએ બાયઝરેવનટયમ નગર િસાવયું હતું. બો-
સફરસની ખાડી પાસરે થ્રેસના કાંઠ રે એટલરે કરે યુરોપના સૌથી અંતભાગરે તરે આિરેલું હતું. 
િરેપારની દૃવષ્એ બાયઝરેવનટયમ મહતિનું નગર હોિા છતાં માનિજીિન માટરેની પ્રવતકૂળ 
આબોહિાનરે લીધરે લગભગ હજરરેક િષ્ક સુધી મહાનગર તરીકરે વિકાસ થઈ શકયો 
નકહ. ઈ. સ. 330માં સમ્રાટ કૉનસટનટાઇનરે પૂિ્કના રોમન સામ્રાજયના પાટનગર તરીકરે 
બાયઝરેવનટયમનરે પસંદ કયુાં અનરે તરે કૉનસટવનટનોપલ નામરે પ્રવસદ્ થયંુ. ચોથી સદી દર-
વમયાન રોમન સામ્રાજયના પૂિ્ક અનરે પવશ્મ એિા બરે વિભાગો િહીિટી દૃવષ્એ આપયા 
હતા. ઈ. સ.ની પાંચમી સદી સુધી પૂિ્કનું સામ્રાજય રોમન સામ્રાજય તરીકરે જ ઓળખાતું 
હતું. સમ્રાટ જવસટવનયનના સમયથી તરેમાંથી રોમન પરંપરા દૂર થતી ગઈ. આથી તરેનરે 
કયા નામરે ઓળખિું તરે પ્રશ્ન ઊભો થયો. ઇવતહાસવિદોએ તરેનરે બાયઝરેવનટયમ સામ્રાજય 
તરીકરે ઓળખાવયું. પાછળથી તરે બાયઝરેનટાઇન સામ્રાજય તરીકરે પ્રવસદ્ થયું. બાયઝરેનટા-
ઇન સામ્રાજયરે પોતાની એક આગિી સભયતાનું વનમા્કણ કયુાં હતું.

મધયકાલીન યુરોપની કલામાં બાયઝરેનટાઇન કલાનું નોંધપાત્ પ્રદાન છરે. બાય-
ઝરેનટાઇન કલા પૂિ્કના રોમન સામ્રાજય સાથરે સંકળાયરેલી હતી. સમ્રાટ જવસટવનયનનો 
શાસનકાળ (527-565) આ કલાનો પ્રથમ સુિણ્કયુગ ગણાય છરે. આ સમય દરવમયાન 
વનમા્કણ પામરેલાં દરેિળોમાં આ શૈલીનાં વશલપો પ્રદવશ્કત છરે. હાવગયા સોકફયા આ સમયનું 
સિયોતિમ દરેિળ છરે (જ રે પાછળથી મવસજદમાં પકરિવત્કત થયું હતું). સમ્રાટ બાવસલ 1લાના 
સમયથી આ કલાનો બીજો સુિણ્કયુગ શરૂ થયો અનરે તરે ચોથા ધમ્કયુદ્ (કુ્રસરેડ) 1204 
સુધી ચાલયો. આ સમય દરવમયાન કલાપ્રિૃવતિ કૉનસટવનટનોપલથી ગ્ીસ, બાલકન પ્રદરેશ 
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વરિસતી તથા બાયઝરેનટાઈન વશલપકલા અનરે સથાપતય 

અનરે છરેલ્રે રવશયા તરફ ફંટાઈ. ઇટાલીમાં રરેિરેન્ના, જીનોિા અનરે િરેવનસ બાયઝરેનટાઇન 
કલાનાં સમૃદ્ કરેનદ્રો હતાં. િરેવનસનું સરેનટ માક્કનું દરેિળ આ યુગની ઇટાલો-બાયઝરેનટાઇન 
કલાનું અગ્ગણય દરેિળ હતું.

બાયઝરેનટાઇન કલામાં ગ્ીક, રોમન, આરામાઇક અનરે ઈરાની કલાનાં તતિોની 
અસર છરે. બાયઝરેનટાઇન કલા ધાવમ્કક કલા હતી તરેથી તરે વરિસતી ધમ્ક પર આધાકરત 
હતી. કલા મૂવત્કપૂજની પોષક હોિાની માનયતા વરિસતી ધમ્કમાં હોિાથી કલા માત્ પ્રતયરે 
શંકા સરેિિામાં આિતી. શરીર શરેતાનનું સાધન હોિાની માનયતાનરે લીધરે વશલપમાંથી 
શારીકરક સુદૃઢતાના આદશ્કનરે દૂર કરિામાં આવયો. આના પકરણામરે વશલપમાંથી શરી-
રશાસ્ત્ર(anatomy)નો પ્રભાિ ઓસરતો ગયો. ઈસુનું આલરેખન એપોલો જ રેિું થઈ શકતું 
નકહ. ઈસુની પ્રવતમાના આલરેખનમાં િાસતવિકતા કરતાં તારણહાર (savior) તરીકરેના 
દૈિીભાિ પર િધુ ભાર મૂકિામાં આિતો. મૂવત્કપૂજ બાબતરે જ રે તોડફોડ થઈ તરે દર-
વમયાન મોટા ભાગનાં બાયઝરેનટાઇન વશલપો નાશ પામયાં. એનાં મૂળ જવસટ-વનયનનાં 
મૃતયુ પછી વરિસતી ધમ્કમાં મૂવત્કપૂજકો અનરે મૂવત્કભંજકો િચચરે લગભગ એક સદી સુધી 
ચાલરેલા વિિાદમાં છરે. ઈ. સ. 726ના શાહી ફરમાન પ્રમાણરે ધાવમ્કક આકૃવતઓનાં 
સજ ્કન પર મનાઈ ફરમાિિામાં આિી; પરંતુ કરેટલાક સાધુઓ આ ફરમાનના વિરોધી 
હતા. તરેથી આકૃવત-પરક અનરે આકૃવત-વિરોધી એિા અનુયાયીઓના બરે પક્ો પડા. 
તરે પછી ઑથયોડોકસ અનરે કૅથવલક નામરે બરે સંપ્રદાયો છૂટા પડા. પરેગન સાંસકૃવતક 
અસર નીચરે વરિસતી ધમ્કમાં મૂવત્કપૂજ સહજ રીતરે વિકસી હતી. નિમીથી અવગયારમી 
સદીના મરેસરેડોવનયન િંશના શાસન દરવમયાન આકૃવતપ્રધાન કલાનો પુનજ ્કનમ થયો. 
સમય જતાં સથાપતયમાં સુશોભન તરીકરે વશલપનરે બદલરે મોઝરેઇક કલાએ સથાન લીધું. 
આથી વશલપની સરખામણીએ મોઝરેઇક કલા અહીં િધુ વિકસી. વશલપકૃવતઓ લગભગ 
અદૃશય થિા માંડી. પૂણ્કમૂત્ક વશલપોનરે બદલરે અધ્કમૂત્ક વશલપો અનરે કોતરણીની કલા 
જળિાઈ રહી. હાથીદાંત અનરે સુિણ્કમાં અધ્કમૂત્ક વશલપકલા ટકી રહી. જોકરે હાથીદાંતના 
કોતરકામમાં પાંચમી-છઠ્ી સદી દરવમયાન ગ્ીક અસર નીચરે અધ્કમૂત્ક વશલપો સપાટ–
ચપટાં જોિા મળરે છરે. રરેિરેન્ના મુકામરે વબશપ મૅવકસવમયનના વસંહાસન પરનાં અધ્કમૂત્ક 
વશલપો આનું ઉતિમ ઉદાહરણ પૂરંુ પાડરે છરે.

હાથીદાંત પર કોતરરેલા વશલપનાં બરે ઉદાહરણો નોંધપાત્ છરે. મુસાફરી દરવમ-
યાન સાથરે લઈ જઈ શકાય તરેિી િરેદી (portable altar) પરનાં અધ્કમૂત્ક વશલપો છરે. 
વમજગરાથી જોડરેલી લાકડાની ત્ણ તકતીઓ(triptych)ની તરે બનરેલી છરે. આમાં મધયની 
તકતીની ઉપરના ભાગરે કરેનદ્રમાં ઈસુ આસન પર વબરાજમાન છરે. તરેમની બંનરે બાજુએ 
અનુક્રમરે સરેનટ જહોન બૅવપટસટ અનરે પવિત્ મૅરી ઊભાં છરે. આ દૃશયની નીચરે ઈસુના 
પાંચ વશષયો(apostles)નાં આલરેખન છરે. દસમી સદીની આ કૃવત લુવ્રમાં સચિાયરેલી છરે. 
બીજો નમૂનો લંડનના વિકટોકરયા ઍનડ આલબટ્ક મયુવઝયમમાં સુરવક્ત છરે. આ કૃવત 
પણ દસમી સદીની છરે અનરે તરે લનિમાં ભરેટ આપિાની હાથીદાંતમાંથી બનાિરેલી પરેટી 
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છરે. આ પરેટી પર ગ્ીક પૌરાવણક કથામાંથી લરેિાયરેલ ઇકફજ રેનીઆના બવલદાનનો પ્રસંગ 
સુંદર રીતરે કંડારરેલો છરે.

ઈ. સ. 1453માં ઓટ્ટોમન તુકયોએ કૉનસટવનટનોપલ જીતી લીધું. એ પછી બાયઝરે-
નટાઇન કલાનો અંત આવયો.

2. પ્રથારંવભક વરિસતી સ્થા્પત્ય

પ્રારંભમાં રોમનો દ્ારા વરિસતીઓ પર થતા જુલમોનરે કારણરે વરિસતીઓ સથાપતય-
નો વિકાસ કરી શકયા નકહ. ઈસુના અંવતમ ભોજન(last supper)ની સમૃવતમાં કરિામાં 
આિતી સભાઓ છૂપી રીતરે ખાનગી ઘરોમાં અથિા શૈલોતકીણ્ક કબરો(catacombs)
માં યોજિામાં આિતી. ચોથી સદીમાં તરેમનરે જહરેરમાં પૂજની પરિાનગી આપિામાં 
આિી તયારરે  તરેમણરે તરેમની ધાવમ્કક જરૂકરયાતોનરે અનુરૂપ ઇમારતો બાંધિાનું શરૂ કયુાં. 
સિાભાવિક રીતરે તરેમણરે આદશ્ક તરીકરે રોમન સિરૂપનરે અપનાવયું. પ્રાથ્કના માટરેનું વરિ-
સતીઓનું મકાન દરેિળ (church) તરીકરે ઓળખાયું. રોમનોના નયાવયક અનરે િાવણજય-
વિષયક હૉલ – બવસવલકા (basilica) વરિસતીઓની સામૂકહક પ્રાથ્કના માટરેના અનુકૂળ 
આદશયો જણાયા. પ્રારંવભક દરેિળો જ રે તરે સમયરે બવસવલકા તરીકરે ઓળખાતા તરે રોમન 
પ્રોટોટાઇપની જ રેમ જ લાંબા અનરે લંબચોરસ હતા. પૂિ્કના છરેડરે ચાપાકાર ભાગ (apse) 
હતો. પવશ્મના સાંકડા છરેડરે પ્રિરેશ હતો. પ્રિરેશચોકી પવશ્મમાં હતી. ચચ્કની અંદરના પા-
શ્વ્કમાગ્ક(aisles)ની સંખયા પ્રમાણરે પ્રિરેશ ત્ણ કરે પાંચ રાખિામાં આિતા. અંદરનો ભાગ 
સમાંતર સતંભાિવલઓની હારના આધારરે  વિભાવજત થઈ જતો. મધયમંડપ (nave)
ની પડખરે એક અથિા બરે પાશ્વ્કમાગ્ક રાખિામાં આિતા. મધયમંડપનો ભાગ પાશ્વ્કમા-
ગ્કના ભાગ કરતાં ઊંચો કરિામાં આિતો. સતંભોની હાર એકબીજની નજીક રહરેતી. 
સતંભોના મથાળરે મોભ મૂકીનરે એકબીજ સાથરે સાંકળિામાં આિતા. તરેની ઉપર કલરેરરે  
સટોરી (clere story = કમાનો સકહતની દીિાલ) ગોઠિિામાં આિતી. તરેમાં મૂકિામાં 
આિરેલી બારીઓ દ્ારા મધયમંડપમાં હિાપ્રકાશ આિતાં. પ્રિરેશની બરાબર સામરેની 
દીિાલ આગળ ઓલટાર(િરેદી)ની રચના કરિામાં આિતી. તરે ટરેબલઆકારરે  પથથરની 
બનાિિામાં આિતી. િરેદી પર પવિત્ બવલદાન (holy sacrifice) અપ્કણ કરિામાં 
આિતું. ઓલટારનરે ધયાનાકષ્કક બનાિિા માટરે તરેનરે ભોંયતવળયાથી એક પગવથયા જ રેટલી 
ઊંચી રચિામાં આિતી. તરેની ઉપર વસબોકરયમ (ciborium) રાખિામાં આિતું અનરે 
તરેની નીચરે ધમ્કનરે ખાતર શહીદ થનારની કબર કરિામાં આિતી. ઓલટારની પાછળની 
દીિાલ મધયમાં અધ્કિતુ્કળાકાર (ચાપાકાર) રાખિામાં આિતી અનરે તરેની બહારની 
બાજુએ ઉપર અધ્ક-ઘુંમટ કરે અધ્કિતુ્કળાકાર છતથી ઢાંકી દરેિાતી. ચાપાકાર ભાગની 
મધયમાં વબશપ માટરેનું આસન (cathedra) રાખિામાં આિતું. તરેની બંનરે બાજુ અનય 
ધમ્કગુરુઓ માટરેનાં આસન ગોઠિાતાં. તરેનરે બરેમા (bema) કરે પ્રરેવસબટરેકરયમ કરે (presby-
terium) કહરે છરે. પાછળના સમયમાં મધય મંડપ અનરે ચાપાકાર ભાગની િચચરેના ભાગરે 
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પડખરે બંનરે બાજુ નાની ઓરડીઓનું બાંધકામ કરિામાં આવયું, તરેનરે ટ્રાનસરેપટ (transept) 
કહરે છરે. આના લીધરે ચચ્કનું ગ્ાઉનડ-પલાન કુ્રસાકારરે  થયું. ટ્રાનસરેપટના બંનરે છરેડરે સપશદે તરે 
રીતરે એક મોટી કમાન ઊભી કરિામાં આિી, તરેનરે ટ્રાયમફલ આચ્ક (triumphal arch) 
કહરે છરે. ચચ્કની છત લાકડાંની રાખિામાં આિતી. માત્ પાશ્વ્કમાગ્ક પરની છતનું ચણતર 
કરિામાં આિતું.

વિવધઓની જરૂકરયાતનરે લક્યમાં રાખીનરે બીજં બરે પ્રકારનાં નિાં બાંધકામો – 
કરેમપરેવનલ (campanile) અનરે બૅવપટસટરી(baptistery)ની શરૂઆત થઈ. પ્રાથ્કના અનરે 
વિવધના સમયરે ચચ્કમાં ઘંટ િગાડિામાં આિરે છરે. ઘંટ માટરેના વિવશષ્ ટાિરનરે કરેમપરેવનલ 
કહરે છરે. બૅવપટઝમ સંસકાર માટરે બૅવપટસટરીનો ઉપયોગ થતો. તરે િતુ્કળાકાર અથિા 
અષ્કોણાકાર હતી અનરે કયારરેક તરેનરે ઘુંમટ િડરે અથિા તો માત્ લાકડાની છત િડરે 
ઢાંકિામાં આિતી. તરેના ભોંયતવળયરે આરસની પગવથયાંયુકત વિશાળ કંૂડી (basin) 
રાખિામાં આિતી. પછીના સમયમાં બૅવપટસટરીનું સથાન બૅવપટસમાલ ફોનટરે (baptismal 
font = સતંભ ઉપર ગોઠિરેલ કંૂડી) લીધું.

પ્રારંવભક વરિસતી બવસવલકાનું સૌપ્રથમ ઉદાહરણ રોમમાં આિરેલ સરેનટ પીટરની 
બવસવલકાનું છરે. તરેનું બાંધકામ ઈ. સ. 333 પછીના ટૂકંા સમયમાં સમ્રાટ કૉનસટનટાઇનરે 
કરાવયું હતું. પંદરમી સદી સુધી ઊભરેલી આ ઇમારતનરે િત્કમાન ઇમારતનો માગ્ક કરિા 
દૂર કરિામાં આિી હતી. ઈસુના પટ્ટવશષય – પીટરની સમૃવતમાં તરેનું વનમા્કણ થયું હતું. 
તરેના પ્રાંગણનરે ફરતી સતંભાિવલ હતી અનરે કરેનદ્રમાં ખુલ્ામાં ફુિારો હતો. ચચ્કનરે પાંચ 
પ્રિરેશદ્ાર હતાં. મધય મંડપની બંનરે બાજુ બરે બરે પાશ્વ્કમાગયો હતા. ઓલટાર અનરે મધય 
મંડપની િચચરે ઊભી રહરેલી કમાન મોઝરેક િડરે વિભૂવષત હતી. સરેનટ પીટર અનરે ઈસુની 
સાથરે સમ્રાટ કૉનસટનટાઇનનરે રજૂ કયયો છરે. સમ્રાટ ઈસુનરે ચચ્કની પ્રવતકૃવત ભરેટ આપતો 
દશા્કવયો છરે. ચાપાકાર ભાગની ભીંતના મોઝરેકમાં ઈસુનરે સરેનટ પીટર અનરે સરેનટ પૉલ 
સાથરે દશા્કવયા છરે. ઓલટારની નીચરે સરેનટ પીટરનાં અવસથ દફનાિિામાં આવયાં છરે. 
દરેિળથી અલગ બરે બૅવપટસટરી હતી.

સરેનટ એપોવલ્નરેર ઇન કલાસ, રરેિરેન્ના
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રોમમાં આિરેલ સરેનટ જહૉન લરેટરેરનની બવસવલકાનો પાયો સમ્રાટ કૉનસટનટાઇનરે 
નાંખયો હતો. આ ચચ્ક તરેણરે પોપ વસલિરેસટર 1લાનરે આપયું હતું. રોમના વબશપ અથા્કત્ 
પોપનું તરે કરેથીડ્રલ છરે. પાછળના સમયમાં તરેમાં અનરેક સુધારાિધારા થયા છરે, તરેથી મૂળ 
બાંધકામ ખૂબ જ ઓછુ ંજોિા મળરે છરે. માત્ તરેનો મધય મંડપ, પાશ્વ્કમાગયો અનરે પ્રિરેશ 
પાસરેના બરે સતંભો તરેના મૂળ સિરૂપરે છરે. રોમ શહરેરના કોટની બહાર આિરેલ સરેનટ પૉલની 
બવસવલકાનું બાંધકામ સમ્રાટ કૉનસટનટાઇનરે ચોથી સદીના ઉતિરાધ્કમાં સરેનટ પૉલની 
કબર પર કરાવયંુ હતું. સરેનટ પીટરની બવસવલકાનરે તરે ઘણં મળતું આિરે છરે. 1823માં 
આગમાં તરેનો નાશ થયો તયાં સુધી રોમની ઉતિમ બવસવલકાઓમાં તરેની ગણના થતી 
હતી. તરેના પુન:વનમા્કણ માટરે વિશ્વભરમાંથી ફાળો એકત્ કરિામાં આવયો હતો. તરેનો 
પલાન અનરે પુરાણા દરેિળની ભવયતા શકયત: યથાિત્ રાખિામાં આવયાં હતાં. તરેનાં 
મોઝરેક ઘણાં સુંદર છરે. રોમમાં આિરેલ સરેનટ મૅરી મરેજરની બવસવલકાના વનમા્કણ પાછળ 
ઉનાળાના સમયમાં થયરેલ કહમિષા્કના ચમતકારની િાત સંકળાયરેલી છરે. કહમિષા્ક દ્ારા 
સૂવચત ચચ્કનો પલાન દશા્કવયો હોિાની લોકોની શ્દ્ા છરે. પુરાણા મુખભાગના મોઝરેકનાં 
વચત્ોમાં આ ચમતકારની કથા રજૂ કરિામાં આિી છરે. સાનટા માકરયાનું ચચ્ક બહારથી 
ખૂબ જ સાદું છરે. અંદરના ભાગમાં આિરેલ કોયર અનરે બરે પુલવપટસ (pulpits = 
બાઇબલ મૂકિાની સતંભ સાથરેની જગયા) િગરેરરેમાં વિકાસ જણાય છરે. સતંભોનાં કદ 
અનરે કડઝાઇનમાં િૈવિધય જણાય છરે. સરેનટ કલરેમરેનટના ચચ્કનો પલાન પણ સાદો છરે. રરેિરે-
ન્નામાં આિરેલ સરેનટ એપોવલ્નરેર, નુઓિો અનરે રરેિરેન્ના નજીક આિરેલ સરેનટ એપોવલ્નરેર 
ઇન કલાસ બંનરે એકબીજનરે ઘણાં મળતાં આિરે છરે.

2.2 બથા્યઝરેન્ટથાઇન સ્થા્પત્ય 

બાયઝરેનટાઇન સથાપતય પર મુખયતિરે ધાવમ્કક અથિા ચચ્કની કલાનું આવધપતય 
હતું. જોકરે નાગકરક સથાપતયના નમૂના પણ મળરે છરે. બાયઝરેનટાઇન સથાપતયનું મુખય 
લક્ણ એ છરે કરે સમચોરસ કરે અષ્કોણીય તલમાન ધરાિતા પાયા ઉપર અધ્કિૃતિાકાર 
ઘુંમટ રચિામાં આિતો. ઘુંમટ આકાશ કરે સિગ્કનરે અવભવયકત કરરે  છરે. રોમન સથાપતયમાં 
અધ્કિૃતિાકાર ઘુંમટ સીધો જ િૃતિાકાર દીિાલ પર ઊભો કરિામાં આિતો. આ રીતરે 
ઘુંમટ બાંધિાનું મુશકરેલ ન હતું; પરંતુ અહીં સમચોરસ પાયા (base) પર અધ્કિૃતિાકાર 
ઘુંમટ બાંધિાના મુશકરેલ કામનરે સરળ બનાિિામાં આવયું. સમચોરસ પલાનમાં ચારરે  
બાજુ ચાર દીિાલ ચણિામાં આિતી અથિા ચારરે  ખૂણરે ચાર સતંભો ઊભા કરિામાં 
આિતા. સમચોરસ પલાનની ઉપર અધ્કિૃતિાકાર ઘુંમટ ઊભો રહી શકરે તરે માટરે ચારરે  
બાજુ ઉપર િળાંક(curved)િાળા વત્કોણ એટલરે કરે પરેનડરેવનટિ (pendentive) બાંધિામાં 
આિતા. સમચોરસના દરરેક ખૂણરેથી પરેનડરેવનટિ ઊભો કરિામાં આિતો. આિા ચાર 
પરેનડરેવનટિ ઘુંમટનરે ધારણ કરતા. દરરેક પરેનડરેવનટિનો ઉપરનો ભાગ અધ્કિૃતિાકાર રહરેતો. 
તરેમની ઉપર િૃતિાકાર પાયો (base) કરે કાંઠલો (drum) રચીનરે ઘુંમટ બાંધિામાં આિતો. 
આમ બાયઝરેનટાઇન સથાપતયમાં ક્રમશ: સમચોરસ અનરે તરે પછી અધ્કિૃતિાકાર ઘુંમટની 
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રચના કરિામાં આિતી. પ્રથમ સુિણ્કયુગ દરવમયાન ઘુંમટની નીચરેના ભાગરે છરેદરેલી 
(pierced) બારીઓ રચિામાં આિતી. જયારરે  બીજ સુિણ્કયુગ દરવમયાન કાંઠલામાં 
છરેદરેલી બારીઓ રચિામાં આિતી. આિી બારીઓ દ્ારા અંદરના ભાગમાં પ્રકાશ 
દાખલ થતો.

બાયઝરેનટાઇન સથાપતયમાં એકાશમક (monolithic) સતંભો િાપરિામાં આિતા. 
સતંભોની વશરાિટીમાં આયોવનક, કોકરવનથયન અનરે વમશ્ ઑડ્કર જોિા મળરે છરે. સમય 
જતાં તરેમાંથી વશરાિટીની આગિી શૈલી – ઘનાકાર શૈલી(cubical style)નો વિકાસ 
થયો. આ પ્રકારની વશરાિટીમાં નીચરેનો ભાગ સાંકડો અનરે ઉપરનો ભાગ પહોળો તરેમજ 
અંદરની તરફ ઢોળાિ(slope)િાળો રહરેતો. આ વશરાિટીની ઉપર આ જ ઘાટની બીજી 
વશરાિટીનો બલૉક મૂકિામાં આિતો. તરેનરે ડોસસરેરરેટ (dosseret) કહરે છરે. બારણાં અનરે 
બારીઓ અધ્કિૃતિાકાર કમાન ઘાટનાં હતાં. કમાનોની હાર (arcades) ગૅલરીનરે ટરેકિતી. 
સામાનય રીતરે દીિાલો ઈંટરેરી હતી. કયારરેક તરેનરે સુશોવભત આરસના પટ્ટ કરે મોઝરેક િડરે 
આચછાકદત કરિામાં આિતી.

     
હાવગયા સોકફયાનો પલાન                   હાવગયા સોકફયાના સતંભની વશરાિટી

હાવગયા સોકફયાનું ચચ્ક (કૉનસટવનટનોપલ, િત્કમાન ઇસતંબૂલ), સેંટ માક્કનું ચચ્ક 
બાયઝરેનટાઇન સથાપતયની નોંધપાત્ ઇમારતો છરે. હાવગયા સોકફયા બાયઝરેનટાઇન ચચ્કમાં 
સૌથી મોટુ ંચચ્ક છરે. અગાઉનાં તરેનાં બરે મૂળ સિરૂપો આગમાં નાશ પામયાં હતાં. પ્રથમ 
સિરૂપમાં કાષ્ઠની છત ધરાિતા બવસવલકાનું આયોજન સમ્રાટ કૉનસટનટાઇનરે કયુાં હતું. 
િત્કમાન હાવગયા સોકફયાનું બાંધકામ 532માં સમ્રાટ જવસટવનયનના માગ્કદશ્કન હરેઠળ 
થયું હતું. એનથરેવમયસ અનરે ઈસદોર નામના બરે સથપવતઓએ તરેનો પલાન કયયો હતો. 
બાંધકામ પૂરંુ થતાં છ િષ્ક થયાં હતાં અનરે તરેના બાંધકામમાં 10 હજર કામ કરનારા 
હતા. િારંિારના ધરતીકંપનરે લીધરે તરેનો અનરેક િાર જીણયોદ્ાર થયો છરે.
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હાવગયા સોકફયા ચચ્ક

1453માં તુકયોએ કૉનસટવનટનોપલ જીતી લીધું તયારરે  તરેની અંદરના મોઝરેક 
િક્ક(જડતરકામ)નરે ઘણં નુકસાન પહોંચયું હતું. તરેના ચાર ખૂણરે ચાર વમનારા ઉમરેરિામાં 
આવયા અનરે તરેનરે મવસજદમાં ફરેરિિામાં આવયું. 1929થી તરેનો ઉપયોગ બાયઝરેનટાઇન 
મયુવઝયમ તરીકરે થિા લાગયો. તરેનો વિસતાર 76 76 મીટરનો છરે. બવસવલકાના આયો-
જનનરે કરેનદ્રમાં રાખીનરે તરેમાં મધય મંડપ (nave) અનરે તરેની બંનરે બાજુએ બરે મજલાના 
પાશ્વ્કમાગ્ક (aisles) છરે. મધય મંડપની બંનરે બાજુ ચાપાકાર (apse) ભાગ છરે. તરેની 
છતરચના (roofing) વિશરેષતા ધરાિરે છરે. મધય મંડપ પર ઘુંમટ છરે. મુખય ઘુંમટની ચારરે  
બાજુએ એકસરખા કદના ઓછી ઊંચાઈિાળા ચાર ઘુંમટો છરે. સૌથી મોટો એટલરે કરે 
મધયનો ઘુંમટ 55 મીટર ઊંચાઈએ છરે. તરેનો વયાસ 32.5 મીટરનો છરે. ઘુંમટના પાયા-
(base)માં 40 બારીઓ છરે. પાછળના સમયમાં ઘુંમટમાં ડ્રમ(drum)નું ઉમરેરણ કરિામાં 
આવયું હોિાથી તરે સપાટ (flat) દરેખાય છરે. તરેની આંતકરક ભવયતા તરેની બાહ ભવયતા 
કરતાં ચકઢયાતી છરે. તરેમાં પ્રિરેશનારનરે તરેની વિશાળતા (spaciousness) અનરે ઊંચાઈની 
પ્રતીવત થાય છરે. તરેના રંગીન જડતરકામની સમૃવદ્ દશ્કકના વચતિ પર ઊંડી અસર 
વનપજિરે છરે.

સેંટ બાવસલનું કરેથીડ્રલ
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વરિસતી તથા બાયઝરેનટાઈન વશલપકલા અનરે સથાપતય 

િરેવનસમાં આિરેલું સેંટ માક્કનું દરેિળ બીજ સુિણ્કકાળ દરવમયાન બંધાયું હતું. તરેનું 
બાંધકામ 1063માં શરૂ થયું હતું તરેનું ગ્ાઉનડ પલાન ગ્ીક–ક્રૉસાકારરે  છરે. તરેની અંદરનો 
વિશાળ ભાગ તરેના જડતરકામ માટરે પ્રવસદ્ છરે. આ કાલ દરવમયાન બાયઝરેનટાઇન 
સથાપતયનો રવશયામાં પણ પ્રસાર થયો હતો. મૉસકોમાં ક્રરેમવલનની નજીક આિરેલ સેંટ 
બાવસલનું કરેથીડ્રલ આનું ઉતિમ ઉદાહરણ છરે. તરેના ઘુંમટ ટાિરની જ રેમ ઊંચા લીધા છરે. 
પૂિ્કના દરેશોની પાઘડીના જ રેિો ઘાટ આ ઘુંમટો ધરાિરે છરે.

ચવચ્કસ ઑવ્ ધ મોનરેસટરી ઑવ્ લુકાસ, ગ્ીસ

નિમી સદીમાં સેંટ માક્કનાં અવસથઓ ઍલરેકઝાવનડ્રયાથી િરેવનસ લાિિામાં આવયાં 
હતાં અનરે તયાંની બવસવલકામાં રાખિામાં આવયાં હતાં. દસમી સદીના ઉતિરાધ્કમાં 
તરે આગમાં ભસમીભૂત થઈ ગયું. તરેનું પુનવન્કમા્કણ 1042થી 1085 દરવમયાન થયું. 
કૉનસટવનટનોપલના પ્રખયાત એપોસલસ ચચ્કનરે ધયાનમાં રાખીનરે તરે બાંધિામાં આવયું. 
તરેની છત પર કાંઠલા (drum) વિનાના પાંચ ઘુંમટો આિરેલા છરે. ઓલટારની પાછળની 
દીિાલમાં ત્ણ ચાપાકાર ભાગ (apse) છરે. મંડપનરે પાછળના સમયમાં બધી બાજુએથી 
વિસતારિામાં આવયો હતો. અંદરના ભાગમાં કીમતી રંગીન આરસ અનરે કાચના 
મોઝરેકનાં સુશોભનો છરે. તરેમાં માનિ(આદમ)નું સજ ્કન અનરે પતન, ઈસુના ચમતકારો 
અનરે સંતોની અનુશ્ુવતઓના પ્રસંગો રજૂ કરિામાં આવયા છરે. બહારના ભાગમાં થયરેલા 
િધારામાં બાયઝરેનટાઇન કલા જણાતી નથી. મુખભાગનો ઉપરનો ભાગ ઉતિરકાલીન 
ગૉવથક શૈલીમાં ઉમરેરાયો છરે. મધયના પ્રિરેશની ઉપર રાખિામાં આિરેલા ધાતુના ઘોડાનાં 
વશલપો નીચરેની વિજયી કમાનમાંથી લાિિામાં આવયાં છરે. ફોકકસમાં આિરેલ હોવઝયસ 
લુકાસ(સરેનટ લયુક)નાં મોનરેસટરીનાં ચચ્ક ઉલ્રેખનીય છરે. વદ્તીય સુિણ્કયુગ દરવમયાન 
બાયઝરેનટાઇન સથાપતયનો રવશયામાં પ્રસાર થયો. તયાં બંધાયરેલ દરેિળોમાં મહદ્અંશરે 
લાકડાંનો ઉપયોગ થયો છરે. મૉસકોમાં ક્રરેમવલનની નજીક આિરેલ સેંટ બાવસલનું કરેથીડ્રલ 
બાયઝરેનટાઇન શૈલીનું છરે. ગ્ીસમાં આિરેલ ‘ચવચ્કસ ઑવ્ ધ મોનરેસટરી ઑવ્ લુકાસ’ 
11મી સદીમાં બંધાયરેલ છરે. તરે બાયઝરેનટાઇન સથાપતયકલાનો સુંદર નમૂનો છરે.
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ઈ. સ.ની છઠ્ી સદીના અંતમાં મહમમદ પયગંબર સાહરેબ (સ.અ.િ.) દ્ારા અર-
બસતાનની ભૂવમમાં ઇસલામ ધમ્કની સથાપના થઈ. પવશ્મ એવશયાના પ્રદરેશમાં એકરે-
શ્વરિાદના વસદ્ાંત પર સથપાયરેલા યહૂદી અનરે વરિસતી ધમ્ક પછી ઐવતહાવસક ક્રમમાં 
ઇસલામનું સથાન છરે. મુવસલમોનું પ્રાથ્કના કરિાનું સથળ મવસજદ (જયાં વસજદો અથા્કત્ 
પ્રાથ્કના કરિામાં આિરે છરે તરે સથળ) તરીકરે ઓળખાય છરે અનરે નામાંકકત વયવકતનું શબ 
દફનાિીનરે તરેની પર કરિામાં આિરેલ બાંધકામ મકબરા તરીકરે ઓળખાય છરે. જયાં 
ઇસલામ ધમ્કનું વશક્ણ આપિામાં આિરે છરે તરેનરે મદરરેસા કહરેિામાં આિરે છરે. ઇસલામી 
જગતમાં આ ત્ણ પ્રકારનાં સથાપતયનો વિકાસ વિશરેષ જોિા મળરે છરે. પવશ્મ એવશયા 
ઉપરાંત જગતના અનય દરેશોમાં પણ સમય જતાં ઇસલામનો પ્રસાર થયો હતો; જ રેમ 
કરે, યુરોપીય તુકવી, બલગરેકરયા, ગ્ીસ, દવક્ણ યુગોસલાવિયા (15મી અનરે 16મી સદીમાં), 
વસવસવલ (8મીથી 10મી સદી), દવક્ણ અનરે મધય સપરેન (8મીથી 16મી સદી), સાયપ્રસ 
(16મીથી 20મી સદી), ઉતિર આકરિકા (15મી સદી અનરે આગળ), એવશયાઈ તુકવી 
(11મી-12મી સદી અનરે આગળ), સીકરયા, પૅલરેસટાઇન, ગલફનાં રાજયો, ઇરાક, ઈરાન, 
અફઘાવનસતાન અનરે દવક્ણ રવશયા (8મી સદી અનરે આગળ), ભારત (12મી સદી 
અનરે આગળ), પૂિ્ક આકરિકા (14મી સદી અનરે આગળ), ઇનડોનરેવશયા (17મી સદી અનરે 
આગળ) – આ સિ્ક પ્રદરેશોમાં ઇસલામી સથાપતય રચાયું છરે. બાંધકામની બાબતમાં 
આરબોએ કોઈ એક વિશરેષ સથાપતયશૈલી વિકસાિી ન હતી. તરેથી ઇસલામ ધમ્ક જ રે 
તરે પ્રદરેશમાં પ્રસાર પામયો તરે પ્રદરેશના ઇસલામી સથાપતય પર તયાંની સથાવનક શૈલીનો 
પ્રભાિ જોિા મળરે છરે. જ રે પ્રદરેશોમાં ઇસલામ ધમ્ક ગયો તરે પ્રદરેશોમાં સથાપતયકલાએ 
પ્રગવતની કૂચ કરી હતી એટલરે તયાંના સથાપતયકીય વિકાસનો લાભ ઇસલામી સથા-
પતયનરે મળ્ો. ઇસલામ ધમ્કનો ઉદભિ પવશ્મ એવશયા જ રેિા સૂકી-ગરમ આબોહિા 
ધરાિતા પ્રદરેશોમાં થયો હતો. તરેથી તરેની આબોહિાનરે કરેનદ્રમાં રાખીનરે બાંધકામની 
પદ્વત અપનાિિામાં આિી. તરેથી કદિસરે સૂય્કપ્રકાશ સામરે ઠડંક અનરે છાયો આપરે 
તરેિા ઢાંકરેલા (shaded) પ્રાંગણિાળા અનરે રાત્રે પુનઃ ગરમીનો ઝડપી વનકાલ થઈ શકરે 
અનરે પકડી રાખી શકાય તરેિા ભારરે  (heavy) બાંધકામનરે લક્યમાં રાખિામાં આવયું. 
ઇસલામનો વિવિધ આબોહિા ધરાિતા દરેશોમાં પ્રચાર થયો છતાં પવશ્મ એવશયાની 
આબોહિાનરે અનુકૂળ હોય તરેિું બાંધકામનું સિરૂપ રહું. બાંધકામમાં કાચી ઈંટોનો 
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િપરાશ િધુ જોિા મળતો નથી. માટી િડરે બાંધરેલું બાંધકામ પણ જોિા મળતું નથી. 
માટીની ઈંટોની વસથરતા માટરે ચૂનો કરે વજપસમનું પલાસટર કરિામાં આિતું. મુવસલમ 
સથાપતય કમાન-આધાકરત (arcuate masonry) રચના પર ટકરેલું નરે વિકસરેલું જણાય 
છરે. બાંધકામમાં અવણયાળી (pointed) અનરે ઘોડાની નાળ આકારની કમાનો િપરાઈ 
છરે. આ બંનરે પ્રકારની કમાનોનાં મૂળ પૂિ્ક-મુવસલમ યુગ દરવમયાન પૂિ્કના બાયઝરેવનટયમ 
અનરે સાસાની સામ્રાજયના સથાપતયમાં જોિા મળરે છરે. ઇસલામ ધમ્કમાં મૂવત્કપૂજનરે સથાન 
ન હોિાથી સથાપતયમાં મનુષય, પશુ કરે પક્ીની આકૃવતઓ મૂકિામાં આિતી નથી. તરેનરે 
બદલરે ભૌવમવતક કરે ફૂલ-િરેલની ભાત અનરે સુલરેખન-કલા િડરે તરે સથાપતયનરે સજિિામાં 
આિરેલું જોિા મળરે છરે.

ઇસલામની શરૂઆતમાં મહમમદ પયગમબર સાહરેબનું ઘર મવસજદ તરીકરે િપરાતું 
હતું. તરે પછી મવસજદ-સથાપતયનો વિકાસ થયો. મવસજદમાં મુખય પ્રાથ્કનાખંડ મક્કાની 
કદશા તરફ (ભારતની મવસજદોમાં પવશ્મ તરફ) રાખિામાં આિતો. આ ખંડનરે વલિાન 
(તરેનું મૂળ અઇિાન છરે.) કહરે છરે. ભારતમાં તરેની પવશ્મની દીિાલમાં એક મહરેરાબ 
અથા્કત્ ગિાક્ની રચના હોય છરે. વલિાનના કદ પ્રમાણરે તરે કયારરેક એક, ત્ણ કરે પાંચની 
સંખયામાં હોય છરે. મુખય અથિા કરેનદ્રના મહરેરાબની ઉતિર બાજુએ અડોઅડ વમમબર 
હોય છરે. સાત કરે આઠ પગવથયાં સાથરેની વયાસપીઠ જ રેિી તરેની રચના હોય છરે. મહરે-
રાબની સનમુખરે મોં રાખીનરે ઊભા રહી નમાઝ પઢિાની હોય છરે. વલિાનનો મુખભાગ 
કમાનોની હાર િડરે બનરેલો હોય છરે. ત્ણ કરે પાંચ કમાન હોય તો કયારરેક કરેનદ્રની મુખય 
કમાનનરે અનય કમાનો કરતાં ઊંચી લીધી હોય છરે. તરેથી મુખભાગમાં પગવથયાં જ રેિો 
ચઢતો-ઊતરતો ઘાટ વનષપન્ન થાય છરે. નમાઝ માટરે અઝાન પોકારિા માટરે વલિાનના 
મુખભાગના બંનરે છરેડરે અથિા મુખય કમાનની બંનરે બાજુએ વમનારાની રચના હોય છરે. 
વલિાનની છત ઘુંમટોથી આચછાકદત હોય છરે. કરેનદ્રનો મુખય ઘુંમટ અનય ઘુંમટો કરતાં 
મોટો અનરે વિશાળ હોય છરે.

ઉમયયાદ અનરે અબબાવસદ ખલીફાઓના શાસન નીચરે મુવસલમ સથાપતયનો 
વિકાસ થયો. મહમમદ સાહરેબના મૃતયુનાં છ િષ્ક બાદ સથપાયરેલ કુફા શહરેરની મવસજદ 
638માં બંધાઈ હતી. તરેનું બાંધકામ પ્રાથવમક સિરૂપનું છરે. તરેમાં મહરેરાબ નથી. કૂટની 
અલ્-િાવલદની મવસજદ 703માં બંધાઈ હતી. જ રેરૂસલરેમના ટરેમપલ માઉનટ પરની 

 કુફાની મવસજદ, મક્કા
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ડૉમ ઑવ્ રૉક મવસજદ, જ રેરૂસલરેમ

અલ્-અકસા મવસજદનું પુનવન્કમા્કણ આશરરે  711માં ખલીફા અલ-િાવલદના 
સમયમાં થયું હતું. જ રેરૂસલરેમની ડૉમ ઑવ્ રૉક મવસજદનું બાંધકામ ઈ. સ. 688માં 
શરૂ થયું હતું. પયગમબરની મવસજદ અનરે કાબાની મવસજદની જ રેમ આ પણ મહતિની 
મવસજદ છરે. ડૉમ ઑવ્ ચરેઇન મોકરયા પિ્કત પર તરે આિરેલી છરે. આ સથળરેથી પયગમબર 
સાહરેબરે એક રાત્રે ઇસલામના મૂળભૂત વસદ્ાંતો (revelation) મરેળિિા સિગ્કની મુસાફરી 
કરી હતી એિું મનાય છરે. કાષ્ઠ-વનવમ્કત તરેનો ઘુંમટ પથથરની કમાનોની હાર પર ટરેકિરેલો 
છરે. કમાન-શ્રેણીનરે ફરતા પાશ્વ્કમાગયો ગોઠિરેલા છરે. અંદરનો ભાગ કાચના જડતરકામ 
િડરે અલંકૃત છરે. તરેનો ઘુંમટ ઉતિર સીકરયાના સરેનટ વસમોનના ચચ્કના ઘુંમટ સાથરે મળતો 
આિરે છરે. ઘુંમટનું અનરેક િાર સમારકામ થયું છરે. 1967માં હળિા િજનિાળા નિા 
ઘુંમટરે જૂના ઘુંમટનું સથાન લીધું. મુવસલમ સથાપતયમાં સૌથી પ્રાચીન હયાત મહરેરાબ આ 
મવસજદનો છરે. મદીનાની પયગમબર સાહરેબની મવસજદ

પયગંબર સાહરેબની મવસજદ, મદીના

707માં વિસતૃત કરીનરે પુનઃ બાંધિામાં આિી હતી. મવસજદમાં એક વમનારો 
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િધારિામાં આવયો. ઇસલામમાં સૌપ્રથમ વમનારા સંભિતઃ દમાસકસની મોટી મવસજદ(ઈ. 
સ. 706–15)ના છરે. દમાસકસના મુખય ચચ્કના કમપાઉનડમાં મવસજદ બાંધિામાં આિી. 
ચચ્કની દવક્ણના પ્રિરેશ પથથરો િડરે પૂરીનરે બંધ કરી દીધા. આમાંના એક પ્રિરેશનું 
મહરેરાબમાં પકરિત્કન કરિામાં આવયું. ઉતિરની બાજુએ મધયમાં િધારાનો વમનારો 
ઊભો કરિામાં આવયો. સીકરયા અનરે પૅલરેસટાઇનની મવસજદનો પલાન દમાસકસની આ 
મવસજદનરે અનુસરરે  છરે. એલરેપપો, અમમાન, હરેમા, મરાત, એન-નુમાન, ડરેરા, દીયાબ્કકીર 
અનરે બોસ્રાની મવસજદો આનરે મળતી આિરે છરે. સીકરયાના બોસ્રાની અલ્-વરિદ્ર અનરે 
અલ્-ફાતમાની મવસજદો 8મી સદીની છરે. નાના કદની આ મવસજદોનરે ચોરસ ઘાટના 
અનરે ઉપર જતાં સાંકડા થતા જતા (tapering) વમનારા છરે. બોસ્રાની ઉમર મવસજદ 
ઉમમયાદ કાલની જ છરે અનરે દમાસકસની મવસજદના પલાન પ્રમાણરે બાંધરેલી છરે. છરેલ્ા 
ઉમમયાદ ખલીફા મરિાન (Marwan) બીજએ ઉતિર સીકરયામાં યુરિરેકટસના કાંઠ રે હરા્ક-
નમાં એક મવસજદ બંધાિી હતી.

ઉમમયાદ કાલ દરવમયાન મવસજદોના બાંધકામ ઉપરાંત સનાનગૃહો અનરે મહરેલોનું 
પણ બાંધકામ કરિામાં આવયું હતું. સનાનગૃહો હમામ તરીકરે ઓળખાય છરે. અસ-
-સરાખ(શકયતઃ 720–30)નું હમામ આ કાલનાં હયાત હમામોમાં ખૂબ જ નોંધપાત્ 
છરે. તરેના અધ્ક-ઘંુમટો કૉનસટવનટનોપલના હવગયા સોકફયાની છત-વનમા્કણની પદ્વત-
ની પ્રવતકૃવત જ રેિા લાગરે છરે. આ હમામ જ રે ટરેકરી પર આિરેલું છરે તયાં એક રોમન 
કકલ્ાના અિશરેષો હતા. આ કકલ્ાનરે ઉમમયાદ રાજ-િસાહતમાં પકરિવત્કત કરિામાં 
આવયો હતો. આ િસાહત કસ્ર-અલ્-હલ્બાત તરીકરે જણીતી છરે. અલ્-મીનયનો મહરેલ 
(આઠમી સદી) બરે મજલાનો છરે. તરેના મુખય પ્રિરેશની બાજુમાં મવસજદ આિરેલી છરે. 
સીકરયામાં ઉમમયાદ જીિનશૈલીનરે રજૂ કરતી બરે ઇમારતો કસ્ર અલ્-હરેઅર અલ્-સકવી 
(728-29) અનરે કસ્ર અલ્-હરેઅર અલ્-ગબવી આિરેલી છરે. અલ્-ગબવી તરેના વિશાળ પ્રિરેશ 
અનરે ચૂનાકામ(stucco)માં કરરેલી ભૌવમવતક ભાતની ભવય કોતરણીનરે લીધરે પ્રવસદ્ છરે. 
અલ્-સકવીમાં િટરેમાગુ્કઓ માટરેની સરાઈ (ધમ્કશાળા) પર િતુ્કળાકાર ઊંચાં ટાિર છરે. આ 
કાલનો ખૂબ જ સુશોવભત મહરેલ પૅલરેસટાઇનમાં આિરેલો વખબ્કત અલ્-મફજર (સંભિતઃ 
743-48) છરે. ખલીફા અિ-િલીદ બીજએ તરેનું બાંધકામ કરાવયું હોિાની શકયતા છરે.

મોટી મવસજદ, દમાસકસ
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અબબાવસદ ખલીફાઓના સમયમાં ઇસલામનાં બરે ધરીકરેનદ્રો – સીકરયા અનરે 
પૅલરેસટાઇનનું સથાન ઇરાકરે લીધું. અબબાવસદ ખલીફા અલ્-મનસૂરરે  નિા નગર બગ-
દાદની સથાપના કરી. તરે શાંવતનું આલય પણ કહરેિાય છરે. આ નિી રાજધાની િતુ્કળ 
નગર તરીકરે જણીતી થઈ. તરેનો વયાસ 2,750 મીટર(9,000 ફૂટ)નો હતો. ચાર મુખય 
કદશાઓમાં તરેના પ્રિરેશ આિરેલા હતા. 18 મીટર (59 ફૂટ) ઊંચી દીિાલિાળા કકલ્ાથી 
તરે આિૃત હતું. તરેના કરેનદ્રમાં ખલીફાનો અનરે અનય લોકોનો મહરેલ તરેમજ મવસજદ 
આિરેલાં હતાં. તામ્રજકડત તરેનો ઊંચો ઘુંમટ રાજધાનીના પ્રતીકરૂપ હતો. િત્કમાન 
ઇરાકના ઉખૈદીરમાં મહરેલો અનરે નાના કકલ્ાઓના અિશરેષો આિરેલા છરે. વમનાર 
મુજદરેહ અનરે િટરેમાગુ્કઓ માટરેની સરાઈ – ખાન અત’શાન તયાંની બરે જણીતી ઇમારતો 
યુરિરેકટસથી કુફા શહરેરના રસતા પર આિરેલી છરે. ટાઇવગ્સ પૂિ્ક કકનારરે  આિરેલા સમરા્ક 
(ઇરાકમાં) નગરની સથાપના ખલીફા અલ્‘મુ’તસીમરે કરી હતી. ત્ણ તબક્કામાં તરેનું 
વિસતરણ કરિામાં આવયું હતું; પરંતુ 892માં અબબાવસદ ખલીફાઓએ જયારરે  પોતાના 
દરબારનું સથળાંતર બગદાદમાં કયુાં તયારરે  આ શહરેરનરે તયજી દરેિામાં આવયું. 10મી સદી 
અનરે તરેની પછીના મુવસલમ સથાપતયની ઉતક્રાંવત જણિા માટરે સમરા્કના અિશરેષો ખૂબ જ 
મહતિના છરે. સૌપ્રથમ મુવસલમ કબરનું બાંધકામ સમરા્કમાં થયું હતું. તયાંનો બુલકિારા 
મહરેલ તરેના આરસકામ, ચૂનાકામ અનરે રંગીન પલાસટરકામ માટરે જણીતો છરે. સમરા્ક-
ની મોટી મવસજદ અથિા મલવિયા (848 અનરે તરેની પછી) ખલીફા અલ્-મુતિક્કીએ 
બંધાિી હોિાનું મનાય છરે. તરેણરે તરેની બાજુમાં અબુ દુલાબની મવસજદ પણ બંધાિી 
હતી. મુવસલમ ઇવતહાસમાં પ્રથમ જણીતો મકબરો સમરા્કનો કુબાત-અસ-સુલૈવબયા 
(863) છરે. ઘુંમટ િડરે આચછાકદત એક સમચોરસ ખંડ અનરે તરેનરે ફરતા અષ્કોણીય 
પ્રદવક્ણાપથ િડરે તરે બનરેલો છરે. અસલ ઘુંમટ કરે પ્રદવક્ણાપથની છત અવસતતિમાં નથી. 
આ ઇમારતનું પુનઃ બાંધકામ કરિામાં આવયું છરે. કુબાતનું મહતિ તરેણરે મકબરાના 
બાંધકામનો દાખલો પૂરો પાડો એ છરે. મકબરાના બાંધકામનો ખયાલ ઇવજપ્ત, પવશ્કયા, 
દવક્ણ-મધય એવશયા અનરે ભારતમાં પણ ફરેલાયો. કુબાતની ઉતિરરે  કકલ્ા જ રેિું જણાતું 
બાંધકામ – કસ્ર અલ્-આવસક આિરેલું છરે. તરેનું ઉપરી-બાંધકામ (super structure) નાશ 
પામયું છરે. સીકરયામાં રક્ક મુકામરે બગદાદ દરિાજો આિરેલો છરે (10મી કરે 11મી સદી).

ઉતિર-અબબાવસદ કાલ દરવમયાન ઉતિર સીકરયામાં અધ્ક-સિતંત્ (ખંકડયા) 
સરેલજુક સુલતાનોની બાંધકામની એક વિવશષ્ સરેલજુક અનરે ઝરેવનગદ શૈલી અવસતતિમાં 
આિી. સમરા્કમાં ઇમામદુરની મવસજદ અનરે કબર આ શૈલીનો નોંધપાત્ નમૂનો છરે. 
હાલમાં મવસજદ નાશ પામી છરે. મોસુલમાં ઇમામ યાહાની કબર પણ ઉલ્રેખનીય 
છરે. બીજી અનરેક સરેલજુક કબરો પવશ્કયા, તૂકવી અનરે ઇરાકમાં આિરેલી છરે. બગદાદમાં 
વસતિ ઝુબરેઇદાની કબરના બાંધકામ પર ઇમામદુરની કબરની ભારોભાર અસર છરે. 
મદરરેસા (વિદ્ાલય) જ રેિી નિી ઇમારતો બાંધિાની શરૂઆત થઈ. દમાસકસની મદરરેસા 
અલ્-નૂકરયા અલ-કુબ્ા આ પ્રકારના પ્રારંવભક સથાપતયનું જણીતું ઉદાહરણ છરે. તરેનું 
વિકવસત સિરૂપ અલરેપપોની અલ્-કફદૌસ મદરરેસામાં જોિા મળરે છરે.
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ઇવજપ્ત, પૂિ્ક અનરે મધય ઉતિર આકરિકામાં ઇસલામના પ્રસાર સાથરે ઇસલામી સથા-
પતયની શરૂઆત થઈ. સથાપતયકીય વિકાસ અનરે તરેની મધયકાલીન ઇમારતોના ભવય 
િારસાનરે કારણરે જણીતાં ઐવતહાવસક નગરોમાં ઇવજપ્તનું કૅરો શહરેર ઘણં જ સુંદર 
હતું. ફુસતાત(પ્રાચીન કૅરો)ની અમ્ર મવસજદ મદીનાની પયગમબર સાહરેબની મવસજદની 
કડઝાઇન પ્રમાણરે બની હતી. તરેનો થોડો ભાગ જ બચિા પામયો છરે. તરેનું પ્રથમ પુનવન્ક-
મા્કણ ખલીફા અલ્ િવલદના સમયમાં આઠમી સદીના પ્રારંભમાં થયું હતું. તરે િખતરે તરેમાં 
વમનારા ઉમરેરિામાં આવયા હતા. ઇસલામી સથાપતયમાં હરેતુપૂિ્કક બંધાયરેલા આ વમનારા 
સૌપ્રથમ હતા. તુવનવસયામાં કૈરૌનની મોટી મવસજદ (836) સૂબા યઝીદ વબન હકીમના 
સમયમાં પુનવન્કમા્કણ પામી હતી. નિમી સદીના પુનવન્કમા્કણમાં આઠમી સદીનું તરેનું મૂળ 
બાંધકામ ઢકંાઈ ગયું છરે. તરેમાં ઘોડા-નાળ આકારની સહરેજ અવણયાળી કમાનો છરે. 
ઘુંમટ કમાનો પર આધાકરત છરે. તરેના પ્રાથ્કના-ખંડનો પલાન T આકારનો છરે. ઉપર જતાં 
સાંકડા થતા જતા તરેના ભવય વમનારા ચોરસ ઘાટના છરે. અહીંની ઝયતુન મવસજદ પણ 
આ મવસજદના જ રેિી બનાિાઈ છરે. તરેનો પલાન પણ T આકારનરે અનુસરરે  છરે. સફાકસની 
મવસજદ 849માં બંધાઈ હતી. તરેના મૂળ સિરૂપમાં ચોરસ વમનારા કરેનદ્રમાં હતા અનરે 
પ્રાથ્કનાખંડમાં છ પાશ્વ્કમાગયો હતા. ઇબન તુલુનની મવસજદ (876–79) અહમદ ઇબન 
તુલુનરે બંધાિી હતી. ઈંટો િડરે બાંધરેલી આ મવસજદનરે ચૂનાનું પલાસટર કરરેલું છરે. ચૂનામાં 
કોતરણીિાળા થર ઉપસાિરેલા છરે. અલ્-અઝહરની મવસજદ (970-1131) લાંબા સમય 
સુધી મુવસલમ વિદ્ાનું કરેનદ્ર રહી હતી. અધયાતમવિદ્ાની યુવનિવસ્કટીનું તરે ઘર ગણાતી 
હતી. કૅરોની અલ્-હકીમની મવસજદનો પલાન અલ્-અઝહરની મવસજદના પલાન જ રેિો 
છરે. અલ્-હવલહ તલાઈ (1160) અનરે અલ્-અકમાર (1225) નામની મવસજદો ઉલ્રેખ-
નીય છરે. બંનરેના ઘુંમટો િાંસળી ઘાટના (fluted) છરે. બાયબસ્કની મવસજદનું બાંધકામ 
લગભગ 1260માં શરૂ થયું હતું. કૅરોની સુલતાન કલુનની કબર અનરે મદરરેસા 1283–
85માં બંધાયાં હતાં. કલુનની મદરરેસાની બાજુમાં અન-નવસર મોહમમદની મદરરેસા 
આિરેલી છરે. તરેનું બાંધકામ સુલતાન કરેતબુગરે 1295માં શરૂ કરાવયું હતું અનરે 1303માં 
તરે પૂરંુ થયું હતું. અન-નવસર મોહમમદની મવસજદ(1318–34)ના વમનારાના ટાઇલ-
-મોઝરેકમાં વિદરેશી અસર જણાય છરે. એવમસ્ક સલાર અનરે સંજર અલ્-જિાવલની કબરો 
બરેિડા ઘુંમટો (twin-domes) છરે. િળી અહીં વમનારાની સંપૂણ્ક ઉતક્રાંવત જોઈ શકાય 
છરે. સુલતાન હસનની મવસજદ અનરે મદરરેસાનું બાંધકામ 1356થી 1363 દરવમયાન 
થયું હતું. મવસજદના ઘુંમટ અનરે વમનારાનું પુનઃ બાંધકામ થયું છરે. સુલતાન ફરજ રે 
બંધાિરેલો બરેિડા ઘુંમટિાળો મકબરો ખનાકહ અનરે બકુ્કકની કબર તરીકરે ઓળખાય છરે. 
કૅરોની મૌદીયરે મવસજદ (1415–21) સુલતાન મુઅયયાદ શરેખરે બંધાિી હતી. તરેના ભવય 
દરિાજ સુલતાન હસનની મવસજદમાંથી લાિિામાં આવયા છરે. સુલતાન ઇનલરે 1453માં 
કબર અનરે મદરરેસા બંધાવયાં હતાં. સુલતાન કરેતબયના સમય દરવમયાન કૅરોમાં ઘણી 
સુંદર ઇમારતો બંધાઈ. તરેના નામની બરે સરાઈઓ
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સુલતાન હસનની મદરરેસા

અલ્-અઝહર (1477) અનરે બીજી બાબ અન-નસ્ર (1481) મુકામરે આિરેલી છરે. 
તરેના દ્ારા જમરે-મવસજદ 1475માં બાંધિામાં આિી હતી. કૈતબયની મદરરેસા કૅરોના 
સથાપતયકીય વિકાસની અંવતમ વસવદ્ ગણિામાં આિરે છરે. તરે પૂણ્ક સિરૂપરે હયાત છરે. 
તરેનો ઘુંમટ બહારથી અલંકૃત છરે. કકિજમસ અલ્-ઇશાકીની મવસજદ એક ટાપુ પર 
આિરેલી છરે અનરે તરે સામરે કકનારરે  આિરેલી મદરરેસા સાથરે એક પુલ િડરે જોડાયરેલી છરે. 
મમલુક િંશના છરેલ્ા સુલતાન કનસુહ અલ્-ઘુઆરી(1505–15)એ બંધાિરેલી મવસજદ 
અનરે કબર ઉલ્રેખનીય છરે.

સપરેન અનરે પવશ્મ ઉતિર આકરિકા – મહગ્રેબમાં પણ મુવસલમ સથાપતયનો વિકાસ 
થયો હતો. સપરેનમાં પ્રારંવભક ઉમમયાદ કાલની જણીતી ઇમારત કોડયોબા(785)ની 
મવસજદ છરે. તરેના બાંધકામમાં ત્ણ િાર ઉમરેરણો થયાં – 848 (અબદ અર્-રહમાન 
બીજો), 961 અનરે 968 (અલ્-હકીમ) અનરે 987 (અલ્-મનસૂર). આનરે લીધરે સમરા્કની 
મલવિયા અનરે અબૂ દુલાફની મવસજદ જ રેટલું તરેનું કદ થયું અનરે તરેનો પ્રાથ્કના-ખંડ 
વિશાળ થયો. પવશ્મ મહગ્રેબમાં આિરેલું ફરેઝ મુવસલમ પ્રિૃવતિઓનું કરેનદ્ર હતું. તયાં 
કારાિીટન મવસજદ સમૂહ માટરે બાંધિામાં આિી હતી. તરે આધયાવતમક યુવનિવસ્કટીનું 
કરેનદ્ર હતી. મધય સપરેનમાં ટૉલરેડોની બાબ માદુ્કનની મવસજદ 960માં બાંધિામાં આિી. 
તરેનરે 4 ખંડો અનરે 9 ઘુંમટો છરે. સપરેનમાં 1031માં ઉમમયાદ સતિાનો અંત આવયો અનરે 
અલમોરાવિદ િંશની સતિા શરૂ થઈ. તરેમના આવધપતય નીચરે તયાંના સથાવનક રાજિંશ – 
હુકડડસના સમયમાં ટૉલરેડોમાં અલ્-જ રેફરેકરયા, ઝારાગોઝાનો મહરેલ (1050) બાંધિામાં 
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આવયો. ટરેમસરેનના સથળરે આિરેલી મવસજદનો કરેનદ્રમાં આિરેલો વમનારો સમચોરસ ઘાટનો 
છરે. અલમોરાવિદના શાસકોએ અનડાલુવસયા અનરે ઉતિર આકરિકામાં પણ બાંધકામો 
કરાવયાં હતાં, જ રેમાં ટીનમલ મુકામરે આિરેલી જમરે-મવસજદ અનરે મરા્કકરેશની કુતિુવબયયા 
મવસજદ ઉલ્રેખનીય છરે. સરેવિલરેની મોટી મવસજદ અનરે રબાતની સુલતાન હસનની 
મવસજદ પણ નોંધપાત્ ઇમારતો છરે.

કોડયોબાની મવસજદ, સપરેન

દામઘનમાં આિરેલી તારીક-હન મવસજદ પવશ્કયાની સૌથી જૂની મુવસલમ ઇમારત 
છરે. તરેના પ્રાંગણનો પલાન અરરે વબયન પ્રકારનો છરે. મહરેરાબનો અભાિ તરેની પ્રાચીનતા 
સૂચિરે છરે. બોખારામાં ઇસમાઇલ સમાવનદની કબર ઘુંમટ િડરે આચછાકદત એક મકબરો 
છરે. ઈંટો િડરે તરેમાં સુશોભન કરિામાં આવયું છરે. આ માટરે ચોક્કસ આકારરે  ઈંટો બનાિીનરે 
અનરે કાપીનરે સુશોભનની ભાતો ઉપજિી છરે. ઉતિર પવશ્કયામાં 11મી સદીના પ્રારંભમાં 
મોટી સંખયામાં કબર-ટાિરો બાંધિામાં આવયાં. તરેમાં સિ્કથી નોંધપાત્ કાબુસ ઇબન 
બશમીગીરરે  (1006–07) કાવસપયન સમુદ્રકાંઠરે ઉતિર દમઘાન પાસરે ગુરગનમાં બાંધરેલો 
ગુનબાદ-ઇ-કાબુસ છરે. તરે 50 મી. (170 ફૂટ) ઊંચો છરે. ઉપરથી શંકુ આકારરે  છરે. 
બલખ પ્રદરેશમાં પવશ્કયન શૈલીમાં અનરેક મવસજદો અવસતતિમાં આિી. તરેમાંની ગુનબાદ 
મવસજદ નોંધપાત્ છરે. યઝદ પાસરે ફરજની મવસજદ ઈંટો િડરે બાંધરેલી સાદી કમાનશ્રેણી 
ધરાિરે છરે. ઇસપહાનની મોટી મવસજદ (11મી સદી) પૂિ્ક-મુવસલમ કાલનું ધાવમ્કક સથળ 
છરે અનરે 7મી સદીથી મવસજદ તરીકરે ઉપયોગમાં લરેિાય છરે. એવશયામાં સરેલજુક કાલની 
કરેટલીક છૂટીછિાઈ સરાઈઓ આિરેલી છરે. મધય એવશયાથી ઉતિર પવશ્કયાના રસતરે 
આિરેલી આિી એક સરાઈ કરબાત-ઇ-શરાફની છરે. દવક્ણ અફઘાવનસતાનમાં લશકરી 
બજર મુકામરે ગઝનવિદ મહરેલ આિરેલો છરે. સરેલજુક સુલતાનોએ એવશયાનાં અનરેક 
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સથળોએ નોંધપાત્ ટાિરો (વમનારા) ઊભા કરાવયા હતા. ગઝનીની બહરામશાહની 
મવસજદથી તરેનો પ્રારંભ થાય છરે. મધય અફઘાવનસતાનમાં જમમાં ઘુરીદનો વમનારો 
છૂટો ઊભો છરે. લગભગ 60 મી. (200 ફૂટ) ઊંચો આ વમનારો અષ્કોણીય પીઠ પર 
ઊભો છરે. ઉપર જતાં તરે સાંકડો થતો જય છરે. તરેની નીચરેનો ભાગ એકાંતરરે  સુલરેખનકલા 
અનરે ભૌવમવતક ભાત િડરે સુશોવભત છરે. બોખારાની કલયાન મવસજદનો વમનારો 46 
મી. (150 ફૂટ) ઊંચો છરે. સુલતાન સંજરરે  મિ્ક(મારી)માં પોતાની કબર બંધાિી (1157). 
તરેનો ઘુંમટ 37 મી. (120 ફૂટ) ઊંચો છરે. પવશ્કયાની પ્રારંવભક મદરરેસાઓમાં કઝવિનની 
હયદકરયાની મદરરેસા (12મી સદી) ઉલ્રેખનીય છરે. એવશયા માઇનોર સરેલજુક શૈલીની 
ઇમારતો – મદરરેસા, સરાઈઓ, મવસજદો, મકબરાઓનો સમૃદ્ િારસો ધરાિરે છરે. 
મદરરેસાઓમાં વસિાસની ગૉક મદરરેસા (1271), એઝદેરુમની વચફતરે વમનારરે  મદરરેસા 
(1271-76) અનરે કોનયાની ઇનજ રેવમનારરે  મદરરેસા (1260-65) મુખય છરે. દીિરીગીની 
એક ઇમારત(1229)માં મવસજદ અનરે હૉવસપટલ બંનરે સંયુકત રીતરે જોિા મળરે છરે. આ 
એક અપિાદરૂપ ઇમારત છરે. મવસજદ ઉપર 25 ઘુંમટો આિરેલા છરે. બરેટમરેન સુ નદી 
ઉપર 1147માં 18 મી. (60 ફૂટ) ઊંચી અનરે 30 મી. (100 ફૂટ) લંબાઈ ધરાિતી કમાન 
પર આધાકરત એક પુલ બાંધિામાં આવયો. સરેલજુક તુકયોએ પોતાનું રાજકીય આવધપ-
તય 13મી સદીની શરૂઆતમાં ભારતમાં સથાપયું હતું. તયારથી આ પ્રદરેશમાં ઉતિરોતિર 
મુવસલમ સથાપતયનો વિકાસ થતો રહો, જ રેની રૂપરરેખા ભારતીય વશલપ-સથાપતયના 
પ્રકરણમાં આપિામાં આિી છરે.
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1. વિલ્પકલથા 

મધયકાલીન યુરોપીય કલાની અંતગ્કત રોમનરેસક કલા હતી. મોટરે ભાગરે 10મી 
અનરે 11મી સદી દરવમયાન તરેનો વિકાસ થયો; પરંતુ તરેનો પ્રારંભ કરેરોવલવનજયન 
(Carolingian) કાળ દરવમયાન શાલ્ક મરેનિરે(Charle Magne)ના સમયમાં – આઠમી 
સદીના અંતમાં અનરે નિમી સદીની શરૂઆતમાં થયો હતો. રોમનરેસક(Romanesque)
નો શાવબદક અથ્ક ‘રોમન રીતભાત’ થાય છરે. કરેરોવલવનજયન કાળમાં રોમનરેસક કલાનાં 
મૂળ રહરેલાં છરે. ચાલ્ક મરેનિરેના સમય (768-814) દરવમયાન શાંવત અનરે કાયદાનું શાસન 
હતું. વિશરેષ કરીનરે સપરેન અનરે મધય યુરોપ તરફથી થતા હુમલાનરે તરે ખાળી શકયો 
હતો. તરે જમ્કનની રિાનક જવતનો હોિા છતાં રોમન સંસકૃવતનો ચાહક હતો. રિાનસ નિી 
સંસકૃવતનું કરેનદ્ર બનયું. કરેટલાક વિદ્ાનો રોમનરેસક કલાની સપષ્તા આ રીતરે કરરે  છરે : 
13મીથી 15મી સદીમાં ગૉવથક શૈલી હતી અનરે ગૉવથક શૈલીમાં જ રે સમાવિષ્ ન હોય 
તરે રોમનરેસક કલા. કરેટલાક વિદ્ાનો ચાલ્ક મરેનિરેના સમય પહરેલાંની કલાનરે પ્રાગ્-રોમનરે-
સક (pre-Romanesque) અનરે કરેરોવલવનજયન અનરે ઓટોવનયન(Ottonian)ના કાળની 
કલાનરે આદ્ અથિા પ્રારંવભક રોમનરેસક કલા (proto or early Romanesque) તરીકરે 
ઓળખાિરે છરે અથા્કત્ આશરરે  1050થી 1200 િચચરેની મધયકાલીન કલા. તતકાલીન 
બોલાતી રોમનસ ભાષાઓ પરથી ઈ. સ. 1823માં એમ. ડી. ઝવિ્કલરે આ કલાનરે ‘રોમ-
નરેસક કલા’નું નામ આપયું. રિાનસ, સપરેન, ઇંગલૅનડમાં આ કલાનો વિસતૃત વિકાસ થયો. 
ઇટાલીમાં તરે ‘નીઓલાકટન’ તરીકરે ઓળખાઈ, જયારરે  જમ્કનીની રહાવનશ શૈલી કરેરોવલ-
વનજયન અનરે ઓટોવનયન શૈલીની નીપજ હતી.

વરિસતી સાધુઓનરે રહરેિાના મોનરેસટરીએ (Monastery = વિહાર) સાંસકૃવતક 
પ્રિૃવતિઓનરે પોષિામાં મહતિનું યોગદાન આપયું હતું. રોમનરેસક વશલપીઓએ આ મો-
નરેસટરીમાંથી પ્રરેરણા લીધી હતી. મહાન વશલપસમારકો બનાિિાની શરૂઆત થઈ તરે 
પહરેલાં તયાં હસતપ્રતોમાં વચત્કામ, હાથીદાંતની કોતરણી, ધાતુકામ િગરેરરે  કલાઓ 
વિકસી હતી. આ બધી કલામાં વશષ્, બાયઝરેનટાઇન અનરે બાબદેકરયન કલાનું વમશ્ણ 
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હતું. રોમનરેસક વશલપો મોટરે ભાગરે સથાપતય પરના સુશોભન સિરૂપનાં હોિાથી અધ્કમૂત્ક 
પ્રકારનાં છરે. પુસતકો છાપિાની શરૂઆત થઈ ન હતી તયારરે  ધાવમ્કક કથાઓ પથથરમાં 
વશલપાંકકત કરિામાં આિતી. વશલપીઓ પોતાના વિચારો વયકત કરિા માટરે રૂકઢગત 
પ્રતીકો િાપરતા. વિવિધ સંતોનરે એકબીજથી જુદા તારિિા માટરે વિવશષ્ પ્રતીકો પ્રયો-
જતાં. િાઇકકંગ, ગૉથ, વસવથયન અનરે િાંડાલ જ રેિી આરણયક જવતઓની સંસકૃવતની 
વશલપકલાની અસર રોમનરેસક કલા પર િરતાય છરે.

મોટરે ભાગરે દરેિળના પ્રિરેશદ્ાર પર વશલપો કંડારિામાં આિતાં. રિાનસના પ્રોિરેનસ 
અનરે બગ્કનડીમાં આનાં સુંદર ઉદાહરણો જોિા મળરે છરે. પ્રોિરેનસમાં અલદેસના સરેનટ 
ટ્રોફાઇમ(Trophime)ના દરેિળમાં ‘અંવતમ નયાય’(last judgement)નું વશલપ કંડારરેલું 
છરે. બગ્કનડીના આઉતુન(Autun)ના સરેનટ લાઝારરેના દરેિળના પરેકડમરેનટ પર પણ ‘લાસટ 
જજમરેનટ’નું વશલપાંકન છરે. મધયમાં દરેિદૂત અનરે શરેતાન આતમાઓનરે (મનુષયાકારરે ) 
ત્ાજિામાં મૂકીનરે તરેમનાં કમયોનરે તોલતા દશા્કવયા છરે. નરકની સજમાંથી બચી ગયરેલા 
આતમાઓ બાળક સિરૂપ દરેિદૂતનાં િસ્ત્રો પકડીનરે રક્ણ લઈ રહા છરે, જયારરે  સજ 
પામરેલાઓનરે શરેતાન નરકની અવનિમાં ફેંકી રહો છરે. નીચરેના ભાગમાં મૃતયુ પામરેલાનરે 
નયાયના કદિસરે સજીિ થયરેલા દશા્કવયા છરે. પોતાની જતનરે વનિ્કસ્ત્ર જોઈનરે કરેટલાકરે 
શરમથી પોતાનું મોં હાથ િડરે ઢાંકી દીધું છરે. અહીં આલરેવખત શરેતાનનું વશલપ રોમનરેસક 
કલાની વિશરેષતા દશા્કિરે છરે. પક્ીના જ રેિા પગ, જંઘ અનરે પૂંછડી રૂંિાદાર, અવણયાળા 
કાન, જગંલી પશુ જ રેિું મોં દ્ારા શરેતાનનરે પશુ-પક્ી-માનિના વમશ્ સિરૂપરે રજૂ કયયો છરે.

બગ્કનડીમાં આઉતુનથી નજીક િીઝીલરેમો સટરે-મરેડરેલીન (Ste-Madeleine)ની કટમપ-
નમ(tympanum = બારણાની કમાન અનરે ઓતરંગ િચચરેની જગયા પરનું કોતરકામ)
માં ‘પ્રરેવષતોનું કાય્ક’(The Mission of the Apostles)નું વશલપ સુંદર રીતરે કોતરરેલું 
છરે. મધયમાં આસન પર વબરાજમાન ઈસુના હાથમાંથી પવિત્ આતમા(Holy Spirit)
નાં કકરણો નીકળીનરે પ્રરેવષતો પર પડતાં દશા્કવયાં છરે. દરરેક પ્રરેવષતના હાથમાં વરિસતી 
ધમ્કના પ્રસારના કાય્ક(mission)ના પ્રતીક તરીકરે પવિત્ ગ્ંથ (scripture) ધારણ કરરેલ 
છરે. મધયના આ દૃશયની ફરતા ભાગમાં અસંસકારી (heathen) જગતના આલરેખનથી 
ભરી દીધો છરે.

મોઇસસાક(Moissac)ના સરેનટ વપયરરે (Pierre)ના દરેિળના પરેકડમરેનટ પર જનમરેલા 
ઈસુનું અવભિાદન (Adoration of the creator)નું વશલપ છરે. તરેમાં હસતપ્રતોનાં વચત્ો, 
હાથીદાંતની કોતરણી અનરે ધાતુકામની કલાની અસર જણાય છરે. મરેડોનાના કરેથીડ્રલના 
મુખભાગ પર ‘આદમની ઉતપવતિ અનરે પતન’(creation and fall of man)નરે લગતી 
બાઇબલની કથા રજૂ કરિામાં આિી છરે. પમા્ક કરેથીડ્રલની વયાસપીઠ (pulpit) પર મૃત 
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વમશન ઑવ્ એપોસલસનું વશલપ

ઈસુનરે ક્રૉસ પરથી ઉતારિાનો પ્રસંગ (the descent from the cross) કંડારરેલો 
છરે. વપઝાના કરેથીડ્રલના બારણા પર 24 પૅનલ છરે. તરે પૈકી એકમાં ઈસુના જનમ(nativity)
ના દૃશયનરે રજૂ કરતું ધાતુવશલપ છરે. મોસાનના સરેનટ બાથદેલરેમીના દરેિળના બરેવપટઝમ 
માટરેના પાણીના પાત્ (font) પરનું વશલપકામ આકષ્કક છરે. તરેનરે બાર િૃષભ (oxen) 
પર માત્ ટરેકિાયરેલું દશા્કવયું છરે. બાર િૃષભ ઈસુના બાર વશષયોના પ્રતીક તરીકરે છરે. 
બાઇબલમાં જ રેરૂસલરેમના મંકદરમાંના સોલોમનના પાત્ના િણ્કનનરે અનુરૂપ આ પાત્ 
બનાિરેલું છરે. િરેરોનાના સાન ઝરેનોના બારણાં પર આદમ, ઈિ અનરે તરેમના પુત્ો – 
કરેઇન અનરે એબરેલનાં વશલપ છરે. આદમ અનરે ઈિ ખરેતર ખરેડી રહાં છરે. ઈિના ખભા 
પર હળ જોતરરેલું છરે. સથાપતયના સતંભો(jamb)નરે વશલપ િડરે સુંદર રીતરે અલંકૃત 
કરિામાં આિતા. શાટરદેસ(Chartres)ના રૉયલ પોટ્કલના સતંભો આ દૃવષ્એ આકષ્કક 
છરે. પૅકરસના નોત્-દામ(Notre-Dame)ના પવશ્મના મુખભાગના કટમપરેનમ પર િજી્કન 
મૅરીનરે લગતું વશલપ છરે. રરેઈમસ કરેથીડ્રલના બરે સતંભો પર અનુક્રમરે મૅરી અનરે એવલઝા-
બરેથનાં વશલપો છરે. Visitation-મુલાકાતનો પ્રસંગ રજૂ થયો છરે. અનય એક સતંભ પર 
વસમત િરેરતા દરેિદૂતનું આકષ્કક વશલપ છરે. અધ્કમૂત્ક વશલપો કંડારતા રોમનરેસક વશલપીઓ 
ફલકનો તસુ ભાગ પણ ખાલી રાખતા નકહ. સંપૂણ્ક ફલક વશલપથી ભરી દરેતા. આનો 
ઉતિમ નમૂનો ફોનટાઇનસના સરેનટ જ રેવનસમાં જોિા મળરે છરે. ક્રાઇસટ, દરેિદૂતો અનરે પ્રરે-
વષતોનું વશલપ આ પ્રકારનું છરે. આતુનના સરેનટ લાઝરરેમાં ઈશ્વરરે  ખાિાની મનાઈ કરરેલા 

ફળ સાથરે ઈિનું વશલપ આિરેલું છરે. ઈિના આલરેખન દ્ારા સપષ્ થાય છરે કરે વશલપીનરે 

શરીરશાસ્ત્રનું જ્ાન હતું.
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2. સ્થા્પત્ય 

રોમનરેસક કલાનો ઉદભિ કરેરોવલવનજયન યુગ દરવમયાન સમ્રાટ શાલ્કમૅનના 
સમય(768-814)માં થયો હતો. લગભગ એક હજર િષ્ક પછી સમગ્ રોમન સા-
મ્રાજયમાં ઇટાલી, જમ્કની, સપરેન, ઇંગલૅનડ, રિાનસમાં બાંધકામની પ્રિૃવતિ મોટા પાયરે 
શરૂ થઈ હતી. વિશરેષત: રિાનસમાં આનો પ્રારંભ થયો હતો. અવગયારમી-બારમી સદી 
દરવમયાનના યુરોપની સથાપતય શૈલી રોમનરેસક શૈલી તરીકરે ઓળખાય છરે. રોમનરેસક 
સથપવતઓ મોટરે ભાગરે પ્રારંવભક વરિસતી બવસવલકાના લંબાકાર પલાનનરે અનુસરતા 
હતા. રોમનરેસક દરેિળોમાં ચાપાકાર ભાગ(apse)નરે િધુ લાંબો બનાિિામાં આવયો. 
આનાથી ધમ્કગુરુઓનરે વિવધ માટરે િધુ જગયા પ્રાપ્ત થઈ. ચાપાકાર ભાગના વિસતરણનરે 
કારણરે દરેિળનો પલાન ક્રૉસાકાર - લૅકટન ક્રૉસના આકાર જ રેિો બનયો. એપસનરે ફરતો 
પ્રદવક્ણા પથ અનરે તરેનરે સંલનિ નાનાં દરેિળો (chepels) બહારની દીિાલમાં બાંધિામાં 
આવયાં. આ વિભાગ શો તરીકરે ઓળખાય છરે. રિાનસમાં સરેનટ માકટ્કન ઑવ્ ટૉઅસ્કના 
દરેિળમાં આ પ્રકારની રચના જોિા મળરે છરે. બાંધકામમાં જુદી જુદી ખાણના પથથરોના 
િપરાશનરે કારણરે સથાપતયમાં િૈવિધય જણાય છરે. મકાનોની છત શરૂઆતમાં લાકડા-
માંથી બનાિાતી. ચણતરી છત માટરે બૅરલ (barrel) કરે ટનરેલ (tunnel), ગ્ૉઇન (groin) 
કરે ક્રૉસ (cross) છતની પદ્વત િાપરિામાં આિી. બાયઝરેનટાઇન કલાની અસર હરેઠળ 
કયાંક ઘુંમટનો પ્રયોગ પણ કયયો છરે. છતના આંતર અનરે બાહ દબાણ સામરે ટકી રહરેિા 
દીિાલો પ્રમાણમાં િધુ જડી અનરે બારીઓ નાના કદની રાખતા. દરેિળના મધય મંડપ 
સાંકડા અનરે િોલટ નીચા રાખિામાં આિતા.

સરેનટ એમબ્ોવજયોનું દરેિળ, વમલાન
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ઇટાલીમાં વમલાનના સરેનટ એમબ્ોવજયોના દરેિળમાં ગૉવથક અસર જોિા મળરે છરે. 
આ દરેિળ લૉમબાડ્ક લોકોએ બંધાવયું હતું. પ્રારંવભક વરિસતી બવસવલકાના જ રેિો પલાન 
તરે ધરાિરે છરે. રોમનરેસક સથાપતયનું નોંધપાત્ લક્ણ એ છરે કરે તરેમાં િતુ્કળાકાર કમાનનો 
િધુ પડતો ઉપયોગ થયો છરે. કરેનદ્રિતવી કમાનાકાર દરિાજ, જોકડયા બારી, ચક્રાકાર 
બારીઓ, પોલાણ વિનાની કમાનોની શ્રેણી િગરેરરેનો ઉપયોગ પણ રોમનરેસક સથાપતયમાં 
જોિા મળરે છરે. દરિાજની સનમુખરે વનગ્કવમત પ્રિરેશચોકી - મુખભાગની રચના કરિામાં 
આિતી. મુખભાગના આગળના બરે સતંભોની નીચરેનો ભાગ છલાંગ મારિાનરે ઉતસુક 
હોય તરે રીતરે બરેઠરેલા વસંહોનાં વશલપોથી સુશોવભત હોય છરે. સતંભની ઉપર છત ટરેકિરેલી 
હોય છરે. આિો મુખભાગ ‘લૉમબાડ્ક પોચ્ક’ તરીકરે ઓળખાય છરે. પીસામાં ઇટાવલયન 
રોમનરેસક સથાપતયનો રસપ્રદ સમૂહ આિરેલો છરે. તયાંના કરેથીડ્રલના મુખભાગમાં ઢળતા 
વમનારાના આઠ મજલા પોલાણ વિનાની કમાન શ્રેણી િડરે અલંકૃત છરે. ફલૉરરે નસના સરેન 
વમવનયાટોના દરેિળના મુખભાગમાં શ્વરેત અનરે શયામ આરસનું જડતરકામ સુંદર છરે.

જમ્કનીમાં રહાઇન ખીણના પ્રદરેશમાં સમ્રાટ શાલ્કમૅન અનરે તરે પછીના સમયમાં 
પણ બાંધકામની પ્રિૃવતિ મોટરે પાયરે થઈ હતી. રોમનરેસક સથાપતયની કલાના સમય 
દરવમયાન પણ અહીં કરેરોવલવનજયન અથિા આદ્ રોમનરેસક પરંપરા વિલંવબત થતી 
જણાય છરે. અહીંનાં દરેિળોમાં મધય મંડપ લાંબો રાખિામાં આિતો અનરે તરેના બંનરે છરેડરે 
ચાપાકાર ભાગ (એપસ) રચિામાં આિતો. કહલડરેશરેમનું સરેનટ માઇકલનું દરેિળ પ્રારંવભક 
રોમનરેસક કલાનું ઉમદા ઉદાહરણ છરે. મરેઇનઝ, િૉમસ્ક, સપરેઇર, બરેમબજ ્ક િગરેરરે  સથળનાં 
કરેથીડ્રલ પણ આ શૈલીના નોંધપાત્ દાખલા છરે. રિાનસમાં વિશરેષ કરીનરે પ્રૉવિનસમાં આ 
શૈલીમાં વનવમ્કત અનરેક ઇમારતો આિરેલી છરે. એલદેસમાં સરેનટ ટ્રોફાઇમનું દરેિળ ઉલ્રેખ-
નીય છરે. પરેકરગુએકસનું સરેનટ રિનટનંુ દરેિળ ગ્ીક ક્રૉસાકારનો પલાન ધરાિરે છરે. તરેની છત 
પર પાંચ ઘુંમટ આિરેલા છરે. તરે િરેવનસના સરેનટ માક્કસના દરેિળની નકલ સમાન લાગરે 
છરે. બગ્કનડીમાં કલની અનરે વસટરેઑકસના સથળરે સંનયાસીઓના મઠ સાથરે સંકળાયરેલાં 
દરેિળો આિરેલાં છરે. કલનીનું ઍબરે ચચ્ક રિાનસની ક્રાંવત દરવમયાન સંપૂણ્ક નાશ પામયું 
હતું. તરે સમયનું આ સૌથી મોટુ ંદરેિળ હતું. તરે 196 મીટર લાંબું હતું. ઉતિર રિાનસમાં 
નૉમ્કનડીમાં મુખભાગરે બરે ટાિર અનરે મંડપના ક્રૉસાકાર ભાગરે દીિાલ માટરેના ટાિર 
ધરાિતી મજબૂત ઇમારતો બાંધિામાં આિી હતી. નૉમ્કન લોકોએ ઇંગલૅનડ પાસરેથી 
શૈલી અપનાિી હતી. દુહ્કમ કરેથીડ્રલ આ શૈલીનો નોંધપાત્ નમૂનો છરે. નોમ્કનો પર લૉ-
મબાડ્ક લોકોની સથાપતયશૈલીનો પ્રભાિ પડો છરે. બગ્કનડીમાં કાસરેનના ઍબરે-યોઝ-ઓમ 
(ઍટ એટીએન) અનરે ઍબરે-ઓ-ફમ્ક(સરેનટ કટ્રવનટી)નાં દરેિળો આ પ્રકારના સથાપતયનાં 
વિકવસત ઉદાહરણો છરે.
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1. વિલ્પકલથા 

મધયકાલીન વરિસતી કલાના આદશયો અનરે કલાતમક સિરૂપોના વિકાસની પરા-
કાષ્ઠા એટલરે ગૉવથક કલા. પુનરુતથાન (Renaissance) કાળમાં તરે અગાઉની ‘બબ્કર’ 
(આરણયક) કહરેિાતી ગૉથ સંસકૃવત માટરે વનંદાતમક રૂપરે ‘ગૉવથક’ શબદ િપરાયો. મ-ુ
ખયતિરે રિાનસ, જમ્કની અનરે ઇંગલૅનડમાં ગૉવથક કલાનો પ્રસાર થયો. જોકરે રિાનસ ગૉવથક 
કલાનું પારણં હતું. ઈ. સ. 1200–1275ના સમય દરવમયાન આ કલાનો ઉદભિ 
થયો. એક સૈકા બાદ સમગ્ યુરોપમાં તરેનો પ્રસાર થયો. 16મી સદીના મધય અનરે તરે 
પછી પણ તરે જળિાઈ રહી હતી. ઉતિર રરેનરેસાં કલાના વિિરેચકોએ તરેનરે ‘ગૉવથક કલા’ 
એિું નામ આપયું. 13મીથી 14મી સદીમાં તરેનરે opus modernum અથા્કત્ આધુવનક 
શૈલી તરીકરે ઓળખાિી. ગૉવથક કલાના વિકાસમાં આવથ્કક, સામાવજક ધાવમ્કક અનરે 
બૌવદ્ક પકરબળોએ મહતિનો ભાગ ભજવયો. મધયકાળમાં વરિસતી મઠોએ ધાવમ્કક અનરે 
આધયાવતમક વશક્ણનાં કરેનદ્રો તરીકરેની ભૂવમકા ભજિી હતી. એમાંથી જ સમય જતાં 
વિશ્વવિદ્ાલયોનાં મૂળ નંખાયાં. િૈચાકરક ચચા્ક-વિચારણાનું કરેનદ્ર રોમનરે બદલરે પૅકરસ 
થયું. વિશ્વવિદ્ાલયોની સથાપના થતાં તરે વચંતનનાં કરેનદ્ર બનયાં. આનરે લીધરે નિો બૌવદ્ક 
િગ્ક ઊભો થયો. વરિસતી મઠોનરે બદલરે હિરે અહીં વચંતન થિા લાગયું. કલાપ્રિૃવતિની પહરેલ 
મઠાવધપવતઓનરે બદલરે ધમ્કગુરુઓ કરિા લાગયા. તરેથી કરેથીડ્રલ સાંસકૃવતક પ્રિાહોનું 
કરેનદ્ર બનયું. આવથ્કક પકરબળોએ ગૉવથક કલાના વિકાસમાં અસરકારક ભાગ ભજવયો. 
નગરો, િરેપાર અનરે ઉદ્ોગોનો વિકાસ થિાથી આવથ્કક સમૃવદ્ આિી. િરેપારીઓ સંગ-
ઠનોમાં એકત્ થિા લાગયા અનરે તરેમાંથી િરેપારી શ્રેણીઓ (guilds) ઉદભિી. લૂંટારા 
અનરે ચાંવચયાઓની સામરે શ્રેણીઓ રક્ણ આપી શકી. રિાયસ્ક નામનો નિો સાધુ િગ્ક 
અવસતતિમાં આવયો. ઈસુની માતા મૅરી વરિસતી સ્ત્રીતિનો આદશ્ક મનાયો. મૅરીના નામરે 
ઘણાં દરેિળો (Notre Dame) બંધાયાં. આ બધાંનરે લીધરે કલાનરે પોષણ મળ્ું.

ગૉવથક કાળ દરવમયાન રિાનસમાં કરેથીડ્રલનાં વશલપમય અલંકરણો મુખયતિરે મ-ુ
ખભાગની ઉપર કમાનાકાર ભાગમાં કરિામાં આિતાં. અલંકરણમાં મૂકિામાં આિતી 
પ્રવતમાઓના કદમાં ઘણો મોટો તફાિત રહરેતો. પ્રિરેશની દ્ારશાખાઓ પર પણ વશલપો 
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મૂકિામાં આિતાં. તરે ઘણાં મોટા કદનાં હતાં અનરે અધ્કમૂત્ક પ્રકારનાં હતાં. પ્રિરેશના 
સતંભો(jambs)નરે અડોઅડ આ પ્રકારનાં વશલપો મૂકિાની પ્રથા હતી. શાટ્રદેસ(Chartres)
ના કરેથીડ્રલના પવશ્મના ત્ણ દરિાજ (portals) પર ગૉવથક શૈલીના સૌથી પ્રાચીન 
વશલપો જોિા મળરે છરે. તરેનું બાંધકામ ઈ. સ. 1145–1170 દરવમયાન થયું હતું. રો-
મનરેસક શૈલીના દરિાજ કરતાં આ દરિાજનું વશલપકામ અસરકારક જણાય છરે. 
તરેના ત્ણરે દરિાજની દ્ારશાખાનાં સતંભ-વશલપો (jamb statues) આકષ્કક છરે. આ 
વશલપો સતંભના ટરેકાઓથી અળગાં છરે. આ સતંભ-વશલપોમાં બાઇબલમાંના પયગમબરો 
(prophets), રાજઓ અનરે રાણીઓ રજૂ થયાં છરે. મધયના દરિાજની ઉપર ઈસુનરે 
વિશ્વના નયાયાધીશ અનરે શાસક તરીકરે દશા્કવયા છરે. જમણી બાજુના ટીમપરેનમ પર 
ઈસુનો જનમ, મંકદરમાં અપ્કણ, મૅરીના ખોળામાં બાળ ઈસુનાં વશલપો કંડારરેલાં છરે. જયારરે  
ડાબી બાજુના ટીમપરેનમ પર ઈસુનું સિગા્કરોહણ સિગ્કમાં વબરાજમાન ઈસુની રજૂઆત 
છરે અનરે તરેની રિરેમમાં રાવશઓ, બાર મકહનાના કામ(labour)નું આલરેખન છરે. પવશ્મનો 
આ મુખભાગ જ રેરૂસલરેમના પ્રિરેશના પ્રતીક તરીકરે છરે. આ કરેથીડ્રલમાં સરેનટ વથયૉડોરનું 
એક સુંદર વશલપ છરે. સૈવનકનાં િસ્ત્રોમાં સજ્જ સરેનટ વથયૉડોરના મુખ પર આધયાવતમક 
અવભવયવકત જોિા મળરે છરે.

િવજ ્કન(મૅરી)નું મૃતયુ

મૃતયુ પામતાં મૅરીનું એક અસરકારક વશલપ (આશરરે  1220) સટ્રરેસબગ્કના કરેથી-
ડ્રલના દરિાજ દવક્ણના ટીમપરેનમ પર કંડારરેલું છરે. બાયઝરેવનટયમના બીજ તબક્કાના 
સુિણ્કયુગની વરિસતી કલામાં જણાતી કરુણા અહીં જોિા મળરે છરે. રરેઇમસના કરેથીડ્રલના 
વશલપમય સુશોભન ગૉવથક કલાનું સિયોચચ વશખર છરે. અહીંના વશલપ-સતંભો પર 
ઈસુની માતા થિાનો સંદરેશો (annunciation) અનરે આ સમાચાર મૅરી એવલઝાબરેથનરે 
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જણાિિા તરેની મુલાકાતરે જય છરે તરે પ્રસંગ (visitation) કંડારરેલો છરે. આ વશલપોમાં પ્ર-
સંગોની િણ્કનાતમક રજૂઆત છરે. ઉતિરના પ્રિરેશની સરેનટ પૉલની પ્રવતમા ઉતિમ છરે. સરેનટ 
પૉલના મુખ પર ઈશ્વર પ્રતયરેના પ્રરેમનો આધયાવતમક આનંદ દૃવષ્ગોચર થાય છરે. અહીં 
બાળ ઈસુ દૈિી તરીકરે નકહ પણ માનિબાળ તરીકરે રજૂ થયા છરે. તરેઓ માતાના માથા 
પરની િરેઇલ (Veil) પકડી રહા છરે. નોત્દામનું ‘ધ િજી્કન ઑવ્ પૅકરસ’ (પૅકરસનાં મૅરી) 
(પ્રારંવભક 14મી સદી)નું વશલપ ઉલ્રેખનીય છરે. એમીએનસ કરેથીડ્રલમાં ત્ણ રાવશઓ 
(વસંહ, કનયા અનરે તુલા) અનરે ત્ણ મકહના(જૂન, જુલાઈ અનરે ઑગસટ)નાં દૈવનક શ્મ-
કાયયોનું આલરેખન છરે. ઘણાં કરેથીડ્રલના પ્રિરેશનરે જુદા પાડતા ભાગ ટ્રીમરેયુ (trymeau) 
પર ઈસુની પ્રવતમાઓ મૂકિામાં આિતી. આિું સુંદર અનરે લોકવપ્રય વશલપ ‘બો દયુ’ 
(Beau Dieu) અથા્કત્ ‘સુંદર ભગિાન’નું છરે. આ વશલપ પણ એવમયનસના કરેથીડ્રલમાં 
આિરેલું છરે. ઈસુના ભાિવશલપમાં સજીિતાનાં દશ્કન થાય છરે. એક હાથમાં તરેમણરે ગ્ંથ 
ધારણ કયયો છરે અનરે બીજો હાથ આશીિા્કદ આપતો દશા્કવયો છરે. પગ નીચરે વસંહ અનરે 
ડ્રરેગનનરે કચડતા ઊભા છરે. વસંહ અનરે ડ્રરેગનનરે શરેતાનની શવકતના પ્રતીક તરીકરે રજૂ 
કયા્ક છરે. ઈસુએ પોતાની કદવયતાથી શરેતાનની આ શવકતઓનરે કચડી નાંખી છરે. આ 
જ કરેથીડ્રલનું ‘લા િીએજી્ક ડોરરેય’ અથા્કત્ સુિણ્કમય િજી્કન(મૅરી)નું વશલપ નોંધનીય 
છરે. બાળ ઈસુનરે હાથમાં તરેડીનરે ઊભરેલાં મૅરીના મુખ પરના પ્રરેમાળ વસમતમાં માતૃતિની 
નાજુકાઈનું પ્રવતવબંબ પડરે છરે. 14મી સદીના કરેથીડ્રલોમાં મોટરે ભાગરે મૅરી અનરે બાળ 
ઈસુના આ પ્રકારનાં વશલપો જોિા મળરે છરે.

પંદરમી સદીમાં ડચમરેન કલાઉસ સલુટર ઉતિર ગૉવથક કલાનો અગ્ગણય વશલપી 
હતો. તરેનાં વશલપો ડીજોન નજીકના ઍબરે ઑવ્ ચામપમોલમાં જોિા મળરે છરે. અહીં મોઝીઝ 
અનરે પાંચ પયગમબર(prophets)નું સુંદર વશલપ છરે. પંદરમી સદીના અંતમાં અનરે 
સોળમી સદીના પૂિા્કધ્કમાં રિરેનચ વશલપીઓએ કલાઉસ સલુટરની શૈલીના ભાિનાિાદ 
(emotionalism) અનરે િાસતિિાદ(realism)નરે વતલાંજવલ આપી.

ગૉવથક કલાનો પ્રસાર ઇંગલૅનડ, જમ્કની, ઑવસટ્રયા અનરે ઇટાલીમાં પણ થયો 
હતો. કમનસીબરે મોટા ભાગનાં ઇંવગલશ ગૉવથક વશલપો ધમ્કસુધારણા(reformation)
ની મૂવત્કભંજક પ્રિૃવતિ િખતરે નાશ પામયાં. ઇંવગલશ ગૉવથક વશલપો મોટરે ભાગરે કબર પર 
જોિા મળરે છરે. ઑકસફડ્કશાયરના ડોચદેસટર ઍબરેમાં એક યોદ્ાની કબર ઉલ્રેખનીય 
છરે. ગ્ીક વશલપકલાના ‘મરણાસન્ન ગોલ’ના વશલપની તરે યાદ કરાિરે છરે. પવિત્ ભૂવમ 
જ રેરૂસલરેમની મુવકત માટરે ખરેલાયરેલા ધમ્કયુદ્(crusade)માં જોડાયરેલ કોઈ વરિસતી સૈવનક 
તરે હોિો જોઈએ. ‘અલાબસટસ્ક શૈલીમાં આિાં અનરેક કબરવશલપો તૈયાર થયાં. નૅશનલ 
ગૅલરી ઑવ્ આટ્કનું પવિત્ ત્ૈકય(holy trinity)નું વશલપ અલાબસટર શૈલીમાં ઘડાયરેલું 
છરે. વિવલયમ ટોરરેસરે ઘડરેલું રાણી એવલઆનોરનું ધાતુવશલપ િરેસટ વમનસટર ઍબરેમાં 
સચિાયરેલું છરે. એલી કરેથીડ્રલનાં કાષ્ઠવશલપો પણ આ શૈલીમાં ઘડાયરેલાં છરે. િરેલસ 
કરેથીડ્રલના મુખભાગ પર 255 જ રેટલાં વશલપો સચિાયરેલાં છરે.
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જુડાસનું (ઈસુનરે) ચુંબન

જમ્કનીમાં તરેરમી સદીમાં વશલપના ક્રેત્રે બરે િગ્ક હતા : (1) સરેકસન (saxon) 
– આ િગ્કનાં વશલપો બામબગ્ક અનરે નૌમબગ્કના કરેથીડ્રલમાં આિરેલાં છરે. (2) રહરેવનશ 
(Rhenish) – આ િગ્કનાં વશલપો સટ્રરેસબગ્કના કરેથીડ્રલમાં આિરેલાં છરે. નૌમબગ્ક માસટર 
જમ્કનીની ગૉવથક કલાનો મહાન કલાકાર હતો. તરેનાં ઉતકૃષ્ વશલપો નૌમબગ્કના કરેથી-
ડ્રલ(1250-60)માં છરે. ઈસુનું ક્રૉસારોહણ (crucification), જુડાસનું (ઈસુનરે) ચુંબન 
(The kiss of Judas), એક્ક રેહાડ્ક અનરે ઉતા (Ekkehard and Uta) િગરેરરે  તયાંનાં 
ઉલ્રેખનીય વશલપો છરે. ક્રૉસારોહણના વશલપમાં વશલપી પવિત્ વિષયનરે શારીકરક અનરે 
ભાિનાતમક રીતરે પૃથિી પર લાિી શકયો છરે. ઈસુના શરીરનાં િજન અનરે કદ પર ભાર 
મૂકીનરે ઈસુની પીડાનરે માનિીય િાસતવિકતાની નજીક કલાકાર લાિી શકયો છરે. ઈસુનો 
વશષય જુડાસ ઈસુના દુશમનો સાથરે ભળી ગયો હતો. ચાંદીના ત્ીસ વસક્કા લઈનરે તરેણરે 
આ કાિતરંુ યોજયંુ હતું. ચુંબન દ્ારા ઈસુનરે ઓળખી આપિાની વનશાની આપી હતી. એ 
રીતરે ઈસુ દુશમનોના હાથમાં પકડાઈ જય છરે, તયારરે  ઈસુના પટ્ટવશષય પીટર ટોળામાંના 
એકનો કાન પોતાની તલિાર િડરે કાપી નાખરે છરે. આ આખોયરે પ્રસંગ ‘ધી કકસ ઑવ્ 
જુડાસ’માં સૂક્મ રીતરે કંડારરેલો છરે. એક્ક રેહાડ્ક અનરે ઉતા અનુક્રમરે પુરુષ અનરે સ્ત્રીનાં ઊભાં 
વશલપો છરે. તરેરમી સદીના અંતમાં જમ્કનીના વરિસતી ધમ્કના વિષયોમાં એક નિો વિષય 
ઉમરેરાયો – Andachtsbild – જ રેનું ઇટાવલયન Piety અથા્કત્ કરુણા થાય છરે. (તરેનું મૂળ 
લૅકટનના Pietas છરે તરે પરથી Pity અનરે Piety અંગ્રેજીમાં ઊતરી આવયા.) મૃત ઈસુનરે 
ખોળામાં લઈનરે તરેમની માતા મૅરી વિલાપ કરરે  છરે તરે વપએટા અથા્કત્ કરુણા તરીકરે વરિસતી 
જગતમાં પ્રવસદ્ છરે. ઈસુની પીડાના પ્રસંગોમાં આ પ્રસંગ નોંધાયરેલો જણાતો નથી. આ 
કરુણ પ્રસંગ કયાં અનરે કયારરે  શોધાયો એ વિશરે ચોક્કસ જણિા મળતું નથી. જમ્કની-
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ના બોન(Bonn)ના મયુવઝયમમાં ‘વપએટા’નું રંગકામ કરરેલું એક કાષ્ઠવશલપ (પ્રારંવભક 
14મી સદી) સંઘરાયરેલું છરે. એડમ ક્રાફટ(Adam Krafft)નું ‘સટરેશન ઑવ્ ક્રૉસ’(ઈસુની 
પીડાના ચૌદ સથાન)નું વશલપ અસરકારક છરે.

ઈસુનો જનમપ્રસંગ (nativity)

ઇટાલીની ભૂવમ પર ગૉવથક શૈલીનાં વશલપોનું સજ ્કન સંભિત: છરેક દવક્ણના 
ભાગમાં – આપુવલયા અનરે વસવસલીમાં – થયું હતું. આ પ્રદરેશ પર જમ્કન સમ્રાટ 
રિરેડકરક બીજનું આવધપતય હતું. તરેણરે પોતાના દરબારમાં સથાવનક કલાકારોની સાથરે 
જમ્કની અનરે રિરેનચ કલાકારોનરે રોકયા હતા. વનકોલા વપસાનો (Nicola Pisano – 
1205–1278) જણીતો વશલપી હતો. પીઝાના કરેથીડ્રલની બૅવપટસટરી પર તરેણરે આકષ્કક 
વશલપો કંડારરેલાં છરે. તરેમાં ઈસુના જનમપ્રસંગ(nativity)નું વશલપ સુંદર રીતરે કંડારરેલું 
છરે. નરેકટવિટી ઉપરાંત મૅરીની એવલઝાબરેથ સાથરેની મુલાકાત, ભરિાડો દ્ારા બાળ 
ઈસુનું અવભિાદન િગરેરરે  પ્રસંગો પણ કંડારરેલા છરે. અધવી સદી બાદ વનકોલાના પુત્ 
જીઓિાન્ની વપસાનો(Giovanni Pisano)એ પીઝાના કરેથીડ્રલની વયાસપીઠ (pulpit) 
પરનાં વશલપોનું કામ કયુાં. અહીં પણ ‘નરેકટવિટી’નો પ્રસંગ કંડારરેલો છરે. એક જ કરેથીડ્ર-
લમાં વપતા અનરે પુત્એ એક જ પ્રસંગનરે કરેનદ્રમાં રાખીનરે વશલપકામ કયુાં છરે. કલાજગ-
તનું આ આશ્ય્ક છરે. પ્રરેટો કરેથીડ્રલનું મરેડોનાનું આરસનું વશલપ જીઓિાન્નીની કૃવત છરે. 
ઓરવિએટો કરેથીડ્રલમાં લોરરે નઝો મઈટની વશલપીએ વશલપો ઘડાં છરે. આ કરેથીડ્રલના 
મુખભાગ પરનું ‘લાસટ જજમરેનટ’નું વશલપ સરાહનીય છરે. ઇટાલીનો ગૉવથક શૈલીનો 
ઉતિમ વશલપી કદાચ એનડ્રીઆ વપસાનો (Andrea Pisano – 1270-1348) હતો. 
ફલોરરે નસની બૅવપટસટરીના ધાતુના દરિાજ પરનાં અધ્કમૂત્ક વશલપો તરેણરે કરરેલાં છરે. તરેમાં 
સેંટ જહૉન બૅવપટસટની જીિનકથા રજૂ કરિામાં આિી છરે.
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2. સ્થા્પત્ય 

1137થી 1144 દરવમયાન પૅકરસ શહરેરની બહાર આિરેલ સેંટ ડરેવનસના રૉયલ 
ઍબરે ચચ્ક(શરેિટ્ક-Chevert)નું ઍબોટ સુગર દ્ારા પુનવન્કમા્કણ કરિામાં આવયું તયારરે  
ગૉવથક સથાપતયશૈલીનો જનમ થયો હતો. 1144માં લુઈ આઠમો, તરેની રાણી, ઉમરાિો 
અનરે ધમ્કગુરુઓની હાજરીમાં તરેનો પ્રવતષ્ઠા-મહોતસિ ઊજિાયો. પ્રથમ િાર જ ગૉવથક 
સથાપતયનાં લક્ણો આ પુનવન્કમા્કણમાં જોિા મળ્ાં. બારમી સદીના ઉતિરાધ્ક દરવમયાન 
થયરેલી સથાપતય-વનમા્કણની પ્રિૃવતિ પ્રારંવભક ગૉવથકનો તબક્કો (1140-1194) છરે. આ 
દરવમયાનની પ્રવસદ્ ઇમારત પૅકરસનું નોત્દામ છરે. તરેરમી સદીનું સથાપતય વશષ્ તબ-
ક્કાનું છરે જ રે ઉચચતમ ગૉવથક (1194-1248) સથાપતય તરીકરે ઓળખાય છરે. આ તબ-
ક્કાની મહતિની ઇમારત કરેથીડ્રલ ઑવ્ શાટદેસ છરે. તરેમાં આિરેલ મૅરીની પ્રવસદ્ પ્રવતમાનરે 
લીધરે તરે ઘણા પ્રાચીન સમયથી તીથ્કયાત્ાનું સથળ હતું. 1134-1170 દરવમયાન તરેની 
સનમુખરે બરે ટાિર ઊભા કરિામાં આવયા હતા. પ્રારંવભક બાંધકામ આક્રમણ અથિા 
આગનરે કારણરે નાશ પામયું હતું. તરેના પુનવન્કમા્કણમાં ગરીબ અનરે શ્ીમંત, રાજકુમાર 
અનરે સામાનય નાગકરક એમ સૌ કોઈએ પોતાના પવિત્ ચચ્કના બાંધકામમાં માત્ દાન 
જ નકહ પરંતુ શારીકરક શ્મનું પણ પ્રદાન કયુાં હતું. 1220માં તરેનું બાંધકામ પૂરંુ થયું. 
લૅકટન ક્રૉસ આકાર તરેનો પલાન છરે, જ રેમાં પહોળાઈ કરતાં લંબાઈ િધારરે  હોય છરે. મધય-
મંડપમાં માત્ એક જ પાશ્વ્કમાગ્ક છરે, જયારરે  કિાયર(choir)ની બંનરે બાજુ પાશ્વ્કમાગ્ક છરે. 
પૂિા્કવભમુખ આ ચચ્કનો મુખય પ્રિરેશ પવશ્મરે છરે અનરે તરેમાં ત્ણ દ્ાર

પૅકરસનું નોત્દામ (પવશ્મ કદશાએથી)
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(portals) છરે. તરેમાં અવણયાળી કમાન – આક્ક બ્ીસરે(arc-brise)નો ઉપયોગ 
ઘુંમટ (vault), બારણાં અનરે બારીઓમાં કરિામાં આવયો છરે. િળીઓ આધાકરત ઘુંમટ 
(ribbed vault) ગૉવથક સથાપતયનું વિશરેષ લક્ણ છરે. તરેમાં જોકડયા સતંભો (clustered 
columns) અનરે ફલાઇંગ બટ્રરેવસસ (flying buttreses)નો ઉપયોગ થયો છરે. શાટદેસમાં 
રંગીન કાચ જડરેલી વિશાળ બારીઓ બરે અવણયાળી કમાનાંકકત બારીઓની ઉપર 
મૂકિામાં આિી છરે, જ રેમાં થઈનરે પ્રકાશનો પ્રિાહ ચચ્કની અંદર પ્રિરેશરે છરે. મુખભાગમાં 
આિરેલા બરે ટાિર છૂટા હતા, પરંતુ ગૉવથક બાંધકામ દરવમયાન આગ પછી જોડી 
દરેિામાં આવયા. દવક્ણનો ટાિર પથથરનો અનરે ઉતિરનો લાકડાનો હતો. પરંતુ 1506માં 
િીજળીના પ્રપાતનરે લીધરે ઉતિરના ટાિરનો નાશ થયો તરેથી તરેનું ઉતિરાધ્ક ગૉવથક શૈલીમાં 
ફરીથી બાંધકામ કરિામાં આવયું. દવક્ણનો ટાિર ઘણો સાદો છરે.

શાટદેસ કરેથીડ્રલનાં તતિોનો વિકાસ ઉચચ ગૉવથક કાળની બીજી બરે પ્રવસદ્ 
ઇમારતો–કરેથીડ્રલ ઑવ્ રરેઇમસ અનરે કરેથીડ્રલ ઑવ્ એવમએનસ–માં થયો. કરેથીડ્રલ 
ઑવ્ એઇમસ રિાનસના રાજઓના રાજયાવભષરેકનું ચચ્ક હતું. 1210માં આગમાં નાશ 
પામરેલ રરેઇમસના કરેથીડ્રલનું પુનવન્કમા્કણ કરિામાં આવયું. અઢી સદી સુધી પુનવન્કમા્કણનું 
કામ ચાલયું. તરેનો પલાન લગભગ શાટ્રદેસનરે મળતો આિરે છરે. વસિાય કરે તરેનો પૂિ્કનો ભાગ 
રાજયાવભષરેક વિવધ માટરે વિસતારિામાં આવયો હતો. કરેથીડ્રલનો પવશ્મનો ભાગ તરેની 

શાટ્રદેસ કરેથીડ્રલ

વશલપસમૃવદ્નરે લીધરે ભવય છરે. તરેમાં લગભગ 530 જ રેટલાં વશલપો છરે. દ્ારની 
ઉપરના પરેકડમરેનટનરે બદલરે તયાં પ્રકાશબારી (rose window) છરે. બીજ સમતલ ભાગમાં 
12 મી. વયાસની આિી રોઝ વિનડો છરે. તરેની દરરેક બાજુએ બરેિડી બારીઓ (twin 
windows) છરે. એવમએનસના કરેથીડ્રલના મધય મંડપના ઊધિ્કમાન(elevation)માં 
આયોજનની સંિાકદતા જણાય છરે. તરેની ઊંચાઈ 41.5 મી છરે – શાટ્રદેસ અનરે રરેઇમસના 
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કરેથીડ્રલ કરતાં િધુ. 13મી અનરે 14મી સદીનો તબક્કો શુદ્ ગૉવથક (refined Gothic) 
શૈલીનો છરે. આ કાળની ઉતિમ કૃવત પૅકરસમાં આિરેલ સરેનટરે ચૅપલ છરે. સીન નદીથી બનરેલ 
દ્ીપ પર આિરેલ આ ચૅપલ રાજકુટુબં માટરેનું હતું. સરેનટ લૂઈ નિમો પવિત્ ભૂવમ જ રેરૂ-
સલરેમની યાત્ાએ ગયો તયારરે  તયાંથી ઈસુના કાંટાળા મુગટમાંનો એક કાંટો લાવયો હતો. 
તરેનરે પ્રદવશ્કત કરિા માટરે આ ચૅપલ 1244થી 1247 દરવમયાન તરેના દ્ારા બાંધિામાં 
આવયું હતું. બરે મજલાની આ નાનકડી ઇમારતના ઉપરના મજલરે માત્ મધય મંડપ 
છરે – પાશ્વ્કમાગયો નથી. રાજના ખાનગી ઉપયોગ માટરે તરે િપરાતો. તરેનરે લીધરે તરેનરે પડખરે 
ફલાઇંગ બટ્રરેવસસ નથી. દીિાલોમાં 4.5 મી. પહોળી અનરે 15 મી. ઊંચી વિશાળ સટરેઇનડ-
-ગલાસ વિનડો આિરેલી છરે. કરેથીડ્રલ ઑવ્ બીયુિરેઇસ(Beauvais)નો 48 મી. ઘુંમટ તરેના 
બાંધકામનાં થોડાં િષ્ક પછી 1272માં પડી ગયો હતો અનરે ફરીથી બાંધિો પડો હતો. 
રિાનસમાં કરેનદ્રીય સરકારની સથાપના થતાં સમગ્ દરેશમાં કરેથીડ્રલોનું વનમા્કણ થયું હતું.

રરેઇમસના કરેથીડ્રલનો પવશ્મ ભાગ

ઉતિર ગૉવથકનો સમય 14મી સદીનો ઉતિરાધ્ક અનરે 15મી સદીનો છરે. આ 
તબક્કાનરે ફલરેમબોયરેનટ (flamboyant) તરીકરે પણ ઓળખિામાં આિરે છરે, કારણ કરે 
લોખંડના જળીકામ(tracery)માં અવનિની જિાળાની આકૃવતનું આવધપતય છરે. આ 
કાળ દરવમયાન પથથર પરની કોતરણીની કલા પૂણ્કતાએ પહોંચરેલી જણાય છરે. ગૉવથક 
કલા કરેથીડ્રલો ઉપરાંત કકલ્ાઓ અનરે રાજપ્રાસાદોમાં પણ પ્રિરેશી. કાઉસી(Coucy)નો 
કકલ્ો 1230માં બાંધિામાં આવયો હતો; પરંતુ પ્રથમ વિશ્વયુદ્ દરવમયાન તરેનો નાશ 
થયો હતો.
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રિાનસ પછી ઇંગલૅનડમાં ગૉવથક સથાપતયકલાનો પ્રસાર થયો. ઇંગલૅનડના મોટાભા-
ગનાં ગૉવથક કરેથીડ્રલો શરૂઆતમાં મઠ સાથરે સંકળાયરેલાં મોનરેવસટક ચચ્ક હતાં. સરેવલસ-
બરી(Salisbury)નું કરેથીડ્રલ ઇંગલૅનડની સુંદર ગૉવથક ઇમારત છરે. રિાનસના એવમઅનસ 
કરેથીડ્રલનું સમકાલીન આ કરેથીડ્રલનું બાંધકામ 1220માં શરૂ થયું અનરે 40 િષ્કમાં પૂરંુ 
થયું. તરેની લંબાઈ 146 મી. છરે. પૂિ્કનો અંતભાગ સમચોરસ છરે અનરે તયાં પ્રદવક્ણાપથ કરે 
ચૅપલસ નથી, માત્ બારીઓ છરે. તરેના ઘુંમટ નીચા છરે. મધય મંડપની ઉપર ટાિર છરે. તરેની 
બારીઓમાંથી દરેિળની અંદર પ્રકાશ આિરે છરે. અહીંના કરેથીડ્રલોની બારીઓનું આયોજન 
ધયાનાહ્ક છરે. વિનડસરના સરેનટ જયૉજ ્કના ચચ્કની બારીઓ આ દૃવષ્એ ઉલ્રેખનીય છરે.

જમ્કન ગૉવથક સથાપતયનો સમય 1220-1530નો છરે. આ કાળની પ્રથમ ઇમારત 
શકયત: કૉલન (Cologne – Koln)નું કરેથીડ્રલ હતું. એવમઅનસ અનરે બીયુિરેઇસના 
કરેથીડ્રલના નમૂનારૂપ તરે બનાિરેલું છરે. જમ્કન ગૉવથકમાં રિાનસના નમૂનાઓનું માત્ અન-ુ
કરણ જ નથી પરંતુ તરેણરે સિતંત્ પ્રદાન પણ કયુાં છરે અનરે તરે હૉલ ચચ્ક (hall-church) 
છરે. આ પ્રકારના ચચ્કમાં પાશ્વ્કમાગ્કિાળા ભાગની ઊંચાઈ મધય મંડપ જ રેટલી રાખિામાં 
આિતી. આનરે કારણરે બાંધકામની પદ્વતમાં કરેટલાક ફરેરફાર કરિા પડા. ચચ્કની 
અંદરનો ભાગ હૉલ જ રેિો થયો. બહારની દીિાલમાં ફલાઇંગ બટ્રરેવસસની જરૂર ન હતી. 
પવશ્મના ભાગરે માત્ એક જ ટાિર એ જમ્કન ગૉવથકનું અનય ખાસ લક્ણ હતું. સરેનટ 
એવલઝાબરેથનું ચચ્ક (માબ્કગ્ક), રિરેઇબગ્ક અનરે ઉલમના કરેથીડ્રલ, સરેનટ સટરેફનનું કરેથીડ્રલ 
(વિયરેના, ઑવસટ્રયા) જમ્કન ગૉવથક સથાપતયનાં ઉદાહરણો છરે. જમ્કન ગૉવથકમાં દુગયો, 
નગરદ્ારો, ટાઉનહૉલસ, િરેપારીગૃહો અનરે રહરેિાનાં મકાનો જ રેિા નાગકરક સથાપતયનો 
પણ વિકાસ થયો હતો.

નરેધરલૅનડના પ્રદરેશમાં બરેવલજયમ અનરે હોલૅનડ સમાવિષ્ હતા. બરેવલજયમમાં 
ગૉવથક કલા રિાનસમાંથી અનરે હોલૅનડમાં જમ્કનીમાંથી પ્રિરેશી. હોલૅનડ કરતાં બરેવલજયમ-
માં સથાપતયકીય પ્રિૃવતિનો ઘણો વિકાસ થયો. તુસસરેલસમાં આિરેલ સરેનટ ગુડલુરે (1225) 
ચચ્ક પ્રથમ ગૉવથક ઇમારત છરે. એનટિપ્કના વિશાળ કરેથીડ્રલ(1352–1422)માં સાત 
પાશ્વ્કમાગયો છરે. મરેવલયનસમાં આિરેલ સરેનટ રોમબા(Rombaut)ના કરેથીડ્રલનરે પવશ્મમાં 
એક સુંદર ટાિર છરે પરંતુ તરે અધૂરો છરે. યપ્રરેસ(Ypres)નો કલોધ હૉલ (1200-1304) 
અંશત: પ્રથમ વિશ્વયુદ્માં નાશ પામયો હતો. લૂિરેઇન(Lauvain)ના ટાઉનહૉલ-(1448)
ની કોતરણી આકષ્કક છરે.

મધય અનરે દવક્ણ ઇટાલીના ભાગમાં ખૂબ જ ઓછો કહમ િરસતો તરેથી અહીંના 
સથાપતયમાં ઊંચી અનરે અવણયાળી છતની જરૂર ન હતી તરેથી છત સપાટ બનાિિામાં 
આિી છરે. ગરમ આબોહિાનરે લીધરે દીિાલો જડી અનરે બારીઓ નાના કદની બનાિિામાં 
આિતી જ રેથી અંદર ઠડંક રહરે. ઘંટનો ટાિર (campanile) ચચ્કથી અલાયદો બનાિાતો 
તરેથી રિરેનચ ગૉવથકની જ રેમ મુખભાગમાં બરે ટાિર રચિામાં આિતા ન હતા. પવશ્મનો 
મુખભાગ પણ જુદા જ પ્રકારનો હતો. મુખભાગરે અલંકૃત પટ્ટ જ રેિું સિરૂપ ધારણ કયુાં. 
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તરેમાં રોઝ વિનડો અિશય રહરેતી. ફલાઇંગ બટ્રરેવસસનો અભાિ છરે. વિશાળ દીિાલો 
ભીંતવચત્ો કરે મોઝરેઇક િક્કથી સુશોવભત કરિામાં આિતી. આવસવસનું સાન રિાવનસસકોનું 
ચચ્ક ઇટાલીનું પ્રથમ ગૉવથક શૈલીનું રિાવનસસકન ચચ્ક છરે. બરે માળના આ ચચ્કની દીિાલો 
પર સરેનટ રિાવનસસના જીિનનરે લગતાં વચત્ો આલરેખિામાં આવયાં છરે.

વમલાનનું કરેથીડ્રલ

ઓવિ્કએટોના કરેથીડ્રલના મુખભાગ પરના મોઝરેઇક આકષ્કક છરે. ફલોરરે નસના 
સરેનટ માકરઆ દરેઈ કફઓરી કરેથીડ્રલના ઇટાલીના લોકો સામાનય રીતરે ઇલ ડુમો (il 
Duomo) તરીકરે ઓળખરે છરે. તરેનું બાંધકામ 1296માં શરૂ થયું હતું. તરેનો ઘુંમટ રરેનરેસાં 
કાળનો છરે. તરેના ઘંટનો આકષ્કક ટાિર ઇટાવલયન ગૉવથક શૈલીનાં ઉતિમ લક્ણો ધરાિરે 
છરે. (ફલોરરે નસના કરેથીડ્રલનું બાંધકામ 1296માં આનયોલફો દી કાવમબઓ દ્ારા શરૂ થયું 
હતું. અનરે તરેનો ઘુંમટ 1420-36 દરવમયાન કફવલપપો બ્ુનરેબલરેસકી દ્ારા તૈયાર થયો 
હતો. વમલાનનું કરેથીડ્રલ 1390માં બંધાયું હતું.) નાગકરક સથાપતયમાં જહરેર સભાગૃહો 
જ રે પરેલરેઝો પવબલકો (palazzo publico) તરીકરે ઓળખાય છરે તરેનો વિકાસ થયો. 
ફલૉરરે નસમાં આિરેલ આિું સભાગૃહ પરેલરેઝો િરેકરયહઓ તરીકરે પ્રવસદ્ છરે. ઇટાવલયનો 
ખુલ્ાં સભાગૃહો(loggias)ના શોખીન હતા. આ પ્રકારના સથાપતયનો નમૂનો ફલૉરરે નસમાં 
આિરેલો છરે. તરે લોવગગયા દરેઈ લરેનઝી તરીકરે પ્રવસદ્ છરે.

સપરેનમાં ગૉવથક સથાપતય મોટરે ભાગરે રિાનસની અસર નીચરે વિકાસ પામયું; પરંતુ 
તરેની પર સથાવનક moorish અસર િધુ છરે. અહીંનાં પ્રવસદ્ કરેથીડ્રલોમાં ગ્રેનરેડા, ટોલરેડો 
અનરે િરેલરેવનસયાના ઉલ્રેખનીય છરે. તરેમાં સરેવિલરેનું કરેથીડ્રલ સૌથી મોટુ ંછરે.
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1. વિલ્પકલથા 

મધયયુગના અંત અનરે અિા્કચીનયુગની શરૂઆત એટલરે કરે 14મીથી 17મી 
સદી દરવમયાન યુરોપમાં જ રે બૌવદ્ક ચળિળ થઈ તરેનરે નગજગૃવત કરે પુનરુતથાન 
(Renaissance) કહરેિામાં આિરે છરે. આ કાળ દરવમયાન યુરોપનો બૌવદ્ક પુનરુદ્ાર 
સાકહતય, કલા અનરે વિજ્ાનના ક્રેત્રે વિશરેષ જણાય છરે. મધયકાલીન યુરોપની કલા પર 
ધમ્કનું આવધપતય હતું. દરેિળ-સંસથા (church) તરફથી કલાના સજ ્કનમાં કરેટલીક મયા્ક-
દાઓ મૂકિામાં આિી હતી. કલાના ક્રેત્રે બાયઝરેનટાઇન પરંપરાનું જ રે આવધપતય હતું 
તરેની સામરે નિજગૃવતના મુખય કરેનદ્ર ઇટાલીની કલામાં પુનરુદ્ાર થયો, કલા ધમ્કબંધન-
માંથી મુકત થઈ. માનિતાિાદ પર ભાર મૂકિામાં આવયો. કલામાં િપરાતાં પ્રતીકોએ 
વિદાય લીધી. ધાવમ્કક પ્રસંગોનરે બદલરે રોવજદંા જીિનની ઘટનાઓનરે કલામાં સથાન 
મળ્ું. કલાકાર વયવકતગત અવભવયવકત તરફ િળ્ો. કલાકારની સામાવજક પ્રવતષ્ઠામાં 
િધારો થયો. નિજગૃવતની કલાનું મુખય કરેનદ્ર ઇટાલી રહું અનરે સમય જતાં કલાનું તરે 
િહરેણ સમગ્ યુરોપમાં ફરેલાયું. ઇટાલી ઉપરાંત પવશ્મ અનરે મધય યુરોપના જમ્કની, 
ફલરેનડસ્ક (હાલના બરેવલજયમ વિસતારનો પ્રદરેશ), હોલૅનડ અનરે તયારબાદ સોળમી સદીમાં 
રિાનસ, ઇંગલૅનડ અનરે સપરેનમાં આ કલાનો પ્રસાર થયો. ઐવતહાવસક વિકાસની દૃવષ્એ 
નિજગૃવતકાળની કલાનરે ત્ણ તબક્કાઓમાં િહેંચી શકાય : (1) પ્રારંવભક અથિા 
આદ્ પુનરુતથાન કાળ (ઈ. સ. 1300–1400), (2) પૂિ્કનો અથિા મધયનો પુનરુતથાન 
કાળ (ઈ. સ. 1400–1500) અનરે (3) અંવતમ અથિા ઉચચ પુનરુતથાન કાળ (ઈ. સ. 
1500–1520). પાછળથી આ કલાએ નિી કદશાઓમાં વિકાસ સાધયો જ રે રીવતિાદ 
(mannerism) કહરેિાય છરે.

ફલૉરરે નસ પૂિ્ક રરેનરેસાં કલાનું જણીતું કરેનદ્ર હતું. 15મી સદીના પૂિા્કધ્કમાં અહીં 
વશલપકલાનો ઉતિમ વિકાસ થયો. આ કાળનો પ્રથમ વશલપી નન્ની-દી-બરેનકો(Nanni 
di Banco)નરે ગણાિી શકાય. તરેણરે 1410-1414 દરવમયાન ઑર સાન વમશરેલ(Or 
San Michele)ના ચચ્કના એક ગિાક્માં કંડારરેલ ચાર સંતોનું વશલપ કિૉટ્રો કૉરનરેટી 
(Quattro Coronati) ઉલ્રેખનીય છરે. આરસમાં ઘડરેલ આ વશલપ લગભગ મનુષય 
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કદનું છરે. આ વશલપ ઘડું તયારરે  નન્ની તરેની િીસીમાં જ હતો. એની બીજી કૃવત ફલૉરરે -
નસના કરેથીડ્રલમાં કંડારરેલ ‘ઍસમપશન ઑવ્ ધ િવજ ્કન’ (મૅરીનું સિગા્કરોહણ) છરે.

બૅવપટસટરીનાં દ્ાર : ફલૉરરે નસ

ફલૉરરે નસના મહતિના બરે વશલપીઓ લોરરે નઝો વગબતવી (1378-1455) અનરે 
દૉનાતરેલો (1382-1466) હતા. ગૉવથક પરંપરાની અસરમાંથી મુકત થતાં એમનરે થોડો 
સમય લાગયો. લોરરે નઝો વગબતવીએ (Lorenzo Ghiberti) ગૉવથક શૈલીની સિાભાવિક 
દૃશયવચત્ણા અનરે થોડી લંબાયરેલ માનિઆકૃવત જ રેિાં તતિોનરે અપનાવયાં છતાં પોતાની 
આગિી ઓળખ ઉપસાિી. ફલૉરરે નસની બૅવપટસટરીનાં દ્ાર પરનાં િૃતિાંતાતમક અધ્કમૂત્ક 
વશલપો એનાં ઉતિમ ઉદાહરણો છરે. માઇકલૅનજ રેલોએ તરેનરે ‘સિગ્કના દરિાજ’ કહીનરે 
તરેની તારીફ કરી છરે. વગબતવી પછી કોઈ કલાકાર આના જ રેિાં ઉતિમ અધ્કમૂત્ક વશલપોનું 
કામ કરી શકયો નથી. દરરેક દરિાજના ખૂણાના ભાગરે એનું પોતાનું સિમુખ વશલપ 
(portrait) અવધકમૂત્કમાં કંડારરેલું છરે. સજ ્કકની અંગત ઓળખનો નિજગૃવત કાળનો 
આ પ્રથમ નમૂનો છરે. શરૂઆતમાં વગબતવી વયિસાયરે સુિણ્કકાર હોિાથી એમનાં અધ્ક-
મૂત્ક વશલપો પર સોનાનો ઢોળ ચઢાિીનરે બારણાંનરે ખૂબ જ આકષ્કક રીતરે અલંકૃત કયાાં 
હતાં. દરિાજની ઊભી પટ્ટીમાં મોઝીઝની કથા રજૂ કરી છરે. તરેમની બીજી મહતિની 
કૃવતઓ ‘સરેનટ જહૉન બૅવપટસટ’ અનરે ‘સરેનટ મરેથયુ’ ઑર સાન વમશરેલ ચચ્કમાં આિરેલી 
છરે. જીિનનાં છરેલ્ાં િષયોમાં વગબતવીએ ‘કૉમરેનતરી’ નામનો ગ્ંથ લખયો. તરેના બીજ 
ખંડમાં તરેમની આતમકથા પણ છરે. કોઈ કલાકારની સચિાઈ રહરેલી આતમકથાનો આ 
પ્રથમ નમૂનો છરે.

દૉનાતરેલો વગબતવીની કાય્કશાળામાં વશષય તરીકરે જોડાયો હતો. સંતોનાં વશલપો 
ઘડિામાં તરેની કલા વસદ્હસત હતી. રોમનાં પ્રાચીન વશષ્ વશલપોનો તરેણરે અભયાસ 
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કયયો હતો. ભુલાઈ ગયરેલા પરેગન જગતના વિષયોનો ઉપયોગ કરનાર તરે પ્રથમ વશલપી 
હતો. વગબતવીએ વનસગ્કતતિોનરે મહતિ આપયું જયારરે  દૃૉનાતરેલોએ માનિશરીરનરે મહતિ 
આપયું. તરેનાં માનિપાત્ો સનાયુબદ્ છરે. સનાયુબદ્તાના અવત આગ્હનરે લીધરે કયારરેક 
પાત્ પીડા અનુભિી રહું હોય તરેમ જણાય છરે. જોકરે રોમન વશલપના અભયાસથી તરેની 
કૃવતઓમાં મોટુ ંપકરિત્કન આવયું. સમારક-વશલપો, લાકડાકામ, ટરેરાકોટા સિ્કમાં તરેની 
વનપુણતા હતી. મોટા ભાગની તરેની કૃવતઓ ચચ્ક, વગલડસ અથિા કૉમયુનલ ગિન્કમરેનટ 
માટરે ઘડરેલી છરે. તરેની જણીતી કૃવતઓ નીચરે પ્રમાણરે છરે :

સરેનટ જયૉજ ્કનું આરસનું વશલપ (ઊંચાઈ 6’.10’’, 1415-17) ફલૉરરે નસના ઑર 
સાન વમશરેલમાં આિરેલું છરે. (નૅશનલ મયુવઝયમમાં બ્ોનઝનું છરે.) વરિસતી યોદ્ાના આ 
આલરેખનની પ્રરેરણા સંભિત: બાયઝરેનટાઇન અવભવયવકતમાંથી લરેિામાં આિી છરે. જોકરે 
મસતક પર ગ્ીક અસર જણાય છરે. રોમન સરદારની અસર તથા ટટ્ટાર શરીરની છટા 
સાથરે જમીન પર ટરેકિરેલ કરેડ સુધી ઊંચી ઢાલ બરે પગ િચચરે ધારણ કરીનરે ઊભરેલા સરેનટ 
જયૉજ ્ક સંતનરે બદલરે રોમન સરદાર જ રેિા લાગરે છરે. જણરે પથથરમાં જીિન પાંગરતું હોય 
તરેિું િાસતવિક તરે જણાય છરે.

        

સરેનટ જયૉજ ્કનું વશલપ                                                               પયગંબર            
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યુિાન ડરેવિડનું ધાતુવશલપ (1440-1442) ફલૉરરે નસના નૅશનલ મયુવઝયમમાં સુર-
વક્ત છરે. પ્રથમ તરે આરસમાં કંડારિામાં આવયું હતું. પરંતુ મરેકડચી કુટુબં માટરે તરે ધાતુમાં 
બનાિિામાં આવયું. શરીર વનિ્કસ્ત્ર છરે. સતિર િરસના સુડોળ શરીર ધરાિતા તરુણના 
હાથમાં તલિાર આપી, મસતક પર ચૌદમી સદીની ફૅશન પ્રમાણરેની હૅટ પહરેરાિી 
કલાવસકલ ગ્ીક-રોમન શરીર અનરે મધયયુગના પોશાકના વમશ્ણથી દૉનાતરેલોએ આ 
એક અનોખું વશલપ સજયુાં છરે.

ફલૉરરે નસના કરેથીડ્રલ(1334-1357)ના ઘંટ માટરેના વમનાર(campanile)ના અધા્ક 
ઉપરાંતના ગિાક્ (niches) ખાલી હતા. દૉનાતરેલોએ 1416-1435 દરવમયાન તરે વશલપોથી 
ભરી દીધા. તરેમાંનું સૌથી અસરકારક વશલપ અણઓળખયા એક પયગંબર(prophet)
નું છરે. તરેમનું તખલ્ુસ ઝુક્કોનરે (Zuccone) છરે. 1423-25 દરવમયાન તૈયાર કરિામાં 
આિરેલું આ વશલપ 6’.5’’ ઊંચું છરે. મૂળ કૃવત ફલૉરરે નસના કરેથીડ્રલના મયુવઝયમમાં છરે. 
પરંપરાગત શૈલી અનુસાર ઘડાતા પયગંબરના વશલપમાં દાઢી અનરે હાથમાં િીંટો 
(scroll) ધારણ કરરેલ હોય છરે. જ રેનો અહીં સપષ્ અભાિ જણાય છરે. આથી દૉનાતરેલો 
પયગંબરના આલરેખનમાં પરંપરાગત શૈલીનરે અનુસયયો નથી એમ કહી શકાય. રોમન 
વયવકતવશલપોની જ રેમ પયગંબરના મસતકરે મુંડન છરે, જ રે બરેહૂદું છતાં ઉમદા લાગરે છરે. આ 
વશલપમાં પ્રથમ જ િાર દૉનાતરેલોની સહી જોિા મળરે છરે.

નાટ્યાતમક અવભવયવકતમાંથી પૂણ્ક મુવકત 1450-53માં ઘડાયરેલ અશ્વારૂઢ ‘ગાતિા 
મરેલાતા’નરે ગણી શકાય. આ વશલપ પાદુઆમાં સરેનટ એનટોવનયોની બવસવલકાના ચોકમાં 
આિરેલું છરે. યુરોપીય કલાવિદોના મતરે માનિીય ગૌરિની પ્રખર અવભવયવકત હોિા 
ઉપરાંત ચૌદમી સદીના યુરોપનાં પાશિી બળો સામરે બૌવદ્ક શવકતના વિજયનું એ 
પ્રતીક છરે. ગાતિામરેલાતા (Gattamelata) એ ઈરાસમો-કદ-નાનવી (Erasmo di Narni) 
નામના સરેનાપવતનું તખલ્ુસ છરે. નિ ફૂટ ઊંચું આ ભવય ધાતુવશલપ ઊંચી લંબગોળાકાર 
પીઠ પર ગોઠિરેલું છરે. વશલપીની વયવકત-આલરેખનની ઊંડી સૂઝ છતી થાય છરે. હુકમનો 
આદરેશ, રાજનૈવતક શઠતા, શંકાશીલ આંખો આ સિ્ક વશલપમાં જોતાં જણાય છરે કરે 
એણરે ખુલ્ા સામસામરેના યુદ્નરે બદલરે યુવકતપૂિ્કક ચાલ ખરેલીનરે વિજય મરેળવયા હશરે.

સરેનટ માક્કનું આરસનું વશલપ ફલૉરરે નસના (7’.9’’, 1411-1413) ઑર સાન 
વમશરેલમાં આિરેલું છરે.

દૉનાતરેલોએ લગભગ પૂણ્કમૂત્ક વશલપ ઉપરાંત અધ્કમૂત્ક વશલપોની પણ રચના 
કરી હતી. ‘કફસટ ઑવ્ હરેરોદ’ (લગભગ 1425)નું અધ્કવશલપ વસએનાના એસ. જી-
ઓિાનીમાં આિરેલું છરે. 23’’ સમચોરસમાં કંડારરેલ આ ધાતુવશલપ પર ઢોળ ચઢાિરેલો 
છરે. દૃશયમાં ડાબી બાજુ હરેરોદની સમક્ અવધકારી થાળીમાં સરેનટ જહૉન બૅવપટસટનું 
મસતક ધરી રહો છરે. જમણી તરફ નૃતયાંગના શાલોમી અનરે નૃતય જોનારા છરે. િચચરેના 
ભાગમાં અિકાશ છરે. પાછળ કમાનકારી બારીઓ છરે. વચત્-અિકાશ(picture space)
ની પદ્વતનો આ સંભિત: સૌથી જૂનો પ્રયોગ જણાય છરે.
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મૅરી મરેગદાલરેનનું કાષ્ઠવશલપ ગીત         ગાતા અનરે િાદ્ો િગાડતા વિદ્ાથવીઓ

પાદુઆના સાન એનટોવનયોના ચચ્કની ઊંચી ઓલટાર પર ‘િાત કરતા બાળકનો 
ચમતકાર’નરે લગતું અધ્કવશલપ દૉનાતરેલોએ 1446-50 દરવમયાન રચયું છરે. તરેનાં કાષ્ઠ-
વશલપોમાં મૅરી મરેગદાલરેનનું વશલપ અસરકારક છરે. આ વશલપની રચના તરેણરે 1454-55 
દરવમયાન કરી હતી. 6’.2’’ ઊંચંુ આ વશલપ ફલૉરરે નસની બરેવપટસટ્રીમાં આિરેલું છરે. 
ગૉવથક શૈલીમાં ઘડાયરેલ બોન્ન વપએટા સાથરે તરે મળતું આિરે છરે.

દૉનાતરેલો સાચા અથ્કમાં માઇકલૅનજ રેલોનો પુરોગામી ગણાય છરે.

જ રેકોપો દરેલા કિાવચ્કયા (Jacopo Della Quercia, 1374-1438) ઇટાલીનો 
વશલપી હતો. તરેણરે વગબતવીની જ રેમ ગૉવથકથી પૂિ્ક રરેનરેસાંની શૈલી બદલી હતી. તરેનું 
‘કક્રએશન ઑવ્ ઈિ’ (ઈિનું સજ ્કન, ઈ. લગભગ 1430, 341’’ 271’’) નામનું મા-
બ્કલનું જણીતું અધ્કમૂત્કવશલપ બોલોનિાના સાન પરેટ્રોવનયોમાં આિરેલું છરે. આદમ અનરે 
ઈિ વનિ્કસ્ત્ર દશા્કવયાં છરે જયારરે  ઈશ્વર કોણાકારરે  કરચલીઓ પડરે એ રીતરે િસ્ત્રો ધારણ 
કયાાં છરે. આદમનરે કલાવસકલ યુગના રમતિીર જ રેિી heroic beauty દશા્કવયો છરે. તરેનું 
બીજુ ંઉલ્રેખનીય વશલપ ‘મરેડોના વિથ સરેનટસ’ (1425) છરે. વસયરેનાના સાન માકટ્કનોમાં 
તરે આિરેલું છરે.

દૉનાતરેલો પછીનો બીજો પ્રવસદ્ વશલપી લયુકા દરેલા રૉવબયા (Luca Della 
Robbia, 1400-1482) હતો. 1411માં તરેનરે ફલૉરરે નસના કરેથીડ્રલના ગાયકિૃંદની 
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ગૅલરીનરે આરસનાં વશલપો િડરે અલંકૃત કરિાનું કામ સોંપિામાં આવયું. તરેની રચનામાં 
દસ અધ્કમૂત્ક વશલપો છરે. ગીત ગાતા અનરે િાદ્ો િગાડતા વિદ્ાથવીઓ(કોઈ ગ્ંથમાં 
‘દરેિદૂત’ તરીકરે ઓળખાવયા છરે.)નાં આલરેખન તરેમાં જોિા મળરે છરે. 1435માં કંડારિામાં 
આિરેલું આ વશલપ લગભગ 38’’ 24’’નું માપ ધરાિરે છરે. આ કૃવતથી તરે પ્રવસદ્ થયો. 
‘મરેડોના ઍનડ એનજલસ’ નામનું વશલપ (લગભગ 1460) અધ્કિૃતિાકારમાં રચયું છરે. 
(63’’ 871’’). ટરેરાકોટા પ્રકારના આ વશલપ પર ઢોળ ચઢાિરેલો છરે. તરે ફલૉરરે નસના 
નૅશનલ મયુવઝયમમાં છરે. કફલાડરેવલફયાના મયુવઝયમ ઑવ્ આટ્કમાં ‘િવજ ્કન એડોકરંગ 
ધ ઇનફનટ વજસસ’ નામનું ટરેરાકોટા ઢોળ ચઢાિરેલું છરે. આ બધાં અધ્કમૂત્ક વશલપો છરે. 
‘િવજ ્કન ઍનડ ચાઇલડ’ (1450-1460) નામનું વશલપ પૂણ્કમૂત્ક પ્રકારનું છરે. તરે ફલૉરરે નસના 
નૅશનલ મયુવઝયમમાં આિરેલું છરે. તૈલી રંગો ચઢાિરેલું આ ટરેરાકોટા છરે.

લયુકાનું કામ તરેના ભત્ીજ એનડ્રયુ દરેલા રૉવબયા અનરે તરેના સંતાન જીઓિન્નીએ 
આગળ ધપાવયું. એનટોવનયો રૉસરેલીની(1427-1478)એ સાનતા ક્રૉસરેમાં આિરેલ વલ-
ઓનાદૃ્કો બ્ુનીની કબરની કડઝાઇન કરી હતી. ડરેવસડરેકરયો દ સરેવટ્ટનિાનો (Desiderio 
da Settignano) દૃૉનાતરેલોનો જણીતો વશષય હતો. તરેણરે આરસમાં જ વશલપકામ કયુાં 
છરે. મોટરે ભાગરે તરેણરે સ્ત્રીઓ અનરે બાળકોનાં વયવકત-વશલપો રચયાં છરે. ‘લાકફંગ ચાઇલડ’ 
(1450-60, કુવનસથસટોકરસચરેસ મયુવઝયમ, વિયરેના) નામનું તરેનું અધ્કમૂત્ક વશલપ અનરે 
‘યંગ ક્રાઇસટ વિથ જહૉન’ (નૅશનલ ગૅલરી ઑવ્ આટ્ક) નામનું પૂણ્કમૂત્ક વશલપ ઉલ્રે-
ખનીય છરે. વમનો દ કફએસોલરે (1430?–1484) રૉસરેલીનીનો મુખય વશષય હતો. તરે 
રરેખાંકન કરે મૉડલ વિના સીધો જ આરસમાં વશલપકામ કરતો. અધા્ક કદનાં (bust) 
વયવકતવશલપોનાં વનમા્કણ માટરે તરેનું નામ જણીતું છરે.

એનટોવનયો પોલ્ૈયુલો (Antonio Pallaiulo, 1432-1498) અનરે એવનડ્રયા દરેલ 
િરેરોકકયો (Andrea del Verrocchio, 1435-1488) બંનરે વચત્કાર અનરે વશલપી હતા. 
િરેરોકકયોનું પ્રવસદ્ વશલપ અશ્વારૂઢ કોવલઓનીનું ધાતુવશલપ છરે. જનરલ કોવલઓની 
પેંગડામાં બરાબર પગ ભરાિીનરે ઘોડા પર અક્કડ ઢબરે બરેઠા છરે. લગભગ 13 ફૂટ ઊંચું 
આ વશલપ લગભગ 1483-88 દરવમયાન રચિામાં આવયું હતું. હાલ તરે િરેવનસમાં છરે. 
તરેનું બીજુ ંનોંધપાત્ વશલપ ‘પુટ્ટો વિથ ડોવલફન’ નામનું છરે. ફલૉરરે નસમાં પલાગમરે િરેકકયોના 
પ્રાંગણમાં આિરેલું આ ધાતુવશલપ લગભગ 27’’ (પીઠ વિના) ઊંચું છરે. Puttoનો અથ્ક 
થાય છરે સપક્ નનિ બાળક. આ વશલપમાં આ બાળકનરે ડોવલફન માછલીનરે બરે હાથથી 
ધારણ કરરેલ દશા્કવયું છરે. મરેકડચીના એક િીલા પાસરે મૂકિા માટરે તરે બનાવયું હતું. આ 
વશલપની રચના 1470માં થઈ હતી. િરેરોકકયોએ લોરરે નઝો દી મરેકડચીનું અધ્કકદનું એક 
ટરેરાકોટા બનાવયું હતું. જ રે હાલ નૅશનલ ગૅલરી ઑવ્ આટ્ક(ક્રરેસ કલરેકશન)માં સચિાયરેલું 
છરે. વસકસટસ ચોથાની કબર પરનાં અધ્કવશલપોનું કામ એનટોવનયો પોલ્ૈયુલોનું છરે.
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અશ્વારૂઢ કોવલઓની                        ડરેવિડ

તુવલયો લૉમબાડયો(Tullio Lombardo, 1455-1532)નું ધયાનાકષ્કક વશલપ 
આદમનું છરે. આરસના આ વશલપની રચના ઈ. લગભગ 1405માં કરિામાં આિી 
હતી. અહીં મસતક એવનટનોસનું અનરે ધડ એપોલોનું બનાિિામાં આવયું છરે. હાલ આ 
વશલપ નયૂયૉક્કના મરેટ્રોપૉવલટન મયુવઝયમમાં સચિાયરેલું છરે.

માઇકલૅનજ રેલો(1475-1564)નો જનમ બુઑનારૉતિી પકરિારમાં કાપ્રરેસમાં થયો 
હતો. કાપ્રરેસથી ફલૉરરે નસમાં િસિાટ કયયો હતો. કુટુબંની વિરુદ્ કકશોર િયથી જ તરેણરે 
ડોમરેવનકો ઘીરલનદાઈઆ પાસરે વચત્કલાની તાલીમ લરેિા માંડી; પરંતુ તરેનરે વિશરેષત: વશ-
લપકલામાં રસ હોિાથી વચત્શાળા છોડી પોતાના પુરોગામી દૉનાતરેલોના વશષય બરેતયો-
લદો પાસરે વશલપકલા શીખિા ગયો. માઇકલૅનજ રેલોએ વચત્કલા અનરે વશલપકલામાં પ્રદાન 
કયુાં છરે. ફલૉરરે નસના શ્રેષ્ઠી અનરે કલાના આશ્યદાતા મરેકડચી પકરિારના િડા લોરરે નઝો 
મરેકડચીએ તરેનરે પોતાના મહરેલમાં શરૂ કરરેલી વશલપકાય્કશાળામાં આમંત્રયો, તયારથી તરેની 
કીવત્ક ફરેલાિા માંડી. તરેનાં વચત્ો અનરે વશલપોમાં માનિઆકૃવતઓની પૂણ્કતા જોિા મળરે 
છરે. ‘ડરેવિડ’નું વશલપ (1501-04, 18’’) હાલ અકાદમી ફલૉરરે નસમાં છરે. ડરેવિડની આકૃવત 
સંપૂણ્ક નનિ છરે. ડાબા પગની પાની જમીનથી સહરેજ ઊંચી રાખીનરે કોઈ રમતિીરની 
કરે કુસતીબાજની અદાથી સહરેજ ત્ાંસો તરે ઊભો છરે. દૉનાતરેલોના સરેનટ જયૉજ ્કની જ રેમ 
એનજ રેલોનો ડરેવિડ જગતનરે જોતો જણાય છરે. એનજ રેલો થોડો સમય રોમમાં રહો હતો, 
તયારરે  તયાંનાં ગ્ીક વશલપોમાં જણાતી સનાયુઓની મોહકતા કરે તરેનાં સૌંદય્ક તરેના ધયાનમાં 
આવયાં હતાં તરેથી આ તતિ પાછળથી તરેનાં વશલપોની એક વિશરેષતા બની ગઈ. છતાં 
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ડરેવિડના વશલપનરે પરંપરાગત પ્રાચીન વશલપ ન કહી શકાય. સિાાંગસંપૂણ્ક માનિદરેહનરે 
કંડારિામાં માનિશરીરરચનાનો પૂણ્ક અભયાસ અનરે એક કુશળ વશલપીની આિડત 
અહીં જોિા મળરે છરે.

વપએટાનું વશલપ

તરેનું બહુ જણીતું વશલપ ‘વપએટા’(Pieta)નું (1409) છરે. તરે રોમના સરેનટ પીટરની 
બવસવલકામાં સચિાયરેલું છરે. ક્રૉસ પર મૃતયુ પામરેલા ઈસુના મૃતદરેહનરે એમની માતા મૅરી 
ખોળામાં લઈનરે બરેઠાં છરે. વલયોનાદયો દ વિનચીના વત્કોણાકાર જ રેિા વપરાવમડ સંયો-
જનનો એનજ રેલોએ પ્રથમ િાર વશલપમાં પ્રયોગ કયયો છરે. પરંપરાગત અવભવયવકતની 
વિરુદ્ અહીં મૅરી પોતાના પુત્ના મુખ પર દૃવષ્પાત કરતાં નથી બલકરે ઢળરેલાં નયન 
ઈશ્વરીય ઇચછાનો સિીકાર કરરે  છરે અથા્કત્ જ રે કંઈ થયું (ઈસુનું મૃતયુ) તરે ઈશ્વરની ઇચછાનું 
પકરણામ છરે. પૂરા કદના ઈસુની આકૃવતની તુલનાએ માતા મૅરીની લાંબાં િસ્ત્રોિાળી 
આકૃવત કંઈક મોટી છરે. જો મૅરીની આકૃવત ઊભરેલી હોત તો તરે આશરરે  સાતરેક ફૂટ 
જ રેટલી થાય, પણ બરેઠરેલી વસથવત અનરે લાંબાં િસ્ત્રોનરે કારણરે ભવય જણાય છરે. ઉંમરમાં 
મૅરીનરે કલાકારરે  ઈસુની ઉંમર કરતાં નાનાં દશા્કવયાં છરે. જોકરે મસતક અનરે ચહરેરો ઈસુના 
ચહરેરા જ રેટલું જ કદ ધરાિરે છરે. માતા અનરે પુત્ના આલરેખનમાં જોિા મળતી વભન્નતા એ 
વશલપના સંયોજનની વિશરેષતા છરે. મૅરીના મુખ પર શોક નહીં પણ સૌમયતા અનરે શાંવત 
જોિા મળરે છરે. ઈસુના શરીર પર દરેખાતી ઉપસાિરેલી નસોનરે લીધરે ઈસુ મૃત જણાતા 
નથી, તરેનરે બદલરે તરે શાંત વનદ્રામાં પોઢી ગયા હોય એિું લાગરે છરે. સૂતરેલી વયવકત(ઈસુ)
ની સાથરે ઊભરેલી (બરેઠી) વયવકત(મૅરી)ની આકૃવત સાથરે સંયોજન કરીનરે માઇકલૅનજ રેલોએ 
યુિાનિયરે જ આ વસદ્ કયુાં છરે. આ પ્રકારનું સંયોજન લાંબા સમયના મહાિરા પછી 
પાકટ િયરે વસદ્ થતું હોય છરે.
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‘ડાઇંગ સલરેિ’ (મૃતયુ પામતો ગુલામ)

માઇકલૅનજ રેલોની અનય વશલપાકૃવતઓ નીચરે પ્રમાણરે છરે :

‘ડાઇંગ સલરેિ’ (મૃતયુ પામતો ગુલામ - 89’’) નામનું વશલપ 1515-1516 દરવમયાન 
તરેણરે ઘડું હતું. હાલ તરે લુવ્ર(પૅકરસ)માં સચિાયરેલું છરે. ‘ધ કરબરેવલયસ સલરેિ’ (1513-16, 
82.5’’)નું વશલપ પણ અહીં જ આિરેલું છરે. ફલૉરરે નસના સાનટો વસપકરટોમાં િધસતંભ 
પર જડરેલા ઈસુનું ભાિિાહી કાષ્ઠવશલપ છરે. મોઝીઝનું ભવય વશલપ (1513-15, 8’-
4’’) રોમના વિનચોવલના એસ. વપએટ્રોમાં આિરેલું છરે. દાઢીની લાંબી લટો એકબીજી 
સાથરે આમળાઈનરે િળ ખાતી હોિાથી આકષ્કક છરે. તરેણરે સાન લોરરે નઝો મરેકડચી અનરે 
ગુવલઆનોની કબરના અલંકરણનું કામ કયુાં. ગુવલઆનોની કબર (1524-34, િચચરેથી 
71’’ ઊંચી) પર કદિસ અનરે રાવત્નાં વશલપ કંડારરેલાં છરે. ‘િવજ ્કન ઍનડ ચાઇલડ’નું 
વશલપ (1530-34) ફલૉરરે નસમાં મરેકડચી ચૅપલમાં છરે. ‘રોનડાવનવન વપએટા’ નામનું વશલપ 
(1550-1564, 77.5’’) વમલાનમાં આિરેલું છરે. ઈસુ અનરે મૅરી બંનરે ઊભાં છરે. ઈસુની 
પાછળ ઊભાં રહરેલાં મૅરીએ પોતાના હાથ ઈસુના ખભરે ટરેકવયા છરે અનરે લગભગ ઈસુ 
પર ઝૂકી ગયરેલાં દશા્કવયાં છરે.
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મોઝીઝ

રિાનસમાં માઇકલ કોલોમબરે (1430-1515) નામનો વશલપી થઈ ગયો. નરેનતરેસ કરેથી-
ડ્રલમાં વબ્ટાનીના ડુકની કબર પરનું કરેટલુંક વશલપકામ તરેણરે કયુાં હતું. તરે જ રીતરે વબ્-
ટાનીના રિાનસી બીજ અનરે તરેની પતની માગા્કરરે ટ દ ફોઇકસની કબર પર પણ વશલપાંકન 
કયુાં હતું. જમ્કનીમાં વગલગ એસરેલસક્રીબર, લૉય હરેકરંગ અનરે પીટર વિસયર નામના વશ-
લપીઓએ પોતાનું પ્રદાન આપયું હતું. નયુરરે  બજ ્કના સરેનટ સરેબાદના ચચ્કમાં સરેનટ પોલના 
વશલપની રચના પીટરની છરે. તરેનું બીજુ ંઉલ્રેખનીય વશલપ કકંગ આથ્કરનું છરે. સપરેનમાં 
બુગયોસ(Burgos)ના બાતયોલોમરે ઓડયોનરેઝ (Bartolome Ordonez) અનરે કદએગો-દ-
-વસલો(Diego de Siloe)નું વશલપ કલાના ક્રેત્રે જણીતું છરે. બાતયોલોમરેએ કફલીપ ધ હૅનડ-
સમ અનરે જોઆના ધી મરેડની કબર પર સરેનટ જહૉન ધ બૅવપટસટનું સુંદર વશલપ કંડારરેલું 
છરે. કદએગોનું વશલપકામ બુગયોસના કરેથીડ્રલના ઑલટર (altar) પર જોિા મળરે છરે. વશલપી

ચાર સંતોનું વશલપ
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નન્ની-દી-બનકોએ ઘડરેલ ‘ચાર સંતો’નું વશલપ ફલોરરે નસના સાન માઇકરેલમાં 
આિરેલું છરે. તરે માનિકદનું છરે. બોલોનિામાં આિરેલ સરેનટ પરેટ્રોવનઆના ચચ્કમાં જ રેકોપો 
ડરેલ્ા કિરેવસ્કયા દ્ારા ઘડરેલ ‘આદમનું સજ ્કન’ વશલપ અધ્કમૂત્ક છરે. આદમનરે ધીમરે ધીમરે 
ભૂવમમાંથી ઊભો થતો નનિ અિસથામાં દશા્કવયો છરે.

આદમનું સજ ્કન

2. સ્થા્પત્ય

નિજગૃવત કાળનું સથાપતય બરે િગ્કમાં વિભકત છરે : (1) પ્રારંવભક નિજગૃવત 
(Early Renaissance)નું અનરે (2) ઉચચ નિજગૃવત (High Renaissance)નું સથાપતય. 
ફલૉરરે નસમાં કફવલપપો બ્ુનરેલ્રેસકી (Filippo Brunelleschi)નાં સથાપતયકીય કાયયોથી 
પ્રારંવભક નિજગૃવતની શૈલીની શરૂઆત થઈ. તરેણરે બાંધકામની પ્રાચીન પદ્વત સથા-
પતયમાં ફરીથી અખતયાર કરી. ફલૉરરે નસના કરેથીડ્રલનું બાંધકામ એ તરેની મોટી વસવદ્ 
ગણાય છરે. આ કરેથીડ્રલની શરૂઆત 1296માં આનયોલફો-દ-કમબીઓ દ્ારા થઈ હતી. 
તરેના ઘુંમટની કડઝાઇન કફવલપપોએ કરી હતી (1420–36). તરેનો ઘુંમટ 423 મીટર 
વયાસનો છરે. બાંધકામની દૃવષ્એ તરે ખરો ઘુંમટ નથી. અષ્કોણીય કાંઠલા (drum) પર 
તરેની રચના કરરેલી છરે. આઠ મજબૂત રીબસ (ટરેકાઓ) તરેની બાજુઓનરે 
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જોડરે છરે. ઘુંમટની સૌથી ઉપર લરેનટન્કનો ભાગ છરે અનરે તરે 105 મીટરની ઊંચાઈએ 
છરે. સમગ્ શહરેરમાં તરે સિ્કથી ઊંચી ઇમારત છરે. ફલૉરરે નસના સેંટ લોરરે નઝોના ચચ્કનું 
બાંધકામ તરેનું છરે. ફલૉરરે નસની ફાઉનડવલંગ હૉવસપટલના મુખભાગમાં કોકરવનથયન

સતંભો પર ટરેકિરેલ કમાન છરે. સાનતા કુ્રઝ (Santa Cruce) ચચ્કમાં આિરેલ પૅઝી 
ચૅપલ(Pazzi Chaple)ની રચના તરેણરે કરી હતી. તરેના મુખભાગમાં વશષ્ સુશોભનો 
મૂકિામાં આવયાં છરે. તરેનો ઘુંમટ તરેણરે બાંધયો હતો. ફલૉરરે નસમાં રાજમહરેલોનાં સથાપતયનો 
પણ વિકાસ થયો હતો. િરેપારી કુટુબંો જ રેઓ કાપડના વયિસાય સાથરે સંકળાયરેલા હતા 
તરેમણરે આ પ્રકારના સથાપતયના બાંધકામમાં િધુ રસ દાખવયો. તરેમના મહરેલમાં ભોંય-
તવળયરે કાયા્કલય અનરે િખાર આિરેલાં હતાં. જયારરે  બીજ અનરે ત્ીજ મજલરે રહરેિાના 
ઓરડા હતા. આિા રાજમહરેલ ત્ણ મજલાના હતા. અંદરના ભાગરે ભોંયતવળયરે ચોક 
હતો. ચોકનરે ફરતી કમાનશ્રેણી (arcade) સતંભો પર અિલંવબત હતી. આ પ્રકારનું 
ઉતિમ ઉદાહરણ મરેકડચી કરક્કાડવી પૅલરેસ છરે. માઇકલૅનજ રેલોએ તરેનું બાંધકામ કોવસમો દી 
મરેકડચી અનરે લોરરે નઝો માટરે કયુાં હતું. ચોકમાં આિરેલ ભવય સોપાનશ્રેણી દ્ારા વપઆનો 
નોવબલરે (Piano Nobile – ઉમદા ઓરડાઓનો મજલો) પર જિાય છરે. તરેનો મુખભાગ 
પથથરના મોટા બલૉકસ િડરે બાંધરેલો છરે. ભોંયતવળયરે કમાનાંકકત પ્રિરેશદ્ારો છરે. બીજ 
અનરે ત્ીજ મજલાની જોકડયા બારીઓ (twin windows) બરેઝ (base) વિનાની છરે 
અનરે તરે સમતલ થર પર ગોઠિાયરેલી છરે. બારીઓની ઉપર કમાન છરે. મુખભાગ વશષ્ 
થરો િડરે અલંકૃત છરે. વપટ્ટી પૅલરેસનો ઉપયોગ િત્કમાનમાં વપકચર ગૅલરી તરીકરે થાય છરે. 
બ્ુનરેલલરેસકીના પલાન પછી તરેનું બાંધકામ કરિામાં આવયું હતું. પરેલરેઝો મરેકડચીના કરતાં 
તરે ચકઢયાતો નથી. સટ્રોઝી પૅલરેસ 1490માં બરેનરેડરેટ્ટો દ માઈઆનો અનરે ક્રોનરેકા દ્ારા 
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બાંધિામાં આવયો હતો. રુસરેલ્ાઈ પૅલરેસ વલયો બાવટ્ટસતા આલબટવી દ્ારા બાંધિામાં 
આવયો. વશષ્ સુશોભનથી તરેનરે િધુ અલંકૃત બનાવયો છરે. તરેણરે સાન રિાવનસસકો (કરવમની) 
અનરે સાનતા આવનડ્રયા(મનટઆુ)નાં દરેિળો પણ બાંધયાં હતાં. સાનતા આવનડ્રયાનું દરેિળ 
મહતિનું છરે, કારણ કરે રરેનરેસાં કાળનાં ઘણાં બધાં દરેિળો તરેનરે ધયાનમાં રાખીનરે બાંધરેલાં છરે.

સેંટ લોરરે નઝોના ચચ્કના અંદરનો ભાગ

સોળમી સદી દરવમયાન બાંધકામની પ્રિૃવતિનું કરેનદ્ર ફલૉરરે નસથી રોમ બદલાયું. 
બ્ામાનટરે, રફાએલ, એનટોવનયો-દ-સાનગાલો અનરે માઇકલૅનજ રેલો જ રેિા પ્રવસદ્ સથપ-
વતઓના સમૂહરે રોમમાં પોપના અનરે રોમન અમીરોના દરબારોનું બાંધકામ કયુાં. પ્રા-
સાદવનમા્કણની પ્રિૃવતિ ચાલુ રહી. ફાનદેસ પૅલરેસ ઉચચ રરેનરેસાં શૈલીનું ઉદાહરણ છરે. 
એનટોવનયો વગયાકોમો ડરેલા પોટા્કએ તરેનું કામ કયુાં હતું. માઇકલૅનજ રેલોએ તરેની કોવન્કસની 
કડઝાઇન તૈયાર કરી હતી. તરેનરે ત્ણ મજલા છરે. તરેના મધયનો પ્રિરેશ કમાનાંકકત છરે 
અનરે તરેની પર ઝરૂખો છરે. બારીઓની બંનરે બાજુ સતંભો િડરે રિરેમ કરરેલી છરે અનરે ઉપર 
પરેકડમરેનટસ છરે. જોકરે ભોંયતવળયાની બારીઓ ઉપર પરેકડમરેનટસ નથી. પ્રથમ મજલરે 
વત્કોણાકાર અનરે િળાંક(curved)િાળા પરેકડમરેનટસ આંતરરે  આંતરરે  છરે, જયારરે  બીજ 
માળની બારીઓ પર માત્ વત્કોણાકાર જ પરેકડમરેનટસ છરે. તરેની અંદરનો ચોક ઉચચ 
રરેનરેસાં શૈલીની વિવશષ્તાિાળો છરે. ભોંયતવળયરે ડૉકરક, બીજ માળરે આયોવનક અનરે 
ત્ીજ માળરે કોકરવનથયન ઑડ્કરના સતંભો છરે. દોનાતો બ્ામાનટરે રોમમાં શરૂઆતના ઉચચ 
રરેનરેસાંનાં િષયો દરવમયાન કામ કયુાં. તરેણરે િરેકટકનની નજીક ટરેવમપએટો દી સાન વપએટ્રો 
નામનું નાનું િતુ્કળાકાર ચચ્ક બાંધયું. ઊંચા ડ્રમ પર આિરેલા ઘુંમટ િડરે તરે આચછાકદત 
છરે. ચચ્કનરે ફરતી સતંભાિવલ છરે.
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સરેનટ પીટસ્ક કરેથીડ્રલ

ઉચચ રરેનરેસાં કાળના દરેિળ સથાપતયની મહાન વસવદ્ રોમમાં આિરેલ સરેનટ પીટસ્ક 
બવસવલકા છરે. સૌપ્રથમ સમ્રાટ કૉનસટનટાઇનરે સરેનટ પીટરની કબર પર તરેનું બાંધકામ 
કરાવયું હતું. પ્રારંવભક વરિસતી દરેિળોના નમૂના પ્રમાણરે તરે બાંધિામાં આવયું હતું. 
મધયકાળ દરવમયાન તરે વરિસતી જીિનનું કરેનદ્ર હતું. આ પ્રવસદ્ ઇમારત પડી જિાની 
તૈયારીમાં હતી તયારરે  તરે નિરેસરથી બાંધિાનું આયોજન થયું. જુવલયસ બીજએ તરે 
ભવય રીતરે બાંધિાનું નક્કી કયુાં. દસ જ રેટલા સથપવતઓએ તરેના આયોજન અનરે બાંધ-
કામમાં 120 િષ્ક દરવમયાન કામ કયુાં. 1546માં માઇકલૅનજ રેલોનરે તરેના સથપવત તરીકરે 
વનયુકત કરિામાં આવયો. 1564માં તરેનું મૃતયુ થયું તયાં સુધીમાં ઘુંમટના ડ્રમના શીષ્ક 
સુધીનું બાંધકામ પૂરંુ થયું હતું. ઍનજ રેલોના રરેખાંકન પ્રમાણરે જ તરેના ઘુંમટનું બાંધકામ 
પૂરંુ કરિામાં આવયું. 1606-1626 દરવમયાન મધય મંડપનો વિસતાર કરિામાં આવયો 
અનરે મુખભાગનું બાંધકામ કરિામાં આવયું. 1656-63 દરવમયાન સતંભાિવલનું ઉમરેરણ 
કરિામાં આવયું. તરેની અંદરની લંબાઈ 187.5 મીટર છરે, ક્રૉસની ટોચ સુધી ઘુંમટની 
ઊંચાઈ 133 મીટર છરે અનરે ઘુંમટનો વયાસ 42 મીટર છરે. ચચ્કની અંદરનું સૌંદય્ક આજ રે 
પણ પાછળના ભાગરેથી દશ્કનીય છરે.

રિાનસમાં રાજ રિાવનસસ પ્રથમ (પ્રારંવભક રરેનરેસાં) અનરે હરેન્ી વદ્તીય(ઉચચ રરેનરેસાં)
ના સમય દરવમયાન સથાપતયનો વિકાસ થયો. રિાવનસસરે અનરેક ભવય શરેટો અનરે મહરેલો 
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બંધાવયાં. બલોઇસનું શરેટો(Chateaux at Blois)ની અંદરની ચક્રાકાર (spiral) સીડીના 
સુશોભનમાં રરેનરેસાં અનરે ગૉવથક શૈલીનો સમનિય થયરેલો છરે. કરેમબોડ્કના શરેટોની છત 
તરેનું નોંધપાત્ લક્ણ દશા્કિરે છરે. ફોનટરેઇનરેબલરેયુ પૅલરેસનું વિસતરણ રિાવનસસ પ્રથમરે કરાવયું 
હતું. રિાવનસસ પ્રથમરે કુલ આઠ શરેટો બંધાવયાં હતાં. વપયરરે  લરેસકોટ, કફવલબરેટ્ક દી ઓમદે, 
જ રેકયુસ એનડ્રોયુએટ, દુ કરેકદેયુ, વજન બુલ્રેનટ રિાનસના રરેનરેસાં કાળના સથપવતઓ હતા.

પૅકરસમાં આિરેલ લુવ્રનો મહરેલ રિાનસનું રરેનરેસાં કાળનું અગ્ગણય સથાપતય છરે. 
નરેપોવલયન ત્ીજએ તરેનો તયાગ કયયો તયાં સુધી તરે રાજમહરેલ તરીકરે િપરાશમાં હતો. 
વિશ્વનો તરે સૌથી મોટો (લગભગ 49 એકર) રાજમહરેલ છરે. િત્કમાનમાં તરે વિશ્વના 
એક સૌથી વિખયાત મયુવઝયમ – મુઝી નરેવમયોના દ લુવ્ર તરીકરે િપરાય છરે. 1546માં 
રાજ રિાંસિા પહરેલાએ બાંધકામ શરૂ કરાવયું હતું એ પછી સમયાંતરરે  તરેમાં જુદા જુદા 
વિભાગો ઉમરેરાતા ગયા. વિશરેષ કરીનરે સકિરેર કોટ્કનો તરેનો મુખભાગ અનરે તરેની પૂિ્ક પાંખ 
ઉલ્રેખનીય છરે. સકિરેર કોટ્કના મુખભાગનું બાંધકામ સથપવત વપયરેરરે  લરેસકોટ અનરે વશલપી 
ગૌજોનરે હરેન્ી બીજના શાસનકાળ દરવમયાન કયુાં હતું. તરેની સપ્રમાણતા, કોમળતા, 

લુવ્રનો મહરેલ

સુંદર કડઝાઇન અનરે સુશોભનમાં રિરેનચ કલા જોિા મળરે છરે. પ્રથમ મજલરે અધ્કસતંભો 
(pilasters) બારીઓનરે છૂટી પાડરે છરે. બારીઓ ઉપર પરેકડમરેનટસની રચના છરે. અણીદાર 
છત ઉતિરની લાક્વણકતા દશા્કિરે છરે. પૂિ્કના મુખભાગનરે પુન: નમૂનરેદાર બનાિિા માટરે 
લૂઈ ચૌદમાએ ઇટાલીમાંથી મહાન કલાકાર બવન્કનીનરે તરેડાવયો, પરંતુ લૂઈનો રાષ્ ્રીય 
વિરોધ થતાં તરેનરે દૂર કરિામાં આવયો. તરેથી આ ઇમારત રિરેનચ કલા પ્રમાણરે વનમા્કણ 
પામી. ફલાઉડ પરેરોલટરે તરેનરે રિરેનચ સથાપતયની એક મહાન કૃવત બનાિી. લગભગ ત્ણ 
સદીથી પણ િધુ સમય (1547-1878) તરેના બાંધકામ પાછળ થયો હતો.
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સપરેનમાં 1556-1650 દરવમયાન વશલપી બરેલરેનસો બરેરુગરેટરે અનરે સથપવત જુઆન 
દી હરેરરેરાનું સપૅવનશ રરેનરેસાંમાં આવધપતય હતું. બરેરુગરેટરે કરેથીડ્રલસમાં માબ્કલની અનરેક 
કબરો બાંધી છરે. કડ્રડ પાસરે આિરેલું એસકોકરયલ (Escorial) ઘુંમટ-આચછાકદત ચચ્ક 
(1559-1584) સપૅવનશ રરેનરેસાંનો ઉતિમ નમૂનો છરે.

ઇંગલૅનડમાં હરેન્ી આઠમાના સમય(1509-1660)માં ચચ્કનાં અનરેક વશલપો અનરે 
વચત્ોનો પ્રૉટરેસટનટ ચળિળનરે કારણરે નાશ થયો હતો. ઇંગલૅનડની રરેનરેસાં એવલઝાબરેથન 
(1538-1603) અનરે જ રેકોવબયન (1603-1625) ગાળામાં િહેંચાયરેલ છરે. એવલઝાબરેથન 
સમયની ઇમારતો – હરેડન હૉલ, હાડ્કવિક હૉલ, કકબવી હૉલ અનરે લોનગલીટ હાઉસ 
ઉલ્રેખનીય છરે. આ સમયના સથાપતયની બારીઓ H અનરે E આકારની હતી. જહૉન 
શૂટરે અનરે જહૉન થોપદે આ સમયના નામાંકકત સથપવતઓ હતા.

હોલૅનડમાં બાંધકામમાં ઈંટની સાથરે પથથરોનો પણ િપરાશ થયો છરે. ઍનટિપ્કનો 
ટાઉનહૉલ બરેવલજયમ રરેનરેસાંનું અગ્ગણય ઉદાહરણ છરે. હોલૅનડ વલડનના ટાઉનહૉલ 
પર મુકરશ સથાપતયકલાની અસર િતા્કય છરે.

જમ્કની અનરેક નાનાં-મોટાં રાજયોમાં વિભકત હતું. દરરેક રાજયનરે પોતાની સિ-
તંત્ રાજધાની હતી. કરેનદ્ર સરકારના અભાિનરે લીધરે રિાનસના જ રેિી એકસરખી શૈલી 
અહીં પકરણમી નકહ. જમ્કનીના જ રે ભાગો નરેધરલૅનડ, ઇટાલી અનરે રિાનસની નજીક 
હતા તરે ભાગોમાં તરે દરેશોની શૈલીની અસર પડી. જમ્કનીમાં દરેિળ અનરે રાજમહરેલના 
સથાપતયના પ્રમાણમાં મયુવનવસપલ સથાપતયનો ઘણો વિકાસ થયો. નયુરરે મબગ્ક, સટ્રરેસબગ્ક 
અનરે સટટુગાટ્કમાં 16મી સદી દરવમયાન સથાવનક જમ્કની રરેનરેસાં શૈલીનો વિકાસ થયો. 
હરેડલબગ્કનો કકલ્ો જમ્કની રરેનરેસાંનો ઉતિમ નમૂનો છરે. લૂઈ 14માના સમયમાં તરેનો 
નાશ થયો હતો.
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1. વિલ્પકલથા 

ઉચચ પુનરુતથાન (High Renaissance) કાળના કલાકારોની કૃવતઓ સિાાંગ-
સંપૂણ્ક ગણાઈ તથા હિરે એ કદશામાં કશું જ કરિાનું રહરેતું નથી એિું એ કાળ પછીના 
કલાકારોનરે લાગિા માંડું. વચત્ અનરે વશલપના ક્રેત્રે નિી કદશા મરેળિિા સંશોધન 
થિા લાગયાં. આ બંનરે ક્રેત્રે હિરે નિીન દૃવષ્ની જરૂર હતી. ઈ. સ. 1520-1600ના 
સમય દરવમયાન ઇટાલીમાં થયરેલી એક ચોક્કસ પ્રકારની કલાપ્રિૃવતિ અનરે લાક્વણકતા 
માટરે ‘મૅનરેકરઝમ’ શબદનો ઉપયોગ થિા લાગયો. કલાના ઇવતહાસકાર અનરે મૅનરેકરસટ 
ગણાતા જયૉવજ ્કયો િાસારીએ આ પ્રયોગ પ્રયોજયો હતો. આ શૈલી ઇટાલીની બહાર 
પણ પ્રસરી હતી. કોઈ ચોક્કસ સથળ-સમયનાં બંધન તરેનરે ન હતાં. વશલપમાં સનાયુઓના 
નાનામોટા થિાની કક્રયામાં થોડી અવતશયોવકત જોિા મળરે છરે. કલાશાળાઓ-એકૅડરે-
મીઓની સથાપના થતાં એક જ કલા-ગુરુ પાસરે શીખિાની શૈલી કરે પદ્વતનરે બદલરે 
કલાશાળાની સમનિયાતમક િલણ અપનાિિાની શરૂઆત થઈ. ફલૉરરે નસમાં મૅનરેકરસટ 
ચળિળ 1515-1517 દરવમયાન વચત્કારો દ્ારા આરંભાઈ. વશલપકલામાં તરે પછીના 
કાળરે લગભગ 1535માં વિકસી.

ફલૉરરે નસમાં ‘મૅનરેકરઝમ’નો પ્રયોગ વશલપમાં બરેવનડનરેલ્ી (Bandinelli) દ્ારા શરૂ 
થયો. તરેણરે આ શૈલીમાં ‘હરકયુલસ ઍનડ કરેકસ’ નામના વશલપની રચના 1534માં કરી. 
દસ િષ્ક પછી ફલૉરરે નસનરે એક સાચો કલાકાર – બરેનિરેનુતો ચરેવલ્ની (Benvenuto 
Cellini, 1500-71) મળ્ો. તરે સોની અનરે વશલપી હતો. રાજ રિાવનસસ 1લા માટરે તરેણરે 
બનાિરેલું સોનાનું લિણપાત્ (salt cellar, 1539-43) એકમાત્ તરેનું મુખય કામ છરે. હોડી 
આકારના આ લિણપાત્નરે નરેપચૂનના રક્ણ નીચરે મૂકયું છરે. જયારરે  મરી મૂકિા માટરે નાનું 
કમાનાકાર પાત્ છરે અનરે તરેની ઉપર પૃથિીદરેિીની આકૃવત મૂકી છરે. પાત્ના પાયાના ભાગરે 
ચાર તુઓ અનરે કદિસના ચાર પ્રહરની વશલપમાં રજૂઆત કરી છરે. આમ આ પાત્ 
િૈવશ્વક અથ્કસૂચનનો સંકરેત કરરે  છરે. માઇકલૅનજ રેલો દ્ારા રવચત મરેકડચીની કબર પર પણ 
આ પ્રકારનું આલરેખન જોિા મળરે છરે. ચરેવલ્નીની બીજી કૃવત ‘પવસ્કયસ’ (Perseus) છરે. 
1545માં ગ્ાનડ ડૂક કોવસમો 1લાએ તરેનરે આ ધાતુવશલપનું કામ સોંપયું હતું. સુિણ્કકાર 
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તરીકરેની તરેની કલા અહીં પૂરરેપૂરી છતી થાય છરે. દૃૉનાતરેલોના ‘ડરેવિડ’ની આ વશલપ 
યાદ અપાિરે છરે. આમાં કહંસાતમક આિરેગની માિજત તરેણરે લાવલતયપૂણ્ક રીતરે કરી છરે, 
તરે રીવતિાદી કલાના ગુણ દશા્કિરે છરે. ચરેવલ્નીની તરેના સમયના થોડા કલાકારો પૈકીનો 
છરે, જ રેણરે માઇકરેલૅનજ રેલોની નકલ કરી નથી.

સરેબાઇન સ્ત્રી પર બળાતકાર

રિાવનસસકો વપ્રમાકટવસસયો (Francesco Primaticcio) રિાવનસસ 1લાના દરબારમાં 
ચરેવલ્નીનો હરીફ હતો. વપ્રમાકટવસસયોએ રાજકુટુબંનાં મકાનોના મહતિના ઓરડાની 
અંદર સટકુોમાં સુશોભનાતમક વશલપોનું કામ કયુાં હતું. રિાવનસસ 1લાએ રોકરેલા ચરેવલ્ની, 
વપ્રમાકટવસસયો અનરે અનય ઇટાવલયન કલાકારોએ સોળમી સદીની મધયમાં ‘મૅનરેકરઝમ’ 
કલાનરે આગળ પડતી (dominant) કલા બનાિી, અનરે તરેમની અસર રાજદરબારમાંથી 
ઘણરે દૂર રિાનસ સુધી ફરેલાઈ. દુઆઈના યુિાન વશલપી જયાં દી બોલોન (Jean de 
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Boulogne – Giovanni Bologna, 1529-1608) સુધી આ અસર પહોંચી. ઇટા-
વલયન નામધારક આ વશલપી મૂળમાં રિરેનચ હતો અનરે ફલૉરરે નસમાં સથાયી થયો હતો. 
છરેલ્ી ત્ણ સદી દરવમયાન તરે ફલૉરરે નસનો સૌથી િધુ લોકવપ્રય વશલપી હતો. તરેની 
કાંસયમૂવત્ક ‘એપોલો’ની મુદ્રા શરીરના િધુમાં િધુ િળાંકોનું લાવલતય દશા્કિરે છરે. તરેનું 
બીજુ ંજણીતું વશલપકામ ‘ધ રરેપ ઑવ્ સરેબાઇન િુમન’ (સરેબાઇન સ્ત્રી પર બળાતકાર) 
નામનું છરે. પ્રાચીન રોમની અનુશ્ુવતમાંથી વિષય પસંદ કરિામાં આવયો છરે. દકરયાપા-
રના સાહવસક માણસોની એક ટોળી તરેમના પડોશના પ્રદરેશ–સરેબાઇન–માં સ્ત્રીઓની 
શોધમાં જઈ ચઢ્ા. એમની યુવકત પ્રમાણરે એમણરે સમગ્ સરેબાઇન જવતના લોકોનરે એક 
સમારંભમાં આમંત્રયા, તયારરે  તરેઓ શસ્ત્રો સાથરે સરેબાઇન લોકો પર તૂટી પડા અનરે 
તરેમની સ્ત્રીઓનું બળજબરીથી અપહરણ કયુાં. આ વશલપમાં બરે પુરુષ અનરે એક સરેબાઇન 
સ્ત્રીનરે દશા્કવયાં છરે. ત્ણરે નનિ આકૃવતઓનું સંયોજન ચક્રાકાર (spiral) છરે, જ રે વશલપની 
વિશરેષતા છરે. ત્ણરે વિરોધી પાત્ો એકસમાન કક્રયા(action)માં ગૂંથાયરેલાં દશા્કવયાં છરે. 
સોળમી સદીના અંતભાગમાં તરેણરે રચરેલું એપપરેવન્નનો (Appennino) નામના વશલપનું 
સંયોજન વત્કોણાકાર છરે. પ્રવસદ્ મરેકડચી વિલાના ગાડ્કનના સુશોભન માટરે આ વશલપ 
તૈયાર કરિામાં આવયું હતું. પિ્કતના દરેિ એપપરેવન્નનોની આકૃવત પશ્ાતના નૈસવગ્કક 
િાતાિરણનરે લીધરે આકષ્કક લાગરે છરે. કુદરતી પિ્કતમાંથી જ આકૃવત કોતરી કાઢી હોય 
તરેમ લાગરે છરે. તરેની અનય કૃવત ‘મકયુ્કરી’ ફલૉરરે નસના નૅશનલ મયુવઝયમમાં સચિાયરેલી 
છરે. તરેનો જમણો પગ દોડિાની ગવતમાં પાછળથી ઊંચો લીધો છરે, જયારરે  ડાબા પગના 
પંજ પર સમગ્ શરીર ટરેકિાયરેલું છરે. જમણો હાથ સરેબાઇન સ્ત્રીના હાથની મુદ્રા પ્રમાણરે 
ઊંચો કરરેલો છરે. જયાં દી બોલોનનાં વશલપોમાં રીવતિાદી કલાની મુખય લાક્વણકતાઓ 
જ રેિી કરે પ્રવશષ્ કલાનું સૌંદય્ક, ગવત, શવકત અનરે પ્રિત્કમાન અવભવયવકતના ગુણો 
વયકત થાય છરે. તરેણરે રચરેલા ફુિારાનાં વશલપોમાં બહુઆયામી દૃવષ્કોણ અનરે નાટ્યાતમક 
અવભવયવકત ભારોભાર િરતાય છરે, તરેની અસર બરોક યુગના વિખયાત વશલપી બનવીની 
પર થઈ હતી.

વપએટ્રો તાકા (Pietro Tacca) જયાં દી બોલોનનો વશષય હતો. ફલૉરરે નટાઇન દર-
બારનો વશલપી હતો. ફકડ્કનાનડ 1લાના સમારકના વશલપાંકનનું કામ તરેનરે 17મી સદીના 
પૂિ્કમાં આપિામાં આવયું હતું. સમારકના પાયાની ચારરે  તરફ ચાર મૂરીશ ગુલામોનાં 
વશલપો ઉલ્રેખનીય છરે. ગુલામોના હાથ પાછળથી સાંકળ િડરે બાંધરેલા છરે. લરેધોન્ક 
શહરેરમાં આિરેલ આ વશલપની રચના તાકાએ 1624માં કરી હતી. ફલૉરરે નસના ફુિારા 
પરના વશલપ ‘ગ્ોટરેસક’(વિવચત્ પ્રાણી)ના વશલપનું સજ ્કન તાકાએ 1627માં કયુાં હતું. 
તરેમાં બરે દકરયાઈ રાક્સોનરે એકબીજની પીઠનરે અડીનરે બરેઠરેલા દશા્કવયા છરે. તરેઓ 
પાણીમાં થૂંકતા હોય તરે રીતરે આલરેખયા છરે. તરેમનાં મોંમાંથી પાણીના ફુિારા નીકળરે એિી 
યોજના છરે. કલાકારની કલપનાશવકતનો ખયાલ આિરે છરે.

મધય યુરોપનાં ધાતુવશલપોમાં મૅનરેકરસટ પ્રયોગો થતા રહા. 16મી સદીના અંતમાં 
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અનરે 17મી સદીના પ્રારંભમાં હબ્કટ્ક ગરેહા્કટ્ક (Herbert Gerhardt), હાનસ કુ્રમપર (Hans 
Krumper) અનરે હાનસ કરકલરે(Hans Reichle)એ મયુવનકના દરબારમાં સમૃવત-સમારકો 
અનરે બગીચા માટરે વશલપોનું સજ ્કન કયુાં. તરેમણરે ફલૉરરે નટાઇન ઢબરે ફુિારાઓનું વનમા્કણ 
પણ કયુાં. જયાં દી બોલોનનો સાચો િારસદાર કહી શકાય એિો આ સમયનો જણીતો 
ડચનો વશલપી એકડ્રયન દી વવ્રસ (Adrien de Vries) હતો. સમ્રાટ રુદોલફ બીજએ 
જયારરે  તરેનરે પોતાની સરેિા માટરે ઇટાલી બોલાવયો તયારરે  એકડ્રયન પોતાની સાથરે પ્રરેગમાં 
ફલૉરરે નટાઇન મૅનરેકરઝમ લાવયો હતો. ‘વિકટરી ઑવ્ રુદોલફ – 2 ઓિર તુકસ્ક’ (1609, 
વિયરેના) નામનું તરેનું જણીતું અધ્કમૂત્ક ધાતુવશલપ છરે. ડચ વશલપી હબ્કટદે ‘સરેનટ માઇકલ 
સલરેવયંગ ધ ડરેવિલ’ નામનું વશલપ મયુવનકના સરેનટ માઇકલના ચચ્ક માટરે રચયું હતું.

જમ્કનીના વશલપી જોજ ્ક ઝુનદે (Jorg Zurn) ઉબવલ્કનજનના સરેનટ વનકોલસના 
ચચ્કની ઊંચી ઑલટર પર વશલપકામ કયુાં. તરેમાં ‘ઍડૉરરેશન ઑવ્ ધ શરેફડ્ક’ નામનું 
વશલપ ધયાનાકષ્કક છરે. સપૅવનશ વશલપી આલોનસો બરેરુગુટરે(Alonso Beruguete)નું 
‘ઍડૉરરેશન ઑફ ધી માગી’ નામનું વશલપ સાન બરેવનટોના ચચ્કની ઑલટર પર હતું. 
હાલ િરેલાડોવલડના મયુવઝયમમાં તરે છરે. આ ઑલટર પરનાં વશલપોનું કામ કરતાં તરેનરે 
છ િષ્ક લાગયાં હતાં (1526-1532). પસંદગી સવમવતએ આ વશલપનો અસિીકાર કયયો 
હતો. 14મી જનયુઆરી 1534ના રોજ તરેનો સિીકાર કરિામાં આવયો. વયાિસાવયક 
ઈષયા્કના લીધરે આ વિલંબ કરિામાં આવયો હોય એિું અનુમાન છરે. 16મી સદીમાં 
સપરેનમાં લોકવપ્રય એિી પોવલક્રોમ (Polichrome) વશલપની ટકૅવનક આલોનસોએ આ 
વશલપમાં અપનાિી હતી. આ પદ્વત પ્રમાણરે લાકડામાંથી તૈયાર કરિામાં આિરેલા 
વશલપની વતરાડો પ્રથમ સટકુોથી પૂરી દરેિાતી, આકારો પર પલાસટર અનરે માટી(clay)
ના વમશ્ણનું પડ ચડાિાતું. તરે પછી આકારો પર સોનાનાં પતરાં લગાિિામાં આિતાં 
અનરે અંતરે ઇસટોફરેદો (estoffado) અથા્કત્ રંગકામ કરિામાં આિતું. સોનાનરે બદલરે 
કયારરેક ચાંદીનો ઉપયોગ પણ થતો. આ પદ્વતમાં અધ્કમૂત્ક વશલપ અનરે વચત્કામનું 
વમશ્ણ જોિા મળરે છરે. આલોનસોનરે તરેના વપતા દ્ારા વચત્કલાની તાલીમ મળી હતી. તરેથી 
અધ્કમૂત્ક વશલપમાં વચત્કામ કરિાની તરેની પાસરે સારી આિડત હતી. આલોનસોએ શરૂ 
કરરેલી આ ટકૅવનક 16મી સદી દરવમયાન આખા દરેશમાં લોકવપ્રય રહી. 17મી સદીમાં 
પકરવસથવત બદલાઈ ગઈ. પ્રથમ વશલપી વશલપ તૈયાર કરતો. તરે પછી વશલપ વચત્કારનરે 
સોંપિામાં આિતું જ રે તરેની પર વચત્કામ કરતો. ટોલરેદોના કરેથીડ્રલમાં આિરેલ ‘ઈિ’નું 
વશલપ આલોનસોની કલાનાં ઉચચ તતિોનરે પ્રગટ કરરે  છરે. 1539-1561 દરવમયાન તરેણરે 
આ કરેથીડ્રલમાં વશલપકામ કયુાં હતું. િાદકિૃંદની જગયા (choir stalls) પર તરેણરે ઓલડ 
ટરેસટામરેનટમાંના કરેટલાક પ્રસંગો વશલપાંકકત કયા્ક.

િરેલાડોવલડમાં બરેરુગુટરેની શૈલીનરે જુઆન દી જુની(Juan de Juni)એ િધુ ના-
ટ્યાતમક બનાિી. મૂળમાં તરે રિરેનચ હતો, પણ ઇટાલીમાં તાલીમ લીધી હતી. તરેની પર 
માઇકલૅનજ રેલો અનરે લૉકુન(Laocoon)ની ઘણી અસર હતી. તરેણરે આ બરે વશલપીઓની 
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કૃવતઓમાંથી ક્રાઇસટની મુખાકૃવત લીધી છરે. જુનીની ટકૅવનક પ્રશંસનીય છરે. એટલરે સુધી 
કરે બરેરુગુટરેની ટકૅવનકથી પણ ચકઢયાતી છરે. તરેનાં અધ્કમૂત્ક વશલપોમાં તરેણરે ઇટાલીની વચ-
યાવસસયાટો (schiacciato) ટકૅવનક અપનાિી. તરેની કૃવતઓ રંગકામ કરરેલ વશલપો ન 
હતાં, પણ તરે વશલપ અનરે વચત્કામનો અદૃ્ભુત સમનિય હતો. અધ્કમૂત્ક વશલપોમાં રંગરે 
પ્રાણ પૂરિાનું કામ કયુાં. આ શૈલીનરે િધુ સાચી રીતરે આદ્-બરોક (proto-Baroque) 
શૈલી કહી શકાય. તરેનું ‘ધ એનટૉમબમરેનટ’ નામનું કાષ્ઠવશલપ િરેલાડોવલડના મયુવઝયમમાં 
છરે. મૃત ક્રાઇસટના શરીરની આજુબાજુ છ વયવકતઓ સાથરેના સમૂહવશલપનું સંયોજન 
ઉતિમ છરે. દરરેક વયવકતમાં નાટ્યાતમક આિરેગ જણાય છરે. ‘બથ્ક ઑફ ધ િવજ ્કન’ તરેનું 
અનય વશલપ છરે. ઍવનટગુયાના ઑલટર પરની વશલપની પૅનલમાં તરે આિરેલું છરે.

સપૅવનશ વશલપી એસતરેબાન જોડ્કન(Esteban Jordan)નું ‘સરેનટ પીટર ઍનડ સરેનટ 
પૉલ’ નામનું વશલપ િરેલાડોવલડના સરેનટ મૅરી મગદાલરેનના ચચ્કની મુખય ઑલટર પર 

‘વનમફ’(પરી)નાં અધ્કમૂત્ક વશલપો

આિરેલું છરે. જુનીના અવભવયવકતિાદ(expressionism)ની તરેની પર અસર છરે. 
ફલૉરરે નટાઇનમૅનરેકરઝમના સથાપક રિાવનસસ 1લાએ ઇટાલીના વજયોિાની બરેવટ્ટસટા રો-
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સો(Giovanni Battista Rosso, 1495-1540)નરે 1530માં વશલપકામ માટરે રિાનસ 
બોલાવયો. તરેણરે રિાવનસસ 1લાની ગૅલરીનું વશલપકામ કયુાં. તરેણરે સટકુો અનરે વચત્કામનું 
સંયોજન કયુાં. િાસતવિક મૂવત્કઓ જ રેટલું જ મહતિ તરેણરે સટકુોનરે આપયું. ગૅલરીના વશ-
લપાંકનનું કામ તરેણરે કરેટલાક વશલપીઓની મદદ લઈ 1536માં પૂરંુ કયુાં.

રિરેનચ વશલપી કફલીપ ઓદાતદેનાએ ‘લાસટ સપર’ નામના સમૂહવશલપનું સજ ્કન 
કયુાં. તરેની કૃવતઓમાં મૅનરેકરઝમ િધુ પડતું જોિા મળરે છરે. ફલરેવમશ વશલપી કોનદેવલસ 
ફલૉકરસ (1518-1575)ની કૃવત ‘કુ્રવસકફકરેશન’માં ક્રાઇસટના માતા મૅરીનું આલરેખન 
ત્ણ િાર કલાતમક રીતરે થયું છરે. હરેન્ી બીજની કબર પર તરેના વશલપનું સજ ્કન જમદે-
ઇન વપલોનરે કયુાં છરે. વપલોનરે રિરેનચ પરંપરાનરે રરેનરેસાંની અસર સાથરે ભરેળિીનરે વશલપોનું 
સજ ્કન કયુાં. પૅકરસના ફૉનટરેઇન દરેસ ઇન્નોસનસ માટરે વજન ગુજોન નામના વશલપીએ 
ઘડરેલ ‘વનમફ’(પરી)નું અધ્કમૂત્ક વશલપ અસરકારક છરે. જમણા ખભા પર પાણીનો કંુભ 
ધારણ કરીનરે ઊભરેલી પરીએ પકરધાન કરરેલાં િસ્ત્રોની સળ આકષ્કક રીતરે આલરેખાઈ 
છરે. તરેનું પ્રરેરણાસ્રોત સંભિત: રોસો છરે. ઘડામાંથી નીકળતું પાણી અનરે િસ્ત્રોની સળમાં 
એકરૂપતા જણાય છરે.

2. સ્થા્પત્ય

રીવતિાદ વચત્કલા અનરે વશલપકલામાં જણાય છરે તરે સથાપતયકલામાં જોિા મળરે છરે 
કરે કરેમ ? જો એમ હોય તો એનાં લક્ણો આપણરે તપાસિાં જોઈએ ? આ પ્રશ્નો હમણાં 
ઊભા થયા છરે. આશ્ય્ક પામિા જ રેિું નથી કરે આપણરે હજુ આ પ્રશ્નોના ઉતિર આપી 
શકયા નથી. જોકરે આજ રે કરેટલીક ઇમારતોનરે રીવતિાદી તરીકરે ઓળખિામાં આિરે છરે. 
આિું એક બાંધકામ ફલૉરરે નસમાં ઉવફફઝીનું છરે. તરેની કડઝાઇન વજયોવજ ્કયો િસારીએ 
કરી હતી. કાયા્કલય માટરે બાંધિામાં આિરેલી આ ઇમારતની બરે હરોળ એકબીજની 
અવભમુખ હતી. બંનરે હરોળનો અંતભાગ છજ (loggia) િડરે જોડાયરેલો હતો. આ 
ઇમારતમાં વશલપાંકનનો અભાિ છરે. બાટયોલોવમયો અમમાનાવતએ ફલૉરરે નસમાં આિરેલ 
પરેલરેઝોવપટ્ટી નામની ત્ણ માળની ઇમારતની કડઝાઇન કરી હતી. ત્ણ માળનો ખયાલ 
કોલોવઝયમ પરથી આવયો હોિાનું જણાય છરે.

રીવતિાદી સથાપતયમાં આવનદ્રયા પલ્ાકડયો(1518-80)નું નામ જણીતું છરે. તરે 
16મી સદીના પાછળના સમયનો મહાન સથપવત હતો. માત્ માઇકલૅનજ રેલો પછી વદ્તીય 
ક્રમરે મૂકી શકાય. તરે વલઓન બરેવટ્ટસટા આલબટવી જ રેિા માનિતાિાદીઓની પરંપરામાં 
ઊભો રહી શકરે તરેમ છરે. જોકરે તરેની કારકકદવી તરેના િતનના નગર વિસરેનઝામાં કરેવનદ્રત થઈ 
હતી. તરેનાં બાંધકામો અનરે સૈદ્ાંવતક લખાણોનરે કારણરે તરેનરે થોડા જ સમયમાં આંતરરા-
ષ્ ્રીય સથાન મળ્ું. તરે ભાર મૂકતો કરે સથાપતયવિિરેક (reason) અનરે ચોક્કસ વિશ્વવયાપી 
વનયમો િડરે શાવસત હોિું જોઈએ. આ બાબત પ્રાચીન સથાપતયમાં સંપૂણ્ક રીતરે જોિા મળરે 
છરે. એિું કહરેિાય છરે કરે તરેણરે તરેના વિચાર અનરે પ્રાચીન પ્રથા પ્રમાણરે મંજૂર હોય તરેની જ
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વિલા રોટોનડા

કડઝાઇન તરેણરે કરી હતી. વિસરેનઝામાં આિરેલા વિલા રોટોનડા તરેણરે બાંધરેલી પ્રવસદ્ 
ઇમારત છરે. સમચોરસ આકારરે  બાંધરેલી આ ઇમારત પર ઘુંમટ ટરેકિરેલો છરે. તરેની ચારરે  
બાજુએ પ્રિરેશચોકીઓ છરે. રોમન મંકદરની સનમુખરે જોિા મળતી પ્રિરેશચોકીના જ રેિો 
તરેનો આકાર છરે. આદશ્ક ચચ્કની વયાખયા આપતાં તરેણરે જણાવયું હતું કરે તરે સંપૂણ્ક પ્ર-
માણબદ્ હોિું જોઈએ અનરે તરેની કડઝાઇન કરેનદ્રિતવી હોિી જોઈએ. આદશ્ક ગ્ામ અનરે 
ઘર માટરે પણ પલ્ાકડયોનો આદશ્ક આ જ હતો. મંકદરના જ રેિી પ્રિરેશચોકી નાગકરક 
સથાપતય જ રેિા ઘરનરે કરેિી રીતરે હોઈ શકરે ? પરંતુ પ્રાચીન સાકહવતયક સામગ્ીનરે આધારરે  
તરેનરે ખાતરી થઈ હતી કરે રોમનાં ખાનગી ઘરોનરે આ પ્રકારની પ્રિરેશચોકી હતી. ઘરનરે 
પ્રિરેશચોકી હોિી એ સૌંદય્ક અનરે ઉપયોવગતાની દૃવષ્એ તરેનરે ઇચછિાજોગ સમજયું હતું. 
િરેવનસમાં આિરેલ સરેનટ વજયોવજ ્કયો મરેગીઓરરેનું ચચ્ક પલ્ાકડયોનું બીજુ ંસજ ્કન છરે. વિલા 
રોટોનડાના સજ ્કન પછીનાં 15 િષ્ક બાદ 1565માં તરેણરે આ ચચ્કના મુખભાગ(facade)
નું બાંધકામ કયુાં.

રીવતિાદી સથપવતઓમાં રોમના વિનિોલા અનરે વજયાકોમો દરેલા પોટા્કનો ઉલ્રેખ 
કરી શકાય. આ બંનરેએ રોમના સરેનટ પીટસ્ક ચચ્કના બાંધકામ િખતરે માઇકલૅનજ રેલોનરે 
મદદ પૂરી પાડી હતી. રોમમાં આિરેલ II જ રેસુ (Gesu = Jesus) ચચ્કનું બાંધકામ (ઈ. 
સ. 1575-84) પોટા્કએ કયુાં હતું. તરેના બાંધકામના આયોજનનો તબક્કો તો 1550માં 
શરૂ થયો હતો. માઇકલૅનજ રેલોએ પોતરે તરેની કડઝાઇન કરિાની ખાતરી આપી હતી; 
પરંતુ બાંધકામ પૂરંુ થઈ શકયું ન હતું. િત્કમાન ચચ્કનો ગ્ાઉનડ પલાન વિનિોલા દ્ારા 
આયોવજત છરે. આ કામ તરેણરે 1568માં સિીકાયુાં. હતું. પાશ્વ્કમાગ્કની જગયાએ ચૅપલસ 
ઉમરેરિામાં આવયા છરે. મધયના મંડપની ઉપરથી આિતો ઝાંખો પ્રકાશ અનરે પૂિ્કમાં 
ઑલટરની ઉપર આિરેલા ઘુંમટના કાંઠલાની વિશાળ બારીઓમાંથી આિતા ઝળાહળ 
પ્રકાશ, આ બંનરે િચચરે જણાતો નાટકીય વિરોધાભાસ તરે આ બાંધકામની વિશરેષતા છરે.
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સરેનટ વજયોવજ ્કયો મરેગીઓરરેનું ચચ્ક

તરેના મુખભાગનું બાંધકામ પોટા્કએ કયુાં હતું. મુખભાગમાં નીચરેના માળરે જણાતા 
અધ્કભીંતા (pilasters)ની છ જોડ તરેમજ ત્ૂટક મોભ(broken architraves)ની કડઝાઇન 
માઇકલૅનજ રેલોના સરેનટ પીટસ્ક બહારના ભાગમાંથી લરેિામાં આિી છરે. ઉપરના માળરે પણ 
આ જ પ્રકારની કડઝાઇન છરે. જોકરે તરેમાં અધ્કભીંતાની ચાર જોડ છરે. આ મજલાની 
બાજુનાં બંનરે પાંવખયાંમાં સક્રોલ આકારના બટ્રરેવસસ છરે. મુખભાગની સૌથી ઉપર વિશાળ 
પરેકડમરેનટ છરે. II જ રેસુનરે આપણરે કઈ શૈલી તરીકરે ઓળખાિીશું ? સપષ્ત: તરેમાં થોડરેક 
અંશરે પલ્ાકડયોની અસર છરે તરેમજ માઇકલૅનજ રેલોના સમયના ફલૉરરે નસના સથાપતયની 
અસર પણ છરે. ઉવફફઝીનરે રીવતિાદીનું લરેબલ લગાિી શકાય, પણ ક્કક્ક જ રેસુનરે નહીં. 
II જ રેસુની ઇમારતનરે પૂિ્ક-બરોક શૈલી તરીકરે ઓળખાિી શકાય.
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બરોક વિલ્પકલથા અનરે સ્થા્પત્ય 

1. વિલ્પકલથા

બરોક (Baroque) કલા-પરંપરાનો સમય ઈ. સ. 1600–1750નો માનિામાં આિરે 
છરે. તરેનો પ્રસાર ઇટાલી, જમ્કની, હોલૅનડ, સપરેન, રિાનસ અનરે ઇંગલૅનડમાં થયો હતો.

આ વશલપશૈલી ‘રીવતિાદ’(મૅનરેકરઝમ)ની જ રેમ રરેનરેસાંનાં િલણોનો સિીકાર કરરે  
છરે. મૂળમાં તરેનો અથ્ક ‘વનયમ વિરુદ્ની (irregular), આમળતી (contorted), વિલક્ણ 
(groteque)’ એિો થાય છરે. સોળમી સદીનાં અંવતમ િષયો દરવમયાન રોમમાં તરેનો 
ઉદભિ થયો હતો. કરેટલાક તરેનરે રરેનરેસાંનો અંવતમ તબક્કો ગણાિરે છરે. બરોક શૈલી 
આંતર-ધમ્કસુધારણા(counter-reformation)ના જુસસા(spirit)નરે વયકત કરરે  છરે. લૂઈ 
14માએ તરેનરે પ્રોતસાકહત કરી. આંતર-ધમ્કસુધારણાનરે લીધરે કૅથવલક પરંપરા સમથ્ક રીતરે 
પુન:સથાવપત થઈ અનરે વનરંકુશ (absolute) સતિાનું સામ્રાજય સથપાયું અનરે િૈજ્ાવનક 
વિચારધારાની વયાપક અસર થઈ એ એનાં કારણભૂત અંગો ગણાય. હિરે કલાકાર 
દશ્કકની ભાિાનુભૂવતનરે સતરેજ કરતી કૃવતઓ રચિા લાગયો. આંતર-ધમ્કસુધારણાના 
લીધરે યુરોપના દરેશો કૅથવલક અનરે પ્રૉટરેસટનટ જ રેિી ધારાઓમાં િહેંચાઈ ગયા. જમ્કની 
અનરે ઇટાલી જ રેિા દરેશોમાં કૅથવલક ધારાનું િચ્કસ્ સથપાયું. તયાં દરેિળ અનરે સંપ્રદાયની 
ભવયતા પ્રસરિા કલાપ્રિૃવતિ પ્રયોજઈ. બરોક યુગમાં દરેિળનું મહતિ ઘટ્યું, તરેથી તરેની 
પુન:સથાપના દરેિળ માટરે મહતિનું ધયરેય હતી. આ બધાનો અથ્ક એ કરે બરોક કલા માત્ 
ધાવમ્કક, રાજકીય કરે બૌવદ્ક વિકાસનું પકરણામ નથી. 1600ની આસપાસ રોમ બરોકના 
પ્રિાહનું મુખ બનયંુ. પોપની સતિાએ (Papacy) મોટા પ્રમાણમાં કલાનરે પ્રોતસાહન આપયું. 
એની પાછળ પોપનો ઉદ્ રેશ રોમનરે વરિસતી જગતનું રવળયામણં નગર બનાિિાનો હતો. 
આની શરૂઆત તો 1585થી થઈ ચૂકી હતી. બરોક કાળમાં વચત્ અનરે વશલપમાં વિસતૃત 
થયરેલા વિશ્વની વિભાિના વયકત કરિાનું શરૂ થયું. વચત્કલા, વશલપકલા અનરે સથાપતય-
કલાની કૃવતઓ દ્ારા દુવનયાની ભવયતાનરે વયકત કરતા આવિષકાર થયા. વશલપ અનરે 
સથાપતય પણ હિરે છાયા-પ્રકાશની અસરનરે ધયાનમાં રાખીનરે ઘડાતા થયા. વશલપમાં તીવ્ર 
લાગણીઓ અનરે ભાિો પ્રગટ કરિા ઉપર િધુ ભાર મૂકિામાં આિતો. બરોક પરંપરાના 
જણીતા વશલપીઓમાં વગયાન લોરરે નઝો બવન્કની (Gian Lorenzo Bernini), રિાનકો-
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ઇસ વજરાડયોન (Francois Girardon), એનટોઇન કોઝરેિોકસ (Antoine Coysevox), 
વપયરેરરે  પુગરેટ (Pierre Puget), કલોકડયોન (Clodion) અનરે એકટએન્નરે મોકરસ ફાલકોનરેટ 
(Etienne Maurice Falconet)નો ઉલ્રેખ કરી શકાય.

બરોક પરંપરાનો પ્રવતભાસંપન્ન વશલપી બવન્કની (1598–1680) ઇટાલીનો હતો. 
એણરે તરે સમયની લાક્વણકતાઓ તરેનાં વશલપોમાં સચોટ રીતરે રજૂ કરી છરે. તરેની ઉલ્રેખ-
નીય કૃવતઓમાં ‘ડરેવિડ’ (1623; બોધવીસ ગૅલરી, રોમ), ‘ધી એકસટસી ઑવ્ સરેનટ ટરેરરેસા 
(ભાિવિભોર સરેનટ ટરેરરેસા, 1645–52 કાનયોરો ચૅપલ, સરેનટ માકરયા દરેલા વિકટોકરયા, 
રોમ), ‘બસટ ઑવ્ રિાનસરેસકો 1 (1650; ગરેલરેકરયા એસટરેનસરે, મોડરેના), ‘એપોલો ઍનડ 
ડાફનરે’ (1624; બોધવીસ ગૅલરી, રોમ), ‘ફાઉનટરેઇન ઑવ્ ફોર કરિસ્ક’ (1648–1651; 
વપઆઝા નરેિોના, રોમ), બરેલડરેવચચનો (Baldacchino, 1624-1630; સરેનટ વપટસ્ક, રોમ), 
સટરેચયૂ ઑવ્ લૂઈ 14 (1670; બોધવીસ ગૅલરી, રોમ) છરે. તરેના વિખયાત વશલપ ‘ભાિ-
વિભોર સરેનટ ટરેરીસા’માં બરોક કલાની વિશરેષતાઓ પ્રગટ થાય છરે. આ વશલપમાં દૈિી 
વસમત કરતા દરેિદૂત અનરે સમાવધમાં ડબૂી ગયરેલા સંતનું ગવતમાન આલરેખન થયું છરે 
તરેમજ દુનયિી અનરે આધયાવતમક પ્રરેમની ઉતકટતા દશા્કિિાનો આશય વયકત થયો છરે. 
ઉપરાંત દરેિદૂત અનરે સંતનાં કપડાંની સળો, આરસનાં િાદળાં અનરે સોનરેરી કકરણો 
વશલપનરે વચત્ાતમકતા બક્રે છરે. એવિલાના ટરેરરેસા આંતર-ધમ્કસુધારણા કાળના એક 
મહાન સંત હતા. દરેિદૂતરે જિાળામય સોનરેરી દૈિી પ્રરેમના તીર િડરે સંતનું હૃદય કરેિી રીતરે 
િીંધયું હતું તરે પ્રસંગનરે બવન્કનીએ આ વશલપમાં સુંદર રીતરે રજૂ કયયો છરે. સંત ટરેરરેસાના 
શબદોમાં ‘આ દદ્ક ખૂબ જ હતું તરેથી મેં જોસથી વચતકાર પાડી; પરંતુ તરે જ િખતરે મેં તરેની 
મધુરતા અનુભિી અનરે મેં ઇચછા રાખી કરે આ દદ્ક મનરે કાયમ રહરે.’ (મીરાંનરે કૃષણના 
પ્રરેમની કટારી િાગી હતી અનરે મીરાં જ રે દદ્ક અનુભિતી હતી તરે અહીં સરખાિિા યોગય 
છરે.) આ દદ્ક શારીકરક કરતાં માનવસક િધુ હતું. ‘ડરેવિડ’ના વશલપનરે માઇકલૅનજ રેલોના 
‘ડરેવિડ’ના વશલપ સાથરે સરખાિતાં પ્રશ્ન થાય છરે કરે આ બરેમાંથી કઈ કૃવત પરેગ્કમમ કરિઝ 
અથિા ધી લાઓકુન ગ્ૂપનરે િધુ મળતી આિરે છરે ? આપણો મત અિશય બવન્કનીનરે મળરે. 
તરેની ‘ડરેવિડ’ની કૃવતમાં હરેલરેવનવસટક શૈલીનાં ઘણાં તતિો જોિા મળરે છરે, જ રે માઇકલૅનજ રે-
લોએ છોડી દીધાં છરે. આનો અથ્ક એ નથી કરે બવન્કની માઇકરેલૅનજ રેલો કરતાં િધુ વશષ્ છરે, 
પરંતુ તરે દશા્કિરે છરે કરે બરોક અનરે ઉચચ રરેનરેસાં બંનરે પરંપરાએ પ્રાચીન કલાના પ્રભુતિનો 
સિીકાર કયયો છરે. ‘એપોલો અનરે ડાફનરે’નો વિષય વશલપકલા કરતાં વચત્કલામાં િધુ 
પ્રચવલત હતો અનરે બવન્કની જ રે વચત્કારોનો પ્રશંસક હતો – વિશરેષરે કરીનરે બોલોવનિસ 
શૈલી(Bolognese)ના એવન્નબાલરે કરાવસ (Annibale Caracci) દ્ારા તરેનરે આ વિષયની 
પ્રરેરણા મળી હતી. વશલપની બંનરે વયવકત આદશ્કિાદી જણાય છરે. કાકડ્કનલ બોધયોસી માટરે 
આ કૃવત સજ ્કિામાં આિી હતી. ‘ફાઉનટરેઇન ઑવ્ ફોર કરિસ્ક’ના વશલપમાં બવન્કનીએ 
વિશ્વની ચાર મોટી નદીઓનરે માનિઆકારમાં રજૂ કરી છરે. (આપણરે તયાં ગંગા-યમુ-
નાનાં વશલપો રચિામાં આિરે છરે તરે રીતરે.) પોપ અબ્કન 8માની ચૂંટણી પછી બવન્કનીએ 
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તાંબામાંથી બનાિરેલ બરેલડરેવચચનોનું સજ ્કન (1624–1633) દરવમયાન કયુાં. આ એક 
પ્રકારનો નાનો મંડપ છરે. રોમમાં સરેનટ પીટરના ચચ્કમાં સરેનટ પીટરની કબર પર તરે 
આિરેલો છરે. તરેના િળ ઘાટના સતંભો આકષ્કક છરે. આ જ ચચ્કમાં તરેની અનય કૃવત ‘થ્ોન 
ઑવ્ સરેનટ પીટર’ (1657–66) આિરેલી છરે. તરેની બનાિટમાં ઢોળ ચઢાિરેલ તાંબું, આરસ 
અનરે સટકુો િાપરિામાં આવયાં છરે.

સેંટ પીટસ્કનું બરેલડરેવચચનો

વશલપી કલોકડઅનનું પ્રવસદ્ વશલપ ‘સાટીર ઍનડ બસચાનટરે (Satyr and 
Bacchante) નયૂયૉક્કના ધી મરેટ્રો પોવલટન મયુવઝયમમાં સુરવક્ત છરે.

રિાનકોઇસ વજરાડયોનરે અશ્વારૂઢ (equastrian) લૂઈ 14માના વશલપનું સજ ્કન કયુાં. 
રિાનસમાં આ પ્રકારનાં વશલપો રાજસતિાના પ્રતીક ગણાતાં તરેથી રિાનસની ક્રાંવત દરવમ-
યાન આિાં અનરેક વશલપોનો નાશ થયો હતો. બવન્કનીએ લૂઈ 14માનું આિું જ વશલપ 
ટરેરાકોટામાં બનાવયું હતું; પરંતુ દરબાર દ્ારા તરેનો અસિીકાર કરિામાં આવયો



123

બરોક વશલપકલા અનરે સથાપતય 

સાટીર ઍનડ બસચાનટરે

અશ્વારૂઢ લુઈ 14મો

હતો. રિાનકોઇસરે તરેનું પુન:સજ ્કન કયુાં. તરેણરે િસા્કઇલના બગીચાઓ માટરે ઘણાં 
વશલપો રચયાં. એનટોઇન કોઝરેિૉકસ નામના વશલપીએ ચાલસ્ક લરેબ્ુનનું ટરેરાકોટામાં અધ્ક-
વશલપ (1676, િોલરેસ કલરેકશન, લંડન) રચયું. લરેબ્ુનના મુખ પર િાસતિિાદ જણાય છરે. 
વયવકતવશલપો ઘડિામાં કોઝરેિોકસ રિાનસનો પ્રથમ વશલપી છરે. તરેણરે ઘડરેલ ચાલસ્ક લરેબ્ુનનું 
વશલપ જણીતું છરે. તરે ટરેરાકોટા પ્રકારનું છરે. રિાનસની 17મી સદીની બરોક પરંપરાનો 
મહાન વશલપી વપયરેરરે  પુગરેટ (Pierre Puget) હતો. તરેણરે ઘડરેલું સુંદર વશલપ ‘મીલો ઑફ 
ક્રોટોના’ (1671-83, લુવ્ર પૅકરસ) છરે. બવન્કનીની કૃવતઓ સાથરે સરખાિી શકાય એટલંુ 
સક્મ છરે. બવન્કનીના ‘ડરેવિડ’ના વશલપ કરતાં આનું સંયોજન ઉતિમ છરે.
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2. સ્થા્પત્ય 

સોળમી સદીના અંત દરવમયાન રોમમાં મોટા પ્રમાણમાં ધાવમ્કક સથાપતય બરોક 
શૈલીની અસર નીચરે બંધાયું. આ શૈલીનો સૌથી હોવશયાર સથપવત કાકરઓ માડરેના્ક 
(Cario Maderna 1556-1629) હતો. તરેનરે રોમના પ્રવસદ્ સરેનટ પીટસ્ક ચચ્કનું બાંધકામ 
પૂરંુ કરિાનું કામ સોંપિામાં આવયું. પોપરે માઇકલૅનજ રેલોના બાંધકામમાં મંડપ (nave) 
િધારીનરે તરેનરે બવસવલકામાં ફરેરિિાનો વનણ્કય કયયો હતો. નિી યોજનાનો પલાન રોમના 
જ રેસુ II ઇમારતનરે ધયાનમાં રાખીનરે તૈયાર કરિામાં આવયો. આ પલાન પ્રમાણરે સરેનટ 
પીટસ્ક અનરે િરેકટકન પૅલરેસનરે જોડિાનું શકય હતું. માડરેના્કએ તૈયાર કરરેલ મુખભાગ 
(facade) માઇકરેલૅનજ રેલોની ચચ્કની બહારના મુખભાગની પૅટન્કનરે અનુસરરે  છરે. આ જ 
પરેટન્ક તરેણરે બાંધરેલા અનય ચચ્કમાં પણ અપનાિી હતી. વશલપી અનરે સથપવત વગઆનલો 
રરે નઝો બવન્કની(1598-1680)એ સરેનટ પીટસ્ક ચચ્કની ઑલટર પરના કરેનોવપ(canopy)ની 
કડઝાઇન તૈયાર કરી. વિવધ માટરેનું ટરેબલ (tabernacle) સથાપતય અનરે વશલપની દૃવષ્એ 
ચકઢયાતું છરે. તરેના ખૂણા પરના ચાર ચક્રાકાર (spiral) સતંભો ઉપરના પલૅટફૉમ્કનરે 
ટરેકિરે છરે. સતંભો પર દરેિદૂતોનાં વશલપો છરે. સક્રનૂા આંટા જ રેિા આકારના તરેના સતંભો 
ધયાનાકષ્કક છરે. આ આખી કૃવત બરોક શૈલીના સાર સમાન લાગરે છરે. સથાપતયના ક્રેત્રે 
બવન્કનીનો પ્રવતસપધવી રિાનસરેસકો બોરોવમની (1599-1667) હતો. બોરોવમનીનું માનિું 
હતું કરે સથાપતય માનિશરીરના પ્રમાણનરે પ્રવતવબંવબત કરતું હોિું જોઈએ. સરેનટ કાલયો 
આલરે કિાટ્રો ફોનટાનરે બોરોવમનીએ કરરેલું સૌપ્રથમ બાંધકામ હતું. તરેણરે સરેનટ ઇિો

સેંટ એનિરેસ ચચ્ક, રોમ

(S. Ivo) ચચ્કની કડઝાઇન પણ કરી હતી. તરેનો પલાન તારાકૃવતએ ષટકોણ 
(stare - haxagon) છરે. તરેણરે રોમમાં વપઆઝા નોિોનામાં સરેનટ એનિરેસની કડઝાઇન કરી 
હતી. તરેની નીચરેના ભાગની કડઝાઇન સરેનટ પીટસ્કના મુખભાગમાંથી લરેિામાં આિી છરે. 
બોરોવમની ગૉવથક અનરે રરેનરેસાંનાં લક્ણો – બરે ટાિરયુકત મુખભાગ અનરે ઘુંમટનરે વમશ્ 
કરરે  છરે. સથાપતય અંગરે બોરોવમનીએ રજૂ કરરેલા વિચારો રોમ કરતાં સરેિોયની રાજધાની 
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તુકરનમાં િધુ જોિા મળરે છરે. ઇટાલીમાં 17મી સદીના અંતમાં તરે બરોક સથાપતયનું 
સજ ્કનાતમક કરેનદ્ર બનયું હતું. 1666માં તુકરન નગરરે  બોરોવમનીના સૌથી િધુ તરેજસિી 
િારસદાર ગૌકરનો ગૌકરની(1624–83)નરે આકષયયો. તરેણરે તુકરનમાં આિરેલ પલાગઝો 
કરેકરનિાનોની કડઝાઇન કરી હતી. તરેનું બહારનું બાંધકામ ઈંટરેરી છરે. હૉલી શ્ાઉડ(Holy 
Shroud)ના ચૅપલના ઘુંમટનું બાંધકામ ગૌકરનીએ કયુાં હતું. ઘુંમટનો કાંઠલો ઊંચો છરે. 
કરેનદ્રીય યુરોપમાં પાછળની બરોક શૈલીનો પ્રથમ મહાન સથપવત જોહાન્ન કફશર િૉન 
એલદેચ હતો. તરેણરે વિયરેનામાં આિરેલ સરેનટ ચાલસ્ક બોરોવમયસના ચચ્કની કડઝાઇન કરી. 

મોનરેસટરી ઑવ્ મરેલકની

તરેના બાંધકામમાં બોરોવમનીકૃત સરેનટ એનિરેસના મુખભાગ અનરે પરેવનથયોનની પ્ર-
િરેશચોકીનું તરેણરે સંયોગીકરણ કયુાં છરે. જયારરે  તરેના મુખભાગની બંનરે બાજુ ઊભા કરરેલા 
વિશાળ મુકત સતંભોમાં ટ્રરેજનના સતંભનું અનુકરણ કયુાં છરે. ઑવસટ્રયામાં આિરેલ મો-
નરેસટરી ઑવ્ મરેલકની કડઝાઇન જ રેકોબ પ્રરેનડટ્યુરરે  કરી હતી. બાલથસાર નયુમન(1687–
1753)ની જણીતી રચના િુઝ્કબગ્કમાં આિરેલ એવપસકોપલ પૅલરેસ છરે. તરેનો ઘુંમટ ખૂબ 
જ અલંકૃત છરે. બાલથસારના સમકાલીન દોવમવનકુસ વઝમમરેરમનરે 18મી સદીની મધયમાં 
ઉપલા બરેિરેકરયામાં વપવલગ્મરેજ ચચ્કની કડઝાઇન કરી હતી. આ ચચ્ક કદયરે િાયરેસ (Die 
Wies) તરીકરે પણ પ્રવસદ્ છરે. તરે અંદરથી ખૂબ જ સાદું છરે પણ બહારથી અલંકૃત છરે.

રિાનસમાં કડઝાઇનરોના સમૂહ દ્ારા સથાપતયના ક્રેત્રે બરોક શૈલીનો પાયો નંખાયો 
તરેમાં રિાનકોઇસ મનસાટ્ક (1598–1666) અગ્ગણય છરે. તરેણરે ઇટાલીની કયારરેય મુલાકાત 
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લીધી ન હતી તરેમ છતાં તરે ઇટાલીની આ નિી શૈલીથી અપકરવચત ન હતો. પૅકરસની 
પાસરે આિરેલ શરેટો ઑિ મરેઇશનસનું બાંધકામ તરેણરે કયુાં હતું. ભવય સોપાનશ્રેણી તરફ 
જતો અંતરાલિાળો ભાગ સૌંદય્કની અસર ઉપસાિરે છરે. લુવ્રના મહરેલનું વિસતૃતીકરણ 
બરોક શૈલીમાં થયું. લૂઈ 14માના મુખય સલાહકાર કોલબટદે િહીિટ માટરેનાં મકાનો 
બાંધયાં. લુવ્રના બાંધકામનરે પૂણ્ક કરિાની મહાન યોજના કોલબટ્કના માગ્કદશ્કન નીચરે 
શરૂ થઈ. આ કામ લગભગ એક સદી સુધી ચાલયું. અગાઉના રિરેનચ સથપવત લરેસકોટના 
પલાનથી કોલબટ્કનરે અસંતોષ થતાં તરેણરે બવન્કનીનરે પૅકરસમાં આમંત્રયો. બવન્કનીએ રોમન 
બરોક શૈલીમાં ઘણાં ચચ્ક બાંધયાં હતાં. તરેથી કોલબટ્કની ધારણા હતી કરે બવન્કની રિરેનચ 
રાજનો મહરેલ પણ ભવય અનરે અસરકારક બાંધશરે. બવન્કનીએ એ માટરે ત્ણ પલાન 
રજૂ કયા્ક; પરંતુ લૂઈ 14માએ ત્ણરે પલાન નામંજૂર કયા્ક. મહરેલના બાંધકામના પ્રશ્નના 
વનરાકરણ માટરે લૂઈએ ત્ણ સભયોની કવમટી રચી. લૂઈ લરે િરેઉ – દરબારી સથપવત, 
ચાલસ્ક લરેબ્ન – દરબારી વચત્કાર અનરે કલાઉડ પરેરોલટ – પ્રાચીન સથાપતયનો અભયાસી 
આ કવમટીમાં હતા. િાસતિમાં મહરેલના બાંધકામ પાછળ આ ત્ણરેનું યોગદાન હતું. 
લૂઈની કલાતમક યોજનાનો સુપરિાઇઝર લરેબ્ન હતો. પૅકરસથી 11 માઈલ દૂર આિરેલ 
િસા્કઇલના મહરેલનું બાંધકામ 1669માં લરે િરેઉ દ્ારા શરૂ થયું. તરેણરે મહરેલના ગાડ્કન

  

સેંટ પૉલનું કરેથીડ્રલ, લંડન                         ચાલસ્ક લરેબ્નનું વશલપ

રિનટ ભાગની કડઝાઇન કરી હતી. એક િષ્ક પછી તરેનું મૃતયુ થતાં સમગ્ યોજના 
જુલરેસ હાડયોઇન માનસાટ્કની દરેખરરેખ નીચરે પૂણ્ક થઈ. ગાડ્કન રિનટ મહરેલનો મુખય વયૂ છરે. 
તરેની પવશ્મરે માઈલો દૂર જતો પાક્ક છરે. પાક્કની કડઝાઇન આનદ્રરે લરેનોત્રેએ કરી હતી. 
જુલરેસ હાડયોઇન માનસાટદે પૅકરસમાં આિરેલ ઇનિરેવલડસના ચચ્કની કડઝાઇન કરી હતી.
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બલરેનહરેઇમ પૅલરેસ, ઑકસફડ્કશાયર

તરેનો પલાન ગ્ીક ક્રૉસ આકારરે  છરે. તરેના ચારરે  ખૂણરે ચાર નાનાં ચચ્ક (ચૅપલ) આિરેલાં 
છરે. કહંદુ પંચાયતન પ્રકારના મંકદર જ રેિી આ રચના જણાય છરે. આ ચચ્કના કોયરમાં 
જ બરોક શૈલીનાં લક્ણ જોિા મળરે છરે. લૂઈ 14માના મૃતયુ પછી કોલબટદે િહીિટનું 
કરેનદ્રીકરણ કરતાં સથપવતઓ પોતાના પૂિ્કજોના શરેટોકસમાં જિાનું અનરે પૅકરસમાં જયાં 
તરેમણરે ભવય મકાનો બનાવયાં હતાં તયાં રહરેિાનું પસંદ કયુાં નકહ. પૅકરસમાં હોટરેલસ 
પ્રકારનું બાંધકામ વિકસયું. હોટરેલસમાં અંદરના ભાગમાં અલંકરણ િધુ હોય છરે. રિરેનચ 
કડઝાઇનરોએ રોકોકો શૈલી વિકસાિી. જમદેઇન બોરિાનડરે હોટરેલ દી સૌવબસરેની કડઝાઇન 
કરી. લંડનમાં ઇવનગો જોનરેસરે વહાઇટ હૉલ પૅલરેસમાં બરેનકિરેકટગં હાઉસનું બાંધકામ કયુાં. 
17મી સદીના અંતના મહાન અંગ્રેજી સથપવત સર કક્રસટોફર રરેનરે લંડનના સરેનટ પૉલના 
કરેથીડ્રલના ટાિરના બીજ માળની બારીઓ અનરે વિશરેષત: ઘુંમટની રચના કરી. તરેનો 
ઘુંમટ રોમના સરેનટ પીટસ્કના ચચ્કની જ રેમ મધય મંડપ અનરે પાશ્વ્કમાગ્કની લંબાઈ જ રેટલો 
વયાસ ધરાિરે છરે. ઑકસફડ્કશાયરમાં આિરેલ બલરેનહરેઇમ પૅલરેસની કડઝાઇન સર જહૉન 
િાનબ્ુધરે કરી હતી.
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1. વિલ્પકલથા 

ભારતમાં સૌથી પ્રાચીન વશલપો આદ્-ઐવતહાવસક કાળનાં (ઈ. સ. પૂ. 2500થી 
ઈ. સ. પૂ. 1500) છરે. બલૂવચસતાનમાંનાં ઝોબ અનરે કુલ્ીનાં સથળોએથી પ્રાપ્ત વશલપો 
પ્રાગહડપપીય કાળનાં છરે. આ વશલપોમાં સુઘકટત કલાનાં સિ્કપ્રથમ દશ્કન થાય છરે. 
સ્ત્રીઓ અનરે પ્રાણીઓનાં માટીનાં વશલપો મળી આવયાં છરે. ઝોબમાંથી પ્રાપ્ત પ્રાણી-
-વશલપોમાં િૃષભ અનરે અશ્વનાં વશલપો નોંધપાત્ છરે. પ્રાચીન સંસકૃવતઓમાં અશ્વનાં 
વશલપ જિલ્રે જ જોિા મળરે છરે. તરેથી અહીંનાં અશ્વ-વશલપ નોંધપાત્ છરે.

આદ્-ઐવતહાવસક વશલપકલાનાં જણીતાં કરેનદ્રો હડપપા અનરે મોહેં-જો-દડો છરે. 
વસંધુ સંસકૃવતનાં આ મહતિનાં કરેનદ્રોનાં વશલપો માટી, પથથર અનરે ધાતુમાંથી બનાિરેલાં 
છરે. માટીમાંથી બનાિરેલાં વશલપો સામાનય િગ્કની લોકકલાના અનરે પથથર-ધાતુમાંથી 
બનાિરેલાં વશલપો ભદ્ર િગ્કની વશષ્ કલાના નમૂના હોિાનું જણાય છરે. માટીનાં પકિરેલાં 
વશલપો(teracotta)માં સ્ત્રી-પુરુષ અનરે પ્રાણીનાં વશલપો જોિા મળરે છરે. સ્ત્રી-આકૃવતઓ-
માંથી કરેટલીક દરેિીના સિરૂપની, કરેટલીક માનતા માટરેની, તો કરેટલીક બાળકોનરે રમિાનાં 
રમકડાં-સિરૂપની છરે. સામાનય રીતરે તરે ઊભી હોય છરે તો કયારરેક બરેઠરેલી અિસથામાં 
અથિા ગવતમાન હોય છરે. કયારરેક બાળકનરે લઈનરે અથિા વનરાંતરે બરેઠરેલી દશા્કિી છરે. 
સ્ત્રી-આકારની ઊભી પૂતળીઓના મસતકરે પંખાઘાટનું િરેષ્ન (head-dress) પહરેરાિરેલું 
હોય છરે. વશરોિરેષ્નિાળી આ પૂતળીઓ માતૃદરેિીની હોય એમ મનાય છરે. સ્ત્રી-આકૃ-
વતઓની સંખયાના મુકાબલરે પુરુષ આકૃવતઓની સંખયા ઓછી છરે. પુરુષ-આકૃવતઓ 
મોટરે ભાગરે વનિ્કસ્ત્ર જોિા મળરે છરે. તરેમનાં માથાં ખુલ્ાં હોય છરે તો કયારરેક કોઈના માથરે 
શંકુઘાટની ટોપી કરે લટકતા છોગાિાળી પાઘડી ધારણ કરરેલી જોિા મળરે છરે. મુંડનિાળા 
તરેમજ દાઢી ધારણ કરરેલ પુરુષોની આકૃવતઓ પણ મળી આિી છરે. સ્ત્રી-પુરુષોની 
આકૃવતઓ વિવશષ્ રીતરે બનાિી છરે. આંખ માટરે લંબગોળ કાંકરીનો ઉપયોગ કરિામાં 
આવયો છરે તો કયારરેક રંગીનરે પણ આંખ દશા્કિી છરે. હોઠનો આકાર સાદો કાપો પાડીનરે 
કયયો છરે તો કયારરેક ઉપસાિરેલા હોઠ પણ દશા્કવયા છરે. માથાના િાળ અનરે અલંકારો 
અલગ અલગ બનાિી શરીર સાથરે ચોંટાડી દીધા છરે. જળચર અનરે સથળચર પ્રાણીઓ-
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નાં વશલપો પણ મળ્ાં છરે. આિાં વશલપો સિતંત્ અનરે મુદ્રાઓ પર જોિા મળરે છરે. એક 
શૃંગ ધરાિતા પ્રાણીનું વશલપ ઉલ્રેખનીય છરે. િૃષભનું આલરેખન બરે પ્રકારરે  જોિા મળરે 
છરે - ટૂકંાં વશંગડાંિાળો િૃષભ અનરે લાંબાં વશંગડાંિાળો ખાંધી િૃષભ, િાનર, સસલાં, 
બકરાં, ઘરેટાં, દકરયાઈ ઘોડા, હાથી અનરે ભેંસનાં વશલપો પણ પ્રાપ્ત થયાં છરે. પાષાણમાંથી 
બનાિરેલાં વશલપોમાં ત્ણ પુરુષ-આકૃવતઓ છરે. પ્રથમ વશલપમાં હાથ-પગ નથી, માત્ ધડ 
છરે. બીજ વશલપમાં ખભામાંથી નીચરેના હાથ અનરે જઘંા નીચરેથી પગ તૂટી ગયરેલા છરે. તરેનું 
શરીર કરેડના ભાગરેથી ડાબી બાજુ ઝૂકરેલું છરે. તરેથી તરે નૃતયની મુદ્રા વયકત કરરે  છરે. ત્ીજ 
વશલપમાં પુરુષરે શરીર પર વત્દલ ભાત ધરાિતું ઉપિસ્ત્ર ઓઢ્ું છરે. અધ્કમીંચી આંખો 
હોિાથી તરે ધયાનસથ અિસથામાં હોિાનું જણાય છરે. આથી આ વશલપ કોઈ પુરોકહત કરે 
પૂજરીનું હોિાનું જણાય છરે. ધાતુવશલપોમાં એક નત્કકીની પ્રવતમા ઉલ્રેખનીય છરે. તરેના 
પગ સહરેજ લચક લઈનરે આગળ િળરેલા છરે. જમણો હાથ કરેડ પર ટરેકિરેલો છરે અનરે 
ડાબો હાથ લટકતો છરે. એનો ઢીલો અંબોડો ખભા પર ટરેકિરેલો છરે. ડાબા હાથરે ખભાથી 
કાંડા સુધી બંગડીઓ પહરેરી છરે. જયારરે  જમણા હાથરે કાંડામાં માત્ બરે બંગડીઓ અનરે 
કોણીની ઉપર બાજુબંધ છરે. મોહેં-જો-દડોમાંથી વિવિધ મૃખાકૃવતઓ રજૂ કરતાં મહોરાં 
(masks) પણ મળી આવયાં છરે.

       

          માતૃદરેિી               નત્કકી                       પુરોકહત

િૈકદક સંકહતાઓના કાળ(આશરરે  ઈ. સ. પૂ. 1500-1000)ના વશલપના કોઈ 
નમૂના પ્રાપ્ત થયા નથી. જોકરે િૈકદક સંકહતાઓમાં વશલપોના ઉલ્રેખ મળરે છરે. દરેિ-
-દરેિીઓ, દાશ્કવનક ભાિો (દા. ત., દરેિાસુર સંગ્ામ, જયોવતવલાંગ િગરેરરે ), િૃક્િરેલીઓ 
િગરેરરેનાં િણ્કનોનરે આધારરે  પૌરાવણક કાળમાં તરેમની મૂવત્કઓ રચિાની પ્રકક્રયાનરે િરેગ 
મળ્ો હશરે એમ કહી શકાય. આિાં દૃષ્ાંતોમાં શ્ીલક્મી, યક્, સિવસતક, પૂણ્કકંુભ, ચક્ર, 
યજ્યૂપ, સૂય્ક-ચંદ્ર, કલપિૃક્, નાગ, સુમરેરુ, અધ્કનારીશ્વર, કુમાર, ગણપવત, વત્વિક્રમ 
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દરેિાસુર-સંગ્ામ િગરેરરે  ઉલ્રેખનીય છરે.

મહાજનપદ-કાળ (ઈ. સ. પૂ. 600-400) દરવમયાન બૌદ્ોના પાવલસાકહતય અનરે 
જનૈોના અધ્કમાગધીમાં રચાયરેલ આગમસાકહતયમાં વશલપસથાપતયના અનરેક ઉલ્રેખો 
છરે, પરંતુ એ મોટરે ભાગરે કાષ્ઠવનવમ્કત હોિાનરે કારણરે કાળબળરે નાશ પામયાં હોિાથી 
અિશરેષ રૂપરે પણ ઉપલબધ થયા નથી. વશશુ-નાગકાળ અનરે નંદકાળ(ઈ. સ. પૂ. 400-
325)માં માતૃદરેિીની પૂજના પ્રતીક તરીકરે પ્રયોજતા શ્ીચક્ર(શ્ીયંત્)ના અનરેક નમૂના 
તક્વશલા, મથુરા, કૌશાંબી, રાજઘાટ, સંકકસા (સાંકાશય), પટણા િગરેરરે  સથળોએથી 
પ્રાપ્ત થયા છરે. લોકરયા-નંદનગઢ અનરે પીપરાિાના સતૂપમાંથી પૃથિીદરેિીના અંકનિાળાં 
સુિણ્કપાત્ો પ્રાપ્ત થયાં છરે.

     

 બાલિૃષભ (િાછરડો)                         ચામરધાકરણી

મૌય્કકાળ(ઈ. સ. પૂ. 325–187)ની વશલપકલા મોટરે ભાગરે અશોકરે ઊભા કરરેલા 
વશલાસતંભો પરનાં પશુવશલપો દ્ારા જણિા મળરે છરે. અંબાલા પાસરેના ટોપરા, મરેરઠ, 
કૌશાંબી, અલ્ાહાબાદ, સારનાથ, મુઝફફરપુર, લોકરયા-નંદનગઢ, સાંચી, સંકકસા, 
કાશી, પટણા, બોવધગયા િગરેરરે  સથળોએ આ સતંભો આિરેલા છરે. એક જ પથથરમાંથી 
બનાિરેલા આ સતંભોની વશરાિટીની ઉપર વસંહ, હાથી, િૃષભ કરે અશ્વનું વશલપ હોય 
છરે. આમાંનાં પ્રથમ ત્ણ પશુઓનાં વશલપ કરેટલાક સતંભો પર જણાય છરે; જયારરે  અશ્વનું 
વશલપ રુવમમનદરેયના સતંભ પર હતું, જ રે હિરે નષ્ થયું છરે. મૌય્કકાલીન વશલપકલામાં 
સારનાથના સતંભ પરના વસંહોનાં વશલપો મહતિનાં છરે. ચાર કદશાએ મુખ રાખીનરે 
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એકબીજંની પીઠનરે અડોઅડ ઊભરેલા આ વસંહોનાં મસતક ઉપર ધમ્કચક્ર મૂકરેલું હતું. 
તરેના કરેટલાક અિશરેષો પ્રાપ્ત થયા છરે. પાશિી શવકત પરના ધાવમ્કક વિજયના સંકરેત 
રૂપરે આ ચક્ર મૂકિામાં આવયું હોિાનું જણાય છરે. વસંહોની આકૃવત ભવય, દશ્કનીય અનરે 
ગૌરિપૂણ્ક છરે. તરેમાં કલપના અનરે િાસતવિકતાનો સુમરેળ સધાયો છરે. આપણા દરેશની 
રાષ્ ્રમુદ્રામાં આ વશલપ સથાન પામયું છરે. સાંચીના સતૂપની પાસરેના સતંભ ઉપર પણ 
ચાર વસંહોનાં વશલપ છરે; પરંતુ તરે સારનાથના વસંહોનાં વશલપો જ રેટલાં આકષ્કક નથી. 
રામપુરિાના એક સતંભ ઉપર આગલા બરે પગ ઊભા રાખીનરે પાછલા બરે પગરે બરેઠરેલા 
વસંહનું વશલપ છરે. બખીરાના સતંભશીષ્ક ઉપર પણ આિું જ વસંહનું વશલપ છરે; પણ 
અશોકકાલીન અનય વસંહ-વશલપોના જ રેિી તરેની છટા નથી જણાતી. લોકરયા-નંદનગઢના 
સતંભ પર ઉઠગં મુદ્રામાં બરેઠરેલ વસંહનું વશલપ છરે. રામપુરિાના બીજ એક સતંભ પર 
બાલિૃષભ(િાછરડા)નું વશલપ છરે. િાછરડો છટાપૂિ્કક ઊભો છરે. સાંકાશયના સતંભ 
ઉપર હાથીનું વશલપ છરે. પશુ-વશલપો ઉપરાંત યક્-યવક્ણીઓની મૂવત્કઓ પણ મળી 
છરે. મૌય્કકાળમાં યક્-યવક્ણીઓ લોકદરેિતા તરીકરે પૂજતાં. આ મૂવત્કઓ મથુરાથી માંડી 
િારાણસી, વિકદશા, પાટવલપુત્ અનરે શૂપા્કરક સુધીના ક્રેત્નરે આિરી લરે છરે. પટણા 
પાસરેના દીદારગંજમાંથી પ્રાપ્ત ચામરધાકરણી યવક્ણીની મૂવત્ક આ િગ્કમાં શ્રેષ્ઠ છરે. તરેના 
પર ઓપ ચઢાિરેલો છરે. તરેનાં સુડોળ, ભરાિદાર અંગ-ઉપાંગો અનરે અિયિોની છટા 
ખૂબ જ આકષ્કક છરે. હાલ આ મૂવત્ક પટણાના મયુવઝયમમાં સુરવક્ત છરે. મથુરા, કૌશાંબી, 
અકહચછત્ા િગરેરરે  સથળોએ આ સમયની માટીની પકિરેલી મૂવત્કઓ પ્રાપ્ત થઈ છરે.

મૌય્ક સામ્રાજયનું પતન થતાં મગધમાં પુષયવમત્ શુંગ, દવક્ણ ભારતમાં સીમુક 
સાતિાહન અનરે કવલંગમાં ખારિરેલ સતિા પર આવયા. અનુ-મૌય્કકાળ દરવમયાન આ 
ત્ણરેય રાજયોમાં જ રે કલા વિકાસ પામી તરે શુંગકાલીન કલા કહરેિાય છરે. તરેનો સમય ઈ. 
સ. પૂ. 187થી ઈ. સ. 350નો છરે. ભરહૂત, સાંચી, બોવધગયા, મથુરા અનરે કવલંગ(ઓ-
કરસા)માં તરેનો વયાપક પ્રચાર થયો હતો. આની અગાઉનાં વશલપો મોટા કદનાં હતાં; 
પરંતુ આ સમયનાં વશલપો નાનાં અનરે એકસરખા ઘાટનાં છરે. મોટરે ભાગરે તરે અંશમૂત્ક 
સિરૂપનાં છરે. આ વશલપોમાં એક પ્રકારની નાજુકતા, સપ્રમાણતા અનરે વિવિધતા જોિા 
મળરે છરે. ભારતીય વશષ્ વશલપકલાનાં પગરણ અહીંથી શરૂ થાય છરે.

શુંગકાળ દરવમયાન સાંચીના મૂળ મૌય્કકાલીન સતૂપ પર આચછાદન (encasing) 
કરિામાં આવયું અનરે તરેનો વિસતાર બમણો કરિામાં આવયો. સતૂપનરે ફરતો પથથરનો 
કઠરેડો (િરેકદકા) અનરે ચારરેય કદશાએ ચાર તોરણો ઊભાં કરિામાં આવયાં. આ તોરણો 
પરનાં વશલપો શુંગકાળનાં ઉતિમ વશલપો છરે. વિષયની દૃવષ્એ આ વશલપોનરે ચાર િગ્કમાં 
િહેંચી શકાય : (1) બુદ્ના જીિનની ઘટનાઓ અનરે જતકકથાઓના પ્રસંગો; 

(2) યક્-યવક્ણીની મૂવત્કઓ; (3) પશુ-પક્ીની આકૃવતઓ; (4) ફૂલિરેલની ભાતો 
અનરે રૂપાંકનો. સૌપ્રથમ દવક્ણનું તોરણ વનમા્કયું હતું. આ તોરણદ્ાર પર શ્ીલક્મી, 
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 સાંચીના તોરણ પરનું વશલપકામ શાલભંવજકા, સાંચી

સતૂપ,  હવસતજતક, લંબોદર કુમભાણડ (કીચક), ષડદનત જતક, ધાતુયુદ્ (બુદ્ના 
અવસથ માટરેનું યુદ્), બોવધિૃક્ની પૂજ માટરે આિતા સમ્રાટ અશોક, બુદ્નું ચુડામહ 
(બુદ્ના કરેશની પૂજ), કલપિૃક્, નાગરાજ મુચવલંદ, બુદ્નરે વભક્ાપાત્ અપ્કણ કરતા 
ચાર લોકપાલો િગરેરરેનરે લગતાં વશલપો કંડારરેલાં છરે. ચારરેય તોરણદ્ારોમાં ઉતિરનું તોર-
ણદ્ાર સૌથી સારી વસથવતમાં છરે. આ તોરણના સતંભોના મથાળરે હાથીઓ અનરે તરેમની 
બાજુમાં આમ્રિૃક્નરે અઢરેલીનરે ઊભરેલી શાલભંવજકાઓનાં લાિણયમય વશલપ છરે. આ 
તોરણ પર ચાર િૃક્ોનરે અંતકરત ત્ણ સતૂપો દ્ારા સાત માનુષી બુદ્ો (આ પ્રકારનું 
આલરેખન ચારરેય તોરણો પર છરે.), િરેસસનતર જતક, પદ્માસનસથ ગજલક્મી, ષડદનત-
જતક, મારઘષ્કણ, શ્ાિસતીમાં બુદ્ રે કરરેલો ચમતકાર, અનાથવપંડકનું બુદ્નરે જ રેતિનનું 
દાન, બુદ્નરે મળિા આિતા રાજ પ્રસરેનવજત, ઉતિરકુરુનો પ્રદરેશ, બુદ્ના દશ્કનાથદે ઇનદ્રનું 
આગમન, 11 સૂય્ક, પદ્મસર, મીનયુગલ, શ્ીિતસ, 13 માંગવલક વચહનો, ત્યવસ્ત્રંશત્ સિ-
ગ્કમાંથી બુદ્નું અિતરણ, બુદ્નું અવભવનષક્રમણ, શાકયોનું ધમ્કપકરિત્કન, કવપલિસતુમાં 
બુદ્નું આગમન, બુદ્નાં અવસથની િહેંચણી, બુદ્નરે મધનો પયાલો આપતો િાનર િગરેરરે  
દૃશયો કોતરરેલાં છરે. પૂિ્કના તોરણ પર બુદ્નું અવભવનષક્રમણ, રાણી સાથરે બોવધિૃક્ના 
દશ્કનરે આિતા સમ્રાટ અશોક, હાથીઓ દ્ારા બુદ્ની પૂજ, સંબોવધ (કદવય જ્ાનની 
પ્રાવપ્ત), પાણી પર ચાલતા બુદ્, બુદ્ના દશ્કનરે રાજગૃહમાંથી નીકળતા રાજ વબંવબસાર, 
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બુદ્ના દશ્કનરે આિરેલા ઇનદ્ર અનરે બ્હ્મા, બુદ્નો સપ્કવિજય, કાશયપનું ધમ્કપકરિત્કન, ચા-
તુમા્કહરાવજક લોક, ત્યવસ્ત્રંશત્ દરેિલોક, યમલોક, તુવલનદરેિ સિગ્ક, વનમા્કણરવત સિગ્ક, 
મારના સિામીતિિાળું સિગ્ક, શયામ જતક, મહાકવપજતક િગરેરરે  કોતરરેલાં છરે. પવશ્મનું 
તોરણદ્ાર સૌથી છરેલ્રે બંધાયું હતું. આ તોરણ પર સાત બુદ્ો, મૃગદાિિનનું ધમ્કચક્ર-
-પકરિત્કન, ષડદંતજતક, અવસથયુદ્, મારપ્રલોભન િગરેરરે  દૃશયો કંડારરેલાં છરે. સાંચીની 
વશલપકલાની વિશરેષતા એ છરે કરે અહીં કોઈ પણ સથળરે બુદ્ની માનુષી સિરૂપની મૂવત્ક 
નથી, પરંતુ બુદ્નરે જુદાં જુદાં પ્રતીકો દ્ારા રજૂ કરિામાં આવયા છરે; જ રેમ કરે, બોવધિૃક્, 
િજ્ાસન, ચક્ર, સતૂપ, પગલાં િગરેરરે  દ્ારા.

મધયપ્રદરેશના ભરહૂતનો સતૂપ લુપ્ત થયો છરે. તરેના અિશરેષ કોલકાતા, સતના, 
િારાણસી, મુંબઈ િગરેરરે  સથળોનાં મયુવઝયમમાં સંગૃહીત છરે. સાંચીની જ રેમ આ સતૂપની 
િરેકદકા અનરે તોરણો પર પણ વશલપો કોતરરેલાં હતાં. આ વશલપોમાં દરેિયોવન, મનુષયો, 
પશુઓ, િૃક્ો, જતકકથાઓ, ઐવતહાવસક પ્રસંગો, હાસયવયંગનાં દૃશયો, પૂજ-વચહનો, 
સુશોભનો (motives) િગરેરરે  વિષયો રજૂ થયા છરે. 23 જતકકથાઓ તરેમના નામ 
સાથરે આલરેખાઈ છરે. કુબરેર અનરે વિરૂઢક લોકપાલ, અજકાલક, ગંવગત, સુવચલોમ અનરે 
સુયાિસ યક્, ચંદ્રા તથા સુદશ્કના, યક્ી વસકરમા (શ્ી મા લક્મી), ચૂલકોકા, મહાકોકા 
િગરેરરે  લોકદરેિીઓ, અલમબુસા, વમશ્કરેશી, સુદશ્કના તથા સુભદ્રા િગરેરરે  અપસરાઓનાં 
આલરેખન છરે. પશુ-આકૃવતઓ સિાભાવિક અનરે કાલપવનક છરે. િાનરો હાથીની મદદ િડરે 
મોટા સાણસા િડરે એક મહાયક્ની મૂછો ખેંચી રહા છરે તરે દૃશય હાસયપ્રરેરક છરે.

બોવધગયા(ઉતિરપ્રદરેશ)ના સથળરે બુદ્નરે બુદ્તિ પ્રાપ્ત થયું હતું. અશોકરે અહીં 
બોવધગૃહ બંધાવયું હોિાનું મનાય છરે. શુંગકાળમાં બોવધિૃક્ની ચોતરફ પથથરની િરેકદકા 
બનાિિામાં આિી. આ અગાઉ તરે ઈંટો િડરે બાંધરેલી હતી. િરેકદકાની સતંવભકાઓ પર 
આસનસથ વમથુનો, ગજલક્મી, બોવધમંચ, બોવધિૃક્ની પૂજ કરતું યુગલ, ધમ્કચક્રનું 
પૂજન, શંકુકણ્ક યક્, િૃવક્કા દરેિી, પૂણ્ક ઘટ, કમલાસનસથ શ્ીલક્મી, િીણાધારી ગંધિયો, 
બુદ્ના દશ્કનરે આિતા ઇનદ્ર, રથ પર આરૂઢ સૂય્ક, જ રેતિન-દાન, હવસતિૃંદ, ષડદનત, 
પદફુસલ, માણિ, િરેસસનતર, કકન્નર િગરેરરે  જતકકથાઓનાં આલરેખન છરે.

ઓકરસાના ભુિનરેશ્વરની પાસરે આિરેલી ઉદયવગકર અનરે ખંડવગકર નામની ગુ-
ફાઓ(ઈ. સ. પૂ. 2જી સદી – 1લી સદી)માંનાં વશલપોની શૈલી સાંચી, ભરહૂત અનરે 
બોવધગયાનરે મળતી આિરે છરે. જોકરે રૂપક્મતાની દૃવષ્એ તરે ભરહૂતથી ચકઢયાતાં છરે. 
દકરયાઈ ઘોડા જ રેિા કાલપવનક પ્રાણી પર સિારી કરતા માનિો, વજનની પૂજ કરતા 
લોકો, સ્ત્રીહરણનો પ્રસંગ, િાસિદતિાની કથા, દુષયનત-શકુનતલાની કથા, હાથી સાથરે 
યુદ્, વશકાર કરતો રાજ, નૃતય વનહાળતી રાણી, શૃંગારરત રાજ-રાણી, તળાિમાં ક્રીડા 
કરતા હાથીઓ, રાજકુમારનું સિાગત, સૂય્ક, ગજલક્મી િગરેરરેનાં આલરેખન જુદી જુદી 
ગુફાઓમાં થયાં છરે.
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તપમનિ બુદ્, ગાંધાર

કુષાણકાળ દરવમયાન ગાંધાર અનરે મથુરા વશલપકલાનાં મુખય કરેનદ્રો હતાં. આ 
બંનરે કરેનદ્રોમાં એકબીજંથી સિતંત્ વશલપશૈલીઓનો ઉદય થયો હતો. હાલના પાકક-
સતાનના પરેશાિર અનરે રાિલવપંડી વજલ્ાઓ ઉપરાંત અફઘાવનસતાનનો ઘણો ભાગ 
પ્રાચીન સમયમાં ગાંધાર પ્રદરેશમાં સમાવિષ્ હતો. આ પ્રદરેશમાં એક સમયરે ભારતીય-
-યિન (Indo-Greek) રાજઓની સતિા પ્રિત્કતી હતી. આથી આ પ્રદરેશ પર ગ્ીક 
સંસકૃવતની અસર હોય તરે સિાભાવિક છરે. ગ્ીક કરે હરેલરેવનવસટક કલામાંથી ગાંધાર-કલાનો 
જનમ થયો. તરેનરે ઇનડો-ગ્ીક, ઇનડો-હરેલરેવનક કરે ગ્ીસો-રોમન આટ્ક પણ કહરે છરે. જોકરે તરેનો 
મુખય વિષય બૌદ્ ધમ્ક હોિાથી ‘ગ્ીસો-બુવદ્સટ આટ્ક’ પણ કહરે છરે. ભારતમાં આ શૈલી 
ઈ. સ.ની પહરેલીથી ચોથી સદી સુધી પ્રચારમાં રહી. કુષાણ રાજઓએ તરેના ઉતકષ્કમાં 
વિશરેષ ફાળો આપયો હતો. પારરેિા રંગના પથથરમાંથી બનાિરેલાં આ શૈલીનાં વશલપોમાં 
ગ્ીક મૂવત્કકલાની િાસતવિકતા અનરે ભારતીય કલાની ભાિમયતા લાિિાનો પ્રયતન થયો 
છરે. િસ્ત્રોની સૂક્મ િલ્ીઓ (કરચલીઓ) દશા્કિી છરે. અંગ-પ્રતયંગો પ્રતયરે વિશરેષ ધયાન 
અપાયું છરે. બુદ્ની મૂવત્ક બનાિિામાં કલાકારોએ ઘણી સિતંત્તા લીધી છરે. આથી બુદ્ની 
મૂવત્ક ગ્ીક દરેિ ઍપોલો જ રેિી બની ગઈ છરે. દરેિોના આલરેખન પરતિરે ભારતીય પરંપરાથી 
વિરુદ્ બુદ્નરે મૂછિાળા પણ દશા્કવયા છરે ! એનું કારણ એ કરે એમાં ગ્ીક મૂવત્કકલાની 
િાસતવિકતાનો આગ્હ રાખિામાં આવયો છરે. કરેટલાક વિદ્ાનો આ શૈલીનરે સિતંત્ મૂ-
વત્કકલા તરીકરે સિીકારરે  છરે અનરે તરેની પર ભારતીય પ્રભાિ પડો હોિાનો ઇનકાર કરરે  
છરે. જયારરે  કરેટલાક વિદ્ાનો તરેનરે ભારતીય મૂવત્કકલાની એક શાખા હોિાનું જણાિરે છરે. 
તરેના વિષયો ભારતીય છરે પણ તરેમની અવભવયવકતમાં ગ્ીક અસર સપષ્ જોિા મળરે છરે. 
જૌવલયા, પલુટ કી ઢરેરી, તખતરે બહાઈ, શાહજી કી ઢરેરી િગરેરરે  સથળોએથી આ શૈલીમાં 
ઘડાયરેલાં વશલપો પ્રાપ્ત થયાં છરે. તરેમાં બુદ્, બૌવધસતિો, ઉપાસકો, દીપંકર જતક, 
બુદ્ના જીિનના પ્રસંગો, નીલવગકર હાથી પર બુદ્નો વિજય, કુબરેર, હાકરતી િગરેરરેનાં 
આલરેખનો છરે. પલુટ કી ઢરેરીના સથળરેથી એક સતૂપમાંથી પ્રાપ્ત અવસથપાત્ પરના ઢાંકણા 
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ઉપર ઇનદ્ર અનરે બ્હ્માની િચચરે બુદ્નું વશલપ છરે. પાંચમા સૈકામાં આ શૈલીનો અંત આવયો.

કુષાણકાલીન મથુરા પણ ગાંધારની માફક મૂવત્કકલાનું કરેનદ્ર હતું. કલાની દૃવષ્એ 
કુષાણકાળ એ મથુરાકલાનો સુિણ્કકાળ ગણાય છરે. ગાંધાર-શૈલી પર ગ્ીક કલાની સપષ્ 
અસર જણાય છરે; જયારરે  મથુરાશૈલી સંપૂણ્ક ભારતીય છરે. તરેના પર સહરેજ પણ વિદરેશી 
અસર જણાતી નથી. ગાંધારશૈલીમાં મોટરે ભાગરે બૌદ્ ધમ્કનરે લગતાં વશલપો ઘડાયાં છરે, 
જયારરે  મથુરાશૈલીમાં બૌદ્-જનૈ અનરે બ્ાહ્મણ ધમ્કનાં વશલપો ઘડાયાં છરે. મથુરાકલાની 
વિશરેષ મહતિા બુદ્ની મૂવત્કના વનમા્કણમાં રહરેલી છરે.

બુદ્ની મૂવત્ક બનાિિાની શરૂઆત કુષાણકાળમાં લગભગ પહરેલી સદીથી થઈ. 
એની અગાઉ શુંગકાળમાં બુદ્ની રજૂઆત પ્રતીકો દ્ારા કરિામાં આિતી હતી. બુદ્ની 
મૂવત્ક સૌપ્રથમ ગાંધાર કરે મથુરાશૈલીમાં ઘડિામાં આિી એ ચચા્કનો વિષય છરે. મથુરાની 
આસપાસ ભાગિત સંપ્રદાયનો પ્રસાર હતો અનરે તરેમાં િાસુદરેિની પૂજ થતી હતી. 
આથી લોકમાનસનરે પારખીનરે બૌદ્ ધમ્કમાં પણ મૂવત્કપૂજ દાખલ થઈ હશરે અનરે બુદ્ની 
મૂવત્કનું વનમા્કણ કરિામાં આવયું હશરે. બુદ્ની પ્રતીકપૂજનરે માનુષ સિરૂપની પૂજમાં ફરેરિી 
નાખિાનું કાય્ક મથુરાના કલાકારોએ કુશળતાથી પાર પાડું. બુદ્-પ્રવતમા એ મથુરાના 
વશલપીઓનું મૂળભૂત પ્રદાન જણાય છરે. કલાવિિરેચક ડૉ. િાસુદરેિશરણ અગ્િાલ જણાિરે 
છરે કરે ‘મથુરાની કલામાં શ્ી અનરે સૌંદય્ક છરે તો ગાંધાર-કલામાં તરેનો સદંતર અભાિ 
છરે. વિવિધતા, મૌવલકતા અનરે રૂપવિધાનની દૃવષ્એ મથુરા એ કુબરેરનો ધનભંડાર છરે 
તો ગાંધાર રંકની મૂડી છરે.’ મથુરાની બધી મૂવત્કઓ સફરેદ છાંટિાળા લાલ રિાદાર 
પથથરમાંથી બનાિરેલી હતી. મૂવત્કઓની બનાિટમાં આંતકરક ભાિોની અવભવયવકત પર 
ભાર મુકાયો છરે. મથુરામાંથી પ્રાપ્ત બૌદ્ મૂવત્કઓ બરે પ્રકારની છરે – ઊભી મૂવત્કઓ અનરે 
પદ્માસનસથ મૂવત્કઓ. ગૌતમ બુદ્ ઉપરાંત અનય બુદ્ો અનરે બોવધસતિોની મૂવત્કઓ પણ 

બુદ્, મથુરા
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મળી છરે. સાત માનુષી બુદ્ો પૈકી કશયપ બુદ્ની ખંકડત પ્રવતમા મળી છરે. ભવિષયમાં 
થનારા આઠમા બુદ્ મૈત્રેયની પ્રવતમા પણ પ્રાપ્ત થઈ છરે. કટરા અનરે અનયોરમાંથી પ્રાપ્ત 
પદ્માસનસથ બુદ્ની પ્રવતમાઓ કુષાણકાલીન મથુરાશૈલીના ઉતિમ નમૂના છરે. મથુરામાંથી 
બરે બૌદ્ સતૂપના અિશરેષ ઉપલબધ થયા છરે. સતૂપની િરેકદકાની સતંભો અનરે સૂવચઓ પર 
બુદ્ના જીિનના કરેટલાક પ્રસંગો, જતકકથાઓ, શાલભંવજકા ઉપરાંત મહાભારતના 
કરેટલાક કથા-પ્રસંગો કંડારિામાં આવયા છરે. જનૈ વશલપોમાં તીથાંકરોની પ્રવતમાઓ અનરે 
આયાગપટ્ટો નોંધપાત્ છરે. તીથાંકરોની પ્રવતમાઓ કાઉસગગ મુદ્રામાં ઊભરેલી તો કયારરેક 
પદ્માસનમાં બરેઠરેલી જોિા મળરે છરે. તીથાંકરોની પ્રવતમા પર લાંછન જોિા મળતાં નથી. 
છાતી પર શ્ીિતસનું વચહન અનરે મસતકની પાછળ પ્રભામંડળ કરરેલું છરે. ઋષભદરેિ, 
સુપાશ્વ્કનાથ, પાશ્વ્કનાથ અનરે મહાિીરસિામીની પ્રવતમાઓ મળી છરે. આયાગપટ્ટ એટલરે 
પૂજ માટરે સથાપરેલો વશલપપટ્ટ. ગોળ કરે ચોરસ પથથરની તકતીમાં કરેનદ્રસથાનરે તીથાંકરની 
આકૃવત અનરે તરેનરે ફરતાં માંગવલક વચહનો આયાગપટ્ટમાં કંડારિામાં આિરે છરે. આયાગ-
પટ્ટો સતૂપના પ્રાંગણમાં ઊંચી પીઠ પર સથાપિામાં આિતાં. મથુરામાંથી જનૈોના બરે સતૂપ 
મળી આવયા છરે. સતૂપની ચારરેય બાજુ તીથાંકરોની મૂવત્કઓ ચોડરેલી હતી. તીથાંકરોની 
પ્રવતમાઓ અનરે આયાગપટ્ટો ઉપરાંત આયા્કિતી અનરે સરસિતી દરેિીની તરેમજ નૈગમરેષ 
દરેિની પ્રવતમા (પટ્ટમાં) પણ મળી છરે. નૈગમરેષ બાલજનમના અવધષ્ઠાતા દરેિ મનાય છરે. 
બ્ાહ્મણ ધમ્કની પ્રવતમાઓમાં બ્હ્મા, વિષણ, વશિ, બલરામ, અધ્કનારીશ્વર, વશિ-પાિ્ક-
તી, કાવત્કકરેય, ગણપવત, સૂય્ક, ઇનદ્ર, કામદરેિ, કુબરેર, ગરુડ, સરસિતી, લક્મી, વસંહિા-
કહની દુગા્ક, મકહષાસુરમકદ્કની, સપ્તમાતૃકાઓ િગરેરરે  ઉલ્રેખનીય છરે. કુષાણકાળમાં 
કૃષણલીલાનું આલરેખન કરતાં કરેટલાંક વશલપપટ્ટો મળ્ાં છરે. સાદા વશિવલંગ ઉપરાંત 
એકમુખ અનરે પંચમુખ વલંગ પણ પ્રાપ્ત થયાં છરે. મથુરામાંથી વબનધાવમ્કક વશલપો 
પણ મળ્ાં છરે. ખાસ કરીનરે સતૂપોની િરેકદકાના સતંભો પર લાિણયમય નારીવશલપો 
કંડારરેલાં છરે; જ રેમ કરે, પુષપ ચૂંટતી, કનદકક્રીડારત, સનાન કરતી, સદ્સનાતા, કરેશગુંફન 
કરતી, શૃંગાર સજતી, િાદ્ િગાડતી અનરે નૃતય કરતી રમણીઓ; શૂક-કનયા િગરેરરે .

દખખણમાં મહારાષ્ ્રમાં આિરેલા ભાજ, કોનડાનરે, અજટંા (ગુફા નં. 9), વપતિલ 
ખોરા, નાવસક, જૂન્નર, બરેડસા, કાલા્ક અનરે કણહરેરીનાં સથળોએ આિરેલી બૌદ્ ધમ્કની 
ગુફાઓમાં વશલપો કંડારરેલાં છરે. આ વશલપો વિશરેષ કરીનરે સુશોભન પ્રકારનાં છરે. મા-
નિમુખ અનરે પશુદરેહનું વમવશ્ત સિરૂપ પ્રગટાિતાં ‘વયાલ’-વશલપો પણ છરે. જૂન્નરની 
ગુફામાં શ્ીલક્મીની એક સુંદર મૂવત્ક છરે.

દવક્ણ ભારતમાં આંધ્ર (સાતિાહન) તથા ઇક્િાકુ રાજઓના શાસન દરવમયાન 
કૃષણા અનરે ગોદાિરી િચચરેના પ્રદરેશમાં અનરેક બૌદ્ સતૂપો બંધાયા. તરેમાં અમરાિતી 
અનરે નાગાજુ ્કન કોંડાના સતૂપો જણીતા છરે. આ બંનરે સતૂપો હયાત નથી. જુદાં જુદાં 
સંગ્હાલયોમાં તરેમના અિશરેષો સચિાયરેલા છરે. એમની વશલપશૈલી ‘િેંગી શૈલી’ તરીકરે 
પ્રવસદ્ છરે. ભારતીય વશલપશૈલી એના શુદ્ સિરૂપરે અહીં જોિા મળરે છરે. આ શૈલીનાં 
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વશલપોનો વિષય બૌદ્ ધમ્કનો છરે; આમ છતાં સાંસાકરક પકરવસથવતઓનું પણ આલરેખન 
થયું છરે. અમરાિતીનાં વશલપો ઈ. સ. પૂ. 2જી સદીથી ઈ. સ.ની 3જી સદી સુધીનાં છરે. 
તરેનાં આરંભકાલીન વશલપોની કોતરકામની શૈલી અનરે િરેશભૂષા ભરહૂતનાં વશલપોનરે 
મળતી આિરે છરે. વશલાપટ્ટો પર બુદ્ની જીિનઘટનાઓ આલરેખાઈ છરે. સતૂપ-પટ્ટ, ચક્ર-
-પટ્ટ, સિવસતક-પટ્ટ, પૂણ્કઘટ-પટ્ટ, વત્રતન-પટ્ટ િગરેરરે  વશલાપટ્ટો મળ્ાં છરે. પાદુકા-પટ્ટનો 
વિશરેષ ઉપયોગ થયો છરે. અહીંનાં વશલપોમાં સહસ્ર કરે શતસહસ્ર દલોની કમલમાલાનું 
આલરેખન િધુ જોિા મળરે છરે. અમરાિતીનાં વશલપોની પ્રશંસા કરતાં કુમારસિામી જણાિરે 
છરે કરે, ‘એ ભારતીય વશલપનું મધુર અનરે માદ્કિભયુાં પુષપ છરે.’ નાગાજુ ્કનકોંડાનાં વશલપો 
તયાંના સરકારી મયુવઝયમમાં રાખિામાં આવયાં છરે. બોવધસતિનરે પૃથિી પર જનમ ધારણ 
કરિા પ્રાથ્કના કરતા દરેિો, શ્વરેત હાથીના રૂપમાં બુદ્નું અિતરણ, માયાદરેિીના સિપનનું 
કથન, બુદ્-જનમ, બુદ્નું ભવિષય-કથન કરતા અવસત, મહાવભવનષક્રમણ, મારઘષ્કણ, 
સંબોવધ-પ્રાવપ્ત, ધમ્કચક્રપ્રિત્કન પૂિદેનું બુદ્નું મંથન, પ્રથમ ધમયોપદરેશ, નીલવગકર હાથીનરે 
િશ કરિો, દીપંકરની બુદ્-પૂજ, ઉપાવલની ધમ્કદીક્ા, નંદ સાથરે બુદ્નું સિગ્કગમન, 
વશવબજતક, દશરથજતક, માંધાતાજતક િગરેરરેનું આલરેખન કરિામાં આવયું છરે.

ગુપ્તકલા (ઈ. સ. 350થી ઈ. સ. 550) ભારતીય વશલપકલાના ઇવતહાસમાં એક 
નિી ભાત પાડરે છરે. લાિણય અનરે સપ્રમાણતા ગુપ્તકલાનાં વિવશષ્ લક્ણો છરે. ગુપ્ત 
શાસન દરવમયાન ઉદભિરેલી અનરે પ્રસાર પામરેલી મૂવત્કકલામાં માધુય્ક જોિા મળરે છરે. 
આ સમયની મૂવત્કકલામાં મનુષયના આકારનું સિરૂપ સથાવપત થયંુ તરેમજ શરીરનાં 
અંગ-ઉપાંગોનાં સૌંદય્કનરે રજૂ કરિા પ્રાણીઓ, પક્ીઓ કરે પ્રાકૃવતક પદાથયોની કલપના 
કરિામાં આિી; જ રેમ કરે, પાન કરે ઈંડાં આકારરે  મુખાકૃવત, ધનુષયાકારરે  કપાળ, મતસય, 
ખંજન પક્ી, હરણ-નરેત્, પદ્મના આકારરે  આંખ, શુકનાવસકાકારરે  નાક િગરેરરે . મૂવત્કવિ-
ધાનનરે લગતા ચોક્કસ વનયમો આ સમય દરવમયાન ઘડાયા તરેથી પ્રવતમાઓ સપ્રમાણ 
બની, ‘તાલ’ પ્રમાણરે બની. મૂવત્કઓમાં મુદ્રાઓ, આસનો અનરે ભંવગઓનરે પ્રાધાનય 
અપાયું. ગુપ્ત-વશલપો રૂપપ્રધાનની સાથરે ભાિપ્રધાન પણ છરે. રૂપ અનરે ભાિનો આિો 
ઉતિમ સમનિય ભાગયરે જ બીજ રે જોિા મળરે. આ વશલપો ચુનારની ખાણના સફરેદ રરે વતયા 
પથથરમાંથી બનાિરેલાં છરે. ગુપ્ત મૂવત્કકલા કોઈ એક સંપ્રદાયનરે કરેનદ્રમાં રાખીનરે ચાલી 
નથી; પરંતુ અનરેક સંપ્રદાયોમાં પ્રસરી છરે. સારનાથ અનરે મથુરા તરેનાં મુખય કરેનદ્રો હતાં. 
સારનાથની આ સમયની મૂવત્કઓ બહુધા બૌદ્ ધમ્કની છરે. તરેમાં બુદ્ની ભૂવમ-સપશ્ક અનરે 
ધમ્કચક્ર-પ્રિત્કનમુદ્રા ધરાિતી પ્રવતમાઓ મુખય છરે. સારનાથની બીજ પ્રકારની બુદ્ની 
મૂવત્ક ગુપ્તકલાનો અવદ્તીય નમૂનો છરે. આ મૂવત્કમાં રસ, અંગોની ભાિભંવગ, રૂપ, 
ઔવચતય િગરેરરે  ઉતિમ રીતરે રજૂ થયાં છરે. સારનાથમાંથી બુદ્ના જીિનની ઘટનાઓનરે 
રજૂ કરતાં પ્રસતર-ફલકો, અિલોકકતરેશ્વર, મૈત્રેય, મંજુશ્ી જ રેિાં બોવધસતિોની મૂવત્કઓ 
પણ મળી આિી છરે. મથુરામાંથી પ્રાપ્ત બુદ્ની પ્રવતમાના મુખ પર આધયાવતમક ભાિ 
અનરે કરુણા જણાય છરે. બુદ્ રે ધારણ કરરેલા િસ્ત્રની કરચલીઓ અનરે મસતક પાછળનું પ્ર-
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ભામંડળ કલાપૂણ્ક છરે. હાલ આ પ્રવતમા મથુરાના સંગ્હાલયમાં છરે. ભાગલપુર વજલ્ાના 
સુલતાનગંજમાંથી મળરેલી બુદ્ની ધાતુપ્રવતમા તતકાલીન ધાતુપ્રવતમાનો શ્રેષ્ઠ નમૂનો છરે. 
ગુપ્ત વશલપકલા જનૈ અનરે બ્ાહ્મણ ધમ્કમાં પણ પ્રસરી હતી. મથુરાની મહાિીરસિામીની 
પદ્માસનસથ પ્રવતમા ઉલ્રેખનીય છરે. બ્ાહ્મણધમ્કની પ્રવતમાઓમાં નૃિરાહ (ઉદયવગકર, 
મધયપ્રદરેશ), ગોિધ્કનધારી શ્ીકૃષણ (કાશી), શરેષશાયી વિષણ, નર-નારાયણ, ગજ રેનદ્ર-
મોક્ (ત્ણરેય દરેિગઢ), વિશ્વરૂપ વિષણ (ગઢિા), રાધાકૃષણ (પહાડપુર), એકમુખી વલંગો 
(ખોહ અનરે ભૂમરા), અષ્મુખી વલંગ (મંદસોર) અનરે લકુલીશ(મથુરા)ની પ્રવતમાઓ 
નોંધપાત્ છરે. મધયપ્રદરેશમાં આિરેલી બાઘની ગુફાઓમાંનાં વશલપો આ કાળનાં છરે. 
ગુજરાતમાં શામળાજીમાંથી ઉપલબધ િીરભદ્રની પ્રવતમા ક્ત્પકાળ અનરે મૈત્કકાળની 
વશલપકળાનરે જોડતી કડી છરે.

ગુપ્તકાળ પછી ઈ. સ. 600થી 900 સુધીના સમયનરે પૂિ્ક મધયકાળ (early 
medieval period) તરીકરે ઓળખિામાં આિરે છરે. આ કાળ દરવમયાન ભારતીય 
વશલપકલાનાં ત્ણ કરેનદ્રો જણીતાં હતાં - ઇલોરા, એવલફનટા (મુંબઈ પાસરે) અનરે મહા-
બવલપુરમ્ (તવમળનાડ)ુ. ઇલોરાની કુલ 34 ગુફાઓ પૈકી 1થી 12 બૌદ્ ધમ્કની (ઈ. સ. 
600–750). 13થી 29 બ્ાહ્મણધમ્કની (ઈ. સ.ની 8મી સદી) અનરે 30થી 34 જનૈ ધમ્કની 
(8મીથી 10મી સદી) છરે. ગુફા નં. 2ની મુખય પ્રવતમા વસંહાસનોપવિષ્ ભગિાન બુદ્ની 
છરે. બુદ્ના મુખ પર દયાનું દૈિી વસમત ફરકી રહું છરે. તીનથલ તરીકરે ઓળખાતી 12 
નં.ની ગુફાના રંગમંડપમાં 103 જ રેટલી મૂવત્કઓ છરે. બ્ાહ્મણધમ્કની ગુફાઓ પૈકી ગુફા નં. 
16 મૂવત્કકલાની દૃવષ્એ અગ્ગણય છરે. કૈલાસ નામરે ઓળખાતી આ ગુફામાં મૂવત્કકલાના 
આદશ્ક નમૂનાઓ નજરરે  પડરે છરે. 42 જ રેટલાં પૌરાવણક દૃશયો તરેમાં કંડારિામાં આવયાં છરે. 
આ દૃશયો તાદૃશ અનરે નાટ્યાતમક જોમ તથા ભાિનરે પ્રકટાિરે છરે. કૈલાસ એ માનિકલાનું 
સિયોચચ સજ ્કન ગણાય છરે. તરેની પૂિ્ક, પવશ્મ અનરે દવક્ણની દીિાલ પર વશલપો કંડારરેલાં 
છરે. આમાં અન્નપૂણા્ક, ગરુડારૂઢ વિષણ, િામનરૂપ વિષણ, ગોિધ્કનધારી વિષણ, નૃવસંહ-
-અિતાર, અધ્કનારીશ્વર, કાવલયદમન, ભૈરિ રૂપરે વશિ, વસદ્યોગી વશિ, મહાદરેિ, 
હંસારૂઢ બ્હ્મા, નંદી સાથરે વશિ, ગંગાધર, વલંગદશ્કન, સદાવશિ, િીરભદ્ર, વશિ-પાિ્કતી-
નાં લનિ, ચોપાટ રમતાં વશિ-પાિ્કતી, કૈલાસોદ્રણ િગરેરરે  વશલપો ઉલ્રેખનીય છરે. જનૈ 
ગુફાઓમાંથી ગુફા નં. 32 વશલપની દૃવષ્એ ચકડયાતી છરે. તરેમાં પાશ્વ્કનાથ, ગોમટરેશ્વર 
બાહુબલી, માતંગ યક્, વસદ્ાવયકા યવક્ણીની મૂવત્કઓ કંડારરેલી છરે. એવલફનટાની વત્મુખ 
ધરાિતી મહરેશ્વરની પ્રકાંડકાય મૂવત્ક જગવિખયાત છરે. આ મૂવત્કમાં વશિનાં વિધાયક, 
પાલક અનરે સંહારક ત્ણરેય સિરૂપોનરે તાદૃશ કરિામાં કલાકારોએ ભારરે  પુરુષાથ્ક કયયો 
છરે. આ વસિાય અહીં વશિતાંડિ, યોગીરાજ વશિ, અધ્કનારીશ્વર, ભૈરિ, વશિ-પાિ્કતી-
નાં લનિ િગરેરરેનરે લગતી ભાિિાહી મૂવત્કઓ કોતરિામાં આિી છરે. આ સમયનું ત્ીજુ ં
મૂવત્કકલાનું કરેનદ્ર દવક્ણમાં દકરયાકકનારરે  આિરેલ મહાબવલપુરમના સાત શૈલોતકીણ્ક 
રથો (મંકદરો) છરે. આ રથો પૈકી આકદિરાહ રથમાં રાજ મહરેનદ્ર િમા્ક તથા તરેની રાણી 
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અનરે ધમ્કરાજ રથમાંની નૃવસંહિમા્કની પ્રવતમાઓ આિરેલી છરે. મકહષમંડપમાં શરેષશાયી 
વિષણ અનરે મકહષાસુરમકદ્કનીની પ્રવતમાઓ છરે. અહીંની વશલપકલામાંથી સૌથી આકષ્કક 
રૂપ ગંગાિતરણનું દૃશય છરે. તપસયામાં પૂણ્કલીન ભગીરથની ભાિિાહી પ્રવતમાની સાથરે 
સારંુયરે જગત કદવય તરેમજ પાવથ્કિ-પશુઓ સુધધાં – તપમાં લીન દશા્કવયાં છરે. અજુ ્કનના 
તપનું દૃશય પણ સુંદર રીતરે કંડારરેલું છરે.

અજુ ્કનનું તપ, મહાબવલપુરમ્

ઈ. સ. 900થી 1300નો કાળ ઉતિર મધયકાળ તરીકરે ઓળખાય છરે. આ સમયનાં 
વશલપોમાં કલાનું ઓજસ ઝાંખું પડતું જણાય છરે. આ સમયની વશલપકલાનરે પ્રાદરેવશક 
ધોરણરે છ વિભાગમાં િહેંચી શકાય :

(1) ઓકરસા વિભાગ : ભુિનરેશ્વર, કોણાક્ક અનરે જગન્નાથપુરીનાં મંકદરોમાં 
કંડારરેલાં વશલપોનો આમાં સમાિરેશ થાય છરે. આમાં નાગકનયાઓ, નૃતયાંગનાઓ, 
નાવયકાઓ, માતૃિતસલ પ્રગટ કરતી મૂવત્કઓ તથા વમથુન મૂવત્કઓ લાવલતયપૂણ્ક છરે. 
કોણાક્કનું સૂય્કમંકદર પૂિવી ગંગ વશલપકલાનું સિયોતિમ વશખર ગણાય છરે.

(2) વબહાર-બંગાળ, ઉતિરપ્રદરેશ વિભાગ : આ શૈલીનાં વશલપો બુદ્ગયા, રાજગૃહ, 
ચંપા, રાજશાહી, કદનાજપુર, ઢાકા, વસલહટ િગરેરરે  સથળોએથી પ્રાપ્ત થયાં છરે. વબહાર-
બંગાળની આ સમયની મૂવત્કઓ મોટરે ભાગરે બૌદ્ ધમ્ક સાથરે સંબંધ ધરાિરે છરે અનરે તરે પાલ 
રાજઓના આશ્યરે બનરેલી છરે. ઉતિરપ્રદરેશમાં પણ આ સમય દરવમયાન એક વિવશષ્ 
વશલપશૈલી વિકસી હતી.

(3) બુંદરેલખંડ વિભાગ : ખજૂરાહોનાં મંકદરોમાં વશલપોનો આમાં સમાિરેશ થાય 
છરે. આ મંકદરસમૂહનરે અલંકૃત કરતી મૂવત્કઓમાં કામશાસ્ત્ર સંબંધી કરેટલીક મૂવત્કઓ 
અતયંત ભાિપૂણ્ક અનરે આકષ્કક છરે. આ પ્રકારનાં વશલપો પર તતકાલીન તાંવત્ક વિદ્ાની 
અસર પડરેલી જણાય છરે. શૃંગાર-કનયાઓ અનરે વિવિધ પ્રકારની નાવયકાઓનાં વશલપો 
પણ નયનરમય છરે. બૌદ્, કહંદુ અનરે જનૈ ધમ્કનરે લગતી કલાકૃવતઓ મહોબાની આસ-
પાસના પ્રદરેશોમાંથી મળી છરે.
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(4) મધય ભારત : ધારના પરમાર રાજઓએ બંધાિરેલાં માળિાનાં મંકદરો તથા 
કલચૂકરઓએ બંધાિરેલાં મંકદરોનાં વશલપોનો આ વિભાગમાં સમાિરેશ થાય છરે. ભોજદરેિરે 
ધારાનગરીના સરસિતીમંકદરનાં મુખય ખંડમાં સથાપરેલી સરસિતીની મૂવત્ક માળિાની 
શૈલીનો ઉતિમ નમૂનો છરે. માળિાનાં વશલપો પર ખજૂરાહો અનરે ગુજરાતનાં વશલપોની 
અસર જણાય છરે.

(5) ગુજરાત–રાજસથાન : આ પ્રદરેશમાં ચૌહાણ, રાઠોડ, સોલંકી, િાઘરેલા િગરેરરે  
િંશના રાજઓએ અનરેક મંકદરો બંધાવયાં હતાં. આ મંકદરો કદમાં નાજુક હોિા છતાં 
તરેમનો વશલપ-િૈભિ કોઈ પણ રીતરે ઊતરરે  એિો નથી. આબુ, કકરાડ,ુ ચંદ્રાિતી, નાડોલ, 
સાદડી, રાણકપુર, વબકાનરેર, સોમનાથ, મોઢરેરા, વસદ્પુર, ગળતરેશ્વર, ઘૂમલી, વગરનાર, 
િડનગર, કપડિંજ, વઝંઝુિાડા િગરેરરે  સથળોએ ઉતકૃષ્ કોકટનાં વશલપો અંકકત થયરેલાં 
છરે. આ પ્રદરેશની વશલપશૈલી ‘મારુ-ગુજ ્કર શૈલી’ તરીકરે ઓળખાિા લાગી છરે. મોઢરેરાના 
સૂય્કમંકદરમાં નૃતયરત દરેિાંગનાઓ, દરેિો, પ્રસંગકથાઓ, વમથુનો તરેમજ સુશોભનાતમક 
વશલપોનું આલરેખન વિગતપૂણ્ક અનરે આકષ્કક છરે. આબુના વિમલિસકહ મંકદરની 
વિતાનોની બારીક કોતરણી અદભુત છરે; જયારરે  લૂણિસકહ ભારતનો અમૂલય કલાવનવધ 
ગણાય છરે. જગતની મહાન અજયબીઓમાં આ બંનરે મંકદરોની કોતરણીની ગણના 
થાય છરે. વબકાનરેરમાંથી મળરેલ જનૈ દૈિી સરસિતીની મૂવત્ક બારમી સદીની પવશ્મ 
ભારતીય કલાનો સુંદર નમૂનો ગણાય છરે.

બાહુબવલ, ગોમટરેશ્વર
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(6) તાવમલનાડ ુ વિભાગ : ચોળ, પાંડ અનરે હોયસળ રાજયકાળ દરવમયાન 
બંધાયરેલાં મંકદરો અનરે વનમા્કણ પામરેલાં વશલપો ઉતકૃષ્ કોકટનાં છરે. તાંજોરના રાજ-
રાજ રેશ્વર મંકદરનું તથા વચદંબરમ્ અનરે મદુરાનાં મંકદરોના સતંભો પરનું નકશીકામ 
પ્રશંસનીય અનરે કલપનાપ્રચુર છરે. આ સતંભો પરની પૂરા મનુષયકદની બારીક કો-
તરણીિાળી, લાિણયમય અનરે ભાિમય મૂવત્કઓ દશ્કનીય છરે. કણા્કટકના હલરેબીડના 
હોયસલરેશ્વર તથા સોમનાથપુરમનાં મંકદરોની મૂવત્કકલામાં સમસત કહંદુ દરેિ-દરેિીઓનાં 
પૌરાવણક કથાઓનાં દશયો અંકકત કયાાં છરે. શ્િણ બરેલગોડાની એક જ પથથરમાંથી 
કંડારરેલી ગોમટરેશ્વરની 16.5 મીટર ઊંચી ભવય પ્રવતમા નોંધપાત્ છરે.

2. સ્થા્પત્ય 

ભારતીય સથાપતયના પ્રાચીનતમ અિશરેષો વસંધુખીણની સંસકૃવતના હડપપા અનરે 
મોહેં-જો-દડોના નગરમાંથી પ્રાપ્ત થયા છરે. હડપપામાંથી કોઠાર અનરે કકલ્ાના અિશરેષો 
મળ્ા છરે. કોઠારમાં બરે સમાંતર ખંડ હતા. દરરેક ખંડ 45 મીટર લાંબો અનરે 23.5 મીટર 
પહોળો છરે. દરરેક ખંડની અંદર 5.25 મી. પહોળા છ છ ઓરડા છરે. મહરેસૂલ તરીકરે 
અનાજ લરેિાની પ્રથા હતી તયારરે  આિા વિશાળ કોઠાર બાંધિામાં આિતા. કકલ્ો 
ઉતિર-દવક્ણ 360 મીટર અનરે પૂિ્ક-પવશ્મ 180 મીટર લંબચોરસ આકારનો કાચી 
ઈંટોનો બનરેલો છરે. મોહેં-જો-દડોમાંથી મળી આિરેલી ઇમારતોમાં સનાનાગાર મહતિનું છરે. 
એનો િચલો કંુડ 12 મીટર લાંબો, 7 મીટર પહોળો અનરે 2 મીટર ઊંડો છરે. મોહેં-જો-
દડોની નગરરચના ઉતિમ પ્રકારની હતી. પૂિ્કયોજના અનુસાર આ નગરનું આયોજન 
કરિામાં આવયું હતું. માગયો, શરેરીઓ, ગલીઓ અનરે પાણીના વનકાલ માટરેની નીકોનું 
વયિવસથત સંકલન થયરેલું છરે. તરેના માગયો તદ્ન સીધી લીટીમાં જય છરે અનરે એકબીજનરે 
બરાબર કાટખૂણરે છરેદરે છરે. મકાનો સીધી હરોળમાં જ બાંધિામાં આિતાં અનરે તરેમનાં 
પ્રિરેશદ્ાર ગલીઓ તરફ રાખિામાં આિતાં. લંબચોરસ, અંગ્રેજી L આકારની તરેમજ 
એક છરેડરે પહોળી અનરે બીજ છરેડરે સાંકડી એમ ત્ણ આકારની ઈંટો મળી આિી છરે. 
લંબચોરસ ઈંટોનું પ્રમાણ 4 : 2 : 1 હતું. ઈંટો િડરે બાંધરેલી સીડીના અિશરેષો પ્રાપ્ત 
થયા છરે. તરે પરથી અનુમાન થઈ શકરે કરે બરે મજલાિાળાં મકાન પણ બાંધિામાં આિતાં 
હશરે. લગભગ દરરેક મોટા મકાનમાં કૂિા કરે કૂઈની સગિડ જણાઈ આિરે છરે. મકાનની 
અંદરના ખંડમાં કૂિા ખોદિામાં આિતા. આ જ પ્રમાણરે લગભગ દરરેક મકાનમાં બાથ-
રૂમની સગિડ છરે. કરેટલાંક મકાનોમાં બાથરૂમની સાથરે સંડાસની સગિડ પણ જોિામાં 
આિરે છરે. બંનરે નગરોના નાના-મોટા રસતામાં સળંગ મોરી કરે નીકની પદ્વત જોિામાં 
આિરે છરે. અહીંના જ રેિી સંગીન નીકપદ્વત આ સમયનાં બીજં શહરેરોમાં ભાગયરે જ જોિા 
મળરે છરે. નીકના પાણીનો કચરો ખાળકંૂડીમાં જમા થતો. જયાં ખાળકંૂડી અનરે મોરીની 
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વયિસથા ન હતી તરેિા લતિાઓમાં જમીનમાં મોટાં માટલાં દાટિામાં આિતાં. માટલાંના 
તવળયરે કાણં રાખિામાં આિતું જયાંથી પાણી જમીનમાં ઊતરી જતું. આમ બાંધણીની 
દૃવષ્એ બંનરે નગરો ચોક્કસ પ્રકારની યોજનાનરે અનુસરતાં જણાય છરે.

આ સંસકૃવત ધરાિતાં અનય કરેનદ્રો ગુજરાતમાં રંગપુર, રોઝડી, લોથલ, નખત્ાણા, 
સૂરકોટડા, પાબુમઠ, ધોળાિીરા, કંુતાસી; રાજસથાનમાં કાવલબંગા, નમ્કદા કાંઠરે નાિ-
ડાતોડી; પંજબમાં રૂપરમાંથી પણ સથાપતયકીય અિશરેષો પ્રાપ્ત થયા છરે. લોથલમાંથી 
પ્રાપ્ત ઈંટરેરી બાંધકામિાળો િહાણ લાંગરિાનો ધક્કો ઉલ્રેખનીય છરે જયારરે  ધોળાિીરા-
ની કકલ્રેબંધી, પાણીના વનકાલની વયિસથા, વિશાળ કૂિો િગરેરરે  ધયાનાકષ્કક છરે.

ઋગિરેદ, બ્ાહ્મણગ્ંથો, મહાભારત, રામાયણ, મનુસમૃવત, ગૃહસૂત્ો, પાવલ જત-
કકથાઓ, આગમગ્ંથો અનરે કૌકટલયના અથ્કશાસ્ત્રમાં િાસતુવિષયક જ રે વિવિધ ઉલ્રેખો 
પ્રાપ્ત થાય છરે તરે બધા િાસતુનાં વિકવસત સિરૂપોનાં વિિરણો પૂરાં પાડરે છરે; પરંતુ તરે 
સમયના સથાપતયના કોઈ પુરાિશરેષો પ્રાપ્ત થયા નથી. ઋગિરેદમાં ગૃહ કરે શાળાનરે 
લગતા લગભગ ત્ીસ શબદો છરે. તરેમાં પુરો અથિા નગરોના અનરેક ઉલ્રેખ છરે. શંબર 
નામના અસુરના 99 પુરોનો ઇનદ્રરે નાશ કયયો હતો. િરુણના ભિનનરે એક હજર દ્ાર 
અનરે સતંભ હોિાનું જણાયું છરે. ઋગિરેદ અનરે બ્ાહ્મણગ્ંથોમાં િાસતુવિદ્ા એક સિતંત્ 
વિદ્ા હોિાનાં કોઈ સપષ્ સૂચનો મળતાં નથી, પણ સૂત્ગ્ંથોમાં િાસતુવિદ્ાનરે લગતા 
વયિવસથત સિતંત્ ખંડો આપણનરે સિ્કપ્રથમ જોિા મળરે છરે. રામાયણમાં િાસતુવિદ્ા વિશરે 
ઘણી માકહતી આપિામાં આિી છરે. નગરરચનામાં અગતયનો ભાગ ભજિતા દુગયો 
ઉપરાંત ગોપુરો (પુરદ્ારો) તથા અટ્ટાલકો(બુરજો)ના ઉલ્રેખો અયોધયા, કકવષકનધા અનરે 
લંકાનાં િણ્કનોમાં િારંિાર આિરે છરે. મહાભારતના શાંવતપિ્કમાં વિવિધ પ્રકારના દુગયોની 
રચના વિશરેની માકહતી મળરે છરે. વિવિધ પ્રકારનાં ભિનોના િગ્કની સૂવચ પણ મહાભા-
રતરે આપી છરે. ધાવમ્કક િાસતુમાં યૂપ, યજ્િરેદી, ચૈતય અનરે દરેિાયતન(મંકદર)ના ઉલ્રેખો 
મહાભારતમાં િારંિાર આિરે છરે. જતકકથાઓમાં દરેિમંકદરોનરે ‘દરેિકુલ’ કરે ‘ચૈતય’ 
તરીકરે ઓળખાવયાં છરે. તરે સમયરે ભિનવનમા્કણ માટરે ઘણં કરીનરે કાષ્ઠનો ઉપયોગ થતો 
હશરે એમ જતકકથાઓમાં િવણ્કત ઘર બાંધિાની કલા દ્ારા જણિા મળરે છરે. કૌકટલયના 
અથ્કશાસ્ત્રમાં િાસતુવિદ્ાનરે લગતાં અનરેક પ્રકરણો આિરેલાં છરે. ગ્ામ અનરે નગરની 
રચનાની વિપુલ માકહતી આપરેલી છરે. નગરવનમા્કણમાં સિાસથયરક્ા(sanitation)ના 
વનયમો પર તરેણરે ખાસ ભાર મૂકયો છરે. મતસયપુરાણ, અવનિપુરાણ, ગરુડપુરાણ, દરેિી-
પુરાણ, ભવિષયપુરાણ જ રેિાં પુરાણોમાં, િૈખાનસાગમ, કાવમકાગમ, સૂત્ભરેદાગમ જ રેિા 
આગમ ગ્ંથોમાં તરેમજ હયશીષ્કપંચરાત્, પ્રહલાદતંત્, ગગ્કતંત્, વિશ્વતંત્, તંત્સમુચચય 
િગરેરરે  તંત્ગ્ંથોમાં પણ િાસતુવિષયક માકહતી આપિામાં આિી છરે.
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ઇલોરાની ગુફાઓ

ભારતમાં સૌથી પ્રાચીન ધાવમ્કક સથાપતય બૌદ્ોનું પ્રાપ્ત થયું છરે. બૌદ્ ધમ્કના 
આશ્યરે સતૂપ, ચૈતય અનરે વિહાર પ્રકારનાં સથાપતયનો વિકાસ થયો. સાંચી, ભરહૂત, 
સારનાથ, અમરાિતી, નાગાજુ ્કનકોંડા, તખતરેબહાઈ, તક્વશલા, દરેિની મોરી િગરેરરે  
સથળોએ આિરેલા સતૂપો જણીતા છરે. ભગિાન બુદ્ કરે તરેમના અનુયાયી વશષયો કરે 
બૌદ્ ધમ્કના આગળ પડતા ધમયોપદરેશકોના શારીકરક અિશરેષોનરે ધાતુપાત્માં સંગ્હી, 
પાત્નરે જમીનમાં દાટીનરે તરેની પર અંડાકાર બાંધકામ કરિામાં આિતું. આ ઇમારતનરે 
સતૂપ કહરે છરે. સૌથી પ્રાચીન સતૂપો પીપરાિા (ઉતિરપ્રદરેશ) અનરે લોકરયા(વબહાર)માંથી 
મળી આવયા છરે. પૂિ્ક મૌય્કકાલીન આ સતૂપોનો સમય ઈ. સ. પૂ. લગભગ 400નો છરે. 
સૌથી પ્રવસદ્ સતૂપ સાંચીનો છરે. અસલ સતૂપ મૌય્કકાલીન છરે જયારરે  તરેનું િત્કમાન સિરૂપ 
શુંગકાલીન છરે. તરેનરે ફરતરે આિરેલ પથથરનો કઠરેડો (railing) અનરે તરેમાં ચારરે  કદશાએ 
આિરેલા પ્રિરેશદ્ાર (તોરણ) તરેની શોભામાં િધારો કરરે  છરે. ભાજ, કાલા્ક, કનહરેરી, જુન્નર 
બરેડસા, નાવસક, કોનડાનરે, વપતિલખોરા, અજટંા (ગુફા નં. 9, 10, 19 અનરે 26), ઇલોરા 
(ગુફા નં. 2, 10 અનરે 12) િગરેરરે  સથળોએ ચૈતયગૃહો આિરેલાં છરે. ભાજનું ચૈતયગૃહ સૌથી 
પ્રાચીન છરે. આ સિ્કમાં કાલા્કનું ચૈતયગૃહ ઉતિમ છરે. તરે 37.3 મી. લાંબું, 8મી. પહોળું 
અનરે 14.3 મી. ઊંચું છરે. તરેના સભાભિનિાળો ભાગ બરે માળનો છરે. ચૈતયમાં કુલ 37 
સતંભો આિરેલા છરે. ભાજ, કોનડાનરે, વપતિલખોરા, નાવસક, ઇલોરા અનરે અજટંામાં બૌદ્ 
વિહારો જોિા મળરે છરે. અજટંાની ગુફાઓનો મોટો ભાગ વિહારોનો જ છરે. અજટંાની 
કુલ 29 ગુફાઓ પૈકી ચાર ચૈતય છરે; જયારરે  અનય વિહાર સિરૂપરે છરે. ઓકરસામાં કટક 
શહરેરની પાસરે ઉદયવગકર અનરે ખંડવગકર 
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અજટંાની ગુફાઓનો ગ્ાઉનડ-પલાન

નામની ટરેકરીઓ પર જનૈ ધમ્કની ગુફાઓ આિરેલી છરે. ઉદયવગકર પર 16 અનરે 
ખંડવગકર પર 1 ગુફા આિરેલી છરે. કહંદુ ધમ્કનરે કરેનદ્રમાં રાખીનરે રચાયરેલ બ્ાહ્મણધમ્કના 
ગુફા-સથાપતયમાં ઇલોરાની ગુફા નં. 16 (કૈલાસ અથિા રંગમહાલ) અનરે મુંબઈ પાસરેની 
એવલફનટાની ગુફા ઘણી જ પ્રવસદ્ છરે. જગતના શૈલાતમક સથાપતયમાં ઇલોરાની કૈલાસ 
ગુફા અગ્સથાનરે વબરાજ રે તરેિી ભવય અનરે કલાતમક છરે. રાષ્ ્રકૂટ િંશના રાજ કૃષણ 
1લાએ ઈ. સ. 760માં તરેનું બાંધકામ શરૂ કયુાં હતું અનરે તરે કયારરે  પૂરંુ થયું તરેનો ઉલ્રેખ 
નથી. તરેનો બરે માળનો નંદીનો મંડપ પુલ દ્ારા રંગમંડપ સાથરે જોડાયરેલો છરે. 8.1 મી. 
ઊંચી પીકઠકા પર ક્રીડા કરતા હાથીઓની હારમાળા છરે. મંકદરનું વિમાન પાંચ માળનું 
છરે. શૈિ તથા િૈષણિ ધમ્કનાં દરેિ-દરેિીઓનાં અનરેક ભાિપૂણ્ક સિરૂપો કંડારરેલાં છરે.

ઈ. સ. પૂ. ત્ીજી સદીથી ભારતમાં મંકદર સથાપતયનાં પગરણ શરૂ થયાં. સાંચીનું 
મંકદર નં. 40, ઉદરેપુર પાસરે માધયવમકા નગરીનું િાસુદરેિનું મંકદર, તક્વશલાનું જકંડયાલ 
મંકદર મંકદર-સથાપતયનાં પ્રાચીનતમ ઉદાહરણો છરે. ગુપ્ત સમયમાં મંકદર-સથાપતયરે 
એનું વિવશષ્ વિકવસત સિરૂપ ધારણ કયુાં. સાંચીનું મંકદર નં. 17, નયના ગામનું 
પાિ્કતી મંકદર, ઐહોલનું લાડખાન મંકદર, ઝાંસી પાસરે દરેિગઢનું મંકદર, ચરેઝરલાનું 
કપોતરેશ્વર મહાદરેિનું મંકદર આ કાળનાં છરે. ગુપ્તકાળ પછી વશખરનરે આધારરે  નાગર, 
િરેસર (ચાલુકય) અનરે દ્રાવિડ એમ ત્ણ શૈલીઓ ઉદભિી. વશખરની રચનાએ મંકદર 
સથાપતયની શૈલી નક્કી કરિામાં અગતયનો ભાગ ભજવયો છરે. નાગર શૈલીનાં વશખરમાં 
મુખય વશખર ઉપરાંત ગૌણ વશખરો જ રેિાં કરે ઉરુશૃંગ, પ્રતયંગ કોણ િગરેરરે  હોય છરે. આ 
શૈલીનાં વશખરો રરેખાવનિત હોય છરે, જયારરે  દ્રાવિડ શૈલીનાં વશખરોમાં સમતલ આડા 
થર હોય છરે.
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તક્વશલાનું મંકદર

 

સાંચીનું મંકદર નં. 17

ઓકરસા, ખજૂરાહો, રાજસથાન, ગુજરાત, મહારાષ્ ્ર, ગિાવલયર અનરે િૃંદાિનનાં 
મંકદરો નાગર શૈલીનાં છરે. ઓકરસામાં વલંગરાજનું મંકદર, પુરીનું જગન્નાથનું મંકદર 
અનરે કોણાક્કનું સૂય્કમંકદર પ્રવસદ્ છરે. ઓકરસા મંકદરસમૂહમાં પ્રાચીનમાં પ્રાચીન મંકદર 
પરશુરામરેશ્વર(ઈ. સ. 750)નું છરે. વિઠ્લ દરેઉલના મંકદરનું વશખર બરે માળનું છરે અનરે 
તરેનો ઘાટ વત્કોણાતમક નળાકાર છાપરાનરે મળતો આિરે છરે. મુકતરેશ્વરના મંકદરની 
સનમુખરે તોરણ આિરેલું છરે, જ રે ઓકરસા શૈલીમાં વિવશષ્ ભાત પાડરે છરે. વલંગરાજનું 
મંકદર ગભ્કગૃહ, જગમોહન (સામાનય મંડપ), નટમંડપ અનરે ભોગમંડપ આિરેલા છરે. 
તરેની ઊંચાઈ 36 મીટર છરે. વલંગરાજનું મંકદર તરેનાં કરતાં વિશરેષ ઊંચાઈ અનરે વિસતાર 
ધરાિરે છરે. તરે 60 મી. ઊંચું છરે, જયારરે  કોણાક્કનું સૂય્કમંકદર 67 મી. ઊંચંુ હતું. હાલ માત્ 
તરેના જગમોહનનો ભાગ જ જળિાઈ રહો છરે.
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ખજૂરાહોનાં મંકદર ચંદરેલ રાજઓના શાસનકાળ દરવમયાન (ઈ. સ. 950-1050) 
બંધાયાં હતાં. કુલ 85 મંકદરોમાંથી હાલ માત્ 22 મંકદરો જ જળિાઈ રહાં છરે. આ 
મંકદરો વિશરે પ્રથમ સંશોધન ઍલરેકઝાંડર કવનંગહામરે કયુાં હતું. ઊંચી નક્કર પીઠ પર 
બાંધરેલાં આ મંકદરો ઓકરસાનાં મંકદરો જ રેિાં વિશાળ નથી. મોટામાં મોટુ ંમંકદર ભાગયરે 
જ 30 મી. લાંબું હશરે. લક્મણ અથિા ચતુભુ્કજ નામરે જણીતું િૈષણિ મંકદર પંચાયતન 
પ્રકારનું છરે. એટલરે કરે મુખય મંકદરના ચારરે  ખૂણરે અનય ચાર નાનાં ગૌણ મંકદરો આિરેલાં 
છરે. યોવગનીના મંકદરમાં એક મોટુ ંગભ્કગૃહ અનરે તરેની આજુબાજુ 64 નાનાં ગભ્કગૃહો 
આિરેલાં છરે. દરેિી જગદંબાનું મંકદર કંદાકરયા મહાદરેિના મંકદરનરે મળતું આિરે છરે. 
ખજૂરાહોનાં મંકદરોમાં કંદાકરયા મહાદરેિનું મંકદર ઉતિમ છરે. મંકદર 32.5 18 મી.નો 
વિસતાર ધરાિરે છરે. જમીન તળથી તરે 35 મી. ઊંચું છરે. તરેનો વશલપિૈભિ ધયાનાહ્ક છરે. 
અંદરના ભાગમાં 226 અનરે બહારના ભાગમાં 646 મળીનરે કુલ 872 સિયોતકૃષ્ વશલપો 
આિરેલાં છરે. 

કંદાકરયા મહાદરેિનું મંકદર, ખજૂરાહો

ગુજરાતમાં મંકદર-સથાપતયની બરે પરંપરા જોિા મળરે છરે : (1) પૂિ્ક-ચૌલુકય શૈલી 
(ઈ. સ.ની 5મીથી 10મી સદી) અનરે (2) ચૌલુકય શૈલી (ઈ. સ.ની 10મીથી 13મી સદી). 
પૂિ્ક-ચૌલુકય શૈલીની શરૂઆત જમનગર વજલ્ામાં આિરેલ ગોપના (ઈ. સ. પાંચમી 
સદી) મંકદરથી થાય છરે. આ શૈલીનાં અનય મંકદરો સૂત્ાપાડા, વિસાિાડા, કલસાર, 
પાસથર, ભાણસર, ધ્રાસણિરેલ, બોકરસા, ઓડદર, અખોદર, પીંડારા, પસનાિાડા, પો-
રબંદર, રાણાિાિ િગરેરરે  સથળોએ આિરેલાં છરે. સુણકનું નીલકંઠ મહાદરેિનું મંકદર, 
ઘૂમલી અનરે સરેજકપુરનાં નિલખા મંકદરો, મોઢરેરાનું સૂય્કમંકદર, આબુનાં વિમલિસકહ 
અનરે લૂણિસકહ, સોમનાથનું મંકદર, વસદ્પુરનો રુદ્રમાળ, તારંગાનું અવજતનાથનું મંકદર 
િગરેરરે  ગુજરાતની ચૌલુકય શૈલીનાં ઉતિમ ઉદાહરણો છરે. ગુજરાતના મંકદર-સથાપતય 
સાથરે સંલનિ કીવત્ક-તોરણો, કંુડો, પ્રાકાર (કોટ) તથા તરેના બાલાણકો (કોટનું પ્રિરેશદ્ાર) 
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વિવશષ્તા ભોગિરે છરે. કીવત્કતોરણોમાં ખયાતનામ તોરણ િડનગરનું છરે. ભારતભરમાં 
કદાચ તરે મોટામાં મોટુ ંઅનરે અતયંત અલંકૃત

આબુના દરેલિાડાના મંકદરની છત

તોરણ છરે. જનૈ મંકદરોનાં બાલાણકો અનરે દરેિકુવલકાઓ દશ્કનીય હોય છરે. ગુ-
જરાતના મંકદર-સથાપતયનો આદશ્ક 11મી સદીમાં બંધાયરેલ મોઢરેરાનું સૂય્કમંકદર છરે. 
પૂિા્કવભમુખ આ મંકદરના ગભ્કગૃહ અનરે તરેની સાથરે જોડાયરેલ ગૂઢમંડપનો સંયુકત 
વિસતાર 24 15 મીટરનો છરે જયારરે  છૂટો સભામંડપ 15 15 મીટરનો છરે. ગભ્કગૃહનરે 
ફરતો પ્રદવક્ણા પથ છરે. વશખર અનરે મંડપની ઉપરનું બાંધકામ નાશ પામરેલ છરે. સભા-
મંડપની પૂિ્કમાં 52.5 36 મીટર વિસતારનો કંુડ આિરેલો છરે.

દ્ારકાનું જગતમંકદર અનરે શામળાજીનું ગદાધરનું મંકદર મુઘલકાળનાં છરે. 
ડાકોરનું પ્રવસદ્ રણછોડરાયનું મંકદર મરાઠાકાળનું છરે. શત્ુંજય પરનાં મોટા ભાગનાં 
જનૈ મંકદરો મરાઠાકાળ અનરે વબ્કટશકાળનાં છરે. અમદાિાદનું હઠીવસંહનું મંકદર 19મી 
સદીના ઉતિરાધ્કનું જણીતું મંકદર છરે.

રાજસથાન અનરે મધયપ્રદરેશનાં મંકદરો ઈ. સ.ની 8મીથી 11મી સદીનાં છરે. મધય 
પ્રદરેશના સાગર વજલ્ાના એરણ ગામમાં િરાહ, નરવસંહ અનરે વિષણનાં મંકદરોના 
અિશરેષો ઉલ્રેખનીય છરે. પથરી ગામનું કોઠરેશ્વરનું મંકદર તથા ગયાસપુરમાં આિરેલ આઠ 
કંુભ તથા ચાર કંુભ નામરે જણીતાં મંકદરો આિરેલાં છરે. ઉદયપુરમાં આિરેલ ઉદયરેશ્વરનું 
મંકદર (11મી સદી) રચનાશૈલીની દૃવષ્એ ખજૂરાહો મંકદરો સાથરે સામય ધરાિરે છરે. 
જોધપુરથી 50 કકમી. દૂર આિરેલ ઓવસયા ગામમાં 16 બ્ાહ્મણ અનરે જનૈ મંકદરોનો 
(ઈ. સ.ની 8મી સદી) સમૂહ આિરેલો છરે. આ મંકદરો નાનાં કદનાં છરે, પરંતુ બાંધકામ-
ની દૃવષ્એ અવભનિ પ્રાિીણય અનરે સપ્રમાણતા દાખિરે છરે. આ સમૂહમાંનું સૂય્કમંકદર 
સિયોતિમ બાંધણીનું છરે. તરેનો વશલપિૈભિ આકષ્કક છરે. મહાિીરસિામીનું મંકદર 10મી 
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સદીમાં પુનવન્કમા્કણ પામરેલું છરે. કકરાડનુું મંકદર 11મી સદીનું ગણાય છરે. આ મંકદર 
મહદ્અંશરે નાશ પામયું છરે. તરેના સતંભોની કોતરણી મોઢરેરાના સૂય્કમંકદર અનરે આબુના 
વિમલિસકહના મંકદરના સતંભોનરે મળતી આિરે છરે. રાણકપુરનું ચૌમુખી મંકદર તરેના 
સતંભોની ગોઠિણીનરે લીધરે પ્રવસદ્ છરે.

 

તરેલીકા મંકદર, ગિાવલયર                            સાસ મંકદર, ગિાવલયર

અંબરનાથનું મંકદર, બલસણાનું વત્કૂટાચલ મંકદર, વસનારનું ગોડરેશ્વરનું મંકદર 
િગરેરરે  મહારાષ્ ્રનાં પ્રવસદ્ મંકદરો છરે. અહીંનાં મંકદરોની શૈલી પર એક તરફથી ગુજ-
રાતની ચૌલુકય શૈલીની તો બીજી તરફ દવક્ણની ચાલુકય શૈલીની અસર છરે. વશખરના 
ભાગમાં ઉરુશૃંગ ગુજરાતનાં મંકદરોની જ રેમ અધદે આિી અટકી જતું નથી, પરંતુ છરેક 
ટોચ સુધી પહોંચરે છરે. તરેમજ ઉરુશૃંગની બંનરે બાજુ વશખર ઘાટની નાની શૃંવગકાઓની 
ઊભી હાર પણ ટોચ સુધી પહોંચરે છરે. અંબરનાથના મંકદરમાં આ સિ્ક લક્ણ જોિા 
મળરે છરે. બલસણા ગામમાં નિ મંકદરોના સમૂહમાંનું એક વત્કૂટાચલ મંકદર છરે. વસનારનું 
ગોંડરેશ્વરનું મંકદર પંચાયતન પ્રકારનું છરે. અહમદનગર વજલ્ાના પેંડગાંિનું લક્મીના-
રાયણનું મંકદર ઉલ્રેખનીય છરે. ગિાવલયરના કકલ્ામાં તરેલીકા મંકદર અનરે સાસ-બહુનાં 
મંકદરો આિરેલાં છરે આમાં સાસ-બહુનાં મંકદરો તરેમની રચના અનરે વશલપિૈભિનરે કારણરે 
ઉતકૃષ્ પ્રકારનાં છરે. તરેલીકા મંકદરની ઉપરનું બાંધકામ બૌદ્ ચૈતયગૃહનરે મળતું આિરે 
છરે. 16મી અનરે 17મી સદીમાં બંધાયરેલાં િૃંદાિનનાં મંકદરોમાં ગોવિંદદરેિનું મંકદર, રા-
ધાિલ્ભનું મંકદર, ગોપીનાથનું મંકદર, જુગલકકશોરનું મંકદર તથા મદનમોહનનું મંકદર 
ઉલ્રેખનીય છરે. લડિાનું મંકદર, માત્કણડનું સૂય્કમંકદર, અિંતીપુરનું મંકદર અનરે 53 ગભ્ક-
ગૃહ ધરાિતું પાંડકંુુડનું મંકદર કાશમીરના મંકદર-સથાપતયની યશકલગીઓ છરે. ભારતમાં 
કરેટલાંક િૃતિાકાર મંકદરો બંધાયાં. આ બધાં મંકદરો ઘણં કરીનરે યોવગનીઓનાં મંકદરો છરે. 
આિાં મંકદરોમાં જબલપુર પાસરે ભરેડાઘાટનું યોવગની મંકદર અનરે ખજૂરાહોના સમૂહમાં 
આિરેલ યોવગની મંકદર ઉલ્રેખનીય છરે.
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દુગા્કમંકદર, ઐહોલ

ભરેડાઘાટના મંકદરમાં ચારરે  બાજુએ 81 ગભ્કગૃહો આિરેલાં છરે. કણા્કટકમાં ઐહોલમાં 
લાડખાનનું મંકદર, દુગા્કમંકદર, બાદામીનાં ગુફામંકદરો, પટ્ટાડકલનું પાપનાથનું મંકદર, 
કાશીનાથ, વિરૂપાક્, મવલ્કાજુ ્કન, સુમનરેશ્વરનાં મંકદરો, બરેલૂરનું ચરેન્નાકરેશિનું મંકદર, હલરે-
બીડનું હોયસલરેશ્વરનું મંકદર, સોમનાથપુરમનું મંકદર ચાલુકયશૈલી(િરેસર)નરે અનુસરરે  છરે.

લાડખાનનું મંકદર ઐહોલના મંકદરસમૂહમાં સૌથી જૂનું ગણાય છરે. પથથરની 
છાટોનરે એકબીજ સાથરે સાિળીનરે બનાિરેલાં ચોકઠાં િડરે વશખરની રચના કરિામાં આિી 
છરે. દુગા્કમંકદર એક છરેડરે અધ્કિૃતિાકાર (apsidal) બાદામીમાં ચાર ગુફામંકદરો છરે. તરે 
પૈકી ત્ણ બ્ાહ્મણ ધમ્કનાં અનરે એક જનૈ ધમ્કનું છરે. પટ્ટાડકલનાં મંકદરો શૈલીની દૃવષ્એ 
ઐહોલ અનરે બાદામીનાં મંકદરો કરતાં પ્રગવતસૂચક લાગરે છરે. પાપનાથનું મંકદર ઉતિર 
ભારતીય પરંપરાનરે અનરે વિરુપાક્નું મંકદર દવક્ણ ભારતીય પરંપરાનરે અનુસરરે  છરે. 
જોકરે વિરુપાક્નું મંકદર શુદ્ દ્રાવિડ શૈલીનું નથી. ચાલુકય શૈલીની ઉતિરધારા હોયસળ 
શૈલી તરીકરે પણ પ્રવસદ્ છરે. ચરેન્નાકરેશિ મંકદર, હોયસલરેશ્વરનું મંકદર, સોમનાથપુરમનું 
મંકદર આ શૈલીનાં છરે. હોયસળિંશના સથાપક રાજ વિષણિમા્કએ ચરેન્નાકરેશિનું મંકદર 
બંધાવયું હતું. મંકદરનો મંડોિર વશલપપ્રચુર નથી. સતંભોના ટરેકા માટરે મૂકરેલી પૂતળીઓ-
નાં વશલપોમાં સ્ત્રીરૂપની શકય લવલત અંગભંગી જોિા મળરે છરે. મંકદરનું સતંભવિધાન 
આકષ્કક છરે. મંડપની છતની પદ્મવશલામાં કંડારરેલ નૃવસંહનું વશલપ ઘણં જ સુંદર છરે. 
હોયસલરેશ્વરનું મંકદર બરે ગભ્કગૃહિાળા મંકદરનું બનરેલું સંયુકત મંકદર છરે. સોમનાથનું 
મંકદર કરેનદ્રમાં મંડપ અનરે તરેની ત્ણ બાજુએ ગભ્કગૃહોથી સંયુકત વત્કૂટાચલ મંકદર 
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છરે. હોયસળ મંકદરશૈલીનું આ મંકદર સિયોતકૃષ્ ઉદાહરણ ગણાય છરે. ઇતિગીનું મહા-
દરેિમંકદર ઘણી જગયાએ ખંકડત થયરેલું છરે. લકકંુડીનું કાશી વિશ્વરેશ્વરનું મંકદર કાટખૂણરે 
જોડાયરેલાં બરે ગભ્કગૃહોિાળું વદ્કૂટાચલ મંકદર છરે.

દવક્ણ ભારતમાં દ્રાવિડ શૈલીની પરેટા શૈલીઓ – પલ્િ શૈલી, ચોળશૈલી, પાંડ 
શૈલી, વિજયનગર શૈલી અનરે નાયક શૈલીમાં ભવય મંકદરોનું વનમા્કણ થયું. વત્વચનાપ-
લ્ી, મહરેનદ્રિાડી, મંગલરાજપુરમ્, ભૈરિકોણમ્, મહાબવલપુરમ્ િગરેરરે  સથળરે પલ્િ-
શૈલીનાં મંકદરો આિરેલાં છરે. રથ અનરે મંડપ પ્રકારનાં આ મંકદરો છરે. મહાબવલપુરમમાં 
આિરેલાં રથ પ્રકારનાં મંકદરો બૌદ્ વિહારો અનરે ચૈતયનરે મળતાં આિરે છરે. દ્રૌપદી, 
ધમ્કરાજ, ભીમ, ગણરેશ અનરે સહદરેિ નામના રથ શૈિમંકદરો છરે. દકરયાકાંઠ રે આિરેલું 
મંકદર તરેના વિમાનનરે કારણરે ખૂબ જ આકષ્કક છરે. કાંચીિરમ્(કાંચી)નાં કૈલાસનાથ તથા 
િૈકંુઠ પરેરુમલ્નાં મંકદરો દ્રાવિડ શૈલીનાં પ્રાચીનતમ સિરૂપનરે વયકત કરરે  છરે. તાંજોરનું 
પ્રવસદ્ બૃહદીશ્વરનું મંકદર ચોળશૈલીનું ઉતિમ નજરાણં છરે. તરેની ઊંચાઈ 5.7 મીટર 
છરે. તરેનું ભવય વશખર 13 મજલાનું છરે. ચોલપુરનું મંકદર તરેના વિસતૃત મંડપ (52.5 મી. 
28.5 મી.)ની રચના માટરે જણીતું છરે. તરેમાં 150 સતંભો આિરેલા છરે. બરેલૂરનાં મંકદરો, 
કાંજીિરમના એકાગ્નાથનું મંકદર, હમપીનું વિઠ્લ મંકદર તથા હગૌરારામનું મંકદર 
વિજયનગરની શૈલીનરે રજૂ કરરે  છરે. પાંડ શૈલીનાં મંકદરો તરેમનાં ભવય

નકુલ-સહદરેિ રથ, મહાબવલપુરમ્
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                         કૈલાસનાથ મંકદર, કાંચી

ગોપુરમો(પ્રિરેશદ્ાર)નરે લીધરે પ્રવસદ્ છરે. મદુરાના નાયક િંશના રાજઓએ તરેમના 
સમયમાં એક વિવશષ્ મંકદરશૈલી વિકસાિી. નાયક શૈલીનાં આ મંકદરો શ્ીરંગમ્, 
જબંુકરેશ્વર, રામરેશ્વરમ્, વચદંબરમ્, મદુરા િગરેરરે  સથળરે આિરેલાં છરે. તરેમાં મદુરાનું મી-
નાક્ીમંકદર સિયોતકૃષ્ છરે. આ મંકદર પ્રાંગણસકહત 264 237.5 મીટર વિસતારનું છરે. 
એની ચાર કદશામાં કુલ 27 ગોપુરો છરે. મંકદર બરે વિભાગમાં િહેંચાયરેલું છરે : એક ભાગ 
સુંદરરેશ્વરનો - વશિનો અનરે બીજો મીનાક્ી દરેિી-પાિ્કતીનો છરે. મંકદર પૂિ્કયોવજત નકશા 
પ્રમાણરે બંધાયું નથી, પરંતુ સમયાંતરરે  તરેમાં વિવિધ ભાગો ઉમરેરાતા ગયા છરે.

ભારતમાં ઇસલામનું આગમન થતાં સમય જતાં મુવસલમ સથાપતયનાં બાંધકામો 
બંધાિા લાગયાં. કદલહી સલતનત કાળ (1206-1526) દરવમયાન કુતુબવમનાર, કુવિત-
-ઉલ-ઇસલામ મવસજદ, સુલતાન ગઢી, અલાઈ દરિાજ, જવમયત-ખાનની મવસજદ, વચ-
રાગ-એ-દરેહલી મવસજદ, મુબારકશાહનો મકબરો, મુહમમદશાહનો મકબરો, બડરેખાન 
કા ગુંબજ, છોટરેખાન કા ગુંબજ, વશયાઉદ્ીન તાજખાનનો મકબરો, મોદ કી મવસજદ 
િગરેરરે  સથાપતય વનમા્કણ પામયું હતું. તુઘલુક િંશનાં અંવતમ િષયો દરવમયાન ભારતના 
જુદા જુદા પ્રાંતોમાં પ્રાંતીય સલતનતોની સથાપના થતાં તરે પ્રાંતોમાં પણ મુવસલમ સથાપ-
તયએ િરેગ પકડો હતો. મહમદ વબન કાવસમરે બંધાિરેલી મવસજદ, બહાઉદ્ીનનો મકબરો, 
સમસુદ્ીનનો મકબરો મુલતાન-શૈલીની નોંધપાત્ ઇમારતો છરે. જમ-એ-મવસજદ, મંદવન-
કા-મકબરા અનરે અહમદાનની મવસજદ કાશમીરી શૈલીનરે રજૂ કરરે  છરે. બંગાળના મુવસલમ 
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સથાપતયમાં કમળના પ્રતીકનો છૂટથી ઉપયોગ થયો છરે. ગૌંડની તાંતીપારાની મવસજદ 
અલંકરણની દૃવષ્એ બંગાળની નોંધપાત્ છરે. લોતન મવસજદ, છોટા સોના મવસજદ, 
બડા સોના મવસજદ, કદમરસૂલ મવસજદ, આકદના મવસજદ, ફીરોઝ હુસરેન સાહરેબનો 
વમનારો અનરે મકબરો, જલાલુદ્ીન મુબારકનો મકબરો, ઝફરખાં ગાઝીનો મકબરો 
િગરેરરે  બંગાળી શૈલીની અનય નોંધપાત્ ઇમારતો છરે. બહાઉલ હક્કનો મકબરો, સમસ-ુ
દ્ીનનો મકબરો, રુકન-એ-આલમનો મકબરો િગરેરરે  ઇમારતો મુલતાન શૈલીની જણીતી 
ઇમારતો છરે. શ્ીનગરની જમ-એ-મવસજદ અનરે મદવનકા મકબરા કાશમીરી શૈલીના

સૈયદ લોદીની કબર

ઉતિમ નમૂના છરે. અહીંની શાહ હમદાન મવસજદ તરેની સજિટનરે લીધરે પ્રવસદ્ 
છરે. ગુજરાતના મુવસલમ સથાપતય પર સથાવનક કલાનો ઘણો પ્રભાિ હોિાથી તરે ઘણં જ 
આકષ્કક બનયું છરે. 14મી સદીથી અહીંના મુવસલમ સથાપતયનો પ્રારંભ થયો. અહમદ-
શાહ અનરે મહમૂદ બરેગડાના સમયમાં તરે ચરમ સીમાએ પહોંચયું. અમદાિાદની જુમમા 
મવસજદ, બાદશાહ અનરે રાણીના હજીરા, ત્ણ દરિાજ, રાણી વસવપ્રની મવસજદ, રાણી 
રૂપમતીની મવસજદ, દકરયાખાનનો ઘુંમટ, મુહાફીઝખાંની મવસજદ, સરખરેજ, િટિા 
અનરે શાહઆલમ ખાતરે આિરેલા રોજઓ, ચાંપાનરેરની જુમમા મવસજદ, નગીના મવસજદ 
િગરેરરે  ગુજરાતના મુવસલમ સથાપતયનાં નોંધપાત્ ઉદાહરણો છરે. કકલ્ાની મવસજદ, 
અટાલાદરેિીની મવસજદ, જમી મવસજદ અનરે લાલદરિાજની મવસજદ િગરેરરે  જૌનપુરની 
શૈલીનરે રજૂ કરરે  છરે. માળિા શૈલીની ઇમારતોનાં દશ્કન માંડમુાં થાય છરે. અહીંની લાટ 
મવસજદ, જમી મવસજદ, રાણી રૂપમતી અનરે બાજબહાદુરના મહરેલ, હુસરેનશાહનો 
મકબરો અનરે ધારની સરસિતીના મંકદરના સથાનરે બાંધરેલ મવસજદ િગરેરરે  ઉલ્રેખનીય 
છરે. બીજપુરમાં આિરેલો ગોળગુંબજ િાસતિમાં મહમૂદ આકદલશાહનો મકબરો છરે. 
તરેનો ઘુંમટ ભારતનો સૌથી મોટો ઘુંમટ છરે. મુઘલકાળમાં અકબર અનરે શાહજહાંના 
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સમયમાં સથાપતયકલાએ ઘણી પ્રગવત કરી. અકબરના સમયની આકષ્કક ઇમારતો 
ફતરેહપુર વસક્રીમાં આિરેલી છરે. તયાંની જમી મવસજદ, સલીમ વચસતીની મજર, બુલંદ 
દરિાજો, વબરબલનો મહરેલ િગરેરરે  ઉલ્રેખનીય છરે. આગ્ામાં આિરેલ ઇતમાદ-ઉદ-દૌલા-
નો મકબરો જહાંગીરના સમયની ઉલ્રેખનીય ઇમારત છરે. મુઘલકાળની સિયોતિમ કૃવત 
શાહજહાંના સમયમાં બંધાયરેલ આગ્ાનો તાજમહાલ છરે. પ્રિરેશદ્ાર, વમનારાઓની 
રચના, સપ્રમાણ ઘુંમટ, અલંકૃત મહરેરાબો, આકષ્કક જળીકામ, નકશીકામ, મીનાકારી 
અનરે સુલરેખનકલાનું તરેમાં કલાતમક રીતરે સંયોજન થયું છરે.

જમી મવસજદ, ફતરેહપુર વસક્રી

ભારતમાં કકલ્ાઓ, જળાશયો અનરે મહરેલોનું બાંધકામ પણ મોટરે પાયરે થયું. 
રાજગૃહ, પાટલીપુત્, ડભોઈ, વઝંઝુિાડા, દૌલતાબાદ, ગિાવલયર, વચતોડ, જયપુર, ગો-
િળકોંડા, આગ્ા અનરે કદલહીના કકલ્ા દુગ્કસથાપતયનાં ઉતિમ ઉદાહરણો છરે. પાટણની 
રાણીની િાિ અનરે તયાંનું સહસ્રવલંગ તળાિ, અમદાિાદમાં દદ્ાહકરની (દાદા) િાિ, 
અડાલજની િાિ, અમદાિાદનું કાંકકરયા તળાિ, મોઢરેરાનો સૂય્કકંુડ જળાશય સથાપતય-
ના નોંધપાત્ નમૂના છરે. ફતરેહપુર વસક્રીનો વબરબલ મહરેલ, જોધાબાઈનો મહરેલ, પંચમ-
હલ આગ્ાનો દીિાન-એ-ખાસ, દાંવતયા અનરે ઓરછાના મહરેલ, ઉદરેપુર અનરે જયપુરના 
મહરેલ િગરેરરે  ભારતીય મહરેલ-સથાપતયનરે સુંદર રીતરે રજૂ કરરે  છરે.
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1. વિલ્પકલથા 

પ્રાચીનકાળમાં ભારતીય સંસકૃવતનો પ્રસાર નજીકના અનરે દૂરના દરેશોમાં થયો. 
દવક્ણરે શ્ીલંકા, પૂિદે કહંદી-ચીન દ્ીપકલપના દરેશો જ રેમાં મયાનમાર, મલરેવશયા, થાઇલૅનડ, 
કંબોકડયા, લાઓસ; વિયરેતનામમાં દવક્ણ-પૂિદે ઇનડોનરેવશયાનો દ્ીપસમૂહ જ રેમાં જિા, 
સુમાત્ા, બોવન્કયો; બાલીમાં ઉતિરરે  નરેપાળ, વતબરેટ અનરે મધય એવશયામાં, ઉતિર-પૂિદે ચીન 
અનરે ઉતિરપવશ્મરે અફઘાવનસતાનમાં ભારતીય િસાહતીઓ દ્ારા ભારતીય સંસકૃવત 
પ્રસરી. ભારતીય સંસકૃવતનો આ પ્રસાર ઈ. સ.ની પહરેલી સદીથી થયરેલો જોિા મળરે છરે. 
તયારથી લગભગ હજર િષ્ક સુધી એ પ્રસાર ઉતિરોતિર િધતો ગયો. આ પ્રસારનરે લીધરે 
આ દરેશોની વશલપકલા પર ભારતીય વશલપકલાની અસર િરતાય છરે.

શ્ીલંકા : અહીંના દા-ગાબા, પ્રાસાદ, િટ-દા-ગરે િગરેરરે  સથાપતયકીય સમારકો 
મનોહર રૂપાંકનોથી વિભૂવષત કરરેલાં છરે. રુિાનિરેલી દા-ગાબાની પાસરેથી રાજ ભાવતક-
-અભય(1લી સદી)નું બાિલું મળી આવયું છરે. દા-ગાબાની પીકઠકા પર રાહદુષ્ ગ્ામણી-
નું બાિલું (ઈ. સ. પૂ. 1લી સદી) છરે. અનુરાધપુરના એ વિહારમાં કવપલમુવનની મૂવત્ક છરે. 
અહીંથી ધયાનસથ બુદ્ની મોટી સુંદર પ્રવતમાઓ મળી છરે. એમાં મહામરેધિનમાંની પ્રવતમા 
શ્ીલંકાની એક વિરલ કલાકૃવત ગણાય છરે. વત્ભંગાિસથામાં ઊભરેલા બોવધસતિની 
ધાતુપ્રવતમા પોળોન્નરુિ શૈલીની છરે. શ્ીલંકામાં ધાતુપ્રવતમાઓ પ્રાચીનકાળથી રચિામાં 
આિી છરે. એમાં બુદ્ની એક પ્રવતમા ગુપ્ત શૈલીની છરે. અિલોકકતરેશ્વરની પ્રવતમા ઈલોરા 
શૈલીની, જમભલની પ્રવતમા નરેપાળી શૈલીની અનરે િજ્પાવણની પ્રવતમા પાલ શૈલીની 
છરે. પોળોન્નરુિનાં વશલપોમાં ઉતિરકાલીન પલ્િ અનરે પૂિ્કકાલીન ચોળ શૈલીનાં લક્ણો 
જોિા મળરે છરે. પકરવનિા્કણ પામતાં ભગિાન બુદ્ની 44.5 મીટર (146 ફૂટ) લાંબી 
પ્રવતમાના મુખ પર સૌમયભાિ જણાય છરે. બાજુમાં ઊભરેલો એમનો પટ્ટવશષય આનંદ 
મૃતયુ પામતા પોતાના ગુરુનરે ધીરગંભીર દૃવષ્થી જોઈ રહો છરે. અહીંથી નટરાજની ધાતુ 
પ્રવતમાઓ પણ મળી છરે. નટરાજ ઉપરાંત પાિ્કતી, કાવત્કકરેય, ગણરેશ, શૈિસંતો, વિષણ, 
લક્મી, બાલકૃષણ, સૂય્ક અનરે હનુમાનની ધાતુપ્રવતમાઓ પણ મળી છરે. આમાંની મોટા 
ભાગની પ્રવતમાઓ દ્રાવિડ શૈલીમાં ઘડાયરેલી છરે. પવટ્ટનીદરેિીની પ્રવતમા, સૂય્કની પ્રવતમા 
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તથા સંત સુંદરમૂવત્ક સિામીની પ્રવતમા ઉલ્રેખનીય છરે.

આનંદમંકદર, મયાનમાર

મયાનમાર (બમા્ક) : મયાનમારના વશલપના પ્રાચીનતમ નમૂના માવઝા(શ્ીક્રેત્)
થી ઉપલબધ થયા છરે. પગાનનાં વશલપો બમવી વશલપકલાનો ઉતિમ વિકાસ દશા્કિરે છરે. 
બમા્કની બૌદ્ મૂવત્કઓમાં મંગોલ ચહરેરો જોિા મળરે છરે. અહીંનાં સૌથી સુંદર વશલપો 
આનંદમંકદરમાં જોિા મળરે છરે. ભગિાન બુદ્ના જીિનપ્રસંગો તથા જતકકથાઓ અહીં 
કંડારરેલી છરે. આનંદમંકદરનાં વશલપો અંકોરિાત કરે બોરોબુદુરની જ રેમ સળંગ પટ્ટ પર 
કંડારરેલાં નથી, પરંતુ અલગ અલગ ગિાક્ોમાં કંડારરેલાં છરે. આનંદમંકદરની િચચરે ચારરે  
તરફ મોટા ગિાક્ોમાં 31 ફૂટ (9.4 મીટર) ઊંચી ઊભા બુદ્ની પ્રવતમાઓ વબરાજમાન 
છરે. એમાં પવશ્મની પ્રવતમા સમમુખ ઘૂંટવણયરે પડી િંદન કરતા રાજ કય્કવસતથા અનરે 
વશન અરહનની પ્રવતમાઓ છરે. આમાં વશન અરહનનો ચહરેરો બમવી છરે જયારરે  રાજનો 
ચહરેરો ભારતીય છરે કરેમ કરે એની માતા ભારતીય હતી. વશલપકારરે  આ સૂક્મ બાબત 
પર ધયાન રાખયું છરે. બુદ્ની મોટા ભાગની પ્રવતમાઓ ભૂવમસપશ્ક મુદ્રામાં છરે, ધયાનસથ 
બુદ્ની પ્રવતમા ભાગયરે જ મળી છરે. પરેગુથી મળી આિરેલી બુદ્ની પ્રવતમા કાંસય-પ્રવતમા 
છરે. શ્વરે-સાન-દોિ(પગાન)ના પ્રાંગણમાં સૂતરેલી બુદ્ની પ્રવતમા 55 ફૂટ (24.4 મી.) લાંબી 
છરે, જયારરે  પરેગુની પવશ્મરે આિરેલી નરે ‘લોટાફાયા’ નામરે ઓળખાતી બુદ્ની પ્રવતમા 181 
ફૂટ (55 મી.) લાંબી છરે. છરેલ્ા ચાર બુદ્ો - કકુચછ્ંદ, કનકમુવન, કાશયપ અનરે ગૌતમ 
બુદ્ની પ્રવતમાઓ એક જ સથળરે બનાિિાની પરંપરા મયાનમારમાં વિશરેષ જોિા મળરે છરે. 
આનંદમંકદરમાં જોિા મળતી બુદ્ની ચાર વિશાળ પ્રવતમાઓ એ ચાર બુદ્ોની જ છરે. 
બૌદ્ વત્મૂવત્ક – અવમતાભ, ગૌતમ બુદ્ અનરે અિલોકકતરેશ્વરની અનરેક મૂવત્કઓ મળી 
છરે. કહંદુ દરેિ-દરેિીઓની પ્રવતમાઓ પણ પ્રાપ્ત થઈ છરે. નાટ-લઉંગ-કયઉંગ(પગાન)ના 
મંકદરમાં કહંદુ દરેિોનાં અનરેક વશલપો છરે. ગણરેશ(જ રે અહીં મહાવબનરે તરીકરે ઓળખાય 
છરે.)ની અનરેક પ્રવતમાઓ મળી છરે. નાન-પયાના મંકદરના સતંભ પર બ્હ્માનું સુંદર વશલપ 
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કંડારરેલું છરે. પ્રાપ્ત સૂય્કની પ્રવતમાઓ દવક્ણ ભારતના મૂવત્કવિધાન પ્રમાણરે બનાિરેલી છરે. 
વશિ-પાિ્કતી, ગરુડાસથ વિષણ તરેમજ અનંતશાયી વિષણની પ્રવતમાઓ ઉપલબધ થઈ 
છરે. આ બધાં કહંદુ વશલપો સાતમાથી તરેરમા સૈકાના જણાય છરે. અહીંના મોટા ભાગનાં 
અધ્કમૂત્ક વશલપો પથથરનરે બદલરે માટીની પકિરેલી તકતીઓ કરે ચમકતી ઈંટો પર કરિામાં 
આવયાં છરે.

મલરેવશયા : કરેડામાંથી અમરાિતી શૈલીની બુદ્ની કાંસયમૂવત્ક મળી આિી છરે. 
પરેરાકની કકંતા નદીની ખીણમાંથી પ્રાપ્ત ગુપ્ત શૈલીની બરે બુદ્ મૂવત્કઓ પાંચમા સૈકાની 
જણાય છરે. પાલ શૈલીની અસર નીચરે રચાયરેલી અિલોકકતરેશ્વરની ધાતુપ્રવતમા (આઠ-
મો-નિમો સૈકો) તાંવત્ક અસરિાળી છરે. કટકું નદીની ખીણના એક સથળરેથી મુવકતની 
ધાતુપ્રવતમા મળી છરે તરે સંભિત: અગસતય ઋવષની પ્રવતમા હશરે. ચૈયા નામરે સથળરેથી 
પ્રાપ્ત લોકરેશ્વરની ધાતુપ્રવતમા નિમા સૈકાની શ્ી વિજયકળાનો ઉતિમ નમૂનો છરે. હાલ 
તરે બૅંકૉકના મયુવઝયમમાં છરે. િાત કરેઉના મંકદર પાસરેના એક વિહારમાંથી બુદ્ અનરે 
વિષણનાં વશલપો પ્રાપ્ત થયાં છરે. સાન પ્ર ઈસુઓનમાં વશિ, પાિ્કતી અનરે નટરાજની 
ધાતુપ્રવતમાઓ છરે. ન પ્ર નરાઈમાં વિષણ મૂવત્ક છરે.

થાઇલૅનડ : થાઇલૅનડની વશલપકલાના ઇવતહાસનરે મુખય બરે તબક્કાઓમાં વનરૂ-
પિામાં આિરે છરે : (1) પ્રાગ્-થાઇ કલા (ઈ. સ. બીજી સદીથી બારમી સદી સુધી) (2) 
થાઇ કલા (તરેરમી સદીથી સોળમી સદી સુધી). મરેનામ-ખીણ, મલય દ્ીપકલપ અનરે 
કરેરાત-ઉચચ પ્રદરેશમાંથી અનરેક વશલપો મળી આવયાં છરે. આ વશલપો વિવિધ શૈલીની 
અસર નીચરે તૈયાર થયાં છરે – ભારતીય, મોન-ભારતીય, ભારતીય-જિાઈ, ખમરેર અનરે 
મોન-ખમરેર, ખમરેર-થાઇની સંક્રમણ શૈલી, લોપબુરીની થાઇ શૈલી, સુખોથાઇની શૈલી, 
ઉતિર થાઇ શૈલી અનરે અયુથથયની શૈલી. અહીંનાં પ્રારંવભક વશલપો ભારતીય વશલપોની 
નકલ જ રેિાં છરે. પ્રોંગતુક અનરે પ્ર-પરેથોમથી અમરાિતી શૈલીનાં વશલપો મળ્ાં છરે. મોન 
રાજયકાળની બુદ્ની પ્રવતમાનું િરેશ-પકરધાન ગુપ્ત શૈલીની ઢબથી થયું હોિા છતાં 
મૂવત્કઓની મુખાકૃવત મોન હોિાથી એ શૈલી ‘મોન-ભારતીય’ કહરેિાઈ. બૅનકૉકના બેંચામ 
બોવપત મંકદરની, લોપબુરીની અનરે પ્ર-પરેથોમની બુદ્ પ્રવતમાઓ મોન-ભારતીય શૈલીના 
સુંદર નમૂના છરે. પ્ર-થોમની બુદ્ પ્રવતમા 25 ફૂટ (7.6 મી.) ઊંચી છરે. આ શૈલીની અસ-
રિાળી અધ્કનારીશ્વર, વિષણ અનરે કૃષણની પ્રવતમાઓ પણ મળી છરે. થાઇ દરેશ પર ખમરેર 
આવધપતયનરે કારણરે લોપબુરી અનરે મરેનામ-ખીણમાં ખમરેર શૈલી દાખલ થઈ. આ શૈલીની 
મૂવત્કઓમાં ભાિાવભવયવકતનો અભાિ જણાય છરે. લોપબુરીથી પ્રાપ્ત મુચવલંદ નાગ પર 
આસનસથ બુદ્ મૂવત્ક આ શૈલીનું ઉદાહરણ છરે. ખમરેર-થાઇની સંક્રમણ શૈલી ઉતિોંગ અનરે 
લોપબુરીનાં વશલપોમાં જોિા મળરે છરે. આ સંક્રમણ શૈલીનરે કોડ ઉતિોંગની શૈલી પણ કહરે 
છરે. સુંદરતાની દૃવષ્એ થાઇલૅનડની આ સિયોતિમ કલાશૈલી ગણાિી શકાય. મોટરે ભાગરે 
આ શૈલીની ધાતુપ્રવતમાઓ મળરે છરે. લોપબુરીની કલા-પરંપરા લગભગ એક હજર 
િષ્કથી ચાલુ હતી. સુખોથાઇ રાજય દરવમયાન વિકસરેલી વશલપશૈલી સુખોથાઇ શૈલી 
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તરીકરે ઓળખાય છરે. આ શૈલીના ઘડતરમાં વસંહલી અસર પ્રબળ જણાય છરે. થાઇ 
શૈલીઓનાં જ રે વિવભન્ન પ્રાદરેવશક રૂપાંકનો વિકસયાં એ સિ્કનાં મૂળમાં સુખોથાઇની શૈલી 
હતી. વપતસુલોકના મહાતાત મંકદરમાંની વિશાળ બુદ્ મૂવત્ક આ શૈલીનો ઉતિમ નમૂનો 
છરે. વચએંગ-સરેન રાજયનાં વશલપો ઉતિરની થાઇ શૈલીની અસર ધરાિરે છરે. આ શૈલી અનરે 
વસંહલી શૈલીના સંયોજનથી સુખોથાઇ શૈલી ઉદભિી હોિાનું મનાય છરે. ચૌદમા સૈકાની 
મધયમાં અયુથથય રાજયનો ઉદય થયો. આ રાજયકાળનાં વશલપો અયુથથયશૈલીનરે પ્રગટ 
કરરે  છરે. અગાઉની સિ્ક શૈલીઓનો સમનિય આ કલાશૈલીમાં થયો તરેથી થાઇલૅનડની 
એક રાષ્ ્રીય વશલપશૈલી ઉદભિી.

કંબોકડયા (કંબોજ) : અહીંનાં પ્રારંવભક વશલપો પર ભારતીય વશલપશૈલીની 
અસર જણાય છરે. રોમલોકની ઊભી બુદ્ મૂવત્કઓ પાંચમા-છઠ્ા સૈકાની છરે. હકરહરની 
પ્રવતમા (લુવ્ર, પૅકરસ), ઇનદ્ર, વિષણની બરે ધાતુપ્રવતમાઓ અનરે અનંતશાયી વિષણની મૂવત્ક 
(નૅશનલ મયુવઝયમ, નોમ પોહ) પ્રાગ્-અંકોરકાલીન કલાના નમૂના છરે. નાગ કથાિસતુ

અંકોરિાતનું વશલપકામ

અહીંનાં વશલપોનો વપ્રય વિષય જણાય છરે. મુવચવલંદ નાગની સાત ફણાઓનાં 
છત્ નીચરે અનરે ગૂંચળા પર બરેઠરેલા બુદ્ની પ્રવતમાઓ નોંધપાત્ છરે. કોમપોંગ ચામથી 
મળરેલી આ પ્રકારની પ્રવતમા જણીતી છરે. હંચરેઈ દરેિાલયમાં અનંતશાયી વિષણનું વશલપ 
છરે. કંબોકડયાના જગપ્રવસદ્ મંકદર - અંકોરિાતનું ‘સમુદ્રમંથન’નું દૃશય અવદ્તીય છરે. 
આ મંકદરમાં રામાયણ, મહાભારત અનરે પુરાણોના પ્રસંગો પર આધાકરત વશલપ દૃશય-
માન છરે. તરે પૈકી શરશયયા પર ભીષમ, દરેસાસુ સંગ્ામ અનરે સમુદ્રમંથન નોંધપાત્ છરે. 
માનિકદમાં કંડારરેલી અપસરાઓનાં નયનરમય વશલપોની સંખયા 1750ની છરે. બરેયોન એ 
તો કંબોજી દરેિમૂવત્કઓના સંગ્હસથાન સમાન હતું. વશિ, બ્હ્મા, વિષણ, નગર-દરેિતાઓ, 
પ્રદરેશ-દરેિતાઓની બુદ્ રૂપરે પૂજતી પ્રવતમાઓ પણ હતી, બુદ્, બોવધસતિ, લોકરેશ્વર 
અનરે પ્રજ્ાપારવમતાઓની, વિષણ, હકરહર અનરે વશિની પ્રવતમાઓ પણ કંબોકડયામાંથી 
મળી છરે. કંબોજની મૂવત્કઓમાં આદશ્ક અનરે િાસતવિકતાનો સુમરેળ સધાયો છરે. વમસ-
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રિાસીઓની જ રેમ કંબોજના વશલપીઓની પણ પગના વનરૂપણમાં ફાિટ ઓછી છરે. 
અહીંનાં વશલપો શૃંગારભાિથી વિમુકત છરે. તંત્િાદની છાયા એમના પર નથી. મૂવત્કઓ-
માં વયવકતવિશરેષના ચહરેરાનું પણ વનરૂપણ કરીનરે વશલપીએ માનિ અનરે અવતમાનિનો 
મરેળ કયયો છરે.

વિયરેતનામ (ચંપા) : કહંદુ અનરે બૌદ્ દરેિદરેિીઓનાં વશલપો મળી આવયાં છરે. 
વશિનાં વિવિધ સિરૂપોની પ્રવતમાઓ પણ મળી છરે. 2, 4, 6, 24 કરે 28 હાથ ધરાિતા 
વશિની પ્રવતમાઓ જોિા મળરે છરે. વશિના કામાનતક, વત્પુરાસુરસંહાર, ઉપમનયુ-અન-ુ
ગ્હ, વલંગોદભિ આકદ સિરૂપો અહીંનાં દરેિાલયોમાં વનરૂપાયાં છરે. પાિ્કતીની ઉપાસના 
મહાદરેિી, ભગિતી કરે મહાભગિતી તરીકરે પણ થતી. કૌઠાર પ્રદરેશમાં ભગિતીની 
પ્રાચીન પ્રવતમા હતી. એની અસલ સુિણ્ક-પ્રવતમાનું અપહરણ થતાં, રાજ હકરિમા્કએ 
9મી સદીમાં તયાં ભગિતીની નિી પાષાણ-પ્રવતમા સથાપી હતી. પછીના સમયમાં એનરે 
સોનાના પતરરે  મઢિામાં આિી. વશિ-શવકતનાં સંયુકત સિરૂપ-અધ્કનારીશ્વર-ની પ્રવતમા 
પણ મળી છરે. પો-નગરની દરેિીની આસનસથ પ્રવતમા દશભુજ છરે. ગણરેશની મૂવત્કઓ 
વિપુલ સંખયામાં મળી છરે. કાવત્કકરેયની કરેટલીક પ્રવતમાઓમાં એમનું િાહન મોરનરે બદલરે 
ગેંડાનું નજરરે  પડરે છરે. ચતુભુ્કજ વિષણ તથા શરેષશાયી વિષણની પ્રવતમા મળી છરે. કૃષણની 
પ્રવતમાઓમાં ગોિધ્કનધારી સિરૂપ નોંધપાત્ છરે. વશલપ પટ્ટોમાં ગજ-લક્મીનું સિરૂપ 
લોકવપ્રય હતું. ચંપામાં ત્ીજી સદીની બુદ્ની અમરાિતી શૈલીની ધાતુપ્રવતમા મળી 
છરે. ડોંગ ડઆુંગમાં મળરેલી બુદ્ની ઊભી ધાતુપ્રવતમા અહીંનાં બૌદ્ વશલપોમાં સિયો-
તિમ છરે. માટીની પકિરેલી મુદ્રાઓમાં બુદ્, અિલોકકતરેશ્વર અનરે તારાની આકૃવત છરે. 
બોવધસતિની ધાતુપ્રવતમા તથા પાષાણપ્રવતમા મહાયાનની અસર દશા્કિરે છરે. અહીંની 
પ્રાચીન પ્રવતમાઓની તુલનામાં ઉતિરકાલીન પ્રવતમાઓમાં બરેડોળપણં િધારરે  જોિા મળરે 
છરે. રાજઓ અનરે રાણીઓનાં ઉતિરકાલીન બાિલાંમાં પણ કલાની વસવદ્ ભાગયરે જ 
જોિા મળરે છરે. અહીંનાં િનસપવતજનય અનરે ભૌવમવતક રૂપાંકનો આકષ્કક છરે. કમળના 
રરેખાંકનમાં ચંપાના કલાકારનરે ભારતના કલાકાર જ રેટલી વસવદ્ મળી નથી. ગજ-વસંહની 
વમશ્ આકૃવત ચંપાનું વિવશષ્ સજ ્કન જણાય છરે.

ઇનડોનરેવશયા (જિા) : પ્રાંબાનાન પ્રદરેશમાં આિરેલાં લારા-જોગરંગના દરેિાલયના 
પ્રદવક્ણાપથનરે ફરતી િરેકદકા(િંડી)ની અંદરની બાજુમાં રામાયણની મુખય કથાના પ્ર-
સંગોની 42 વશલપપંવકતઓ કોતરરેલી છરે. ગભ્કગૃહમાં ઊભા ચતુભુ્કજ વશિની પ્રવતમા છરે. 
બ્હ્માના મંકદરની િરેકદકાના અંદરના ભાગમાં રામાયણના ઉતિરકાંડના પ્રસંગ કંડારરેલા 
છરે. જયારરે  વિષણના મંકદરની િરેકદકામાં શ્ીકૃષણચકરતના વિવિધ પ્રસંગો રજૂ કયા્ક છરે. 
ચંડી કલસનના મુખય ગભ્કગૃહમાં તારાની પ્રવતમા હતી. ચંડી સરેિુના મુખય ગભ્કગૃહમાં 
આસનસથ બુદ્ની મોટી ધાતુપ્રવતમા હતી. ચંડ પલાિાસાનના મંકદરસમૂહમાંના એક 
મંકદરમાં 11 બૌદ્ મૂવત્કઓ હતી. ચંડી સજીિનની જગતી પર જતકકથાઓ અનરે તંત્-
કથાઓનાં દૃશય કોતરરેલાં છરે. કરેદુ પ્રદરેશના ચંડી મેંદુતના ગભ્કગૃહમાં કરેનદ્રમાં ભગિાન 
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બુદ્ અનરે બંનરે બાજુ અનુક્રમરે બોવધસત્િ, અિલોકકતરેશ્વર અનરે મંજુશ્ીની પ્રવતમા છરે. 
આ મંકદરમાં પંચતંત્ની કથાના પ્રસંગ અનરે હારીતીની મૂવત્ક દશ્કનીય છરે. વિશ્વવિખયાત 
બોરોબુદુરના સતૂપમાં એકંદરરે  700થી િધુ બુદ્-પ્રવતમાઓ છરે. નીચરેની ચાર ભમતી-
ઓની દરેરીઓમાં ચાર બાજુએ ચાર ધયાની બુદ્ો-અક્ોભય, રતનસંભિ, અવમતાભ 
અનરે અમોઘવસવદ્ની 92-92 મૂવત્કઓ અનરે સૌથી ઉપરની ભમતીની દરેરીઓમાં ચારરે  
બાજુ પાંચમા ધયાની બુદ્ િૈરોચનની 136 મૂવત્કઓ છરે. આમ ધયાની બુદ્ોની કુલ 504 
પ્રવતમાઓ છરે. દરરેક મજલરે મંડોિરના િચલા થરમાં બુદ્ચકરતના તથા જતકકથાઓના 
પ્રસંગ કોતયા્ક છરે. આ વશલપપટ્ટ 3,500 જ રેટલાં છરે. એ સળંગ સીધી લીટીમાં ગોઠિિા-
માં આિરે તો પાંચ કકમી. જ રેટલી લાંબી થાય. મધય જિામાંથી સોનાની અનરે તાંબાની 
બૌદ્ પ્રવતમાઓ મળી છરે. દરેિાલયનરે બદલરે રાજનાં બંધાયરેલાં સમાવધસથાનોમાં દરેિની 
પ્રવતમામાં વિદરેહ રાજની મુખાકૃવત રચિાની પ્રથા શરૂ થઈ. આિા એક સમાવધસથાનમાં 
રાજ ઐરલંગની મુખાકૃવત ધરાિતી ગરુડારૂઢ ચતુભુ્કજ વિષણની મૂવત્ક મળી છરે. રાજ 
વિષણિધ્કનના બૌદ્ સમાવધસથાનમાં જિાઈ ‘કૃષણાયન’ના પ્રસંગ કંડારરેલા છરે. ચંડી 
વસંધસારી સમાવધસથાનમાં મકહષાસુરમકદ્કની અનરે ગણરેશની મોટી મૂવત્કઓ મળી છરે. 
તયાંની પ્રજ્ાપારવમતાની પ્રવતમા વિશ્વની એક ઉતિમ કલાકૃવત છરે.

સુમાત્ામાં શ્ી વિજયનગરની આસપાસના પ્રદરેશમાં બુદ્, અિલોકકતરેશ્વર, મૈત્રેય, 
બ્હ્મા, વિષણ અનરે વશિની ધાતુપ્રવતમાઓ મળી છરે. બોવન્કયાની ચતુભુ્કજ વશિની પ્રવતમા 
ઉચચ કોકટની કલા ધરાિરે છરે. બાલીમાંથી મળરેલી ચતુભુ્કજ વશિની પ્રવતમામાં મધય-
-જિાઈ શૈલીની અસર ધરાિરે છરે.

  

 બોરોબુદુરનું વશલપ, ઇનડોનરેવશયા બૌદ્ પ્રવતમા, બાવમયાન
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અફઘાવનસતાન : ભારતીય વશલપશૈલીઓમાં ગંધાર શૈલી પ્રવસદ્ છરે. પ્રાચીન 
કાળમાં અફઘાવનસતાનનો ઘણો ભાગ તથા પાકકસતાનનો કરેટલોક ભાગ ગંધાર પ્રદરેશમાં 
સમાવિષ્ હતો. આ વશલપશૈલી પર ગ્ીક કલાની ઘણી અસર હતી, આથી આ કલાનરે 
‘Indo-Greek’ કરે ‘Indo-Hellenic Art’ તરીકરે ઓળખિામાં આિરે છરે. આ શૈલીમાં 
ગ્ીક આકારક્મતા અનરે વનમા્કણપદ્વતનો પ્રયોગ કરિામાં આવયો પણ વિષયો ભારતીય 
રહા. મુખયતિરે બૌદ્ વિષયોનરે રજૂ કરિામાં આવયા. જોકરે કોઈ કોઈ વિદરેશી વિષયોનરે પણ 
એમાં સથાન મળ્ું છરે. આ શૈલીનો પ્રચાર ઈ. સ.ની 1લીથી 4 થી સદી દરવમયાન રહો. 
સતૂપો પરનાં વશલપો ચૂનાનાં (stucco) છરે. બાલા કહસારમાંથી અનરેક બૌદ્ મૂવત્કઓ મળી 
છરે. તયાંની વશલપ-આકૃવતઓમાં ગૌતમ બુદ્ના મહાવભવનષક્રમણનું દૃશય તથા દીપંકર 
બુદ્ અનરે સુમરેધનરે લગતા પ્રસંગનું દૃશય દશ્કનીય છરે. સહરી બહલોલ નામના સથળરે બુદ્ 
અનરે બોવધસત્િોની અનરેક પ્રવતમાઓ તથા બુદ્ના જીિનપ્રસંગો અનરે કરેટલીક જતક-
કથાઓના પ્રસંગો કોતરરેલા વશલપ-પટ્ટો મળ્ા છરે. તખતરેબહાઈમાંથી પણ આ પ્રકારનાં 
વશલપ-પટ્ટો મળ્ાં છરે. ફોંદુકક્રસતાન નામના સથળરેથી બુદ્ અનરે બોવધસતિોની પ્રવતમાઓ 
મળી છરે. બાવમયાનમાં પિ્કતની વશલાઓમાં કરેટલીક વિશાળકાય પ્રવતમાઓ કંડારરેલી 
છરે. બાવમયાન તરેની બરે વિશાળકાય બૌદ્ પ્રવતમાઓનરે કારણરે વિશ્વપ્રવસદ્ છરે. આ બન્નરે 
પ્રવતમાઓ ડુગંરની એક જ વશલાઓમાંથી (monolithic) કંડારિામાં આિી છરે. ચૂનાના 
રરે વતયા ખડક(lime stone conglomerate)માંથી કંડારરેલી બરે પ્રવતમાઓ પૈકી મોટી 
પ્રવતમા 53.5 મીટર (175 ફૂટ) અનરે નાની પ્રવતમા 36.6 મીટર (120 ફૂટ) ઊંચી છરે. 
તરેમનો સમય ઈ. સ.ની ચોથી-પાંચમી સદીનો છરે. પિ્કત પર ગિાક્ રચીનરે તરેમાં આ 
પ્રવતમાઓ કંડારરેલી છરે. પ્રથમ તબક્કામાં વશલામાં કંડારિાનું અણઘડ કામ કયા્ક બાદ 
બીજ તબક્કામાં તરેની ઉપર ચૂનાનું પડ લગાિિામાં આિતું. તરે પછી વશલપનરે અંવતમ 
સિરૂપ અપાતું. છરેલ્રે તરેના પર રંગકામ કરિામાં આિતું. બુદ્નો જમણો હાથ અભય-
-મુદ્રામાં અનરે ડાબો હાથ નીચરે લટકતો છરે. ઝભભા પર 30.48 મીટર (100 ફૂટ) લાંબી 
સૂક્મ સંઘાટી (કરચલીઓ) દશા્કિિા વશલપીઓએ વિવશષ્ પદ્વત અપનાિી હતી. 
ચૂનાનું પડ ભીનું હોય તયારરે  જ ઝભભાના ભાગરે લાંબાં અનરે જડાં દોરડાં મૂકીનરે તરેમનરે 
દબાિિામાં આિતાં. આથી દોરડાંની છાપ ઝભભાની ઉપર પડી જતી. આ પ્રમાણરે 
નજીક નજીક કરિાથી સંઘાટીનો ઘાટ વનષપન્ન થતો. વિશાળકાય પ્રવતમાઓમાં ટાંકણા 
િડરે 30.48 મીટર (100 ફૂટ) જ રેટલી લાંબી સંઘાટીઓ કોતરિાનું કામ અઘરંુ હતું. 
તરેથી વશલપીઓએ આ સરળ પદ્વત અપનાિી. બુદ્નરે મહામાનિ (Super Human) 
દશા્કિિા માટરે આટલી ઊંચી પ્રવતમા કરિામાં આિી હોય. િષયો સુધી વિશ્વના પ્રિાસીઓ 
માટરે આકષ્કણરૂપ બનરેલી આ પ્રવતમાઓ તા. 3-3-2003ના રોજ તાવલબાનોના હાથરે 
વમસાઇલસ અનરે ડાઇનરેમાઇટ દ્ારા તોડી નંખાઈ.

મધય એવશયા : મધય એવશયાનાં વિવિધ સથળોએથી અનરેક વશલપાકૃવતઓ મળી 
છરે. ખોતાનની પરેલરે પાર મીરાનનાં સાતમી-આઠમી સદીનાં કાષ્ઠ-વશલપોમાં ભારતીય 
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તતિનું પ્રમાણ છરે. એમાં લોકરેશ્વરની અનરે અપસરાની વશલપાકૃવત નોંધપાત્ છરે. તયાંની 
કરેટલીક બૌદ્ પ્રવતમાઓ મથુરા શૈલીની છરે. તુન-હુઅંગ પાસરેની ‘હજર બુદ્ની ગુ-
ફાઓ’માં 400 જ રેટલાં વશલપો હતાં. યક્ી કરે કકન્નરીનાં ઘાટના મૃતપાત્ો મળ્ાં છરે. 
અમુદરયા ખીણના એક મોટા વિહારમાં 12.19 મીટર (40 ફૂટ) લાંબી પકરવનિા્કણ 
પામતા બુદ્ની પ્રવતમા અસરકારક છરે. તુક્કમૅનમાં વનસામાં માનિોના ઘાટની વિશાળ 
પ્રવતમાઓ મળી છરે. ફરઘનાના ચૈતયમાં પણ બુદ્ પ્રવતમા, દરેિ-દરેિીઓનાં મસતક અનરે 
માટીની વશલપાકૃવતઓ છરે.

ચીન : ભારતની ગંધાર વશલપશૈલી ચીનમાં પ્રસરી હતી; પરંતુ તયાં એનો વિકાસ 
ભારતીય-ચીની શૈલીમાં થયો. શરૂઆતમાં ભારતમાંથી બૌદ્ મૂવત્કઓ લાિિામાં 
આિતી; પરંતુ એ કાળ (ચોથી-છઠ્ી સદી) દરવમયાન ચીનના વશલપીઓ જતરે બૌદ્ 
મૂવત્કઓ ઘડિા લાગયા. બૌદ્ વશલપોમાં હારીતી તથા કદકપાલોની મૂવત્કઓ લોકવપ્રય 
હતી. યુન-કાંગની ગુફાઓનાં વશલપોમાં ગંધાર, મથુરા અનરે ગુપ્ત શૈલીની અસર જણાય 
છરે. લોયાંગ પાસરે આિરેલા ડુગંરોમાં ભગિાન બુદ્ની 18થી 21 મીટર (60થી 70 ફૂટ) 
ઊંચી પ્રવતમાઓ કંડારરેલી છરે તયાંનાં અધ્કમૂત્ક વશલપોમાં કરેટલાંક સુંદર દૃશયો કોતરરેલાં 
છરે. પાંચમી-છઠ્ી સદી દરવમયાન રચાયરેલાં વશલપો જોતાં તરે કોઈ ભારતીય કલાકારના 
હાથરે મથુરા શૈલીમાં ઘડાયાં હોય તરેમ લાગરે છરે. નાન-શાનની તળરેટીમાં આિરેલી ‘હજર 
બુદ્ોની ગુફાઓ’માંનાં વશલપો પાંચમીથી અવગયારમી સદીનાં છરે. બુદ્ની સહુથી પ્રાચીન 
સાત ધાતુપ્રવતમાઓ (ઈ. સ. 388) ગંધાર શૈલીની છરે. છઠ્ી સદીના મધય પછી ચીનની 
બુદ્પ્રવતમામાં શૈલીની દૃવષ્એ મોટુ ંપકરિત્કન આવયું. એમાં થાઇલૅનડની અનરે ચંપાની 
શૈલીની અસર જણાય છરે. અશ્વારોહીના વશલપના (તાંગ િંશ, 618-907, આલબટયો 
વગગાવનનો કલરેકશન) રોમ પોશાક પર પવશ્કયન અસર જોિા મળરે છરે. ટરેરાકોટામાં 
બનાિરેલ આ વશલપ પર ચળકાટ (glazed) છરે. બોવધસતિ-અિલોકકતરેશ્વરની કાષ્ઠપ્રવત-
મા (સુંગ િંશ, 960-1279) બરેઠરેલી અિસથામાં છરે. જમણો પગ ઘૂંટણરેથી િાળીનરે તરેની 
પર લટકતો જમણો હાથ છરે; જયારરે  ડાબો હાથ જમીન પર ટરેકિરેલો છરે. બૌદ્ મૂવત્કવિ-
ધાનની દૃવષ્એ આ આસન મહારાજલીલા તરીકરે ઓળખાય છરે. ઘૂંટણીએ પડીનરે અપ્કણ 
કરતો ભકતજન (સાતમી સદી, મયુઝરે વગમરેટ, પૅકરસ), િાધ (ધાતુ, દસમી સદી), સ્ત્રી 
(ટરેરાકોટા, હાનિંશ), રાજકુમાર વસદ્ાથ્ક (મયુવઝયમ ઑફ ફાઇન આટ્ક), િગરેરરે  ચીનની 
વશલપકલાના ઉલ્રેખીય નમૂના છરે.

2. સ્થા્પત્ય 

પ્રાચીન સમયમાં ભારતીય સંસકૃવતનો પ્રસાર ભારતના પાડોશી દરેશો શ્ીલંકા, 
મયાનમાર, થાઇ પ્રદરેશ, ચીન, વતબરેટ તથા મધય એવશયા અનરે દવક્ણ-પૂિ્ક એવશયાના 
દરેશોમાં થયો હતો. સાંસકૃવતક દૃવષ્એ તરેનરે ‘વિશાળ ભારત’ તરીકરે ઓળખિામાં આિરે 
છરે. આ પ્રદરેશમાં બંધાયરેલા પ્રાચીન સથાપતયમાં મોટરે ભાગરે ભારતીય સથાપતયકલાની 
અસર જોિા મળરે છરે.
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શ્ીલંકા : શ્ીલંકામાં મોટરે ભાગરે બૌદ્ સથાપતય તરીકરે ‘દાગાબા’નો વિકાસ થયો. 
તયાં સતૂપનરે ‘દાગાબા’ કહરે છરે. અનુરાધાપુરમાં બંધાયરેલો સતૂપ એ શ્ીલંકાનો સહુથી 
પ્રાચીન સતૂપ છરે. રાજ દુષ્ ગ્ામણી(ઈ. સ. 101-77)એ તરે બંધાિિો શરૂ કયયો હતો 
અનરે તરે પછીના રાજ શ્દ્ા વતષયરે પૂરો કરાિરેલો. એમાં સહુથી નીચલા મજલરે 76 76 
મીટર વિસતાર ધરાિતા વિશાળ મંડપમાં 1600 સતંભો આિરેલા છરે. આમાં વભક્ુઓ 
સમૂહમાં ઉપાસના કરતા. રાજ િટ્ટ ગ્ામણીએ ‘અભયવગકર વિહાર’ બંધાવયો. અહીંનાં 
િૃતિાકાર મંકદરો િટ-દા-ગરે તરીકરે ઓળખાય છરે. બોવધિૃક્ની આસપાસ કરરેલા બાંધ-
કામનરે ‘બોવધઘર’ કહરે છરે. અનુરાધાપુર અનરે વનલ્કના સથળરે આિાં બોવધઘર આિરેલાં 
છરે. વમકહનતલરે શૈલગૃહ કંડારાયાં હતાં. સીવગકરયા પિ્કત પર રાજ કશયપ 1લાએ દુગ્ક 
બંધાવયો હતો. પોળોન્નરુિમાં બરે વશિાલયો આિરેલાં છરે. અહીંનો િટ-દા-ગો પણ પ્રવસદ્ 
છરે. કરેનડીમાં દંતધાતુ મંકદર ખાસ નોંધપાત્ છરે. આધુવનક પાટનગર કોલંબોમાં બરે કહંદુ 
મંકદર દશ્કનીય છરે.

મયાનમાર : મયાનમારના પ્રારંવભક કાલનાં સથાપતયકીય સમારકો થાનોન, પ્રોમ, 
પરેગુ, િરેથલી અનરે પગાનના સથળરેથી મળ્ાં છરે. અહીં સતૂપનરે ‘પરેગોડા’ કરે ‘પયા’ કહરે છરે. 
સામાનય રીતરે તરે ત્ણ કરે પાંચ સતર પર ઘંટાકાર બનાિરેલો હોય છરે. તરેની ઉપરની છત્ી 
(વત) મોટરે ભાગરે લોખંડની બનાિરેલી હોય છરે અનરે તરેના પર સોનાનો ઢોળ ચડાિરેલ હોય 
છરે. ઉતિરકાલીન સમારકોમાં શ્વરે-માિ-દરેિ (પરેગુ), સગઇંગ પાસરે કઉંગ-માલ અનરે તૂપાયોન, 
શ્વરે-ડગોન (રંગૂન), વસકરબયુમરે (વમંગૂન), આરાકાન પરેગોડા (માંડલરે) િગરેરરે  નોંધપાત્ છરે. 
રંગૂનનો શ્વરે-ડગોન અવત મહતિનો અનરે િધુ ખયાવત ધરાિતો પરેગોડા છરે. અનુશ્ુવત 
પ્રમાણરે ભગિાન બુદ્ના આઠ િાળ તયાં રાખરેલા છરે. સુિણ્કપાત્ોથી જકડત પરેગોડા ટરેકરી 
પર આિરેલો છરે અનરે તરેની ઊંચાઈ 39.4 મીટર છરે.

મલયરેવશયા : મલરેવશયાનું આનંદ મંકદર ઉલ્રેખનીય છરે. તરે બરેિડો પ્રદવક્ણાપથ 
ધરાિરે છરે. રિ નરાઈ નામની ટરેકરી પર એક નાના ચોરસ ઈંટરેરી મંકદરના અિશરેષ છરે. 
િાત રિ તાતના મંકદરની રચના ભારતીય વશલપશાસ્ત્રના વનયમો પ્રમાણરે થઈ હોિાનું 
જણાય છરે. િાત કરેઉનું મંકદર ઈંટરેરી છરે. જૂનાં મંકદરો પર નિાં મંકદરો બંધાતાં, પણ 
એ પહરેલાં જૂનાં મંકદરની નાની પ્રવતકૃવત (model) બનાિીનરે નિા મંકદરના પ્રાંગણમાં 
રાખિામાં આિતી. નખોન વસ્ર થમમરાતના િાત રિ થાત (મહાધાતુ) મંકદરનરે વિશાળ 
બનાિિામાં આવયું છરે.

થાઇલૅનડ : થાઇલૅનડના સથાપતય પર વિવિધ વિદરેશી કલાની અસર જોિા મળરે 
છરે. પોંગ-તુકથી મંકદરો અનરે સતૂપના અિશરેષો મળ્ા છરે. લિપુરીના મહાતાત મંકદરની 
પીકઠકાની રચનામાં ભારતીય અસર જોિા મળરે છરે. ખમરેર કાળ (10મીથી 13મી સદી) 
દરવમયાન અહીંના સથાપતય પર કંબોજ સથાપતયનો પ્રભાિ જણાય છરે. તાત-પનોમની 
સતૂપરચના ખમરેર શૈલીની છરે. લોપબુરીમાં આિરેલ બરે મંકદરો-િાત મહાધાતુ અનરે રિ પ્રાંગ 
સોમયરેત (વત્-સતૂપ મંકદર) ખમરેરકાલીન છરે. આયુથથયના રાજયકાળ સુધી થાઇ-સથાપ-
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તયના વિવિધ પ્રકારોએ તરેઓનું વિવશષ્ સિરૂપ ધારણ કયુાં. એ પ્રકારોમાં િાત (મંકદર) 
પ્ર (સતૂપ), વિહાર અનરે બોત (ચૈતય જ રેિું બાંધકામ) નોંધપાત્ છરે. થાઇલૅનડમાં ધાવમ્કક 
ઇમારતનરે ‘િાત’ કહરે છરે.

કંબોકડયા : કંબોકડયા(કંબોજ)ની ખમરેર પ્રજએ જગતનરે પ્રવતભાિંત સમારકોની 
ભરેટ આપી છરે. વયાધપુરના કકલ્ાની દીિાલના અિશરેષો પ્રાપ્ત થયા છરે. િટકુ મંકદર 
ભિિમા્ક પ્રથમના સમયનું હોિાનું ગણાય છરે. અંકોરકાલીન કલાનો પ્રારંભ નિમા 
શતકથી શરૂ થયો. મંકદરનાં વશખરોની સંખયામાં ફરેરફાર જોિા મળરે છરે. 3, 4, 6, 
અનરે 8 વશખરોિાળાં મંકદરો આિરેલાં છરે. અંકોરના 25 કકલોમીટરના ઘરેરાિામાં જ 
અગતયનાં 20 સમારકો આિરેલાં છરે. રાજ ઇનદ્રિમા્ક સથાપતયનો શોખીન હતો. એના 
નામરે સથાપતયશૈલી – ઇનદ્રિમા્ક શૈલી તરીકરે ઓળખાઈ. અહીંનું જગપ્રવસદ્ સથાપતય 
અંકોર થોમની દવક્ણરે એક માઈલ દૂર આિરેલ અંકોર િાત અથા્કત્ નગર-મંકદર છરે. 
સૂય્કિમા્ક બીજએ (1131-51) એનું બાંધકામ કરાવયું હતું અનરે વિષણનરે અપ્કણ કયુાં હતું 
તરેિી માનયતા છરે. જયિમા્ક સાતમાના સમયથી એનો ઉપયોગ બૌદ્ દરેિાલય તરીકરે શરૂ 
થયો. મંકદરનરે ફરતી અઢી માઈલના ઘરેરાિામાં 198 મીટર પહોળી ખાઈ હતી. ખાઈ 
પરનો પુલ પવશ્મ કદશાએ છરે. પીકઠકાની રચના ત્ણ મજલાઓ િડરે કરરેલી છરે. ત્ીજ

અંકોરિાત, કંબોકડયા

મજલાની મધયમાં ગભ્કગૃહ છરે. પ્રથમ મજલરે બરે ગ્ંથાલયો છરે. બીજ અનરે ત્ીજ 
મજલાઓની િીવથકાઓનરે ચારરે  ખૂણરે વશખરોની રચના કરરેલી છરે. મધયમાં ગભ્કગૃહના 
વશખરની ઊંચાઈ 40 મીટર (210 ફૂટ) છરે. ખમરેર સથાપતયની આ ઉતિમ કૃવત છરે. 
અંકોર-થોમ નગરનું આયોજન જયિમા્ક સાતમાએ કયુાં હતું. બરેયોનનું દરેિાલય પણ 
અહીંનું પ્રવસદ્ સથાપતય છરે. તરેની રચના અંકોરિાતનરે મળતી આિરે છરે. કરેનદ્રીય વશખર 
લગભગ 30.48 મીટર (100 ફૂટ) ઊંચું છરે. જયારરે  આજુબાજુનાં વશખરો 15.2 મીટર 
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(50 ફૂટ) ઊંચાં છરે. પ્રહ-ખાન અનરે વનએક-વપએન પણ નોંધપાત્ સમારકો છરે.

વિયરેતનામ : વિયરેતનામ(ચંપા)માં મુખયતિરે ધાવમ્કક સથાપતયના અિશરેષો પ્રાપ્ત 
થયા છરે. સામાનય રીતરે અહીંનાં દરેિાલયો પૂિા્કવભમુખ હોય છરે. પ્રાચીન દરેિાલયોનો 
એક મોટો સમૂહ માયસોન પ્રદરેશમાં આપરેલો છરે. તયાંનું શંભુ-ભદ્રરેશ્વરનું મંકદર પ્રવસદ્ 
છરે. મંકદરોનો બીજો સમૂહ ડોંગ-ડઆુંગમાં આિરેલો છરે. જયા-ઇનદ્રિમા્ક બીજએ ઈ. સ. 
875માં તરે બંધાિરેલા. ચંપામાંનું આ એકમાત્ બૌદ્ સથાન છરે. પો-નગરનો મંકદરસમૂહ 
ડુગંરની તળરેટીમાં સમુદ્રતટ પાસરે આિરેલો છરે. વિયરેટનામમાં ગુફા-સથાપતયના પાંચરેક 
નમૂના મળ્ા છરે.

ઇનડોનરેવશયા : ઇનડોનરેવશયાના દ્ીપસમૂહનરે સુિણ્કદ્ીપ કહરેતા. તયાં દરેિાલયનરે 
‘ચંડી’ કહરે છરે. મધય જિામાં કડયાંગ પ્રદરેશમાં અનરેક દરેિાલયોનો સમૂહ આિરેલો છરે. 
એમાં ગુપ્ત, પલ્િ અનરે ચાલુકય શૈલીની અસર જણાય છરે. મૂળમાં એ દરેિાલય 
મુખયતિરે વશિાલય હતાં. પ્રાંખનાન પ્રદરેશમાં આિરેલાં દરેિાલયોમાં લારા-જોંગરંગનું દરે-
િસથાન નોંધપાત્ છરે. એ 9મી સદીનું છરે. એમાં અંદરની બાજુએ રામાયણની મુખય 
કથાના પ્રસંગોની 42 વશલપપંવકતઓ કંડારરેલી છરે. આ પ્રદરેશમાંથી અનરેક બૌદ્ દરેિા-
લયોના અિશરેષો પણ મળ્ા છરે. કરેદુ પ્રદરેશનાં ત્ણ બૌદ્ મંકદરો નોંધપાત્ છરે. એમાં 
ડુગંરનરે કંડારીનરે બનાિરેલું બોરોબુદુરનું દરેિાલય સુિણ્કદ્ીપના સિયોતિમ બૌદ્ સમારક 
તરીકરે વિશ્વવિખયાત છરે. એમાં એકંદરરે  700થી િધુ બુદ્ પ્રવતમાઓ છરે. મૂળ દરેિાલય 
નિ મજલાનું પણ બરેઠા ઘાટનું છરે. નીચરેના છ મજલા સમચોરસ છરે, જયારરે  ઉપરના 
ત્ણ મજલા િૃતિાકાર છરે. દરરેક મજલરે બુદ્ચકરત તથા જતકકથાઓના પ્રસંગ કોતયા્ક 
છરે. આ વશલપપટ્ટ 3,500 જ રેટલાં છરે. નિમા મજલાની િચચરે 16 મીટરના વયાસનો સતૂપ 
છરે, જ રે સમગ્ દરેિાલયના અગ્ભાગ તરીકરે દૂરથી દરેખાઈ આિરે છરે.

અફઘાવનસતાન : અફઘાવનસતાનમાંથી અનરેક બૌદ્ સથાપતયના અિશરેષો પ્રાપ્ત 
થયા છરે. બાવમયાનમાંથી પ્રાચીન વિહારો, સતૂપો, ચૈતયો અનરે મંકદરોના અનરેક અિશરેષો 
ઠરેર ઠરેર જોિા મળરે છરે. ડુગંરોમાં ગુફા-વિહારો કંડારરેલા છરે. તયાંના ડુગંરોમાંથી કંડારરેલ 
ભગિાન બુદ્ની બરે મહાકાય પ્રવતમાઓ વિશ્વપ્રવસદ્ હતી જ રેનો થોડાં િષ્ક પહરેલાં જ તા-
વલબાનોએ નાશ કયયો. કાબુલની ઉતિરરે  આિરેલા ખૈરખાના સથળરે અનરેક પ્રાચીન મંકદરોના 
અિશરેષ આિરેલા છરે. કવપશામાંથી પ્રાચીન નગરીના અિશરેષો મળી આવયા છરે. ગાંધાર 
પ્રદરેશમાં એક હજર જ રેટલા સંઘારામો હતાં અનરે અનરેક સતૂપો હતા. કરેટલાક સતૂપો 
કુષાણ રાજ કવણષકરે બંધાવયા હતા. પુરુષપુર(િત્કમાન પરેશાિર)માં કવણષકરે બંધાિરેલો 
સતૂપ પ્રવસદ્ છરે. તખત-ઇ-બહાઈનો પ્રાચીન સતૂપ ઉલ્રેખનીય છરે. જલાલાબાદ નામરે 
શહરેરમાં પ્રાચીન નગરહારનાં ખંડરેર આિરેલાં છરે. હદ્ા કરે કહદ્ા નામના સથળરે આિરેલા 
સતૂપોનું િણ્કન ચીની પ્રિાસીઓ-ફાકહયાન અનરે યુઅન-શ્વાંગરે કરરેલું છરે.

મધય એવશયા : મધય એવશયામાં ખોતાનની બાજુએ કુચા, તુરફાન અનરે તુન-
-હુઆંગમાં બૌદ્ સતૂપોના તથા વિહારોના અિશરેષો આિરેલા છરે. મીરાનમાં સતૂપનરે 
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સમાિતા િૃતિાકાર ચૈતયગૃહનો ચણતરી નમૂનો મળ્ો છરે. તુન-હુસાંગ પાસરેની પ્રવસદ્ 
‘હજર બુદ્ની ગુફાઓ’માં 400 વશલપકૃવત અનરે 100 વભવતિવચત્ો હતાં.

ચીન : ચીનના બૌદ્ સથાપતયમાં પરેગોડા એ ઘણરે અંશરે ભારતીય સતૂપનું રૂપાંતર 
છરે. લોયાંગમાં છઠ્ી સદીમાં નિ મજલાનું લાકડાનું વિશાળ બૌદ્ ચૈતય બંધાયું હતું. ના-
ના-શાનની તળરેટીમાં ‘હજર બુદ્ોની ગુફાઓ’ ચોથી સદીમાં કંડારાઈ હતી. હોનાનમાં 
આિરેલ સુંગ-શાન પર દ્ાદશાસ્ત્ર પરેગોડા લગભગ ઈ. સ. 520માં બંધાયો હતો. ચીનની 
જગવિખયાત દીિાલનું બાંધકામ ઈ. સ. પૂ. ત્ીજી સદીમાં શી-હાંગ-તીના સમય દરવમ-
યાન શરૂ થયું હતું અનરે 15મી-16મી સદીમાં મીંગ િંશના શાસનકાળ દરવમયાન પૂરંુ 
થયું હતું. આમ તરે દીિાલ બાંધતાં લગભગ 1900 િષ્ક થયાં હતાં. તરે 16.16 મી. (53 
ફૂટ) ઊંચી; 4.72મી. (15થી 26 ફૂટ) થી 6.93 મી. (26 ફૂટ) પહોળી અનરે 3024.92 
કકમી. (1880 માઈલ) લાંબી છરે. સમગ્ દીિાલનું બાંધકામ ઈંટરેરી છરે. ચીની પ્રજની 
સંરક્ણ વિશરેની સૂઝ તરેમાં પ્રદવશ્કત થાય છરે.

    

        ગોરખનાથનું કાષ્ઠ-મંકદર,                 નરેપાળ ચીનની જગવિખયાત દીિાલ

વતબરેટ : વતબરેટના સથાપતયમાં બૌદ્ ધાવમ્કક સથાપતય મહતિનું સથાન ધરાિરે છરે. 
યૉરતરેન એ બૌદ્ સતૂપ છરે. તરેનો સૌથી પ્રાચીન નમૂનો આઠમી સદીનો છરે. વિશાળકાય 
યૉરતરેનનરે ‘કુમ-બુમ’ કહરે છરે. એમાં ચારરે  બાજુ અનરેક દરેિાલયો હોય છરે. ગોમપામાં ચૈતય 
અનરે વિહારનો સમનિય હોય છરે. લહાસા પાસરે અનરેક વિશાળ ગોમપા આિરેલ છરે. ગોમપા 
મોટા ભાગરે પહાડ અથિા ડુગંરની ટોચ પર બાંધિામાં આિરે છરે. લહાસાનો પોતલા 
મહરેલ એ દલાઈ લામાનો મહરેલ-મઠ છરે. એમાં સેંકડો ઓરડા આિરેલા છરે. છરેક ઉપરના 
મજલરે દલાઈ લામાના સોનરે મઢરેલા સમાવધ-સતૂપ છરે. લહાસાનો દુગ્ક પણ નોંધપાત્ છરે.
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લહાસાનો પોતલા મહરેલ, વતબરેટ

નરેપાળ : નરેપાળમાં બૌદ્ અનરે કહંદુ સથાપતયનું વનમા્કણ થયું. મૌય્ક રાજ અશોકરે 
નરેપાળની ખીણમાં અનરેક સતૂપ બંધાવયા હતા. સિયંભૂનાથ અનરે બોધનાથના સતૂપ 
એમાંના મનાય છરે. સિયંભૂનાથનું મંકદર કાઠમંડમુાં એક ટરેકરી પર આિરેલું છરે. એમાં 
આિરેલ ભગિાન બુદ્ની પ્રવતમા નરેપાળની સહુથી મોટા કદની પ્રવતમા છરે. બોધનાથનું 
ચૈતય જગતનું સૌથી મોટુ ંચૈતય છરે. એ પણ કાઠમંડમુાં આિરેલ છરે. તયાંનો સતૂપ નરેપાળી 
સિરૂપનો છરે. એની ટોચની ચારરે  બાજુએ નયનયુગલ નજરરે  પડરે છરે. નરેપાળનાં કહંદુ 
મંકદરોમાં સહુથી િધુ મહતિનું મંકદર પશુપવતનાથનું છરે. એ કાઠમંડનુી પાસરે બાગમતી 
નદીના પવશ્મ કાંઠરે ટરેકરી પર આિરેલું છરે. તરે પરેગોડા સિરૂપરે બંધાયું છરે. તરે આદ્ શંકરા-
ચાયદે બંધાિરેલું હોિાનું મનાય છરે. મંકદરના બરે મજલાની સોનરેરી છતો દૂરથી ચમકરે છરે. 
અંદરની છત ચાંદીની છરે. મંકદરનો ઉપલો ભાગ લાકડાનો છરે. ગભ્કગૃહમાં ચતુમુ્કખ વશ-
િવલંગની પ્રવતષ્ઠા કરરેલી છરે. કાઠમાંડનુી િચચરે જૂના રાજમહરેલની પાસરે તુળજ ભિાનીનું 
અનરે ગાદી-દરબારની સામરે કુમારીદરેિીનું મંકદર છરે. ગોરખનાથનું મંકદર કાષ્ઠ-મંકદર છરે. 
કાઠમાંડમુાં મતસયરેનદ્રનાથ(ગોરખનાથના ગુરુ)નું મંકદર પણ છરે. તયાંનાં અન્નપૂણા્ક મંકદર, 
વિક્રમશીલ મહાવિહાર અનરે શરેષશાયી વિષણનું મંકદર પણ જોિાલાયક છરે. પાટનમાં 
અશોકરે બંધાિરેલા પાંચ સતૂપો છરે. તયાં ગોકણદેશ્વર મહાદરેિ, વશખાનારાયણ, કૃષણ અનરે 
ભીમસરેનનાં મંકદરો આિરેલાં છરે. પોખરા ખીણ પાસરે મુવકતનાથનું મંકદર છરે. તયાંના એક 
નાના પરેગોડામાં દરેિી જિાલામુખીની મૂવત્ક છરે. આમ નરેપાળમાં હજરો મંકદર છરે અનરે 
િષ્કમાં સેંકડો પિ્ક ઊજિાય છરે.
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1. વિલ્પકલથા 

ગુજરાતની વશલપકલાનાં પગરણ, આદ્-ઐવતહાવસક કાળથી શરૂ થાય છરે. 
આ કાળનું મહતિનું કરેનદ્ર લોથલ હતું. લોથલમાંથી માનિ-ઘાટની માટીની પકિરેલી 
આકૃવતઓ ખૂબ જ મયા્કકદત પ્રમાણમાં પ્રાપ્ત થઈ છરે. ત્ણ પુરુષ-આકૃવતઓ મળી છરે. 
સ્ત્રી-આકૃવતઓ પણ મળી આિી છરે. લોથલમાં કાંસાના ઢાળાનું કામ પ્રચવલત હતું. આ 
પ્રકારની માત્ પ્રાણીઓની જ આકૃવતઓ પ્રાપ્ત થઈ છરે. તરેમાં કૂતરાંની બરે આકૃવતઓ, 
બરેઠરેલા િૃષભની આકૃવત, પક્ીના મસતકિાળી સળી, એક સસલું અનરે કૂકડો ઉલ્રેખનીય 
છરે. પશુ અનરે માનિની વમશ્ આકૃવતઓના નમૂના પણ જોિા મળરે છરે.

       

 બુદ્ (દરેિની મોરી)                િીરભદ્ર (શામળાજી)

મૌય્કકાળનું ગણાિી શકાય તરેિું વશલપ ગુજરાતમાંથી હજુ સુધી જડું નથી. એ જ 
રીતરે શુંગકાળનાં વશલપો પણ પ્રાપ્ત થયાં નથી. ઈ. સ. પૂ. પહરેલા-બીજ સૈકામાં ગુજરા-
તમાં ગ્ીકોનું રાજય હોિાની સંભાિના છરે. અમરરેલીના ખોદકામમાંથી દાઢીિાળા ગ્ીકની 
આકૃવતિાળી માટીની તકતી મળી છરે. ક્ત્પકાલ(ઈ. સ. પહરેલી સદીથી ઈ. સ. 400)ની 
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વશલપકલાના અિશરેષો પ્રાપ્ત થયા છરે. તળાજના એભલમંડપની ગુફા, જૂનાગઢ પાસરે 
ખાપરા-કોકડયાની ગુફા, ઉપરકોટની ગુફાઓ, બાિા-પયારાના મઠની ગુફાઓ, ખંભાલી-
ડાની ગુફાઓ, સૌરાષ્ ્રમાં સાણાની અનરે ઢાંકની ગુફાઓ તરેમજ શામળાજી પાસરે દરેિની 
મોરીનો સતૂપ િગરેરરે  સથળોએ આ સમયનાં વશલપો આિરેલાં છરે. ગુફાઓમાં મોટરે ભાગરે 
ચૈતય-ગિાક્નાં સુશોભન જોિા મળરે છરે. ખંભાલીડાની ગુફાઓ પૈકીની એક ચૈતયગુફાની 
બહારની દીિાલ ઉપર પદ્મપાવણ અિલોકકતરેશ્વર અનરે િજ્પાવણ બોવધસત્િોનાં મોટાં 
વશલપો કંડારરેલાં છરે. દરેિની મોરીના સતૂપનાં સુશોભનો ગાંધાર અનરે પાશ્ાતય શૈલીનરે 
મળતાં આિરે છરે. સતૂપના દરરેક ગોખની મધયમાં માટીમાંથી બનાિરેલી બુદ્ની ધયા-
નસથ મૂવત્કઓ મૂકરેલી હતી. આ મૂવત્કઓની બનાિટ ઉચચ કલાનાં દશ્કન કરાિરે છરે. 
આ પ્રવતમાઓ એકસરખી લાગરે છરે; પરંતુ સૂક્મ રીતરે જોતાં તરેમાં િૈવિધય જણાય 
છરે – ખાસ કરીનરે મુખાકૃવત, િસ્ત્રપકરધાન અનરે દરેહયવષ્ની દૃવષ્એ દરેિની મોરીના 
સતૂપના અિશરેષો હાલ એમ. એસ. યુવનિવસ્કટી ઑવ્ બરોડાના પુરાતતિ વિભાગના 
સંગ્હાલયમાં સુરવક્ત છરે. શામળાજીની આસપાસથી ઈ. સ. 400ના સમયની કહંદુ 
પ્રવતમાઓ પણ મળી આિી છરે : બાળક સાથરે વત્ભંગમાં ઊભરેલી યક્ી (કરે કોઈ દરેિી) 
માતા અનરે વશશુની ખંકડત મૂવત્ક, ભીલડી-િરેશરે પાિ્કતીની ઊભી પ્રવતમા, ચામુંડાદરેિીની 
પ્રવતમા િગરેરરે . ખરેડબ્હ્માથી પ્રાપ્ત એકમુખીવલંગ, સોવજત્ામાંથી અનરે કચછમાં દોલતપ-ુ
રમાંથી પ્રાપ્ત મસતકો, શામળાજી પાસરે નાગધરામાંથી મળરેલ ભારિાહકનું ધાતુવશલપ 
િગરેરરે  ગુજરાતમાં ક્ત્પકાલ દરવમયાન વિકસરેલી વશલપકલાની ઝાંખી કરાિરે છરે. ગુ-
પ્તકાલીન ગુજરાતનાં વશલપોમાં મુખયતિરે િીરભદ્ર-વશિ (શામળાજી), િડોદરા મયુવઝ-
યમમાં સચિાયરેલી બરે માતૃકાઓ, અંબાજી પાસરેની િાિના બરે ગણ, ગોપના મંકદરનરે 
ફરતી દીિાલ પરની કરેટલીક આકૃવતઓ, મસતક વિનાનું માટીનું વશલપ (શામળાજીની 
આસપાસ), કાયોતસગ્ક મુદ્રામાં ઊભરેલા તીથાંકર શ્ીઆકદનાથની ખંકડત પ્રવતમા િગરેરરેની 
ગણના કરી શકાય.

મૈત્કકાલ અનરે અનુ-મૈત્કકાલ(ઈ. સ. 470થી ઈ. સ. 942)નાં વશલપો પ્રાપ્ત થયાં 
છરે. તરે પૈકી કરેટલીક જણીતી વશલપાકૃવતઓ આ પ્રમાણરે છરે : નંદીનરે અઢરેલીનરે ઊભરેલાં 
વશિ-પાિ્કતી (કારિણ), વિશ્વરૂપ વિષણ (શામળાજી), મકરિાકહની ગંગા (શામળાજી), 
વત્શૂળધારી શૈિ દ્ારપાલ (શામળાજી), ઉમા-મહરેશ્વર (કપૂરાઈ), અકોટામાંથી પ્રાપ્ત 
શ્ીજીિંતસિામી, આકદનાથ, અંવબકાની પ્રવતમાઓ, પાિ્કતી (દરેલિાડા), માતા અનરે 
બાળક (કોટ્યક્ક), સકંદમાતા (કોટ્યક્ક), પાિ્કતી અનરે નૃતય કરતા ગણપવત (ટીંટોઈ), 
વિશ્વરૂપ વિષણ (કઠલાલ), સપ્તમાતૃકાઓ (ડીસા પાસરે િડાિલ), મકહષાસુરમકદ્કની 
(વપકોરા, કઠલાલ પાસરે), કદિારના િરાહમંકદરનાં વશલપો, રોડાના મંકદરનાં વશલપો, 
કૌમારી (કારિણ), કંુભાકરયા અનરે કોટરેશ્વરની માતૃકાઓ, વપંડારક (પીંડારા) તીથ્કની 
આજુબાજુનાં વશલપો, િડનગરમાંનો અમથરેર માતાના મંકદરની સપ્તમાતૃકાઓનો પટ્ટ, 
કુબરેર (વસદ્પુર), વસંહારૂઢ અંવબકા (અકોટા), સિા્કનુભૂવત યક્ (અકોટા) િગરેરરે .
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 જીિંતસિામી (અકોટા) ચામરધાકરણી (અકોટા) શબરકનયા-પાિ્કતી (શામળાજી)

ગુજરાતની સોલંકીકાલીન (ઈ. સ. 942થી ઈ. સ. 1303-04) વશલપ-શૈલીનરે 
‘મારુ-ગુજ ્કર શૈલી’ તરીકરે ઓળખિામાં આિરે છરે. આ શૈલીનાં વશલપો ગુજરાતના પ્રદરેશ 
ઉપરાંત રતલામ પાસરે વિરૂપાક્ મંકદર, રાજસથાનમાં માધોપુર, આબુ પાસરે ચંદ્રાિતી 
નગરી, નાડોડ, નાડલાઈ, ઘાણરે રાિ, સાદડી, રાણકપુર સરેિાડી, પાલી, કકરાડ,ુ જલો-
રગઢ અનરે વચતિોડગઢનાં મંકદરોમાં પણ આ શૈલીનાં વશલપો દૃવષ્ગોચર થાય છરે. આ 
કાલનાં આશરરે  80 જ રેટલાં મંકદરો, કકલ્ાઓ, તળાિો, િાિો િગરેરરે  સથાપતયના તરેમજ 
સેંકડો વશલપોના અિશરેષો મળરે છરે. સોલંકીકાલીન વશલપો મુખયતિરે કહંદુ અનરે જનૈ ધમ્કનરે 
લગતાં છરે. કહંદુ વશલપોમાં શૈિ તથા િૈષણિ સંપ્રદાયનાં વશલપો, સૂય્કપૂજ તથા શવકતપૂ-
જનાં વશલપો એક જ સથાનમાં સાથરે સાથરે જોિા મળરે છરે. આિાં વશલપો િઢિાણ, સૂણક, 
દરેલમાલ, િાલમ, મોઢરેરા, ખરેડબ્હ્મા, સરેજકપુર, દ્ારકા (રુવકમણીનું મંકદર), ગળતરેશ્વર, 
કોટાય, પાિાગઢ, કરેરા, ઘૂમલી, વસદ્પુર, તારંગા, પ્રભાસ પાટણ, વગરનાર, કંુભાકરયા, 
આબુ િગરેરરે  સથળોનાં મંકદરોમાં જોિા મળરે છરે. છૂટાં વશલપો કરેટલાંક સંગ્હાલયોમાં પણ 
સચિાયાં છરે. દરેલમાલના વલંબોજી માતાના મંકદરના

            

   ચામરધારી પ્રવતહારી (મોઢરેરા)    ગજસુરસંહારક વશિ (મોઢરેરા)     તારાદરેિી (તારંગા)
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કવલક, પાટણની રાણીની િાિ

અવનિકોણના સૂય્કમંકદરના પવશ્મ તરફના ગિાક્માં ગુજરાતની એક ઉતિમ 
મૂવત્ક – હકરહર વપતામહાક્ક આિરેલી છરે. પાિાગઢના લકુલીશના મંકદરના મંડોિરની 
જઘંાના ભાગમાં િીરરેશ્વર લકુલીશ, અષ્ાદશ ભુજદરેિી, નટરાજ, યોગાસનમાં વશિ, 
ગજ રેનદ્રમોક્ અનરે બ્હ્મરેશાનાક્કનાં વશલપ ઉતિમ કોતરણીિાળાં અનરે િરેગીલાં છરે. મોઢરેરાના 
સૂય્કમંકદરની જઘંાના ગિાક્ોમાં સૂય્કની બાર મૂવત્કઓ, અષ્કદકપાલ, કદકપાવલકાઓનાં 
પૂરાં માનિકદનાં વશલપ છરે. પ્રદવક્ણાપથ અનરે ગૂઢમંડપની દીિાલ પર પણ બાર સૂયયોની 
મૂવત્કઓ છરે. સતંભોનો એકરેએક ભાગ સૂક્મ કોતરકામથી પૂણ્ક છરે. સતંભોના ગિાક્ોમાં 
નત્કકીઓ અનરે વમથુનોનાં ઉન્નત કોકટનાં વશલપ છરે. પાટડા પર અનરેક દરેિદરેિીઓ તથા 
રોવજદંા જીિનના તથા રામાયણ-મહાભારતના પ્રસંગો કોતરરેલા છરે. અહીંનાં વમથુન-
-વશલપો ખાસ નોંધપાત્ છરે. કંુભાકરયાનાં મંકદરોનું કોતરકામ આબુ-દરેલિાડાનાં મંકદરોનરે 
મળતું આિરે છરે; પરંતુ એના િારંિાર થયરેલા જીણયોદ્ારના કારણરે એના કલાસૌષ્ઠિમાં 
ઓટ આિી છરે. આમ છતાં એની છતોનો કલાિૈભિ ઘણી ઊંચી કોકટનો છરે. પાટણની 
રાણીની િાિનો વશલપિૈભિ જોતાં તરેનરે કલા-તીથ્ક કહી શકાય.

             
              શૃંગારકનયા                   સદ્સનાતા               િરાહ (કદિાર, સૌરાષ્ ્ર)
                પાટણની રાણીની િાિનાં વશલપો
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સલતનતકાલ (ઈ. સ. 1303-04થી ઈ. સ. 1572) અનરે મુઘલકાળ (ઈ. સ. 
1572થી 1559) દરવમયાન મંકદરવનમા્કણની પ્રિૃવતિ ઘણરે અંશરે અટકી ગઈ હતી; તરેથી 
વશલપોનું કોતરકામ ઘણં જ ઓછુ ંથયું. આ સમયમાં ઇસલામી સથાપતય તરફ િધારરે  
ધયાન અપાયું અનરે તરેમાં મૂવત્કના સથાનરે ભૌવમવતક તથા િનસપવતજનય સુશોભનો, નક-
શીકામ, જળીકામ, ગોખ, વમનારા, ઝરૂખા િગરેરરેની રચનાનરે પ્રાધાનય અપાયું; આથી 
કલાકારો મનુષય-આકૃવતના સજ ્કનથી અળગા થતા ગયા; તરેથી આ સમયનાં મન-ુ
ષય-વશલપો િધુ વનજી્કિ અનરે ભાિવિહીન જણાય છરે. આ સમયની વશલપાકૃવતઓમાં 
લોકકલા અનરે સથાવનક કલાનાં તતિ ઉમરેરાયાં છરે. િૈષણિ-પુવષ્ સંપ્રદાયનો વયાપક 
પ્રસાર થિાથી એની સરેિા-પદ્વતનરે અનુરૂપ પ્રવતમાઓ પણ ઘડાિા લાગી; િૈષણિ અનરે 
જનૈ ધમ્કના પ્રોતસાહનથી ધાતુપ્રવતમા-કલાનો વિકાસ થયો. આ સમયની અસંખય જનૈ 
ધાતુપ્રવતમાઓ ઉપલબધ છરે. િલ્ભ સંપ્રદાયનરે કારણરે લાલજી, લાડ-ુગોપાલ, િરેણ-
-ગોપાલ, મુરલીધર, રાધા-કૃષણ િગરેરરેની ધાતુપ્રવતમાઓનું વનમા્કણ થયું. ખંભાતની આર. 
પી. આટસ્ક કૉલરેજના મયુવઝયમની 14મી સદીની બ્હ્મા-સાવિત્ીની મૂવત્ક, સાબરકાંઠાના 
પોળો વિસતારના આભાપુરના સારણરેશ્વર મંકદરની અંધકારસૂરિધ કરતા વશિની 
મૂવત્ક, ચતુભુ્કજ રકતચામુંડાની મૂવત્ક, વશિશવકત મંકદરોમાંથી પ્રાપ્ત સતંભો પર કંડારરેલી 
બ્ાહ્મી અનરે િૈષણિીની મૂવત્કઓ, િંથળીનું સૂય્કપકરકર, િાિડીની સૂય્ક-સૂયા્કણીની પ્રવતમા, 
ધોળકાની મકહષાસુરમકદ્કની અનરે ગણરેશ િક્રતુંડની પ્રવતમાઓ, િડનગરના હાટકરે-
શ્વર મંકદરમાં મતસયાિતારનું અનરે કદકપાલ યમરાજનું વશલપ િગરેરરે  સલતનતકાલીન 
વશલપકલાનાં ઉલ્રેખનીય ઉદાહરણો છરે. ખંભાતની જમી મવસજદ અનરે સરખરેજમાં 
ખટ્ટ ુગંજબક્ના રોજની જળીઓની કોતરણી સુંદર અનરે આકષ્કક છરે. અમદાિાદમાં 
અહમદશાહ 1લાની, હસન વચશતીની, રૂપમતી અનરે વસવપ્રની, મુંહાફીઝખાં અનરે અચૂ-
તકૂકીની મવસજદોનાં સથાપતયમાં આ સમયનાં બરેનમૂન ઇસલામી રૂપાંકનો જોિા મળરે છરે. 
અડાલજ અનરે અસારિાની િાિોનાં અલંકરણો પણ આ જ સમયનાં છરે.

શામળાજીના ગદાધર મંકદરમાં, દ્ારકાના જગતમંકદરમાં, નારાયણ સરોિરના 
તથા માંડિીના સુંદરિરનાં મંકદરોમાં; શત્ુંજયનાં ચૌમુખીજી, નરેવમનાથ, પાશ્વ્કનાથ, 
ધમ્કનાથ અનરે સુમવતનાથનાં મંકદરોમાં; અમદાિાદમાં અસારિાના નીલકંઠ મહાદરેિ 
મંકદરમાં અનરે ઝિરેરીિાડમાં સંભિનાથના મંકદરમાં, વનશાપોળમાં જગિલ્ભ પાશ્વ્કના-
થના મંકદરમાં, દોશીિાડાની પોળના િૈષણિ મંકદરમાં, ખરેડબ્હ્મામાં બ્હ્માજીના મંકદરમાં 
મુઘલકાલીન વશલપો આિરેલાં છરે. ઈડરના પહાડ પરની રણમલ ચોકીના જનૈમંકદરની 
અનરે ભુજના આયના-મહરેલની નકશીિાળી પથથરની જળીઓ ખાસ ધયાન ખેંચરે છરે. 
અમદાિાદની સીદી સઈદની મવસજદનું જળીકામ આંતરરાષ્ ્રીય ખયાવત ધરાિરે છરે.

મરાઠાકાલ (ઈ. સ. 1758 - ઈ. સ. 1818) દરવમયાન ગુજરાતના વશલપકારો 
પુણરે, ચાંદોર, નાવસક, નાગપુર િગરેરરે  સથળોએ પરેશિાઓ અનરે દરબારીઓના મહરેલો, 
ભિનો અનરે મંકદરોનાં સુશોભન કરિા જિા લાગયા. આથી ગુજરાતની વશલપકલા 
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એ પ્રદરેશો સુધી વિસતરી. સામરે પક્રે ગુજરાતની કલા પર દવક્ણની વશલપકલાની 
અસર પણ થઈ. ખાસ કરીનરે આ સમયનાં નારી-વશલપોમાં મરાઠી પદ્વતએ કછોટો 
મારીનરે સાડી પહરેરિાની ઢબ જોિા મળરે છરે. પુરુષો અનરે દરેિપ્રવતમાઓના મસતકરે મરાઠી 
ચકરીદાર પાઘડી પહરેરરેલી જોિા મળરે છરે. અમદાિાદના ભદ્રના કકલ્ાના વિસતાર-
માં આિરેલાં મરાઠાકાલીન મંકદરોમાં, ભૂવતયા-િાસણાના દૂધનાથ મહાદરેિના મંકદરમાં, 
પાવળયાદના વશિ-મંકદરમાં, કચછમાં લખપતજીની છતરડીમાં, સોવજત્ાના એક જનૈ 
મંકદરમાં, ચાણોદના કુબરેરરેશ્વર મહાદરેિના મંકદરમાં મરાઠાકાલનાં વશલપો છરે. િડોદરા 
મયુવઝયમમાં સચિાયરેલી આ સમયની કરેટલીક ધાતુપ્રવતમાઓ ગુજરાતની ધાતુકલાના 
ઉતિમ નમૂના છરે.

આધુવનક કથાળ

આ કાળનાં વશલપો પાષાણ, કાષ્ઠ, ધાતુ ઉપરાંત ચૂના-રરેતીના વમશ્ણમાંથી બીબાં 
ઢાળીનરે કરે હાથથી ઘડરેલા સટકુો (stucco) જોિા મળરે છરે. ગુજરાત-સૌરાષ્ ્રની િરેશભૂષા 
અલંકારો, કરેશગુંફન શૈલી િગરેરરે  વશલપોમાં જોિા મળરે છરે. સૌથી મહતિની બાબત એ છરે 
કરે આ સમયનાં વશલપો પર યુરોપીય કરે ભારત-યુરોપીય કરે વિકટોકરયન કલાની અસર 
જણાય છરે. સટકુો દ્ારા સામાનય મકાનોનરે પણ અલંકૃત કરિામાં આિતાં. મોટા ભાગનાં 
આ પ્રકારનાં વશલપો વિકટોકરયન શૈલીનાં હોિાનું જોિા મળરે છરે. મુઘલ અનરે મરાઠા 
કાળ દરવમયાન ગુજરાતની વશલપકલામાં સૌંદય્કનું તતિ ઘટતું ગયું હતું તરેનો ફરીથી 
ઉતકષ્ક થતો જણાય છરે. કલાકૃવતઓ િધુ િાસતવિક અનરે જીિંત બનતી જોિા મળરે છરે.

અમદાિાદના સિાવમનારાયણ સંપ્રદાયના કાળુપુરના મંકદરમાં તરેમજ મૂળી, ભૂજ, 
િડતાલ, જ રેતલપુર, ધોલરેરા, ધોળકા, જૂનાગઢ અનરે ગઢડાનાં મંકદરોમાં આ સમયની 
વશલપકલા દૃવષ્ગોચર થાય છરે. અમદાિાદના મંકદરનું વશલપખવચત ભવય પ્રિરેશદ્ાર 
આ સમયની વશલપ-સથાપતયકલાનો શ્રેષ્ઠ નમૂનો છરે. મંડપના ઘુંમટના સતંભો પર સુંદર 
િાદ્-ધાકરણીઓનાં વશલપો છરે. સૂરતના મંકદરનો ભવય દરિાજો પણ કલાતમક છરે. 
એના પર કંડારરેલું વિષણનું વશલપ ખાસ નોંધપાત્ છરે. વિષણનો પહરેરિરેશ ગુજરાતના 
કોઈ િવણક શ્રેષ્ઠી જ રેિો લાગરે છરે. અમદાિાદના મંકદરના પ્રાંગણમાં આિરેલી હિરેલી 
પર આ સમયની કાષ્ઠકલાના ઉતિમ અંશો જળિાઈ રહા છરે. એમાં દાંત દશા્કિતા 
હનુમાનજી, મરાઠી ઢબની પાઘ ધારણ કરરેલા ગણરેશ, વસંહવયાલ, વયાલ, પત્ાિવલ, 
ફૂલિરેલની ભાતો અનરે ભૌવમવતક ભાતો િડરે તરે અલંકૃત છરે. મૂળી, ધોલરેરા, જ રેતલપુર, 
િડતાલ િગરેરરે  સથળોએ આિરેલાં સિાવમનારાયણનાં મંકદરોમાં પણ આિી કલાતમક 
હિરેલીઓ આિરેલી છરે.

અમદાિાદના હઠીવસંહના જનૈ મંકદરમાં આ સમયનાં બરેનમૂન વશલપો જોિા મળરે 
છરે. અગાઉ નોંધયું તરેમ આ સમયની વશલપકલા પર યુરોપીય શૈલીની અસર હોિા છતાં 
આ મંકદરનાં વશલપોમાં પ્રાચીન પ્રવશષ્ અનરે પરંપરાગત શૈલીની અસર િરતાય છરે. 



173

ગુજરાતની વશલપકલા અનરે સથાપતય 

મંકદરના મંડપ, શૃંગારચોકી, દરેિકુવલકાઓ આગળની ભમતીના સતંભોના ટરેકા રૂપરે 
મૂકરેલી સ્ત્રી-આકૃવતઓ નયનરમય છરે. િાદ્, શસ્ત્ર, બાળક ધારણ કરતી અનરે શૃંગાર 
સજતી સ્ત્રીઓનાં વશલપોનું ખૂબ જ િૈવિધય જોિા મળરે છરે. ગૂઢ મંડપના ઉપરના મજલરે 
આિરેલી જળીઓમાં મુવસલમ શૈલીની અસર જણાય છરે. મુખય પ્રિરેશની ઉતિર બાજુની 
દીિાલના એક ગિાક્માં કંડારરેલ એક સ્ત્રીનું વશલપ આકષ્કક છરે. તરેણરે માથરે ઓઢરેલ 
સાડીની કકનારમાં વશલપીએ ઊંડાણ કરીનરે વત્પકરમાણની અસર ઊભી કરી છરે.

સુરરે નદ્રનગર નજીક આિરેલા દૂધરરેજના શ્ીિટપવત ભગિાન(િડિાળા)નું પ્રવસદ્ 
મંકદર ભારત-યુરોપીય કલાનો અજોડ નમૂનો છરે. મંકદરની ત્ણરે પ્રિરેશચોકીએ બંનરે 
બાજુ મૂકરેલાં વસંહ, િૃષભ અનરે હાથીનાં વશલપો એની િાસતવિકતામાં ગ્ીક-રોમન 
વશલપોનો ભાસ કરાિી જય છરે. હાથીના પગ નીચરે દબાયરેલાં બરે યોદ્ાનાં વશલપ રોમન 
યોદ્ાની યાદ અપાિરે છરે.

રાજકોટના િૉટસન મયુવઝયમમાં સુરવક્ત રાણી વિકટોકરયાનું વશલપ સંપૂણ્ક 
યુરોપીય કરે વિકટોકરયન કલાનો નમૂનો છરે. રાણી વિકટોકરયાનું આિું જ સુંદર વશલપ 
અમદાિાદના વિકટોકરયા ગાડ્કન (હાલ વતલક બાગ)માં આિરેલું હતું.

ધોળકાના સિાવમનારાયણ મંકદરમાંની વશિ-પાિ્કતીની પ્રવતમાની પશ્ાત્ ભૂવમકામાં 
કંડારરેલ ફૂલિરેલની ભાત વિકટોકરયન ઢબની છરે. ધોલરેરાના સિાવમનારાયણ મંકદરના 
પ્રાંગણની છત્ીના પ્રિરેશચોકીના ઓટલા પર બરે હાથીઓનાં અધ્કમૂત્ક વશલપ કંડારરેલાં 
છરે. હાથીની અંબાડી પર અંગ્રેજ કરે કફરંગી અફસર એના ચાકર સાથરે આરૂઢ છરે. 
મહાિતના િાળ પણ વિદરેશી ઢબરે ઓળરેલા છરે.

પાવળયાદ(વજ. સુરરે નદ્રનગર)ના એક મંકદરના પ્રાંગણથી છૂટુ ંપડરેલું િાયુદરેિનું વશલપ 
અનરે ચંકડસર(તા. દહરેગામ)માંથી પ્રાપ્ત બ્હ્માણીની પ્રવતમા લોકકલાના નમૂના જણાય 
છરે. રાજુલા(વજ. અમરરેલી)ના મૂળનાથ મહાદરેિમાં ચતુભુ્કજ કુબરેરના એક વશલપમાં 
પહરેરિરેશ ગુજરાતના કોઈ િવણક શ્રેષ્ઠી જ રેિો છરે.

નાનાં-મોટાં મકાનો, હિરેલીઓ, મહરેલો, બંગલાઓ સટકુોનાં વશલપોથી વિભૂવષત 
કરિામાં આિતાં. આિાં વશલપોનો વિષય મુખયતિરે સામાવજક અનરે પૌરાવણક હતો; 
જ રેમ કરે કૃષણ અનરે ગોપીઓ, ગણરેશ, શ્ીલક્મી, િાવજતં્ િગાડતી કરે ફૂલમાલા ધારણ 
કરીનરે ઊભરેલી કરે બરેઠરેલી સુંદર સ્ત્રીઓ િગરેરરે . સ્ત્રીઓએ ધારણ કરરેલાં િાદ્ો અનરે 
તરેમના પહરેરિરેશમાં યુરોપીય અસર છરે. આ પ્રકારનાં વશલપો અમદાિાદના અનરેક 
વિસતારમાં આિરેલાં મકાનો પર જોિા મળરે છરે. અમદાિાદના શાહીબાગ વિસતારમાં 
આિરેલો શ્ી ચીનુભાઈ બરેરોનરેટનો ‘શાંવતકંુજ’ બંગલો વિકટોકરયન યુગની વશલપ-સથા-
પતયકલાનો અજોડ નમૂનો છરે. િડોદરાનો લક્મીવિલાસ મહરેલ, ભુજનો વિજયવિલાસ 
મહરેલ, મોરબીનો િાઘજી મહરેલ, િાંકાનરેરનો રણવજતવિલાસ મહરેલ, જમનગરનો મહરેલ 
િગરેરરેમાં વિકટોકરયન શૈલીનાં વશલપો કરે સુશોભનો જોિા મળરે છરે. માંડિી(કચછ)નો મહરેલ 
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ડચ-આકૃવતઓથી અલંકૃત છરે. મુંદ્રા(કચછ)નો નિલખો મહરેલ એની કાષ્ઠ-કલાકારીગરી 
માટરે પ્રવસદ્ છરે.

શહરેરના ચોકમાં કરે ચાર રસતરે રાજઓનાં અશ્વારૂઢ કરે અધ્કકાય વશલપો (Bust) 
મૂકિાની પ્રથા દરેશી રાજયોની રાજધાનીનાં સથળોમાં શરૂ થઈ. િડોદરામાં સયાજીરાિ 
ત્ીજનું અશ્વારૂઢ વશલપ આકષ્કક છરે.

અમદાિાદ, િડોદરા, રાજકોટ, ડીસા, જૂનાગઢ, સૂરત િગરેરરે  સથળોએ આિરેલાં 
વરિસતી કબ્સતાનોમાં આ કાળનાં સિયોતિમ વશલપો જોિા મળરે છરે. અનરેક કબરો કલાતમક 
બનાિિામાં આિી છરે. તરેમાં કંડારરેલ ફૂલ-િરેલની ભાતો આકષ્કક છરે. કરેટલીક કબરો 
પર પુસતક-આકારરે  બાઇબલ, દરેિદૂત, િૃક્ની તૂટરેલી શાખા, ફૂલ ધારણ કરરેલ બાળક 
િગરેરરેનાં કલાતમક વશલપો જોિા મળરે છરે. આ સાથરે વરિસતી ધમ્ક સાથરે સંકળાયરેલાં કરેટલાંક 
પ્રતીકો પણ કંડારરેલાં છરે.

આઝાદી પછીના ગુજરાતમાં વશલપનો સથાપતય સાથરેનો સંબંધ તૂટતો ગયો. 
આધુવનક ઢબરે વસમરેનટ-કૉંક્રીટનાં બનાિરેલાં મકાનોમાં વશલપો મૂકિાની પ્રથા વનમૂ્કળ 
થઈ. મકાનોની અંદરની કરે બહારની દીિાલોમાં કોઈ પણ પ્રકારનું સુશોભન કરિાનું 
બંધ થયંુ. માત્ ધાવમ્કક સથાપતયોમાં – ખાસ કરીનરે મંકદરોમાં વશલપો મૂકિાની પરંપરા 
જળિાઈ રહી. જહરેર સથળોએ સિાતંત્રયની લડાઈમાં મૃતયુ પામરેલા શહીદોનાં વશલપો કરે 
તરેમની ખાંભીઓ તરેમજ સિાતંત્રયસરેનાનીઓ અનરે રાષ્ ્રીય નરેતાઓનાં વશલપો મૂકિાની 
પ્રથા શરૂ થઈ. આમાં વિશરેષ કરીનરે મહાતમા ગાંધીજીની પ્રવતમાઓ ગુજરાતનાં નાનાં-
-મોટાં અનરેક શહરેરોમાં આિરેલી છરે. ચપટી મીઠુ ંઉપાડી મીઠાના કાયદાનો ભંગ કરતા 
ગાંધીજીનું એક આકષ્કક વશલપ દાંડી મુકામરે આિરેલું છરે. ગાંધીનગરમાં વિધાનસભા 
સમક્ મૂકિામાં આિરેલી ગાંધીજીની ભવય પ્રવતમા ધયાનાકષ્કક છરે. ગાંધીજી ઉપરાંત 
સરદાર િલ્ભભાઈ પટરેલ, જિાહરલાલ નહરેરુ, સુભાષચંદ્ર બોઝ, સિામી વિિરેકાનંદ, 
ઝાંસીની રાણીનાં વશલપો જોિા મળરે છરે. રસતાઓ પર કરે જહરેર બગીચાઓમાં આધુવનક 
વશલપો મૂકિાનું શરૂ થયું. અમદાિાદમાં શાહીબાગના રસતરે હાજી બગીચાની સામરેના 
ચોકમાં ‘જોડરેલ બરે હાથ’નું વશલપ ઉલ્રેખનીય છરે. કરેટલીક મહાકાય ધાવમ્કક પ્રવતમાઓનો 
ઉલ્રેખ આિશયક છરે. દ્ારકાથી ઓખા જતાં નાગરેશ્વરના મંકદર સામરે આિરેલ ઊભા 
વશિજીની વિશાળ પ્રવતમા, િસાવણયા મહાદરેિ(વજ. ગાંધીનગર)ની સામરેના રસતાની 
પાસરે આિરેલી હનુમાનજીની 11.2 મીટર (40 ફૂટ) ઊંચી પ્રવતમા તરેમજ નકડયાદમાં 
રરેલિરે લાઇન પાસરે આિરેલ દરેિી મંકદર પાસરે બરેઠરેલા વશિજીની વિશાળ પ્રવતમા ઉલ્રે-
ખનીય છરે.

2. સ્થા્પત્ય 

ગુજરાતમાં સથાપતયકલાના અિશરેષો આદ્-ઐવતહાવસકકાળ જ રેટલા પુરાણા છરે. 
લોથલ, રંગપુર, રોઝડી, આમરા, લાખા બાિળ, પ્રભાસ સોમનાથ, નખત્ાણા, પાબુમઠ, 
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સુરકોટડા, ધોળાિીરા િગરેરરે  ગુજરાતની આદ્-ઐવતહાવસક સંસકૃવતનાં કરેનદ્રો છરે. સથાપ-
તયકીય સમારકોની દૃવષ્એ લોથલ અનરે ધોળાિીરા નોંધપાત્ છરે. લોથલનું ખોદકામ ડૉ. 
એસ. આર. રાિના માગ્કદશ્કન નીચરે થયું હતું. લોથલ નગર સારી રીતરે આયોજનબદ્ 
હતું. રહરેણાકનાં મકાનો સીધી લીટીએ પસાર થતાં અનરે એકબીજંનરે કાટખૂણરે છરેદતાં 
હતાં. બજરનો મુખય રસતો 4.5 મી. પહોળો હતો. નાના રસતા અનરે શરેરીઓ 3 થી 4 
મી. પહોળાં હતાં. સામાનય મકાનો કાચી ઈંટોથી બાંધરેલાં છરે, જયારરે  મહતિનાં પાકી ઈંટો 
િડરે બાંધિામાં આવયાં છરે. અહીંથી મળી આિરેલ ઇમારતોમાં િખાર અનરે ધક્કો મહતિ-
નાં છરે. િખાર 1,930 ચો.મીટરનું માપ ધરાિરે છરે. તરે કાચી ઈંટોના 4 મી.ની ઊંચાઈના 
ઓટલા પર બાંધરેલી છરે. ઓટલા પર મૂળમાં 64 ઘનાકાર સમૂહ હતા. મૂળ જળપ્રિાહ-
થી દૂર આિરેલો કૃવત્મ ધક્કો લોથલિાસીઓએ િહાણો લાંગરિા બાંધયો હતો. દકરયાઈ 
ઇજનરેરી વિજ્ાનનો આ મહતિનો નમૂનો છરે. ઈ. સ. પૂ. ત્ીજી સહસ્રાબદીનો આ માત્ 
એક જ ધક્કો છરે, જ રેમાં પાણીનરે થંભાિી રાખિાની યોજના કરરેલી છરે. અનુકાલીન કફવન-
વશયન અનરે રોમન ધક્કાઓ કરતાં પણ તરે િધુ સારી રીતરે આયોવજત હતો. પાકી ઈંટો 
િડરે બાંધરેલો આ ધક્કો 209 મી. લાંબો, 34.7 મી. પહોળો અનરે 4.15 મી. ઊંડો હતો. 
દવક્ણ બાજુએ અનુક્રમરે પ્રિરેશ અનરે વનગ્કમ-માગ્ક માટરેના ગાળાઓ રાખિામાં આવયા 
હતા. આ ધક્કો સૂચિરે છરે કરે લોથલ એ સમયરે બંદર હતું.

ધોળાિીરા ગુજરાતમાં હડપપીય સંસકૃવતનું બીજુ ંઅગતયનું કરેનદ્ર છરે. 1990માં 
રિીનદ્રવસંહ વબસતના માગ્કદશ્કન નીચરે તરેનું ખોદકામ થયું હતું. તરેના ખોદકામમાંથી 
રાજગઢી, ઉપલું નગર, નીચલું નગર િગરેરરેના અિશરેષો મળી આવયા છરે. પાણી સંઘ-
રિાની અનરે તરેના વનકાલની ઉતિમ વયિસથા કરરેલી છરે. અહીંની રાજગઢી, મોટો કૂિો, 
કંુડ િગરેરરે  તરે સમયની સથાપતયકીય વસવદ્નાં દશ્કન કરાિરે છરે. તરેના અિશરેષો જોતાં તરે 
િરેપાર-િાવણજયનું મોટુ ંકરેનદ્ર હોિાનું જણાય છરે.

મૌય્કકાલનાં સથાપતયકીય સમારકો ગુજરાતમાંથી પ્રાપ્ત થયાં નથી. ક્ત્પકાલીન 
ગુજરાતનાં ઘણાં સથાપતયો પ્રાપ્ત થયાં છરે. આ સમયનાં સથાપતયમાં મોટરે ભાગરે સતૂપ 
અનરે વિહાર-સિરૂપની ગુફાઓનો સમાિરેશ થાય છરે. જૂનાગઢથી વગરનાર જિાના રસતા 
પર આિરેલ બોકરયા અનરે શામળાજી નજીક દરેિની મોરીના સથળરેથી આ સમયના બૌદ્ 
સતૂપોના અિશરેષો ઉપલબધ થયા છરે. બોકરયાનો સતૂપ 1888માં શોધિામાં આવયો 
હતો. દરેિની મોરીના સતૂપની ઉપરની પીકઠકાના મથાળરે સતૂપનો અધ્કગોળ અંડ-ભાગ 
હતો. અંડની અંદરના ભાગમાં ઉપર બુદ્ની પૂિા્કવભમુખ પ્રવતમા મૂકરેલી હતી. બુદ્ના 
શારીકરક અિશરેષો સાચિતું પથથરનું અવસથપાત્ મળી આવયું છરે. નીચરેની પીકઠકાની 
બહારની દરરેક દીિાલમાં બુદ્ની પાંચ મૂવત્કઓ હતી. સતૂપની સાથરે સંકળાયરેલ વિહારના 
અિશરેષો પણ મળી આવયા છરે.

સૌરાષ્ ્રમાં ઈંટિા, જૂનાગઢમાં બાિા-પયારા, ઉપરકોટ, ખાપરા-કોકડયા, ખંભાલીડા, 
તળાજ, સાણા, ઢાંક, ઝીંઝૂરી-ઝર; ભરૂચ વજલ્ામાં કકડયા ડુગંર િગરેરરે  સથળોએ આ 
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સમયનું ગુફા-સથાપતય આિરેલું છરે. ગુજરાતના શૈલાતમક પ્રકારના સથાપતયના આ 
સૌથી પ્રાચીન નમૂના છરે. આ ગુફાઓ મોટરે ભાગરે બૌદ્ સાધુઓનરે રહરેિા માટરેના વિહાર 
સિરૂપની છરે. કરેટલીક ગુફાઓ જનૈોની હોિાની માનયતા છરે. ગુજરાતમાં શૈલાતમક 
પ્રકારનું સથાપતય આ કાળમાં જ જોિા મળરે છરે. તરે દૃવષ્એ આ બધી ગુફાઓ નોંધપાત્ 
છરે. ચંદ્રગુપ્ત મૌય્કના સમયમાં વગરનારમાં સુદશ્કન તળાિ બાંધિામાં આવયું હતું. ક્ત્પ 
કાળમાં રુદ્રદામા-1લાએ તરેનરે તાતકાવલક સમરાવયું હતું. ગુપ્ત રાજ સકંદગુપ્તના સમયમાં 
આ તળાિ ફરીથી ખંકડત થતાં તરેનરે સમારિામાં આવયું હતું. જૂનાગઢમાં વગરનારની 
તળરેટીમાં અશોકના શૈલ-લરેખની એક બાજુએ આ હકીકતનરે રજૂ કરતા તરે રાજઓના 
બરે વશલાલરેખ આિરેલા છરે. સકંદગુપ્તના વશલાલરેખ પરથી સપષ્ થાય છરે કરે ચક્રપાવલત 
દ્ારા ગુપ્તકાળમાં વગકરનગરમાં ચક્રભૃતનું મંકદર બાંધિામાં આવયું હતું. હાલ આ 
મંકદર અવસતતિમાં નથી. તરેમજ વગકરનગરમાં તરે કઈ જગયાએ આિરેલું હતું, તરે પણ 
સુવનવશ્ત થયું નથી. અવભલરેવખક પુરાિાના આધારરે  આ મંકદરનરે ગુજરાતનું સૌથી 
પ્રાચીન મંકદર કહી શકાય.

ગુજરાતમાં મૈત્કકાલ અનરે અનુ-મૈત્કકાલ દરવમયાન મંકદરવનમા્કણની પ્રિૃવતિ 
ઘણી વિકસી. આ સમય દરવમયાન બંધાયરેલાં મંકદરોનરે મૈત્ક-સૈંધિકાલનાં મંકદરો 
તરીકરે અથિા પૂિ્ક ચૌલુકય શૈલીનાં મંકદરો તરીકરે ઓળખિામાં આિરે છરે. આ સમયનાં 
મંકદરો તરેનાં અનુકાલીન સોલંકીકાલનાં મંકદરો કરતાં જુદાં પડરે છરે. આ સમયનાં 
મંકદરોમાં વશખરો ફાંસના ઘાટરે બાંધરેલાં છરે. વશખરની દૃવષ્એ આ સમયમાં મંકદરો ચાર 
િગ્કમાં વિભકત થાય છરે : (1) ફાંસનાકાર, (2) વિમાનાકાર (3) વશખરાવનિત અનરે(4) 
િલભી-છ્ંદજ. આ મંકદરોમાં ગભ્કગૃહોમાં સંખયાનું િૈવિધય છરે. એક ગભ્કગૃહિાળાં 
એકાયતન, ત્ણ ગભ્કગૃહિાળાં ત્રયાયતન, પાંચ ગભ્કગૃહિાળાં પંચાયતન અનરે સાત 
ગભ્કગૃહિાળાં સપ્તાયતન મંકદરોનો સમાિરેશ થાય છરે. આ કાલનાં મંકદરો સૌરાષ્ ્રમાં 
ગોપ, વમયાણી, ભાણસરા, નંદીશ્વર, ખીમરેશ્વર, બોરીચા, કકંદરખરેડા, કાલિડ, મૈથણ, 
સોનકંસારી, વિસાિાડા, પસનિાડા, કલસાર, જમળા, બળરેજ, મરેિાસા, લાકરોડા, ધ્રાસ-
ણિરેલ, અખોદર, સૂત્ાપાડા, કદિાર, સરમા, પાછતર, છાયા, પોરબંદર તરેમજ કહંમત-
નગર પાસરે રોડા િગરેરરે  સથળોએ આિરેલાં છરે. સરમામાં આિરેલું મંકદર-ત્રયાયતન પ્રકારનું 
છરે. પંચાયતન પ્રકારનાં મંકદરો પાછતર અનરે વમયાણીમાં આિરેલાં છરે. ધ્રાસણિરેલનું 
મંકદર સપ્તાયતન પ્રકારનું છરે. આ વસિાયનાં મંકદરો એકાયતન પ્રકારનાં છરે. એકાયતન 
મંકદરોમાં પણ કરેટલાંક પ્રદવક્ણાપથિાળાં અનરે કરેટલાંક પ્રદવક્ણાપથ વિનાનાં છરે. આ 
સમયનું સૌથી જૂનું મંકદર ગોપનું મંકદર છરે. હાલ આ મંકદરમાં સરેવય પ્રવતમા નથી. 
સમયની દૃવષ્એ તરે છઠ્ી સદી પછીનું નકહ હોિાનું જણાય છરે. કદિારનાં મંકદરોનાં 
ગભ્કગૃહમાં નૃિરાહની સરેવય પ્રવતમા છરે. તરેથી તરે િરાહ મંકદર તરીકરે ઓળખાય છરે. 
પસનાના ગાયત્ી મંકદરના ગભ્કગૃહની આસપાસ પ્રદવક્ણાપથ હોિાથી તરે સાંઘારપ્ર-
સાદ પ્રકારનું મંકદર છરે. જમળાનું સૂય્કમંકદર પણ સાંઘારપ્રાસાદ પ્રકારનું છરે. રોડામાં 
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સાત મંકદરોનો સમૂહ છરે. તરેમાં નં. 7 વસિાયનાં અનય મંકદરો કદમાં નાનાં છરે. આ 
મંકદરો ગભ્કગૃહ અનરે તરેની આગળ શૃંગારચોકી કરે અધ્કમંડપનાં બનરેલાં છરે. િડનગરમાં 
અમથોર માતાનાં મંકદરોનો સમૂહ આ કાલનો હોિાનું જણાય છરે.

સોલંકીકાલ દરવમયાન ગુજરાતમાં મંકદર, દુગ્ક, િાિ અનરે તળાિસથાપતયનો 
ઘણો વિકાસ થયો હતો. આ સમયનાં મંકદરો રાજસથાનનાં મંકદરોનરે મળતાં આિરે છરે. 
આ સમય દરવમયાન ગુજરાત અનરે રાજસથાનમાં વિકસરેલી મંકદર-સથાપતયશૈલીનરે 
‘મારુ-ગુજ ્કર’ શૈલી તરીકરે ઓળખિામાં આિરે છરે. સામાનયત: ગુજરાતનાં આ સમયનાં 
મંકદરોનરે ચૌલુકય શૈલીનાં મંકદરો તરીકરે ઓળખિામાં આિરે છરે. મૂળરાજ રે પાટણ, વસદ્-
પુર, મંડલી િગરેરરે  સથળોએ મંકદરો બંધાવયાં હતાં. વસદ્પુરનો રુદ્રમહાલય મૂળ મૂળરાજ રે 
બંધાિરેલો; પરંતુ તરેનરે આખરી સિરૂપ વસદ્રાજના સમયમાં અપાયું. ભીમદરેિ 1લાના 
સમયમાં મહમૂદ ગઝનિીએ સોમનાથનાં પ્રવસદ્ મંકદરોનો નાશ કયયો હતો. આ મંકદર 
લાકડાંનું બાંધરેલું હતું. ભીમદરેિરે એની જગયાએ નિું પથથરનું મંકદર બંધાવયું. એ પછી 
પણ એનાં અનરેક જીણયોદ્ાર થયાં. મોઢરેરાનું સૂય્કમંકદર પણ ભીમદરેિના સમયનું છરે. એના 
ગભ્કગૃહમાં સૂય્કદરેિની મૂવત્ક હાલ મોજૂદ નથી. ગભ્કગૃહ ઉપરનું વશખર નાશ પામયું 
છરે. સભામંડપની આગળ તોરણના સતંભો અિશરેષ સિરૂપરે ઊભા છરે. તરેની આગળ 
વિશાળ કંુડ આિરેલો છરે. પ્રદવક્ણાપથની અંદરની અનરે ગભ્કગૃહની બહારની દીિાલો 
પર સુંદર સૂય્કમૂવત્કઓ કંડારરેલી છરે. મંકદરોના સતંભો અનરે દીિાલો પર કંડારરેલ વમથુન-
-વશલપો આકષ્કક છરે. આબુ-દરેલિાડા પરનાં વિશ્વપ્રવસદ્ બરે જનૈ મંકદરો સોલંકી કાલનાં 
છરે. એમાંનું એક મંકદર ભીમદરેિના દંડનાયક વિમલ મંત્ીએ આકદનાથ માટરે બંધાવયું 
હતું; જ રે વિમલ-િસકહ તરીકરે ઓળખાય છરે. બીજુ ંમંકદર તરેજપાલરે નરેવમનાથનરે સમ-
વપ્કત કરિા બંધાવયું હતું, જ રે લૂણ-િસકહ તરીકરે જણીતું છરે. આ બંનરે મંકદરોની રચના 
લગભગ એકસરખી છરે. આ બંનરે મંકદર એના વશલપિૈભિનરે લીધરે ભારતની ઉતિમ 
કલાકૃવતઓમાં નોંધપાત્ સથાન ધરાિરે છરે. અંબાજી પાસરે કંુભાકરયામાં આિરેલાં પાંચ 
જનૈ મંકદરોની કોતરણી આબુનાં મંકદરોનરે મળતી આિરે છરે. આ મંકદરો વિમલ મંત્ીએ 
બંધાવયાં હોિાનું મનાય છરે. વગરનારનું મંકદર વસદ્રાજના દંડનાયક સજ્જન મંત્ીએ સં. 
1183માં બંધાવયું. તારંગાનું મંકદર કુમારપાળના સમયનું છરે. વમયાણીનું નીલકંઠ મહાદરે-
િનું મંકદર, સંડરેર, મણંદ અનરે ખંડોસણનાં વિષણનાં મંકદરો, દરેલમાલનું વલંબોજી માતાનું 
મંકદર, ગોરાદનું સોમરેશ્વર મહાદરેિનું મંકદર, િાલમનું રણછોડજીનું અનરે વિષણનું મંકદર, 
રુહાિીનું વશિાલય, વપલુદરાનું શીતલ માતા મંકદર, ખંડોસણનું અખાડા મહાદરેિ મંકદર, 
અસોડાના જસમલનાથજી મંકદર, કનોડાનું બહુસમરણા દરેિીનું મંકદર, મોટપનું ગણપવત 
મંકદર, પાિાગઢનું લકુલીશનું મંકદર, થાનનું મુવનબાિાનું મંકદર અનરે વત્નરેત્રેશ્વર મંકદર, 
મૂલમાધિપુરનું મંકદર, વમયાણીનું હષ્કદમાતાનું મંકદર, િીરમગામના મુનસર તળાિના 
કાંઠા પરનાં મંકદરો, કસરાનું વત્કૂટાચલ મંકદર, વિસાિાડાનું પંચાયતન મંકદર, િઢિા-
ણનું રાણકદરેિીનું મંકદર, સરેજપુર અનરે ઘૂમલીનાં નિલખા મંકદરો, ગળતરેશ્વરનું મંકદર 
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િગરેરરે  અનરેક મંકદરો પણ સોલંકીકાલનાં છરે.

આ સમય દરવમયાન નાગકરક સથાપતયમાં કકલ્ાઓ, િાિો અનરે તળાિોનો 
ઘણો વિકાસ થયો હતો. સોલંકીકાલીન જણીતા કકલ્ાઓ ડભોઈ અનરે ઝીંઝુિાડામાં 
આિરેલા છરે. ડભોઈનો કકલ્ો િીરધિલ િીસલદરેિરે બંધાવયો હતો. એનરે ચાર દરિાજ 
આિરેલા છરે. પૂિ્કનો દરિાજો હાલ હીરા સલાટના નામરે ઓળખાય છરે. કકલ્ાનો માત્ 
એક જ બુરજ બચિા પામયો છરે. ઝીંઝુિાડાનો કકલ્ો ડભોઈના કકલ્ાનરે મળતો આિરે 
છરે. િડનગરનો કકલ્ો કુમારપાળરે બંધાવયો હતો. ઉતિર કદશાની અજુ ્કનબારી દર-
િાજની ભીંતમાં એનરે લગતો વશલાલરેખ છરે. તરેમાં આ બાબતનો ઉલ્રેખ છરે : પરંતુ 
માચ્ક – મરે 2006 દરવમયાન ગુજરાત રાજયના પુરાતતિ ખાતા તરફથી ખોદકામ થયું 
તયારરે  પીઠોરી દરિાજ પાસરેથી કકલ્ાના કોટના પાયામાંથી ક્ત્પકાલીન ઈંટો મળી 
આિી છરે. આથી સપષ્ થાય છરે કરે ક્ત્પકાલમાં િડનગરમાં કકલ્ો બાંધિામાં આવયો 
હતો અનરે કુમારપાળના સમયમાં તરેનો જીણયોદ્ાર કરી વિસતૃત કયયો હતો. પાટણનું 
સહસ્રવલંગ તળાિ, િીરમગામનું મુનસર તળાિ અનરે ધોળકાનું મલાિ તળાિ આ 
કાલનાં પ્રવસદ્ તળાિો છરે. સહસ્રવલંગ સરોિર વસદ્રાજ જયવસંહરે બંધાવયું હતું. આ 
સરોિરકાંઠરે 1008 વશિમંકદરો, 108 દરેિી મંકદરો, દશાિતારનું મંકદર, સૂય્ક, ગણરેશ, 
કાવત્કક િગરેરરેનાં મંકદરો હતાં. સરોિરના મધય ભાગરે વિંધયિાવસની દરેિીનું મંકદર હતું. 
આ મંકદરરે  પહોંચિા પથથરનો પુલ બાંધિામાં આવયો હતો. 

  

 િડનગરનું તોરણ  હાટકરેશ્વર મંકદર, િડનગર

રુદ્રકૂપમાં થઈનરે પાણી સરોિરમાં આિતું હતું. કંુડ-સથાપતયમાં મોઢરેરાના સ-ૂ
ય્કમંકદરની સામરેનો સૂય્કકંુડ, લોટરેશ્વરનો કંુડ અનરે થાનના વત્નરેત્રેશ્વર મંકદરની ત્ણ 
બાજુએ ફરતો કંુડ ઉલ્રેખનીય છરે. િડનગરનો અજયપાલ કંુડ પણ આ જ સમયનો 
છરે. પાટણની રાણીિાિ ગુજરાતના િાિ-સથાપતયનો ઉતિમ નમૂનો છરે. ભીમદરેિ-1લાની 
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રાણી ઉદયમવતએ તરે બંધાિી હતી. ભનિ દશામાં ઊભરેલી આ િાિનો કંુડ, પડખરેની 
દીિાલો, કરેટલાક કોઠા અનરે પગવથયાં હયાત છરે. આ િાિનું વશલપકામ અજોડ છરે. 
નકડયાદમાં ડમુરાલ ભાગોળરે આિરેલી િાિ અનરે ઉમરરેઠની િાિ મીનળદરેિીએ બંધાિી 
હોિાનું મનાય છરે. કપડિંજ, બાયડ, િઢિાણ અનરે રાજકોટ પાસરે ધાનલપુરમાં આિરેલી 
િાિો આ સમયની છરે. જૂનાગઢની અડી-કડીની િાિ અનરે નિઘણના કૂિાનો પણ 
ઉલ્રેખ થિો ઘટરે. આ કાલમાં તોરણ પ્રકારના વિવશષ્ સથાપતયનો વિકાસ થયો હતો. 
શામળાજીના એક પ્રાચીન મંકદરની સામરેનું તોરણ ગુજરાતનું સૌથી પ્રાચીન તોરણ છરે. 
સોલંકીકાલનાં મોઢરેરા અનરે વસદ્પુરનાં તોરણો ખંકડત છરે. જયારરે  િડનગર અનરે કપડ-
િંજનાં તોરણો અખંકડત છરે. િડનગરમાં બરે તોરણો છરે, એક એની મૂળ વસથવતમાં ઊભું 
છરે. જયારરે  બીજનો ઉપરનો ભાગ હયાત તોરણની નજીક પડરેલો છરે. વપલુદરા, દરેલમાલ, 
િાલમ અનરે બળરેજમાં પણ આ કાળનાં તોરણો છરે.

ગુજરાતના મધયકાલમાં (1304-1818) સલતનત કાલ (1304-1572), મુઘલ કાલ 
(1572-1759) અનરે મરાઠાકાલ(1759-1818)નો સમાિરેશ થાય છરે. અગાઉના સમયની 
તુલનામાં આ સમય દરવમયાન મંકદરો બાંધિાની પ્રિૃવતિ મંદ પડી ગઈ. સલતનત અનરે 
મુઘલકાલ દરવમયાન કરેટલાંક મંકદરો આક્રમણો દરવમયાન ખંકડત થયાં. કરેટલાંકનો 
જીણયોદ્ાર થયો તો કરેટલાંક નિરેસરથી બંધાયાં પણ ખરાં. આ સાથરે મુવસલમ સથાપતય 
– મવસજદ અનરે મકબરા બંધાિાં શરૂ થયાં. અમદાિાદ, અહમદનગર, મુસતફાબાદ 
(જૂનાગઢ), મુહમમદાબાદ (ચાંપાનરેર) િગરેરરે  નગરોની સથાપના થઈ.

પ્રભાસ-પાટણમાં વત્િરેણીની નજીક આિરેલું સૂય્કમંકદર, જુમમા મવસજદ પાસરે 
આિરેલું પાશ્વ્કનાથનું મંકદર, થાનનું સૂય્કમંકદર, સરોત્ાનું ‘બાિનધિજ’ નામરે ઓળખાતું 
જનૈ મંકદર, આબુ-દરેલિાડાનું વપતલહર મંકદર, ખરતરિસકહનું ચોમુખ મંકદર, ભરેટાલીનું 
વશિ પંચાયતન મંકદર, િસઈનું પાલરેશ્વર મહાદરેિનું મંકદર, પાિાગઢનાં જનૈ મંકદરો અનરે 
િડનગરનું હાટકરેશ્વર મંકદર, પોળોનાં મંકદરો, આભાપુર પાસરે સદરેિંત-સાિવળંગાનાં 
મંકદરો અનરે સારણરેશ્વરનું મંકદર સલતનત કાલ સાથરે સંકળાયરેલ છરે.

શાહ આલમનો રોજો
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ભરૂચની જમી મવસજદ, ખંભાતની જમી મવસજદ, ધોળકાની કહલાલખાન 
કાજીની મવસજદ અનરે ટાંકા મવસજદ, અમદાિાદની સથાપના પૂિદેની છરે. સુલતાન અહ-
મદશાહના સમય દરવમયાન અમદાિાદમાં અહમદશાહની મવસજદ, હૈબત ખાનની 
મવસજદ, સૈયદ આલમની મવસજદ, જમી મવસજદ, બાદશાહનો રોજો, રાણીનો હજીરો 
િગરેરરેનું બાંધકામ થયું. સરખરેજમાં આિરેલ શરેખ અહમદ ખટ્ટ ુગંજબક્નો રોજો મુવસલ-
મોમાં તીથ્ક સમાન છરે. તરેનું બાંધકામ મહમમદશાહ બીજએ કરાવયું હતું. 

સીદી સઇદની જળી

ગુજરાતના બીજ પ્રવસદ્ સુલતાન મહમૂદ બરેગડાના સમયમાં મુવસલમ સથાપતય-
વનમા્કણની પ્રિૃવતિનરે ઘણો િરેગ મળ્ો. ગુજરાતની ઘણી પ્રવસદ્ મવસજદો બરેગડાના સમય 
દરવમયાન બંધાઈ હતી. અમદાિાદમાં મવલક શાબાનની મવસજદ અનરે

રાણી રૂપમતીની મવસજદ

રોજો, સારંગપુરની રાણી બીબીની મવસજદ, રાજપુરની બીબીજીકી મવસજદ, સર-
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ખરેજની મવસજદ, િાસણા પાસરે આઝમ-મુઆઝમનો રોજો, રાણી રૂપમતીની મવસજદ, 
દકરયાખાનનો

રાણી વસપ્રીની મવસજદ

રોજો, અચૂતકૂકીની મવસજદ, વમયાંખાન વચશતીની મવસજદ, મુહાફીઝખાંની 
મવસજદ, બાઈ હરીરની મવસજદ અનરે રોજો, શાહ આલમનો રોજો, મવલક ઈસસની 
મવસજદ, રાણી વસપ્રીની મવસજદ, િટિાનીની મવસજદ અનરે રોજો, ધોળકાની ખાન 
મવસજદ અનરે જમી મવસજદ, ચાંપાનરેરની જમી મવસજદ અનરે નગીના મવસજદ િગરેરરે  
બરેગડાના સમયની જણીતી ઇમારતો છરે. અમદાિાદના રરેલિરેસટરેશન પાસરેની સીદી 
બશીરની મવસજદ તરેના ઝૂલતા વમનારાનરે લીધરે પ્રવસદ્ છરે. તરેના એક વમનારાનરે હલાિ-
િાથી બીજો પણ હાલરે છરે ! અમદાિાદના લાલદરિાજના સથાનરે આિરેલી વસદી સઇદની 
મવસજદ તરેના જળીકામ માટરે શ્રેષ્ઠ છરે. તરેની સુંદર િાનસપવતક-ભૌવમવતક રચનાનરે 
કારણરે તરે વિશ્વપ્રવસદ્ છરે.

 
દદ્ા હરીરની િાિ, અસારિા                              ત્ણ દરિાજ, અમદાિાદ
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અમદાિાદનો ભદ્રનો કકલ્ો અહમદશાહના સમયમાં બંધાયો; જયારરે  શહરેરનરે 

ફરતો કોટ મહમૂદ બરેગડાના સમયમાં બંધાયો. આ કોટનરે કુલ 18 દરિાજ હતા. એમાં 

15 મોટા અનરે 3 નાના હતા. બાઈ હરીરની િાિ અનરે અડાલજની િાિનું વનમા્કણ 

બરેગડાના સમયમાં થયું હતું. માતા ભિાનીની િાિ સલતનત કાલની છરે કરે તરે પહરેલાંની 

એ નક્કી થયું નથી. મહરેમદાિાદનો ભમકરયો કૂિો, શૈલગૃહ ઇમારતી પદ્વતએ બાંધરેલાં 

છરે. પ્રિાસીઓ માટરે આકષ્કણરૂપ એિું અમદાિાદનું કાંકકરયા તળાિ સુલતાન કુતુબુદ્ી-

નના સમયમાં 1451માં બંધાયું. તરેનું મૂળ નામ ‘હોજ રે કુતુબ’ છરે. ધોળકાનું ખાન સરોિર 

પણ સલતનતકાલનું છરે.

શાહીબાગ મહરેલ, અમદાિાદ

મુઘલકાલ દરવમયાન મંકદરવનમા્કણની અનરે જીણયોદ્ારની પ્રિૃવતિ સલતનત કાલની 

સરખામણીમાં વિશરેષ ચાલુ રહી. માંડિીનું સુંદરિનનું મંકદર કચછના રાિ ખેંગારજીએ 

બંધાિરેલું. ખંભાતનું વચંતામવણ પાશ્વ્કનાથનું મંકદર અનરે ગરેડીનું અચલરેશ્વર મહાદરેિ-

નું મંકદર મુઘલકાલીન છરે. કાિીનાં મંકદરો લોકોમાં સાસુ અનરે િહુનાં મંકદરો તરીકરે 

જણીતાં છરે. આ મંકદરો અનુક્રમરે ઋષભદરેિ અનરે ધમ્કનાથનાં છરે. આ બંનરે મંકદરોની 

ભમતીમાં બાિન દરેરીઓ હોિાથી તરે ‘બાિન વજનાલય’ પ્રકારનાં છરે. શરેત્ુંજય પિ્કત 

પરનાં મંકદરોમાં આદીશ્વરનું મંકદર મુખય છરે. એનો અનરેક િાર જીણયોદ્ાર થયો છરે. આ 

કાલમાં હીરવિજયસૂકરની પ્રરેરણાથી તરેજપાળરે તરેનો જીણયોદ્ાર કરાવયો હતો. પાટણનું 

િાડી પાશ્વ્કનાથનું મંકદર લાકડાંમાંથી બનાિરેલું હતું. તરેનું લાકડાંનું કોતરકામ આકષ્કક 

હતું. આ મંકદર મૂળ સથળરે અવસતતિમાં નથી. તરેની જગયાએ નિું અિા્કચીન મંકદર 

બાંધિામાં આવયું છરે. શંખરેશ્વરના પાશ્વ્કનાથના પ્રાચીન મંકદરનો જીણયોદ્ાર થયરેલો.
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શામળાજીનું મંકદર

મુઘલકાલમાં વિજયસરેનસૂકરની પ્રરેરણાથી ગંધાર-વનિાસી માનાજીએ ગામની 
મધયમાં બાિન વજનાલયયુકત નિું મંકદર બંધાવયું. કંુભાકરયાનું નરેવમનાથનું હાલનું મંકદર 
17મા સૈકાનું છરે. શરેત્ુંજયનું જણીતું ચૌમુખી મંકદર જહાંગીરના રાજયકાલમાં અમદા-
િાદના સંઘિી રૂપજીએ બંધાવયું હતું. ગભ્કગૃહની ચારરેય કદશાએ એક એક પ્રિરેશદ્ાર 
છરે. ભારમલ્ના રાજયમાં ભાકરયા આસર ઠાકર ધનરાજ રે બંધાિરેલા િીંઝાણના રખરેશ્વર 
મહાદરેિના મંકદરના ઘુંમટની છતમાં એકાંતરરે  આઠ કાનજી અનરે આઠ રાધાનાં વશલપો 
કંડારરેલાં છરે. કચછનાં મહારાણી મહાકંુિરબાએ નારાયણ સરોિરના કાંઠ રે વત્કમરાય-
જી, લક્મીનારાયણ, આકદનારાયણ, ગોિધ્કનરાયજી, રણછોડરાયજી અનરે લક્મીજીનાં 
મંકદરો બંધાવયાં. દ્ારકાનું દ્ારકાધીશ મંકદર, શ્ી રણછોડરાયના મંકદર કરે જગત મંકદર 
તરીકરે પણ ઓળખાય છરે. હાલનું આ મંકદર અકબરના સમયમાં બંધાયું હોય તરેમ તરેનાં 
સથાપતયસિરૂપ અનરે વશલપશૈલી પરથી જણાય છરે. તરેનું વશખર 30.5 મી. ઊંચું છરે અનરે 
સાત મજલા છરે. ગભ્કગૃહની સાથરે તરે 78.3 મી. ઊંચું છરે. શામળાજીનું ગદાધર મંકદર 
મુઘલકાલનું છરે. તરેના ગભ્કગૃહમાં ચતુભુ્કજ વિષણના વત્વિક્રમ સિરૂપની પ્રવતમા છરે.

આ સમયનું ઉલ્રેખનીય મુવસલમ સથાપતય આ પ્રમાણરે છરે : અમદાિાદનો 
મીર અબૂતુરાબનો રોજો, શરેખ િજીહુદ્ીનનો રોજો, પીરાન દરગાહ, હાજી સાહરેબની 
મવસજદ, શાહ અબદુલ િહાબ સાહરેબનો રોજો, મુહમમદ અમીન ખાનનો મકબરો, 
સરદારખાનનો રોજો, હઝરત મૂસા સુહાગનો રોજો, સુજતખાનની મવસજદ અનરે એનો 
મકબરો, શરેખ મુહમમદ અફામુદ્ીનની મવસજદ, સૈયદ અબદુલા એદ્રુસનો મકબરો, કાજી 
અલીની મવસજદ, મુહમમદ અનિરખાન બાબીનો મકબરો, પીરમ શાહની મવસજદ અનરે 
દરગાહ, િડોદરાનો કુતુબુદ્ીન મુહમમદખાનનો મકબરો, ભરૂચની મદરરેસા-મવસજદ, 
સૂરતની ખિાજ દાના સાહરેબની દરગાહ, એદ્રુસસાહરેબની દરગાહ, મુલ્ાં મવસજદ અનરે 
મુલ્ાં દરગાહ, ખિાજ મુહમમદ રફીની દરગાહ, થરાદનો અમીર બરેગનો મકબરો અનરે 
વસદ્પુરની જમી મવસજદ ઉલ્રેખનીય છરે. સૂરત, અઠિા, જૂનાગઢ, ખંભાત અનરે કડીમાં 
આ કાલ દરવમયાન કરેટલાક કકલ્ા બંધાયા અથિા કરેટલાકનો જીણયોદ્ાર થયો. સરાઈ 
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પ્રકારનું સથાપતય ગુજરાતમાં શરૂ થયું. આિી સરાઈઓમાં અમદાિાદની આઝમ 
સરાઈ, સૂરતની મુઘલ સરાઈ અનરે દાહોદની સરાઈ નોંધપાત્ છરે. િડોદરામાં માંડિી 
દરિાજ તરીકરે ઓળખાતો ઊંચો મંડપ મુઘલકાલીન છરે. અમદાિાદનો શાહીબાગ અનરે 
તરેમાં આિરેલો રાજમહરેલ શાહજહાં જયારરે  ગુજરાતનો સૂબો હતો, તયારરે  તરેણરે બંધાિરેલાં.

મરાઠા શાસકોએ મંકદરવનમા્કણની પ્રિૃવતિમાં રસ દાખવયો હતો. સૂરતમાં બાલાજી 
મંકદર, જગન્નાથનું મંકદર, નંદકરેશ્વર મહાદરેિનું મંકદર, રામજી મંકદર અનરે લાલજી મહા-
રાજનું મંકદર, ભરૂચનું ભૃગુ ભાસકરરેશ્વરનું મંકદર, નમ્કદા પર ચાણોદ અનરે ગરુડરેશ્વરના 
ઘાટ, િડોદરામાં વિઠ્લ મંકદર, બહુચરા માતાનું મંકદર, ખંડોબાનું મંકદર, ગણપવત 
મંકદર, નીલકંઠરેશ્વર મહાદરેિ અનરે યિતરેશ્વરનું મંકદર મરાઠાકાલીન છરે. ખંભાતમાં કવિ 
પ્રીતમદાસરે એક મંકદર બંધાિરેલું જ રે આજ રે મથુરદાસ બાિાના મંકદર તરીકરે ઓળખાય 
છરે. ડાકોરનું સુપ્રવસદ્ રણછોડજી મંકદર આ સમયમાં બંધાયું. તરેના પાંચ મજલાિાળા 
વશખરના ચારરેય ખૂણરે ગોઠિરેલા વમનારા મુવસલમ સથાપતયના પ્રભાિનું સૂચન કરરે  છરે. 
આિું જ મંકદર સારસામાં સત કરેિળનું આિરેલું છરે. બંનરેના સથપવત એક જ છરે. અમદા-
િાદના ભદ્રના કકલ્ામાં અનરેક મરાઠાકાલીન મંકદરો આિરેલાં છરે. તરેમાં ગણપવત અનરે 
કૃષણનું મંકદર ઉલ્રેખનીય છરે. પ્રવસદ્ બહુચરાજીનું મંકદર, તરેનરે ફરતો કોટ અનરે માન-
સરોિર નામનો કંુડ માનાજી રાિરે બંધાવયાં હતાં. ઇનદોરનાં મહારાણી અહલયાબાઈએ 
સોમનાથના મૂળ મંકદરના ખંડરેરથી થોડરે દૂર નિું મંકદર બંધાવયું. તરેનું વશખર પ્રફુવલ્ત 
કમળ-પાંખડીઓના આકારનું છરે. રાજકોટ પાસરે સુપરેડીમાં વિષણ અનરે વશિનાં બરે સુંદર 
મંકદરો આિરેલાં છરે. ભુજની પ્રવસદ્ લખપતજીની છતરડી આ કાલની છરે. જ રે છરેલ્ા, 
2002ની સાલના ધરતીકંપ િખતરે ખંકડત થઈ છરે. શરેત્ુંજય પરની મોદી પ્રરેમચંદ લિજી 
અનરે વિમલસકહની ટકૂ પર આ કાલનાં કરેટલાંક મંકદરો આિરેલાં છરે. સૂરતની પીર મક્કી 
શાહની દરગાહ, કચછમાં પીર ગુલામઅલીની જગયામાં આિરેલી દરગાહો, લખપતમાં 
લખપતી પીરની દરગાહ અનરે પીર ઘોષની દરગાહ, ભુજમાં આિરેલો જમાદાર ફતરેહ 
મામદનો રોજો મરાઠાકાલીન મુવસલમ સથાપતયનાં ઉદાહરણ છરે. આ સમયરે સૂરત અનરે 
ભરૂચમાં વરિસતી દરેિળો બંધાયાં હતાં.

વબ્કટશ સતિાની સથાપના થતાં ગૉવથક, રરેનરેસાં અનરે વનયો-ગૉવથક શૈલીની અસર 
ગુજરાતના સથાપતય પર જોિા મળરે છરે. વસદ્પુર, કપડિંજ અનરે સૂરતના િહોરાનાં 
મકાનોમાં તરે જોઈ શકાય છરે. સૌરાષ્ ્રના કરેટલાક જણીતા મહરેલો આ સમય દરવમયાન 
બંધાયા હતા; જ રેમ કરે રાજકોટ, ધ્રાંગધ્રા, જમનગર, પોરબંદર, ભાિનગર, મોરબી, 
િઢિાણ, ભુજ, જૂનાગઢ િગરેરરે . જમનગરનો લાખોટા – કોઠો 1839-45માં દુકાળના 
સમયમાં રાહતકાય્ક માટરે બાંધિામાં આવયો હતો. આ સમયના હિરેલી સથાપતયનો પણ 
ઉલ્રેખ કરિો ઘટરે. સામાનય રીતરે હિરેલી એટલરે શ્ીમંત નાગકરકોનરે રહરેિાનું મકાન. જોકરે 
િૈષણિ મંકદરોનરે પણ હિરેલી તરીકરે ઓળખિામાં આિરે છરે. તરે હંમરેશાં ખડકી કરે પોળની 
અંદર રાખિામાં આિતી. સતંભો, ટરેકાઓ, ઝરૂખા અનરે છતો પર વિપુલ પ્રમાણમાં 
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કોતરણી કરિામાં આિતી. િડોદરાની સુરરેશ્વર દરેસાઈની, હકરભવકત કુટુબંની, તાંબરે-
ડકરિાડાની, અમદાિાદમાં શાંવતદાસ ઝિરેરી કુટુબંની, હઠીવસંહના કુટુબંની, કાઝીની, 
ગાયકિાડની, સારાભાઈ કુટુબંની, ભરૂચમાં લલ્ુભાઈની અનરે વભખારીદાસની અનરે 
િસોની હિરેલીઓ નોંધપાત્ છરે. સૂરતમાં મરેહરજી રાણીનું મકાન ઉલ્રેખનીય છરે.

હઠીવસંહનું મંકદર

અમદાિાદનું હઠીવસંહનું જનૈ મંકદર ઈ. સ. 1848માં બંધાવયું. તરે માત્ અમદાિા-
દના જ નકહ, પરંતુ આ કાલના ગુજરાતના મંકદરસથાપતયનો આદશ્ક નમૂનો છરે. સાદા 
રરે વતયા પથથરમાં પણ બારીક કોતરકામ કરરેલું છરે. સતંભના ટરેકા રૂપરે મૂકરેલી પૂતળીઓ-
માં વશલપો આકષ્કક છરે. શત્ુંજય પર આ કાલ દરવમયાન ખરતર-િસકહની ટકૂ અનરે 
શરેઠ કહમાભાઈની ટકૂ રચિામાં આિી. આ બંનરે ટકૂ પર આ સમયનાં કરેટલાંક મંકદરો 
આિરેલાં છરે. અમદાિાદમાં રાયખડમાં પ્રાથ્કનાસમાજનું, િડોદરામાં રાધાિલ્ભનું, શ્ી 
ભૈરિરેશ્વરનું, ભરૂચમાં મોટા ગણપવતનું, શ્ી નરનારાયણનું, મવણનાગરેશ્વરનું, સૂરતનું 
ગરેડી પાશ્વ્કનાથનું, ઊંઝાનું ઉવમયા માતાનું, દૂધરરેજનું િડિાળાનું મંકદર, આ કાળમાં 
બંધાયાં હતાં. સિાવમનારાયણ સંપ્રદાયનાં મૂળ મંકદરો અમદાિાદ, મૂળી, ભુજ, િડતાલ, 
જ રેતલપુર, ધોલરેરા, ધોળકા, જૂનાગઢ અનરે ગઢડામાં આિરેલાં છરે. આ મંકદરો વિ. સં. 
1878થી વિ. સં. 1885 દરવમયાન બંધાયરેલાં છરે. અમદાિાદ, ભુજ, િડોદરા, ભરૂચ, 
રાજકોટ, જમનગર અનરે સૂરતમાં આ કાલનાં વરિસતી દરેિળો આિરેલાં છરે. અમદાિા-
દમાં કૅમપ વિસતારમાં આિરેલ સરેનટ જયૉજ ્ક ચચ્કની રંગીન કાચની બારી આકષ્કક છરે. 
આ સમયરે કરેટલીક નિી પારસી અવગયારીઓ બંધાઈ. અમદાિાદની અવગયારીઓ 
આ કાલની છરે. ખમાસામાં અવગયારીની સામરે આિરેલું ‘માગન અબ્ાહમ’ સમગ્ ગુજ-
રાતમાંનું યહૂદીઓનું એકમાત્ ‘વસનરેગોગ’ છરે. શીખોનાં ગુરુદ્ારાઓમાં અમદાિાદના 
સરસપુર અનરે દૂધરેશ્વરમાં આિરેલાં ગુરુદ્ારો ઉલ્રેખનીય છરે. સરખરેજ-ગાંધીનગર હાઈ-
િરે પર હમણાં થોડાં િષ્ક પહરેલાં જ એક ભવય ગુરુદ્ારા વનમા્કણ પામયું છરે.
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લા-કાબુ્કઝરે અનરે લુઈ-કહાન જ રેિા આંતરરાષ્ ્રીય સથપવતઓ દ્ારા કડઝાઇન કરરેલાં 
સથાપતયો પણ વનમા્કણ પામયાં છરે. અમદાિાદમાં પાલડીનું સંસકાર-કરેનદ્રનું મકાન અનરે 
આશ્મરોડ પર આિરેલ વમલ ઑનસ્ક ઍસોવસયરેશનનાં મકાનોની કડઝાઇન લા-કાબુ્કઝરેએ 
કરરેલી છરે. જયારરે  અમદાિાદના આઇ.આઇ.એમ.ના મકાનની રચના લુઈ-કહાનરે કરી 
છરે. નમ્કદા નદી પર બંધાઈ રહરેલ બંધનું બાંધકામ જયારરે  પૂણ્ક થશરે તયારરે  તરે વિશ્વની 
જોિાલાયક ઇમારતોમાં ઉમરેરાશરે. એ જ રીતરે અમદાિાદમાં સાબરમતી નદીના કાંઠ રે 
ચાલી રહરેલી કરિરરિનટ યોજના પણ ગુજરાતી સથાપતયકીય વસવદ્ બની રહરેશરે. જમ-
નગરનું સોલરેકરયમ એવશયા ખંડનું એકમાત્ સોલરેકરયમ છરે.

આઇ.આઇ.એમ., અમદાિાદ

આમ, સથાપતયના ક્રેત્રે ગુજરાતની પ્રગવત આદ્-ઐવતહાવસક કાલથી િત્કમાન-
કાલ સુધી ચાલુ જ રહી છરે.
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1. વિલ્પકલથા

1886ની આસપાસના પ્રિાહો પ્રતીકિાદ અનરે સમનિયિાદનાં મૂળ સાકહતય-
પ્રિાહોમાંથી ઉદભવયા હતા. ‘આત્ક નૂિો (નિતરકળા), યુરોપ અમરેકરકામાં ઈ. સ. 
1890ના સમયમાં ફરેલાઈ. તરે મુખયતિરે સથાપતય અનરે રહરેણાંકની અંદરનાં સુશોભનો 
સાથરે સંકળાયરેલી હતી. તરેમાં સપાટ ભાતરચના અનરે ફૂલપાંદડીનાં સુશોભનોનું પ્રાધાનય 
હતું. કળા અનરે કારીગરીનરે જોડતો વિચારપ્રિાહ પણ શરૂ થયો. તરેમાં આત્ક નૂિોનાં 
મૂળ જોિા મળરે છરે. જમ્કનીમાં એ ‘જુગરેનડ સટીલ’ સિરૂપરે પ્રસાર પામયો. યુરોપમાં 
થયરેલી ઔદ્ોવગક ક્રાંવતએ વશલપકલાના ક્રેત્રે મોટાં પકરિત્કનો આણયાં. ઉદ્ોગીકરણ 
અનરે શહરેરીકરણનરે લીધરે સમૃવદ્માં િધારો થિાથી નગરગૃહો, નાટ્યગૃહો, ઓપરેરા-
ગૃહો, દુકાનો, હોટલ અનરે વિશાળ ખાનગી મકાનોનાં સુશોભન માટરે વશલપોની મોટી 
માંગ ઊભી થઈ. જહરેર ઇમારતો અનરે ખાનગી ઇમારતો ભવય બનાિિામાં આિતી. 
વિકટોકરયન કાળમાં વશલપો ઇમારતો માટરે રચાતાં. નવય-વશષ્િાદ(neoclassicism)
ની અસર નીચરે વશલપોની રચના થિા લાગી. આ કળાપ્રિાહ એક રીતરે જોતાં રોકોકો 
શૈલીના સુશોભન અનરે સુંદરતાના આગ્હો સામરેના પ્રવતકાર રૂપરે પ્રગટ થયો હતો. 
સરેનાપવત અનરે કવિઓનાં વશલપો િાસતિિાદની અસર નીચરે રચાયાં. નવય-વશષ્િાદની 
સાથરે રંગદવશ્કતાિાદ (Romanticism – રોમૅવનટવસઝમ)ની પણ શરૂઆત થઈ. આ 
બંનરે કળાપ્રિાહોનો સમય 1750થી 1850 સુધીનો છરે. આ બંનરે કળાપ્રિાહ એકબીજથી 
વિરુદ્ છતાં બંનરે એટલા િણાઈ ગયા છરે કરે બંનરે માટરે એક નામ િાપરી શકાય. નવય-
-વશષ્િાદ એટલરે પ્રાચીન વશલપકલાનો પુન: આવિષકાર; જયારરે  રંગદવશ્કતાિાદ દશ્કકના 
માનસના િલણનરે સપશદે છરે. તરેની વિભાિના ગહન હોિાથી તરેની વયાખયા આપિી અઘરી 
છરે. ઇંગલૅનડ તરેની જનમભૂવમ છરે.

નવય-વશષ્િાદનો જણીતો વશલપી એવનટવનયો, કરેનોિા (1787-1822) છરે. તરેણરે 
પ્રાચીન શાસકોનાં વયવકતવશલપોમાંથી પ્રરેરણા લીધી. તરેણરે નરેપોવલયનની બહરેન પાઉલીનરે 
બોઘદેસ(Pauline Borghese)નું વશલપ ‘વિનસ’ના સિરૂપરે રચયું છરે. (1808, બોઘદેસ 
ગૅલરી, રોમ).
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વિનસ સિરૂપરે પાઉલીન બોઘદેસ

ઉતિરાંગ વનિ્કસ્ત્ર છરે અનરે તરે જમણા હાથરે માથું ટરેકિીનરે સમગ્ શરીર લંબાિીનરે 
તકકયાનરે અઢરેલીનરે બરેઠરેલી દશા્કિી છરે. કરેનરેિોનું બીજુ ંજણીતું વશલપ ‘ટૉમબ ઑફ કાઉ-
નટરેસ માકરઆ કક્રસટીના’ (1798-1805, ચચ્ક ઑફ ઓગવસટવનયન, વિએના)નું છરે. આ 
સમૂહ-વશલપ છરે. પાત્ો રરેખાંકકત અધ્કમૂત્ક વશલપો (linear relief)માં કંડારરેલાં છરે; છતાં 
તરે પૂણ્કમૂત્ક હોય તરેિાં લાગરે છરે. આ વશલપનરે આરસમાં

  

લા માસદેઇલ્ાઇસરે                              ધી ડાનસ

મંચીય અવભવયવકત (theatrical performance) કહી શકાય. વશલપમાં ‘Stage 
space’ની વિશરેષતા છરે. આ જ બાબત બનવીનીના ‘ધી ઍકસટરેસી ઑવ્ સરેનટ ટરેરરેસા’ 
વશલપમાં પણ જોઈ શકાય છરે.

નવય-વશષ્િાદના બીજ જણીતા વશલપી રિાનકોઇસ રુદરે (Francois Rude, (1784-
1855)ની બરે વશલપકૃવતઓ ઉલ્રેખનીય છરે – ‘લા માસદેઇલ્ાઇસરે’ La Marseillaise, 
1833-36, આક્ક દ વત્ઓમફરે, પૅકરસ) અનરે ‘માશ્કલ લરેનું સમારક’ (બ્ોનઝ, 1853, 
પૅકરસ). પ્રથમ વશલપમાં ગણતંત્ના બચાિમાં સરઘસ કાઢતા સૈવનકો અનરે સિયંસરેિકો 
દશા્કવયા છરે. સૌથી ઉપર વિજયની દરેિીનું વશલપ છરે.
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રોમૅવનટવસઝમની પરંપરાના વશલપી એનટોનરે લુઈસ બાયદે(Antoine Louis 
Barye, 1795-1875)ની વશલપકૃવત ‘જુગઆર કડિાઉકરંગ એ હૅર’ સસલાનરે ભરખી 
જતો દીપડો, વજન-બરેવપટસટરે કાપદેઑકસ (Jean, Baptiste Carpeaux, 1827-75)
ની કૃવત ‘ધ ડાનસ’ (1867-69, મયુ-વસદી ઑપરેરા, પૅકરસ) ધાતુવશલપ બનાિિા માટરે 
પલાસટરના નમૂનારૂપ છરે.

  
 ધ વથંકર આદમ                              , બાયઝરેનટાઇન

પ્રભાિિાદ (ઇમપ્રરેશવનઝમ - Impressionism) કળાપ્રિાહના કલાકારો જગતના 
સતયનરે જ રેિું હોય તરેિું તરેમની કૃવતઓમાં રજૂ કરિા માગતા હતા. યુિાન રિરેનચ વચ-
ત્કારોએ ઈ. સ. 1860માં આરંભરેલ આ કળાપ્રિાહ ઈ. સ. 1870માં તરેની પૂણ્કતાએ 
પહોંચયો અનરે ઈ. સ. 1880માં તરેનાં િળતાં પાણી શરૂ થયાં. ઑગસત રોદાં (Auguste 
Rodi, 1840-1917) એક પ્રભાિક વશલપી તરીકરે ઊપસી આિરે છરે. આમ તો તરેણરે પ્ર-
વશષ્ કહરેિાય એિી રીવત જ અપનાિી હતી. મનુષયદરેહની મુદ્રાઓની ઊંડી સૂઝ અનરે 
ભાિાતમક અવભવયવકત તરેનાં વશલપોમાં પ્રગટ થાય છરે. િૅકસ મયુવઝયમોનાં વશલપોના 
જ રેિી અણીશુદ્ િાસતવિકતાનો એણરે ઇનકાર કયયો. રોદાં વશલપોની રચનામાં વશલપના 
અમુક ભાગનરે કોયા્ક વિના છોડી દરેતો. પુનરુતથાન કાળનાં કરેટલાંક વશલપોમાં આ પદ્વત 
જોિા મળરે છરે. તરેનું પ્રથમ વશલપ ‘ધી એજ ઑવ્ બ્ોનઝ’ 1877માં પ્રદવશ્કત થયું.’ 
સાકહતયકાર બાલકાઝની મૂવત્કમાં તરેણરે લરેખકના ભારરે  ઝબબાનરે અનરે વિશાળ ચહરેરાનરે 
જોશીલા આકાર અનરે ખરબચડા પોતથી મઢી વયવકતતિમાં ગકરમા અનરે મહતિા ઉમરેયાાં. 
‘ધ મૅન વિથ બ્ોકન નોઝ’ (ધાતુ-વશલપ, 1864, રોદાં મયુવઝયમ, કફલાડરેવલફયા મયુવઝયમ 
ઑફ આટ્ક) નામના વશલપની રચના િખતરે શરૂઆતમાં તરેણરે બોયદેનું માગ્કદશ્કન લીધું હતું 
તરેથી આ કૃવત પર બોયદેની અસર જણાય છરે. ‘વથંકર’ (વચંતક, 1879-89, ધાતુવશલપ, 
ઊંચાઈ 271, ધ મરેટ્રોપૉવલટન મયુવઝયમ ઑવ્ આટ્ક, નયૂયૉક્ક) નામની ખૂબ જણીતી 
કૃવતમાં ‘બદલાતા વિશ્વની ચરેતનાની વનગૂઢ સમસયાઓનું વચંતન સમાયું હોય તરેમ એ 
વશલપ અિા્કચીન યુગના પ્રતીક જ રેિું ગણાય છરે.’ (સુરરેશ શરેઠ) રોદાંના ‘વથંકર’નાં મૂળ 
બાયઝરેનટાઇન કલાના હાથીદાંત પર કંડારરેલ આદમ (12મી સદી, િોલટસ્ક આટ્ક ગૅલરી, 
બાવલટમોર)ના આલરેખનમાં જણાય છરે. રોદાંએ સજ દેલ આ ‘વચંતક’ કોણ છરે ? અંશત: 
તરે આદમ, અંશત: પ્રોવમવથયસ કરે અંશત: તરે જગંલી કરેદી
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‘ધ કકસ’,                                    રોદાં બરેઠરેલી સ્ત્રી

હોઈ શકરે. રોદાંએ યુવકતપૂિ્કક આનરે વિશરેષ નામ નથી આપયું. ‘કકસ’ (ચંુબન, 
1886-98 જીિનકદ, રોદાં મયુવઝયમ, પૅકરસ) નામના વશલપમાં કલાતમક અપૂણ્કતા 
જોિા મળરે છરે. વશલપનો કરેટલોક ભાગ કોયા્ક વિના છોડી દરેિામાં આવયો છરે. એકબીજનરે 
આવલંગીનરે ચુંબન કરતાં બરેઠરેલાં પ્રરેમીઓનરે પાવથ્કિ લાગણીઓના પ્રતીક તરીકરે રજૂ કયાાં 
છરે. ‘બાલઝાક’ (Balzac, 1892-97, ઊંચાઈ 9’-10’’, રોદાં મયુવઝયમ, પૅકરસ) પલાસટર 
િક્ક છરે. આકૃવત શારીકરક અનરે આધયાવતમક દૃવષ્એ અવત માનિકદની છરે. ‘ધ વલટલ 
ડાનસર ઑફ ફોટવીન’ (ચૌદ િષ્કની નાની નૃતયાંગના)નું તરેનું વશલપ પણ ઉલ્રેખનીય છરે.

   

 ઘૂંટણરે પડતો છોકરો         ઊભરેલો યુિાન           અિકાશમાં પક્ી
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આશરરે  ઈ. સ. 1900 સુધી અનુ-પ્રભાિિાદ (પોસટ-ઇમપ્રરેશવનઝમ) વશલપકલા-
માં અવભવયકત થયરેલો જણાતો નથી. આ કળાપ્રિાહ રિાનસથી શરૂ થયો હતો. યુિા 
પરેઢીના વશલપીઓ રોદાંની અસરયુકત શૈલીની તાલીમ લરેતા એ પછી પોતાની રીતરે કામ 
કરતા. આ રીતરે તૈયાર થયરેલા વશલપીઓમાં એકરસટાઇડ મીલ્ોલ(1861-1944)નું નામ 
જણીતું છરે. તરેણરે વશલપમાં repose અનરે massiveness પર ભાર મૂકયો. આ રીતરે તરેણરે 
પલાસટરમાં રચરેલું અધ્કમૂત્ક વશલપ ‘કડઝાયર’ ઉલ્રેખનીય છરે. તરેનું બીજુ ંજણીતું વશલપ 
‘સીટરેડ િુમન’ (બરેઠરેલી સ્ત્રી : 1901, ઊંચાઈ 41’’, કલરેકશન ઑફ ડૉ. ઑસકાર રરેઇન-
હટ્ક, વિનટરથર, વસિટઝલૅ્કનડ) છરે. વમલ્ોલરે પાછળથી તરેનરે મરેકડટરેરની (Mediterranee) 
એિું નામ આપયું હતું. જયૉજ ્ક માનરેનાં વશલપોમાં જણાતાં કોણાકાર અંગો વશષ્ કલાનું 
નકહ પણ ગૉવથક શૈલીનું પ્રવતવબંબ છરે. તરેનું જણીતું વશલપ ‘ધ નીવલંગ બૉય’ (ઘંૂટણરે 
પડતો છોકરો) છરે. આ સમયના અનય વશલપીઓમાં વિલહરેમ લરેહમબ્ુક અનરે અનદેસટ 
બાલાક્કનો ઉલ્રેખ કરી શકાય. વિલહરેમનું જણીતું વશલપ ‘સટવૅનડગં યુથ’(ઊભરેલો યુિાન)
નું છરે. બરેવલજયન વશલપી કૉનસટનટાઇન મયુવનઅરરે  ખાવણયાઓની આકૃવતના સજ ્કનમાં 
કુશળતા પ્રાપ્ત કરી હતી. શારીકરક િૈતરંુ કરતા સેંકડો મજૂરોના સનાયુઓએ તરેનરે 
વશલપ ઘડિાની પ્રરેરણા આપી હતી. આ પ્રકારનાં વશલપોમાં તરેણરે શ્મનરે ગૌરિ આપયું 
છરે. યુગોસલાવિયાના મરેસટ્રોવિકનાં વશલપોમાં ભુલાઈ ગયરેલી ગ્ીક કલાનાં ફરી દશ્કન 
થાય છરે. રુમાવનયાના કૉનસટનટાઇન બ્ાનકુસી અનરે રવશયાના ઓકફ્કરીવિકરે પણ અનુ-
-પ્રભાિિાદની અસર નીચરે વશલપોની રચના કરી. બ્ાનકુસીનું ‘ધ કકસ’ નામનું વશલપ 
(1908, ઊંચાઈ 22H’’, કફલાડરેવલફયા મયુવઝયમ ઑફ આટ્ક) પૅકરસના મોનટપાના્કસસરે 
કબ્સતાનના સમારક તરીકરે હતું. રોદાંના ‘કકસ’ કરતાં તરે ઘણી રીતરે જુદું પડરે છરે. 
વશલપકલામાં બ્ાનકુસીના ‘વપ્રમરેિાવલઝમ’નું તરે આરંવભત વબંદુ છરે જ રે આજકદન સુધી 
ચાલુ છરે. બ્ાનકુસીની બીજી જણીતી વશલપ-કૃવત ‘બડ્ક ઇન સપરેસ’ (ધાતુવશલપ, 1919, 
ઊંચાઈ 54’, ધ મયુવઝયમ ઑફ મૉડન્ક આટ્ક, નયૂયૉક્ક) છરે. આ પક્ીની ઍબસડ્ક આકૃવત 
નથી, પણ પક્ીનું ઉડ્ડયન છરે. બ્ાનકુસીનાં વશલપોમાં આકારની પૂરી સપષ્તા જોિા મળરે 
છરે. તરેનાં વશલપોમાં જણાતું જીિંતપણં (િાઇટાવલટી) બાળસહજ ગુણોથી આવયું છરે. તરે 
જણાિરે છરે કરે, ‘આપણરે જયારરે  બાળક થતાં અટકી જઈએ છીએ તયારરે  આપણરે મૃતયુ 
પામીએ છીએ.’ આધુવનક વશલપકલાના એક વિવશષ્ લક્ણ-સામગ્ીના ગુણો પ્રતયરે 
સનમાનની ભાિનાનરે તરેણરે પ્રસથાવપત કયુાં. આના લીધરે વશલપમાં ઘાટની શુદ્તા તથા 
વિષયિસતુ અનરે આકાર િચચરેની સંપૂણ્ક સંિાકદતા લાિી શકાઈ છરે. િૈવશ્વક સંિાકદતા 
એ તરેનો આદશ્ક હતો. ‘વસલવપંગ મયુઝ’ તરેનું પ્રવસદ્ વશલપ છરે. બ્ાનકુસીની કળાશૈલીની 
અસર અંગ્રેજી વશલપીઓ પર ઘણી થઈ હતી. હરેનરી મૂરના ‘ટ ુફૉમસ્ક’ નામના વશલપમાં 
(1936, ઊંચાઈ 42’’, સિ. સર માઇકલ સરેડલરેરના કલરેકશન, લંડન) જોઈ શકાય છરે. 
કલાની દૃવષ્એ તરે જણરે કરે બ્ાનકુસીના ‘ધ કકસ’ની બીજી પરેઢીનું બાળક ન હોય ! 
હરેન્ીનું બીજુ ંઉલ્રેખનીય વશલપ ‘કરકમબનટ કફગર’ (અઢરેલીનરે બરેઠરેલી આકૃવતઓ, 1938, 
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ઊંચાઈ 54’’ ધ ટરેટ ગૅલરી, લંડન) છરે. વશષ્ સુશોભન અનરે વપ્રમિાલનો તરેમાં સમનિય 
જોિા મળરે છરે. હરેનરી મૂરરે  પ્રકૃવતમાંથી ગ્હણ કરરેલ અમૂત્ક સિરૂપ સંબંધી આપણી 
લાગણીઓનરે વિસતૃત કરી. માનિીય તતિ જ રે દરેખાય છરે તરેનાથી વિશરેષ છરે. તરેના અનય 
વશલપ ‘ફૅવમલી ગ્ૂપ’માં બાળકની માતા-વપતા પ્રતયરેની લાગણીનરે અસરકારક રીતરે રજૂ 
કરિામાં આિી છરે. મૂરનાં વશલપોમાં વછદ્રોનું પ્રાધાનય જોિા મળરે છરે. તરેનાં વશલપો જોતાં 
લાગરે કરે જણરે કુદરતી તાકાતથી વિશરેષરે કરીનરે આબોહિાની તાકાતથી વશલપોનું સજ ્કન 
થયું હોય.

  

 ચુંબન (The Kiss),                         બ્ાનકુસી કરકમબનટ કફગર

અવભવયવકતિાદી વશલપીઓમાં ઇ. બાલાક્કનું નામ મૂકી શકાય. ‘િૉર મરેમોકરયલ 
ફૉર ગુસટ્રોિ કરેથીડ્રલ’ તરેનું જણીતું કલાસજ ્કન છરે. જી. માક્કસ અનરે કરે. કોવલિતઝ પણ 
જણીતા અવભવયવકતિાદી વશલપીઓ હતા.

પાબલો વપકાસો વચત્કાર અનરે વશલપી હતો. તરેના ‘સ્ત્રી મસતક’ નામના ધાતુવશલપ-
માં પ્રથમ જ િાર ઘનિાદ(cubism)ની અસર વશલપકલા પર જોિા મળરે છરે. 1920થી 
તરેણરે રવશયન કનસટ્રવકટવિઝમનરે પ્રચવલત કયયો. લોખંડમાં ઢાળરેલાં તરેનાં વશલપોમાં ઍવન-
વમવસટક િલણ જોિા મળરે છરે. આ ઍવનવમસટક િલણ અથિા િાઇટાવલઝમ આધુવનક 
વશલપકલાનું મુખય લક્ણ બની ગયું. લોખંડના સવળયા-િાયરથી ચોક્કસ આકારની 
બકહરદેખા બનાિીનરે તરેની િચચરે અિકાશ રાખી વશલપો બનાિિાની નિી પદ્વત વપકાસોએ 
1930માં શરૂ કરી. સાઇકલના હૅનડલ અનરે સીટનરે ભરેગાં કરી તરેણરે બનાિરેલું ‘બુલસ હરેડ’ 
વશલપમાં રરેડી-મરેડ સામગ્ી િાપરિાનું િલણ તરેમજ વત્પકરમાણયુકત કોલાજ ટકૅવનક 
જોિા મળરે છરે. અનરેક નિા વશલપીઓએ બીજ વિશ્વયુદ્ સુધી આ પદ્વત અપનાિી હતી.

રવશયાના િી. ટરેટવલનરે વશલપમાં એવનજવનયકરંગ તકનીકનો પ્રયોગ કયયો. આમ 
તરેણરે પ્રથમ જ િાર ઍબસટ્રકૅટ વશલપનું સજ ્કન કયુાં. તરે ‘કનસટ્રકશન’ તરીકરે ઓળખાય છરે. 
તયારથી વશલપના ક્રેત્રે કનસટ્રવકટવિસટ કરે સુવપ્રમરેકટસટ ચળિળ શરૂ થઈ. એ. પરેવઝનર 
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અનરે એન. ગરેબોએ ઔદ્ોવગક સંસકૃવતનરે િધુ પ્રસતુત એિી સામગ્ી જ રેિી કરે પલાવસટક 
અનરે નાયલોનનો ઉપયોગ વશલપની બનાિટમાં કયયો. હંગરેરીના એલ. મૉહોવલ-નરેગીએ 
1943માં પ્રથમ પલરેવકસગલાસ અનરે ક્રોવમયમ વશલપ બનાવયું.

આધુવનક વશલપોમાં દાદાિાદ અનરે સરકરયાવલઝમની અવભવયવકત પણ જોિા 
મળરે છરે. વસિસ વશલપી આલબટયો વગયાકોમરેટ્ટીનાં વશલપોમાં આ બંનરે કળાપ્રિાહોની 
અસર જણાય છરે. તરેના પ્રવસદ્ ધાતુવશલપ ‘વસટી સકિરેર’માં માનિસમૂહ દશા્કવયો છરે. 
‘ધ પૅલરેસ’ નામના વશલપમાં કાષ્ઠ, કાચ, િાયર અનરે દોરીનો પ્રયોગ કયયો છરે. તરેમાં 
‘કનસટ્રવકટવિઝમ’ જણાય છરે. બીજ વિશ્વયુદ્ પછીનો યુગ ‘નવય લોહયુગ’ તરીકરે 
ઓળખાય છરે કારણ કરે આધુવનક સભયતામાં યંત્ો માટરે લોખંડનો િપરાશ િધતો ગયો; 
તરેથી વશલપીઓ પણ ધાતુનાં વશલપોની કલા (મૅટલિક્ક) તરફ ઢળ્ા. જુવલઓ ગોનઝા 
લરેઝરે વપકાસોના પ્રોતસાહનથી આ કદશામાં નોંધપાત્ પ્રગવત કરી. તરેની કૃવત ‘હરેડ’ 
(17H’’ ધ મયુવઝયમ ઑફ મૉડન્ક આટ્ક, નયૂયૉક્ક)માં wrough-iron ઉપયોગ કયયો છરે. 
એલરેકઝાનડર કરેલડરરે  સટીલનરે વશલપના માધયમ તરીકરે અપનાવયું. તરેની કૃવત ‘લૉબસટર 
ટ્રપૅ ઍનડ કફશ ટરેઇલ’ (8’ - 6’’ 9’ - 6’’, ધ મયુવઝયમ ઑફ મૉડન્ક આટ્ક, નયૂયૉક્ક)માં 
સટીલિાયર અનરે શીટ ઍલયુવમવનયમનો િપરાશ કયયો છરે. આ વશલપ ‘મોબાઇલ’ છરે. 
ગુજરાતના નામાંકકત વશલપી ધ્રુિ વમસ્ત્રીનું સુંદર વશલપકામ બવમાંગહામના વિકટોકરયા 
સકિરેરમાં

લૉબસટર ટ્રપૅ ઍનડ કફશ ટરેઇલ
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જોિા મળરે છરે. આધુવનક વશલપકલામાં પરંપરાગત માધયમોનરે બદલરે નિાં નિાં 
માધયમોનો ઉપયોગ થિા લાગયો. પલાસટર ઑિ પૅકરસમાંથી અનરે થમયોકોલમાંથી પણ 
હિરે વશલપોનું સજ ્કન થાય છરે. આ સાથરે પ્રાચીન અનરે મધયકાલીન પરંપરાઓમાંથી મુકત 
થઈનરે આધુવનક વશલપીઓએ પણ સાકહતય અનરે વચત્કલાના ક્રેત્રે પ્રયોજયરેલા જુદા 
જુદા કલાિાદોનરે ઝીલીનરે વશલપોનું સજ ્કન કયુાં છરે.

2. સ્થા્પત્ય 

ઔદ્ોવગકિાદની જરૂકરયાતો અનરે શકયતાઓએ આધુવનક સથાપતયનરે જનમ 
આપયો. રરેલિરેસટરેશનો, ગાડીઓના શરેડઝ, કારખાનાંઓ, ભવય હૉલ, કડપાટ્કમરેનટલ 
સટૉસ્ક, ઑકફસોનરે પયા્કપ્ત િીજળી સાથરેની વિસતૃત અનરે ભવય ઇમારતોની જરૂર હતી. 
લોખંડ અનરે સટીલના બહોળા ઉતપાદનરે આ શકય બનાવયું. લોખંડ અનરે સટીલની 
રિરેમોએ પરંપરાગત ઈંટ અનરે પથથરની દીિાલનું સથાન લીધું. આ સાથરે 19મી સદીની 
મધયમાં કાચ પણ અનય આધુવનક વબવલડગં મટીકરયલ તરીકરે પ્રચવલત થયો. બીજ નિા 
મટીકરયલ તરીકરે ઍસબરેસટૉસ, ઍલયુવમવનયમની પૅનલસ, પલાવસટક, પલાયિુડ િગરેરરેનો 
િપરાશ શરૂ થયો.

સર જોસરેફ પરેકસટનસ કક્રસટલ પૅલરેસ (લંડન, 1850-51) આધુવનક એવનજવનયકરંગ 
કલાનો પ્રથમ નમૂનો કહી શકાય. અહીં પ્રથમ જ િાર સથાપતયમાં મોટા પાયરે ઇનડવસટ્ર-
યલ ટકૅનૉલૉજી િાપરિામાં આિી. દીિાલનું સથાન કાચરે લીધું. તરેથી કાચની દીિાલો 
હળિા પડદા જ રેિી જણાઈ. માસ-પ્રોડકશન અનરે પ્રી-ફરેવબ્કરેશનનું વિશાળ કદનું ઉતપા-
દન (mass Production) અનરે પૂિ્ક-રચના (Pre-fabrication); અહીં પ્રારંવભક ઉદા-
હરણ જોિા મળરે છરે. 1887-89 દરવમયાન બાંધિામાં આિરેલો એકફલ ટાિર આધુવનક 
પૅકરસનું પ્રતીક છરે. રિાનસની રાજક્રાંવતની શતાબદીની ઉજિણી વનવમતિરે પૅકરસમાં એક 
આંતરરાષ્ ્રીય પ્રદશ્કન યોજિાનું અનરે તયાં જ એક ટાિર બાંધિાનું રિાનસની સરકારરે  
નક્કી કયુાં. સરકાર પાસરે આિરેલા 700 પલાનમાંથી એકફલનો પલાન સિીકારાયો. તરેના 
બાંધકામમાં 40 ઇજનરેરોની સરેિા લરેિામાં આિી હતી. કારીગરો રોજના દસ કલાક 
કામ કરતા હતા. તરેના બાંધકામમાં 25 લાખ રીિરેટ િાપરિામાં આવયા હતા. ટાિરની 
સમગ્ ઊંચાઈ 1024 ફૂટ છરે. કકલફટોન સસપરેનસન વબ્જ (વબ્સટલ) 1836માં આઇ. 
બ્ુનરેલ દ્ારા બંધાયો. રિરેનચ સથપવત ઇ. રિરેકટસસનરેટરે પૅકરસની નજીક ઓલવી ખાતરે કડ-
કરજીબલ હનગરનંુ બાંધકામ કરાવયું. વસિસ એવનજવનયર આર. મરેઇલ્ાટદે બરેનદે નજીક 
1933માં સિાનડબરેચ વબ્જ (Schwandbach) બાંધયો. 1908માં ઊંચી ઇમારતો માટરે 
જરૂરી મશરૂમ સલૅબસની શોધ કરી. હરેન્નરેબાઇકની કૃવત – સરેનટ વજન-કદ (મોનટમાટરદે ) 
છરે. પૅકરસમાં આિરેલ ઍપાટ્કમરેનટ હાઉસની કડઝાઇન એ. પરેરદે ટરે કરી છરે. 1912માં એફ. 
એલ. રાઇટરે ટોકકયોમાં અથ્કકિરેક-પ્રૂફ ઇમપીકરયલ હોટલ બાંધી.
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આધુવનક સથાપતયનાં બીજ સૌપ્રથમ ઇંગલૅનડ અનરે રિાનસમાં િિાયાં. અમરેકર-
કામાં તરેનો સકાયસક્રપૅસ્ક તરીકરે વિકાસ થયો. વશકાગોની દસ માળની ઇમારત હોમ 
ઇનસયોરનસ વબવલડગં (1883-5) પ્રથમ જણીતું સકાયસક્રપૅર છરે. તરેની કડઝાઇન ડબલયૂ. 
જ રેવનએ કરી હતી. ધ ત્કોમા વબવલડગં 1587માં હોલબડ્ક અનરે રોચરેએ બાંધી હતી. 
એચ. કરચાડ્કસન અમરેકરકન સથાપતયક્રેત્ની પ્રથમ મહાન વિભૂવત હતી. તરેનું જણીતું 
સજ ્કન વશકાગોમાં આિરેલ માશ્કલ કફલડ િરેરહાઉસ (1885-87) છરે, જ રેનો પાછળથી 
નાશ કરિામાં આવયો હતો. એલ. સુવલિાન િાસતિમાં અમરેકરકાનો પ્રથમ આધુવનક 
સથપવત હતો કરે જ રેણરે સકાયસક્રપૅસ્કનરે એક વિવશષ્ સિરૂપ આપયું. વશકાગોમાં તરેણરે 
બાંધરેલ ઑકડટૉકરયમ - હોટલ-કાયા્કલય(1886-89)માં તરેની વનપુણતા જોિા મળરે છરે. 
1890માં તરેણરે કડઝાઇન કરરેલ સકાયસક્રપૅસ્ક – ધ િરેઇનરાઇટ વબવલડગં (સરેનટ લૂઈસ), ધ 
બરેયડ્ક વબવલડગં (નયૂયૉક્ક) અનરે ગૅજ વબવલડગં (વશકાગો) 1930 સુધી અમરેકરકાનાં સૌથી 
આધુવનક કૉમવશ્કયલ બાંધકામ તરીકરે હતાં. 1894-95 દરવમયાન તરેણરે ગરેરરે નટરે વબ-
વલડગંની પણ કડઝાઇન કરી હતી. એફ. એસ. રાઇટનાં ઘરરેલુ સથાપતય યુરોપમાં ખાસ 
કરીનરે જમ્કની અનરે નરેધરલૅનડમાં િધુ અસરકારક બનયાં. વશકાગોમાં 1909માં તરેણરે 
બાંધરેલ રૉબી હાઉસ પ્રવસદ્ છરે. ટોકકયોની ઇમપીકરયલ હોટલ, ફોવલંગ િૉટર અથિા 
કૌફમાન હાઉસ, એસ. સી. જહૉનસન એડવમવનસટ્રરેકટિ વબવલડગં, ઇસોવનયન હાઉસ, 
પયુ હાઉસ, તરેવલયરેવસન િરેસટ, િગરેરરે  ઇમારતોની કડઝાઇન તરેણરે કરી હતી. તરેની અંવતમ 
કૃવત નયૂયૉક્કમાં આિરેલ ગુનિરેહરેઇમ મયુવઝયમની ઇમારત છરે.

જમ્કનીમાં પી. બરેહ્રેનસનું નામ સથાપતયના ક્રેત્રે જણીતું છરે. મોટરે ભાગરે તરેણરે ઇનડ-
વસટ્રયલ કડઝાઇન કરી છરે. 1909માં તરેણરે બવલ્કનમાં A.E.G. ટબુયો ફૅકટરી બાંધી. કાચ 
અનરે સટીલ સાથરેનું જમ્કનીનું આ પ્રથમ બાંધકામ હતું. તરેણરે સાવબત કરી બતાવયું કરે 
ફૅકટરી પણ સુંદર રીતરે બાંધી શકાય છરે. આ ઉપરાંત તરેણરે અનરેક ફૅકટરીઓ અનરે 
ફલૅટસની કડઝાઇન કરી. તરેના જણીતા વશષયોમાં ગ્ોવપયસ, માઇસ અનરે લા કોબુ્ક-
વઝયર હતા. 1911માં ગ્ોવપયસરે, ફાગુસ ફૅકટરીની કડઝાઇન કરી. આમાં તરે પોતાના 
ગુરુની પરંપરાઓનરે અનુસયયો હતો. તરેણરે એ. લુઝની સાથરે યુરોપમાં નિા સથાપતયકીય 
વિચારોનું સંયોગીકરણ કયુાં. અલંકરણો તરેનરે પસંદ ન હતાં. તરેણરે કડઝાઇનનરે માટરે 
બાઉહાસ (Bauhaus) નામની યુવનિવસ્કટીની રચના કરી. મધય યુરોપમાં તરે આધુ-
વનકીકરણની પ્રરેરણાનું બૌવદ્ક કરેનદ્ર બની. આધુવનક કડઝાઇન, સથાપતય અનરે હુન્નર 
શીખિિા માટરેની આ પ્રથમ જ સંસથા હતી. 1928માં ગ્ોવપયસરે હાઉવસંગ પર િધુ ધયાન 
કરેવનદ્રત કરિા આ સંસથામાંથી રાજીનામું આપયું. તરે જ િષદે તરેણરે દરેસાઉ એમપલૉયમરેનટ 
ઑકફસની ઇમારત બાંધી. માઇસનું મહતિનું કાય્ક મૉડલ સકાયસક્રપૅસ્કની જોડી છરે. તરેની 
દીિાલો ગલાસથી બનાિરેલી છરે. પરેવિલયન ફૉર ધ જમ્કન ગિન્કમરેનટ (1929) તરેની પ્રથમ 
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મોટી ઇમારત છરે. બીજ જ િષદે તરેણરે ટજુ રેનડહટ હાઉસની કડઝાઇન કરી. નયૂયૉક્કમાં 
આિરેલ યુનોના વબવલડગં(1950)ની કડઝાઇન હરેકરસન અનરે અબ્ામોવિતઝરે કરી હતી. 
લા કોબુ્કવઝયરરે  નગર-આયોજન પર િધુ ધયાન કરેવનદ્રત કયુાં. સથાપતય વિશરેનાં તરેમનાં 
પ્રકાશનો ઘણાં પ્રવસદ્ છરે. જોકરે તરેની ઇમારતોની કડઝાઇન તરેના લખાણથી જુદી પડરે 
છરે. ડોમ ઇનો હાઉસ (1914), વસિસ પરેવિલયન (1930-32), વિલા સરેિોય (1932), લ’ 
યુવનટરેસ દી’હરેવબટરેશન (1947-52), નોત્રે દામરે દુ હાઉટ (1950-55), કરેવપટોલ ઍનડ 
હાઇકોટ્ક, ચંડીગઢ (1950) િગરેરરે  ઇમારતોની કડઝાઇન કોબુ્કવઝયરરે  કરી હતી. અમદા-
િાદમાં સંસકારકરેનદ્ર અનરે વમલ-ઓનસ્ક ઍસોવસયરેશનની કડઝાઇન પણ કોબુ્કવઝયરની 
છરે. ઇટાલીના પી. એલ. નરેવ્રીએ કરેટલીક સુંદર ઇમારતોની કડઝાઇન કરી. કૉમયુનલ 
સટરેકડયમ (1930-32), એવકઝવબશન હૉલ, તુરીન (1948-49), કૉનફરનસ હૉલ ઑવ્ 
ધી યુનરેસકો વબવલડગં, પૅકરસ (1953-57), વપરરેલ્ી સકાયસક્રપૅર, વમલાન, પાલાઝરેટ્ટો, 
દરેલ્ો સપોટ્ક રોમ, પાલાઝો દરેલ લરેિોરો, તુરીન િગરેરરે  ઇમારતો નરેવ્રીએ બાંધી હતી. 
અમરેકરકાના સથપવત બુકવમવનસટર ફુલ્રેરરે  ડાયમરેવકસઓન હાઉસ(1927)ની કડઝાઇન 
કરી. 1958માં તરેણરે બાંધરેલ બટોન રોગ (બુવસયાના)નો ઘુંમટ સરેનટ પીટસ્કના ઘુંમટ કરતાં 
ત્રેિીસ ગણં કદ ધરાિરે છરે. કફનલૅનડના સથપવત એ. આલટોએ સુવનલા ફૅકટરી માટરેના 
િક્કસ્ક હાઉવસસ તૈયાર કયાાં. અમરેકરકાની ‘એમપાયર સટરેટ વબવલડગં’ વિશ્વની સૌથી ઊંચી 
ઇમારત ગણાતી હતી, પરંતુ હિરે તો મલરેવશયાના વવિન-ટાિસદે એ ઊંચાઈનરે પણ આંબી 
દીધી છરે. હમણાં જ ચીનમાં દુવનયાનો સૌથી લાંબો (36 કકમી.) પુલ બાંધિામાં આવયો 
છરે. જપાનના ટૉકકયોમાં 1 કકમી. ઊંચાઈનું R.C.C. નગર બાંધિામાં આિી રહું છરે, 
જ રેમાં ઑકફસો, બગીચા, વથયરેટસ્ક, પલરે-ગ્ાઉનડસ, શાળા-કૉલરેજ, બાથસ, માકદેટસ, તરેમજ 
રહરેણાંકનાં મકાનો િગરેરરે  હશરે. મોટાં મૉલસ અનરે મલટીપલરેકસનાં બાંધકામો એ આધુવનક 
સભયતામાં આગિું સથાન લઈ રહાં છરે. દુબઈમાં ‘ડાયનૅવમક ટાિર’ નામની કરિૉવલિંગ 
વબવલડગં બંધાઈ રહી છરે. 80 માળના આ વબવલડગંમાં દરરેક માળ તરેની ધરી પર ફરી 
શકશરે ! પહરેલા િીસ માળમાં ઑકફસો હશરે. 21 થી 35 માળમાં લકઝરી હોટલો અનરે 
36 થી 70 માળમાં રરે વસડરેનસ હશરે. ઉપરના દસ માળમાં ધવનકો માટરેના લકઝુકરયસ 
વિલા બનાિાશરે. આની કડઝાઇન ડરેવિડ કફશરરે  કરી છરે. દુબઈમાં આિરેલ વિશ્વની સૌથી 
ઊંચી ઇમારત ‘બુજ ્ક ખવલફા’ છરે. તરેનું વનમા્કણકાય્ક 21 સપટરેમબર, 2004ના રોજ શરૂ 
થયું હતું અનરે 4 જનયુઆરી 2010ના રોજ તરેનું ઉદઘાટન થયું. 828 મીટર (2717 
ફૂટ) ઊંચી આ ઇમારતમાં 200 માળ છરે. જ રેમાં 1044 ઍપાટ્કમરેનટસ અનરે 57 હાઇસપીડ 
વલફટ આિરેલી છરે. તરેના બાંધકામનો ખચ્ક 1.5 અબજ ડૉલર થયો છરે. 95 કકમી. દૂરથી 
બુજ ્ક ખવલફાનો ઉપરનો ભાગ જોઈ શકાય છરે. બુજ ્ક ખવલફાના થોડા કદિસ પછી જ 
દુબઈમાં 72 માળની વિશ્વની સૌથી ઊંચી હોટલ ‘રોઝ રરેહાન’ ટાિરમાં શરૂ થઈ છરે. 
તરે 333 મીટર ઊંચી છરે અનરે 88 રૂમ ધરાિરે છરે.
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વિશ્વની સૌથી ઊંચી ઇમારત : બુજ ્ક ખવલફા

આધુવનક સથાપતય વિશરે કહરેિું જોઈએ કરે એમાં ફાયદાના કારણરે માનિીય મૂલયોનો 
ભોગ લરેિાય છરે. આધુવનક સથાપતય ખૂબ જ ઓછી ઉતિમ સથાપતયકીય કૃવતઓની 
બડાઈ મારરે  છરે; પરંતુ મોટા ભાગની ઇમારતો િાસતવિક સૌંદયા્કતમક સજ ્કનની સમજ 
ખૂબ જ ઓછી દશા્કિરે છરે.
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વિશ્વનું વશલપ-સથાપતય
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વિશ્વનું વિલ્પ-સ્થા્પત્ય
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