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ભારતીય સસં્કૃતતમા ંસ્થાપત્ય કળા 
(આદ્ય પાષાણ યગુથી આધતુિક યગુ) 

   

ડો.મકેુશકુમાર વી જોશી 
  ઇતિહાસ તવભાગ, 

શ્રી જે એમ પટેલ આર્ટસસ કોલેજ, આણદં 
  

સસં્કૃતિને જુદા-જુદા ઇતિહાસકારોએ પોિપોિાના દ્રષ્ટટબ િંદુથી સમજવાનો અને જોવાનો પ્રયત્ન કયો છે પરંત ુ
ઇ. ી.ટાઈલર કહ ે છે િેમ ‘ સમાજના સભ્ય િરીકે માનવી જે સકુંલ તવતશટટિાઓનુ ંએકમ સજેસ એનુ ંનામ સસં્કૃિી’૧ 
એટલે કે સસં્કૃતિએ પ્રવતૃિઓ,આદશો,સાહહત્ય,ભાષા, ોલી, બલતપ, ખોરાક, પોશાક, તનવાસ, પધ્ધતિ, પ્રેમ-લગ્ન,ધધંો 
રોજગાર,ધાતમિક તવતધ,જતં્ર-મતં્ર,કળા શ્ ુગંાર,નતૃ્ય નાટક,સગંીિ-તશલ્પ,રીિ હરવાજ,યધુ્ધ આહદક કેટલાય એકમોની એક 
સકંલૂ રચના છે.   

આ સસં્કૃતિના સાિ િત્વોમાનુ ં એક એટલે કલા.૨ જેમા ં ભારિીય સસં્કૃતિમા ં કલા િત્વમા ં નતૃ્ય-
નાટક,અંગશૃગંાર,સગંીિ,સાહહત્ય,બચત્રકળા,તશલ્પ,ગ્રામનગર રચના વગેરેનો સમાવેશ થાય છે. આ કલાઓ માટે કહવેાયુ ં
છે કે,  

                    સાહહત્ય સગંીિ કલાતવહીન:  
             સાક્ષાિ પશ ુપચૂ્છતવશાણહહન ૩ 

અથાસિ ‘સાહહત્ય સગંીિ અને કલાની જાણકારી વગેરેનો માણસ તશિંગડા અને પછૂડી ના હોવા છિા પશ ુસમાન છે’  
ભારિીય સસં્કૃતિમા ં સ્થાપત્યકલાનો વારસો 5000 વષસ જૂનો છે.પ્રાચીન ભારિીય સસં્કૃતિ પવેૂ પરૂાપાષાણ કાળના 
લોકોને ઘર  નાવવાનુ ંજ્ઞાન ન હત ુ ંએટલે કે િેઓ ગફુામા ં તનવાસ કરિા ં હિા.૪ મધ્યપાષાણ અને નિુન પાષાણ 
કાળમા ંમાનવીએ ધાસ પાદંડાની ઝુપડીઓ  નાવવાની શરૂઆિ કરી જેના અવશેષો મહારાટરમા ંનાતસક તનવાસ વગેરે 
સ્થળોએથી મળે છે.૫ આમ ઈ.સ. પવેૂ 10000 પવૂસ સ્થાપત્યકલાના જે કોઈ અણસો જોવા મળે છે િે નહહવિ અથવા િો 
પ્રારંબભક િ ક્કાના છે.ત્યાર  ાદ િામ્ર પાષાણ યગુમા ંપણ ગ્રામીણ સસં્કૃતિ હિી િેથી િેમા ંપણ સ્થાપત્ય  કલાનો 
તવકાસ જોવા મળિો નથી.૬ પ્રાચીન ભારિ પવેૂ ના  સાસં્ુતિક ઇતિહાસના પ્રાપ્ય અવશેષોમા ં સ્થાપત્ય કલાના કોઈ 
નોંધપાત્ર નમનૂાઓના અવશેષો પ્રાપ્િ થિા ંનથી.ત્યાર  ાદ શરૂ થિા ંપ્રાચીન ભારિના સાસં્કૃતિક સમયમા ંસ્થાપત્ય 
કલાના ઉદભવ અને તવકાસ ના સ્પટટ સકેંિો પ્રાપ્િ થાય છે.હડપ્પીયન સસં્કૃતિના નગરો હડપ્પા,મો-હજેો-
દડો,કાબલ ગંા,લોથલ,રોજડી,ધોળાવીરાના મકાનોની રચના અને નાગર આયોજન જોિા ં સ્પટટ થાય છે કે આ 
સસં્કૃતિના લોકો મકાન અને નગર આયોજનની  કલાથી સારી રીિે પહરબચિ હિા. ે માળના અન ે5-7 ઓરડા વાળા 
મકાનો ઉપલા માળે જવા દાદરા ,સડકો ,ગદંા પાણીના તનકાલ માટે ગટરો,સ્નાન માટેની મોહર , જાહરે સ્નાનાગાર , 
દર ાર ગઢ ,હકલ્લો ,સાવસજતનક ભોજનશાલા૭ વગેરેનુ ં  ાધંકામ એ સ્થાપત્યના તવકાસ ક્રમના મહત્વપણૂસ 
સ્સ્થત્યિરોમાના એક છે. 
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ત્યાર ાદ મૌયસ યગુમા ંસમ્રાટ અશોક અને ચદં્રગપુ્િ મૌયસના શાસનમા ંશાતંિ અને સવુ્યવસ્થાના કારણે સ્થાપત્યકલાના 
તવકાસને વેગ મળ્યો.સમ્રાટ અશોક ધમસપ્રચારના હતેથુી સ્તપૂ,મહલેો જેવા સ્થાપત્યો  ધંાવ્યા હિા.84000 જેટલા 
સ્તપૂ,સેંકડો સ્િભંો૮ અને મહલેોનુ ંતનમાસણ કાયસ કયુું હત ુ ંજેમા ંસાબંચનો સ્તપૂ અને સારનાથનો સ્િભં (લોહ સ્િભં) આજે 
પણ હયાિ છે.જેની નોંધ ચીની મસુાફર ફાહહયાને પણ કરી છે. 

ચદં્રગપુ્િ મૌયસ પાટબલપતુ્ર-પટણામા ં િેના સમયમા ં તવશાળ ભવ્ય રાજપ્રસાદનુ ં તનમાસણ કયુું જેની નોંધ ચીની યાત્રી 
ફાહહયાન અને ગ્રીક એલચી મેગેસ્થનીએ િેમની ડાયરીઓમા ંકરી છે૯  ૌધ્ધ સાધઓુને રહવેાની સરુબક્ષિ કોિરણીવાળી 
ગફુાઓનુ ંસ્થાપત્ય પણ આજ સમયમા ંતવકસ્ય.ુ 

સમય જિા ં ગપુ્િકાલમા ં સ્થાપત્યકલાના કે્ષતે્ર મહત્વ પણૂસ પ્રગતિ થઈ જેમા ં સ્તપૂ,સ્િભં,ગફુાઓની સાથે મહંદર 
સ્થાપત્યનો ઉદભવ થયો.પ્રાચીન સાહહત્યમા ંઅને શીલાલેખમા ંમહંદર  ાધંકામના પટુકળ ઉલ્લેખો છે પણ આ કલાનો 
પણૂસ તવકાસ ગપુ્િ કાળમા ંજ થયો ગપુ્િકાલમા ંગફુાઓ તવશેષ કલા સ્વરૂપ ધારણ કરે છે જેમા ંઅજિંાની ગફુાઓ 
તવશેટટ: નોંધ પાત્ર છે. આ યગુના સ્િભં સ્થાપત્યમા ંમહરૂલીનો સ્િભં જે લોખડંનો છે િે પણ ગણના પાત્ર છે.   

આમ, ગપુ્િ કાળમા ંમહંદર સ્થાપત્ય તવકસે છે અને િેમા ંનાગર શૈલી, ેસર,દ્રાતવડ શૈલી અસ્સ્િત્વમા ંઆવે છે. ઉિર 
ભારિ અને દબક્ષણ ભારિમા ંસેંકડો મહંદર સ્થાપત્યોની રચના થાય છે સાથે સાથે સ્તપૂ ગફુાઓ સ્િભંોના સ્થાપત્યમા ં
પણ નવોન્મેષ પ્રગટે છે. 

ઇ.સ. 1 થી 9 મી સદી સધુી સ્થાપત્ય કલા સિિ પ્રગતિ પામિી રહી જેમા ંઆયસ અને દ્રાતવડ શૈલી  ે મખુ્ય શૈલી હિી. 
આ શૈલીનુ ંઉિમ ઉદાહરણ ખજુરાહો મહંદર અને ભવુનેશ્વરનુ ંબલિંગ રાજ મહંદર છે.જ્યારે દ્રાતવડ શૈલીમા ં મામલ્લપરુમ 
અને ઇલોરાના મહંદર છે.૧૦ મહા ાબલપરુમ,ઇલોરા,એબલફન્ટા,ગોપરુમ સ્થાપત્ય,મોઢેરાનુ ં સયૂસ મહંદર વગેરે અન ુગપુ્િ 
કાળના ગણનાપાત્ર સ્થાપત્યોમાના એક છે. 

મધ્યકાળમા ં મઘુલ સામ્રાજ્યના પ્રભાવ અને પ્રસાર ના કારણે રોજા,મસ્સ્જદો,દરગાહ,મક રાઓ,મહલેો જેવા મસુ્સ્લમ 
સ્થાપત્યોનો તવકાસ થયો.જેમા ં કુત ુ મીનાર (હદલ્હી) છપ્પનકોટ(તઘુલકા ાદ) હોજ-એ-ખાસ(હદલ્હી) લાલ ગુ ંજ૧૧ 
આહદક ઉિમ સ્થાપત્યના નમનૂા પ્રાપ્િ થાયા. સમય જિા ંઆધતુનકકાલમા ંધાતમિક અને નાગહરક સ્થાપત્ય પર મસુ્સ્લમ 
શૈલીનો પ્રભાવ વધ્યો.19 મી સદીમા ં ફ્રેંચ અને અંગે્રજોએ પોિપોિાના દેશની સ્થાપત્યકલા અનસુાર વેપારી 
કોઠીઓ,ગવનસરના તનવાસ સ્થાન,દેવળો-હકલ્લાઓ  ધંાવ્યા.  

પતિમ ભારિમા ં કાનાનોર, કોચીન, કાબલકટમા ં હફરંગીઓએ ‘ગોતથક શૈલીની’ કેટલીક ઇમારિો  ધંાવી.આમ 
આધતુનકકાળમા ંભારિીય સસં્કૃતિની સ્થાપત્યકલા પાિાત્ય સ્થાપત્ય કલાના સતંમશ્રણ વાળી  ની છિા ંમહંદરોના અને 
મહલેોના સ્થાપત્યો એ ભારિીય સસં્કૃતિની આગવી ઓળખ  ની.જાહરે  ધંકામો અને સ્થળોની સ્થાપત્યકલામા ં
પાિાત્ય ભારિીય  નેં સસં્કૃતિની છાટં આધતુનક કાળમા ંજોવા મળે છે. િો  ીજી િરફ જૈન પરંપરા ના દેરાશરો ,હહન્દુ 
સપં્રદાયોમા ં શૈવ,વૈટણવ,સ્વાતમનારાયણ આહદ ના મહંદરો સ્થાપત્યોમા ંઆજે નાગર શૈલીનો તવશેષ પ્રભાવ જળવાઈ 
રહ્યો છે જ્યારે સ્તપૂ,સ્િભં,ગફુા,મહલે વગેરેની સ્થાપત્ય કલા ઉપર પણૂસ તવરામ મકુાઇ ગયુ.ં 
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આમ, આહદ પાષાણયગુમા ંભટકાિા ં માનવીએ ક્રમશ: તવકાસ સાધીને પ્રાચીન યગુમા ંસતુવકતસિ નગરોનુ ં સ્થાપત્ય 
તવકસાવ્યુ.ંમૌયસ કાળમા ં સ્તપૂ ગફુા સ્િભંોનુ ં તનમાસણ કયુું, ગપુ્િકાલમા ં સ્તપૂ ગફુા સ્િભંો મહલેોના સ્થાપત્યને તવશેષ 
કામગીરીનો ઓપ આપ્યો અને નવા મહંદર સ્થાપત્યનો તવકાસ કયો જે અનગુપુ્િકાળમા ંચરમ સીમાએ પોહચ્યો અને 
મહા ાબલપરુમ ઇલોરા એબલફન્ટા ંમોઢેરાનુ ંસયૂસ મહંદર જેવા ઉિમ સ્થાપત્યના નમનુાઓ આપ્યા.મધ્યકાલીન યગુમા ં
મોઘલ સલ્િનિની છાટં વાળં મસુ્સ્લમ સ્થાપત્ય તવકાસય.ુજેમા ંિાજમહલેની ભેટ મળી અને આધતુનકયગુમા બિહટશ 
છાટંવાળી અને િેના રંગે રંગાયેલી શાળાઓ ભાવનો (લાલ હકલ્લો , હદલ્હી) પ્રાપ્િ થયા િો ભારિીય સ્થાપત્ય 
પરંપરામા ંઅક્ષરધામ,હદલ્હી અને એવા  ીજા સેંકડો મહંદરોની ભેટ મળી.સાથે સાથે સ્થાપત્યકલા એ તવશાળ તવષય 
 નિા સ્નાિક અને અનસુ્નાિક કક્ષા એ ભણાવિો તવષય  નિા સ્થાપત્યોની ભરમાળ ઊભી થઈ. 
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