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પ્રાચીન નાલદંા ઐતિહાતિક પરિપેક્ષ્યમા ં
ડો. વિનોદકુમાર બી. મુુંજપરા 

ઇવિહાસ વિભાગ, અધ્યાપક સહાયક, નલિની અરવિિંદ એન્ડ ટી.િી પટેિ આર્ટ્સ કોિેજ િલ્િભ 
વિદ્યાનગર  

  
લબહારનો એક જજલ્િો અને વિશ્વપ્રવસદ્ધ પ્રાચીન 
વિદ્યાકેન્ર એટિે નાિુંદા વિદ્યાપીઠ. જેને િક્ષવિિા 
જેિી જ ખ્યાવિ પ્રાપ્િ થઈ છે. નાિુંદા મહાવિહાર 
મળૂભિૂ રીિે એક બૌદ્ધ વિહાર હિો. જેનો પ્રાચીન 
યગુમાું એક મહાન વિદ્યાપીઠના રૂપમાું વિકાસ 
થયો છે.  
(૧) ભૌગોલિક સ્થાન :  
  ૨૫. ૦૭’ ઉ.અ અને ૮૫. ૨૫’ 
પ.ૂરે િે પાટણથી 88 કકિોમીટર દૂર ગુંગાને કાુંઠે 
અગ્નનખણૂે બડગાિ ગામની હદમાું આિેિ છે. 
નાિુંદા જજલ્િાનુું ક્ષેત્રફળ ૨૩૫૫ ચો.કીમી છે. 
િેના અથ્િુંત્રનો આધાર ખિેી ઉપર છે અને તયાું 
ગુંગાનદીની નહરેોની સવુિધા છે. આ જજલ્િો 
સમરુથી દૂર હોિાથી વિયાળામાું ઠુંડી અને 
ઉનાળામાું ગરમી િધારે પડ ે છે. તયાું િરસાદનુું 
પ્રમાણ 1200 થી 1600 મીમી છે. ડાુંગર, ઘઉં, 
જિ, મકાઈ, કઠોળ, સરસિ આ જજલ્િાના મખુ્ય 
પાક છે. જમીન ફળદ્રપુ છે અને વસિંચાઈની 
સગિડને િીધે િરસમાું બ ે કે િધ ુ પાક િેિાય 
છે. િોકોનો મખુ્ય ધુંધો ખિેી અને પશપુાિન છે. 
તયાું સિુરાઉ અન ેગરમ કાપડ િેિની વમિો િથા 
હાથ બનાિટના કાગળનો ઉદ્યોગ છે. જજલ્િાની 

િસ્િી 2011 માું 28,72,523 હિી. મોટાભાગની 
િસ્િી ગ્રામ્ય વિસ્િારમાું રહ ેછે.  
(૨) પ્રાચીન નાિુંદા વિદ્યાપીઠ :  
  પ્રાચીન ભારિમાું મગધ નામે 
જાણીિી પ્રદેિમાું નાિુંદા વિદ્યાપીઠે ભારિ અને 
એવિયાના અન્ય દેિોની પ્રજાઓના માનવસક 
વિકાસ માટેનુું વિદ્યાધામ કરિાની પ્રવવૃિ વનભાિી 
હિી. નાિુંદા વિદ્યાપીઠ માત્ર ભારિની નહીં પરુંત ુ
સમગ્ર એવિયાની સપુ્રવસદ્ધ વિદ્યાપીઠ હિી. સમસ્િ 
વિશ્વમાું આ એક ગણાિી આ આંિરરાષ્ટ્રીય 
વિદ્યાપીઠ છે. 
(૩) ફાકહયાની મિુાકાિ :  
  ચીની પ્રિાસી ફાકહયાને ઇ.સ. 
410 માું આ સ્થળની મિુાકાિ િીધી હિી. િેણે 
નાિુંદા વિદ્યાપીઠ નો ઉલ્િેખ કયો નથી. ઇ.સ. 
1902 માું નાિુંદા પાસે થયેિા ઉતખનન પરથી 
જાણિા મળે છે કે તયાું મહાન બૌદ્ધ વિદ્યાપીઠ 
આિેિી હિી. ગપુ્િિુંિના રાજાઓ િથા 
હર્્િધ્ન પાસેથી આવથિક સહાય મેળિીને િનેો 
વિકાસ થયો હિો. પાુંચમી સદીથી િેન ે
આંિરરાષ્ટ્રીય ખ્યાવિ મળી અને એવિયાના 
વિવિધ દેિોમાુંથી િેજસ્િી વિદ્યાથીઓ અભ્યાસ 
કરિા તયાું જિા હિા. ભારિમાું આિેિા બ ેચીની 



Research Guru: Volume-16, Issue-3, December-2022 (ISSN: 2349-266X) 

Page | 56  

Research Guru: Online Journal of Multidisciplinary Subjects (Peer Reviewed) 

પ્રિાસીઓ હય ુએન તસાુંગ અને ઇજતસિંગે નાિુંદા 
વિદ્યાપીઠ વિિે વિગિો આપી છે.  
(૪) હય ુએન તસાુંગના વિિરણ પ્રમાણે :  
(i) સ્થાપના :  
  ચીની પ્રિાસી હય ુએન તસાુંગની 
નોંધ પ્રમાણે રાજા િકાકદતય (કુમારપાળ 
પહિેાએ) 415 -455 માું એક મઠ બાુંધીન ે
નાિુંદાનો પાયો નાખ્યો હિો. એના પતુ્ર બદુ્ધ 
ગપુ્િ રાજે (સ્કુંદગપુ્િે) એનો ઉમેરો કયો હિો 
અને પૌત્ર િથા ગપુ્િ રાજે (પરાગપુ્િે) િ ે કાય્ 
આગળ િધાયુું. ગપુ્િ રાજાના પતુ્ર રાજા 
બાિાકદતય રાજે (નરવસિંહ ગપુ્િ 468-472) અને 
િેના પતુ્ર વ્રજે (કુમાર ગપુ્િ બીજો) વિહારનુું 
બાુંધકામ વિસ્િાર પણૂ્ કયુું.  
(ii) નાિુંદા વિદ્યાપીઠનો ફેિાિો (વિસ્િાર) :  
  નાિુંદા વિદ્યાપીઠ 1.6 કકિોમીટર 
િાુંબા અને 0.8 કકમી પહોળા વિસ્િારમાું ફેિાયેિી 
હિી. િેના મધ્યસ્થ મહાવિદ્યાિયમાું સાિ મોટા 
ખુંડો અને 300 નાના ખુંડો હિા. વિહારના મકાનો 
અને સ્તપૂો આયોજન પિ્ૂક બુંધાયેિા હિા. 
મકાનો ભવ્ય અને બહમુાળી હિા. આ 
વિદ્યાપીઠમાું 11 વિહારો જુદા જુદા સ્તપૂો મુંકદરો 
િથા વિિાળ માગો મળી આિે છે. સમગ્ર 
વિસ્િારમાું ઈમારિો મખુ્યતિે ઉિર-દલક્ષણ 
પ્રયોજાય છે. િેની પિ્ૂમાું વિહાર િથા પવિમ 
મુંકદર િથા સ્તપૂ છે. નાિુંદા વિહારોમાું ખલુ્િા 
ચોકની ચોિરફ ઓરડા હિા અને પ્રિેિ માટે 
નાનો મુંડપ હિો. મુંડપની સામેની કદિાિ ેપજૂા 
સ્થાન હત ુું. નાિુંદામાું ત્રણ નુંબરની જનયા પરનો 
સ્તપૂ સૌથી વિિાળ છે. તયાું ઊંડા અને પારદિ્ક 

િળાિ નીિકમિથી િોભાયમાન હિા. તયાુંન ુું 
િાુંિ અને પવિત્ર િાિાિરણ વિદ્યાનુું પોર્ક હત ુું.  
(iii) ભિન અને પસુ્િકાિય :  
  વિદ્યાપીઠના દરેક ક્ષેત્ર ચોિરફ 
ઈંટોની એક ઉંચી કદિાિ હિી. જેમાું ભવ્ય 
પ્રિેિદ્વાર હિા. અંદર મહાવિહારો કે વિદ્યાપીઠના 
ભિન હિા એક ઉંચી િેધિાળા હિી. બૌદ્ધ 
આચાય્, પરુોકહિો અને પ્રચારકોના રહિેા માટે 
ચાર માળનુું એક ભિન હતુું. વિદ્યાથીઓના રહિેા 
માટે અિગ ભિન હિા. નાિુંદા વિદ્યાપીઠના 
મધ્ય ક્ષેત્રમાું એક ભવ્ય બૌદ્ધ મુંકદર હત ુું. જેમાું 
િગભગ 24 મીટર ઊંચી બૌદ્ધ પ્રવિમા હિી. 
નાિુંદામાું એક વિિાળ પસુ્િકાિય પણ હતુું. જેનુું 
નામ ધમ્ગુંજ હત ુું. જે રતનસાગર, રતનોદવધ અન ે
રતનરુંજન નામના ત્રણ ભિનોમાું ફેિાયેલુું હત ુું. 
રતનદવધ નિમાળનુું હત ુું. જેમાું પ્રજ્ઞાપારવમિા 
િગ્ના ધાવમિક ગ્રુંથ, િુંત્ર સાકહતય રાખિામાું 
આિિા હિા. અહીં જુદા જુદા વિર્યોની હજારો 
હસ્િપ્રિો હિી.  
(iv) દ્વાર પરીક્ષા :  
  નાિુંદા વિદ્યાપીઠમાું પ્રિેિ 
મેળિિા માટે વિદ્યાથીઓએ વ્યાકરણ ગદ્ય-પદ્ય 
સાકહતય, િક્િાસ્ત્ર, અલભધમક્ોર્ અને જાિકોનુું 
અધ્યયન કરવુું પડત ુું હત ુું. આટલુું પ્રાથવમક જ્ઞાન 
પ્રાપ્િ કયા્ બાદ વિદ્યાપીઠમાું પ્રિેિ માટે વિદ્યાથી 
િાયક બનિો હિો. અહીં ઉચ્ચ વિક્ષણ પ્રાપ્િ 
કરિા માટે વિદ્યાથીઓના જ્ઞાનનુું ધોરણ પણ ઊંચુું 
રાખિામાું આવ્યુું હત ુું. જેમાું પ્રિેિ મેળિનાર 
વિદ્યાથીને પરીક્ષા આપિી પડિી હિી જે ખબૂ જ 
કડક હિી. આ પરીક્ષા િેનાર પરીક્ષકો ‘દ્વાર 
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પુંકડિો’ના નામ ે ઓળખાિા. િેમનુું પરીક્ષણ 
એટલુું કડક હત ુું કે આિનાર દર દસ 
વિદ્યાથીઓમાુંથી માત્ર બે કે ત્રણ વિદ્યાથીઓ સફળ 
થિાું સફળિા મળેવ્યા બાદ વિદ્યાથીઓન ે
વ્યાખ્યાનો, ચચા્સભા અને પકરર્દોમાું હાજરી 
આપિી પડિી હિી.  
(v) વિવિધ વિર્યનો જ્ઞાન :  
  પ્રાચીન નાિુંદા વિદ્યાપીઠમાું 
વિવિધ વિર્યનુું જ્ઞાન પ્રાપ્િ કરિા માટે ચીન, 
જાપાન, મુંગોલિયા, કોકરયા, જાિા, વિબેટ િગેરે 
દેિોમાુંથી વિદ્યાથીઓ આિિા હિા. અહીં િેઓ 
બૌદ્ધિતિજ્ઞાન, બ્રાહ્મણ ધમન્ા િતિજ્ઞાન, ઉપરાુંિ 
અન્ય જુદા જુદા વિર્યોનુું વિક્ષણ કાય્ થતુું હત ુું. 
જેમાું વિજ્ઞાન, સામાજજક િાસ્ત્રો, કિાકારીગરી, 
િક્િાસ્ત્ર, વ્યાકરણ, આયિેુદ, સાુંખ્યયોગ, ન્યાય, 
ગદ્ય-પદ્ય, સાકહતય, િબ્દિાસ્ત્ર, િેદિાસ્ત્ર, 
લચકકતસાિાસ્ત્ર, ખગોળિાસ્ત્ર, યદુ્ધિાસ્ત્ર, અથ્િાસ્ત્ર, 
રાજ્યિાસ્ત્ર, બૌદ્ધધમ્ની 18 િાખાઓ ગલણિિાસ્ત્ર, 
જ્યોવિર્િાસ્ત્ર િગેરેનુું વિક્ષણકાય્ થતુું હત ુું.  
(vi) વિના મલૂ્ય વિક્ષણ :  
  અહીં અભ્યાસ કરિા માટે 
આિનાર વિદ્યાથીઓ પાસથેી ફી િેિામાું આિિી 
નહીં. નાિુંદા વિદ્યાપીઠમાું વિનામલૂ્ય વિક્ષણની 
સાથોસાથ રહિેા િેમજ જમિાની વ્યિસ્થા પણ 
કરિામાું આિિી. આ ખચને્ પહોંચી િળિા માટે 
રાજ્ય િરફથી એક સો ગામની આિક ખાસ જુદી 
આપિાની જોગિાઈ હિી. આ ઉપરાુંિ રાજાઓ 
દ્વારા દાનમાું આપિે અનેક ગામોની આિકનો 
ખચ ્ માટે ઉપયોગ થિો હિો. પ્રવસદ્ધ ચીની 
પ્રિાસી હય ુ એન તસાુંગ સાિમી સદીમાું અહીં 

પાુંચ િર્્ રહ્યા હિા તયારે તયાું 5,000 વિદ્યાથીઓ 
ભણિા હિા. િેમણે વિદ્યાપીઠના મકાનો, પ્રાકૃવિક 
સૌંદય્ િગેરેનુું સરસ િણન્ કયુું છે. તયારબાદ 
ઇજતસિંગે ઇ.સ. 673 િે વિદ્યાપીઠમાું ગયા હિા. 
તયાુંની જિિાટીકાનુું િેમણે િણ્ન કયુું છે.  
(vii) આચાય્ અને વિદ્વિાનો :  
  આ વિશ્વવિખ્યાિ વિદ્યાપીઠમાું 
8500 જેટિા વિદ્યાથીઓ અને 1510 જેટિા 
અધ્યાપકો હિા. નાિુંદા વિદ્યાપીઠમાું જુદા જુદા 
િખિે થઈ ગયેિા મહાન આચાયોમાું િીિભર, 
નાગાજુન્, અસુંગ, િસુુંબ ુંધ,ુ કદગનાથ, આય્દેિ, 
ધમ્પાિ, ચુંરપાિ, ગ્સ્થરમિ, ગણુમિી, પ્રભાકર 
વમત્ર, અંગ, જીનવમત્ર, ભરસેન, જ્ઞાનચુંર, 
િાુંવિરલક્ષિ િગેરે નાિુંદા વિદ્યાપીઠના વિદ્વાનો 
અને આચાય્ હિા. નાિુંદા વિદ્યાપીઠના દરેક 
પુંકડિ વિક્ષક અને આચાય્ િેમના ચકરત્ર, 
નૈવિકિા, આદિ,્ વિદ્વિા અને સદગણુો માટે 
સિ્ત્ર પ્રવસદ્ધ હિા. િેમનુું દૈવનક જીિન પ્રાચીન 
ઋવર્ઓ સમાન હત ુું. િેમનો યિ ગૌરિ ભારિમાું 
જ નહીં ભારિની બહાર વિદેિોમાું પણ ફેિાયેિો 
હિો. નાિુંદા વિદ્યાપીઠના અનેક આચાય્ ચીન, 
વિબેટ િગેરે અન્ય દેિોમાું બૌદ્ધ ધમ્ના પ્રચાર 
અથે ગયા હિા. િમેાું િાુંવિરલક્ષિ, કમિિીિ, 
ગ્સ્થરમવિ, બદુ્ધકીવિિ વિબટે ગયા હિા અને 
કુમારજીિ, પરમાથ્, સભુાકર અને ધમ્પાિ ચીન 
ગયા હિા. આઠમી સદીના રાજિી સ્ત્રોન તસાન 
ગેમ્પોએ નાિુંદાના મખુ્ય આચાય્ િાુંવિરલક્ષિ 
વિબટેમાું બોિાિી િેમને ધમ્ સધુારનારનુું કાય્ 
સોપ્યુું હત ુું.  
(૫) નાિુંદા વિદ્યાપીઠનો નાિ :  
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  પાુંચમી સદીથી ખ્યાિનામ 
બનેિી નાિુંદા વિદ્યાપીઠને સમગ્ર દેિ અને 
દુવનયામાું નામના પ્રાપ્િ કરી સમયાુંિરે િેનો 
ખબૂ જ વિકાસ પણ થયો. નાિુંદા વિદ્યાપીઠ હિ ે
માત્ર ભારિની વિક્ષણ સુંસ્થા ન રહિેા 
આંિરરાષ્ટ્રીય વિદ્યાપીઠ બની ગઈ હિી. િનેી 
નામના 11મી સદી સધુી જળિાઈ રહી હિી. 
12મી અન ે 13મી સદીઓમાું તકુી મગુ્સ્િમ 
આક્રમણકારોએ વિદ્યાપીઠની ઇમારિોને આગ 
િગાડીને નાિ કયો અનેક વિદ્યાથીઓની હજારો 
હસ્િપ્રગિોનો િમેાું નાિ થયો. િેના અધ્યાપકો 
વિદ્યાથીઓ િગેરેની મારી નાખિામાું આવ્યા. 
કેટિાક િે દરવમયાન તયાુંથી નાસી ગયા હિા. 
નાિુંદા વિદ્યાપીઠનો નાિ ઈ.સ. 1197 થી 1203 

દરવમયાન બખતયાર ખીિજી દ્વારા કરિામાું 
આવ્યો હિો. આમ વિશ્વવિખ્યાિ નાિુંદા 
વિદ્યાપીઠનો અંિ આવ્યો હિો. નાિુંદાન ે
યનેુસ્કોએ 2016 માું િલ્ડ્ હકેરટેજ સ્થળનો દરજ્જો 
આપ્યો છે. આમ પ્રાચીન નાિુંદા વિદ્યાપીઠનો 
નાિ થયો પરુંત ુ િેની નામના હુંમેિા અમર 
રહિેે. 
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