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                             અડાલજ. અમદાવાદથી ૧૧ �કલોમીટર �ૂર 

કલોલ મહ�સાણા હાઈવ ે પર આવેલ રમણીય િવ�તાર. આજથી 

દશેક વષ# પહ�લા ંઅહ% ખેતર તથા વગડા િસવાય કાઈં નહો) ુ.ં 

ગામની વ�તી પણ ઝાઝી ન હતી. આ, છે.લા ં દશેક વષ#થી 

અડાલજની આસપાસ અનેક નામા�ંકત /બ.ડસ# 1ુદંર વૈભવી 

બગંલા, ફલેટ, ટ�નામ5ેટ બનાવી 67ુા છે. વળ9 અહ% ન:કમા ં

નમ#દા ક�નાલ, ઈ5ટરનશેનલ �;ૂલ વગેર� બનતા ં તથા <હૃ�્ 

અમદાવાદની એએમટ9એમ બસ અન ેગાધંીનગરથી દોડતી સીટ9 

બસ બધાને કારણે અડાલજ Aબૂ ઝડપથી િવકસી રBુ ં છે. 

અડાલજની વાવ થોડા ંવષC પહ�લા ં�થાિનક DE Fારા ગદંક9થી 

ખદબદતા �થાન તર9ક� DGયાત થઈ ગઈ હતી. તેમા ંઅસમાHજક 

તIવો J ૂડંા ંકામ કર9ન ેવાવન ેવK ુબદનામ કર9 રLા ંહતા.ં Iયાર� આ �થાન પર ભારતીય MરુાતIવ 

ખાતાની નજર પડ9. આ ખાતાએ વાવની દ�ખભાળ શN કર9. વાવમાથંી કચરો તથા ગદંક9 સાફ 

કરાPયા.ં પાચં મજલાની વાવના ;વૂાને સમારાPયો. તેQ ુ ંપાણી ચોGAુ ંકરાPRુ.ં તેના ઉપર લોખડંની 

Eળ9 Tકુાવી. ,થી Uદર કાઈં પડ9 ન Eય. વળ9 વાવન ેફરતે 1ુદંર બગીચો બનાવડાPયો. વાળના 

DIયકે માળના DIયકે પVથરન ેસાફ કરાવી તેના ઉપર િવિશWટ DકારQુ ંક�િમકલ લગાવડાPRુ.ં ,થી 

પVથર ઉપરથી કલા ઉપર કાળની અસર ન પડ�. તેના ં િશ.પ �થાપIય હવા-વરસાદ તડકાથી બગડ� 

નહ%. 

                                   અડાલજની વાવ વરસાદ9 પાણીનો સYંહ કરવા બનાવાઈ છે. Zજુરાત સ�હત 

પહ�લાના ંરાE તથા લ[ાિધપિતઓએ કરાવડાPRુ ં છે. પાચં માળની અડાલજની વાવQુ ંમોટાભાગQુ ં

િનમા#ણ મહમંદ બેગડાએ કરાPRુ ંહોવા છતા ંતેQુ ં �થાપIય �હ]�ંુ �થાપIય હોય તે^ુ ં �પWટ જણાય છે. 

ઈ.સ.૧૪૯૮મા ંબનાવાયેલી આ વાવમા ંDથમ માળે એક ગોખલામા ંઆરસની તકતી ઉપર સ�ં;ૃતમા ં

લખાયેલ િશલાલેખમા ં લGRુ ં છે ક�, “આ વાવQુ ં બાધંકામ દાડંાઈ દ�શના ં વાઘેલા રાજવશંના રાણા 

વીરિસ]હ� કરાPRુ ંહ) ુ.ં વાવQુ ંકામ Mcંુૂ થાય ત ેઅગાઉ એક Rdુમા ંવીરિસ]હ વીરગિત પાeયા. Iયારબાદ 

પડોશી રાજયના Tfુ�લમ શાસક મહમંદ બેગડાએં આ વાવQુ ં �થાપIય ચાgુ ં રાGRુ.ં 

આ વાવQુ ંબાધંકામ ૧૪૯૯મા ંMcંુૂ થRુ”ં આ Dદ�શ તે પછ9 Tfુ�લમોના હાથ નીચે આPયો. વીરિસ]હની 

રાણી Nપબા Aબૂ 1ુદંર હતા.ં તેમQુ ંNપ એટgુ ંદ�વાશંી હ) ુ ંક� ભલભલા રાE-મહારાE તનેી આગળ 

Zલુામ બનવા તૈયાર થઈ Eય. મહમંદ બેગડા ંતેના ઉપર ghુધ થઈ ગયો. તેણે Nપબા સમ[ લiન 

માટ� D�તાવ T7ૂો. Nપિસ]હના તાE TIૃRથુી શોકા)રુ થયેલા ંNપબાએ D�તાવ �વીકાયC. પરં) ુસામે 
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શરત Tકૂ9 ક� સૌDથમ આ વાવ તયૈાર કરાવે ત ેપછ9 જ તે લiન કરશ.ે મોહાધં મહમંદ બેગડાએ 

વાવQુ ંકામ Aબૂ સભંાળથી પણ ઝડપથી Mcંુૂ કરાPRુ.ં બેગડાએ વાવQુ ંકામ Mcંુૂ થતા ંNપબાને લiન 

કરવાQુ ં કBુ.ં Nપબા વાવની MEૂ કરવાને બહાને વાવ પર આPયા.ં Nપબાએ વાવની MEૂ કર9. 

Dદ/[ણા ફયા#. પાચંમા માળેથી તઓે વાવના ;ુવામા ં ;ૂદ9 પડkા.ં આમ તમેણે Nપિસ]હ પાછળ 

પોતાના :વનનો Uત આPયો. પણ પોતાનો દ�હ એક Tfુ�લમ રાE પાસ ેlWટ થવા ન દ9ધો.બી: 

એક કથા અQસુાર મહમંદ બેગડો આ વાવના �થાપIયથી બmુ UEઈ ગયો. તે આવી વાવ બી, 

7ાયં ન બન ે તે^ુ ંઈnછતો હતો. તેણે વાવ િનમા#ણના તમામ િશ.પીને Mછૂo ુ ં ક�, “તમ ેઆવી વાવ 

બનાવી શકો ખરા ? , િશ.પીએ હા પાડ9 તેમન ેમોતન ેઘાટ ઉતાયા#. ત ેતમામન ેવાવની બાpુમા ં

દફનાવી તેના ઉપર કબર ચણાવી.Zજુરાતમા ંઆ Dકારની વાવ ૧૨૦ છે. મોટાભાગની વાવ પાચંમી 

સદ9થી ૧૯મી સદ9ના ગાળામા ંબનાવાઈ છે. છતા ંઆખા ભારતની વાવની )લુનામા ંઅડાલજની વાવ 

છે. તેમા ંકોઈ ના કહ9 શક� તેમ નથી. 

 


