
અક�પનીય   ર�તે   સ��ૃ   �જુરાતી   સ�ં�ૃિત   અને   
વારસા   માટ�   સ�ં��ત   માગ�દિશ�કા   
�જુરાતી   સ�ં�ૃિત   અને   વારસો   દ�શના   સૌથી   અદ�તૂ   અને   ધિનક   લોકોમાનંો   એક   છે.   અનોખો   અને   વિૈવ�યસભર,   
�જુરાતનો   સા�ં�ૃિતક   વારસો   અિત   આકષ�ક   છે.   ઉપરાતં,   �જુરાતમા ં  જોવાલાયક   અનેક   આકષ�ક   �થળો   છે.   
રા�યના   પાટનગર   ગાધંીનગરની   સ�ંયાબધં   લોકો   િનયિમત   �લુાકાત   લે   છે.   �જુરાત�ુ ં  સૌથી   મો�ંુ   શહ�ર   
અમદાવાદ   પણ   રા�યના   સૌથી   વ� ુ  વારંવાર   આવતા   શહ�રોમા ં  સામેલ   છે.   ક�છ�ુ ં  રણ,   મહાન   ભારતીય   સફ�દ   
મીઠા�ુ ં  રણ,   �જુરાતમા ં  જોવાલાયક   આકષ�ણોમા�ં ુ ં  એક   છે.   �ઓ   આ   આકષ�ક   રા�ય   િવશ ે  વ� ુ  �ણવા   માગેં   છે,   
તેમના   માટ�   �જુરાતની   સ�ં�ૃિત   અને   વારસાની   માગ�દિશ�કા   અહ�   છે.   
  
�જુરાતની   કળા   અને   સ�ં�ૃિત:   
  
િવિવધ   પરંપરાઓ   અને   સા�ં�ૃિતક   મા�યતાઓ�ુ ં  સયંોજન,   બ�સુા�ં�ૃિતકતા   �જુરાતની   સ�ં�ૃિત   અને   વારસાની   
નસોમા ં  ચાલે   છે.   �જુરાતની   હ�તકલા   મા�   ભારતમા ં  જ   નહ�   પરં� ુ  સમ�   િવ�મા ં  ��યાત   છે.   ખર�દવા   માટ�   
લોકિ�ય   વ��ઓુમા ં  �જુરાતી   �વલેર�,   ફિન�ચર,   એ��ોઇડર�વાળ�   વ��ઓુ,   પટોળા   સાડ�ઓ,   િમરર   વક� ,   મેટલ   
વક� ,   લેધર   વક�    અને   બેકડ   માટ�ના   લેખોનો   સમાવશે   થાય   છે.   
  
��ૃય,   સગંીત   અને   અ�ય   કલા   �વ�પો   �જુરાતની   સ�ં�ૃિત   અને   વારસાનો   એક   મોટો   ભાગ   છે.   �ગુમ   સગંીત   
�જુરાત�ુ ં  લોક   સગંીત   �વ�પ   છે   �યાર�   ચાર   ��ુય   ��ૃય   �વ�પોમા ં  ગરબા,   દા�ંડયા   રાસ,   ગરબી   અને   પડધરનો   
સમાવશે   થાય   છે.   જો   તમે   કામની   સફર   માટ�   છે�લી   ઘડ�ની   �લાઇ�સની   �લુાકાત   લેતા   હોવ   તો   પણ,   આમાનંા   
ક�ટલાક   �વતં   લોક   �દશ�નને   જોવાની   ખાતર�   કરો.   
  
�જુરાતની   ભાષાઓ:   
  
�જુરાતી   ભાષા   �જુરાતના   વતનીઓ   �ારા   બોલાય   છે.   સ�ં�ૃતમાથંી   મેળવલે,   તે   એક   ઇ�ડો-આય�ન   ભાષા   છે   �   
મા�   �જુરાતમા ં  જ   નહ�   પરં� ુ  સમ�   િવ�મા ં  �યાપકપણે   બોલાય   છે.   અહ�   બોલાતી   અ�ય   �ાદ�િશક   બોલીઓમા ં  
ક�છ�,   ચરોતર�,   કા�ઠયાવાલ   અને   �રુતીનો   સમાવશે   થાય   છે.   જો   ક�,   �જુરાતી   ભાષાની   બોલીઓ   િસવાય,   
�જુરાતમા ં  તેના   પડોશી   રા�યોના   વતનીઓના   એક   િવભાગ   �ારા   અ�ય   ઘણી   ભાષાઓ   બોલાય   છે.   મરાઠ�,   
�હ�દ�,   મારવાડ�,   િસ�ધી   અને   થોડ�   ઉ�ૂ�    બોલાય   છે.   આમ,   અગ�ણત   �જુરાતી   ભાષાઓ   આકષ�ક   �જુરાત   સ�ં�ૃિત   
અને   વારસાનો   મોટો   ભાગ   છે.   
  
�જુરાતના   �રવાજો   અને   ધમ�:   રા�યમા ં   
  
ક�ટલાક   ધમ�   શાિંત�ણૂ�   ર�તે   સહઅ��ત�વ   ધરાવ ે  છે   અને   �જુરાતની   સ�ં�ૃિત   અને   વારસા   પર   ન�ધપા�   અસર   
કર�   છે.   આને   કારણે,   �જુરાતના   �રવાજો   અને   પરંપરાઓ   અિવ�સનીય   ર�તે   વિૈવ�યસભર   છે   �મા ં  મોટાભાગના   
�જુરાતીઓ   અનેક   દ�વી   -દ�વતાઓમા ં  િવ�ાસ   કર�   છે.   તમને   �જુરાતી   લોકો   �ારા   �દિશ�ત   �હ��ુ,   �ન,   ઇ�લામ   
અને   બૌ�   ધમ��ુ ં  ઉ�સાહ�   િમ�ણ   મળશ.ે   આથી,   �ળૂ   વતનીઓ   સ�ં�ુલત   �વનશલૈીની   સાથ ે  કલા�મક   લ�ણો   
અને   િવિવધ   ધાિમ�ક   �થાઓના   િમ�ણને   સ��ૃ   બનાવ ે  છે.   જ�મ,   લ�ન   અને   �ડે   િવિધ   ��ુય�વ ે  ઉજવાય   છે.   
ઉ�ચ   �મા�ંકત   �ા�ણો   જ   આ   િવિધઓ   સાથ ે  સકંળાયેલા   ધાિમ�ક   િવિધઓ   કર�   શક�   છે.   
  
�જુરાતી   સા�ં�ૃિતક   પહ�રવશે:   
  



ર�શમની   રાણી   તર�ક�   પણ   લોકિ�ય   તર�ક�   ઓળખાય   છે,   પટોલા   ર�શમ   �જુરાતના   પરંપરાગત   પહ�રવશેનો   
��ુય   ભાગ   છે.   �જુરાતની   સ�ં�ૃિત   અને   વારસાનો   ન   બદલી   શકાય   તેવો   ભાગ,   �જુરાતના   પરંપરાગત   વ�ો   
ઘણીવાર   �લોક   િ��ટ   અને   ટાઇ-ડાઇ   �ડઝાઇનને   સમાવ ે  છે.   પાનેતર   અને   ઘરચોલાની   ઝર�   અને   ર�શમી   
વણાયેલી   સાડ�ઓમા ં  �જુરાતી   નવવ�ઓૂ   પોતાને   સ�વ ે  છે.   ક�છની   મ�હલાઓ   આભાસ   પહ�ર�   છે,   �   એક   
અલગ   પરંપરાગત   વ�ો   છે.   નવરા�ી   મહો�સવની   અિત   ઉ�સવની   સીઝન   માટ�,   �ીઓ   ચણીયા   ચોલી   પહ�રવા�ુ ં  
પસદં   કર�   છે   �યાર�   ��ુુષો   ક��ડયા   તર�ક�   ઓળખાતો   ��સ   પહ�ર�   છે.   વળ�,   ચાદં�ના   પ�ચીકમ   દાગીના   ક�   �   તેના   
�ળૂને   ક�છમા ં  શોધે   છે   તે   �જુરાતમા ં  એક   અ�ણી   ફ�શન   ���ડ   છે.   
  
�જુરાતી   સા�ં�ૃિતક   ખોરાક:   
  
�જુરાતનો   પહ�રવશે   અને   ખોરાક   �જુરાતની   સ�ં�ૃિત   અને   વારસાનો   મહ�વનો   ભાગ   છે,   �મા ં  મોટાભાગના   
�જુરાતીઓ   ��ુ   શાકાહાર�   છે.   તમે   જોશો   ક�   �જુરાતી   વાનગીઓના   �વાદો   મસાલેદાર,   મીઠા   અને   ખાટા   �વાદ�ુ ં  
મો   mouth◌ું   ચડાવના�ંુ   િમ�ણ   છે.   �જુરાતની   સૌથી   લોકિ�ય   સ�ં�ૃિત   ખા�   પદાથ�   h◌ોકળા,   ખાડંવી,   ફાફડા,   
�ધીયો,   દાળ   વાડા,   હ��ડવો,   થપેલા,   ખાખરા,   ગ�ઠયા   અને   દાળ   li◌ોકળ�   છે.   �યાર�   પણ   તમે   રા�યની   �લુાકાત   
લો,   પછ�   તે   ઇકોનોમી   હોય   ક�   �બઝનેસ   �લાસ   �લાઇટમા ં  હોય,   પરંપરાગત   �જુરાતી   થાળ�   અજમાવી   �ુઓ.   
ખાસ   કર�ને,   તેમા ં  દાળ,   ભાત,   રોટલી,   શાકભા�,   સલાડ,   ફરસાણ   અને   ચાસનો   સમાવશે   થાય   છે,   �   પછ�   હોઠ   
પર   �મે�ક�ગ   કર�   છે.   �જુરાતીઓ   માટ�,   લા��ણક   રાિ�ભોજનમા ં  ખીચડ�-કhi◌ી   અથવા   ભાકર�-શાકનો   સમાવશે   
થાય   છે.   
  
�જુરાતી   કાય�   સ�ં�ૃિત:   
  
કાય�   એ   �જુરાતની   સ�ં�ૃિત   અને   વારસા�ુ ં  મહ�વ�ુ ં  પા�ુ ં  છે.   �યાર�   મોટાભાગના   �જુરાતીઓ   ઉ�ોગપિત   છે,   
અમદાવાદની   �યાપાર�   રાજધાની   અ�ણી   કાપડ   શહ�ર   છે.   તેણે   �જુરાતને   ભારતના   ટોચના ં  industrial�ો�ગક   
શહ�રોમા ં  �થાન   આપવામા ં  મદદ   કર�   છે.   �જુરાતમા ં  મોટ�   સ�ંયામા ં  િવમાની   મથકો   પણ   છે,   �મા ં  અમદાવાદમા ં  
સરદાર   વ�લભભાઈ   પટ�લ   �તરરા���ય   િવમાનમથક   (AMD)   છે.   એરપોટ�    સ�તા   �થાિનક   �લાઇ�સ   �ારા   
અ�ય   મોટા   ભારતીય   શહ�રો   સાથ ે  સાર�   ર�તે   જોડાયે�ુ ં  છે.   ક�ટલાક   �તરરા���ય   �વાસીઓ,   ખાસ   કર�ને   
�એુસએથી   �લાઇ�સમા,ં   અહ�   પણ   આવ ે  છે.   
  
�જુરાતના   તહ�વારો   અને   મેળાઓ   
  
�જુરાતની   િવિવધતાના   વા�તિવક   �વતંતા   અને   રંગો   તેના   અદ�તૂ   તહ�વારો   અને   મેળાઓ   �ારા   જોઇ   શકાય   
છે.   નવરાિ�   મહો�સવ,   રથયા�ા,   �દપાવલી   અને   પતગંો�સવ   �વા   લોકિ�ય   તહ�વારો   દરિમયાન   આ   ન�ધપા�   
રા�યની   �લુાકાત   માટ�   સ�ંયાબધં   લોકો   સ�તી   �લાઇટ   �કુ   કર�   છે.   �જુરાતની   સ�ં�ૃિત   અને   વારસાને   દશા�વતા   
લોકિ�ય   મેળામા ં  મહાદ�વ   મેળો,   ભ�ા   ��ૂણ�મા   મેળો   અને   શામળા�   મેલોનો   સમાવશે   થાય   છે.   ક�છના   રણ   ખાતે   
યો�તો   વાિષ�ક   રણ   ઉ�સવ   મેળો   ચો�સ   અ�ભુવ   હોવો   જોઈએ!   વાઇ��ટ   ફ���ટવલ   �જુરાતી   સગંીત,   ��ૃય   અને   
અદ�તૂ   �ુદરતી   સ�દય�નો   અદ�તૂ   કાિન�વલ   છે.   


