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આધનુ નક વભમની વાત અજામફીઓ
નભત્રો આધનુ નક વભમની વાત અજામફીઓ નલળે ભાહશતી ભેલીએ તે શેરા પ્રાચીન વભમની
ુ ફ છે .
વાત અજામફીઓ નલે થોડી ભાહશતી ભેલી રઈએ.જે નીચે મજ



ઈજીપ્તના નયાભીડ



ુ ળું
ઝીમવ ન ુંુ ત



ુ ળું
યશોડ્વ ન ુંુ ત



એરાક્ઝાન્દ્રીમા ની દીલાદાુંડી



ભોઝોરવ ની કફય



ુ ળું
આર્ટે ભીવ ન ુંુ ત



ફેફીરોન ના ફગીચા

નભત્રો અશી આણે આધનુ નક વભમ ની વાત અજામફી નલે ભાહશતી ભેલલાની છે જે નીચે
ુ ફ છે .દયે ક અજામફી નલે અરગ અરગ ોસ્ર્ટ ભાું ભાહશતી આલાભાું આલળે અશી આજે
મજ
આણે પ્રથભ અજામફી ચચચેન ઇત્વા નલે ભાહશતી ભેલીશ ુંુ
ચચચેન ઇત્વા

ચીચેન-ઇત્ઝા એક નલળા  ૂલવ-કોરુંચફમન યુ ાતાત્લીક સ્થ છે જે આજના ભેક્ક્વકોના ઉત્તયી
ભધ્મ યકુ તાન દ્વીકલ્ ભાું આલેર છે .આ સ્થ ભામા વુંસ્કૃનત દ્વાયા ફુંધાય ુંુ છે .ચીચેન ઇત્ઝા

ઉત્તયી ભામા નીચાણ ક્ષેત્રન ુંુ ભેવો અભેહયકન કાગણના  ૂલવ વુંસ્કાયી અંત્મ વુંસ્કાયી કા થી
ુ ી એક મખ્
ુ મ ક્ષેત્રીમ કેંરીમ ચફિંદુ યહ્.ું ુ આ સ્થ લાસ્ત ુ
રઈ અંત્મવુંસ્કાયી કાના  ૂલવ બાગ સધ
ુ તા પ્રદનળિત કયે છે , જે “ભેક્ક્વકયણ” અને ભધ્મ ભેક્ક્વકોભાું જોલા ભતી લાસ્ત ુ
કાની નલર
ુ ી નલસ્તયે રી છે .
ળૈરીઓથી ળરુ થઈ ને ઉત્તય ભેક્ક્વકોના નીચાણ ક્ષેત્રની પ્યકુ લાસ્ત ુ ળૈરી સધ
આ ક્ષેત્રભાું ભધ્મ ભેક્ક્વકન ળૈચરની શાજયીને એક લખત વીધ ુંુ સ્થાુંતય કે ભધ્મ ભેક્ક્વકો યના
નલજમન ુંુ હયણાભ ભાનલાભાું આલતી શતી ણ ભોર્ટા બાગના આધનુ નક તાયણો આ ક્ષેત્રભાું અભામા વુંસ્કનૃ તના અશીં ના અક્સ્તત્લને વાુંસ્કનૃ તક પેરાલાન ુંુ હયણાભ ભાને છે .
ચીચેન ઈત્ઝાના ખુંડેય શલે વભલામી ભાચરકીની છે . અને તેના વાયવુંબાની જલાફદાયી
ભેક્ક્વકોના યાષ્ટ્રીમ ઐનતશાવીક અને ભાનલલુંળળાસ્ત્ર વુંસ્થાનની છે . જો કે આ સ્ભાયકોની
ુ ની અજામફી તયીકે વુંદ
નીચેની ભ ૂનભ નનજી યીતે ફફાવકાનો કુ ટુંુ ફની છે .અલાવચીન યગ
કયામેરો ભમ વુંસ્કૃનતનો ચચચેન ઇત્વા નગયનો ીયાભીડ આજે ણ ભોજુદ છે .ઈ.વ.1200 છી
લપ્ુ ત ફનેરા એ નગયના ફીજા ઐનતશાનવક ફાુંધકાભો ના તો બાુંગ્મા ત ૂર્ટયા અલળેો નવલામ
ફીજુ ું કશ ુંુ ફચય ુંુ નથી. ણ એક હકલ્રો 24 ભીર્ટય ઉંચો ીયાભીડ અકફુંધ છે .દયે ક વાઈડે તેનો
ામો 60 ભીર્ટય રાુંફો છે .આયોશણ ભાર્ટે ચાયે મ ફાજુએ 91 ગથીમા ફનાલલાભાું આવ્મા
છે .ગથીમાની ફુંને તયપ ત્રાુંવ રેતા ીયાભીડને 9 ર્ટે યેવભાું લશેંચી દે લાભાું આવ્મો
છે .ગાથીમાની કુ ર વુંખ્મા 364 છે જે લવના હદલવો સ ૂચલે છે .જમાયે 9 ર્ટે યેવ ભમ વુંસ્કૃનત ના
ુ ફ લવના નલ ભહશના સ ૂચલે છે .નયાનભડની ર્ટોચ ય ધાનભિક નલનધઓ ભાર્ટે ન ુંુ
કેરેન્દ્ડય મજ
દે લારમ છે ,જમાું છે લ્રા  ૂજાાઠ 1224 ભાું કયામા શતા એ છી આ નગયનો તન કાર ળરુ
થમો.ઈજીપ્તના નલયાર્ટ નયાનભડની વયખાભણીએ ચચચેન ઇત્વા નો ીયાભીડ ફહુ ળાનદાય
નથી.છતાું ણ ફહુ ચચચિત ભમ વુંસ્કૃનત ને રીધે તેને નલશ્વની આધનુ નક અજામફીભાું સ્થાન
ભળય ુંુ છે .
આલતા અંકભાું આધનુ નક અજામફી નુંફય -2 તાજ ભશાર નલે ભાહશતી આલાભાું આલળે
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