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પ્રસ્તાિના
વિજાપુર તાલુકામાાં આિેલા પ્રાચીન સ્થાપત્યોમાાં ૧૨મી અને ૧૩મી સદીની આસપાસ
બાંધાયેલા કેટલાક ધમમસ્થાનો હતા જે ગુજરાતનાાં અન્ય પ્રાચીન માંદીરોની જેમ મુસલમાન
આક્રમણકારીઓનો વિકાર બનેલા હતા. વિજાપુરમાાં બે િખત ધમમસ્થાનોને મુસલમાનોએ
ભાાંગ્યા.૧ પરાં ત ુ પાછળથી અહહ મરાઠા સમયમાાં આ બધા ધમમસ્થાનો ફરી બાંધાયા, તો કેટલાક
એજ પહરસ્સ્થતીમાાં હાલ પણ વિદ્યમાન છે . વિજાપુર તાલુકામાાં સ્થાપત્યોમાાં ધાવમિક સ્થાપત્યો
મુખ્ય છે આ સ્થાપત્યોમાાં માંહદરો, દે રાસરો, ઉપાશ્રયો, મસ્સ્જદો િગેરેનો સમાિેિ થાય છે . આ
તાલુકામાાં કેટલાક માંહદરો નિા બાંધાયા હતા તો કેટલાક જીણોદ્ધાર પામ્યા હતા.

હહિંદુ સ્થાપત્યો
વિજાપુરમાાં આસોડામાાં આિેલ ુાં જસમલનાથજી માંહદર સોલાંકી કાલીન ગણાય છે , આ
માંહદર નાગર િૈલીમાાં બાંધાયેલ ુાં પાંચાયતન પ્રકારનુ ાં માંહદર છે , આિા માંહદરો ઉત્તર ગુજરાતમાાં
સાંડેર, ધીણોજ, સુણોક, ખાંડોસણમાાં જોિા મળે છે . આ વિિ માંહદર પાંચાયતન સાથે સાંકળાયેલ
એક વિરલ ઉદાહરણ છે . મુખ્ય માંહદર અને તેના ચાર પેટા દે િળો છે . ઉંચી જગતી પર ઉભેલ ુાં
મુખ્ય માંહદર લગભગ સારી સ્સ્થવતમાાં છે . દક્ષિણ-પવિમ પેટા દે િળો અને ઉત્તર-પવિમ મુદ્રાઓ
અનુક્ર્મે સુયમ અને વિષ્ણુને સમવપિત છે . પાાંચ દાદર વિિ માંહદરની ચઢાઈ છે અને પહરસર
િણાગારે લો છે . સાંડેરનાાં માંહદર જેિી ઉંચાઈ છે પરાં ત ુ માંહદરનુ ાં બાાંધકામ મોટુ છે . આ માંહદરનાાં
પ્રાાંગણમાાં પુરાતત્િ વિભાગની અંગ્રેજીમાાં ત્રણ તકતી મુકેલી છે જેનુ લખાણ આ પ્રમાણે છે .
→ This siva temple is a rare example belonging to the panchayatana class having four
subsidiary shrines. The pihole group standing on a high jagati the main temple is almost in
good condition except for the corner.
→ sub-shrines which are ruined. The south-western sub-shrines and the north-western
ones are dedicated to surya and Vishnu respectively. The sub-shrines in the front are
possibly dedicated to the female aspects of siva. The lateral walls of the stairway are
decorated with mouldings and attendant figures.
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→ a feature not found in other solanki temples. The entire structure represents in plan and
elevation to the temple at sander, but is larger and typical for the carvings of the temples of
Gujarat in the 12th century.a.d.૨
િસઈમાાં આિેલ ુાં નીલકાંઠેશ્વર મહાદે િનુ ાં માંહદર રાણક પટે લે વિ.સાં.૧૫૨૫માાં બાંધાિેલ ુાં
હતુ.ાં ૩ આ ઉપરાાંત સોલાંકી કાલીન માંહદર ડાભલામાાં આિેલ ુાં હતુ.ાં શ્રી પાળે શ્વર મહાદે િનુ ાં માંહદર
પાંચાયતન પ્રકારનુ ાં નાગર િૈલીમાાં બાંધાયેલ ઉતકૃષ્ટ સ્થાપત્ય હત.ુાં ૪ આ માંહદરો વિજાપુરનાાં
પ્રાચીન માંહદરોમાાં સમાિેિ થાય છે , આ માંહદરોની િધારે માહહતી પ્રાપ્ત થતી નથી પરાં ત ુ એના
બાાંધકામ, કોતરણી િગેરે બાબતોને જોતા એટલુાં ચોક્કસ કહી િકાય કે આ માંહદરો િૈિ
સાંપ્રદાયમાાં માનનાર સોલાંકી રાજાઓનાાં સમયમાાં બાંધાયેલા હિે. વિજાપુર પાસે લાડોલ ગામમાાં
સોલાંકી કાળનુ ાં હરવસદ્ધમાતાનુ ાં સુપ્રવસદ્ધ માંહદર આિેલ ુાં છે .૫
આ ઉપરાાંત વિજાપુર તાલુકામાાં કેટલાક પ્રાચીન જૈન માંહદરો પણ આિેલા છે . આ માંહદરો
ખાંડેર અિસ્થામાાં પણ પોતાની ભવ્યતાની ચાડી ખાય છે , જેમાાં ફુદે ડા, ઘાાંટુ અને સાંઘપુરમાાં
આિેલા જૈન દે રાસરો પ્રાચીન છે પણ હાલ તે અપ ૂજ્ય અને ખાંડેર અિસ્થામાાં છે તેમાાં રહેલી
પ્રવતમાઓને અન્ય દે રાસરોમાાં પ્રવતષ્ષ્ઠત કરિામાાં આિી હતી. આ બધા જૈન અને હહિંદુ દે િળો
મુસ્સ્લમ આક્રમણકારીઓનો વિકાર બનેલાાં હતા. હાલ વિજાપુરમાાં જે ધાવમિક સ્થાપત્યો આિેલા
છે તેમાાં મોટા ભાગના મરાઠા કાળ દરમ્યાન બાંધાયેલા અને જીણોદ્ધાર પામેલા હતા.
હહિંદુ માંહદરોમાાં વ્યસ્તતઓ દ્વારા બાંધાયેલા માંહદરોનો સમાિેિ થતો હતો. વિજાપુરમાાં
ભાટિાડામાાં બારોટ િહાલા મોકમજીએ લક્ષ્મીનારાયણ માંહદર બાંધાવ્્ુ ાં હત.ુાં વિ.સાં.૧૮૫૩માાં
બનેલાાં આ માંહદરની પ્રવતષ્ઠા વિ.સાં.૧૮૫૬માાં થઈ હતી. જેમાાં લક્ષ્મીનારાયણ અને મુરલીધરની
મ ૂવતિઓ છે . ભાટિાડામાાં બારોટ દામોદર મહોબતસાંગજીએ બાંધાિેલ ુાં રણછોડજીનુ ાં અને
રાધાકૃષ્ણનુ ાં માંહદર, બારોટ ભઈબા ઘેમરસાંગજીએ બાંધાિેલ ુાં ખાખચોકનુ ાં માંહદર અને અંબાજીનુ ાં
માંહદર, બારોટ લીલાભાઈ જેઠીદાસે બાંધાિેલ ુાં િામળાજીનુ ાં માંહદર, બારોટ જેઠાભાઈ સાાંકળભાઈએ
બાંધાિેલ ુાં રામલક્ષ્મણનુ ાં માંહદર, બારોટ ડુગ
ાં ર ભસ્તતએ બાંધાિેલ ુાં ભાદાણી ભાટિાળાનુ ાં માંહદર,
જેઠારામ દિેએ બાંધાિેલ ુાં દ્વારકાધીિનાાં માંહદર હતા. આ ઉપરાાંત દોિીિાડાનુ ાં રાધાકૃષ્ણનુ ાં માંહદર,
નિા કાિીપુરાનુ ાં સ્િામીનારાયણ માંહદર પણ હતા. કાિીપુરાની દક્ષિણબાજુએ કાલીકા માતાનુ ાં
માંહદર ગાયકિાડે વનમેલાાં કાઠીયાિાડનાાં હદિાન વિઠોબા હદિાનજીએ બાંધાવ્્ુ ાં હત,ુ આ માંહદર
બનાિિા માટે મેંણાિાડા પાસે આિેલાાં ખાંડેર દે િળ મહાિીરનાાં અને કેિરીયાજીનાાં પથ્થરોનો
ઉપયોગ કરે લો હતો.૬ આ માંહદરને સરકાર તરફથી િાવષિક િષામસન મળત ુાં હત.ુાં િડનગરનાાં
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મોઢ બ્રાહ્મણકવિ યદુરામનાાં નામથી પ્રવસદ્ધ બનેલા યદુરામનાાં માંહદરમાાં કૃષ્ણની મ ૂવતિ હતી. આ
માંહદરને ગાયકિાડ સરકાર તરફથી િાવષિક િષામસન રૂ.૧૨૦ મળત ુાં હત.ુાં
જીણોદ્ધાર પામેલા માંહદરોમાાં વિિંધ્યિાવસની માતાનુ ાં માંહદર હત.ુાં આણાંદેશ્વર મહાદે િના
માંહદરનો જીણોદ્ધાર વિ.સાં.૧૯૭૮માાં ભટ્ટ મેિાડા જ્ઞાવત તરફથી થયો હતો. લાડોલનાાં માગે
અંબાજી માતાની નાની દે રી માાંથી મોટુ માંહદર બનાિિામાાં આવ્્ુ ાં હત.ુાં
વિજાપુર પાસે મહેશ્વર ગામમાાં મવસયા કે માહેશ્વર મહાદે િનુ ાં માંહદર આિેલ ુાં છે . જેમાાં
િસ્તતની યોવનક્ષલિંગની પ ૂજા થાય છે , આ પ્રકારનાાં કેટલાક યોવનક્ષલિંગો ગુજરાતમાાંથી મળી
આવ્યા છે . એમાાં આ માંહદરનાાં યોવનક્ષલિંગનો સમાિેિ થાય છે .૭

જૈન સ્થાપત્યો
જૈન સ્થાપત્યનાાં િેત્રે બાંધાયેલાાં કે જીણોદ્ધાર થયેલાાં માંહદરોમાાં ઘર દે રાસરો, ધાબાબાંધી,
ુ ાલ-તેજપાલે ક્ષચિંતામણી
અને વિખરબાંધી માંહદરોનો સમાિેિ થતો હતો. વિજાપુરમાાં િસ્તપ
પાશ્વમનાથનાાં દે રાસરનો જીણોદ્ધાર કરાવ્યો હતો એમ દે સાઈ મોહનભાઈ દલીચાંદે એક જૂની
પટ્ટાિલી જૈન કોન્ફરન્સ હેરલ્ડમાાં છપાિી હતી તેમા જણાવ્્ુ ાં હત.ુ મુસલમાન િાસકોનાાં
સમયમાાંઆ દે રાસર તોડિામાાં આવ્્ુ ાં હત ુાં અને ક્ષચિંતામણી પાશ્વમનાથની પ્રવતમાને ભાટિાડામાાં
એક બ્રહ્મભટ્ટને ત્યાાં ગુપ્ત રીતે જાળિિામાાં આિી હતી. બારોટ છોટાલાલ કાલીદાસનાાં જણાવ્યાાં
પ્રમાણે અમારા િડિાએ જ્યારે ગાયકિાડી રાજની સ્થાપના થઈ અને જૈન સાંઘે ભાટિાડામાાં
દે રાસર બાાંધિા માાંડ્ુ ાં ત્યારે બારોટ માંગલજી જિકરણે શ્રી સાંઘને પ્રવતમા વિ.સાં ૧૮૩૧માાં
સોપી. વિ.સાં. ૧૮૫૦માાં દોિી હઠીસાંગ નાનાભાઈએ ક્ષચિંતામક્ષણ પાશ્વમનાથની પ્રવતમાને ગાદીએ
બેસાડી. વિજાપુરમાાં આ દે રાસર સૌથી મોટુાં હત,ુાં જે ભાટિાડાના નાકે લહુડી પોિાળ પાસે
આિેલ ુાં હતુ.ાં આ દે રાસરમાાં પાષાણની પ્રવતમાઓ પર વિ.સાં. ૧૭૦૬, ૧૫૨૭ અને એક પટ્ટ પર
૧૩૨૪ની સાલ સાથે લેખો લખેલા હતા. જેમાના કેટલાક ઘસાઈ ગયા હતા. અને કેટલાક
િાાંચિાની સગિડનાાં અભાિે િાાંચી િકાતા નથી.૮

વિજાપુરમાાં ચોથીયાનાાં કોટમાાં આિેલ ુાં બે માળનુ ાં શ્રી મહાિીર સ્િામીનુ ાં દે રાસર
વિ.સાં.૧૯૦૯માાં અમદાિાદનાાં ઝિેરી િખતચાંદ દોલતચાંદે બાંધાવ્્ુ ાં હત.ુાં મહાિીર સ્િામીની
પ્રવતમાાં પર વિ.સાં ૧૭૦૬નો લેખ લખેલો છે .૯ શ્રી િાસુપ ૂજ્ય સ્િામીનુ ાં દે રાસર િખારીયા િેઠ
Page | 16

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

Research Guru

Volume-3 (September, 2014)

(ISSN: 2349-266X)

િીરચાંદ રૂપચાંદે વિ.સાં.૧૯૩૦-૩૨માાં બાંધાવ્્ુ છે . િેઠ બેચરદાસ િીરચાંદે વિ.સાં. ૧૮૭૨ની
સાલમાાં

ચોથીઆના

કોટમાાં

શ્રી

િાસ્ન્તનાથજીનુ ાં

િીખરબાંધી

દે રાસર

બાંધાવ્્ુ.ાં

શ્રી

વિજ્યાનાંદસ ૂહરએ તેની પ્રવતષ્ઠા કરી છે . િા.મ ૂળચાંદ હીરાચાંદની વિધિા શ્રાવિકા તેજકોર ઉફે
ુ ાથજીનુ ાં દે રાસર વિ.સાં ૧૯૨૭માાં રૂ.૧૦,૦૦૦ ખચી બાંધાવ્્ુાં છે . ખાંભાતથી
નિી કાકીએ શ્રી કુાંથન
ુ ાથની પ્રવતમાને તેજકોર કાકી લાવ્યા અને તેમની મ ૂલનાયક તરીકે પ્રવતષ્ઠા કરી. શ્રી
શ્રી કુાંથન
સાંભિનાથની પ્રવતમાને ઘાાંટુથી માંગાિી હતી. શ્રી ઋષભદે િજી કેિરીયાજીનુ ાં વિખરબાંધી દે રાસર
મ ૂવતિની પ્રવતષ્ઠા વિ.સાં. ૧૮૬૬માાં િેઠ ખ ૂબચાંદભાઈ દોિીએ કરી હતી. શ્રી અરનાથનુ ાં નાનુ ાં
વિખર વિનાનુ ાં દે રાસર વિ.સાં.૧૮૭૩માાં દોિી હઠીસીંગ નાના અને હેમચાંદ નાનાએ બાંધાવ્્ુ ાં હત.ુાં
શ્રી ગોડી પાશ્વમનાથનાાં દે રાસરની જગ્યાએ ઘર દે રાસર હત.ુાં પછી બાંધાયેલા આ દે રાસરનાાં
બાાંધકામમાાં િેઠ જનિા વપતાાંબર, િેઠ જૂમખા િેલજી, િેઠ મોહનલાલ જેઠા, િેઠ લલ્લુભાઈ
જીિરાજ, િેઠ દલસુખ નથુ િગેરે હતા. શ્રી પદ્માિતીના દે રાસરમાાંથી ગોડી પાશ્વમનાથની મ ૂવતિ
લઈને વિ.સાં.૧૯૪૫નાાં માઘ સુદી ત્રયાદે િીના રોજ પ્રવતષ્ઠા કરી હતી. શ્રી પદ્માિતીના
દે રાસરમાાં મ ૂળ નાયક તરીકે શ્રી આહદશ્વરની પ્રવતમાાં હતી. તેની પ્રવતષ્ઠા િેઠ બેચરદાસ િીરચાંદે
કરાિી હતી. તેની જમણી બાજુએ શ્રી પદ્માિતીની અને ડાભી બાજુએ શ્રી સરસ્િતીદે િીની મ ૂવતિ
છે . વિ.સાં. ૧૯૫૧માાં નથુભાઈ કુબેરે તેની પ્રવતષ્ઠા કરાિી હતી.

મહુડી કે જે હાલ માણસા તાલુકામાાં સમાિેિ થયેલ ુાં છે . પરાં ત ુ તેનો ઈવતહાસ વિજાપુર
સાથે જોડાયેલો હોઈ અહહ તેના વિિે ઉલ્લેખ કરે લો છે . મહુડી ગામમાાં શ્રી ઘાંટાકણમ મહાિીરનુ ાં
માંહદર લાંબચોરસ ઘાટનુ ાં પ ૂિામક્ષભમુખ ધાબાબાંધી દે રાસર છે . એનાાં પવિમ છે ડે કરે લા ગભમગહૃ માાં
ધનુષ્ય-બાણ ધારણ કરે લા િીર ઘાંટાકણમની દ્વદ્વભુજ ઊભી મ ૂવતિની પ્રવતષ્ઠા શ્રીમદ્ બુદ્વદ્ધસાગર
સ ૂરીશ્વરજીએ કરી હતી. જૈન િાસનનાાં બાિન િીરો પૈકી ત્રીસમા િીર ઘાંટાકણમ મહાિીર છે . પદ્મ
પ્રભુસ્િામીનાાં દે રાસરમાાં શ્રી પદ્મસ્િામી, શ્રી આહદશ્વર સ્િામી, શ્રી ચાંદ્રપ્રભુસ્િામીની પ્રવતષ્ઠા
શ્રીમદ્ બુદ્વદ્ધસાગર સ ૂરીશ્વરજીએ વિ.સાં. ૧૯૭૪માાં માગિર સુદ-૬નાાં હદિસે કરી હતી.૧૦
વિજાપુર તાલુકાનાાં ગામોમાાં વિખરબાંધી, ઘુમ્મટબાંધી અને ઘર દે રાસરો હતા. ગેરીતામાાં
પાશ્વમનાથજી અને િાસુપ ૂજ્યજી, કોલિડામાાં આદીનાથ, પામોલમાાં િાાંવતનાથજી, ગિાડામાાં
સાંભિનાથજી અને પાશ્વમનાથજી, લાડોલમાાં પાશ્વમનાથજી અને િાાંવતનાથજી, સરદારપુરમાાં
નેમીનાથજી, પેઢામલી ગામમાાં પાશ્વમનાથજી, ફુદે ડામાાં સુમવતનાથજી, આગલોડમાાં કલ્યાણ
પાશ્વમનાથજી અને સુમવતનાથજી, નિા સાંઘપુરમાાં ચાંદ્ર પ્રભુસ્િામી, કુકરિાડામાાં આદીનાથજી,
રણાસણમાાં િામળા પાશ્વમનાથજી, પુધરામાાં
ાં
આદીનાથજી, વપલિાઈમાાં પદ્મપ્રભુજી, વિહારમાાં
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પાશ્વમનાથજી, ટીંટોદણમાાં સુમવતનાથજી, બીલોદરામાાં સાંભિનાથજી, ચરાડામાાં િાાંવતનાથજી,
આજોલમાાં પદ્મપ્રભુજી, લાકરોડામાાં િાાંવતનાથજી િગેરે મ ૂળનાયકોનાાં દે રાસરો છે .૧૧

અન્ય જૈન સ્થાપત્યો
જૈન વિદ્યાિાળાની પવિમે હદિાએ જૈન જ્ઞાન માંહદર વિ.સાં ૧૯૭૬માાં તૈયાર કરિામાાં
આવ્્ુાં હતુ.ાં આ જ્ઞાન માંહદરમાાં પ્રિેિતાાં સામે દક્ષિણ ભીંત પર આરસમાાં લેખ કોતરિામાાં
આવ્યો હતો.

૧૨

બુદ્વદ્ધસાગર સ ૂહરશ્વરજીએ વિ.સાં.૧૯૭૪નુ ાં ચોમાસુ ાં વિજાપુરમાાં વિહાર કયો અને સાંઘની
આગળ જ્ઞાન માંહદરનો ઉપદે િ આપ્યો અને ફાંડ કરિામાાં આવ્્ુ.ાં બે િષમમાાં જ્ઞાન માંહદર પ ૂણમ
થ્ુ.ાં આ જ્ઞાન માંહદરનો િેઠ મણીભાઈ દલપતભાઈ, િેઠ જગાભાઈ દલપતભાઈ, િેઠ જીિણચાંદ
ધરમચાંદ િગેરે જૈન િેઠો ઉપરાાંત િડોદરા રાજ્યનાાં હદિાન શ્રી્ુત મનુભાઈ, સ ૂબા વનિંબાલકર
તથા સર સ ૂબા ગોવિિંદજીભાઈ હાથીભાઈ, સ ૂબા રામલાલભાઈ તથા નાયબ સ ૂબા ગોખલેએ આ
જ્ઞાન માંહદરની મુલાકાત લીધી હતી.

ઉપાશ્રયોમાાં સાંિેગીનો

ઉપાશ્રય,

શ્રાવિકોનો

ઉપાશ્રય,

અણુસરુ ગચ્છનો

ઉપાશ્રય,

શ્રીદે િસ ૂહરગચ્છનો ઉપાશ્રય, િડી પોિાળનો ઉપાશ્રય અને શ્રી લઘુપોિાળનો ઉપાશ્રયનો
સમાિેિ થતો હતો.

મસ્ુ સ્લમ સ્થાપત્યો
મુસ્સ્લમ સ્થાપત્ય િેત્રે વિજાપુરમાાં જૂના સ્થાપત્યોમાાં ઈદગાહ અને કેટલીક મસ્સ્જદોનુ ાં
વનમામણ ૧૩મી સદી પછી થ્ુ.ાં વિજાપુરમાાં આિેલા મુસ્સ્લમ સ્થાપત્યોમાાં માત્ર ધાવમિક સ્થાપત્યો
જ

હતા.

જેમાાં-

પીંજારાની

મસ્સ્જદ,

વિ.સાં.૧૯૬૨માાં

બાંધાયેલી

કબ્રસ્તાનની

મસ્સ્જદ,

વિ.સાં.૧૯૭૬માાં બાંધાયેલ ફૈ જુદ્દીન મીયાનો રોજો, જહાનીયા સાહેબ જ્યાાં િસતા હતા ત્યાાં તેમના
નામથી જહાનીયા મસ્સ્જદ બાાંધિામાાં આિી, સૈયદની કે કસ્બાતી મસ્સ્જદ, કાજીની મસ્સ્જદ,
િોરિાડમાાં જુમ્મા મસ્સ્જદ આિેલી, કસાઈિાડાની મસ્સ્જદ િગેરે જૂનાાં સ્થાપત્યો આિેલા હતા.
જેનો સમયાાંતરે જીણોદ્ધાર કરિામાાં આિેલો હતો.
કસાઈિાડાના ચોરાની મસ્સ્જદમાાં એક લેખ હતો તેનો ગુજરાતીમાાં તરજુમો નીચે પ્રમાણે થાયPage | 18
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૧. ઈશ્વરના નામ સાથે િરૂ કરૂાં છાં.
૨. ઔરાં ગિાહ બાદિાહના સમયમાાં સરદારપુર મહોલ્લો િસેલો સદરહુ બાદિાહનાાં િખતમાાં.
૩. સૈયદ હાસમ કોતિાલે ઈશ્વર ઈચ્છાથી િસાિેલ.ુાં
૪. ખુદાના હક
ુ મથી તૈયાર કરી િસાવ્્ુ ાં છે .
તારીખ ૧ માહે જમાદી ઉલ અબલ સને ૧૦૧૦ હીજરી. કસાઈિાડાની મસ્સ્જદમાાં પથ્થર
ઉપર લેખ છે તે ગુજરાતીમાાંતખ્ત બાદિાહ ઔરાં ગિાહ.
િીજાપુર જાાંગીરખાન શ્રીબદર.
મયાન પરસર દર પરિાસ
સૈયદ ટીિમ કોતિાલ કામદારે ક્ુમ છે સાંિત ૧૭૪૦ િષે િૈિાખ માસે.
ગામની આથમણી હદિાએ સ્ટેિન પાસે ઈદગાહ હતી ત્યાાં િચ્ચોિચ બેઠકની જગ્યાએ
અરબીમાાં લેખ હતો તેન ુ ાં ગુજરાતી ભાષાાંતર નીચે પ્રમાણે છે .૧. આથી પહેલા અહી જફરખાન બાબીએ ઈદગાહની પ્રવતષ્ઠા કરે લી.
૨. તે પુરાણી અને ખાંડીત થિાથી ઘણી મુદ્દતથઈ ગઈ હતી.
૩. તેથી પછી નિીન પ્રવતષ્ઠા ઈશ્વર ઈચ્છાથી કરિામાાં આિી.
૪. મુજાહીદખાાં અલીનેક આદતિાલાએ પ્રવતષ્ઠા બીજીિાર નિીન કરાિી.
૫. જ્યારે આ ઈમારત તૈયાર થઈ તે બીનાનો લેખ લખિામાાં આવ્યો.
૬. આકાિી દે િોએ કહ્યુ કે આ ઈદગાહ શ્રેષ્ઠ ને ઉત્તમ તૈયાર થઈ છે સને ૧૦૬૩ હીજરી.
પાટણ ગુજરાતની સુબાગીરી ઉપર હીજરી સન ૭૯૪માાં જફરખાન આવ્યા. હીજરી સન
૮૧૦માાં જફરખાન િેરપુરમાાં ગુજરાતના સુલ્તાન થયા અને મુઝફરિાહ નામ ધારણ ક્ુ.મ
હદલ્હીના બાદિાહ અલ્લાઉદ્દીન ખલજીના ગુજરાત પાટણના સેનાવધપવત ઝફરખાને વિજાપુરની
ઈદગાહ બનાિી. હીજરી સન ૮૦૧માાં ઝફરખાને બાંધાિેલો ઈદગાહ જીણમ થઈ ગયો ત્યારે
પાલનપુરના હદિાન મુજાદખાન કે જે અમદાિાદના સુબા થયા હતા, તે વિજાપુરમાાં બાંદોબસ્ત
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કરિા સારૂ િીસ િષમ રહ્યા હતા. તેમણે ઈદગાહ સુધરાવ્યો, હીજરી સન ૧૦૬૩માાં દુરસ્ત
કરાવ્યો. વિ.સાં.૧૯૬૨માાં કાગદી વ્હોરા ઉસમાનભાઈએ તથા મીર સૈયદુમીયા બાજુમીયા
િગેરેએ મુસલમાનોના ઈદગાહના ફાંડમાાંથી ઈદગાહ ત્રીજીિાર સુધરાવ્યો. જફરખાન પછી
આિરે ૨૬૨ િષે ઈદગાહનો જીણોદ્વાર થયો. તે પછી ઈ.સ ૧૯૦૫ આસપાસ જીણોદ્વાર થયો
હતો.૧૩
વિજાપુરમાાં આિેલા ઈસ્લામીક ધાવમિક સ્થાપત્યો નીચે પ્રમાણે છે .

પીંજારાની મસ્સ્િદ:પીંજારાની મસ્સ્જદની જગ્યાએ પહેલા હબ
ુ ાં ડ જૈનોનુ ાં માંહદર અને ઔષધિાળા હતી.
ઔરાં ગઝેબ બાદિાહના આજુ-બાજુના કાળમાાં તે તોડી પાડિામાાં આવ્્ુ.ાં અને ત્યા મસ્જીદ
બાાંધિામાાં આિી. પુરીબાઈ નામની શ્રાવિકાને મુસલમાન બનાિિામાાં આિી; તેની હાલ ત્યાાં
કબર છે , તે કબર દરિાજામાાં પેસતા ડાબી બાજુ છે , અને ઉત્તર તરફ દરિાજામાાં પેસતાાં જમણી
બાજુએ ભોંયરૂ હતુ અને તેમા પ્રવતમાઓ હતી. હાલ ભોંયરૂ પ ૂરી નાખિામાાં આવ્્ુ ાં છે . આ જગ્યા
બુદ્વદ્ધસાગર મહરાજે જાતે જોએલી છે તેઓ તેમણે ઉલ્લેખ તેમના પુસ્તક વિજાપુર વ ૃત્તાાંતમાાં કયો
છે .
મસ્જીદ જૂની થિાથી વિ.સાં.૧૯૭૧ની સાલમાાં નિી બાંધાિી છે ; તેમ છતા હાલ પ ૂિમના
દે રાસરના અિિેષો જોિા મળે છે . મસ્જીદનુ ાં બાાંધકામ આકષમક છે .૧૪

કબ્રસ્તાનમાાં આિેલી મસ્સ્િદ:મીયા સૈયદભાઈ રહીમભાઈ કાગદીએ વિ.સાં.૧૯૬૨માાં આ મસ્સ્જદ બાંધાિી છે . ખલીફા
રહેમાનિાહ કાદરીની કબર મસ્સ્જદ પાસે લીંબડીની નીચે છે , તે હાફીઝ ફકીર હતા. તેમણે વિ.સાં
૧૯૫૪ના ફાગણ સુહદ પ ૂનમનાાં રોજ દે હ ત્યાગ કયો હતો.૧૫

ફૈ જુદ્દીન મીયાન ાંુ રોઝુ:કબ્રસ્તાનની પાસે આંબલી પાસે કાજી ફૈ જુદ્દીન િલ્લીઉદ્દીનનો રોઝો છે . વિ.સાં.૧૯૭૬માાં
તે રોઝો એક િષમમાાં પુરો કરિામાાં આવ્યો છે . ફૈ જુદ્દીન મીયા ગરીબોને દાન કરતા અને તેમણે
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કુરાનનો સારો અભ્યાસ કયો હતો. હહન્દુઓની સાથે સારી રીતે હળી મળી રહેતા હતા. હહિંન્દુમુસલમાનનાાં સાંપ માટે સારો ભાગ ભજિતા હતા. તે મરણ પામ્યા ત્યારે મહાજને પાખી પાળી
હતી. મુસલમાનોએ પાાંજરાપોળમાાં રૂવપયા આપિા માાંડયા હતા, પણ મહાજને તેમની મોટાઈની
ખાતર લીધા નહોતા, બુદ્વદ્ધસાગર મહારાજે પાખી પાળિા ખાસ ઉપદે િ કયો હતો.૧૬

જાનીયા મસ્સ્િદ:ફકીર મહમદ સાહેબનાાં ભાણેજ મગ્દુમ અને જહાનીયા એ બે પીર સાહેબ હતા. મક્કામાાં
હજ કરિા માટે તે બન્ને ફકીર મહમદ સાહેબની સાથે ગયા હતા. જહાનીયા સાહેબ જ્યાાં િસતા
હતા ત્યાાં તેમના નામથી જહાનીયા મસ્સ્જદ બાાંધિામાાં આિી. તે મસ્સ્જદ જૂની થિાથી સાંિત
૧૯૭૧માાં જીણોદ્વાર કરિામાાં આવ્યો છે . મસ્જીદની જગ્યા વિિાળ છે . તે મસ્સ્જદની પાસે પહેલા
હાફીજોની િસ્તી આિરે સિાસો ઘરની હતી. માદન ખેતરમાાં ચાન સૈયદની કબર છે .
વિજાપુરમાાં પહેલી માદનિાળી કબર થઈ હતી. માદનમાાં પહેલાાં મસ્સ્જદ હતી. સૈયદ
અતાઉલ્લાની ત્યાાં કબર હતી, તેની પાસે મસ્સ્જદ હતી, માદણનુ ાં ખેતર સુલ્તાને સૈયદને આપ્્ુ ાં
હતુ.ાં સિમના

પહેલા વિજાપુરના મુસલમાનોમાાં સૈયદ આવ્યા હતા. પહેલા વિજાપુરમાાં

પીંજારાના હજાર ઘર હતા અને વ્હોરાનાાં સાતસો ઘર હતા.૧૭

કસ્બાતી કે િૈયદની મસ્સ્િદ:આ મસ્સ્જદ વિિેની માહહતી બુદ્વદ્ધસાગર મહારાજે તેમના વિજાપુર વ ૃત્તાાંતમાાં આ પ્રમાણે
આપેલી છે : વિ.સાં.૧૫૩૦ લગભગની અગર તે પછીની આ મસ્સ્જદ હોય એમ લાગે છે . મસ્સ્જદ
સાથે કસ્બાતીનો ચોરો છે . કસ્બાતીનુ ાં િચમસ્િ પહેલા વિજાપુરમાાં ઘણુ હત.ુ આ મસ્સ્જદ સૈયદની
કે કસ્બાતી કહેિાયા છે . જાનીયા મસ્સ્જદ પછી આ મસ્સ્જદ બાંધાિી હોય એમ લાગે છે હાલમાાં
આ મસ્સ્જદ જીણમ થઈ ગઈ છે .૧૮

કાજીની મસ્સ્િદ:ચૌટામાાં વિદ્યાિાળા પાસે દક્ષિણે કાજીની મસ્સ્જદ હતી. તે પહેલા જીણમ હતી હાલ
સુધારિામાાં આિી છે . તેમા મુસલમાનો નમાજ પઢે છે . તેની પાસે કાજીિાડો છે . ત્યાાં પહેલા
ગામનાાં કાજી રહેતા હતા.૧૯
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િોરિાડની જુમ્મા મસ્સ્િદ:િોરિાડમાાં જુમ્મા મસ્સ્જદ આિેલી હતી. અને ત્યાાં શુક્રિારે ગામનાાં તથા આજુ-બાજુનાાં
મુસલમાનો નમાજ પઢિા આિતા હતા. મસ્સ્જદ સ્િચ્છ અને વિિાળ છે . ચૌટાની િચ્ચો-િચ્ચ
આ મસ્સ્જદ છે . તે મોટામાાં મોટી મસ્સ્જદ છે .
દોિીિાડાથી ચક્કર જતાાં કસાઈઓની િસાહત છે જેને કસાઈિાડો પણ કહે છે , અહહ
મસ્સ્જદ આિેલી છે . આ મસ્સ્જદ જૂની છે , અને તેને સમરાિિામાાં આિેલી છે . મસ્સ્જદ પાસે એક
જૂન ુ લીંબડાનુ ાં ઝાડ હતુ.ાં
વિજાપુરમાાં કસાઈિાડા અને મુમનિાડામાાંથી તાજીયાનાાં ઝુલુસ નીકળે છે . મુમનિાડાના
તાજીયા છે લ્લા સિાસો િષમથી થાય છે . િરુઆતમાાં ગાયકિાડ સરકારના ખચે તાજીયા
નીકળતા હતા પાછળથી તે બાંધ કરિામાાં આવ્્ુ ાં હત.ુ ૨૦
વિજાપુરમાાં પીંજારાની મસ્સ્જદ પાસે કબ્રસ્તાન આિેલ ુ હત.ુાં જૂના બજારમાાં એક
ઓરડીમાાં અહમદ સૈયદ અને ઈલ્મુદ્દીન સૈયદની કબર હતી. મકરાણી દરિાજા પાસે ત્રણ કબર
હતી. તેમા એક ગેબનિાહ અને એક ગાંઝપીરની હતી. દે િરામ કાિીની હિેલીમાાં ગુલમહમદ
મીયા અને જાનમહમદ મીયાની કબર હતી. મેણાિાડા પાસે િેખ ુ સૈયદપીરની કબર હતી.
રામપુરા(કુિાયડા) જિાના રસ્તે િચ્ચે કનકપુરા ગામ પાસે અબુિલ િાહ પીરની દરગાહ હતી.
લાડોલના રસ્તે પાાંચપીરની દરગાહ હતી. ખત્રી કુિા ચાર રસ્તા વિસનગર રોડ પર ટે કરા પર
બાલાપીરની અને મીરા દાતારની કબર હતી. મોટા કબ્રસ્તાનમાાં દાદા ફકીર મહમદ સાહેબની
કબર હતી, તે પ્રાચીન હતી. મહેસાણા હાઈિે પર બાિા દરાજની કબર હતી, હાઈિે ચાર રસ્તે
મતત ુ સાહેબની કબર હતી. માદાનના ખેતરની દક્ષિણે અંગારિાહની કબર હતી. નાની
િોરિાડમાાં મસ્તાનની કબર હતી. િોરિાડનાાં નાકે ગેબનિાહની કબર હતી. આ ઉપરાાંત
સૈયદની મસ્સ્જદમાાં મારૂફમીયાની કબર હતી. છાપરીયામાાં મીરજાન સૈયદની કબર હતી.
મુમનિાડામાાં ઉલ્લસર પીરની કબર હતી.૨૧ આજે પણ આ દરગાહો અને કબરો વિજાપુરમાાં
મોજૂદ છે .
જુના વિજાપુરમાાં વિજલદે િ રાજાએ મુસલમાનોને િસિા દીધા નહોતા. તેથી તેઓ
વિજાપુરના કોટની આથમણી હદિાએ િાસ કયો. દાદા ફકીર મહમદ સાહેબના પહેલાાં
વિજાપુરમાાં એક સદી પહેલા મુસલમાનો િસ્યાાં હિે એમ અનુમાન કરી િકાય છે .
ઈ.સ.૧૨૯૭માાં અલ્લાઉદ્દીને કરણ િાઘેલાને હરાવ્યો તે પહેલા વસદ્ધરાજ અને કુમારપાળના
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િખતમાાં મુસલમાનો પાટણ અને ખાંભાત જેિા સ્થળોએ િસિા લાગ્યા હતા. તેથી આ સમયમાાં
વિજાપુરમાાં પણ મુસલમાનો િસ્યા હોય તેમ અનુમાન કરી િકાય છે . ગુજરાતમાાં મસ્સ્જદોના
વનમામણ કે જીણોદ્ધારને લગતા અરબી-ફારસી વિલાલેખો રાધનપુર, પાટણ, મહેસાણા, વસદ્ધપુર,
અમદાિાદ, િડોદરા, વિજાપુર, ખાંભાત, જામનગર, સમી, ધોળકા, દાહોદ િગેરે સ્થળોએ મળે
છે .૨૫

અન્ય સ્થાપત્યો
વિજાપુર તાલુકામાાં ગાયકિાડ સમયમાાં સરકારી િહીિટનાાં અને સાિમજવનક એમ બે
પ્રકારનાાં દે િસ્થાનો હતાાં.૨૨ સરકારી િહીિટનાાં દે િસ્થાનો અને તેની સાંખ્યા- કેલીસણા-૩,
કોલિડા-૪, ખરોડ-૨, માલોસણ-૨, ચડાસણા-૧, વપલિાઈ-૧, ખરણા-૧, બોરૂ-૨, પુધ
ાં રા-૨,
માંડાલી ખરોડ-૨, વિજાપુર-૯, વિહાર-૪નો સમાિેિ થતો હતો.
સાિમજવનક દે િસ્થાનો અને તેની સાંખ્યા- અંબાસણ-૧, આજોલ-૫, અભરામપુરા-૧,
કુકરિાડા-૩,

ખરોડ-૬,

ગિાડા-૨,

ગોઝારીયા-૪,

ચડાસણા-૨,

જત્રાલ-૪,
ાં

તાતોસણ-૩,

દે લિાડ-૨, પામોલ-૧, પાલડી વ્યાસ-૧, વપલિાઈ-૪, પુધ
ાં રા-૩, બામણિા-૪, ક્ષબલીયા-૨,
માંડાલી ખરોડ-૨, માલોસણ-૩, રણાસણ-૪, રીદ્રોલ-૨, લાડોલ-૪, વિજાપુર-૨૫, વિહાર-૨,
િેડા-૧, સુદરપુ
ાં
ર-૨, આગલોડ મોટાિાસ-૩, ચાાંગોદ-૧, લોદરા-૩, મલાિ ઈનામી અને મલાિ
ખાલસા બન્ને ભાગમાાં એક-એક, અમરાપુરા-૩, આસોડા-૧, ઉબખલ-૩, ખરણા-૩, ગેરીતા(િાટો
તળપદ)-૪, ચરાડા-૩, ડાભલા-૩, દગાિાડીયા-૧, દે િડા-૩, પડુસ્મા-૩, પારસા-૨, પાલડી
રાઠોડ-૧, બોરૂ-૨, િડાસણ-૨, સમૌ-૬, ખાટા આંબા-૨, ગલથરા-૨, ધમેડા-૧, પેઢામલી-૩,
અંબોડ-૨, કુિાદરા-૩, ગણેિપુરા-૨, ઘાાંટુ ધનપુરા-૧, ટીંટોદણ-૪, ક્ષબલોદરા-૬, મહડ
ુ ી-૩,
માંડાલી વિહાર-૩, માણેકપુર મકાખાડ-૬, રાં ગપુર-૨, લાકરોડા-૪, િસઈ-૧૦, સાંઘપુર-૨,
હરણાહોડા-૧નો સમાિેિ થતો હતો.
ધાવમિક સ્થાપત્યો ઉપરાાંત વિજાપુર તાલુકામાાં ઈ.સ.૧૮૯૩-૯૪માાં વિજાપુર િહીિટદાર
કચેરી રાજ્યના એન્જીનીયર ખાતાએ બાાંધી હતી. આ કચેરી બાાંધિાનો કુલ ખચમ રૂ.૩૯૮૪૫
આવ્યો હતો.
આ તાલુકાનાાં સ્થાપત્યોમાાં ધમમિાળાઓનો સમાિેિ કરી િકાય છે જેમાાં વિજાપુરમાાં
મકરાણી દરિાજા પાસે ભટ્ટ મેિાડા ધમમિાળા આિેલી હતી. આ જ્ઞાવતની ધમમિાળા પાંડયા
રૂગદે િે બાંધાિી હતી. દોિીિાડામાાં અમદાિાદનાાં િેઠ હઠીસીંગ કેિરીભાઈએ ધમમિાળા બાંધાિી
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હતી. મુસાફરો માટે વિ.સાં ૧૯૬૦માાં િેઠ ચુનીલાલ મણીયારે પોતાના વપતાનાાં સ્મરણાથે
ધમમિાળા બાંધાિી હતી.૨૩
સાિમજવનક ધમમિાળા આજોલ, કુકરિાડા, કોલિડા, ખરોડ, ગિાડા, ગોઝારીયા,
ચડાસણા, તાતોસણ, વપલિાઈ, માલોસણ, વિજાપુર, આગલોડ, લોદરા, ખરણા, પડુસ્મા,
માણેકપુર(ડાભલા), સમૌ, સોલૈયા, મહુડી, માંડાલી વિહાર, માણેકપુર મકાખાડ, િસઈ િગેરે
ગામોમાાં એક હતી. ટીંટોદણ, બીલોદરા ગામોમાાં બે અને ગેરીતા ગામમાાં ત્રણ ધમમિાળાઓ હતી.
અન્ય સ્થાપત્યોમાાં પશુઓ માટે નાાં પાાંજરાપોળનો સમાિેિ થાય છે . વિજાપુર તાલુકામાાં
સાંઘપુર-મહુડીનાાં રસ્તા પર પાાંજરાપોળનુ ાં મકાન આિેલ ુાં હત.ુ જે વિ.સાં.૧૯૪૦માાં િેઠ હાથીભાઈ
મલુકચાંદ, દોિી ભિાન મલુકચાંદ, મલુકચાંદ િીરચાંદ િગેરેની આગેિાનીથી ખોડા ઢોરોની
પાાંજરાપોળ બાંધાિી હતી. આ પાાંજરાપોળ માટે ખેતરો અને દુકાનો જૈનો તરફથી આપિામાાં
આવ્યા હતા. બીજી પાાંજરાપોળ દિા પોરિાડ શ્રાવિક ઉગરી ભાંડારણે વિ.સાં.૧૮૫૦માાં બાંધાિી
હતી. જે દે િરામ કાિીરામની હિેલી સામે આિેલી હતી. આ ઉપરાાંત િેઠ દયાચાંદ ધરમચાંદની
ખોડા ઢોરોની પાાંજરાપોળ વિ.સાં.૧૯૦૫માાં બાાંધિામાાં આિી હતી, જે દોિી િાડાની સામે હતી.
ત્યાથી તે બાલ્યામાઢની સામે વિ.સાં.૨૦૪૬માાં પુનઃ બાાંધિામા આિી, ત્યાથી ફરીથી
ઈ.સ.૨૦૧૩માાં ગોવિિંદપુરા ચોકડી ઉપર બનાિિામાાં આવ્્ુ ાં છે . નાની જગ્યાથી િરૂ થયેલી આ
ધાવમિક પ્રવ ૃવત્ત આજે વિિાળ જગ્યામાાં બનાિિામાાં આિી છે , જે વિજાપુરનાાં જીિદયા પ્રેમી
લોકોની દાન પુણ્યતાાં કેટલી ઉમદા છે તે સ ૂચિે છે .
આ ઉપરાાંત વિજાપુરમાાં િાિ-િાિડી, કુાંડ, કુિાઓ અને ચબુતરા જેિાાં સ્થાપત્યો પણ
આિેલાાં છે જેમાાં હાલ મહેશ્વરમાાં બારોટ િહાલા મોહકમ અને રણાસણનાાં માગે િાિ આિેલી છે ,
વિજાપુરની ઉત્તરે મોટુ તળાિ છે , અને તેની િચ્ચે ચાિડા રાજા રત્નાહદત્યએ બાંધાિેલો કુાંડ
આિેલો છે . વિજાપુરમાાં િેરાિાસણમાાં જૈન શ્રાવિકા હદિાળીબાઈએ ચબ ૂતરો કરાવ્યો હતો. તેનો
લેખ હતો “દે સાઈ અમથાલાલ સાાંકળદાસની વિધિા હદિાળીબાઈએ આ ચબ ૂતરો બાંધાિી,
કાયમ રકમ કબુતરોને અનાજ માટે આપી છે , તે પાસે એક ઓરડો ચોપાડિાળો બાંધાિી
સાિમજવનક ધમામદા મુક્યો છે ”૨૪ વિજાપુરમાાં ચૌટા િચ્ચે એક ચબુતરા પર લેખ છે , આ ચબુતરો
મહાજને બાંધાવ્યો હતો. તેનાાં પર દાણા નાાંખિામાટે ચઢિા એક નીસરણી કરાિી હતી.
આ ઉપરાાંત વિજાપુરમાાં વિ.સાં. ૧૯૩૦માાં સરકારી દિાખાનુ ાં પણ સ્થાપિામાાં આવ્્ુ હતુ,
િહીિટદાર, મુનસફ, ફોજદારની એમ અનુક્રમે ત્રણ કચેરીઓ વિ.સાં.૧૯૪૮માાં બાાંધિામાાં આિી
હતી, િેઠ મગનલાલ કાંકુચદ
ાં ે સાં.૧૯૭૨ની સાલમાાં બોડીંગ બાંધાવ્્ુ ાં હત ુ. હાલ વિજાપુરમાાં
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બસસ્ટેિનની સામે ઠક્કરબાપા છાત્રાલય આિેલ ુાં છે જેની સ્થાપના ઈ.સ.૧૯૫૩માાં થઈ હતી
અને તે સરકાર દ્વારા સાંચાક્ષલત છે . વિ. સાં.૧૯૨૫માાં પોસ્ટઓફીસ સ્થપાઈ, સાં.૧૯૫૭માાં રે લિેની
િરુઆત થઈ, આરામગૃહની સ્થાપના સાં.૧૯૬૮માાં થઈ, સાિમજવનક લાઈબ્રેરીની સ્થાપના
ઈ.સ.૧૯૧૩માાં થઈ, જેમાાં અંદાજીત િીસ હજાર જેટલાાં પુસ્તકો છે .૨૫
આમ, વિજાપુર તાલુકામાાં ઉપર મુજબનાાં સ્થાપત્યો આિેલા છે , આ સ્થાપત્યોમાાં કેટલાક
જતનનાાં અભાિે હાલ જીણમ અિસ્થામાાં છે એક સમયે આ સ્થાપત્યોએ વિજાપુરનાાં લોકોનાાં
વિકાસ માટે મહત્િનુ ાં યોગદાન આપ્્ુ ાં હત ુાં તેને અહહ નોંધી છે , હજુ પણ એિી સાંસ્થાઓ છે કે
જેમણે તેનો વિકાસ પણ કયો છે .

પાદનોંધ:૧.“શ્રીમદ્

બુધ્ધ્ધસાગરસ ૂહરશ્વર મહારાજ”, ગુજરાત વિજાપુર (વિદ્યાપુર) બ ૃહદવ ૃત્તાાંત, શ્રી

અધ્યાત્મજ્ઞાન પ્રસારક માંડળ,મુબ
ાં ઈ,દ્વદ્વતીય આવ ૃવત્ત, ઈ.સ.૧૯૨૫, પ ૃ.૨.
૨. રૂબરૂ મુલાકાતનાાં આધારે .
૩. િાસ્ત્રી હહરપ્રસાદ.જી, ‘ઈવતહાસના સાધન તરીકે ગુજરાતના અક્ષભલેખ’, ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ
માંડળ, ઈ.સ.૧૯૮૩, પ્રથમ આવ ૃવત્ત, અમદાિાદ, પ ૃ.૨૮.
૪. રૂબરૂ મુલાકાતનાાં આધારે .
૫. રૂબરૂ મુલાકાતનાાં આધારે .
૬.“શ્રીમદ્ બુધ્ધ્ધસાગરસ ૂહરશ્વર મહારાજ”, ગુજરાત વિજાપુર (વિદ્યાપુર) બ ૃહદવ ૃત્તાાંત, પ ૂિોતત.૧,
પ ૃ.૧૦૭.
૭. ગૌદાની હહરભાઈ આર, ‘ ગુજરાતમાાં ક્ષલિંગ પ ૂજા અને ગુજરાતનાાં વિિક્ષલિંગો ’, પવથક,
ઈ.સ.૧૯૭૨, સાં-૨૦૨૮, ઓતટોબર, િષમ-૧૨, અંક-૧, પ ૃ.૯૩.
૮.“શ્રીમદ્ બુધ્ધ્ધસાગરસ ૂહરશ્વર મહારાજ”, ગુજરાત વિજાપુર (વિદ્યાપુર) બ ૃહદવ ૃત્તાાંત, પ ૂિોતત.૧,
પ ૃ.૪૧,૪૨.
૯. એજન, પ ૃ.૫૨.
૧૦. મહુડી, માહહતીખાત ુાં ગુજરાત રાજ્ય, ગાાંધીનગર, પ ૃ. નથી.
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૧૧. જૈન તીથમ સાંગ્રહ ભાગ-૧લો, િેઠ કલ્યાણજી આંણદજી, ઝિેરી િાડ, અમદાિાદ, પ્રથમ
આવ ૃવત્ત, ઈ.સ.૧૯૫૩, પ ૃ.૧૭૯.
૧૨.“શ્રીમદ્

બુધ્ધ્ધસાગરસ ૂહરશ્વર

મહારાજ”,

ગુજરાત

વિજાપુર

(વિદ્યાપુર)

બ ૃહદવ ૃત્તાાંત,

પ ૂિોતત.૧, પ ૃ.૮૦ થી ૮૪ અને મુલાકાત આધારે .
૧૩.“શ્રીમદ્

બુધ્ધ્ધસાગરસ ૂહરશ્વર

મહારાજ”,

ગુજરાત

વિજાપુર

(વિદ્યાપુર)

બ ૃહદવ ૃત્તાાંત,

મહારાજ”,

ગુજરાત

વિજાપુર

(વિદ્યાપુર)

બ ૃહદવ ૃત્તાાંત,

મહારાજ”,

ગુજરાત

વિજાપુર

(વિદ્યાપુર)

બ ૃહદવ ૃત્તાાંત,

પ ૂિોતત.૧, પ ૃ.૧૫૫,૧૫૬.
૧૪. એજન, પ ૃ.૧૫૬.
૧૫. એજન, પ ૃ.૧૫૬,૧૫૭.
૧૬. એજન, પ ૃ.૧૫૭,૧૫૮.
૧૭. એજન, પ ૃ.૧૫૮,૧૫૯.
૧૮.“શ્રીમદ્

બુધ્ધ્ધસાગરસ ૂહરશ્વર

પ ૂિોતત.૧, પ ૃ.૧૫૯.
૧૯. એજન, પ ૃ.૧૫૯.
૨૦.“શ્રીમદ્

બુધ્ધ્ધસાગરસ ૂહરશ્વર

પ ૂિોતત.૧, પ ૃ.૧૬૦.
૨૧. િાસ્ત્રી હહરપ્રસાદ.જી, ‘ઈવતહાસના સાધન તરીકે ગુજરાતના અક્ષભલેખ’, ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ
માંડળ, ઈ.સ.૧૯૮૩, પ્રથમ આવ ૃવત્ત, અમદાિાદ, પ ૃ.૩૨.
૨૨. ગામિાર માહહતીનુ ાં પુસ્તક’, િડોદરા સરકારી છાપખાનુ,ાં સન-૧૯૩૯, પ ૃ.૮૨૫, ૮૩૩,
૮૪૧, ૮૪૯, ૮૫૭.
૨૩.“શ્રીમદ્

બુધ્ધ્ધસાગરસ ૂહરશ્વર

મહારાજ”,

ગુજરાત

વિજાપુર

(વિદ્યાપુર)

બ ૃહદવ ૃત્તાાંત,

પ ૂિોતત.૧, પ ૃ.૧૧૬,૧૧૭.
૨૪. એજન, પ ૃ.૧૧૪.
૨૫. એજન, પ ૃ.૧૧૮.
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