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તારં ગા જૈન તીથથ : એક ઐતતહાતિક અધ્યયન
મહેશ વી.ચૌધરી (ધોળાકુ વા પ્રાથતમક શાળા, તા-માણિા, જી-ગાંધીનગર)
ગુજયાતના ભ ૂ ૃષ્ટ ય ભશેવાણા જીલ્રો તત વ્ય ૂશાત્ભક સ્થાન ધયાલે છે . પ્રાગૈતતશાતવક
કાથી

તેનો

ઈતતશાવ

અયં બામ

છે

.

ેઢાભરી,નોડડમા,ધયોઈ

ને

લરાવણાભાંથી

ઈ.વ.૧૮૯૩ભાં યોફટટ બ્રુળફ્રૂટ નાભના ભ ૂતયળાસ્ત્રીએ ઈ.વ.  ૂલે ચાવ શજાયથી એક રાખ લટ
 ૂલેના અડદભાનલના શતથમાયો ળોધ્મા શતા. રાંઘણજના અંધાડયમા ટીંફા ના ખોદકાભભાંથી
નીકે રા ભનુષ્મ ને પ્રાણીઓના લળેો તો શડપ્ન ને ભોશે-જો-દડો કયતા ણ જૂના છે .એ
વભમે ભે રા ભાનલ ખોયીના લળેોભાં તે વભમની વજૉયીના ચચહ્નો ુયાલીડો ભાટે ભશત્લના
છે .1
ૌયાચણક કાભાં ણ સ્કંદુયણ ને ધભાટ યન્મુયાણ જેલા ઉુયાણોભાં ણ ભશેવાણા
જીલ્રો અનતટ કે યાંત પ્રદે ળના બાગ તયીકે લણટલામો છે . તલતલધ  ૂયનો ને ગ્રંથોભાં
તાયં ગા,લડનગય,ભોઢેયા ને ફેચયાજી તાલુકાઓને જુદાજુદા ક્ષેત્ર તયીકે સ્થાન ાયુ ં છે .
અનતટયુ નુ ં ાટનગય લડનગય શોલાનુ ં જણામ છે .
ુ ) અ ફધા કા
ભૌમટકા,નુભૌમટકાર,ગુપ્તયુગ,ભૈત્રક,ચાલુક્ય (વોરંકી ને સુલણટયગ
ભશેવાણાની ગડયભા ને સ્સ્ભતાની વાક્ષી  ૂયતા ઉબા છે વલ્તનતકા,ભોગરકા,ભયાઠાકા
ને

ગામકલાડી ળાવન ણ ભશેવાણાના ગલટ ઈતતશાવને વંગ્રશે છે . રોકમુખે ભશેવાણા નગય

ભેવજી ચાલડા નાભના યાજ ૂતે લવાવ્યુ ં શોલાનુ ં કશેલામ છે . જમતવિંશ બ્રહ્મબટ્ટ નાભના કતલએ વને
૧૯૩૨ભાં પ્રાચીન કતલતાભાં લણટવ્મા મુજફ વંલત ૧૪૧૪ એટરે કે ઈ.વ.૧૩૫૮ભા બાદયલા સુદની
દળભે ભેવજી ચાલડાએ તોયણલાા ભાતાની સ્થાના કયી ભશેવાણા ગાભણો ામો નાખ્મો શતો.2
તે છી ગાભના વ્સ્લતનુ ં તોયણ ફાંધલાભાં અવ્યુ.ં ભશેવાણાની સ્થાનાભાં એકભાત્ર વાક્ષી
તોયણલાી ભાતા ૬૪૯ લટથી ખંડ દીલાની જ્મોત પ્રગટાલી જીલ્રાની તલકાવ જ્મોત પ્રવયાલી
યહ્યા છે .
ગામકલાડોએ તેભનુ ં યાજ્મ લડોદયાભાં સ્થાપ્યુ ં ત્માયે ઉત્તય ગુજયાતભાં લશીલટ ભાટે
યાજધાનીની વંદગી ાટણ ઉય ઉતાયી. અ સ્થ તેભને દૂ ય ડત ુ ં શત.ુ ં તેથી તેઓએ ઉત્તય
પ્રાંતના લડા ભથક તયીકે પ્રાચીન ળશેય કડીને લડું ભથક ફનાવ્યુ ં શત.ુ ં વલ્તનત કાથી ‘ ડકલ્રે
કડી ’ તયીકે કડી પ્રાંત સ્સ્તત્લભાં શતો. ૧૯૦૨ ભાં ગામકલાડ પ્રાંતનુ ં લડું ભથક ભશેવાણા રાવ્મા
ને

(૧). દશેગાભ, (૨). આંતયસ ૂફા, (૩). કડી, (૪). ાટણ ,(૫). લડનગય, (૬).તલવનગય ,

(૭). ખેયાલુ , (૮). તલજાુય એભ અઠ ભશારભાં ઉત્તય પ્રાંતને લશેચલાભાં અવ્મો.

ભશેવાણા
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પ્રાંતભાં ગામકલાડે નાંખર
ે ી ૨૫૭ ભાઈર ની યે લ્લે તા.૨૧/૩/૧૮૮૭ થી પ્રાંતના મુવાપયોને
વગલડ અી યશી છે .
૪૪૮૪.૧૦ ચો.કી.ભી. ક્ષેત્રપ ધયાલતો ભશેવાણા જીલ્રો શારના ગાંધીનગય ને ાટણ
જીલ્રાનો ફનેરો શતો. ઈ.વ. ૧૯૯૭ભાં ગુજયાત યાજ્મની ફયાફય ભધ્મભાં અલેરા ભશેવાણા
જીલ્રાભાંથી ાટણ જીલ્રો છૂટો ડયા છી ૯ તાલુકાનો ફનેરો ભશેવાણા જીલ્રો નેક
તલતળષ્ટતોઓ ધયફીને ફેઠો છે . નલયચના મુજફ શાર અ જીલ્રાભાં (૧) ભશેવાણા, (૨) તલવનગય,
(૩) તલજાુય, (૪) લડનગય, (૫) ખેયાલુ, (૬) વતરાવણા, (૭) ઊંઝા, (૮) ફેચયાજી, (૯) કડી
તાલુકાઓનો વભાલેળ થામ છે .
ઉયોક્ત નલ તાલુકાઓભાં વતરાવણા તાલુકો નોંધાત્ર સ્થાન ધયાલે છે . કાયણકે જૈન
તીથટ સ્થાન તાયં ગા વતરાવણા તાલુકાને ધન્મતા અ છે . ઉય જણાવ્મા મુજફની તાલુકાઓની
નલયચના  ૂલે તાયં ગા  ખેયાલુ તાલુકાનો એક બાગ શત ુ ં ,યં ત ુ લશીલટી વયતા નલા યચામેરા
વતરાવણા તાલુકાભાં તયં ગનો વભાલેળ કયામો શતો.
શલે લાત કયીએ અ તાયં ગા તીથટના ઈતતશાવની જૈનોને લટતીમ સ્થો ય તીથટધાભો
સ્થલાભાં ત્મંત રૂચી શતી.  ૂલટ બાત સ્સ્થત ભગધભાં ર્ટ્ ત ાશ્વની તનલાટણ ભ ૂતભ વમ્ભેદળૈર કે
વમ્ભેત તળખય , ભધ્મપ્રદે ળભાં વોનાગીડય કનાટ ટકભાં શ્રલણ-ફેરગો (શ્રભણ-ફેરગો),કોપ્ણ
ને ર્ુમ્ફચ,તથા તિભ બાયતભાં વૌયાષ્રભાં ઉજ્જજ્મંતચગડય (ચગયનાય) તેભજ ળત્ુજ્
ં મચગડય
ું ો) ને યાજસ્થાનભાં ર્ુદ
(ળેત્જ
ટ ાચગડય ડકિંલા અર્ુ લટત તથા જાફારીુય (જારોય)નો
કાંચનચગડય પ્રતવધ્ધ છે . એ જ લટતીમતીથોની શ્રેણીભાં ઉત્તય ગુજયાતભાં ડાલરા (યલલ્રી)ની
ટેકયીઓભાં અલેરા તાયં ગાણા જજનેશ્વયશ્રી જજતનાથનાતીથટને મ ૂકી ળકામ.૩

ટીંફા ગાભ ાવે

ખંડેય ડકલ્રા છીની ટે કયીઓની લચ્ચે ભધ્મકારીન તયં ગનો શેરાં ભોઢા અગના પ્રકાયભાં
તીથંકય યભાત્ભાશ્રી જીતનાથ નો શ્વેતાંફય વંપ્રદામનો ભંડદય વમ ૂશ ને છી તયત જ ાછ
તેની તિભે જયા ઉંચાણભાં ડદગંફય વંપ્રદામના તધકાયીનુ ં નાનાં-નાનાં જજનારમોનુ ં ઝૂભખુ ં અલી
યહ્ું છે .
‘ તાયં ગા ’

ચબધાનની વ્યુત્તત ને ઈતતશાવ તલળે એકદભ સ્ષ્ટતા નથી. લતટભાને

સ્સ્તત્લભાણન જૈનભંડદયોથી તલળે પ્રાચીન એલી કોઈ ભશામાતનક ર્ુદ્ધ વંપ્રદામની નાની ફૌદ્ધ
ગુપાઓભાંથી એકભાં અઠભાં ળતકના અંત મા નલભી ળતીના પ્રાયં બે મ ૂકી ળકામ તેલી ફૌદ્ધ દે લી
તાયા બગલતીની ઉાસ્મ મ ૂતતિ છે . ( ચચત્ર ૩૯ ) કશેલામ છે કે, શી રગબગ ૧૨૦૦ ફૂટ (૩૪૦
ભીટય ) ઉંચા લટત યથી ફૌદ્ધ દે લી તાયની મ ૂતતિ ભી અલલાથી અ સ્થ ‘ તાયં ગા ’ તયીકે
પ્રતવદ્ધ થયુ.ં ૪

ફૌદ્ધ દે લીઓભાં તાયા મુખ્મ છે . એના નેક સ્લરૂ છે . વદા સ્લરૂભાં એ ડાફા
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શાથભાં ઉત્ર ધાયણ કયે છે . જ્મયે એનો જભણો શાથ લયમુદ્રાભાં શોમ છે . તાયાઓ જુદાજુદા ધ્માની
ર્ુદ્ધોભાંથી ઉદબલી શોમ એવુ ં ભનામ છે .૫
ગુજયાતભાંથી તાયની એક-ફે મ ૂતતિઓ ભી છે . તેભાં તાયં ગા લટત ઉય અલેરી તાયણધાયણથી ઓખાતી તાયાની મ ૂતતિઓ મુખ્મ છે . તાયં ગા લટત ઉય જજતનાથ બગલાનના
ભંડદયની ાછની ફાજુ નીચે ઉતયતાં, એક ગુપાભાં તાયની તેભજ ફીજી નાની-નાની નલ મ ૂતતિઓ
ફેવાડેરી છે , તેને ત્માંના અડદલાવીઓ તાયણભાતા તયીકે ઓખાલે છે . અ ગુપાભાં એટલું ફધુ ં
અંધારું છે કે તેભની ફીજી પ્રતતભાઓ સ્ષ્ટ યીતે ઓખલી ળક્ય છે .૬
અ ગુપાથી થોડે દૂ ય એક નાની દશેયીભાં તાયાની ચાય ફૂટ ઉંચી સુદય
ં
મ ૂતતિ ફેવાડેરી છે ,
તેને ધાડયણી ભાતા તયીકે ઓખલાભાં અલે છે . ધાયણ ભાતા તયીકે ઓખાતી પ્રતતભા ફૌદ્ધ
મ ૂતતિતલજ્ઞાનભાં જણાવ્મા પ્રભાણે લયદ તાયાની શોલાનું જણામ છે . અ પ્રતતભા ધોા અયવભાંથી
ફનાલેરી શોઈ,તેભાં દે લી રચરતાવનલાી કભ ય ફેઠેરાં, તેભનો ડાફો ગ લાે રો જમાયે
જભણો ગ રટકતો, નીચેના કભ ઉય મ ૂકેરો ,શાથ ફે, તે ૈકી જભણો શાથ ત ૂટે રો શોલા છતાં
તેના લળેો ઉયથી તેભાં લયદમુદ્રા જણામ છે . ભાથા ઉય મુકુટથી ઉંચે ક્ષોભ્મની પ્રતતભા
ને તેની ફંને ફાજુ ાંખોલાા તેભજ ફે શાથે ુષ્ભાા કડીને ફેઠેરાં તલદ્યાધયો ,ભાથાની
ાછ પ્રબાભંડ, ળયીય ઉય રંકાયો ધાયણ કયે રી તાયાની અ એક નુભ પ્રતતભા શોવુ ં
જણામ છે . તાયં ગાથી શેરાં બીભુય ાવે તાયણ-ધાયણ ભાતાનુ ં ભંડદય ટે કયા ઉય અલેલ ું છે .
દૂ યથી દે ખાતી ચગડયભાાઓ લનયાજી ને તેભાંથી વાય થતાં ઝયણાંઓના ખખ નાદથી
લાતાલયણ લધુ અશરાદક ફને છે . દં તકથા મુજફ શીં અલેરા તાયણ-ધાયણ ભાતાને બેંવને
ાડી જન્ભતાં જ પ્રવાદ ધયાલલાનો ને ગયફો મ ૂકલાનો ડયલાજ પ્રચચરત છે .૭
શ્વેતાંફય વંપ્રદામના ર્ ૃશદગચ્છીમ અચામટશ્રી વભપ્રબસ ૂડયના ભશાયાષ્રી પ્રકૃતતભાં તનફદ્ધ
જજનધભટપ્રતતફોધ અંતગટત લેણી-લત્વયાજ નાભના યાજાએ શી તાયાદે લીની સ્થાના કયે રી ને
ત્માં અગ ‘ તાયાઉય ’ એટરે કે ‘ તાયાુય ’ નાભનુ ં ગાભ લવેલ ું અવું કથન ભે છે . અ કોઈ ભ ૂ
ભોટી લવાશત-નગય જેલડી શોલાનો વંબલ ન શોતાં તેન ુ ં વ્મલશાયભાં નાભ ‘ તાયાગ્રાભ ’ ને તેના
યથી ભ્રંળ ‘ તાયાગાભ ’ , ‘ તાયાગાંલ ’ જેવુ ં થઈ ‘ તાયં ગા ’ ફન્યુ ં શોમ તેલો વંબલ છે .
શીંના (ને વાથે જ અર્ુના) ભધ્મકાના ચબરેખોભાં તેનાં તાયં ગક , તાયણદુગટ , તાયણગઢ
જેલાં ચબધાનો પ્રાપ્ત થામ છે , જે તલળે શીં અગ ઉય તનદે ળ થળે.
યં ત ુ તાયાુય લસ્મા શેરાં શીં કોઈ જૈનન સ્થાન શોલાનો વંબલ નડશલત ્ છે . ડદગંફયે તય
વંપ્રદામના, વંબલતઃ દચક્ષણાત્મ, જૈન કતાટશ્રી

જટાતવિંશનંદીના લયાંગચડયત (પ્રામઃ ૭ભી ળતી)

નાભના જૈન ૌયાચણક ગ્રંથભાં અનતટયુ ને વયસ્લતી લચ્ચે ભચણભાન લટત ને યાજા લયાંગે
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ફંધાલેરા જજનારમ નો ઉલ્રેખ અલે છે . અ ભચણભાન લટત તે જ ભધ્મકાનો તાયં ગા લટત
ુ ના ુયાલાઓભાંના કોઈ જ
શોલાનું સ ૂચન થયું છે . રફત શીંથી ભતી જૈન પ્રાચીન લસ્તઓ
૧૧ભી વદી  ૂલટના નથી. શી ડદગંફય તધકાય નીચેના ભંડદયની ાછની શાડીભાં એક દે યીકુદયતી ગુપા અલેરી છે , જેભાં (ચેર વંપ્રદામના) જૈન મુતનઓ ધ્માન કયતા શોલાની યં યા છે .
તાયં ગા વંફધ
ં અજુફાજુનાં પ્રાચીન સ્થાનોની તલગતો શી દે લાનુ ં વંદબટગત ન શોઈ શલે
મુખ્મ લાત ય અલીએ.
જજનારમ છે .

તાયં ગા લટત ય બવ્મ ચોગાનની લચ્ચોલચ બગલા જજતનાથનુ ં

કશેલામ છે કે, ગુજયાતના યાજા કુભાયાે વંલત ૧૨૧૬ની અવાવ અ ચૈત્મ

ફંધાલેલ.ું ૮ તેના પ્રાંગણભાં એક દે યીભાં સુયચક્ષત સ્તંબ ય કુભાયાના ળાવનના અંતતભ લટનો
રેખ છે .

ભંડદયભાંથી ભંત્રીશ્વય લસ્તુારે

વં.૧૨૮૫ (ઈ.વ.૧૨૨૯)ભાં ખત્તક વભેત બયાલેરી

પ્રતતભાઓના ફે રેખ પ્રાપ્મ થમા છે , જેની પ્રતતષ્ઠા એભના કુરગુરુ નાગેન્દ્રગચ્છીમ અચામટશ્રી
તલજમવેન સ ૂડયએ કેયેરી.

લસ્તુા-તેજાના વભકારીન લયર્ડુ ડમા કુટુંફના દે રલાડાઈ

લ ૂણલવડશની દે લકુચરકાના વં.૧૨૯૬ના પ્રળસ્સ્તરેખ મુજફ એભના તયપથી ણ શી જજનચફિંફ
વડશત ખત્તક કયાલલાભાં અલેરો, જે ઈ.વ.૧૨૪૦ ને વં.૧૩૦૫ / ઈ.વ.૧૨૪૮ ને ૧૨૪૯ભાં
શીં

યાજ્ગચ્છીમ

લાદીદ્ર

શ્રી

ધભટઘોસ ૂડયની

યં યાના

અચામટશ્રી

ભુલનચંદ્રસ ૂડય

એ

જજતનાથનાં ફે ચફિંફોની પ્રતતષ્ઠા કયાલેરી. અજે તો રફત્ત રેખો જ લતળષ્ટ યહ્યા છે , મ ૂ
ચફિંફો નષ્ટ થઈ ચ ૂક્યા છે .
૧૫ભાં ળતકના ભધ્મબાગભાં યચામેરા મુતનશ્રી યત્નભંડનગચણકૃત ઉદે ળતયં ચગણી તથા
સુકૃતવાગય ગ્રંથોની નોંધને અધાયે ભારલભંત્રી  ૃથ્લીધય (ેથડ) ુત્ર ઝાંઝણ શીં ગમાગચ્છીમ
અચામટશ્રી ધભટઘોસ ૂડય વંગાથે પ્રામઃ ઈસ્લી૧૨૬૪ભાં વંઘ વડશત માત્રાથે અલેરા ને ૧૩ભા
ળતકના અંત બાગે ખયતયગચ્છીમ ત ૃતીમ અચામટશ્રી જજનચંદ્રસ ૂડય

ણ વંઘ વડશત લંદના દે લા

અલી ગમેરા. અભ, તાયં ગાની ૧૩ભાં ળતકભાં તીથટરૂે ખ્માતત ફની ચ ૂકેરી.૯
કુભાયાના નુગાભી જ્જ્ારે, ૂલે ોતાના ગાદીલાયવારૂે ફાતર કયલાની વરાશ
અનાય ભંત્રીઓ ( ભશાભાત્મ ક્દી,ભંત્રી અમ્રબટ્ટ ) ને કાચરકા વલટજ્ઞશ્રી શેભચંદ્રાચામટના
ટ્ટતળષ્મ અચામટશ્રી યાભચંદ્રને ક્રુયતા ૂલટક ભાયી નંખાવ્મા,ને કુભાયાે તેભજ તેના  ૂલોક્ત
ભંત્રીઓએ કયાલેર જીનારમોનાઉત્થાન કયાલેર.

તેભાંથી તયં ગના ભશાન જીનાલ્મને કેલી યીતે

યુસ્ક્ત ૂલટક ાટણના શ્રેષ્ટીઅબડ લવાશ દ્વાયા ફચાલી રેલાભાં અવ્યુ ં તે વંફધ
ં ની શકીકત
ું
નાગેન્દ્રગચ્છીમ શ્રી ભેરુતગાચામટ
ના પ્રફંધચચિંતાભણી

(વં.૧૩૬૫ /ઈ.વ. ૧૩૦૫) ને છીના

કેટરાક પ્રફંધોભાં નોધામેરી છે .
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યં ત ુ ૧૪ભા ળતકના પ્રાયં બે થમેરા મુસ્સ્રભ અક્રભણ (રાઉદ્દીન ખીરજીનુ ં અક્રભણ)
વભમે ને ડશરતન યના મુસ્સ્રભ અક્રભણ ને ળાવન દયમ્માન ગુજયાતના ભોટા બાગના
બ્રાહ્મણીમ ને જૈન ભંડદયો ખંડડત થમા ને કેટરાંમણો ઘયમ ૂથી તલનાળ કયલાભાં અવ્મો, જે
વાટાભાંથી તાયં ગાનું અ ચૈત્મ ફચી ળકેલ ું નશીં.

એ વંફધ
ં ની નોંધ ૧૫ભા વૌકાના પ્રથભ

ચયણભાં તાગચ્છીમ અચામટશ્રી મુતનસુદયસ
ં
ૂડયના જજનસ્તોત્ર યત્નકો અંતગટત “ શ્રીતાયણદુગાટ રંકાયશ્રીજીતનાથસ્લાભીસ્તોત્ર ”ભાં રેલાભાં અલી છે . ત્માં કહ્યા મુજફ ભરેચ્છો દ્વાયા થમેરા બંગ
શ્વાત ઈડયના વંઘાતધતત વાધુ ગોતલિંદે અયાવણના અયવનુ ં ન ૂતન ચફિંફ ઘડાલી તેભાં ુનઃ
પ્રતતષ્ઠા

કયાલેરી,

અચામટશ્રી

વોભસુદયસ
ં
ૂડયના

પ્રતળષ્ટ

પ્રતતષ્ઠાવોભના

વોભવૌબાગ્મકાવ્મ

(વં.૧૫૨૪/ઈ.વ.૧૪૬૮) નુવાય ગોતલિંદશ્રેષ્ષ્ટએ અચામટશ્રી વોભસુદયસ
ં
ૂડય ાવે પ્રતતષ્ઠા કયાલેરી,
જે

શકીકતની

વંચક્ષપ્તરૂે

નોંધ

(વં.૧૫૪૧/ઈ.વ.૧૪૮૫)ભાં ણ ભે છે .

શ્રી

વોભચાયીત્રગણીના

ુ યત્નાકયકાવ્મ
ગુરુગણ

ગોતલિંદનુ ં નાભ દે તાં મ ૂ ચફિંફના ઘવાઈ ગમેરા રેખ

નુવાય પ્રતતષ્ઠા-લટ વં.૧૪૭૯ (ઈ.વ.૧૪૨૩) શત.ુ ં ૧૫ભા ળતકના અયં બે ભદાલાદના સુરતાન
શભદળાશના ઝલેયી ગુણયાજે અચામટશ્રી વોભસુદયસ
ં
ૂડય વાથે તીથટમાત્રાઓ કયે રી, તેભાં તાયં ગાણો
ણ વભાલેળ શતો.
ઉયુક્ટ ત ગોતલિંદશ્રેષ્ઠીએ ભંડદયભાં થમેરા નુકવાનને ણ દુયસ્ત કયવ્યુ ં શળે.
નલ બાયટ્ટ

એભને ત્માં

(બાયોટો) ચઢાવ્માની નોંધ ણ વોભવૌબાગ્મકાવ્મભાં રેલાઈ છે . ૧૭ભાં વૌકાભાં

અલતા દે લારમના જૂના ફાંધકાભને, ખાવ તો ગ ૂઢભંડના અંદયના બાગને ટેકણોથી ભજર્ ૂત
કયલાનો પ્રમત્ન વં.૧૬૮૨ થી ૧૬૮૮ (ઈ.વ.૧૬૨૬ થી ૧૬૩૨) લચ્ચેના લટભાં થમેરો જોલા ભે
છે . જેનો મળ અંચરગચ્છીમ અચામટશ્રી કલ્માણવાગયસ ૂડય સ્લતલયચચત યવભાં જાભનગય/કચ્છના
ુ
શ્રેષ્ઠી ફંધઓ
લધટભાન વાશ ને દભવી વાશને અે છે , ણ તાગચ્છીમ ટ્ટાલરીની નોંધ
નુવાય ઉદ્ધાય શીયતલજમસ ૂડય તળષ્મ અચામટશ્રી તલજમવેનસ ૂડયના ઉદે ળથી થમેરો.
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ાદનોંધ :
૧.

“ તલકાવલાડટકા ” , ( ભશેવાણા જીલ્રાની ાંચ લટની તલકાવમાત્રા ), કરેકટય ને જજલ્રા
ભેજીસ્રેટ, ભશેવાણા દ્વાયા પ્રકાતળત ુસ્સ્તકા, ૨૦૦૭,  ૃષ્ટ ૪૩.

૨. એજન,  ૃષ્ઠ ૪૪.
૩.

ભધુસ ૂદન ઢાંકી, “ તાયં ગા તીથટ ”, ત ૃતીમ અવ ૃતત્ત, ળેઠ અણંદજી કલ્માણજી, ભદાલાદ,
૨૦૦૪  ૃષ્ઠ ૧.

૪. “ ગુજયાત ”, ગુજયાત તલશ્વકોળ રસ્ટ પ્રકાળન , ભદાલાદ,  ૃષ્ઠ ૧૮૩.
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