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-:“યાઠડલળં” ની ઈત્ત્તિ ને દ્વારયકાના ંલાઢેયની યંયા :- 

પ્રા.બાયતી ડી. દેવાઇ 

ળેઠ ી.ટી. ભરશરા અટૌ ્ઁવ & શભ વામન્વ કરેજ, 

લત્તનતા ત્તલશ્રાભ, 

સયુત 

 ‘યાઠડલળં’ ની ઈત્ત્તિ ત્તલળે ઇત્તતશાવકાયના જુદા-જુદા ભતંવ્મ જલા ભે છે. એક પ્રાચીન ભાન્મતા 

નવુાય – “દેલયાજ આન્રની ‘યીઢ’ – કયડ ના શાડકા ભાથંી ઈત્ન્ન થમેર શલાને કાયણે અ લળં યાઠડ તયીકે 

ઓખામ.” એક પ્રાચીન ભાન્મતા એલી ણ છે કે યાઠડની કુદેલીનુ ંનાભ ‘યાષ્ટ્રશ્મૈના’ થલા ‘યાઠાણી’ ગણામ 

છે. તેને અધાયે અ લળં યાઠડલળં તયીકે ઓખામ. – તેલી ભાન્મતા છે. 

 ઇત્તતશાવકાય કનનરટડ એવુ ંભાને છે કે યાઠડલળં ના મૂ રુુનુ ંનાભ ‘યલુનાશ્મ’ શત ુ.ં નાડયના 

યાઠડયાજાઓની લળંાલલરને અધાયે તેઓએ અ ભાન્મતા દળાનલી છે. કનનરટડ એવુ ંણ ભને છે કે, યાઠડલળં 

‘ત્તવત્તથમન્વ’ પ્રજાની એક ળાખા છે. તાની અ ભાન્મતા વભજાલતા તેઓ કશ ેછે કે, ‘મલનાશ્મ’ ળબ્દ ‘મલન’ ને 

‘ત્તવ’ ફે ળબ્દ થી ફનેર છે. ‘ત્તવત્તથમન્વ’ ની એક ળાખા ‘ત્તવ’ તયીકે ઓખાતી શતી . ને તેથી યાઠડલળં અ 

‘ત્તવત્તથમન્વ’ ભાથંી ઈતયી અવ્મ છે. તેવુ ંતેભનુ ંભાનવુ ંછે.૧ 

 ત્તભ. ફેંકન ાલેર નાભના ઇત્તતશાવકાયે યાઠડલળંની ઈત્ત્તિ અંગે “યમર એત્તળમાટીક વવામટી ઓપ ગે્રટ 

લિટન એન્ડ રડંન” નાભના પ્રત્તવધ્ધ ભાત્તવકત્રભા ં(વને ૧૮૯૯) યાઠડલળંની ઈત્ત્તિ અંગે રખેરા રેખભા ંતાની 

ભાન્મતા યજૂ કયી છે. તેભની ભાન્મતા પ્રભાણે ણ “ઈિય તયપથી “ત્તવત્તથમન્વ” નાભની પ્રજા કેટરીક ટકીઓ 

ફનાલી રશન્દુસ્તાનભા ંઅલી શતી. વભમ જતા તેભની પ્રત્મેક ળાખાનુ ંનાભ રગ ડ્ુ.ં તેભાથંી યટ > યાઠી > 

યાઠડ. એ યીતે અ લળં ઈતયી અવ્મ છે.”૨ બાટ ચાયણએ યાઠડલળંને તાની કલ્ના પ્રભાણે યાભના તુ્ર કુળ 

રશયણ્મકશ્મ લગેયેની કથાઓ વાથે જડી દીધેર છે. 

 વમ્રાટ ત્તવકંદયની ત્તલજમમાત્રાન ઇત્તતશાવ રખનાયા કેટરાક પ્રાચીન યનુાની રેખકએ ત્તવકંદયની ચઢાઇ 

વભમે જંાફ પ્રાતંભા લવલાટ કયતી એક ‘યશટ્ટ’ નાભની એક જાત્તતની ઈલ્રેખ કમો છે. અ ઈયાતં ળક વલંત 
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૮૮૦ ભા યાષ્ટ્રકુટ યાજા કષૃ્ટ્ણયાજ ત્રીજાના દાનત્રભા ંએવુ ંરખાણ ભી અલે છે કે; માદલલળંભા ંયટ્ટ નાભન યાજા 

થઆ ગમ તેના તુ્ર યાષ્ટ્રકુટ ના નાભ ઈયથી યાષ્ટ્રકુટ લળં – યાઠડલળં પ્રત્તવધ્ધ થમ.૩ ઇત્તતશાવ એવુ ંણ કશ ેછે 

કે યાઠડની વશામથી ભોમન વમ્રાટ ચરંગપુ્તે ાટરીતુ્રનુ ંયાજ્મ ભેવ્યુ ંશત ુ.ં૪ 

 કેટરાક ત્તલદ્વાન યશટ્ટ – યટ્ટ – યાષ્ટ્રકુટ લગેયેને માનમલાચી ળબ્દ ભાને છે. દલિણભા ંણ યાઠડના 

લવલાટને રગતા કેટરાક તામ્રત્ર ભી અવ્મા છે. ને તેભા ંતેઓને માદલલળંના ગણલાભા ંઅવ્મા છે. 

ઇત્તતશાવકાય શરાયધુ રંડતે તાના ‘કત્તલશસ્મ’ નાભના ગ્રથંભા ંતેભને ચરંલળંી ગણાવ્મા છે. અ ઈયાતં કનજ 

ના અંત્તતભ ળાવક જમચરંના લૂનજના ંભેરા તામ્રત્રભા ંયાઠડને સમૂનલળંી ગણલાભા ંઅવ્મા છે. અભ,  

‘યાઠડલળં’ ત્તલળે કુળલળંી, માદલલળંી, ચરંલળંી, સમૂનલળંી શલાની ત્તલત્તલધ ભાન્મતાઓ છે. રફિ શારના યાઠડ 

યાજતૂ તાને સમૂનલળંી ગણાલે છે. ને મધ્માના યભપ્રતાી ભશાયાજા શ્રીયાભચરંજી ના લળંજ ગણાલે છે.૫ 

 યાઠડલળં બાયતના પ્રાચીન યાષ્ટ્રલળં ભાન એક છે. “ભશાબાયત’ભા ંએક પ્રજા ભાટે “યાષ્ટ્ર” નાભન 

ઈલ્રેખ છે. ત્તલદ્વાનના ભતાનવુાય અ યાષ્ટ્ર એજ યટ્ટ યાષ્ટ્રકુટ થલા યાઠડનુ ંપ્રાચીન નાભ છે. ઇ.વ. લેૂ ૨૫૦ 

લન શરેા વમ્રાટ ળકે કતયાલેરા જૂનાગઢના ત્તળરારેખભા ંધાત્તભિક અદેળ ઈયાતં ‘યાષ્ટ્રીક” નાભની પ્રજાન 

ઈલ્રેખ ણ કમો છે. ડૉ.ડી.અય બાડંાયકય નાભના ત્તલદ્વાન ળકના ત્તળરારેખભા ંભી અલેર ‘રયસ્સ્ટક’ ને 

‘ેતેત્તનક’ ળબ્દને એક ભાની ભશાયાષ્ટ્રના ંએક ળાવકલળંને ભાટે અ ળબ્દ પ્રમજામેર ભાને છે. યંત ુવશાફાજગઢ 

ધલરી લગેયેના ત્તળરારેખને અધાયે સ્ષ્ટ્ટ થયુ ંછે, કે ‘રયસ્સ્ટક’ ળબ્દ પ્રમગ રયસ્સ્ટક > યરઠક > યાઠડને ભાટે થમ 

છે. ળકના ન્મ ત્તળરારેખભા ંણ એલ ઈલ્રેખ થમ છે. ફોદ્ધ ધભનગ્રથં ‘દીલળં’ ભા ંએક ફોદ્ધ વાધ ુભશાયાટ્ટ 

નાભની પ્રજાને ઈદેળ અલા ગમા શતા. તેલ ઈલ્રેખ અલે છે. ઇ.વ. ફીજી વદીભા ંફનેરી બાજંા, ફડેરા 

ને કયરીની ગપુાઓના રેખભા ંણ ‘ભશાયટ્ટ’ ન ઈલ્રેખ અલે છે. એભાથંી જ યાઠડલળં ઈતયી અવ્મ છે. એલી 

એક ભાન્મતા છે. ત્તલદ્વાનએ, યુાતત્લલેિાઓ, ત્તળરારેખ ને તામ્રત્રન ભદદથી ત્તવદ્ધ કયુું છે. યાઠડલળં એક 

વભમે વભગ્ર બાયતભા ંપ્રવયેર શત. દલિણભા ંએડમ્વ લિજથી ઈિયભા ંનેા સધુી ને ત્તિભભા ંભાલા –  

ગજુયાતથી ભાડંીને લૂનભા ંલફશાય – ફગંા ને રશભારમ સધુી યાઠડલળંની પ્રફ વિા પેરામેરી શતી. 

 વરકંી યાજા ત્તત્રરચનારના સયુતભાથંી ભી અલેર ળક વલંત ૯૭૨ના (ત્તલ.વ.ં૧૧૦૭, ઇ.વ.૧૦૫૧) 

તામ્રત્રભા ંવરકંી લળંનામૂરુુ ચાલકુ્યન ત્તલલાશ યાષ્ટ્રકુટ યાજાની કન્મા વાથે થમ શત. તેથી એવુ ંણ 
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ભાની ળકામ કે યાષ્ટ્રકુટનુ ંયાજ્મ શરેા કનજભા ંશળે ને રગબગ છઠ્ઠી ળતાબ્દીની અવાવ તેઓએ દલિણના 

વરકંીયાજાઓ ય અત્તધત્મ ભેવ્યુ ંશળે.૬ 

યાઠડ પ્રજા ઈિયથી દલિણભા ંઈતયી અલી કે દલિણથી ઈિયભા ંઈતયી અલે તે અંગે ભતબેદ છે. ડૉ.હુલ્વ 

નાભના આત્તતશાવકાય યાઠડ જંાફભા ંસ્સ્થત શતા. એલી ભાન્મતા ધયાલે છે. અ યાષ્ટ્રકુટ શરેા જંાફભા ં યહ્યા  

ને છી ત્માથંી તેભની એક ળાખા દલિણ તયપ ગઇ ને ત્મા ંવરકંી યાજાઓને શયાલી તાનુ ંયાજ્મ સ્થાે છે. 

તેવુ ંતેભનુ ંભાનવુ ંછે. ભી અલેરા ત્તળરારેખ ને તામ્રત્રને અધાયે ત્તલદ્વાન આત્તતશાવકાય ડૉ.રપરટ’ યાઠડપ્રજા 

ઈિયથી દલિણભા ંઈતયી અલી ને છી પયીથી દલિણ થી ઈિય તયપ ગઇ એવુ ંનભુાન કયુું છે.૭ 

 યાઠડલળંની શમાત્તતને રગતા કેટરાક ઐત્તતશાવીક યુાલાઓ ભી અલે છે. એ પ્રભાણે યાષ્ટ્રકુટ યાજા 

કૃષ્ટ્ણયાજન તુ્ર આન્રયાજ ને ચાલકુ્યલળંના યાજા જમત્તવિંશ ત્તલ.વ.ં૫૫૦ભા ંદલિણભા ંતાન ત્તધકાય ધયાલતા  

શતા. યાષ્ટ્રકુટ યાજા ગત્તલિંદયાજના ોત્ર ને કકનયાજના તુ્ર આન્રયાજે ચાલકુ્યલળંની યાજકન્મા વાથે ર્ન કમાન 

શતા. ને તેનાથી દંતીદુગન નાભન પ્રતાી યાજા અ લળં ને ભળ્મ શત. તેલા ઈલ્રેખ છે. દંતીદુગે વલંત ૮૧૦ 

ની અવાવ દલિણના વરકંી યાજા કીત્તતિલભાન ાવેથી ભટા બાગનુ ંયાજ છીનલી રીધુ.ં ને દલિણભા ંયાઠડનુ ં

યાજ્મ સ્થાત્તત કયુું. તેણે ગજુયાતના દલિણબાગભા ંઅલેરા રાટ પ્રદેળ સધુી તાની વિા ત્તલસ્તાયી શતી.૮ ને 

‘યાજાત્તધયાજ’ તથા ‘યભેશ્વય’ જેલી ઈાત્તધઓ ણ તેને ભી શતી. નેક યાઠડ યાજાઓએ અ દલીઓ તાની 

વાથે ણ જડી શતી. અ ઈયાતં દલિણના વરકંીઓની દલી ‘લલ્રબ’ ણ યાઠડએ ધાયણ કયી શતી. એ 

વભમે અલેરી અયફ મવુાપયએ યાઠડની અ ‘લલ્રબ’ ઈાત્તધને ‘ફરશયા’ તયીકે ઓખાલેર છે. અભ, 

યાઠડલળં ના ઇત્તતશાવન અયંબ આન્રયાજ ને દંતીદુગનથી થત દેખામ છે.૯ 

 યાઠડલળં દંતીદુગે ત્તન:વતંાન શલાને કાયણે તેના કાકા કૃષ્ટ્ણયાજ યાજ્મના ઈિયાત્તધકાયી થમા. તેભણે 

વરકંીઓ ાવેથી યહ્ુ ં– વહ્ુ ંયાજ્મ ણ ડાલી રીધુ.ં દલિણભા ંઅલેર સતુ્તલખ્માત ઇરયાની ગપુાભા ંલનતને 

કાી કૈરાળ નાભનુ ંબવ્મ ભરંદય કૃષ્ટ્ણયાજે ફનાવ્યુ.ં ને તાની કરાત્તપ્રમતા ને બસ્તતને પ્રગટ કયી.૧૦ 

 કૃષ્ટ્ણયાજની યંયાભા ંતેન તુ્ર ગત્તલિંદયાજ અવ્મ. જે ઘણ ત્તલરાવી શત. તેના નાનાબાઇ ધ્રલુયાજે 

યાજ્મ ડાલી રીધુ.ં તે ફલાન શત. ને ગૌંડ ત્તલજમ પ્રાપ્ત કયી લત્વયાજ રયશાયને શયાલીને ‘ત્તનરૂભ’ ને 
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‘ધાયાલન’ જેલી ઈાત્તધઓ ભેલી શતી. ધ્રલુયાજની યંયાભા ંગત્તલિંદયાજ(ત્રીજ) યાજગાદી ય ફેઠ તેણે 

‘જગતુગં’ ને ‘પ્રભતુલન’ જેલા લખતાફ ધાયણ કમાન. ગત્તલિંદયાજ ભશાપ્રતાી યાજા શત. ને દલિણના ફાય 

યાજાઓની વયંતુતવેનાને શયાલીને ત્તલજમ પ્રાપ્ત કમો શત. ગજુયાતના દલિણે અલેરા રાટ પ્રદેળથી ભાડંી યાભેશ્વય 

સધુી તેનુ ંઅત્તધત્મ શત ુ.ં૧૧ 

ગત્તલિંદયાજ(ત્રીજ) ની યંયાભા ંતેન તુ્ર ભઘલન ળાવક ફન્મ. તેણે ‘ત્તલયનાયામણ’ ‘નૃત ુગં’ જેલી 

દલીઓ ભેલી રાફં વભમ સધુી તેણે ળાવન કયુું. તે સ્લમ ંત્તલદ્વાન શત. ને તે ત્તલદ્વાનનુ ંવન્ભાન કયત. તેણે 

 ‘પ્રશ્નિયયત્નભલરકા’ નાભની એક રઘ ુસુ્સ્તકા રખી શતી. જેન ત્તતફત્તિ બાાભા ંણ નલુાદ થમ શત. અ 

ઈયાતં ‘કત્તલયાજભાગન’ નાભન એક ગ્રથં કન્નડ બાાભા ંરખ્મ શત.૧૨ 

 અ યીતે દલિણભા ંયાઠડલળંની એક સદુીઘન યંયા ચારી અલતી દેખામ છે. અ વદંબનભા ંસરેુભાન 

નાભના એક યફી પ્રલાવીએ ઇ.વ.૮૫૧ ભા ંરખેર ‘ત્તવલ્લ્વલિુતલારયખ’ નાભના ગ્રથંભા ંયાઠડ ત્તલળે ઈલ્રેખ 

કયતા રખ્યુ ંછે. “ અ ફરશયા – ફલાન યાજાઓનુ ંયાજ્મ ચીનની વયશદથી રઇને કોંકણ સધુીના વમદુ્ધ રકનાયા 

સધુી છે. તેઓને ડળી ગજુયાતના યાજાઓ વાથે ભૈત્રી છે.  

તેઓની ાવે વખં્મ શાથી ને રશ્કય છે. ભટંુ ામદ તેઓ ધયાલે છે. તેઓની યાજધાની શાડ લચ્ચે 

અલેરી છે. અભ, યાઠડલળંની ઈત્ત્તિ ને દલિણના યાઠડ ળાવકની યંયા ઈિયી અલતી દેખામ છે.”૧૩ 

 દેલરી ખાતેથી ભી અલેરા તામ્રત્રભા ંયાઠડલળંન મૂ રુુ યટ્ટ શત. ને તેન તુ્ર યાષ્ટ્રકુટ તયીકે 

ઓખામ. ને તે યીતે યાષ્ટ્રકુટ લળં ચાલ્મ. ‘યાષ્ટ્રકુટ’ ળબ્દભા ં‘યાષ્ટ્ર’ ન થન યાજ્મ ને ‘કુટ’ ન થન વમશૂ, 

ઊંચા થલા શે્રષ્ટ્ઠ થામ છે. અભ, યાષ્ટ્રકુટ ળબ્દથી ભશાન યાજ્મન ફધ થામ છે. વબંલ છે કે અ જાતી કોંકણ 

પ્રદેળભા ંળાવન કયતી શતી. તેને અધાયે ‘યાષ્ટ્ર’ ળબ્દની લેૂ ‘ભશા’ ઈભેયી અ પ્રદેળને છીથી ભશાયાષ્ટ્ર તયીકે 

ઓખાલેર છે. વભગ્ર દેળભા ંથયામેરા યાષ્ટ્રકુટના લળંજ યાઠડ, યાઠલય, યાઠલડ, યાઠઈય, યાઠઈડ, યાઠડયઠડા 

જેલા નેક નાભથી ઓખામ છે.૧૪ 

 યાષ્ટ્રકુટ યાજાઓના ભી અલેરા વોથી શરેા તામ્રત્રભા ંઅદ્યળસ્તત અંલફકાના લાશન ત્તવિંશની અકૃત્તત છે. 

દંતીલભાન(ફીજા)ના ‘દાનત્ર’ભા ંત્તળલની મતૂ્તતિ છે. કૃષ્ટ્ણયાજના ભી અલેરા ત્તળરારેખભા ં ત્તળલરીંગની અકૃત્તત છે. 
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તેભજ એ છી ભી અલેરા તામ્રત્ર ય ગરૂડની ને ક્યાયેક ત્તળલની અકૃત્તત ફનેર છે. યાષ્ટ્રકુટન ધ્લજ 

‘ારીધ્લજ’ તયીકે ઓખાત.૧૫ 

 યાષ્ટ્રકુટની કુદેલી યાષ્ટ્રશ્મેના, ભનવા, ને ત્તલિંધ્મલાત્તવની ભાતાના નાભથી પ્રત્તવદ્ધ છે. કશલેામ છે કે 

તેભની કુદેલીએ શ્મેન એટરેકે ફાજ િીનુ ંરૂ ધાયણ કયી તેભના યાજ્મની યિા કયી શતી. ને તેથી તેભની 

કુદેલીને તેઓ યાષ્ટ્રશ્મેના તયીકે ઓખાલે છે. અ યાજાઓભાથંી કેટરાક ળૈલ, કેટરાક લૈષ્ટ્ણલ ને કેટરાક 

ળાતત ભતના નમુામીઓ શતા. અ યીતે ત્તલત્તલધ ત્તલદ્વાનની ભતંવ્મ, ત્તળરારેખ તથા તામ્રત્રને અધાયે 

યાઠડલળં ત્તલળે જે ત્તનષ્ટ્કન ભે છે. તે પ્રભાણે 

૧) યટ્ટ યારઠક તથા યાષ્ટ્રકુટ ને યાઠડ ફધા એક જ છે. અવુ ંફધા જ ત્તલદ્વાન ભાને  

    છે. 

(૨) ળકના રેખભા ંતેનુ ંલણનન અલે છે. તેથી અ ત્તવદ્ધ થામ છે કે તે વભમે તેઓ 

     જંાફભા ંશતા. 

(૩) જે ત્તલદ્વાન એ તેભને દલિણના દાનત્રને અધાયે માદલ ભાન્મા છે. તે  

     દાનત્રભા ંક્યામં ણ ચરંલળંી રખેલુ ંનથી અ ત્તલચાયણા જન્ભે છે. 

(૪) ભાન્મતાઓ, ત્તળરારેખ લગેયેને જતા એવુ ંવાલફત થામ છે કે મધ્માના 

     યાજાના બાઇ બયતના લળંજભા ંયાષ્ટ્રકુટ થલા યાઠડ થઆ ગમા શળે. બયતને 

     જંાફ ને તેની ત્તિભનુ ંયાજ્મ ભેલુ ંશત ુ ંતેના લળંજ યાષ્ટ્રીમ લગેયે  

     કશલેાભા ંયામકયણ વમા ણ અવુ ંજ ભાને છે. અ પ્રભાણે તેભનુ ંસમૂનલળંી  

     શલાનુ ંત્તવદ્ધ થામ છે તથા પ્રાયંબભા ંતેઓ જંાફથી યાજસ્થાન થઆને  

     ગજુયાતભા ંઅવ્મા શલાનુ ંભનામ છે.૧૬ 

 યાઠડલળંની ઈત્ત્તિ કુ ને ગત્ર – ત્તલે પ્રાપ્ત થતી ભારશતી અ પ્રભાણે છે:-  
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(૧) ગત્ર :- (૧) ગોતભ (યાજસ્થાનભા ંફીકાનેય લગેયે) 

  (૨) કશ્મ (ફીકાનેયલાા તથા ઈિયીપ્રદેળ તથા અગ) 

  (૩)અત્રી – દલિણ 

(૨) પ્રલય : ત્રણ, ભનક, અંગીયા ને વભાદ 

(૩) ગરુૂ : શકુ્રાચામન 

(૪) કુદેલી : ખંની, ત્તલિંધ્મલાત્તવની, યાટેશ્વયી, નાગણેચી (ફધી એક જ છે.) 

(૫) લેદ : મજુલેદ, વાભલેદ(ઈિયપ્રદેળ લગેયેભા)ં 

(૬) ળાખા : ભધ્માસ્ન્દની(યાજસ્થાન) કોથભુી(ઈિયપ્રદેળ) 

(૭) સતૂ્ર : ગલબરગશૃર 

(૮) િી : શ્મેન(ફાજ) 

(૯) વ્રિુ : રીભડ, લડ (ઈિયપ્રદેળ) 

(૧૦)યુરશત: ત્તવલડ (વડ) 

(૧૧) ળાખા : દાનેસયુા (યાજસ્થાનભા)ં 

(૧૨) ફાયશ : યશરડમા 

(૧૩) તરલાય: યણથરી 

(૧૪) ગઈ : કત્તરા 

(૧૫) નગાયા : યણજીત 

(૧૬) ત્તનળાન : ચયંગ 
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(૧૭) ઢર   : બલંય 

(૧૮)ઢરી   : દેધડ 

 યાઠડભા ં૨૪ ળાખા છે. ધાધંર, બાડાઇર, ચાકીટ, દુહુયીમા, ઓકા, ફહુયા, ચાજીયા, યાભદેલ, કલમા, 

શાતડુીમા, ભારાલત, સણુ્હ,ુ કાટાઇચા, મશુરી, બગદેલ, ભશાઇચા, જેવીંગા, મયુત્તવમા, જયત્તવમા, જયા લગેયે. 

   -:ગજુયાતભા ંયાષ્ટ્રકુટ:-  

 ભૈત્રકકા દયત્તભમાન દલિણ ગજુયાતભા ંયાષ્ટ્રકુટની વિા રાટ પ્રદેળ સધુી  પ્રવયેરી શતી. તેલા ઈલ્રેખ 

સ્ષ્ટ્ટરૂે ભે છે. ભૈત્રકકાભા ંઅંત સધુીભા ંઅલતા યાષ્ટ્રકુટ છેક ઈિય ગજુયાત સધુી અત્તધત્મ જભાલતા 

દેખામ છે. યાઠડની એક ળાખા કનજભા ંણ અત્તધત્મ જભાલે છે. ૧૨ભી વદીના અંત બાગભા ંમસુ્સ્રભએ કનજ 

થી તેભને શાકંી કાઢેરા ને તે વભમના ગજુયાતના વરકંી યાજાની ભદદથી ભશવેાણા તાલકુાના વાભેત્રા ગાભભા ં

યાજ્મ સ્થાેલુ ંતેલ ઈલ્રેખ ભે છે.૧૭ 

 એજ યીતે યાઠડલળંના એક ળાવકે  વોયાષ્ટ્રભા ંઅલેર દ્વાયકાન કફજ રીધ તેલ ઈલ્રેખ ણ ભે છે. 

અ ફને્ન ત્તલગતને ઇત્તતશાવભાથંી વભથનન ભે છે.૧૮ આત્તતશાવભા ંએલ ણ ઈલ્રેખ છેકે સમૂનલળંી યાષ્ટ્રકુટ યાજા  

ગાધંીયાજે ગાધંીયુ નગયી લવાલી શતી. અજ નગયી ાછથી આત્તતશાવભા ંકનજનગયી તયીકે પ્રત્તવદ્ધ થઆ. 

કનજભા ંયાઠડનુ ંઅત્તધત્મ શત ુ ંતેને વભથનન અતા કનનર ટડે નોંધ્યુ ંછેકે વલંત ૫૨૬ (ઇ.વ.૪૭૦) ભા ંનમન 

ાર નાભના યાષ્ટ્રકુટ યાજાએ કનજ શસ્તગત કયુું શત ુ ંને ૫ભી ળતાબ્દીભા ંકનજભા ંયાઠડ યાજ્મ કયતા શતા.૧૯ 

 કનજભા ંતાની યાજધાનીને સ્થાીને યાઠડએ તાના અત્તધત્મન ત્તલસ્તાય કમો. કાક્રભે કનજના 

નફા યાજા જમચરં યાઠડના વભમભા ંકનજનુ ંતન ભશભદ ઘયીના વેનાત્તતના શાથે થયુ.ં કનજનુ ંતન 

થતા ંતાના લૂનજ ન પ્રદેળ ઈિયબાયત છડીને કનજના અ યાઠડ ત્તિભ બાયતભા ંયફી વમરુને તીયે 

અલેરા દ્વારયકાભા ંસ્સ્થય થઇને યહ્યા. રગબગ ૨૦૦ ત્તલશ્વાસ ુયાઠડ વૈત્તનક વાથે નીકેરા ત્તળમજી યાઠડ  

યાજસ્થાનના યણભા ંયખડતા, બટકતા, લફકાનેય તાફાના કારમઢુ ગાભના વરકંી યાજાની ાવે અવ્મા તે વભમે 

કચ્છન યાજા રાખ ફુરાણી યાજસ્થાન ય અક્રભણ કયત. રાખ ફુરાણી કારમઢુના વરકંી યાજાને ણ લાય-
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નલાય યેળાન કયત. તેથી ળયણે અલેરા યાઠડલીયને ભદદ કયલા ત્તલનતંી કયી. યાઠડએ રાખા ફુરાણી ય 

ચઢાઇ કયી, તેને ઘય યાજમ અપ્મ.૨૦ રાખા વાભેના અ યદુ્ધભા ંત્તળમજીના રઘફુધં ુવેતયાભજી તથા ન્મ 

ઘણા યાઠડલીયના ફલરદાન ામા શતા. યાઠડના ઈકાયન ફદર લાલા તાની ફેન ત્તળમજી લેયે 

યણાલી ત્માય છી ત્તળમજીએ કારમઢુના વરકંીઓની ભદદ રઇને લણુી નદીને રકનાયે લવેર ભહુલાના 

ડાબીઓને શયાવ્મા. તેના યાજ્મ ય ત્તધકાય જભાવ્મ. ત્માયફાદ ખેયગઢભા ંલવેરા ભશયેદાવજી ગરશર ને તેન 

તુ્ર વેજકજી ઈય ચઢાઇ કયી. ગશીરને યાજીત કયી તેઓને ભાયલાડના ખેયગઢભાથંી વોયાષ્ટ્રભા ંશાકંી કાઢયા.૨૧ 

કારમઢૂના વરકંી યાજાએ નજીકભા ંઅલેરા ારી પ્રદેળભા ંભેય ને ભીનાકચના લુટંારુઓ ારી 

પ્રદેળભા ંયશતેા રેલા િાહ્મણને જલતા શતા. તે અંગે યાઠડની ભદદ ભાગતા ત્તળમજી યાઠડ ને તેના 

વાથીદાયએ અ લુટંારૂઓને જેય કમાન. કારમઢુના વરકંી યાજાએ ારી પ્રદેળન મકુ બાગ ત્તળમજીને અપ્મ. 

ને એ યીતે યાઠડલળંન લવલાટ યાજસ્થાનભા ંથમ.૨૨ 

 ત્તળમજીના ત્રણ તુ્ર, અસ્થાજી, વનગજી ને જાજી શતા. તેના લાયવદાય જધાજી એ જધયુ નગય 

લવાવ્યુ.ં ત્તળમજીના ફીજા તુ્ર વનગજી આડય જઇને લસ્મા. ઇડયના બીર યાજા ળાભીમા વોંડને શયાલીને 

યાઠડલળંની સ્થાના આડયભા ંકયી. ત્તળમજીના ત્રીજા તુ્ર જાજી ને તેના ત્રણ કંુલય લેયાલજી, ત્તલજરજી ને 

કયણત્તવિંશજીએ તાની ફશાદુયીથી ભદાલાદના લુટંાયાઓને જેય કમાન. ને તેથી ત્માનંા ફાદળાશ ેકયણત્તવિંશજીને 

લરઢમાય પ્રદેળના ડતારીવ ગાભ બેટ અપ્મા. લેયાલજી ને ત્તલજરજી ઓખાભડંના દ્વાયકાપ્રદેળભા ંઅવ્મા. 

 દ્વાયકા પ્રદેળભા ંલેયાલજી ને ત્તલજરજી ભાયલાડ છડીને અવ્મા ત્માયે ઓખા થંકભા ંચાલડા ને 

શયેરની વિા શતી. અ ફનેં અંદય-અંદય રડતા શતા. ચાલડાઓએ યાઠડ નયલીયની ભદદ ભાગંી. યાઠડએ ફનેં 

નુ ંકાવ કાઢી નાખંલા મજના કયી તે પ્રભાણે યાઠડએ શયેરાને તાને ત્મા ંજભલા નતમાન. મજના પ્રભાણે 

ચાલડાઓ શયેર ય તટૂી ડયા ને શયેરન ચાલડાઓએ વશંાય કમો ચાલડાઓ અ છી જમાયે નયવશંાય 

કયીને જભલા ફેઠા ત્માયે ચાલડાઓની કતર યાઠડએ ચરાલી. અભ, ઓખાભડંની ધયતી યથી શયેર ને 

ચાલડા ફનેં દુશ્ભનને યાઠડએ યાતયાત લાઢી નાખં્મા તેથી અ પ્રદેળના યાઠડ ‘લાઢેય’કશલેામા અજે ણ 

દ્વાયકા ને ઓખા થંકભા ંલાઢેયની લસ્તી જલા ભે છે. અભ, વોયાષ્ટ્રભા ંલેયાલજી ને ત્તલજરજીએ લાઢેય 

લળંન ામ નાખ્મ. લેયાલજી દ્વાયકાભા ંજ યહ્યા જમાયે ત્તલજરજી નાઘેય પ્રદેળભા ંવભનાથ ાવે અલેરા  
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ઈનાભા ંઠયીઠાભ થમા. તેણે તાના ભટા બાઇના નાભ યથી લેયાલ ફદંય લવાવ્યુ.ં અભ, લેયાલજી લળંજ 

લાઢેય – યાઠડ કશલેામા ને ત્તલજરજીના લળંજ લાજા – યાઠડ કશલેામા. અભ, ઈિયબાયતના કનજથી 

નીકેરા યાઠડલીય છેક ત્તિભ બાયતના ત્તલત્ર વમદૃ્ધ તીથન ફેટદ્વાયકા ને ત્તલત્ર વમદૃ્ધ તીથન પ્રબાવ ાટણ 

સધુી શોંચ્મા.૨૩ 

______: વદંબન ગ્રથં:_______ 

૧) “બાયત કા દેળી યાજ્મ” 
 રેખક:__ સખુ વમ્ત્તતયામ ભયાડયી 
 પ્રકાળક:__ યાજ્મભડંર બ્બ્રવીંગ શાઈવ આન્દયવીટી 
   ઇ.વ. ૧૯૨૭ 

૨) “િત્રીમ ળાખાઓ કા ઇત્તતશાવ”  
 રેખક : __ દેલત્તવિંશ ભડંાલા 
 પ્રકાળક : __ કત્તલ પ્રકાળન ફીકાનેય 
   ઇ.વ. ૧૯૯૮ 

૩) “યાઠડલળં ભશાકાવ્મ” 
 રેખક : __ નાયામણ ળાશ 

૪) “યાઠડ કા ઇત્તતશાવ” 
 રેખક : __ રંડત ત્તલશે્વશ્વયનાથ યેઈ 
 પ્રકાળક : __યાજસ્થાની ગ્રથંગાય જધયુ  ઇ.વ. ૨૦૦૦ 

ષૃ્ટ્ઠ – ૧ થી ૩ 

૫) “બાયત કે પ્રાચીન યાજલળં” 
 રેખક : __  ંત્તલશે્વશ્વયનાથ યેઈ 
 પ્રકાળક : __ બ્બ્રકેળન સ્કીભ જમયુ 
   નુઃ મરુણ ઇ.વ. ૨૦૦૦ 
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૬) “ફમ્ફ ગેઝેટ લરીમભ – ન ં: ૯” 
 ાટન  – ૧ ષૃ્ટ્ઠ – ૧૨૮ 

૭) “લાઢેય યાજતૂ દનણ” 
 રેખક : __ ળાતંરુા યાભત્તવિંશ નદંાણા 
 પ્રકાળક : __ લાઢેયા યાજતૂ વભાજ 
   દ્વાયકા ઇ.વ. ૧૯૯૮ 

૮) ‘યાજસ્થાન’ 
 રેખક : __ કનનરટડ ના અંગે્રજી ગ્રથંનુ ંબાાતંય 
      નલુાદક : __ બગબુાઇ પતેચદં કાયબાયી 
 પ્રકાળક : __ ભટ્ટુબાઇ બાઇદાવ 
                    ધી સયુત જૈન ત્તપ્રન્ટીંગ પે્રવ. સયુત 
   ઇ.વ. ૧૯૧૨ 

૯) “ગજુયાતન યાજકીમ વાસં્કૃત્તતક ઇત્તતશાવ” ગ્રથં – ૧ 
 પ્રકયણ :__ ૧૨ પ્રાચીન જાત્તતઓ ઈત્ત્તિ ને અગભન  
 રેખક : __ ઈાફેન ળળીકાતં કાન્શયેે 
 પ્રકાળક : __ મતુ્તન ગ્રથં ત્તનભાનણ ફડન 
   ભદાલાદ 

૧૦) “ગજુયાતન ભધ્મકારીન યાજતૂ ઇત્તતશાવ” 
 રેખક : __ દુ.કે.ળાસ્ત્રી  
 ષૃ્ટ્ઠ – ૭૫ – ૭૭ 

૧૧) “ગજુયાતન પ્રાચીન ઇત્તતશાવ” 
   (ભૈત્રક કારીન ઇત્તતશાવ) ગજુયાત 

 રેખક : __ શ.ગ.ળાસ્ત્રી  
 પ્રકાળક : __ગ.ુય.ુ ગ્રથં ત્તનભાનણ ફડન . ભદાલાદ 
   ષૃ્ટ્ઠ – ૩૨૭ 
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૧૨) “ભાયલાડ કા ઇત્તતશાવ” બાગ – ૧ – ૨  
 રેખક : __ રંડત ત્તલશે્વશ્વયનાથ યેઈ 
 પ્રકાળક : __ યાજસ્થાનના ગ્રથંાગાય – જધયુ  
   ઇ.વ. ૧૯૪૦ 

૧૩) “ઈદમયુ યાજ્મ કા ઇત્તતશાવ” બાગ – ૧ – ૨  
 રેખક : __ ગોયીળકંય શીયાચદં ઓઝા 
 પ્રકાળક : __યાજસ્થાની ગ્રથંાગાય 
   ઇ.વ. ૧૯૨૮ 

૧૪) “યાજસ્થાન કા ઇત્તતશાવ” 
 રેખક : __ ળભાન – વ્માવ  
 પ્રકાળક : __ ચંળીર પ્રકાળન જમયુ  
   ઇ.વ. ૧૯૯૮ 

૧૫) “યાજતૂ લળંાલરી” 
 રેખક : __ ઠાકુય ઇશ્વયત્તવિંશ ભડાઢ 
 પ્રકાળક : __ ચેતના પ્રકાળક નલી રદલ્શી 
   ઇ.વ. ૧૯૮૭ 

૧૬) “ભધ્મકારીન યાજસ્થાન કા ઇત્તતશાવ” 
 રેખક : __ પ્ર. શતેત્તવિંશ ફધેરા 
 પ્રકાળક : __ યીવચન બ્બ્રકેળન્વ  જમયુ. 

૧૭) “ભધ્મિય અધતુ્તનક યાજસ્થાન કા ઇત્તતશાવ” 
 રેખક : __ કે.એવ.ગપુ્તા, ગાર વ્માવ, જે.કે.ઓઝા  

       પ્રકાળક : __ ત્તળલા બ્બ્રળવન ડીસ્રીબ્યટુવન  
   ઈદમયુ ઇ.વ. ૨૦૦૧ 

૧૮) “યાજતૂ લળં વાગય”  બાગ – ૧ થી ૩ 
 રેખક : __ ગરશર જજતત્તવિંશ  
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 વંાદક :__ ગરશર યણજીતત્તવિંશ વયદાયત્તવિંશ 
   મ.ુલાણીમા જજ. બાલનગય 

૧૯) “ગજુયાતન ઇત્તતશાવ” પ્રાચીનકાર 
 રેખક : __ શરયપ્રવાદ ગંગાળકંય ળાસ્ત્રી 
 પ્રકાળક : __ યનુી. ગ્રથં ત્તનભાનણ ફડન ગજુયાત યાજ્મ  
   ભદાલાદ. ષૃ્ટ્ઠ – ૧૦૩ 

૨૦) “વફ ભતૂ્તભ ગજુયાત” 
 રેખક : __ ગકુરદાવ યામચયુા 
 પ્રકાળક : __ લડદયા યાજ્મ સુ્તકારમ ભડં 
    લડદયા. ઇ.વ. ૧૯૪૮  
   ષૃ્ટ્ઠ – ૭૫ થી ૧૦૪ 

૨૧) “ઓખા ભડંના લાઘેય”  
 પ્રકાળક : __ ડૉ.બગીરાર જ. વાડંેવયા 

  ત્તનમાભક ાસ્મ ત્તલદ્યાભરંદય  
   ભ.વ.ત્તલશ્વત્તલદ્યારમ લડદયા. 
   ઇ.વ. ૧૯૬૯ 

 


