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ઉત્તય ગજુયાતના યભાય યાજપતૂ ઐતતશાતવક અને વાાંસ્કૃતતક રયેક્ષભાાં 

એક અધ્મમન 

ભયયુતવિંશ યણજીતતવિંશ અડીઓર 

                          આવી. પ્રોપેવય (ઈતતશાવ તલબાગ) 

                           એભ.એન. કોરેજ, તલવનગય 

 

 

 ભતૂભકા  

           ુઈત્તય ગજુયાતના યભાય યાજતૂોની ઐતતશાતવક તલગતો તલળે લાત કયીએ ત્માયે 

ક્ષતિમોનુું ુઅતધત્મ, યાજતૂોની ુઈત્તત્ત ુને છિીવ ળાખાના વતૃાુંતની ફાફતો તલળે ુઅણને 

જ્ઞાન શોવુું જોુઇએ. એ તલળેની કેટરીક તલગતો હુ ું દળાાલલા ભાુંગ ુછું.  

           ખાવ કયીને યાજતૂોના કુની ુસ્મભતા ુભેની કુ ળાાઓ – ગોિ, ેટા ળાખાઓ, 

ુને લુંળોની તલગતોને ુઅ પ્રકયણભાું ુઅરેખલા તલનમ્રબાલે પ્રમત્ન કયીળ.  

          ુઈત્તય ગજુયાતનો બાગ, (अबुदारण्य) જેનો લુાકાભાું ગજુયાતની વાથે કચ્છ 

કાઠીમાલાડના કયતા ણ લધ ુશતો. ુઅ વભગ્ર પ્રદેળ પ્રાચીનકાથી હશિંદુ ુને જૈનધભાનુું તલિ 

મથાન ગણામ છે. ુઅ ુઅબયુાજ યભાય યજતૂોની ુઈત્તત્તની જગ્મા ગણામ છે. ુઅ તલિ ભતૂભ 

તલળે ઋીઓ ુને ળાસ્ત્રકાયોએ તેભજ લતાભાન જભાનાના તલદ્ઘાનોએ ઘણુું ઘણુું વાહશત્મ ુઅપયુું છે. 

તે તલળે વુંક્ષક્ષપતભાું કશલેા ભાુંગ ુછું.  

         ‘લૂાકાથી થૃ્લી યભાયા તણી’ તેલી ુઈસ્તત પ્રચક્ષરત છે. ુઅ ુઈસ્તત યભાય યજતૂોનુું 

ગૌયલ દળાાલે છે. તલક્રભ વુંલતની ુઅળયે ૧૩ ભી વદી કે તેથી થોડા વભમ શરેા યજતૂો ક્ષબન્ન-
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ક્ષબન્ન ળાખાઓ મરૂક પ્રભાણે જુદા-જુદા નાના યજલાડાઓ તલબાજીત જણામ છે. તે વભમભાું ુબુાદ 

ભતૂભ યભાય યાજકતાાઓ ાવ શતી ુને એનો તલમતાય ુઅળયે ૩૫૦૦ ચોયવ ભાુઇર જેટરો શતો. 

તે વભમના યાજકતાાઓના લુંળજોની યેુયુી તલગતો ના ુબાલે તે પ્રદેળની ઐતતશાતવક તલગતોની 

નોંધભાું મશુ્કેરી છે. જુદા-જુદા મથોના તળરારેખો યુાતન જગાઓ, એ પ્રદેળની મુપ્રજાએ 

પ્રજાભાું કેટરીક દુંતકથાઓ બાટ-ચાયણો દ્રાયા થતી. જાણીતી કતલતાઓ, લાતાાઓ, કુાચાના 

ચોડા ધભા ગરુૂઓ ાવે વુંગ્રશામેરી શમતરેક્ષખત વાભગ્રી, તામ્રિને ભતી તકતીઓ લગેયે દ્રાયા 

ુઅવાભગ્રી એકઠી કયલાનો ુશીં પ્રમત્ન કયીળ. દેખીતી યીતે જ ુઅ કામા ઘણુું કરૂ છે. 

          ુઈત્તય ગજુયાતના યભાય યજતૂોની લુંળાલરી તલળે જાણલા જુઇએ તો તેભના મૂ 

થૃ્લીતત ુઈપે ધભુયામભાું ભે છે. જે ુઅબથુી ુઈત્ન્ન થમેરા તેભના લુંળજો શાર બાયતબયભાું ુને 

ાહકમતાનભાું ણ છે. તેભની કેટરી ેઢી એટરે તલક્રભ વુંલત -૭૩૧ ભાું યોજબોજ થમા. ુઅ 

દાનેશ્વયી યાજાને ચાય કુલાયો શતા. બાદ્રતવિંશજી, ધાયતવિંશજી, કનકદેલજી ુને શયજણતવિંશજી. નાના 

કુુંલય શયજણતવિંશજીને તનલાળ ગમેર છે. ુઅથી િણ કુુંલયોના લુંળજો ગજુયાતભાું છે. જેભકે બદ્રતવિંશ 

ુઈજ્જજૈનની ગાદીએ ક્ષફયાજભાન થમા ત્માયથી તેભના લુંળજો ગજુયાતભાું વુંતયાભયુ, દેલારા, સુુંથ 

ુને કડાણાભાું છે. ફીજા કુુંલય ધાયતવિંશજીએ ધાયાનગયીભાું ક્ષફયાજભાન  થમા. તેભના લુંળજો 

ગજુયાતભાું ધાયગઢ, યાજગઢ, નયતવિંશજીગઢ, મુી, મુુંજયુ ુને થયાકયભાું છે. જ્માયે િીજા કુુંલય 

કાનડદેલજી ુઅબનુી તેટી ચુંદ્રાલતી નગયીભાું ગાડી મથાી તેભના લુંળજો ુઈત્તય ગજુયાતભાું દાુંતા 

(ફનાવકાુંઠા), સદુાવણા (ભશવેાણા), ભોશનયુ, રૂાર, યણાવણ, લડાગાભ ુને ગોયલાડ 

(વાફયકાુંઠા) ભાું છે. ુને તેભની ઐતતશાતવક ુઅ પ્રકયણભાું દળાાલલા ભાુંગ ુછું 
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 બ ાગોરીક રયસ્સ્થતત :- 

                     ઉત્તય ગજુયાતનો તલસ્તાય અને યભાય યજપતૂોની લસ્તી :- 

          ુઈત્તય ગજુયાતનો તલમતાય વાડા ચાય જજલ્રાઓભાું લશેંચામેરો છે. જેભાું ફનાવકાુંઠા, 

વાફયકાુંઠા, ભશવેાણા, ાટણ ુને ગાુંધીનગય ુડધા બાગનો જજલ્રો ુઈત્તય ગજુયાતભાું જોડામેરા 

છે. આં લાતભાાની ટેકયીઓ ‘જેવોય’ ની ટેકયીઓ ણ કશલેામ છે. ભશીકાુંઠા એજન્વી ભાું નાની 

ભાયલાડના નાભના ુઆરાકા ભાું ુઅલેરા દેળી યજલાડાઓભાું ુઈતયે દાુંતા (અંફાજી) લૂા ભાું 

ગઢલાા દક્ષક્ષણ ભાું ગામકલાડ નો કડી પ્રાુંત સદુાવણા ુને સ્વલભ ભાું ારનયુ ુઅલેલુું છે 

ુઇતતશાવ ભાું મથ તલમક વુંળોધન ભાું જે તે મથ ની બૌગોક્ષરક યીસ્મથતત તલળેની ટૂુંકી ભાહશતી 

ુામ છે. ુઈત્તય ગજુયાતનુું મથાન તલમતાય લમતી ઋતઓુ ખનીજો જભીનના પ્રકાયો વીભાઓ 

પ્રાકૃતતક વુંતત લગેયેની ટૂુંકી ભાહશતી ુઅી ુઈત્તય ગજુયાતની ભગૂોે તેના ઘડતયભાું  ળી ભતૂભકા 

બજલી તે દળાાલલાનુું ભારુું ુઅમોજન છે કોુઇ ણ વભાજના ઘડતયભાું કે જીલનળૈરી કે યાજકીમ 

ુઇતતશાવ ાછ બૌગોક્ષરક હયસ્મથતત ઘણો ભોટા બાગ બજલતી શોમ છે. તે ુઅ પ્રકયણભાું તનરૂણ 

કયલાનુું ુઅમોજન છે પ્રાચીન વભમભાું ‘ુઅનતા, વૌયાષ્ટ્ર રાટ’ નાભથી ઓખાતો ુઅજે ગજુયાત 

તયીકે ઓખામ છે.   

 

યભાય યાજપતુનુાં મૂ અને ઉત્તત્ત  

           ુઅ પ્રકયણભાું યભાય યાજતુોનુું મૂ ુને ુઈત્તત્ત તલળેના તલતલધ ભત યજુ કયલાનો 

ુઅળમ છે ુઅબયુાજ યભાય યાજતૂોને ુઈત્તત્તની જગ્મા જણામ છે લૂા કા થી થૃ્લી યભાયા 

તણી એલી ુઈકીત પ્રચક્ષરત છે યભાયોના પ્રથભ યાજા થૃ્લીતત ુઈપે ધભુયામ શતા તેભના લુંળજો 

ગજુયાતભાું વુંતયાભયુ, દેલારા, સુુંથ ુને કડાણાભાું છે. ધાયનગયીભાું ધાયતવિંશજી ુને તેભના 



Research Guru Volume-10 Issue-4(March, 2017) (ISSN: 2349-266X) 

Page | 53 

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

 

લુંળજો ગજુયાતભાું ધાયગઢ, યાજગઢ, નયતવિંશગઢ, મુી, મુુંજયુ ુને થયાકયભાું છે.જમાયે િીજા 

કુુંલય કાનડદેલજી ુઅબનુી તેટીભાું ચુંદ્રાલતીનગયીભાું ગાદી મથાી તેભના લુંળજો ુઈત્તય 

ગજુયાતભાું દાુંતા (ફનાવકાુંઠા), સદુાવણા (ભશવેાણા), ભોશનયુ, રૂાર, યણાવણ,લડાગાભ, 

ગોયલાડ,(વાફયકાુંઠા)ભાું છે ુને તેભની ઐતતશાતવક ભતૂભ ણ ુઅ પ્રકયણભાું દળાાલી છે  

          પ્રાચીનકાભાું (યભાય) ‘યાજતૂ’ ળબ્દ પ્રમોગ થતો ન શતો. ‘ક્ષિીમ’ ળબ્દ પ્રમોગ 

છે.(હ્ુું-એન-ચાુંગ  ૬૨૬-૬૪૫), ુઈનીદભાું ‘યાજન્મ ‘ કે ‘યાજન’ ુઇ.વ.૬૦૦-૧૨૦૦ સધુીભાું 

જૈનગ્રુંથોભાું ક્ષતિમ ળબ્દનો ુઈમોગ થમો છે. 

        યાજપતૂ એટરે યાજ કયે તે.  

        યાજતૂોની છિીમ યાજલુંળ ચાય ગાઢોની તલગત-સમુાલ ુંળ, ચન્દ્રલુંળ, ઋતલુંળ,ુસ્ગ્નલુંળ 

જેભાુંથી ુસ્ગ્નલુંળના ચાય કુોનો હયચમ- વોરુંકી(લાઘેરા), ઢીમાય, ચૌશાણ ુને યભાય. 

યભાય યાજપતૂોની ઉત્તત્ત  :- 

             પ્રણાક્ષરકાગત વાધનો દ્વાયા જણામ છે કે, ુઅબ ુ નાભના લાત ુઈય મજ્ઞકુુંડભાુંથી 

ઘભુયામ યભાય ેદા થામ. તેભની મતૂતિ શાર ુચડેશ્વય ભશાદેલ ભુંહદય ાવે ુસ્ગ્નકુુંડની ાવે 

ભૌજુદ છે. લતળષ્ટ્ટ ઋત દ્રાયા મજ્ઞ કયલાભાું ુઅવ્મો ુને ભુંિોચ્ચાય દ્વ્રાયા ુસ્ગ્નભાુંથી ુઆન્દ્ર ેગુંગાજ 

છાુંટી દેલી રુૂ પ્રગટકમો ુઅ દૈલી રુૂ ુસ્ગ્નની જ્લાાઓભાુંથી ‘ભાય-ભાય’ કયતો ુઈત્ન્ન થમો 

પ્રભાય ુથલા યભાય યાજતૂ તેના મૂ ળબ્દો, યભાકા , યભાશાત, યભુઅમા (જૈન વાહશત્મ) 

યભ+ુઅમા યભ+વલોતભ, શ્રેષ્ટ્ઠ, તલિ, ુઈત્તભ એટરે ‘યભાય’.  

 

 

 

 



Research Guru Volume-10 Issue-4(March, 2017) (ISSN: 2349-266X) 

Page | 54 

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

 

યભાય યજપતૂોની ળાખાઓ 

                  (૧) ભોયી (૨) વોઢા (૩) વાુંખરા (૪) ખેય (૫) ુઈભયા-સભુયા (૬) કાા (૭) યશલેય 

(૮) રોદ્રલા (૯) ડોહડમા (૧૦) હુણ (૧૧) ગરશડ (૧૨) લેશીર (ક્ષફહશર) (૧૩) વાલુંત (૧૪) 

તવિંઘર (૧૫) ચન્ના (૧૬) બાબા (૧૭) સકુરા (૧૮) વયલહડમા યભાય (૧૯) બટુા યભાય (૨૦) 

ધન્ધ યભાય (૨૧) કુયડ યભાય (૨૨) ગ ૂુંગા યભાય (૨૩) તથહયમા યભાય (૨૪) જૌખા (૨૫) 

નર (૨૬) ભદન (૨૭) ોવલા (૨૮) ફશર (૨૯) કારભાું (૩૦) ુંલાય (૩૧) ફાયડ (૩૨) 

ભશમાલાડી (૩૩) લયાશ (૩૪) ક્ષફશર  

યભાય યાજપતૂોના ગઢો – કુર ૩૦ (ત્રીવ) 

          (૧) ુબુાદ (૨) ુઈજ્જજન (૩)ધાય (૪) ચુંદ્રાલતી (૫) ાટરીયુ (૬) ઢાકા (૭) ાયુંધય 

(૮) દીલ (૯) ારનયુ (૧૦) રોદયલા (૧૧) ગુ ુંરગઢ (૧૨) તલવારયુ (૧૩) ક્ષચત્તોડ (૧૪) 

બીરભાય (૧૫) દોયુંગ (૧૬) ચોટીરાગઢ (૧૭) નગયઠઠ્ઠા (૧૮) ુનાશીરયુ ાટણ (૧૯) 

નગયાયકય (૨૦) તયવુંગ(શાર દાુંતા) (૨૧) તાયુંગા (૨૨) જારુંધય (૨૩) ુજભેય (૨૪) 

ભાુંડોશ્વય (૨૫) ભશશે્વય (૨૬) ગાજાણી (૨૭) િુીયુ ાટણ (૨૮) લરબીયુ (૨૯)ુંચાવય 

(૩૦)ભોશગઢ  

 

                “ઢેી ’ેર યભાય, થૃ્લી યભાયાું તણી,  

               ધાય ુઈજેણી ધાય, ફીજો ુબુાદ ગઢે ફેવણો” 

યાજકીમ ઈતતશાવ  

                    ુઈત્તય ગજુયાતનાું યજલાડાું – ુઅઝાદી લૂે  

-    યભાય યજલાડા  
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-    ચૌશાણ યજલાડા  

-    યાઠોડ યજલાડા  

-    વોરુંકી – લાઘેરા યજલાડાું  

-    તલશોરલાડ જગીયદાયોના યજલાડાું  

-    ચાલડા મટેટ યજલાડાું 

                             દાુંતા નાભ વાથી ડ્ુું ? દાુંતોહયમા લીયનુું તલિ મથાન છે. દાુંતા ડ્ુું છે 

એવુું ભનામ છે. ુઇ.વ.૧૫૪૪ ભાું વદયહુું ગાભ યાજધાની ફનતાું ુઅ યાજ્મ દાતા તયીકે ઓખાલલા 

રાગ્યુું. દાુંતના યાજ્મ યભાય (ુુંલાય) વખના યાજતૂો શતા. ુઈજ્જજૈન નગયીના પ્રખ્માત યાજા 

યદુ:ખ બુંજન યાજા તલક્રભ લુંળજ (ુુંલાય) ળાખાના યજતૂો શતા. ુઈજૈન નગયીના પ્રખ્માત યાજા 

યદુુઃખ બુંજન યાજા તલક્રભના લુંળજ (ુુંલાય) યભાય ળાખાના શતા. ‘ભશાયાણાશ્રી’ (His 

Highness) દલી ૧૯૪૭ ભાું એનામત કયલાભાું ુઅલી. ુઅ યાજ્મ ૨૩૦૦ ચો. ભી. કે્ષ. શત ુું. તે 

લખતની લમતી ૧૫૦૦૦ શતી. લાતિક ુઅલક રૂ!. ૫૦,૦૦૦/- શતી. ૧૧ તોોની વરાભી ુાતી. 

દાુંતાને નલકોટડીનુું ટગણા શતા. તેભજ નાની જાગીયો, યાજ્મો તથા સદુાવણા, ગુંગલા, 

ુબાયુા, કુુંડેર, ુડેયણ, ગુંછેયા, ભુંડારીભાું દાુંતાના દુયના બામાતો છે. બામાતી યાજ્મો, 

ુસ્મથત્લભાું શતા. ુઅ યાજ્મો તથા જાગીયો દ્રાયા લશીલટી તુંત, કામદા, ન્મામ, કયાયો, ુન્મ યાજ્મો 

વાથેના વફુંધો, બામાતી યાજ્મોના વફુંધોની તલમતતૃ ચચાા ુઅ પ્રકયણભાું કયલાનુું ુઅમોજન છે. 

આતથિક સ્સ્થતત  :- 

             (૧) ુઈત્તય ગજુયાતના યભાય યાજતૂો શારભાું તેઓ ુઅતથિક યીતે વાયા શોમ ુને ૈવા 

ટકે હયસ્મથતત વાયી શોમ એવુું ભાનલાભાું ુઅલે છે. તેભના ભાું ુમકુની ુઅતથિક સ્મથતત તનમ્ન ણ 

શોમ છે.  
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          (૨)  યભાય યજતૂોની ુઅતથિક વમદૃ્ધિ ળરૂુઅત ભાું ગણી વાયી શતી .જમાયે ળાવક લગા 

તયીકે તેભનો ુઈદબલ થમો ત્માયે ફીજા લગા ના મથાને શતા.યુંત ુયાજ્મના ુમત તેભાું જાગયડાયી 

પ્રથા નાબદુ થતા તેભની ુઅતથિક સ્મથતત નફી ફની.ુઅથી તેભના જીલનધોયણ ય પ્રફ ુવય 

થુઇ. ુઅ પ્રકયણભાું યભાય ના ુઅલક સ્ત્રોત, વ્મલવાતમક લગીકયણ, યાજ્મોની ુઅલક ુને ખચાના 

હશવાફો, ખેતી તેભજ જાગીયદાય પ્રથાથી થતી ુઅલકની તલમતતૃ ચચાાન ુું ુઅમોજન છે.  

 વાભાજજક સ્સ્થતત  

        યભાય યાજતૂ વભમે ‘કાગણતયી’ તલક્રભ વુંલતભાું ણ થતી શતી. અંત ે યભાય 

યાજ્મલીય તલક્રભ યથી તલક્રભ વુંલતની ળરૂુઅત થુઇ શતી. લણાજ્ઞાતત ને યાજ્મભાું ણ ભશત્લ 

ુાત ુું શત ુું. તેના કેટરાક ેટા પ્રકાયો છે. જેલા કે – જીલન ધોયણ, લાયવા પ્રથા, ખોયાક, શયેલેળ, 

લાશનવ્મલશાય તલગેયે ય યાજમથાની જીલનળૈરીની ુવય જોલા ભે છે. ુઅ ુઈયાુંત યભાયોના 

રગ્ન ુને ખાનાનના વ્મલશાય, સ્ત્રીઓની સ્મથતત તથા ુઅ વભાજના કુહયલાજો જેલા કે વતીપ્રથા, 

દશજેપ્રથા, ચાુંદરા પ્રથા લગેયેની તલમતતૃ ચચાા ુઅ પ્રકાયભાું યજૂ કયલાની છે. 

 વાાંસ્કૃતતક સ્સ્થતત  

        ુઈત્તય ગજુયાતના યભાયોનો યાજકીમ ુઇતતશાવ વતત વુંઘાભમ યહ્યો છે. તેભના શતથમાયો 

લજ્ર, ખડગ, શ્રહુયકા, તોભય, તિશરુ, વાુંગ, તરલાય, કોદાી, મદુગર, ધનષુ્ટ્મ યશમા છે. ચતયુુંગ 

વૈન્મ યાખલાનો હયલાજ શતો. ણ વભમ જતાું યથદ તલબાગ નાબદુ થમો તેભ છતાું તેભણે 

તળલ્, મથાત્મ, વાહશત્મ, ધભાકે્ષિે ણ ોતાનુું ુઅગવુું પ્રદાન ુઅપયુું છે. ુઅ ળાવકોના 

ળાવનકાભાું ગઢલી, કતલઓ, ચાયણો લગેયે દ્વ્રાયા રોક વાહશત્મની યચના થુઇ. ુઅયાસયુી ધાભ 

(અંફાજી), કોટેશ્વય ભશાદેલનુું તલિધાભ કુુંબાહયમાનુું બોંમરૂ દેરલાડાુંના જૈન દેયાવયો સધુી જલામ 

છે. એલી રોક લામકા છે. તેની ફાજુભાું ઝયીલા, ુઅ તવલામ જજનારમો, યાજભશરેો, સયુાઓના 
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ાીમા, વતીઓની ખાુંબી, કલૂ, તાલો, તનળા ુઈયાુંત યાજ્મભાું ગલાતા ગાભઠી ગીતો, રોક 

વુંગીત, બલાુઇ રોકનતૃ્મ તેભજ કરા-કાયીગીયીની તલળેતાઓ યજૂ કયલા ભાુંગુું છું. 

ઉવાંશાય :- 

       યજતૂો ઘણા શયૂલીય, રડામક, નીડય ુને ુઈદાય શતા. જગતબયની શયૂલીય ુને રડામક 

જાતતઓભાું યાજતૂોની ગણતયી થામ છે. તેઓ મલભાન, લચનારન ુને ટેકભાટે ભળહયૂ શતા. 

યિુતપ્રમ યજતૂો ોતાના લુંળ, લતન ુને લચન ભાટે વલામલનો બોગ ુઅલા તત્ય યશતેા. 

યણભેદાનભાુંથી ખવી જવુું એ શીણતબયુું ગણાત ુું.  

            યાજતૂો  ળયણે ુઅલેરાનુું યક્ષણ કયલાનો ોતાનો ધભા વભજતા. તેઓ ગૌ-બ્રાહ્મણ 

પ્રતતા કશલેાતા. સ્ત્રી-વન્ભાનની બાલના ઉંચી શતી. ોતાના કુનુું બાયે ુક્ષબભાન શત ુું. તેઓ 

ચમુત હશન્દુધભી શતા. તેઓ વાહશત્મ ુને કરાના ુઅશ્રમદાતા શતા. 

         યાજતૂોભાું ખોટુું કુાક્ષબભાન ણ શત ુું. બાયે એભનાભાું કુવ ું શતો. તેભની દુશ્ભનાલટ 

ેઢીદેઢી ચારતી, જેભાુંથી તલનાળક રડાુઇઓ ચારતી. તેભનો વભમ, ળસ્તત ુને વુંતત લેડપાુઇ 

જતી. તેઓ યદેળીઓ વાભે કે ળત્રઓુ વાભે એક થુઇને રડી ળકામ નહશ. ાછથી તેઓ ુઅંુું, 

તલરાવી ુને એળાયાભી ફન્મા શતા. બાયતની ફશાય થુઇ યશરેા પેયપાયો તયપ તેભણે ક્ષફરકુર 

ધ્માન ુઅપયુું નહશ. ાછથી તેઓ ુઅસ,ુ તલરાવી ુને એળાયાભી ફન્મા શતા. બાયતની ફશાય 

થુઇ યશરેા પેયપાયો તયપ તેભણે ક્ષફરકુર ધ્માન ુઅપયુું નહશ. ુઅભ તેભનાભાું વુંકુક્ષચત પ્રદેળલાદ, 

તભથ્માકુાક્ષબભાન, આંતહયક લેયઝેય તેભજ યાષ્ટ્રબાલનાના ુબાલે તેઓ તલદેળી તકુો વાથે પ્રતતકાય 

કયી ળક્યા નહશ.  
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         ુઅભ છતાુંમ મસુ્મરભ ુઅક્રભણોનો તેભણે વફ પ્રતતકાય કમો શતો. યાજકીમ એકતાના 

ુબાલના ુઅ યગુભાું યજતૂોએ હશિંદુ વુંમકૃતત ુને વભ્મતાની જ્મોત જરતી યાખીન ે નોંધાિ 

તવિીઓ ભેલી શતી. 

         વુંવોધનના ુભ્માવભાું પ્રભાણભતૂ વાધનો દ્વ્રાયા ુબમવ કયી તનષ્ટ્કા રૂે કેટરાક તાયણો 

દળાાલલા પ્રમત્ન કયીળ. ુઅ તલમને વાચો ન્મામ ુઅલા પ્રમત્ન કયીળ. ુઆતતશાવની કેટરીક 

ફાફતો તટૂક –તટૂક કે ંટૂતી કીઓ છે તેને વુંગ સગુ્રતથત ફનાલલાનો પ્રમત્ન કયીળ. ુઅ 

વુંળોધનથી રોકોને ુઇતતશાવ પ્રત્મેનો ુક્ષબગભ ફદરાળે. રોકો ઐતતશાતવક વુંવોધન કયલા પ્રેયાળે. 

રોકોને ુઇતતશાવ પ્રત્મે ય, રૂક્ષચ જાગળે તેલા પ્રમત્ન કયીળ. 

         “જ્ઞાન ભાટેની તૃા ુને વત્મ ભાટેની ખોજ” એટરે જ વુંળોધન ુઅ લાક્યને રોકો વભજતા 

થામ એજ ભાિ ુઈદેશ્મ. યાષ્ટ્ર ુને વભાજ ભાટે ુઈમોક્ષગતા વાક્ષફત થામ તેલા પ્રમત્ન વાથે 

ુભ્મથાના વશ............... 
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-:: વાંદબભ સચૂી  ::- 

(૧) ઓઝા ગૌ.રશ., 

    યાજાપતુોકા ઈતતશાવ  

    દ્વિતીમ આવતૃત્ત -૧૯૨૭ અને ૧૯૩૨  

(૨) ગોરશર અજીતતવિંશ  

    યાજપતૂ લાંળવાગય, બાગ-૧ થી ૩  

    અલણણમા ૧૯૯૪-૯૮  

(૩) ગોરશર ગાંબીયતવિંશ  

    યભાય લાંળ વાગય  

(૪) જોી ઉભાળાંકય જે. 

    “પયુાણોભાાં ગજુયાત” 

(૫) જોળી ણગયળાંકય  

    “ગજુયાતના ઐતતશાતવક રેખો” 

(૬) તોડ કનભર  

    “ટોડ યાજસ્થાન” 

    વારશત્મ લધભક કામાભરમ, જમપયુ,૧૯૨૪                                                             

(૭) દલે કન મારાર  

    અંણફકા,કોટેશ્વય,અને કુાંબારયમા  

(૮) દેવાઈ ગોતલિંદબાઈ શાથીબાઈ  
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    “કડી પ્રાાંત વલભ વાંગ્રશ” 

     લડોદયા, ૧૯૨૦-૨૧ 

(૯) દેવાઈ ગોતલિંદબાઈ શાથીબાઈ   

      ‘જભીન જગીયનો બોતભમો’ 

      શ્રી લરાવણા સ્ટેટ કોટભ  પી, સ્ટેમ્ તથા યજીસ્રેળન ધાયા  

      છેરળાંકય મૂળાંકય જોી, ૧૯૪૫  

(૧૦) “નકળાભાાં ગજુયાત” 

      યતુન.ગ્રાંથ.તનભાભણ ફોડભ ,અભદાલાદ 

(૧૧) નામક છોટુબાઈ યણછોડબાઈ  

      “ભધ્મયગુીન બાયત” ખાંડ-૧   

(૧૨) નીરકાંઠ તલનદીફેશને  

      “ગજુયાતની અટકોનો ઈતતશાવ”, ૧૯૪૧  

(૧૪) યીખ ય.છો. અને ળાસ્ત્રી શરયપ્રવાદ ગાં.  

      “ગજુયાતનો યાજકીમ અને વાાંસ્કૃતતક ઈતતશાવ”, 

       બાગ -  ૧ થી ૯, 

(૧૫) પાફભવ જેમ્વ  

      યાવભાા બાગ -૧,૨ 

      મફુઈ-૧૯૨૨ 

(૧૬) યાઉં શ્રીયતુ તલશે્વશ્વયનાથ 

       યાજા બોજ (રશન્દીભાાં)   
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રશરાશાફાદ 

રશન્દુસ્તાની એકડેભી, ય.ુી. ૧૯૩૨ 

(૧૭) બાયત યાજ્મ ભાંગ બાગ-૨ 

(૧૮) ળાસ્ત્રી દુ.કે. 

 “ગજુયાતના ધાતભિક સ્થો”  

 વાંાદક :- મફુઈ 

(૧૯) દુગાભળાંકય કે. ળાસ્ત્રી 

 “ગજુયાતનો ભધ્મકાણરન યાજપતૂ ઈતતશાવ બાગ- ૧,૨”, ૧૯૫૩ 

(૨૦) ળાસ્ત્રી દુગાભળાંકય 

 “પ્રફાંધ ણચિંતાભણી” 

 રે. આચામભ ભેરૂત ુાંગ 

 મુાંફઈ પ્રકાળન 

(૨૧) ળાસ્ત્રી શરયપ્રવાદ ગાંગાયાભ 

 “ગજુયાતનો ઈતતશાવ” 

 ગજુયાત યતુનલતવિટી, અભદાલાદ. 

(૨૨) ળાસ્ત્રી શરયપ્રવાદ ગાં. 

 “પ્રાચીન બાયત” બાગ-૨, ૧૯૭૦ 

(૨૩) ળાશ બાઈચાંદ પ ૂાંજારાર 

 ભશીકાાંઠા એજન્વીની વય ભગૂો  

(૨૪) વાાંકણમા એચ ડી. 
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 ‘આરકિમોરોજી ઓપ ગજુયાત’, ૧૯૪૧ 

(૨૫) ભશીકાાંઠા ડીયેક્ટયી 

(૨૬) વાફયકાાંઠા ડીયેક્ટયી 

(૨૭) ફનાવકાાંઠા ડીયેક્ટયી 

(૨૮) ભશવેાણા ડીયેક્ટયી 

(૨૯) ારનપયુ ડીયેક્ટયી 

(૩૦) “બાયતનુાં ગેજેરટમવભ” 

(૩૧) Campbell James M. Gazetteer ઓપ થે Bombay, Presidency Volume-I, part-I, 

Vintage Books-1989 

(૩૨) Campbell James M. Gazetteer of the Bombay, Presidency Volume-IX Part-I, Hindu Castes 

and Tribes of Gujarat Compoled by Bhimbhai Kirparam, Vol.I Vintage Books 1988 

(૩૩) Sheth K.N. 

 History of the Parmar’s 

(૩૪) Gujarat Gazetteer’s 

(૩૫) Mahesana district Gazetteers  

(૩૬) Sabarkantha district Gazetteers 

(૩૭) Banaskantha district Gazetteers 

 

 

         
         

        


