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સારાાંશ 

ગજુયાતભાાં આનતત વલબાગ લધ ુવલસ્તાયલાો અને ૌયાણણક તેભજ ઐવતશાવવક દ્રષ્ટિએ 

લધ ુભશત્લ ધયાલતો આનતત નાભ જુદા જુદા કારે અમકુ વલબાગો ભાિે લયાયુાં શોલાના યુાલા 

ભે છે. વૌયાટરના કકનાયાનો કેિરોક વલબાગ આનતત તયીકે ઓખાતો શોલાનુાં ભશાબાયતભાાં 

જણાયુાં છે. અથાતત તે કારે આનતતની ભમાતદા ગજુયાત કાકિમાલાડના વભસ્ત પ્રદેળ સધુી શોલાનુાં 

જણામ છે. ત્માય ફાદ કયસ્સ્થવત અને કાફને કાયણે પેયપાયો થતાાં ાછથી પક્ત ઉત્તય 

ગજુયાતનો પ્રદેળ જ આનતત તયીકે ઓખાલા રાગ્મો. આભ ઈ.વ.લૂત ભશાબાયત કારીન આનતત 

અને સ્કાંદકારીન એિરે ચોથા ાાંચભાાં વૈકાના આનતતની ભમાતદા અને પ્રાદેવળક વલબાગોભાાં ભોિા 

પેયપાયો થતાાં ાછથી ઉત્તય ગજુયાતનો અમકુ વલબાગ આનતત તયીકે લધ ુ વલ્માત થમો 

શોલાનુાં યુાણો અને વળરારેખોનાાં આધાયે જાણલા ભે છે. ભશાબાયતકારીન આનતતનુાં મુ્ મ 

ળશયે આનતતયુી માની કુળસ્થરી શોલાનુાં બાગલતકાયે જણાવયુાં છે. જ્માયે ઈ.વ. છીના 

આનતતનુાં ભશાનગય આનતતયુ શારનુાં લડનગય શોલાનુાં લરબી દાનત્રોને આધાયે  જાણી 

ળકામ છે. ટૂાંકભાાં ગજુયાતના પ્રાચીન ભનાતા શારના ળશયેો ાિણ, ખાંબાત, વલવનગય, 

વલજાયુ, અભદાલાદ લગેયેનુાં જ્માયે અસ્તીત્લ ણ ન શત ુાં. ત્માયે આનતતયુ કે આનાંદયુ 

ગજુયાતના એક ભશાનગય તયીકે પ્રવવદ્ધિભાાં આવયુાં છે. ૌયાણણક દ્રષ્ટિએ ભશાવતથત સ્થાન તયીકે
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જેિલુાં ભશત્લ યુાણકાયોએ આ નગયને આપયુાં છે. તે જ પ્રભાણે તે એક જૈન વતથત સ્થાન તયીકે 

ઓખાત ુાં શોલાનુાં જૈન વાંપ્રદામના કેિરાક ગ્રાંથોભાાં જણાવયુાં છે. લડનગય આ અગાઉ જુદા જુદા 

નાભોથી ઓખાત ુાં શત ુાં. નાગયખાંડભાાં જોતા જણામ છે કે લડનગયના ચભત્કાયયુ, આનાંદયુ, 

સ્કાંદયુ, નાગય એભ ચાય જુદા જુદા નાભો ડયા શતા. કવલ લલ્રબે “નગયોત્વત” નાભના 

સુ્તકભાાં આ ળશયેના ચભત્કાયયુ, ભાનયુ, આનાંદયુ અને લડનગય એભ ચાય નાભો 

ગણાવમા છે. યાંત ુ આ નાભ ળાથી ડયા ક્યાયે ડયા અને કોને ાડયા લગેયે વપ્રભાણ 

યુાલાઓ ક્રભફિ ભી ળકતા નથી. ણ નાગયખાંડ તથા અન્મ ગ્રાંથોના આધાયે જે તે વભમની 

ઐવતશાવવક કયસ્સ્થવત વલચાયી તે નાભો ક્યાયે અન ેળાથી ડયા તે વલમની ચચાત અકશ કયલાભાાં 

આલી છે. 

લડનગય ળશયે બાયત દેળના વિભ બાગભાાં આલેરા ગજુયાત યાજ્મના ભશવેાણા 

જજલ્રાભાાં આલેલુાં ઐવતશાવવક નગય છે. જે ગજુયાતના ઉત્તય બાગભાાં આલેલુાં છે. લડનગય 

ભશવેાણા જીલ્રાનો ભશત્લનો તાલકુો છે. લડનગય ૨૩.૭૮૦ ઉત્તય અક્ાાંળવતૃથી ૭૨.૬૩૦ લૂત 

યેખાાંળવતૃ્ત લચ્ચે આલેલુાં છે. આનાગ્ર દયીમાની વાિીથી આળયે ૧૪૩ ભીિય (૪૬૯ ફૂિ) ની 

ઊંચાઈ ય આલેલુાં છે. લડનગય વલવનગય ળશયેથી ઉત્તયભાાં ૯ ભાઈર અને ખેયાલથુી અસ્ગ્ન 

ખણુાભાાં ૭ ભાઈરના અંતયે આલેલુાં છે. લડનગય જલા ભાિે યેલ્લે ભાગતની સવુલધા ણ છે. જે 

ભશવેાણા થી તાયાંગા જતી નાની યેલ્લે રાઈન ય તે ચોથુાં સ્િેળન છે. યેલ્લે સ્િેળન અને ળશયે 

નજીકભાાં જ છે. આ ઉયાાંત યોડ દ્વાયા ણ લડનગય ળશયેભાાં શોંચી ળકામ. ફવ સ્િેન્ડ અને 

યેલ્લે સ્િેળન એક ફીજાની નજીક જ આલેરા છે.૧ 

વડનગરની સ્થાના  

ગજુયાતે જ્માયે ગજુૉય યાટર અણબધાન ધાયણ કયુું ન શત ુાં. ત્માયે વિભ કશિંદનો વાયોમ 

પ્રદેળ આનતત, રાિ, અયાાંત, સયુાટર, કચ્છ લગેયે વલબાગોથી જાણીતો શતો. તેભાાં આનતત 

વલબાગ લધ ુ વલસ્તાય લાો અને ૌયાણણક તેભજ ઐવતશાવવક દ્રષ્ટિએ લધ ુ ભશત્લ ધયાલતો. 

આનતત નાભ જુદા-જુદા કાે અમકુ વલબાગો ભાિે લયાયુાં શોલાના યુાલાઓ ભે છે. 

લડનગયની સ્થાના કોને કયી અને ક્યાયે કયી તે ભાિે નાગયખાંડ અને િોડ યાજસ્થાન વવલામ 

ફીજા કોઈ ણ ગ્રાંથભાાં વવધે વવધી યીતે રખલાભાાં આવયુાં નથી. િોડ યાજસ્થાનની ઘણી ખયી 
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શકીકત દાંત કથાઓ અને બાિોના ચોડા ઉયથી રખલાભાાં આલી છે. તેને રીધે તેના 

ઐવતશાવવક યુાલાઓ અવાંફિ શોમ તે ફનલા જોગ છે. યાંત ુઅશી તો ફાંને ગ્રાંથોનાાં પ્રભાણોની 

ટૂાંકનોંધ રઇ તેભાાંથી ભતા ઐવતશાવવક યુાલાઓ લડે તેની સ્થાના કોને કયી અને ક્યાયે કયી 

તેનુાં મથામોગ્મ વલલેચન કયલાભાાં આવયુાં છે. લડનગયની સ્થાના ભાિે નાગયખાંડનાાં અધ્મામ 

૧૦ થી ૩૧ ભાાં રખલાભાાં આવયુાં છે કે......   

“શારના લડનગય સ્થાન ઉય લૂત એક તોલન શત ુાં. તે તોલનભાાંથી બ્રહ્માજી 

ાતાભાાં ગમા. ત્માાંથી શાિકેિય ભશાદેલ રાલીને તોલન ભાાં સ્થાન કમાત. તેથી આ 

તોલનનુાં શાિકેિય કે્ત્ર એવુાં નાભ ડ્ુાં. એક લખત આનતત દેળનો ચભત્કાય યાજા શાિકેિય 

ક્ેત્રભાાં જઈ ચડયો. તેને કુટિનો વમાધી થમો શતો. તેથી તેને ભિાડલા ભાિે અડવિ તીથત પયી 

લળ્મો શતો. તે યોગ ભિાડલા ભાિે તેણે અનેક ઉચાય કમાત શતા. છતાાં ણ તેના યોગ ની 

ળાાંવત થઇ ન શતી. તેથી તે પયતો પયતો શાિકેિય કે્ત્રભાાં આવમો. ત્માાં તેણે વલિાવભત્રના 

આશ્રભના માત્રાથે આલેરા કેિરાાંક બ્રાહ્મણોને જોમા અને ોતાના થમરેા કોઢનાાં યોગ ની 

વનવવૃત્ત ભાિે તેણે પ્રાથતના કયી. ત્માયે બ્રાહ્મણોએ કહ્ુાં કે યાજન તભો ચૈત્ર સદુ ૧૪ નાાં કદલવે 

ણચત્રા નક્ત્રનો જ્માયે ચાંદ્ર શોમ ત્માયે અશીના ળાંખતીથતભાાં સ્નાન કયજો એિરે તભાયો કુટિનો 

વમાધી નાળ ાભળે. છી મોગ્મ વભમ આલતા ચભત્કાય યાજાએ ળાંખતીથતભાાં સ્નાન કયુું. તેથી 

તેનો કોઢનો વમાધી નાળ ામ્મો. આથી તેને તે સ્થાન ઉય નગય ફાંધાલી બ્રાહ્મણોને દાનભાાં 

આપયુાં. અને ોતાના નાભ ઉયથી નગયનુાં નાભ ચભત્કાયયુ યાખી તે નગયભાાં અચેિયની 

સ્થાના કયી.૨ 

આ પ્રભાણે લડનગયની સ્થાના ભાિે નાગયખાંડભાાં જણાવયુાં છે. ઐવતશાવવક યીતે જોતા 

આ શકીકત કેલ કાલ્વનક કે કોર કલ્લ્ત રાગે છે. કાયણ ગજુયાતના પ્રાચીન ઈવતશાવભાાંથી 

ચભત્કાય નાભનો યાજા કે ચભત્કાયયુ નગયનુાં નાભ ભી આલતુાં નથી. પક્ત તેભાાં જણાલેર 

દેળનુાં આનતત નાભ ગજુયાતનુાં પ્રાચીન નાભ શત ુાં, એભ ઈવતશાવ કશ ેછે. 

ણગયનાય ાવેનુાં સદુળતન તાલ ઈ.વ. ના ફીજા વૈકાભાાં ક્ત્ર યાજા રૂદ્રદાભાએ ફાંધાવયુાં 

શત ુાં. તેના વળરારેખભાાં ગજુયાતના ઉત્તય પ્રદેળને આનતત તયીકે ઓખાવમો છે. એિરે પ્રાચીન 

વભમભાાં ઉત્તય ગજુયાતને આનતત કશતેા શતા, એભ વાણફત થામ છે. આ વવલામ ઉત્તય 
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ગજુયાતનુાં પ્રાચીન નાભ આનતત શોલાના ફીજા કેિરાક પ્રભાણો ભે છે. ણ અશી લધ ુ

આલાની જરૂયત યશતેી જણાતી નથી. તેથી રૂદ્રદાભાના વળરારેખનુાં પ્રભાણ જ ફવ છે. 

નાગયખાંડભાાં જણાલેર આનતત નાભ ણ ઈવતશાવ અને અનવુયે છે. ઈ.વ. નલભાાં વૈકાભાાં થઇ 

ગમેર કવલ યાજળેખય વિભ બાયતના ઉત્તય વલબાગને કાવમ વભભાાંવાભાાં આનતત તયીકે 

ઓખાવમો છે. આ ઉયથી એભ વભજામ છે કે ઈ.વ.ની ળરૂઆતથી કે ઈ.વ. નાાં દળભાાં વૈકા 

સધુી ઉત્તય ગજુયાતના પ્રદેળને આનતત કશલેાભાાં આલતો શતો. તે ઉયથી લડનગયની સ્થાના 

ભોડાભાાં ભોડી દળભાાં વૈકા સધુીભાાં થઇ શળે એભ અનભુાન કયીએ.૩ 

લરબીના તામ્રત્રોભાાંથી લડનગયના આનાંદયુ નગય, આનતતયુ લગેયે નાભો ભી 

આલે છે. આ ઉયથી લડનગયની સ્થાના ાાંચભાાં વૈકા શરેા થમાનુાં જણામ છે. ણ તેથીમ 

ફે ત્રણ વકૈા શરેા લડનગયની સ્થાના થઇ શોલી જોઈએ તેલા પ્રભાણો ભે છે. 

નાગયખાંડએ સ્કન્દયુાણનો એક વલબાગ છે. વય વલન્વેિ સ્સ્ભથ આ ભાિે ઈ.વ.નાાં ચોથા 

વૈકાભાાં રખામેર નાયદયુાણભાાં યુાણોની અનકુ્રભણણકા આી છે. તેભાાં સ્કાંદયુાણનુાં નાભ 

જોલાભાાં આલે છે. એિર ેનાગય ખાંડ તે વભમ શરેા યચામો શતો, તે વનયવલલાદ છે. નાગય 

ખાંડભાાં જણાલેરી લડનગય વાંફાંધી શકીકત વાચી ભાનીએ તો ત ેાાંચ દળ લતભાાં ફની ગઈ 

શોમ તેભ જણાત ુાં નથી. કાયણ તેભાાં જણાલેર અનેક વલગ્રશો જુદે જુદે લખતે તેના યાખલાભાાં 

આલેર અનેક અણબધાનો અને તેભાાં ફતાલેર જુદા જુદા યાજાઓની શકીકત વલચાયતા 

લડનગયની સ્થાના ઈ.વ.ના ફીજા વૈકાના લૂાતધત કે ઉત્તયાધતભાાં થઇ શોલી જોઈએ એભ રાગે 

છે. 

કનતર િોડે ણ લડનગયની સ્થાના ઈ.વ.ના ફીજા વૈકાભાાં થમાનુાં જણાવયુાં છે. યાંત ુ

તેની ફીજી શકીકત નાગયખાંડથી જુદી ડે છે. િોડ વાશફેે યાજસ્થાન સુ્તક-૧ નાાં ટૃિ ૨૦૨ 

ઉય લડનગય ની સ્થાનાનો ઉલ્રેખ કયતા જણાવયુાં છે કે, ‘સમૂતલ ાંળી કનકવેન યાજાએ રલકિૂ 

(રાશોય) ભાાંથી આલી વલ.વાં.૨૦૦ ઈ.વ. ૧૪૪ ભાાં લીયનગય (લડનગય) ળશયે લવાવયુાં. 

આ કનકવનેના વતાનુાં નાભ અચરવેન શત ુાં. આગ જણાવમા પ્રભાણે ચભત્કાય યાજાએ 

ચભત્કાયયુની સ્થાના કયી. અચેિય ભશાદેલની સ્થાના કયી શતી. તેથી નાગયખાંડનો 
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ચભત્કાય તે કનકવેન યાજા શતો અને ોતાના વતાના નાભ યથી તેન ેઅચેિયની સ્થાના 

કયી શોમ એભ અનભુાન કયી ળકામ.૪  

ભેલાડના યાજનગય ગાભ ાવેના યામવાગય તાલભાાં ઈ.વ.૧૬૭૬ વલ.વાં. ૧૭૩૨ નો 

વળરારેખ છે. તે ઉયથી તેભજ તવભર બાાભાાં રખામેલુાં ‘નુયુવલજમ’ કાવમનાાં પ્રભાણો લડે 

કનકવેન લડનગયની પ્રથભ સ્થાના કયી શોમ તેભ જણાત ુાં નથી. કાયણ યામવાગયના 

વળરારેખભાાં અચરવેન અને કનકવેન નો જે વતૃાાંત આપમો છે. તેભાાં તે રલકિૂ (રાશોય) નો 

નકશ ણ અમોધ્માનો યાજા શોલાનુાં જણાવયુાં છે. એિલુાં જ નકશ ણ તેને કોઈ દેળ જીત્મા શોમ કે 

નલા ળશયેો લવાવમા શોમ તેલા ઉલ્રેખો ભતા નથી. નુયુવલજમ કાવમભાાં કનક અને વલજમ 

વાથે ળેગતુલન યાજાએ યિુ કમાતન ુાં જણાયુાં છે. અને તેભાાં કનક ને ભદદ કયનાય યાજાઓનાાં રૂદ્ર 

એિરે રૂદ્રદાભા શતો. એભ નોધ્યુાં છે. ળેગતુલન ઈ.વ.નાાં ફીજા વૈકાભાાં થઇ ગમો છે. જ્માયે 

રૂદ્રદાભા ણ ઈ.વ.ના ફીજા વૈકાભાાં ગજુયાત ઉય ળાવન કયતો શતો. એિરે રૂદ્રદાભાએ 

કનકવેન ને ભદદ કમાતન ુાં પ્રભાણણક રાગે છે. ણ ોતાને જ ભદદ કયનાય રૂદ્રદાભાને કનકે 

શયાલી તેનો દેળ ડાલી રીધો શોમ તે લાસ્તવલક રાગત ુાં નથી. લી કનકવેન ગજુયાત ઉય 

ચડી આવમો. શતો. તેવુાં એક ણ ઐવતશાવવક પ્રભાણ ભી આલતુાં નથી. એિરે લડનગયની 

સ્થાના કનકવેને કમાતન ુાં િોડ વાશફેનુાં કથન અવાંગત રાગે છે. છતાાં લડનગયની સ્થાના 

ફીજા વૈકાભાાં થઇ શળે. તેિરી શકીકત તેભની ભાન્મ કયલી ડે છે.૫ 

ઉયોક્ત પ્રભાણો અને અનભુાનો લડે લડનગયની સ્થાના ઈ.વ.ના ફીજા વૈકાભાાં થઇ 

શતી. એભ ભાનીએ છતાાં તેનો વાંસ્થાક કોણ શતો તે વનવિત થતાાં તેનો સ્થાનાકા આો 

આ ભી આલે છે. 

નાગયખાંડ ચભત્કાય યાજાથી લડનગયની સ્થાના થમાનુાં જણાલે છે. ણ ગજુયાતનો 

પ્રાચીન ઈવતશાવ જોતા ચભત્કાય નાભનો કોઈ યાજા થમાનુાં જણાત ુાં નથી. એિરે તે શકીકત 

કલ્લ્ત છે. એભ ભાનલાનુાં યશ ેછે. ઈ.વ. લૂત ૭૦ થી ઈ.વ. ૩૯૮ સધુી ગજુયાત ઉય ક્ત્રોનુાં 

ળાવન શત ુાં. અને તે વભમ લડનગય ની સ્થાના થમાનુાં આણે ઉય જણાલી ગમા છીએ. 

ક્ત્રોભાાં કોઈ ચભત્કાય યાજા થમો નથી. તેભજ કોઈ ક્ત્ર યાજાએ નગયો કે ગાભો બ્રાહ્મણો ન ે

દાનભાાં આપમાનુાં જણાયુાં નથી. યાંત ુપ્રથભ ક્ત્ર યાજા નશાનનાાં જભાઈ ઉાલદતે અનેક 
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ગાભો ગામો અન ેક્ન્માદાનો આપમા શતા. તેભજ તીથોભાાં ગથીમાાં ફાંધાવમા શતા. એભ નાવવક, 

જૂન્નય અને કારીના વળરારેખો ઉયથી જણામ છે. તેના નાવળકના રેખભાાં ર્યુાં છે કે.... 

“ક્શયાતલાંળના ક્ત્ર યાજા નશાનનાાં જભાઈ ઉાલદતે ત્રણ રાખ ગામોનુાં દાન કયુું. 

ણાતવા(ફનાવ) નદી ઉય ગથીમાાંનો ઘાિ ફાંધાવમો. દેલાચતનાથે તેણે બ્રાહ્મણોને ૧૬ ગાભો 

દાનભાાં આપમા. પ્રવતલત ૧ રાખ બ્રાહ્મણોને બોજન કયાલતો શતો. તેભજ ણુ્મતીથત પ્રબાવ 

ક્ેત્રભાાં જઈ તેણે આિ બ્રાહ્મણોને કન્મદાન આપમા શતા”૬ 

આથી જોઈ ળકામ છે કે ધાવભિક અને ભશાન દાનેિયી શતો. જો કે તે વલદેળીમ જાવતનો 

શતો. છતાાં તેની બ્રાહ્મણધભત ઉય અલૂત શ્રિા શતી. ઉાલદત ઈ.વ નાાં ફીજા વૈકાભાાં થમો 

શોલાનુાં જણામ છે. કાયણ તેનો લશરેાભાાં લશરેો રેખ ળાકે ૪૦ ઈ.વ.૧૧૮ અને છેલ્રાભાાં છેલ્રો  

રેખ ળાકે ૪૬ ઈ.વ.૧૨૪નો જોલાભાાં આલે છે. ઉાલદત ભશાદાની શતો તેણે લડનગયની 

સ્થાના કયી બ્રાહ્મણોને દાનભાાં આપયુાં શોમ તો તે અવાંબવલત નથી. ત્માયે પ્રશ્ન થામ કે 

ઉાલદાતનુાં ચભત્કાય નાભ નાગયખાંડના કતાતએ ળા ભાિે યા્યુાં શળે? તેની વલચાય કયતા તેના 

વભથતભાાં એભ વભજામ છે કે ઉાલદત ળક જાવતનો શતો અને તેલા વલદેળી જાવતના યાજાનુાં 

યુોકશતણુાં કયવુાં તેભજ દાન રેવુાં ળાસ્ત્રથી વનિંકદત શોલાને કાયણ ેક્ત્ર યાજાઓના નાભ ફદરી 

આમત નાભ દાખર કમાત શળે. આ વવલામ યુાણની અવતપ્રાચીનતા ફતાલલાનો ણ તેભાાં ઉદે્દળ 

વભામેરો જણામ છે. આને રઈને જ નાગયખાંડના કતાતએ બદુ્ધિ લૂતક તેના ખયા નાભ ફદરી 

કલ્લ્ત નાભ મકુ્યા છે. ઉાલદાતની સ્ત્રીનુાં નાભ દક્વભત્રા શત ુાં. જ્માયે નાગયખાંડના ચભત્કાય 

યાજાની સ્ત્રીનુાં નાભ દભમાંવત જણાવયુાં છે. દભમાંતી અને દક્વભત્રા નાભોભાાં ઘણુાં જ વામ્મ 

જોલાભાાં આલે છે આથી ણ ઉયોક્ત અનભુાનોને ષુ્ટિ ભે છે. તેથી જણામ છે કે, 

નાગયખાંડનો ચભત્કાય તે ક્ત્ર યાજા નશાનનો જભાઈ ઉાલદાત શતો અને તેને ોતાના 

વભમ દયમ્માન એિરે ઈ.વ. નાાં ફીજા વૈકાભાાં લડનગયની સ્થાના કયી શતી. 

આ પ્રભાણે ઐવતશાવવક પ્રભાણો અને વફ અનભુાનો લડે ઉાલદાત થી જ લડનગય 

ની સ્થાના થમાનુાં ફતાલલાભાાં આવયુાં છે. છતાાં કોઈ વલદ્વાન ફીજા ભજબતુ પ્રભાણોના આધાયે 

ફીજા કોઇથી થમાનુાં જણાલાળે તો તેથી લડનગયના ઈવતશાવ ઉય લધ ુપ્રકાળ ાડી તેનો ભત 
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ગ્રશણ કયલાભાાં આલળે. યાંત ુ જ્માાં સધુી આ વલરુિ કાાંઈ ણ શકીકત ન ભે ત્માાં સધુી તો 

લડનગયની સ્થાના ઉાલદાત થી જ થઇ શતી. એભ ભાનવુાં ડળે.૭  

લરબીયુનો નાળ ઈ.વ.૭૭૬ ભાાં આયફોએ કમો. એ છી ગજુયાત ઉય કોની વતા 

શતી તે જાણલા ભાિે કોઈ યુાલા ઉરબ્ધ નથી. લરબીયુનાાં નાળ ફાદ ચાવ કે વાિ લત 

સધુી ગજુયાત ઉય અયાજકતા યશી શતી. લનયાજ ચાલડા એ વલ.વાં. ૮૦૨ ભાાં અણશીરયુ 

ાિણ લવાવયુાં શત ુાં. લનયાજ ચાલડાની વત્તા ગજુયાતના ઘણા પ્રદેળો ય શતી. અને તે 

વભમથી લડનગય ચાલડાઓની વત્તા શિે આવયુાં શળે એભ જણામ છે. 

ચાલડા છી ગજુયાત ઉય વોરાંકીઓની વત્તા સ્થાઈ શતી. અને લડનગય ણ 

વોરાંકી યાજ્મ ળાવનભાાં શત ુાં. તેભ યુાલાઓ ઉયથી જણામ છે. લડનગયનો કોિ કુભાયાે 

ફાંધાવમો શતો. એભ તેના ળીરારેખોભાાંથી જણામ છે. એિરે વોરાંકીઓની વતા લડનગય ય 

શતી. એભ પ્રવતાકદત થામ છે. વોરાંકી છી ગજુયાત ય લાઘેરાઓની વત્તા સ્થાઈ શતી. 

આ વભમે વભસ્ત ગજુયાત તેભના તાફાભાાં શત ુાં. તેથી લડનગય ણ તેભના તાફાભાાં 

શત ુાં એભ જણામ છે. ગજુયાતની કશન્દુ યાજમવત્તાનો નાળ ઈ.વ. ૧૨૯૭ ભાાં કદલ્શી નાાં ફાદળાશ 

અલ્રાઉદ્દીન ખીરજીના બાઈ અરખાને કમો. ત્માયથી ગજુયાત ઉય મવુરભાનની વત્તા 

દાખર થઇ મવુરભાનની યાજ વત્તા દયમ્માન લડનગય વલે આનાથી વલળે કોઈ શકીકત 

જણાતી નથી.  

૧૫૭૩ ભાાં અકફયે ગજુયાત જીતી રઇ ગજુયાતની સ્લતાંત્ર મવુરભાની વલ્તનતનો અંત 

આણ્મો. અકફયે ગજુયાતની ઉય જ્માયે ફીજી લખત ચડાઈ કયી ત્માયે લડનગયનો કકલ્રો વય 

કમો શતો. એ છી ઔયાંગઝેફના યાજ્મ અભર દયમ્માન ઈ.વ.૧૬૯૪ ભાાં પોજદાય ભશાંભદ દ્વાયા 

શ્રી શાિકેિય ભશાદેલના ભાંકદયનો નાળ કયલાભાાં આવમો શતો. ઔયાંગઝેફ છી ગજુયાતની 

યાજકીમ કયસ્સ્થવત લધાયે લણવી અને ગજુયાતભાાં આંતય વલગ્રશ ળરૂ થમો. આલા વભમે 

ઈ.વ.૧૭૨૬ ભાાં ભયાિા વયદાય કાન્દાજી કદભફામ્દેએ લડનગય ઉય આક્રભણ કયી નગયન ે

લુાંિ્ ુાં એિલુાં જ નકશ. ણ વાંણૂત વગાલી દેલાયુાં ાછથી ગજુયાતના મઘુર ળાવકોના 

સફેુદાયોની નફાઈનો રાબ રઇ ભયાિા વયદાય દાભાજીયાલ ગામકલાડે વાંધી કયી જે મજુફ 
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વલવનગય, લડનગય, ાિણ અને વલજાયુ યગણાઓ દાભાજીયાલ ને વોપમા શતા. ત્માયથી 

લડનગય ઉય ગામકલાડી વત્તા દાખર થઇ.૮ 

વવવવધ નામો :- 

લડનગય આ અગાઉ જુદા જુદા નાભોથી ઓખાત ુાં શત ુાં. નાગયખાંડભાાં જોતા જણામ છે કે 

લડનગયના ચભત્કાયયુ, આનાંદયુ, સ્કાંદયુ અને નાગય એભ ચાય જુદા જુદા નાભો ાડયા 

શતા. કવલ લલ્રબે “નગયોત્વત” નાભના સુ્તકભાાં આ ળશયેના ચભત્કાયયુ, ભાનયુ, આનાંદયુ 

અને લડનગય એભ ચાય નાભો ગણાવમા છે. લરબી તામ્રત્રોભાાંથી નગય, આનાંદયુ અને 

આનતતયુ નાભો ભી આલે છે. લડનગય અજુ તનફાયી દયલાજાના વળરારેખ ઉયથી આનાંદયુ 

અને નાગય નાભો ઉરબ્ધ થામ છે. આ વવલામ “સયુથોત્વલ” કાવમભાાં ગજુૉયેિય યુોકશત 

વોભેિય દેલે લડનગયનુાં નાગય નાભ જણાવુાં છે. ણચત્તોડના યવવમાયાજની છત્રીના 

વળરારેખભાાંથી તેભજ ગશુણોત નેણવીની ્માતભાાંથી આનાંદયુ નાભ ભી આલે છે. 

વનણતમદીકના કયતા અચર દ્ધદ્વલેદીએ લડનગયનુાં વિૃનગય નાભ જણાવયુાં છે.  

આ પ્રભાણે લડનગય ચભત્કાયયુ, આનાંદયુ, સ્કાંદયુ, આનતતયુ, નગય, ભાનયુ, 

ભદનયુ, વિૃનગય અને લડનગય એભ અનેક નાભ શોલાનુાં જણામ છે. યાંત ુઆ નાભ ળાથી 

ડયા ક્યાયે ડયા અને કોને ાડયા લગેયે વપ્રભાણ યુાલાઓ ક્રભફિ ભી ળકતા નથી. ણ 

નાગયખાંડ તથા અન્મ ગ્રાંથોના આધાયે જે તે વભમની ઐવતશાવવક કયસ્સ્થવત વલચાયી તે નાભો 

ક્યાયે અને ળાથી ડયા તે વલમની િીક િીક ચચાત કયલાભાાં આલી છે. 

ચમત્કારપરુ:- 

સ્કાંદયુાણભાાં શાિકેિય કે્ત્રભાાં ચભત્કાયયુ શોલાનો ઉલ્રેખ થમેરો છે.૯ ચભત્કાયયુ 

નાભ લડનગયની પ્રથભ સ્થાના કયનાય ચભત્કાય યાજાના નાભ ઉયથી ાડલાભાાં આવયુાં શત ુાં. 

એભ નાગયખાંડભાાં જણાવયુાં છે ચભત્કાય નાભ કાલ્વનક છે. એભ લડનગયની સ્થાનાની 

વલગતોભાાં આગ કેિરાક પ્રભાણો લડે વવિ કયલા પ્રમત્ન કમો છે. એિરે યાજાના નાભ 

અનવુાય ાડલાભાાં આલેર ળશયેનુાં નાભ ણ યુાણકાની કેલ કલ્નાનુાં જ કયણાભ છે. 

આથી ઐવતશાવવક યીતે ચભત્કાયયુ નાભ ડ્ુાં શળે કે કેભ? તે ળાંકાસ્દ છે. નાગયખાંડ વવલામ 

પ્રાચીન સુ્તકોભાાં કે વળરારેખભાાંથી ચભત્કાયયુ નાભ ભી આલતુાં નથી અને જ્માાં સધુી તેને 
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ભાિે પ્રાભાણણક વાધનો ન ભે ત્માાં સધુી નાગયખાંડનુાં આ કથન ળાંકાસ્દ ગણીએ તો ખોટુાં નકશ 

કશી ળકામ. 

આનાંદપરુ :- 

આનાંદયુ નાભ કેભ ડ્ુાં અને ક્યાયે ડ્ુાં તે ભાિે ગજુયાતના ઐવતશાવવક ગ્રાંથોભાાં કાંઈ 

ણ રખલાભાાં આવયુાં નથી. ણ લડનગય આનાંદયુ તયીકે ઓખાત ુાં  શોલાના અનેક યુાલા 

ભે છે. શલે ુાં આનાંદયુ નાભ આગ જણાવયુાં તે મજુફ લરબી વાંલત ૨૨૧ ઈ.વાં. ૫૪૧ નાાં 

ભશાયાજા ધ્રલુવેનનાાં તામ્રત્રભાાંથી ભે છે. આ છી વળરાકદત્મ ૩જાના વળરારેખભાાં ણ 

આનાંદયુ નાભનો ઉલ્રેખ થમો છે.૧૦ એજ યીતે કુભાયાના વભમની લડનગય પ્રળસ્સ્તભાાં 

ણ લડનગયનુાં આનાંદયુ નાભ જણાવયુાં છે. શલે આનાંદયુનુાં નાભ કેભ ડ્ુાં એ વલળે જોઈએ. 

આ ભાિે નાગયખાંડના ૪૦ભા અધ્મામભાાં જણાવયુાં છે કે, ચભત્કાયયુ ાવે એક તાલ શત ુાં. 

બ્રહ્માજી એ તેનો જીણોિાય કયી તેનુાં નાભ વાયસ્લતશદ યા્યુાં. અને તેના કકનાયા ઉયથી 

ળીરાનુાં ણચત્રળીરા નાભ ડી, તેનુાં તાલ નાગ રોકોને અતણ કયુું. આ તાલભાાં 

ચભત્કાયયુનાાં બ્રાહ્મણો જે વનત્મ સ્નાન કયલા આલતા શતા તેભને નાગરોકો લાયાંલાય વતાલતા 

શતા. એક લખત એક ભણક નાભના ઋવ પયતા પયતા ચભત્કાયયુભાાં આવમા અને 

વાયસ્લતશદની ણચત્ર ળીરા ઉય ફેવી ઉગ્ર ત કયલા ભાાંડ્ુાં. કેિરાાંક લખત આવુાં ઉગ્રત 

કયલાથી તની વવદ્ધિ રૂે તેભના શાથભાાંથી ળાક નાભનો યવ ઝયલા રાગ્મો અને તેથી ઉન્ભત 

ફની ભણક ઋવ નતૃ્મ કયલા રાગ્માાં. ભણકનાાં ત અને નતૃ્મથી વાંતટુિ થઇ ળાંકય પ્રવન્ન થમા 

અને નાગરોકોનો યાજમ કયી ગલત ઉતામો. તેભજ ભણકને લયદાન આી કશલેા રાગ્માાં કે “શ ે

ઋવ હુ ાં તભાયા તથી ખફુ પ્રવન્ન થમો છાં. લયદાન આુાં છાં કે, ભાયા પ્રતાથી તભારુાં ત 

વનત્મ વદૃ્ધિ ાભળે. અને હુ ાં તભાયી વાથે અકશમાાં વનયાંતય લાવ કયી, આનાંદેિય નાભથી પ્રવવિ 

થઈળ. ભાયા નાભ ઉયથી આ નગયનુાં નાભ ણ આનાંદયુ કશલેાળે.૧૧ 

આનર્તપરુ :- 

આનતતયુ નાભ લડનગય વલે શોલાના કેિરાક યુાલા ભળ્મા છે. ભૈત્રક યાજલીઓના 

લરબી તામ્રત્રભાાં તેનો ઉલ્રેખ થમેરો છે. ઈ.વ.૫૪૫ ગપુત વાંલત ૨૨૬ ભાાં ધાયવેન ૧ રા એ 

લરબીભાાંથી આનતતયુનાાં બ્રાહ્મણ ને વોોકેન્્ક ભાંડરીભાની જભીન દાનભાાં આપમાનુાં તામ્રત્ર 
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છે. તેભાાં લડનગય ને આનતતયુ કશલે ુાં  છે.૧૨ આ વવલામ ઈ.વ.૬૦૬ નાાં વળરાકદત્મ ૧ રાના 

તામ્રત્રભાાં ણ લડનગયને આનતતયુ તયીકે ઓખાલેર છે.૧૪  લડનગયને આનતતયુ ળા ભાિે 

કશલેાભાાં આલતુાં તેને ભાિે કાંઈ ણ વપ્રભાણ શકીકત કે દાંતકથા ભી આલતી નથી. ણ 

અનભુાનથી વભજામ કે આનતત દેળના મુ્ મ નગયને આનતતયુ કશલેાભાાં આલતુાં શળે. આથી 

જણામ છે કે ઈ.વ. નાાં છઠ્ઠા વૈકાભાાં લડનગયને આનાંદયુ વાથે આનતતયુ ણ કશતેા શતા. 

નગર :- 

‘નગય’ એિરે ભોટુાં ળશયે એભ વાદો અથત કયલાભાાં આલ ે છે. ાણીની વમાકયણનાાં 

િીકાકાય કત્મામને ર્યુાં છે કે જ્માાં આગ લતતો જેલા ભશરેો છે. એલા ળશયેને નાગય 

કશલેાભાાં આલે છે. લડનગયનાાં નાભોભાાં ‘નગય’ નાભનો ઉલ્રેખ ણ જોલા ભે છે. શારના 

લડનગયનાાં અજુ તનફાયી દયલાજાભાાં કુભાયાનુાં નગયકોિ ફાંધાવમાનો વળરારેખ છે. તેભાાંથી 

ણ લડનગયનુાં નાભ ‘નગય’ ઉરબ્ધ છે. લડનગયનુાં ‘નગય’ નાભ ળાથી ડ્ુાં તે વાંફાંધભાાં 

નાગયખાંડના અધ્મામ ૧૧૩ થી ૧૧૭ ભાાં ૌયાણણક કથા આલાભાાં આલી છે. નાગયખાંડ પ્રભાણે 

એક લખતે આનતત દેળના પ્રબાંજન યાજાને ત્માાં કુટિ મોગભાાં તુ્ર પ્રવલ થમો તેથી તેની ળાાંવત 

ભાિે તેને ચભત્કાયયુનાાં બ્રાહ્મણો ાવે એક મજ્ઞ કયાલલા ભાાંડયો. ણ મજ્ઞથી ળાાંવત થલાને 

ફદરે યાજાને ત્માાં ભોિા ઉત્ાતો થલા રાગ્માાં. દેળભાાં ભશાભાયી પાિી નીકી, શજાયો ભનટુમો 

અને શઓુ ભયલા રાગ્માાં. આથી યાજા એ બ્રાહ્મણો ને મજ્ઞનાાં દુટિ પ ભાિે છૂ્ુાં. આથી 

બ્રાહ્મણો ક્રોધામભાન થઈને મજ્ઞકુાંડનાાં અસ્ગ્નદેલને ળા આલા તૈમાય થમા. આભ થલાથી 

અગ્નીદેલ કોવત થઇ કહ્ુાં કે તભાયાભાાં  કોઈ વત્રજાત(લણતળાંકય) રુુ છે. તેથી જ મજ્ઞનુાં 

મથોક્ત પ નકશ આલતા ખયાફ કયણાભ આવયુાં છે. અસ્ગ્નદેલનાાં પ્રબાલથી મજ્ઞકુાંડ  જથી 

બયાઈ ગમો. બ્રાહ્મણો ોતાની શદુ્ધિ વાણફત કયલા મજ્ઞકુાંડભાાં ડી સ્નાન કયલા રાગ્માાં. આ 

ફધાભાાં પ્રબાલદત્ત ોતાની જાતને દુવત ભાની લનભાાં ચારી નીકળ્મો. અને તેને ઉગ્ર તિમાત 

કયી. ભશાદેલને પ્રવન્ન કમાત. આ ફાજુ નાગરોકો ચભત્કાયયુના બ્રાહ્મણો ને ત્રાવ આલા 

રાગ્માાં. આથી પ્રબાલદત્ત તેભણે આિાવન આપયુાં. અને ભશાદેલનુાં ધ્માન ધયુું. આથી વળલજી 

પ્રગિ થમા અને કશલેા રાગ્માાં હુ ાં તભને એક ભાંત્ર આુાં છાં જેના શ્રલણથી જ નાગરોકો ઝેય 

લગયના થઇ જળે. આ છી તેભણે નગય એલો ભાંત્ર આપમો અને કહ્ુાં આ ભાંત્ર ઉચ્ચ સ્લયે 

ફોરળો એિરે ભાયા પ્રબાલથી નાગો વનવલિ ફની જળે. અને આજ થી તાભાયા ળશયેનુાં નાભ 
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ણ ભાંત્રના નાભ પ્રભાણે નગય એવુાં યાખજો. આ પ્રભાણે ચભત્કાયયુ નાાં બ્રાહ્મણો ભોિેથી નગય 

ભાંત્ર ફોરલા રાગ્માાં. તેથી નાગો વનવલિ થઇ ગમા તે વભમથી ળશયેનુાં નાભ “નગય” ડ્ુાં.૧૪ 

વદૃ્ધનગર :- 

લડનગય વિૃનગય નાભ ચૌદભાાં વૈકા છી યાખલાભાાં આવયુાં શળે એભ જણામ છે. 

ઈ.વ.નાાં ાંદયભાાં વૈકાભાાં થમેર અચર કદ્રલેદીએ ોતાની વનણતમદીક નાભના સુ્તકભાાં 

વિૃનગયની વમા્મા કયતા ર્યુાં છે. કે જ્માાં વલદ્યાવિૃો, જ્ઞાનવિૃો અને ધભતવિૃો યશ ે છે. તેલા 

નગયને વલદ્વાનો વિૃયુ કશ ેછે. 

 આથી જણામ છે કે, તે વભમભાાં લડનગયને વિૃયુ કશતેા શતા. આ વવલામ ઈ.વ.૧૪૫૧ 

વલ.વાં.૧૫૦૧ ની વારભાાં રખામેર ળાાંખામન સતુ્રની અંત્મ સુ્સ્તકાભાાં ર્યુાં છે કે લેદમવૂતિ 

નાગય બ્રાહ્મણ વશોયા જમળાંકય શયજીલને આ સુ્તક વલક્રભ વાંલત ૧૫૦૧ ભાાં વિૃનગય ભાાં ર્યુાં 

શત ુાં. આ ફધા ઉયથી જાણી ળકામ છે કે ઈ.વ.નાાં ચૌદભાાં વૈકા છી લડનગય વિૃનગય તયીકે 

ઓખાત ુાં શત ુાં.૧૫ 

આ વવલામ લડનગયનાાં લગતખાંડ, ભદનયુ, સ્કાંદયુ નાભો ડયા શતા. ણ તે ક્યાયે 

ડયા અને કેભ ડયા તેના વપ્રભાણ યુાલા નથી ભતા. 

વડનગર :- 

લડનગય એ નાભ વિૃનગય નુાં અભ્રાંળ થમેલુાં નાભ છે. અને તે રગબગ ાંદયભાાં 

વૈકાથી કશલેાત ુાં શત ુાં. એભ જણામ છે. ઈ.વ.૧૪૪૧ ભાાં થઇ ગમેરા જૈનાચામત ભેરૂકીતીએ 

જૈનળાિત તીથતભાાભાાં, જૈનવતથોભાાં લડનગય નાભ રખેલુાં છે. આ વવલામ ફીજા અનેક 

યુાલાઓ લડનગય નાભ વાંફાંધી ભી આલે છે. છતાાં ત્માય છીના કેિરાાંક સુ્તકોની પ્રળસ્સ્ત 

ભાાં વિૃનગય ણ રખામેલુાં જોલાભાાં આલે છે. આથી જણામ છે કે, ચૌદભાાં વૈકા છી લડનગય 

અને વિૃનગય એભ ફે નાભ આ ળશયે ભાિે પ્રચણરત શતા. ઘણુાં કયીને વિૃનગય નાભ 

લડનગયનુાં વ ાંસ્કૃત રૂ આલા ભાિે રખાત ુાં શોમ એભ જણામ છે.૧૬ 
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વડનગરનો ઈવર્હાસ :- 

ગજુયાતભાાં આનતત વલબાગ લધ ુવલસ્તાયલાો અને ૌયાણણક તેભજ ઐવતશાવવક દ્રષ્ટિએ 

લધ ુભશત્લ ધયાલતો આનતત નાભ જુદા જુદા કારે અમકુ વલબાગો ભાિે લયાયુાં શોલાના યુાલા 

ભે છે. વૌયાટરના કકનાયાનો કેિરોક વલબાગ આનતત તયીકે ઓખાતો શોલાનુાં ભશાબાયતભાાં 

જણાયુાં છે. અથાતત તે કારે આનતતની ભમાતદા ગજુયાત કાકિમાલાડના વભસ્ત પ્રદેળ સધુી શોલાનુાં 

જણામ છે. ત્માય ફાદ કયસ્સ્થવત અને કાફને કાયણે પેયપાયો થતાાં ાછથી પક્ત ઉત્તય 

ગજુયાતનો પ્રદેળ જ આનતત તયીકે ઓખાલા રાગ્મો. આભ ઈ.વ.લૂત ભશાબાયત કારીન 

આનતત અને સ્કાંદકારીન એિરે ચોથા ાાંચભાાં વૈકાના આનતતની ભમાતદા અને પ્રાદેવળક 

વલબાગોભાાં ભોિા પેયપાયો થતાાં ાછથી ઉત્તય ગજુયાતનો અમકુ વલબાગ આનતત તયીકે લધ ુ

વલ્માત થમો શોલાનુાં યુાણો અને વળરારેખોનાાં આધાયે જાણલા ભે છે.   

ભશાબાયતકારીન આનતતનુાં મુ્ મ ળશયે આનતતયુી માની કુળસ્થરી શોલાનુાં બાગલતકાયે 

જણાવયુાં છે. જ્માયે ઈ.વ. છીના આનતતનુાં ભશાનગય આનતતયુ શારનુાં લડનગય શોલાનુાં લરબી 

દાનત્રોને આધાયે  જાણી ળકામ છે.  ટૂાંકભાાં ગજુયાતના પ્રાચીન ભનાતા શારના ળશયેો ાિણ, 

ખાંબાત, વલવનગય, વલજાયુ, અભદાલાદ લગેયેનુાં જ્માયે અસ્તીત્લ ણ ન શત ુાં. ત્માયે આનતતયુ 

કે આનાંદયુ ગજુયાતના એક ભશાનગય તયીકે પ્રવવદ્ધિભાાં આવયુાં છે. ૌયાણણક દ્રષ્ટિએ ભશાવતથત 

સ્થાન તયીકે જેિલુાં ભશત્લ યુાણકાયોએ આ નગયને આપયુાં છે. તે જ પ્રભાણે તે એક જૈન વતથત 

સ્થાન તયીકે ઓખાત ુાં શોલાનુાં જૈન વાંપ્રદામના કેિરાક ગ્રાંથોભાાં જણાવયુાં છે. 

વનળીથસતુ્રની ણૂણિભાાં તેનુાં અકતસ્થરી નાભ આેલુાં છે. આ નાભ સમૂતજૂાનુાં દ્યોતક છે. 

આનાંદયુ (લડનગય)ભાાં અનેક સમૂત પ્રાવાદો શોલાનુાં નાગય ખાંડભાાં નોંધ્યુાં છે ત્માાં વાાંફાકદત્મ, 

નાયાકદત્મ, મુાંકડય, કારવપ્રમ, મરુસ્થાન, ટુાકદત્મ અને ળાંખાકદત્મ લગેયેના સ્થાનો શોલાનુાં 

જણાવયુાં છે. આ ઉયાાંત સમૂતજૂાને આનુાંાણગક યીતે ભદદ કયતા આકેશ્વ્ર અને ટુાકદત્મેશ્વ્રયના 

વળલભાંકદયો ત્માાં સમૂતજૂા પ્રચણરત શોલાની પ્રતીવત આે છે. આનાંદયુને સ્થત્તન  તયીકે 

ઓખલાભાાં આલતુાં શોલાનુાં બ્રહુ્તત્કલ્સતુ્રકાયે નોંધ્યુાં છે. આવુાં ફીજુ ાં ઉદાશયણ આ નગયના કોિ 

ભાિે યજુ કયતા તેની ઈંિોનો પ્રકાય(કોિ) શોલાનુાં નોધ્યુાં છે. લડનગયનો કકલ્રો વાં.૧૨૦૮ ભાાં 

ચૌલકુ્ય યાજેન્દ્ર કુભાયાે ફાંધાવમો શતો એ તેની ‘પ્રકાય પ્રળસ્સ્ત’ ઉયથી જાણલા ભે છે. 
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આ નગય જૈનોના વલત્ર કલ્સતૂ્રની ધભતકથા, લીય વનલાતણ વાં. ૯૯૩ વલ.વાં.૫૨૩ ભાાં 

ધ્રલુવેન યાજાને તેના તુ્ર લીયવેન નાાં ભયણથી થમેર ળોકની વાત્લના ભાિે વાંબાલાભાાં આલી 

શતી. આ પ્રવાંગ ત્માાં જૈન  વાંપ્રદામની વાયી એલી પ્રવતટિા જાભી શોલાનુાં સચૂલે છે. આ વવલામ 

તે એક પ્રવવિ જૈનવતથત શોલાનુાં ફીજા કેિરાાંક પ્રાચીન ઉલ્રેખો યથી ણ જાણી ળકીએ છીએ.  

ભથયુાથી આનાંદયુભાાં જતાાં અને આનાંદયુથી ભથયુા જતાાં તેભજ આનાંદયુભાાં જ વનલાવ 

કયતા કેિરાાંક વાધઓુની નોંધ વનળીથચણૂી, વમલશાયસતુ્ર, તેભ જ સતુ્રકૃતાાંગસતુ્ર લગેયે 

ગ્રન્થોભાથી ભે છે. લિેિયસકૂયએ નોંધ કુલરમભારાભાાં આી છે. આ આકાયાલદ્ર આનાંદયુ 

શોવુાં જોઈએ. એભ યુાતત્લવલદ આચામત જજનવલજમજીએ અનભુાન કયુું છે. ાછથી આ નાભનુાં 

ળશયે યાજસ્થાનભાાં શત ુાં એભ જાણલાભાાં આવયુાં છે. 

કથાલાી, વમ્મક લગેયે ગ્રાંથોભાાં તેનુાં ચૌકાયયુ કે ચુાંકાયયુ નાભ જણાલતા એક જૈન 

તીથત તયીકે તેની નોંધ કેિરેક સ્થે રેલાઈ છે. ઈ.વ.૧૪૦૦ વલ.વાં.૧૪૯૬ ભાાં થમેર જૈનચામત 

ભેરૂકીવતિયણચત જૈન ળાિત વતથતભારાભાાં લડનગયને ફીજા જૈન વતથોની વાથે લડુાં નગય તયીકે 

ઓખાવયુાં છે.૧૭ 

ૌયાણણક યાંયાઓ આનતતયુ વૌ પ્રથભ વમક્ત કયે છે. આ આનતતયુ તે આનાંદયુ 

અને શારનુાં લડનગય એભ વલદ્વાનો ભાને છે. આ લડનગય ગજુયાતના ઇવતશાવભાાં વાંસ્કાય કેન્દ્ર 

તયીકે યહ્ુાં છે. જેભને કોઈએ આ સ્થાન જોયુાં શળે તેભની નજયે એક વલણચત્ર લસ્ત ુચઢળે. એની 

ળેયીઓ કે યસ્તાની એક ફાજુએ ઢગ ઉય ઢગ ચડયા શોમ અને તેના ઉય નલા ભકાનો શોમ 

જ્માયે ફીજી ફાજુએ તીમે ભકાન શોમ જ્માાં જેને વલે જયા અવતળમોસ્ક્ત કશી ળકામ કે 

નીચેનાાં તીમાનાાં ભકાનનુાં છારુાં આલતુાં શોમ તેને વભાન ઢગલાા ભકાનનો ઓિરો શોમ 

કોઈ ણ યુાતત્લવલદ ઉરકકમા નજયે ણ કશી ળકે કે આ સ્થાન ખોદકાભ બાયતના ઈવતશાવ 

ભાિે ઘણી જ વાભગ્રી યૂી ાડે ણ ગજુયાતના ફીજા પ્રાચીન સ્થો વલે જે પકયમાદ છે. તે 

આ સ્થ વલળે ણ છે. 

રાિ પ્રદેળભાાં જે ભગૃકુચ્છ આમીકયણનુાં પ્રાચીન કેન્દ્ર ભનામ છે. તેભ આનતતભાાં 

આનતતયુ ભનામ છે. યુાણો પ્રભાણે ભન ુ લૈલસ્રતનાાં તુ્ર ળમાતવતને બાયતખાંડનો દણક્ણ 

વિભ બાગ ભળ્મો શતો. ળમાતતીના તુ્ર આનતતએ આનતત દેળ લવાવમો આ આનતેનો એક 
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અથત જ્માાં આમોનો ઋતધભત, મજ્ઞધભત પ્રચાયભાાં ન શતો તેલા દેળ લૂત લૈકદકાકારનાાં આમેતયો 

અને આમેએ અને તેભના વાંસ્કાયોએ બાયતને ઘડ્ુાં છે. તેથી આ આનતત લાડીક આમત શળે કે 

લૂત લૈકદક આમેતય શળે કે ફાંનેનાાં વભશ્રણ છીની ેદાળ શળે તે કશવે ુાં મશુ્કેર છે. જો “ઋત” ન ે

લૈકદક વાંસ્કાયનુાં સચૂક ગણીએ તો આ આનતત લૂત લૈકદક ગણામ. વભશ્રણ છી ઉત્તય લૈકદક 

ગણામ.૧૮ 

ગજુયાતભાાં પ્રાચીન નગયોભાાં લડનગયનુાં સ્થાન પ્રથભ ાંસ્ક્તભાાં આલે છે. વિભ 

બાયતના ણગકયનગય, ખાંબાત, બરૂચ, શમુાતયક, લધતભાનયુ, ભશીનગય અને લરબી લગેયે 

નગયોની વાથે લડનગય અવત પ્રાચીન કાનુાં ભશાનગય ગણામ છે. વિભ બાયતનો ઘણો ખયો 

બાગ આનતત તયીકે ઓખાતો. ભશાબાયત, બાગલત, લાય ુ અને ભત્સ્મયુાણભાાં દ્વાકયકા 

મતતનાાં વભસ્ત વલબાગને આનતત વાંજ્ઞા આી છે. બ્રહ્માાંડ, ભત્સ્મ અને લાયુયુાણનાાં ભલુાન્કોળ 

લણતનોભાાં આનતતને વૌયાટરથી અરગ વિભ બાયતના કચ્છ, વૌયાટર, અબુતદ લગેયે જુદા જુદા 

વલબાગો સચૂવમા છે.૧૯  સ્કાંદયુાણનાાં નાગયખાંડ ભાાં લડનગયનો વાંણૂત ઈવતશાવ ૌયાણણક યીતે 

આેરો છે. અને તેભાાં ચભત્કાયયુ ની સ્થાના કોને કયી અને ળા ભાિે કયી તેના વલવલધ નાભો 

ળા ભાિે ાડયા લગેયેનો ઈવતશાવ વલસ્તાયથી આેરો છે. ણ ઐવતશાવવક યીતે તાવતા 

નાગયખાંડના જણાલેર નાભોલાા યાજાઓ ગજુયાત ઉય થમાનુાં જણાત ુાં નથી. નાગયખાંડ 

ચભત્કાય યાજાથી લડનગયની સ્થાના થમાનુાં જણાલે છે. ણ ગજુયાતનો પ્રાચીન ઈવતશાવ 

જોતા ચભત્કાય નાભનો કોઈ યાજા થમાનુાં જણાત ુાં નથી. ણ યા.યા.ભાનળાંકય ભશતેા આ યાજાઓ 

ગજુયાત ઉય થઇ ગમા શતાાં એભ ભાને છે. તેના વભથતનભાાં તેઓ જણાલે છે કે, લડનગયની 

સ્થાના ભોડાભાાં ભોડી ઈ.વ. નાાં ફીજા વૈકાના લૂાતધતભાાં થઇ શતી. આ વભમે ગજુયાત ઉય 

ક્વત્રમો યાજ કયતા શતા. ક્વત્રમો ળક જાવતના શોલાના કાયણે તેલા વલદેળી જાવતના યાજાઓનુાં 

દાન પ્રવતગ્રશ તેભજ યુોકશતણુાં ળાસ્ત્ર વલરુિ શોલાને રીધે નાગયખાંડભાાં કતાતએ બદુ્ધિલૂતક ત ે

યાજાઓનાાં નાભો ફદરીને ક્વત્રમ યાજાઓ જેલા આમત નાભો નાગયખાંડભાાં દાખર કમાત છે. એિલુાં 

જ નકશ ણ આ યુાણનુાં અવત પ્રાચીનણુાં જલામ  ફીજા યુાણો કયતા તેનુાં ભશત્લ લધે તે 

ઉદે્દળ ણ તેભ કયલાભાાં વભામેરો દેખામ છે. નાગયખાંડભાાં જણાલેર યાજાઓના અને 

ગજુયાતના પ્રાચીન યાજાઓના વતૃાાંતો રગબગ એક વયખા એક ફીજાને ભતા આલતા 



Research Guru Volume-11, Issue-2(September, 2017) (ISSN:2349-266X) 

Page | 221 

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

 

શોલાથી તેનુાં તરુનાત્ભક વલલેચન ભાનળાંકયબાઈએ વલસ્તાયથી કયી નાગયખાંડના યાજાઓ 

ગજુયાતના ક્વત્રમ યાજાઓ શતા એભ વવિ કયુું છે. 

આ ઉયાાંત “નાયદયુાણ”ભાાં ચભત્કાયયુનો ઉલ્રેખ ભી આલે છે. તેભાાં દ્રઢન્લાના 

ઉા્માનભાાં ભણીગ્રીલ ોતાને ચભત્કાયયુનો લતની જણાલે છે. જૈન વાકશત્મભાાં ણ 

આનાંદયુ, લડનગય, ચભત્કાયયુ લગેયે નાભનો ઉલ્રેખ ભે છે. જૈનોના ધાવભિક ગ્રાંથોભાાં 

અગ્રબાગ બોગલતુાં “ક્લ્સતુ્ર” બ્ફાહુએ ાાંચભાાં વૈકાભાાં લડનગયભાાં લાાંચ્યુાં એભ કલ્સતુ્ર 

ઉયથી જણામ છે. યાંત ુ શારના વલદ્વાનો ગજુયાતના લડનગય કયતા કાકિમાલાડનાાં 

લડનગયભાાં તે લાાંચ્માનુાં ભાને છે. જૈનોના પ્રાકૃત ગ્રાંથોભાાં ચભત્કાયયુ નાભ કેિરીક 

ધભતગાથાઓભાાં જોલા ભે છે. તેભાાં ચભત્કાયયુ, ચુાંકાયયુ, ચોકાયયુ લગેયે નાભો લયામ છે. 

લી ક્થાલી, વમ્મકત્લ, વપતની અને પ્રબાલક ચકયત લગેયે ગ્રાંથોભાાં ચભત્કાયયુ ને 

વાંફાંધકતાત લણતનો છે.૨૦ 

અચગચ્છ કે જેનુાં ફીજુ ાં નાભ વલવધગચ્છ છે. તેના યીક્રભણ સતુ્રભાાં ગરુુદાલરીનાાં 

વલબાગભાાં લડનગય અન ે ત્માાંના નાગય લાણણમાઓના વાંફાંધી એક કથાનક આલાભાાં આવયુાં 

છે. તેભાાં ર્યુાં છે કે વલવધગચ્છના વતાલનભાાં દ્મધાય, ભેરૂ લૂાતધતભાાં થમા જે વાંલાંતના 

ાંદયભાાં વૈકાના લૂાતધતભાાં થમા છે. તેઓ એક લખત પયતા પયતા લડનગયભાાં આવમા અને ત્માાં 

વનલાવ કમો. ણ ત્માાં કોઈ જૈનનાાં ઘય નશી શોલાથી આશાય નકશ ભલાથી તેભને ત્રાવ ડલા 

ભાાંડયો તેલાભાાં ત્માાં નગયળેિનો દીકયો નાગ દાંળથી ભયણ ામ્મો. જેથી ળશયેભાાં શાશાકાય થઇ 

ગમો. આ લાત વાાંબી ભેરુત ુાંગસકૂયએ તે છોકયાને ોતાની ાવે રાલલા કહ્ુાં જ્માયે તેને 

તેભની ાવે રાવમા ત્માયે તેભણે બગલાનના સ્ત્રોત બણી તે છોકયાને વાજો કમો. આ લાતથી 

આકાતઈ ત્માાંના નાગય લાણણમાઓએ જૈન ધભત સ્લીકાય કમો. તે વભમે લડનગયભાાં ૩૦૦ 

નાગયલાવીઓનાાં ઘયો શતા.૨૧ 

આ ઉયાાંત ૌયાણણક વાકશત્મની અનેક આડક્થાઓભાાં ચભત્કાયયુનાાં નાભ વનદેળ લાા 

યુાલાઓ ભી આલે છે. યાંત ુતેભાાંથી લડનગયનાાં ઇવતશાવને ભદદ કયે તેવુાં કાંઈ પ્રભાણભતૂ 

ભાકશતી વલળેરૂભાાં ભતી નથી. ણ હ્-ુએન-વાાંગના માત્રા વતૃ્તાાંત, તામ્રત્રો, પ્રળસ્તીરેખ, 

પ્રાચીન વાકશત્મો તેભજ તાજેતયભાાં ભેરા ઉત્ખનન અલળેો દ્વાયા આ નગયની ઐવતશાવવકતા 
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વવિ થામ છે. અને લતતભાનના યુાતત્લ વલબાગના પ્રમાવોથી આ નગયની ઘણી ફધી ફાફતો 

તેના ય આકતલા વાંળોધકોને પ્રેકયત કયી યશી છે. 
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