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સારાશં- 

ગજુયાતભાાં વરાંકી કારન વભમ ઈ.વ.૯૯૮ થી ઈ.વ.૧૩૦૦ સધુીન ગણામ છે. ગજુયાતીભાાં જેને 

‘વરાંકી’ કશ ે છે. તેને વાંસ્કૃતભાાં ‘ચોલકુ્ય’ કશલેાભાાં આલે છે. ખાયાજના લાંળના અભબરેખભાાં ળરૂઆત ભાાં 

‘ળોરકકક’ ‘(ચોલ્કકક)’ કે ચોભરકક’ અને આગ જતા શાંભેળા ‘ચોલકુ્ય’ રૂ પ્રમજાતુાં એ કાના વાકશત્મભાાં 

ક્યાયેક ‘ચલુકુ’ પ્રાકૃતભાાં ‘ચલુકુક’ જેલા ઇતયરૂ પ્રમજાતા યાંત ુ વોથી લધ ુ પ્રમગ ત ‘ચલુકુ્ય’ અને 

‘ચોલકુ્ય’ રૂન જ થત.  ગજુયાતભાાં વરાંકીકા દયમ્માન મુયાજ, ચામુાંડાયાજ, લકરબયાજ, દુરલબયાજ, 

નાગયાજ, બીભદેલ ૧ર, કે્ષભયાજ, કણલદેલ ૧ર, દેલ પ્રવાદ, સવધ્ધયાજ, જમસવિંશ, સિભલુના, કુભાયા, 

ભકશા, કકસતિા, અજમા, મુયાજ ૨જ, બીભદેલ ૨જ અને સિભલુના નાભે યાજલીઓ થઇ ગમા. 

જેભાાં મુયાજને વરાંકીકાના સ્થાક ભાનલાભાાં આલે છે. આ વભમ દયમ્માન ળૈલ, જૈન ધભલન લધ ુપેરાલ 

થમ શત. ગજુયાતભાાં વરાંકીકાને સલુણલયગુ કશ ે છે. આ વભમ દયમ્માન અનેક સળક સ્થાત્મન સલકાવ 

થલા ામ્મ શત. સળક એટરે થ્થયભાાંથી કતયકાભ કયીને તૈમાય કયલાભાાં આલેર દેલ-દેલીઓ, અપ્વયાઓ, 

નતલકીઓ લગેયેની મસૂતિઓ તથા સલસલધ પ્રકાયની કરાન વભાલેળ કયી ળકામ. તેલી જ યીતે સ્થાત્મ એટર ે

સળકથી તૈમાય કયેર ફાાંધકાભ જેની અંદય સળકન વભાલેળ થઇ જામ છે. સ્થાત્મની અંદય ભાંકદય, ભશરે, 

કકકરાઓ, તયણ, જાળમ લગેયેન વભાલેળ થઇ ળકે છે. 

તારંગાની ભૌગોલક સ્થર્તત :- 

जंबु द्विप भारत ऺेत्र में है गुजरात प्रान्त सुन्दर |   
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उत्तर मे महेसाणा के आगे तारंगागगरी मनोहर || 

अरािऱी पिवतमाऱा से सम्बन्न्ित पिवत पािन |  

तपोभूमम है ऻानभूमम ननिावणभूमम अनत मन भािन ||    

 िरदतादद िरंग सु सागरदत्त मसद्ि हो गए महान | 

साढेतीन कोदि मूननयांने तप करके पाया ननिावण || ૧ 

યભણીમ કુદયત ઉત્કૃષ્ટ, સળક અને અયલકરીની ગીયીભારાઓ લચ્ચે આલેલુાં તાયાંગા ગજુયાત યાજ્મના 

ભશવેાણા જીકરાના વતરાવણા તાલકુાભાાં છેડા તયપ ટેકયીઓ સ્લરૂે આળયે ૨૪૦ ઉત્તય અક્ષાાંળવતૃ અને 

૭૨.૪૬૦ લૂલ યેખાાંળવતૃ ય થયામેલુાં છે.  તે વાફયભતી નદીના સિભ ફાજુએ આલેલુાં છે. જ કે તાયાંગાની 

ટેકયીઓ લધ ુડતી ઉંચી નથી. તેની આફશલા ભનયમ્મ છે. તેભજ દુય દુય સધુી સલળા જગ્માભાાં પેરામેર 

આ સ્થનુાં દ્રશ્મ તેને આજુફાજુ સ્થથી અરગ તાયલે છે.૨  દુયથી દેખાતી ભગકયભાાઓ લચ્ચે લનયાજી અને 

તેભાાંથી પ્રવાય થતાાં ઝયણાઓના ખખ નાદથી લાતાલયણ લધ ુ આશરાદક ફને છે. આવાવન લન 

સલસ્તાય અને લચ્ચે ટેકયીઓ ય આલેરી કરાત્ભક દેયાવય, સલિ તેભજ યભણીમ સ્થાને જૈન તેભજ જૈનેતય 

માિાળુઓની વતત અલય-જલય ચાકમા કયે છે.૩  તાયાંગાની ટેકયીઓની લનભાની ઔસધઓ મખુ્મ છે.૪  

તાયાંગાની અનુમ્તા એ શકીકતભાાં યશરેી છે, કે તે જૈન વાંપ્રદામનાાં ાાંચ મખુ્મ ભશાતીથોભાનુાં એક છે. 

અભદાલાદથી આળયે ૩:૦૦ કરાકની ગાડીભાાં લામા કશિંભતનગય મવુાપયી છી અંફાજીના સલિ સ્થની 

મરુાકાત ભાટે યકામા છી તાયાંગા શોંચલા ૫૦ કક.ભી. રાગે છે. તાયાંગા શચલા ભાટે ભશવેાણાથી લામા 

સલવનગય, ખેયાલ ુથઈને તાયાંગા સ્ટેળન સધુી યેકલેની વ્મલસ્થા કયલાભાાં આલી છે. તાયાંગા યેકલે સ્ટેળનથી 

તાયાંગા ટેમ્ર સધુી જલા ભાટે ફવ તથા જી ભે છે. તાયાંગા ટેમ્ર સધુી જલા ભાટે ાક યસ્ત ફનલાથી 

અભદાલાદ, ગાાંધીનગય, સલવનગય, ભશવેાણા, ખેયાલ,ુ ારનયુ, આબ ુયડ, ઇડય, સલજમનગય, કશિંભતનગય 

લગેયે ળશયેથી ફવ દ્વાયા વયતા યશ ેછે. અયલકરીની ગીયીભાાઓના ફે શાડની લચ્ચે સલિ ભસૂભ ય 

આ તીથલ લવેલુાં છે. જે અભદાલાદ થી ૧૩૦ કક.ભી., કશિંભતનગય થી ૮૦ કક.ભી., ારનયુ થી ૭૦ કક.ભી. દુય 

આલેલુાં છે. સ્લાધ્મામ, ધ્માન તેભજ વાધના કયલા ઈચ્ુક શ્રધાળુાં બક્ત અકશમાાં યશીને તાના જીલન ધન્મ 

ફનાલે છે.૫  જાણીતા રેખક ડૉ.ભશબેફુ દેવાઈ તાના એક સુ્તકભાાં તાયાંગાની બોગભરક સ્સ્થસતની યજૂઆત 

આ પ્રભાણે કયે છે. “ભશવેાણા જ ાંકળનથી રગબગ ૩૫ ભાઈર અંતયે વતરાવણા તાલકુાના ટીમ્ફા ગાભની 

નજીક આલેર ટેકયી ય આ તીથલ આલેલુાં છે. તાયાંગાની મખુ્મ ટેકયીનુાં સળખય વમદુ્ર વાટીથી ૪૮૬ ભીટય ઊંચુાં 

છે. તાયાભતીના ભાંકદય ાવેથી ટેકયીનુાં સળખય ૪૪૬ ભીટયની ઊંચાઈએ આલેલુાં છે. તાયાંગાની ટેકયીભાાંથી રૂેણ 
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નદી નીકે છે. આ વભગ્ર  પ્રદેળ આછી લનયાજીથી છલામેર છે. આ ટેકયીઓના લૂલ બાગભાાં વાફયભતી નદી 

લશ ેછે. તેના યન ધયઈ ફાંધ નજીકભાાં (૧૨ કક.ભી.) આલેર છે.”૬ 

ોયાભણક કાભાાં ણ સ્કાંદયુાણ અને ધભાલયણ્મ યુાણ જેલા ઉયુાણભાાં ણ ભશવેાણા જીકર 

આનતલ કે અયાાંત પ્રદેળના બાગ તયીકે લણલલામ છે. સલસલધ યુાણ અને ગ્રાંથભાાં તાયાંગા, લડનગય, ભઢેયા 

અને ફહુચયાજી તાલકુાઓને જુદા જુદા કે્ષિ તયીકે સ્થાન અાયુાં છે. આનતલયુનુાં ાટનગય લડનગય શલાનુાં 

ણ જણાયુાં છે.  ભોમલકા, અનભુોમલકા, ગપુ્ત યગુ, ભૈિક, ચાલકુ્ય (વરાંકી) આ ફધાજ કા ભશવેાણાની 

ગકયભા અને વાક્ષી યુતા જલા ભે છે. વકતનત કા, મઘુર કા, ભયાઠા કા અને ગામકલાડી ળાવન ણ 

ભશવેાણાના ગલલ ઇસતશાવને વાંગ્રશ ે છે. ભશવેાણા નગય ચાલડા નાભના યાજતૂ ભેવાજીએ લવાલેલુાં શલાનુાં 

ભનામ છે. જમસવિંશ બ્રહ્મબટ્ટ નાભના કસલએ ઈ.વ.૧૯૩૨ ભાાં પ્રાચીન કસલતાઓભાાં લણલવ્મા મજુફ વાંલત ૧૪૧૪ 

એટરે કે ઈ.વ.૧૩૫૮ ભાાં બાદયલા સદુની દવભે ભેવાજી ચાલડા એ તયણ લાા ભાતાની  સ્થાના કયી. 

ભશવેાણા ગાભન ામ નાખ્મ શત. તે છી ગાભના લવલાટનુાં તયણ ફાાંધલાભાાં આવ્યુાં. ભશવેાણાની 

સ્થાનાભાાં એક ભાિ વાક્ષી તયણલાા ભાતાજી ૬૪૯ લલથી અખાંડ દીલાની જ્મત પ્રગટાલી જીકરાની 

સલકાવ જ્મત પ્રવયાલી યહ્ાાં છે.૭ 

ગામકલાડએ તેભનુાં યાજ્મ લડદયાભાાં સ્થાપ્યુાં. ત્માયે ઉત્તય ગજુયાતના લશીલટ ભાટે યાજધાનીની 

વાંદગી ાટણ ય ઉતાયી. આ સ્થ દૂય ડત ુાં શત ુાં. તેથી તેઓને ઉત્તય પ્રાાંતના લડા તયીકે પ્રાચીન ળશયે 

કડીને લડુ ભથક ફનાવ્યુાં શત ુાં. વકતનત કાથી ‘કકકરે કડી’ તયીકે કડી પ્રાાંત અસ્સ્તત્લભાાં શત ુાં. ૧૯૦૨ ભાાં 

ગામકલાડ પ્રાાંત અસ્સ્તત્લભાાં શત ુાં. તેનુાં લડુાં ભથક ભશવેાણા રાવ્મા અને (૧) દશગેાભ, (૨) આંતયસફુા, (૩) 

ાટણ, (૪) લડનગય, (૫) સલવનગય, (૬) ખેયાલ,ુ (૭) સલજાયુ એભ વાત ભશારભાાં ઉત્તય પ્રાાંતન લશીલટ 

આપ્મ. ભશવેાણા પ્રાાંતભાાં ગામકલાડે નાખેરી ૨૫૭ કક.ભી. ની યેકલે તા. ૨૧/૩/૧૮૮૭ થી પ્રાાંતના મવુાપય ને 

વેલા આી યશી છે.૮ ૪૪૮૪.૧૦ ચ.કક.ભી. કે્ષિપ ધયાલત ભશવેાણા જીકર ગાાંધીનગય અને ાટણ 

જીકરાન ફનેર શત. ઈ.વ. ૧૯૯૭ ભાાં ગજુયાત યાજ્મની ફયાફય ભધ્મભાાં આલેરા ભશવેાણા જજકરાભાાંથી 

ાટણ જીકર છૂટ ાડયા છી ૧૧ તાલકુાન ફનેર ભશવેાણા જીકર અનેક સલસળષ્ટતાઓ ધયાલે છે. 

નલયચના મજુફ શાર આ જીકરાભાાં (૧) ભશવેાણા, (૨) સલવનગય, (૩) સલજાયુ, (૪) લડનગય, (૫) ખેયાલ,ુ 

(૬) વતરાવણા, (૭) ઉંઝા, (૮) ફેચયાજી, (૯) કડી, (૧૦) જટાણા, (૧૧) ગઝાયીમા તાલકુાઓન વભાલેળ 

થામ છે. ઉયક્ત ૧૧ તાલકુાઓભાાં વતરાવણા તાલકુ નોંધાિ સ્થાન ધયાલે છે. કાયણ કે જૈન તીથલ સ્થાન 

તાયાંગા વતરાવણા તાલકુાને ધન્મતા આે છે.૯ ઉય જણાવ્મા મજુફની તાલકુાઓની નલયચના લૂલ તાયાંગા 

એ ખેયાલ ુતાલકુાન એક બાગ શત. યાંત ુલશીલટી વયતાના કાયણે નલા યચામેરા વતરાવણા તાલકુાભાાં 
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તાયાંગાન વભાલેળ કયામ.૧૦ નજીકભાાં વાફયભતી નદી ય આલેર ધયઈ ડેભ ણ સલસળષ્ટ આકલણ ધયાલે 

છે. 

શલે લાત કયીએ ત તાયાંગા તીથલના ઇસતશાવની જૈનને લલતીમ સ્થ ય સતથલધાભ સ્થાલાભાાં 

અત્માંત રૂચી શતી. લૂલ બાયત સ્સ્થત ભગધભાાં અહૌલત ાિલની સનલાલણ ભસૂભ વમ્ભેદ ળૈરી કે વમ્ભેત સળખય, 

ભધ્મપ્રદેળભાાં વના ભગયી, કણાલટકભાાં શ્રલણ ફેરગ, કપ્ણ અને હુમ્ફવ તથા સિભ બાયતભાાં વોયાષ્રભાાં 

ઉજજમાંતભગયી (ભગયનાય) તેભજ ળેત્ુાંજમભગયી (ળેત્ુાંજ) અને યાજસ્થાનભાાં અબુલદાભગયી (આબ ુ લલત) તથા 

જફાભરયુ (જારય) ન કાાંચનભગયી પ્રસવદ્ધ છે. એ જ લલતીમ સતથોની શે્રણીભાાં ઉત્તય ગજુયાતભાાં અડાલરા 

(અયલકરી) ની ટેકયીઓભાાં આલેરા તાયાંગાના જજનેિય શ્રી અજીતનાથના સતથલનેમકુી ળકામ.૧૧ ટીમ્ફા ગાભ 

ાવે ખાંડેય કકકરા છીની ટેકયીઓની લચ્ચે ભધ્મકારીન તાયાંગાન શરેા ભઢા આગના પ્રકાયભાાં સતથંકય 

યભાત્ભાશ્રી અજીતનાથન િેતાાંફય વાંપ્રદામન ભાંકદય વમશુ અને તયત જ ાછ તેની સિભે જયા ઊંચાણભાાં 

કદગાંફય વાંપ્રદામના અસધકાયનુાં નાના નાના  જીનારમનુાં ઝૂભખુાં આલેલુાં છે. 

તાયાંગા અભબધાનની વ્યતુ્સત્ત અને ઈસતશાવ સલળેની એકદભ સ્ષ્ટતા નથી. લતલભાને અસ્સ્તત્લભાન જૈન 

ભાંકદયથી સલળે પ્રાચીન એલી ભશામાસનક ફોદ્ધ વાંપ્રદામની નાની ફોદ્ધ ગપુા નાંફય.૧ ભાાં આઠભાાં ળતકના 

અંતભાાં નલભી વદીભાાં મકુી ળકામ તેલી ફોદ્ધ દેલી તાયા બગલતીની ઉાસ્થ મસૂતિ છે. કશલેામ છે કે રગબગ 

૧૨૦૦ ફૂટ (૩૪૦ ભીટય) ઊંચા લલત યથી દેલી તાયાની મસૂતિ ભી અલલાથી આ સ્થ “તાયાંગા”  તયીકે 

પ્રસવદ્ધ ામ્યુાં.૧૨  ફોદ્ધ દેલીઓભાાં તાયા મખુ્મ છે. એના અનેક સ્લરૂ છે. ડાફા શાથભાાં ઉત્પ્કર ધાયણ કયે છે. 

જ્માાં જભણા શાથ લયમદુ્રાભાાં શમ છે. તાયાઓ જુદા ધ્માની બદુ્ધભાાંથી ઉદબલી શમ એવુાં ભનામ છે.૧૩ 

ગજુયાતભાાંથી તાયાની ફે મસૂતિઓ ભી છે. તેભાાં તાયાંગા લલત ઉય આલેરી તાયણ ધાયણથી 

ઓખાતી તાયાની મસૂતિ મખુ્મ છે. તાયાંગા લલત ઉય અજીતનાથ બગલાનના ભાંકદયની ાછની ફાજુ નીચે 

ઉતયતા અને ગપુાભાાં તાયાની તેભજ ફીજી નાની-નાની નલ મસૂતિ ફેવાડરેી છે. તેને ત્માાંના આકદલાવીઓ 

“તાયાભતી” તયીકે ઓખાલે છે. આ ગપુાભાાં ઘણી મસૂતિઓ શલાથી તેભાાં ફીજી પ્રસતભાઓ સ્ષ્ટ યીતે 

ઓખાલી ળકામ છે.૧૪  

આ ગપુાથી થડે દુય નાની દેયીભાાં તાયાની ૪ ફૂટ ઉંચી સુાંદય મસૂતિ ફેવાડેરી છે. તેને “ધાયીણી” ભાતા 

તયીકે ઓખલાભાાં આલે છે. ધાયણભાતા તયીકે ઓખાતી પ્રસતભા ફોદ્ધ મસૂતિ સલજ્ઞાનભાાં જણાવ્મા પ્રભાણે લયદ 

ભાતાની મસૂતિ જણામ છે. આ પ્રસતભા વપેદ આયવભાાંથી ફનેરી છે. તેભાાં દેલી રભરતાવનલાી કભ ય 

ફેઠેરા તેન ડાફ ગ લેર, જ્માયે જભણ ગ રટકત નીચેના કભ ઉય મકેુર, શાથ ફે તે ૈકી જભણ 

શાથ તટેૂર શલા છતાાં તેના અલળે યથી તેભાાં લયમદુ્રા જણામ છે. ભાથા ય મકુુટ થી ઉંચે અક્ષભ્મની 



Research Guru Volume-11, Issue-3(December-2017) (ISSN:2349-266X) 

Page 614 of 7Research Guru: Online Journal of Multidisciplinary Subjects (Peer Reviewed) 

પ્રસતભા અને તેની ફાંને ફાજુ ાંખાલારા તેભજ ફે શાથે ષુ્ ભાા કડીને ફેઠેરા સલધ્માધય ભાથાની ાછ 

પ્રબાભાંડ ળયીય ઉય અરાંકાય ધાયણ કયેરી તાયાની આ એક અનુભ પ્રસતભા શલાનુાં જણામ છે. તાયાંગાથી 

શરેા બીભયુ ાવે તાયણ ધાયાણ ભાતાનુાં ભ ાંકદય ટેકયા ઉય આલેલુાં છે. દુયથી દેખાતી ભગકયભાાઓ 

લનયાજી અને તેભાાંથી પ્રવાય થતાાં ઝયણાઓનાાં ખખ નાદથી લાતાલયણ લધ ુઆશરાદક ફને છે. દાંતકથા 

મજુફ અશી આલેરા તાયણ ધાયણભાતાને બેંવને ાડી જનભતાજ પ્રવાદ ધયાલલાન અને ગયફ મકુલાન 

યીલાજ પ્રચભરત છે.૧૫  

િેતાાંફય વાંપ્રદામના બશૃદગચ્છીમ આચામલ શ્રી વભપ્રબસયુીના ભશાયાષ્રી પ્રાકૃતભાાં સનફદ્ધ જજનધભલ 

પ્રસતફધ અંતગલત લેણી લત્વયાજ નાભના યાજાએ અશી તાયા દેલીની  મસૂતિની સ્થાના કયેરી અને ત્માાં 

આગ તાયાઉય એટરે કે “તાયાયુ” નાભનુાં ગાભ લવેલુાં એવુાં કથન ભે છે. આ કઈ ફહુ ભટી લવાશત નગય 

જેલડી શલાન વાંબલ નશતા તેનુાં વ્મલશાયભાાં નાભ “તાયાગ્રાભ” જેવુાં થઇ “તાયાંગા” ફન્યુાં શમ એલ વાંબલ છે. 

અશીના ભધ્મકાના અભબરેખભાાં તેના તાયાંગક, તાયણ દુગલ, તાયણ ગઢ, જેલા અભબધાન પ્રાપ્ત થામ છે. જે 

સલે અશી આગ સનદેળ થળે. યાંત ુ તાયાયુ લસ્મા અશી કઈ જૈન સ્થાન શલાન વાંબલ નશીલત છે. 

કદગાંફયેતય વાંપ્રદામના વાંબલત દાક્ષીણાત્મ, જૈન જમસવિંશનાંદીના લાયાાંગચકયત (પ્રામ: ૭ ભી વદી) નાભ જૈન 

ોયાભણક ગ્રાંથભાાં આનતલયુ અને વયસ્લતી ભણીભાન લલત અને યાજા લયાાંગે ફાંધાલેર જજનારમન ઉકરેખ 

આલે છે. આ ભાણીભાન લલત તે વભમના ભધ્મકાન તાયાંગા લલત શલાનુાં સચૂન થયુાં છે. અરફત્ત કઈ જ 

૧૧ ભી વદી લૂલના નથી. અશીં કદગાંફય નીચેના ભાંકદયની ાછની શાડીભાાં એક દયી-કુ-ગપુા આલેરી છે. 

જેભાાં (અચેર વાંપ્રદામ) જૈન મસુનઓ ધ્માન કયતા શલાની યાંયા છે. 

તાયાંગા વાંફાંધ આજુફાજુ પ્રાચીન સ્થાનની સલગત અશી દેલાનુાં વ ાંદબલગત ન શલાથી મખુ્મ લાત ય 

આલીએ તાયાંગા લલત ય ચગાનની લચ્ચલચ બગલાન અજજતનાથનુાં જજનારમ આલેલુાં છે. કશલેામ છે કે 

ગજુયાતના યાજા કુભાયાે વાંલત ૧૨૧૨ આવાવ આ ચૈત્મ ફાંધાલેલુાં.૧૬ તેના પ્રાાંગણભાાં એક દેયીભાાં સયુભક્ષત 

સ્તાંબ ય કુભાયાના ળાવનના લલન રેખ છે. ભાંકદયના મૂ પ્રળસ્સ્તરેખ ઉરબ્ધ નથી. આ ભાંકદયભાાંથી 

ભાંિીિય લસ્તુારે ઈ.વ. ૧૨૨૯ ભાાં ખતક વભેત બયાલેરી પ્રસતભાઓન રેખ પ્રાપ્ત થામ છે. જેની પ્રસતષ્ઠા 

એભના કુરગરુુ નાગેન્દ્રગચ્છીમ આચામલ શ્રી સલજમવેનસયૂી એ કયેરી લસ્તુા તેજાનાાં વભકારીન 

લયહુાંકડમા કુટુાંફના દેલકુરની લણુાલવશીની દેલકુભરકાના વાંલત ૧૨૯૬ નાાં પ્રળસ્સ્ત રેખ મજુફ એભના તયપથી 

ણ અશી જજનભફિંફ વકશત ખત્તક કયાલલાભાાં આલેર જે ઈ.વ. ૧૨૪૦ થી થડા લલ લૂલ ફન્મ શળે. ત્માયફાદ 

વાંલત ૧૩૦૪ અને વાંલત ૧૩૦૫ (ઈ.વ. ૧૨૪૮) ભાાં અશી યાજગચ્છીમ લાદીદ્ર શ્રી ધભલઘ સકુયની યાંયાના 

આચામલ શ્રી ભલુનચાંદ્ર સકુયએ અજજતનાથ નાાં ફે ભફિંફની પ્રસતષ્ઠા કયાલેરી આજે ત અરફત્ત રેખ જ 

અલસળષ્ટ યહ્ાાં છે. મુ ભફિંફ નષ્ટ થઇ ચકુ્યા છે. ૧૫ ભાાં ળતકના ભધ્મબાગભાાં યચામેરા મસુનશ્રી 
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યત્નભાંડનગભણકૃત ઉદેળતાયાંગીણી તથા સકૃુત વાગય ગ્રાંથની નોંધને આધાયે ભારલભાંિી થૃ્લીધાય(થેડ) 

િુ ઝાાંઝણ અશી ગમાગચ્છીમ આચામલશ્રી ધભલઘસકુય વાંગાથે પ્રામ ઈ.વ. ૧૨૬૪ ભાાં વાંઘ વશીત માિાથ ે

આલેરા અને ૧૩ ભાાં ળતકના અંત બાગે ખયતયગચ્છીમ તતૃીમ આચામલશ્રી જજનચાંદ્રસકુય ણ વાંઘ વકશત 

લાંદના દેલા આલી ગમેરા આભ તાયાંગાની ૧૩ ભાાં ળતકભાાં તીથલરૂે ખ્માતી ફની ચકેુરી.૧૭  કુભાયાનાાં 

અનગુાભી અજમાાે લેૂ તાના ગાદીલાયવ રૂે યદ કયલાની વરાશ આનાય ભાંિીઓ (ભશાભાત્મ કદી, 

ભાંિી આમ્રબટ્ટ) અને કાભરકારવલલજ્ઞ શ્રી શભેચાંદ્રાચામલના ટ્ટસળષ્મ આચામલશ્રી યાભચાંદ્ર ને ક્રુયતાલૂલક ભાયી 

નાંખાવ્મા અને કુભાયાે તેભજ તેભના લૂોક્ત ભાંિીઓએ કયાલેર જજનારામના ઉત્થાન કયાલેરા. તેભાાંથી 

તાયાંગાના ભશાન જજનારમને કેલી યીતે યસુ્ક્ત લૂલક ાટણના શે્રષ્ઠી આબડ લવાશ દ્વાયા ફચાલી રેલાભાાં આવ્યુાં 

તે વાંફાંધની શકીકત નાગેન્દ્રગચ્છીમ શ્રી ભેરુત ુાંગાચામલના પ્રફાંધ ભચિંતાભણી (વાંલત ૧૩૬૫) અને છીના કેટરાક 

પ્રફાંધભાાં નોંધામેરી છે. યાંત ુ૧૪ભાાં ળતકના પ્રાયાંબભાાં મસુ્સ્રભ આક્રભણ (અરાઉદ્દીન ખરજીનુાં આક્રભણ) અને 

અણકશરત્તન યના મસુ્સ્રભ આક્રભણ અને તે દયમ્માન ગજુયાતના ભટા બાગના બ્રાહ્મણીમ ભાંકદય ખાંકડત 

થમા અને કેટરામન ઘયમૂથી નાળ કયલાભાાં આવ્મ. એ વાટાભાાંથી તાયાંગાનુાં આ ચૈત્મ યશી ળકેલુાં નથી. એ 

વાંફાંધની નોંધ ૧૫ભાાં વોકાના પ્રથભ ચયણભાાં તાગચ્છીમ આચામલશ્રી તાયણ મસુનસુાંદયસકુયના યત્નક 

અંતગલત શ્રી તાયણ દુગાલરાંકાય શ્રી અજજતસ્લાતભાાં રેલાભાાં આલી છે. ત્માાં કહ્ા મજુફ થમેરા બાંગ િાત 

ઈડયના વાંઘાસધસત વાધ ુ આયવણનાાં આયવનુાં નતુન ભફિંફ ઘડાલી તેભાાં ણૂલ કયાલેરી. આચામલશ્રી 

વભસુાંદયના ટ્ટસળષ્મ અને ગસલિંદ શે્રષ્ઠીએ આચામલશ્રી વભસુાંદયસકુય ાવે પ્રસતષ્ઠા કયાલેરી. જે શકીકતની 

વાંભક્ષપ્તરૂે નોંધ વભચકયત ગરુુગણુયત્નાકાય કાવ્મ (વાંલત ૧૫૪૧)ભાાં ણ ગસલિંદનુાં નાભ દેતા મુ ફીમ્ફના 

ઘવાઈ ગમેરા રેખ પ્રસતષ્ઠા લલ વાંલત ૧૪૭૯ શત ુાં. ૧૫ભાાં ળતકના આયાંબે સરુતાન અશભદળાશનાાં ઝલેયી 

ગણુયાજે આચામલશ્રી વભસુાંદયસકુય વાથે તીથલમાિા કયી તેભાાં તાયાંગાન ણ વભાલેળ શત. 

ઉયુલક્ત ગસલિંદ શે્રષ્ઠીએ થમેરા નકુળાનને ણ દુયસ્ત કયાવ્યુાં શળે. નલ બાયટ્ટ (બાયટ) ચઢાવ્માની 

નોંધ ણ “વભવોબાગ્મ” કાવ્મભાાં રેલાઈ છે. ૧૭ભાાં વોકાભાાં આલતા દેલારમના ફાાંધકાભને ખાવ ત ગઢૂ 

ભાંડના અંદયના બાગભાાં ટેકણથી ભજબતુ કયલાન પ્રમત્ન વાંલત ૧૬૮૨ થી ૧૬૮૮ લચ્ચેના લલભાાં થમેર 

જલા ભે છે. જેન મળ અંચરગચ્છીમ આચામલશ્રી કકમાણવાગયસકુય સ્લસલયભચત યાવભાાં જાભનગય કચ્છના 

શે્રષ્ઠફાંધઓુ લધલભાન ળાશ અને દભવી ળાશને આે છે. ણ તાગચ્છીમ દાલરીની નોંધ અનવુાય ઉદ્ધાય 

શયીસલજમસકુય સળષ્મ આચામલ શ્રી સલજમવેનસકુયના ઉદેળથી થમેર. 

આજે તાયાંગા પ્રલાવન સ્થ તયીકે વભગ્ર ગજુયાત તેભજ બાયતભાાં ખ્માતી ધયાલે છે. ઉત્તય ગજુયાતના 

સલસલધ ધાસભિક મલટન સ્થભાાં નોંધાિ સ્થ છે. 
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