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ારણપયુ નગય ચ્ંરષાલત ના યભાય પ્રહ રાદન  ાિણના વોરકંવ યાજલ  નજમાના વભમભાં ્લ.વલતં

૧૨૨૯ થ  ૧૨૩૨ દયમ્માન રગબગ લવા ુ.ં૧ ફ જા ભતંમ પ્રભાણ  ારણપયુ ચ્ંરષાલત ના યભાય લળં  યાજા

ધાયાલયનનાનાનાબાઈપ્રશરાદનદેલ  ્લક્રભવલતં૧૨૬૨ઈ.વ.(૧૨૦૬હશ.વ.૬૦૩) નાઆવાવનાલોભાંલવા ુ.ંય

નન ોતાન યાજધાન ફનાલ (પ્રાચ નગ્રથંોભાંપ્રશરાદનદેલનુંનાભારજી, ારદેલનન ાલજુીનાભોનોઉલ્ર ખ

ભ છ ) પ્રશરાદન દેલન  મ્ૂતિ’ારનપયુના લ્ર્લમાાયવનાથજીનાભોિા દેયાવયભાં સ્થામ રછ ત  લખત ત 

પ્રશરાદટૃણ કશલેાત ું ત્માય ફાદ ારનવ  યાજા ળાવન ય આલતાં ત ના નાભ યથ  ળશયેનું નાભ ારણપયુ

ાર્લાભાંઆ ુ.ંારણપયુનુંમૂનાભપ્રહ રાદનપયુશત ુ.ંઆબનુાયભાયયાજલળંનાપ્રશરાદનદેલ ત ળશયેલવાલ લુંન 

ત ન ાિનગયકયેલુ,ં ઇ્તશાવભાંત નોઉલ્ર ખજોતાંરાગ છ કેએ પકવભમ ત બાયેજાશોજરાર લાફંૄનગયશળ .નલાફ 

વભમભાંઆનગયફગ ચાઓનુંનગયગણાત ુ.ંત  ફૂરોનન ખાવકયવન ગરુાફોભાિેજાણ ત ુંનગયશત ુંઆથ નશીં

ઉત્તભપ્રકાયનાનત્તયફનતા.ંઆજેમઆનગયઉધોગઉયાતંસજુન ઓનન શવયાઉદ્યોગભાિેજાણ ત ુંછ .3 

બાયત મવસં્કૃત ભાં ભાનલજીલનના દયેકાવાન ચચાયન કયલાભાંઆલ છ .ત ભાં ભાનલજીલનન વગલર્ો

વાથ કરાન ણલણ ર લાભાંઆલ છ .ાણ ભાનલ,શુ-ંક્ષ ,વકૃ્ષત ભજદયેકનાભાિેજફૃયવશોલાથ પ્રાચ નકાથ જ

ભાનલ લવાશતોનો ્લકાવ નદવના કવનાયેજ થતો યશમો છ .ત થ  પ્રાચ ન કાભાં જાળમો ભાનલ ન  જફૃયવમાતોન 

રક્ષભાં યાખ ન  ફાંમા છ .ગજુયાતભાં આલા નવંમ જાળમો,તાલ,કંુર્,કલૂા ન  લાલો આલ રાં છ .૪ ત ભાં ઉત્તય

ગજુયાતનાારનપયુળશયેભાંભ  વલાલએ પલાનાભથ પ્ર્વધએ પકપ્રાચ નલાલઆલ ર છ .પ્રાચ નસ્થાત્મતયવકે

ઇ્તશાવકાયોએ પત ન નોંધર ધ છ .આલાલનત્માયેફશારુયગજં ્લસ્તાયભાંારનપયુળશયેન ફશાયપલૂયન હદળાભાં

આલ ર  છ . આલાલના ફાધંકાભ ્લળ  જોલાભાંઆલ  તો છ ક છ લ્રા ખરં્ભાઉંયન  હદળાભાં ફ જા કંદોયા ઉય
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વસં્કૃતભાંએ પકહંકતરખ રછ જેભાં્લ.વલતં૧૭૭૩રખ રલચંામછ ત નાયથ આલાલઇ.વ.૧૭૧૭ભાંફધંાઈશળ 

ત ભભાન ળકામ. 

આપ્રાચ નલાલનદંાપ્રકાયન નન  યેત માથ્થયન ફન ર છ લાલભાં૮૬ગથ માંછખરં્નન ચાય

ભજરાઓઆલ રાછ .આલાલન ઉંર્ાઈ૮૫ફૂિજેિર છ .્િભાભબમખુત નુંપ્રલ ળદ્વાયછ .ભજરાઓતયપવશરેાઇથ ન

જઇળકામત લોવાકંર્વિવનોભાગયનછ .લાલનાફાધંકાભભાંભોિેબાગ આયવથ્થયનોઉમોગથમ રોછ .6આલાલભાં

લ વ કગથ માંઉતયતાં ર્ાફ ફાજુએ પકજૈનપ્રત ભાઆલ ર છ નન ત નાયવસં્કૃતભાંઆપ્રભાણ ર ખરખ રો

છ .્લક્રભવલતં૧3ય0ભશાસદુાચંભન ગફુૃલાયેપ્રાગ્લાિલળં લભણકેભબદેલનું ભફ ફકયાલ ત ન પ્ર્તટ ાકયાલ 

શત .જોકેઆર ખ દ્વાયાભત ભાશવત  દ્વાયાભ  વલાલનાભોિાબાગના ્ળલ્ોનન્મખરં્વત દેલસ્થાનભાથં રાલ ન 

સ્થા તકમાયન શોલાનુંનનુભંાનકયવળકામછ .આલાલભાં્તત્ન ના ્ળલ્ોજોલાભ છ આલાજ્તત્ન ના

્ળલ્ોઆબભુાંનલ રભહંદયભાંત જાર ત નાનન ત ન ત્ન ના્ળલ્ોમકેુરાછ ત થ આલાલત જાનાવભમન 

શોલાનોવબંલછ .ારનપયુભાંઆવભમ જારોયથ આલ રહપયોજખાનનલાફનુંળાળનશતુ.ંઆલાલસુદંયનન ઉતભ

સ્થાત્મધયાલત લાલછ .લતયનભાનવભમભાંઆલાલભાંાણ નથ .સકુાઇગમ રછ .લાલનાછ લ્રાકુલાનોઉમોગ

ારનપયુળશયેન ાણ મોજનાનાબાગફૃ થામછ .જભ નનુંર લરાછથ ઉંચુંઆલ રશોલાથ ચોભાવાભાંપયુાઇ

જતાંનિકાલલાનાઉદેળથ ાછથ ત્રણચાયફુિન ાકવઇિોન દવલારલાલન પયત ચણ ર લાભાંઆલ છ .૭ 

 આલાલઘણ પ્રાચ નશોલાન ભાન્મતાપ્રલયનત છ .આનગયન રગતાંવસં્કૃતભાંરખામ રકામભમલણયનનો

ભમકારભાંરખામ રજોલાભ છ .ત ભાંકલૂાવયોલય,લાલોનન ઉધાનોનોઉલ્ર ખકયલાભાંઆમોછ .શવયવદબાગ્મનન 

વોભવદબાગ્મપ્રફધંોભાંઆલાલણત ભાનં જશોલાનોવબંલછ .આલાલકોણ નન કમાયેફધંાલ ત નત્માયસધુ 

ન્નધાયનયવતછ .ણનભ્માવદ્વાયાત નોવભમજાણલાનાપ્રમત્નોથમાછ . 

ભશદઅંળ આલાલઆયવથ ફધંામ રછ .યંત ુંકમાયેકયેત નાથ્થયોનોણઉમોગથમ રછ .પ્રાચ ન

સ્થાત્મોભાંઆલ વકંવણયનતાજોલાભત નથ .લાલભાંઉમોગભાંર લાભાંઆલ રસળુોબનોણઆલ જવકંવણયનતા

જન્ભાલ  છ .કરાત્ભક થ્થયોન  ગો લણ આર્ધેર્ જોલા ભ  છ .આભાનંા કેિરાક કોતયણ   કુત થ્થયોખહંર્તણ

છ .ત ભનોઉમોગકોઇકલાયહદલારયથમ રોજોલાભ છ .તોકોઈકલાયયથાયભાંકમાકંશવં્લથ નોટુકર્ોશોમતો

કમાકં યાજલ થ નો ટુકર્ો શોમ છ .કમાકં કોતયણ   કુતજાવ શોમ છ , તો કમાકં ઉરુયન  ભર લાા થ્થય જોલા ભ 

છ .લાલનાભજરાઓન છતભાંદેલસ્થાનન કોતયણ નાનલળ ળોણગો લામ રાછ .પ્રાચ નલાલોજેલ કેયાણ ન લાલ

નન નર્ારજન લાલભાંજેયવત શળુોબનોન ગો લણ સમુોજીતઢફ થમ ર શોમછ ત વુંનશીંજોલાભતુંનથ . 

આલાલઘણ પ્રાચ નનશોલાછતાંત નુંભશત્લઘિવજતુંનથ .લાલભાંજે્ળલ્વમ્ૃધએ પક વકયલાભાંઆલ 

છ , ત ભાનં કેિર કતોફાયભાત યભાવૈકાજેિર પ્રાચ નછ .આસુદંયકરાકૃ્તઓચ્ંરષાલત ,કંુબાયવમાનન દેરલાર્ાનાં

્ળલ્વાથ ઘું ુંવામ્મધયાલ છ .લાલપ્રાચ નકરાકૃ્તઓનુંવગં્રશસ્થાનછ ત થ વયંક્ષણન ાત્રછ . 
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નવરભાંઆ શળુોબનો લાલના ન ભાયનણ ભાિે તૈમાય થમ રા નથ , કોઇ નજાણ્મા પ્રાચ ન દેલસ્થાનોનાઆ

નલળ ોછ નન લાલભાંત નોઉમોગકયામોછ .લાલન નરકૃંતકયલાનાશતેવુયપ્ર્તભાઓનોણઉમોગકયલાભાં

આમોછ .ત ભન ગો લણ આર્ધેર્જથમ રછ .પ્ર્તભાઓનું લૈ્લમણ ્લચાયકયતાકયવમકેુછ .નશવન ચ પ્રભાણ 

મ્ુતિઓન ગો લણકયલાભાંઆલ રજોલાભ છ . 

                            

o હશન્રુપ્ર્તભાઓ. 
o ઉબાગણ્ત. 
o વા્લત્ર વાથ બ્રશભા. 
o હદગ્ારો. 
o ્ળલાલયનત . 

 ભહશાસયુભહદિન . 
o જૈનપ્ર્તભાઓ 
o ભબદેલ. 
o નન્મ્તથયનકયો. 

 પ્રકવણયન 
o પ્રકવણ 
o નતયનકવ. 
o નતૃ્મકયતોગધંલયન. 
o ઝફૃખાભાંપ્રણમભસ્ત ગુર. 
o બોગાવનો૮ 

લાલભાંઉયપ્રભાણ નાં ્ળલ્ોમોગ્મજગ્માએ પનન ચોકકવઅંતયેગો લલાભાંઆલતાંશોમછ .યંત ુંઆ

લાલભાંત અંગ કોઇ  ેકાું ુંનથ .શ્ર યત્નભણ યાલબ .જોિેએ પભશમદુફ ગર્ાનાવભમભાંફાધંકાભોનાભનાપ્રકયણભાં

ન ચ પ્રભાણ ઉલ્ર ખકમાયનછ . ‘‘ારણપયુભાંભ  વલાલનાભ એ પકજૂન લાલછ .ત કોણ નન કમાયેફધંાલ ત નકકવ

થતુંનથ .ફાધંણ યથ આલાલઆવભમન રાગ છ .ત ભાં હશન્રંુદેલોન સુદંયમ્ૂતિઓદયેકખરં્ન ફાજુભાંકયેર 

છ .’’ 

આભસ્થાત્મન દ્ટિએ પભ  વલાલલજલ્રાન ફ જીલાલોકયતાંશ્ર ટિછ .ત ના્ળલ્ોએ પકોઈખરં્વતથમ ર

ભહંદયભાથં  રાલ ન  સ્થા ત કયેર જોલા ભ  છ .્ળલ્ો ગભ ત ભ ગો લણ  કયલાથ  લાલનું શળુોબન જલાત ું

નથ .લતયનભાનવભમભાંારનપયુન ભ  વલાલબગ્નનલસ્થાભાંછ નન સ્થાન કરોકોત નોકચયા િવતયવકેઉમોગ

કયેછ .વળંોધકોલાલનાનભ્માવભાિેનલાયનલાયત ન મરૂાકાતર છ .આલાલન પયૂાતત્લખાતાના૧૯૬૫નાએ પકિ

યઅંતયગતયભક્ષતસ્ભાયકજાશયેકયલાભાંઆ ુંછ .ણલાલન સયુક્ષ તતાજોલાભત નથ . 
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 -: ાદનોંધએ- 

(1)   યાલરમળલતંજ.,ભમકાર નારનપયુ,્લળારઓપવ િ,ારનપયુ,૧૯૯૯, પ.ૃ૪ય. 

(ય) ચાલર્ામયુાદખાન,ારણપયુનુંઘિનાચક્ર, ‘સ્લયાજમ' દવોત્વલ અંક,લયન.૧૯૯,પ.ૃય૯.  

(3)   માવયજન ,ગજુયાતન ન્સ્ભતા,ગજુૉયનનર્ાપ્રકાળનનભદાલાદ,લયન.૧૯૮૮,પ.ૃ૪૮.  

(4)    રર તબાઇિેરનોર ખ,વોરકંવકાર નસ્થાત્મયાણ ન લાલ-ાિણ,પ.ૃ૧.  

()મળલતંયાલર, ભઘ મકાર નારણપયુ,લયન.૧૯૯,પ.ૃ૧૧૮.  

(6)    વૈમદગરુાફભ મા,ંત્ત્મલાયવખ ારનપયુારનપયુનોઇ્તશાવ,નલાફતાર ભશભદખાન          

ારનપયુ,૧૯૧૪.પ.ૃ૬૨૬-૨૭. 

(7)     ફૃફરુમરુાકાત,તા.૧૦/૦૬/૨૦૧૭. 

(8)     મળલતંયાલર,સ્લામામ,અંક.૪,વલતં.ય0૩૪,ઉ ુયનકત,પ.ૃ૪૦૧. 

(9)    યત્નભણ યાલજોિે,ગજુયાતનોવાસં્કૃ્તકઇ્તશાવ,ઇસ્રાભખરં્-ય,પ.ૃ૮૨. 


