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ઇતિહાસના સશંોધનમા ંસ્થળનામોન  ંમહત્વ 
ડૉ. કનૈયાલાલ નાયક 

મહાદેવ દેસાઈ ગ્રામસેવા મહાવવદ્યાલય, સાદરા 
 
સામાન્ય રીતે ઇવતહાસ સશંોધનના ક્ષેત્રમા ં
સશંોધન અને આલખેન વવવવધ પધ્ધવતથી થઈ 
રહ્ય ં છે, ક્યારેક રાજકીય પાસા ઉપર ક્યારેક 
સાસં્કૃવતક પાસા ઉપરનો ભાર મયકાયેલો જોવા 
મળે છે. પરંત ય સમયાતંરે ઇવતહાસની સમજ અને 
વવભાવના બદલાતી રહી છે, અને આધયવનક 
યયગમા ંઇવતહાસ એટલે માત્ર રાજકીય ઇવતહાસ 
એવો મયાાદદત અને એકાકંી ખ્યાલ હવે જોવા 
મળતો નથી. પહલેા રાજા-મહારાજા, ધમાગયરયઓ, 
અમીર ઉમરાવો કે સામતંો જે તે લોકોની 
વશંાવળીઓ, તવારીખો, યયધ્ધો કે પ્રાપ્ત થયેલા 
વવજયોના રસપ્રદ વર્ાન એટલે ઇવતહાસ એવો 
ખ્યાલ પ્રવૅતતો હતો પરંત ય ઇવતહાસ વવશેનો 
દ્રષ્ટટકોર્ હવેતો સમળૂગો બદલાઈ ગયો છે પરંત ય 
એનય ંમહત્વ કે ઉપયોગીતા ઘટયા નથી હવે તો 
ઇવતહાસની બદલાયેલી વવભાવનામા ં માનવીન ે
કેન્દ્ર સ્થાને મકૂ્યો છે. માનવજીવનના સમગ્ર 
પાસાને આવરી લેતી સામાજજક અને રાટરરૂપ 
હકીકતો વગેરે નો તે અહવેાલ ગર્ાય છે. 
સામાન્ય રીતે સ્થળનામોના સશંોધનમા ંપર્ કેન્દ્ર 
સ્થાને માનવી જ છે. એટલ ે કે સ્વાભાવવક રીત ે
આપર્ે જે ઇવતહાસ અલેખવાનો છે. તે માનવીનો 
ઇવતહાસ એ એવી ભાવનાથી વનરૂપાય તે 
આવશ્યક છે. માનવ જીવનમા ં વ્યવસ્સ્થત 
વ્યવહાર ચલાવવા માટે જયદા જયદા સ્થળોને 
ઓળખવાની જરૂર પડે છે. અને આ જરૂદરયાત 
સતંોષવા માટે દરેક સમાજની પ્રવવૃિ અને જ્ઞાન 

મયાાદામા ંઆવતા અનેક સ્થળોની ઓળખ માટે 
તેમનય ં કોઈને કોઈ રીતે નામ પડે છે. આવા 
સ્થળોની ઓળખવા માટે આપવામા ં આવેલા 
નામ ને સામાન્ય રીતે ઇવતહાસ સશંોધનમા ંસ્થળ 
નામ, તરીકે ઓળખવામા ંઆવે છે. 
 સામાન્ય રીતે સ્થળનામોમા ં અભ્યાસ 
ભાષા અન ે યયત્પિી ઉપરાતં ઇવતહાસ અન ે
સ્થળનામોની યયત્પિી આકસ્સ્મક ઉદભવતા નથી, 
પરંત ય સમાજ સાથે ગાઢ સબંધં ધરાવે છે અને 
સકંળાયેલ છે. એવા કેટલા ઐવતહાવસક અને 
સામાજજક સદંભો એમા ંકારર્ભતૂ જોવા મળે છે. 
જેમકે ગયજરાતના સ્થળોમાનં ય ં પજંાબ અન ે
સરહદના સ્થળોનામો સાથેનય ં સામ્ય એ સ્થળ 
પ્રદેશ સાથે ગયર્જરો, ગયજરાત અને ગયજરાતીઓ 
લયપ્ત થઈ ગયેલી ઇવતહાસની કડી જોડી આપે છે 
જેમ કે કંદહાર જેનય ંસસં્કૃત નામ ગધંાર છે જેમ 
પજંાબમા ંપર્ 'ગયર્જર' અટકવાળા લોકો વસે છે 
અને પજંાબમા ં અમયક દેશની બોલી 'ગયર્જરી’ 
નામથી ઓળખાય છે આ રીતે એક પ્રજા એક 
પ્રદેશમાથંી બીજા પ્રદેશમા ંજાય છે ત્યારે ત્યા ંપર્ 
ગામોના નામ અસલ રાખવાનય ંવલર્ ધરાવે છે. 
આ રીતે સ્થળનામોનો ઇવતહાસ અને પ્રાચીન 
સમયના ભલૂાયેલા કેટલાય સસં્મરર્ોની  યાદ 
તાજી કરે છે. પવાતો, ટીંબા, કે ટેકરા નદીઓ અને 
ખેતરોના નામ અસલ ઇવતહાસ રાખીને બેઠા છે. 
એ જ રીતે ગામ કે નગરના નામમા ંઆપર્ી 
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સામાજજક સસં્થાઓ રીતદરવાજો ધમા સપં્રદાય 
અને વ્યસ્તત વવશેષની જાર્કારી મળી રહ ેછે. 
 સામાન્ય રીતે ઇવતહાસ સશંોધનમા ં
સ્થાવનક ઇવતહાસની ઘોર ઉપેક્ષા થઈ રહી છે. 
સાચી રીતે જોવામા ં આવે તો આપર્ા 
ગામડાઓમા ં સ્થાવનક ઇવતહાસ દટાયેલો છે. 
સામાન્ય રીતે જેમ નાના-નાના રજકર્માથંી એક 
ઘન વસ્ત ય બને છે. તેમ આવા ગામડાઓના 
ઈવતહાસમાથંી પ્રદેશોનો  અને તેમાથી રાટરનો 
ઇવતહાસ રચાય છે. ખાસ કરીને ગામડાના લોકો 
પોતાના ગામની પ્રાચીનતા જાર્ે ગામની 
પરંપરાઓ જાર્ી નવી ઉગતી પઢેીને ત ે દદશા 
સચૂક બન ે તેવો સ્થાવનક ઈવતહાસ લખવાની 
આજે જરૂર જર્ાય છે. આવા કેટલાક ગામોમા ં
આવા સસંાધનોના અભાવે ત્યાનં ય ં મહત્વપરૂ્ા 
ઇવતહાસ વર્ ઉકલ્યો દટાયેલો પડયો હોય છે. 
સસંાધનોની દ્રષ્ટટથી અન ે ઉકેલવાની તથા 
સમજવાની જરૂર છે આપર્ા ગામ કે નગરના 
ઇવતહાસ માટેની આપર્ી અજ્ઞાનતા કેવી રીતે 
ચાલે? આ દદશામા ંસ્થળનામોના અધ્યયન વવશ ે
ગયજરાતમા ં ખાસ કરીને મહારાજા સયાજીરાવ 
વવશ્વવવદ્યાલયના પવૂાકાલીન ભારતીય ઇવતહાસ 
અને પયરાતત્વવવદ્યા વવભાગે તથા ગજૂરાત 
વવદ્યાપીઠના ઇવતહાસ અને સાસં્કૃવતક વવભાગ 
મારફતે પયરાતત્વ વવદ્યા સ્વ. ડૉ. રમર્લાલ ના. 
મહતેા પવૂા પ્રાધ્યાપક, ડૉ. પકંજભાઇ દેસાઇ 
એમના માગાદશાન હઠેળ ઘર્ા શોધ વનબધં 
તૈયારી કરાવી ને આ અંગે પે્રરક કાયા કયયું છે જોકે 
તે પહલેા વડોદરાના થોડાક વવદ્વાનો એ ખાસ 
કરીને પ્રા. સ્વ. ભોગીલાલ સાડેંસરા અને પ્રા. સ્વ. 
રમર્લાલ મહતેાએ આ ક્ષેત્રને ગયજરાતના 
સ્થળનામ સસંદ નામની સસં્થા ઈ.સ. ૧૯૫૭ મા ં

સ્થાપીને પ્રવતષ્ટઠત કાયા કરવામા ં આવેલય ં આ 
પહલેા પર્ ડૉ. એચ. ડી. સાકંળળયા એ પયનામા ં
રહીને ગયજરાતના ઇવતહાસના કેટલાક સ્થળોના 
નામો આ દ્રષ્ટટએ અભ્યાસ કરીને શરૂઆત કરી 
હતી. ભારતમા ંપર્ ઇ.સ. ૧૯૭૭ મા ંthe place 
names સોસાયટી ઑફ ઇષ્ન્ડયા નામની સસં્થા 
સ્થાવપ જેનય ં મયખ્ય કાયાાલય મૈસયરમા ં છે. તેની 
સ્થાપના પછી ખાસ કરીને દળક્ષર્ ભારતમા ંઅન ે
પયના, નાગપયર, વડોદરા જેવા શહરેોમા ં થોડા 
ઘર્ા વવદ્વાનો દ્વારા આ ક્ષેતે્ર થોડયક પર્ સગંીન 
કાયા થત ય ંરહ્ય ંછે. અન્વેષર્ થી પયરવાર થયય છે. 
સ્થળોનામો વવવવધ સમયે ઘટતી ઘટનાઓની 
મયતત છબી છે. પરંત ય જરૂર છે એ માટેના મહનેત ય 
અને કાયાવનટઠ સશંોધકોની અને એમને માગા 
બતાવનાર માગાદશાકો ની હાલમા ં ગજૂરાત 
વવદ્યાપીઠ ગયજરાતમા ંઆ ક્ષેત્રમા ં ખબૂ જ સારયં 
કામ કરી રહી છે. પરંત ય તેનય ં વ્યાપ વધશે તો 
ઇવતહાસમા ંઘણય ંબધય ંવર્ ખડેાયેલય ંસશંોધન કામ 
થઈ શકે. અને વર્ખેડાયલેા ઇવતહાસના નવા 
ક્ષેત્ર ને બહાર લાવી શકાય સાચા ઇવતહાસ 
સશંોધકોની દદશામા ંએક નવી દદશા મળી રહ,ે 
હાલમા ં હય ં પોતે એમ.ફીલ પી.એચ.ડીના 
વવદ્યાશાખામા ંઆ વવષયોમા ંખબૂ જ ઊંડાર્પવૂાક 
મારા વવદ્યાથીઓ પાસ ેકામ કરાવી રહ્યો છ ંઆ 
વવષયને વધારે સશંોધન દ્વારા પ્રકાશમા ંઆવે એ 
મહત્વનય ંછે. 
 ઇવતહાસ સશંોધનમા ં જે સસંાધનો નો 
ઉપયોગ થાય છે તેવી રીતે સ્થળનામો સાધનોમા ં
પર્ મૌળખક-લેળખક અને પારીભોગીક સસંાધનો 
નો અભ્યાસ કરવાનો થાય છે. જેમા ં સાદહત્ય, 
તામ્રપત્ર, વશલાલખેો, હસ્તપ્રતો, લોક સ્મવૃત, 
દટાયેલ સ્થળોનય ં ઉત્ખન્ન થયેલ હોય તો તેનો 
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અભ્યાસ કરવાનય ં જરૂરી છે. ક્ષેત્રકાયા સશંોધન 
દરવમયાન મળતી ગામોની યાદી નગરપાળલકાએ 
તૈયાર કરેલ જયદા જયદા વસાહતોના નામોની યાદી 
મધ્યયયગના મકાનો તેમજ ઈતર સ્થાપત્ય 
માળલકોના વેચાર્, વહચેર્ીના દસ્તાવેજો વગેરે 
ગર્ાવી શકાય. ખાસ કરીને સ્થળનામોના 
ઐવતહાવસક સસંાધનોમા ં પરંપરામા ં ઉતરી 
આવેલા લોક કથાઓ મયખ્યભાગ ભજવે છે. 
તદયપરાતં અને કેટલાક એવા પર્ નામ હોય છે 
જે પોતે જ પોતાની વવગતો નામના આધારે રજૂ 
કરી શકે છે. આ વસવાય કેટલાક ગામો કે 
નગરોના નામો ધાવમિક પ્રસગંો સાથે સકંળાયેલા 
હોય છે જે ત ે ગામના મહાત્મયો પયરાર્ોમા ં
ઉલ્લેળખત સગં્રહયેલા હોય છે. સ્થળનામો 
ભૌગોળલક પદરસ્સ્થવત સચૂક નામો તરફ દ્રષ્ટટ 
કરવામા ં આવે તો તેમા ં મયખ્યત્વે જમીનની 
સપાટીના ફેરફાર સચૂક નામો ઘર્ા હોઈ આવા 
પ્રકારના નામોમા ં ટેકરા, ટીંબા, ખીર્ો, ભેખડો 
તળાવ, નદી, કોતરો, પવાતો આદદ વવવશટટ શબ્દ 
સમહૂ છે. એ આ રીતે આમ સ્થાવનક વવવશટટ 
ભૌગોળલક હકીકતો દશાાવશ ેછે. જે સ્થળ તપાસ  
દ્વારા જાર્ી શકાય છે. 
 સામાન્ય રીતે મનયટય અને કયદરત 
વચ્ચેના સપંકામા ંસાસં્કૃવતક બળો મહત્વનય ંસ્થાન 
ધારર્ કરે છે. અને જે તે મનયટય સમાજની 
સાસં્કૃવતક શસ્તત અને પદરબળોની અસરો 
સ્થળનામો પર જોવા મળતી હોય છે. ખાસ કરીને 
ખોરાક-પાર્ી શોધમા ં સતત ફરનારો માર્સ 
ખેતી પર આધાર રાખીને એક સ્થળ વધય વખત 
સ્સ્થર રહતેો હોવાથી તેમના વનવાસો વધય સ્થાયી 
સ્વરૂપ ધારર્ કરે છે. જેમાથંી વવકાસના વનવાસ 
સમહૂ વડા, વાડી, ગામ, પયર, પયરા પયરા આદદ, 

નાની-મોટી વસાહતોના અસખં્ય ગામો મળે છે. 
આ વસાહતના થોડા ઘર્ા નામો વસાહત સચૂક 
જોવા મળે છે પરંત ય ધર્ી વખત આ નામો મળૂ 
નૈસળગિક પદરસ્સ્થવત અને વરસાદનય ંસ્વરૂપ દશાાવે 
છે. આ ઉપરાતં વસવાટો બધંાવનાર કે ત્યા ં
પાછળથી થયલે વ્યસ્તત વવશેષના નમો પછી 
સાચવી રાખવાના હોય છે. 
 સામાન્ય રીતે સાસં્કૃવતક પદરબળોની 
વવવવધતાથી માનવ સમહૂ જયદી જયદી જાતોમા ં
વહેંચાયેલો દેખાય છે. ઘર્ા ગામનામ આપનાર 
જાવતઓ કેટલીકવાર તે સ્થળે વસતી હોય છે. 
જ્યારે કેટલાક સજંોગોમા ં એ જાવતઓનય ં ત્યા ં
નામોવનશાન હોત ય ંનથી તેથી એ નામોના કોઈક 
કાળે તે સ્થળે વસતી જાવતનય ંસચૂન કરતા હોય 
છે. વળી ઘર્ીવાર સ્થાળાતંર કરતી જાવતઓ 
આવા નામો માટે જવાબદાર હોય છે. આ ઉપરાતં 
સ્થળાતંર કરનારા લોકો પ્રાચીન સ્થળોના નામો 
નવા સ્થળોને આપ ે છે. અને આવી વસાહત 
પાછળથી થયેલ વસાહતો સચૂક પ્રત્યેય લગાડી 
ને તે વસાહત નવી હોવાનય ં દશાાવે છે. ઘર્ી 
વખત પ્રજાના ધમોની અસર નીચે ઘર્ા ંધાવમિક 
સ્થળોના તીથો નામો પર પડતા જોવા મળે છે. 
અને જે ધમાની અસરો દશાાવે છે ધમા ઉપરાતં 
પ્રવવૃિ ચસૂક નામો સાસં્કૃવતક અસરો પર્ દશાાવે 
છે. 
 આ રીતે સાસં્કૃવતક પદરબળોની 
સ્થળનામો પર ખબૂ જ અસર જોવા મળતી હોય 
છે. મોટા પ્રદેશના નામો મોટી ટોળી કે જાવતઓ 
દેશના બીજા ભૌગોળલક સ્થળોની સરખામર્ીમા ં
સ્થળ વગેરે દશાાવતા હોય છે. એક રીતે જોઈએ 
તો ગામોના નામો સ્થાવનક બલાબત દશાાવતા 
હોય છે. આ નામો વસવાટની પદરસ્સ્થવત, ત્યા ં
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વસતા લોકોની જાવતઓ તેમજ દરવાજો અન ે
માન્યતાઓ ધમા આદદ વવવવધ સસં્કૃવતક અસરો 
દશાાવતા હોવાથી સાસં્કૃવતક અભ્યાસમા ં
અગત્યની વસમાળચન્હ બની રહતેા હોય છે. 
 સામાન્ય રીતે ઇવતહાસ સશંોધનમા ં
સ્થળનામોનય અથા તારવવાનય ંકામ પદરશ્રમવાળં 
છે. સ્થળ નામોના અભ્યાસ કાયા દરમ્યાન વવચાર 
કરતા ંસમજાઈ જાય છે કે આ નામ મળૂ એક જ 
શબ્દનય ં હોય છે. અથવા બ ે શબ્દજોડે સમાવેશ 
થતો હોય છે. આવા સમાસ વાળા શબ્દોનય ંવવગ્રહ 
કરવામા ં સાવધાની રાખવી પડે છે. કારર્કે 
સમાસનય ં ખોટો અથા થતા નામનો અથા 
સમજવામા ંઘર્ી વખત મયશ્કેલી પર્ પડતી હોય 
છે. આમ, આ સ્થળનામોના ંસમાસના બે અંગો 
પ્રદાતં અને  પ્રદાની એનામનય ં સ્પટટીકરર્ 
કરવામા ં સહાય રૂપ થતા હોય છે મોટાભાગ ે
પ્રદાત સ્થળની નૈસળગિક કે સાસં્કૃવતક વવશેષતા 
દશાાવતી હોય છે. જ્યારે પ્રદાતં ત ે સ્થળના 
ઉપયોગી અને વસાહતોની મળૂ સ્સ્થવતના સાચક 
હોય છે પરંત ય સવાથા આ પ્રમાર્ે બનતય ંનથી ઘર્ી 
વખત પ્રદાનને નૈસળગિક પદરસ્સ્થવત સચૂક છે. 
અને પદાગ્ર નામ પાડવાનય ંકાયા દશાાવે છે. આમ 
આ રીતે સશંોધન દરવમયાન જે ત ે પ્રદેશના 
સ્થળનામોના અથો મળેવ્યા પછી આ પ્રદેશના 
આ સ્થળનામો કયા બાબતો દશાાવે છે. તેમા ંકેવા 
ફેરફારો થાય છે? અન ેતનેો ઇવતહાસ કેવો છે. 
વગેરે પ્રશ્નો ઉકેલવાનય ંપ્રયત્ન થતો હોય છે. આ 
રીતે ઇવતહાસ સશંોધનોમા ં સ્થળનામો અલગ 
રીતે નવી દદશા તરફ લઈ જતા હોય છે. અન ે
આ રીતે સ્થળનામો જજલ્લાની માનવ સસં્કૃવત 
વવશે વવવવધ પાસાઓની રૂપરેખા આપતા હોય છે. 
આ ઉપરાતં જે તે પ્રદેશની નૈસળગિક તેમજ 

સાસં્કૃવતક પદરસ્સ્થવત પર પ્રકાશ પાડીને વસવાટ 
કરતી જાવતઓ તેમના સ્થળાતંરો તેમના 
વ્યવસાય, ભાષા, ભાષાકીય, ફેરફારો, દરવાજો, 
ધાવમિક માન્યતાઓ વગેરે ઘર્ી બાબતો પર 
પ્રકાશ પાડતા હોય છે. જે આ રીતના સશંોધનો 
પરથી જ સમજાનય ંહોય છે. 
 ઐવતહાવસક દૃષ્ટટએ શહરેકે ગામની અંદર 
આવેલા સ્થળનામોના અભ્યાસમા ંસામાન્ય રીતે 
ગામ, શહરે, નાની વસાહત કે પરાનંા 
અધ્યયનમા ં મળૂભતૂ સમાનતા હોવા છતા ં
કેટલાક ભેદ જોવા મળતા હોય છે. ખાસ કરીને 
શહરે કે ગામની અંદરના સ્થળનામોમા ંફેરફારનય ં
પ્રમાર્ વધારે હોય છે. જ્યારે ગામોના વસવાટ 
પછી તેમા ં થતા ફેરફારનય ં પ્રમાર્ તેની 
સરખામર્ીમા ં ઓછ ં હોય છે. જેથી આવા 
અધ્યયનમા ંમળતા શબ્દોનય ંપ્રમાર્ વધય લાબંા 
સમયથી વપરાતા હોય છે. કેટલીક વાર ગામોના 
નામો બદલવાના પ્રયાસો લોક વ્યવહારના લીધ ે
સફળ થતા,  જર્ાતા નથી, એમ જર્ાય છે. પરંત ય 
આવી પ્રદિયા સમજવા માટે ગામ કરતા ં મોટા 
સમહૂ તાલયકો કે જીલ્લો અધ્યયન માટે વધય 
ચોક્કસ પ્રકારની માદહતી પરૂી પાડતા હોય છે. 
જયદા જયદા ગામોના વસવાટના સ્થળનય ંનામ કેમ 
પડ્ય ં તેની માદહતી આપે છે. 
 સામાન્ય રીતે વસાહતના વવકાસ અંગે 
જાર્વા તેમા ં રહતેા લોકોની વવવવધ પ્રવવૃિઓ 
વગેરેનય ં     અધ્યાયન અનેક દ્રષ્ટટ ળબિંદયથી 
કરવામા ં આવતય ં હોય છે. તેથી તેમા ં વૈવવધ્ય 
જોવા મળે છે. આવા અધ્યયનની મયળગત 
વવચારર્ા કરતા ંતેનય ંપાયો મૌળખક લેળખકા અને 
પાદરભૌગીક સાધનોની પ્રસ્થાન  ઉપર મડંાયેલો 
છે. આ સ્થાન પ્રચીન અધ્યયનથી જે ત ે
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વસાહતોની વવસ્તારથી અવલોકન તથા 
અધ્યયન થઈ શકે છે. મૌળખક પ્રસ્થાન મા ંજે ત ે
સ્થળોના નામ કરર્ ની પ્રદિયા તે સ્થળે 
ભતૂકાળમા ં બનલેા બનાવની કે ત્યાનંા વ્યસ્તત 
વવશેષની માદહતી ત્યા ં વવકાસ પામેલા તીથોના 
મહાત્મય જેવી મહત્વની માદહતી મળી રહતેી 
હોવાથી જે ત ેસ્થળના લોકોની ઘર્ી માન્યતાઓ 
વવશે ખ્યાલ મળી રહતેો હોય છે આ મૌળખક 
સાધન દ્વારા અથવા પ્રશ્નાવલી દ્વારા તમામ 
પ્રકારના રાજકીય કે સામાજજક કાયો અને સાધનો 
દેખાય છે અને તે કાયાનય ં ફળ સ્વરૂપે પ્રકાશન 
રૂપીનય બીજય  ંઅંગ લેળખત સાધન સામગ્રી તૈયાર 
કરવામા ં મહત્વનય ં સાળબત થઈ શકે છે, આ 
ઉપરાતં જે તે સ્થળના ંલોકોની સ્મવૃતમા ંળચરંજીવી 
રહ ેતેવા બનાવો કે કાયો માટે તેઓ પથ્થર ધાત ય 
માટી ઇત્યાદદ સાધનો પરના લખાર્ો કરતા 
હોવાની અને ભતૂકાળમા ંપર્ આધારો જોવા મળે 
છે તેમા ં સાદહત્ય કે અધ્યયન માટે લખાર્ોના 
ઉમેરો કરીને જે તે સ્થળોનય ં સસં્કાર ઘન અને 
સાસં્કૃવતક નય ં ઘન વવકાસનય ં હોય છે. આ અંગ ે
ઉપરાતં ત્રીજી પ્રસ્થાન ભવૂમકા પરોભોળગક પદાથા 
પરૂો પાડે છે આ સાધન પર્ સ્થળ નામના 
અધ્યયનમા ંઘર્ી મહત્વની સામગ્રી પ્રાપ્ત થતી 
હોય છે. 
 આ રીતે નામકરર્ પ્રદિયામા ંજે ત ેસ્થળ 
પર વસનાર પ્રજાની ભાષા તથા તેના સસં્કારો 
તેમની સામાજજક પ્રદિયા તેનય ંભયપયટકઆદદ ઉપાદી 
વવગતોનો સમાવશે સ્વભાવવક રીતે થતો હોવાથી 
આ નામોનય ં અધ્યયન પ્રદિયા સમજાતય ં હોવાનય ં
અનયમાન સરળ દ્રષ્ટટની સ્થળનામોનય ંઐવતહાવસક 
અધ્યયન થઈ શકે છે. 

સામાન્ય રીતે સ્થળનો માનવ 
વ્યવહારમા ંસ્થળની ઓળખ માટે વપરાતા શબ્દો 
કે સમાસ હોય છે એક વખત ેએક શબ્દનો પ્રયોગ 
શરૂ થયા પછી તે લાબંા સમય સયધી વપરાતો રહ ે
છે તેથી તે કેટલાક ઇવતહાસ સાચવીને બેઠેલા 
હોય છે આ સ્થળનામો પ્રચળલત ભાષા અન ે
ભાષાકીય ઇવતહાસ સયરેખ દશાન થતય ંહોય છે. 
 સામાન્ય માર્સો નવી જગ્યાએ સ્સ્થર 
વસવાટ કરે અથવા નવા ગામો અન ે નગરો 
વસાવે ત્યારે તેનય ંનામ આપવાની પરંપરા સજાાઇ 
છે તેમા ં સૌપ્રથમ સ્થળ નામો એ વસવાટની 
ભૌગોળલક પદરસ્સ્થવત દશાાવતા હોય છે. તેમા ં
ખાસ કરીને ટેકરા, નદી, ઘાટ, ઢાળ, ખાડા, ડયગંર, 
પાર્ી ભરાઈ રહ ેતેવી જગ્યાઓ દશાાવતા નામો 
પર્ જોવામા ં આવ ે છે આવા સ્થળનામો 
વસવાટની સ્વાભાવવક પ્રદિયા સચૂવે છે સામાન્ય 
રીતે ચોમાસામા ં પયર આવે ત્યાથંી તે બાબતને 
ધ્યાનમા ં રાખી ઊંચાઇ કે ઊંચા વવવશટટ સ્થળો 
ઉપર લોકો વસવાટ કરતા જોવા મળે છે પરંત ય 
કેટલાક સજંોગોમા ં વસ્તી વધારો થવાથી તેના 
નજીકના ઢાળમા ં વસતી વસવાટ પ્રદિયા થતા 
નામો જયના ભપૂયટઠનામો સાચવી જોવા મળે છે 
એટલે કે સ્થાવનક ભગૂોળ ના કેટલાક અંશો આવા 
સ્થળો નામો જાળવી રાખતા હોય છે ઉપરાતં 
ભપૂયટઠ ની સાથે વનસ્પવત પર્ લોકો સાથે 
સકંળાયેલ છે અને પયાાવરર્ માનવ જીવનનય ં
મયખ્ય આધાર છે ખાસ કરીને જગંલ વવસ્તાર કે 
વનસ્પવતના નાશ માટે ગામો નો વસવાટ 
મહત્વનો ભાગ ભજવે છે.પરંત ય તે વવસ્તાર ગામ 
ના વસવાટ મા ંસ્થળ નામો ની દ્રષ્ટટએ જળવાઈ 
રહતેો હોય છે આપર્ા ત્યા ં ઘર્ા ગામો કે 
નગરોના નામ આવા વનસ્પવત સચૂક નામો તેના 
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ઉિમ ઉદાહરર્ છે. આ રીતે વસવાટ ની 
શરૂઆતમા ં મોટા વ્રયક્ષો, ઝાડીઓ નાની 
વનસ્પવતઓ તેમ જગંલો વગેરે વસવાટ 
સચૂવવા માટે વપરાતા સ્થળોના ઘર્ો અગત્યનો 
ભાગ ભજવતા હોય છે. આ રીતે આવા ગામ કે 
નગરના નામોમા ંજયદા જયદા વસવાટ સચૂક ગામ 
તરફ પયરા, પયર, વાડા, વાડ, વાડી, વાસ,  વાસર્ા 
વગેરે નામ પ્રદાતંો તો વવવશટટ વસવાટની 
પ્રદિયા સચૂવે છે. 
 ઘર્ી વખત જયદા જયદા સ્થળ પર વચ્ચેના 
ફેરફારો થતા ં હોય છે અને તેવી જગ્યાએ 
પયરાવસ્ત ય આધારો મળે ત્યારે સ્થાવનક લોકો કયા 
સ્થળ માટે કયા શબ્દ વાપરતા હતા એ બાબત 
વનર્ાય કરવો મયશ્કેલ ભયો રહ ે છે પરંત ય 
ગયજરાતમા ંજે રીતે થયેલા અભ્યાસ પરથી હજાર 
વષા કરતા ં પહલેાનય ં નામોનય ં સ્વરૂપ અત્યારના 
ગામો કરતા ં કંઈક જયદય ં જ હત ય ં તે બાબત પર્ 
સશંોધનમા ં સ્પટટ થાય છે આવા સ્થળોએથી 
ભવવટયમા ં જ્યારે પર્ તામ્રપત્ર કે બીજી એવી 
કોઈ લેળખત સામગ્રી પ્રાપ્પ્ત થાય તો સ્થળ 
નામોનો ઇવતહાસ વધારે પવૂા કાલીન હોવાના 
આધારો મળતા જોવા મળે છે સામાન્ય રીતે જે 
તે પ્રદેશમા ં વસતી વધે અથવા આજયબાજયમા ં
સ્થળાતંર થાય તેવા સજંોગોમા ં સ્થળનામો 
સામાન્ય રીતે કૃવષ-પશયપાલન કે જાવતના નામ 
પરથી પર્ જોવા મળે છે આવા વવસ્તારમા ંરહતેા 
વવવવધ પશયઓ કે પશયપાલકો  કૃષકો નામ કે જાવત 
પરથી જે ત ેસ્થળો ઓળખાતા થાય છે જે પ્રવવૃિ 
સચૂક પશય સચૂક  નામ હોય છે આવા સજંોગોમા ં
સામાન્ય રીતે જયદા જયદા પ્રદેશોમાથંી સ્થળાતંર 
થાય છે ત્યારે ગામ કે નગરોના સ્થળનામો 
સામાન્ય રીતે તે જાવતના કે તેમની પ્રવવૃિના 

નામ પરથી પડેલ હોય છે તે ધ્યાન પર આવે છે 
તેના કારર્ે તેમનો ઇવતહાસ પર્ આવા પ્રકારના 
સ્થળનામોના આધારે પ્રાપ્ત થતો હોય છે 
ત્યારબાદ વ્યસ્તત સચૂક સ્થળ નામો નય ંઅધ્યયન 
એક તરફ સમાજ અને સસં્કૃવતના સદંભામા ંથઈ 
શકે છે આ વ્યસ્તત સચૂક નામો સામાજજક 
સાસં્કૃવતક અને ઐવતહાવસક દ્રષ્ટટએ ઘણય ં મહત્વ 
દશાાવતા હોય છે વ્યસ્તત સચૂક નામો દ્વારા 
સમાજના સામાજજક સાસં્કૃવતક અને ઐવતહાવસક 
પદરબળોનય ંખ્યાલ આવતો હોય છે આ સશંોધનો 
દ્વારા ધાવમિક વલર્ો નાત-જાતના વગેરેના 
ઉદભવનો પર્ ખ્યાલ આવે છે નામોનય ંવવશ્લેષર્ 
પરથી તે જાવત અન ે દેશના સમય સમય કેવા 
નામ પાડતા અને એ પ્રકારના નામો પાછળ 
રહલેી કયળ પરંપરા અને અન્ય સામાજજક ભાવના 
સ્પટટ થતી હોય છે જે ત ેસમાજ સાસં્કૃવતક અને 
ઐવતહાવસક પદરબળોની જાર્કારી માટે વ્યસ્તત 
નામો અવત મલૂ્યવાન અને સગં સગંઠીન સાધન 
પયરવાર થઈ શકે છે, આમ આ રીતે આ પ્રકારના 
સ્થળ નામોમા ં વ્યસ્તત સચૂક નામો થી જે ત ે
પ્રદેશની જનસમાજની જીવન પદ્ધવત નો આલેખ 
પ્રાપ્પ્ત થાય છે. ધાવમિક પદરબળ સચૂક સ્થળ 
નામો મા ં જોવામા ં આવે તો પૌરાળર્ક 
પરંપરાગતની દ્રટટીએ ધાવમિક સ્થળો કે પયરયષો 
સાથે સકંળાયેલ નામ જોવા મળતા હોય છે. 
ઉપસહંાર 
 આ રીતે સ્થળનામોની ઐવતહાવસક 
પ્રદિયાનો અભ્યાસ કરતા સ્થળનામોમા ં જે ત ે
પ્રદેશની વધતી જતી વસતી અને વવવવધ 
પદરબળો સચૂક નામો આપતા જોવા મળતા હોય 
છે જેવા કે પ્રકૃવત સચૂક, સામાજજક પદરબળો 
સચૂક, આવથિક પ્રવવૃિ સચૂક, સખં્યા સચૂક, કદ 
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સચૂક, સમગ્ર સચૂક વગેરેમા ંમોટાભાગે પ્રદાગ્ર 
સ્થળોની નૈસળગિક કે સાસં્કૃવતક વવશેષતા દશાાવતા 
જોવા મળે છે. જ્યારે પ્રદાન્ત સ્થળ ના ઉપયોગ 
અને વસવાટો ની મળૂ સ્સ્થવતનો સચૂક જોવામા ં
આવ છે. જે પ્રદાન્તમા ંપયર વસવાટની પદરસ્સ્થવત 
અને આ વવસ્તારોનય ં િમશઃ વવકાસ દશાાવતો 
જોવા મળે છે અને આવા સ્થળોનો વવકાસ લાબંો 
સમય સયધી થતો રહતેો હોય છે આ રીતે ઉપરના 
નામો ઉપરથી તનેો વવકાસ કરનારાના નામ 
જોવાનો પ્રયત્ન થાય છે તમેા ંવવવવધ લોકો કામ 
કરતા ંહોય છે  લોકોમા ંસ્થાવનક શ્રમ તો અમીરો 
કે વવવશટટ વ્યસ્તતત્વ ધરાવતી વ્યસ્તત નય ંનામ 
જોવા મળતય ંહોય છે આવા વસાહતો ઉભી કરવા 
માટે થયેલા પ્રયત્ન જોવામા ં આવે છે આવા 
સ્થળનામોની અધ્યયન કરતા તેમા ં મયખ્યત્વે 
ભવૂમ વવશેષ માનવ નામો જોવા મળતા હોય છે 
અને આમ વવવવધ દષ્ટટ ળબિંદયથી જોવામા ંવવવવધ 
પ્રવવૃતઓ સચૂક સ્થળનામો વાડી, વાસ, આલા, 
આલી વગેરે પદા પદાન્ત વાળા નામ જોવા 
મળતા હોય છે આવા નામોમા ં વૈવવધ્ય સારયં 
હોવાના એકંદરે સારી માદહતી મળતી જોવામા ં
આવતી હોય છે તેથી ઐવતહાવસક સશંોધનોમા ં
સ્થળનામો મા ં ખબૂ મહત્વનય ં સશંોધન સાળબત 
થઈ શકે છે. આ રીતે ગયજરાત રાજ્યના સદંભા 
જોવામા ંઆવે તો હાલની પદરસ્સ્થવત જોતા ખ્યાલ 
આવે છે કે ગામ કે નગર વસાવનારા મોટાભાગ ે
ગયજરાતી ભાષાના લોકો હતા તેમા ં કેટલાય 
ફારસી ગયજરાતી મીશ્ર નામ અરબી ગયજરાતી 
મીશ્ર નમા, મરાઠી ગયજરાતી નામોની અસર 
દેખાય છે એટલ ેજ નામોમા ં સ્થાવનક બોલીની 
અસર પર્ જોવા મળે છે જે લીપી બધ્ધ જર્ાતા 

નથી આમ આ સ્થળ નામના અધ્યયનથી 
ઐવતહાવસક પ્રદિયા આ પ્રમાર્ે જોવા મળે છે 
ટૂંકમા ંજો કહવેાનય ંહોય તો કહી શકાય કે આપર્ી 
સામાજજક અને સાસં્કૃવતક ઇવતહાસની ઘર્ી ચચાા 
આ પ્રમાર્ ેઅભ્યાસના આધારે ઉકેલી શકાય તેમ 
છે આપર્ા ત્યા ંઆ વવષયમા ંઅભ્યાસ બાબત ે
રયળચ જર્ાતી નથી ગયજરાતમા ં ફતત ગયજરાત 
વવદ્યાપીઠમા ંઆવા પ્રકારનય ં સશંોધન કાયા થઈ 
શક્ય ં  જ્યારે વવદેશમા ંઇંગ્લેન્ડ, અમેદરકા જેવા 
દેશોમા ં આવય ં સશંોધન લગભગ ૮મી સદીથી 
ચાલે છે, આજના ભારતનય ં ઐવતહાવસક મહત્વ 
મોટેભાગે દંતકથાઓમા ં અટવાઈ ગયય છે અને 
કેટલીક ઐવતહાવસક દૃષ્ટટ ના અભાવમા ંકેટલીક 
અવત મહત્વની નક્કર હકીકતો પર્ વવશ્વાસ 
ગયમાવતી રહી છે ત્યારે પ્રાચીન ઇવતહાસને 
જાળવીને સાચવીને બેઠેલા આવા સ્થળનામોનો 
અભ્યાસ ઇવતહાસન ેઉકેલવામા ંઅન ેસમજવામા ં
ખબૂ જ ઉપયોગી થઈ શકે તેમ છે. એટેલે કે 
પાયાથી જ આવા ઐવતહાવસક સશંોધનો માટે 
અવકાશ છે. 
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