
KCG-Portal of Journals 
 
 

1 | P a g e  
 

 Continuous issue-16 | August – September 2016 

 

સરકંી કારીન સસદ્ધયાજ જમસસિંહ ના સલજમ 
 

  સવદ્ધયાજ જમસવિંશ વોરકંી કારીન ચોથા ને વહથુી સલખ્માત વોરકંી યાજલી શતા ંતેભણે આ.વ. ૧૦૯૬થી આ.વ. 
૧૧૪૩ સધુી ગજુયાત ય ળાવન કયુું. તેઓ ગજુયાતભા ં ોતાના ઈનાભ 'સવદ્ધયાજ'થી લધ ુ ખ્માતનાભ છે. તેભનો 
યાજ્મકા ગજુયાતનો સલુણણયગુ ગણામ છે. મસુ્લરભ અક્રભકો વાભે ગજુયાતનુ ં તન થયુ ં તે શરેાનુ ંઅ છેલ્ુ ં હશન્દુ 
વામ્રાજ્મ શત ુ.ંસવદ્ધયાજ જમસવિંશનુ ં યાજ્મ ખફુ જ સલળા શત ુ.ં તેભા ંલતણભાન ગજુયાતના ફધાજ સલલતાયો જેલા ં કે કચ્છ, 

વૌયાષ્ટ્ર, ઈત્તય ગજુયાત ને દક્ષિણ ગજુયાતનો વભાલેળ થતો  શતો. જમસવિંશ એક ઈત્તભ મોદ્ધાની વાથે કુળ યાજલી, 
પ્રજાસપ્રમ નેતા ને કા વાહશત્મના ાયખ ુશતા. તેભના ંવભમ દયસભમાન ગજુયાતની કીસતિ ને વમદૃ્ધદ્ધ સળખય ય શતી. 

જન્ભ અને ફાણ:-  

સવદ્ધયાજ જમસવિંશના જન્ભ સલળે જુદાજુંદા ંઆસતશાવકાયો જુદાજુંદા ંનભુાનો કયે છે. કેટરાક આસતશાવકાયોના ભતે જમસવિંશનો 
જન્ભ ારનયુભા ંથમો શતો. કેટરાક આસતશાવકાયોના ભતે સવદ્ધયાજ જમસવિંશનનો જન્ભ ાટણના યાજભશરેભા ંજ થમો શળે, 

તેભ રાગ ેછે. એ વભમે ાટણ વોરકંીઓની યાજધાની શતી. સવદ્ધયાજના જન્ભ વભમે વોરકંીઓ ાવે ફહ ુઓછી વત્તા ને 
યાજ્મ શાથભા ંયહ્ુ ંશત ુ.ંસવદ્ધયાજ પક્ત ૧૩ લણના શતા ત્માયે તેભના સતા કણણદેલનુ ંલવાન થયુ.ં તેઓ ફાલમે ગાદી 
ય અવ્મા. તેભની વગીય લલથા દયસભમાન તેભની ભાતા ભીનદેલીએ યાજભાતા તયીકે કામણબાય વબંાળ્મો શતો. 

સત્તાયહણ:- 

આ.વ. ૧૦૯૬ સલક્રભ વલંત ૧૧૨૦ના ો લદ તીજના યોજ ળસનલાયે સવદ્ધયાજ જમસવિંશનો યાજ્માક્ષબેક કયલાભા ં
અવ્મો. યાજ્માયોશણના ળરૂઅતના લોભા ંતેભણે વોરકંી યાજહયલાયની લચ્ચે ચારતા સલખલાદનો અંત રાલલાભા ંન ે
ોતાના શહયપોને દૂય કયલાભા ંઘણી ભશનેત કયી. જમસવિંશના દાદા બીભદેલને ફે ત્નીઓ શતી. ફકુરાદેલી (ચૌરાદેલી) 
ને ઈદમભતી. મકુ ભાન્મતા મજુફ ચૌરાદેલી કે ફકુરાદેલી વોભનાથ ભહંદયભા ં દેલદાવી શતા.ં અથી જ તેભનો તુ્ર 
કુભાયા યાજગાદી ભાટે મોગ્મ ઠેયતા શતા. જમસવિંશ ેોતાના કાકા દેલપ્રવાદ ને તેભના તુ્ર સત્રભલુનાને શપંાલીને 
ોતાનુ ં લથાન ભજબતૂ કયુું. દેલપ્રવાદ ને સત્રભલુના ફને્નનુ ંલવાન યશલમભમવજંોગોભા ંથમેર શોલાનુ ંભનામ છે. 
આ.વ ૧૧૦૪ સધુી છેક ખબંાત સધુી તેભની વત્તા પ્રવયેરી દેખાતી શતી.  અ વભમ દયસભમાન જમસવિંશ ે ોતાને 
વોરકંીલળંના સનસલિલાદીત યાજલી તયીકે ોતાના ંહયલાય, ભતં્રીઓ ને પ્રજાભા ંોતાને લથાસત કમાણ શતા.ં 

યાજ્મસલસ્તાય:- 

આ.વ. ૧૧૦૮-૦૯ની અવાવ તેભણે ભાલાના વાભતંદને પગાલીને ોતાને ગજુયાતના વાલણબૌભ યાજલી જાશયે કમાું. 
તેભણે ોતાના ભાટે 'ભશાયાજાસધયાજ યભેશ્વય'નુ ંક્ષફરુદ જાશયે કયુું. અભ તેભણે ગજુયાતભા ંોતાની વલોચ્ચ વત્તા લથાીત 

https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%B8%E0%AB%8B%E0%AA%B2%E0%AA%82%E0%AA%95%E0%AB%80_%E0%AA%B5%E0%AA%82%E0%AA%B6
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%97%E0%AB%81%E0%AA%9C%E0%AA%B0%E0%AA%BE%E0%AA%A4
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%AA%E0%AA%BE%E0%AA%B2%E0%AA%A8%E0%AA%AA%E0%AB%81%E0%AA%B0
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કયી શતી. સવદ્ધયાજ જમસવિંશ ે તેના જીલનકા દયસભમાન વૌયાષ્ટ્ર, કચ્છ, ઈત્તય ને દક્ષિણ ગજુયાત, યાજતૂાના, ભેલાડ, 

ભાયલાડ, જભેય તથા ભધ્મબાયત સધુી ોતાનુ ંઅસધત્મ લથાપયુ ંશત ુ.ં 

સોયાષ્ટ્ર ય સલજમ:-  

આ.વ. ૧૧૧૪ભા ં સવદ્ધયાજ જમસવિંશ ેવૌયાષ્ટ્ર ય હભુરો કયી તેના ંયાજા યા'ખેંગાયને શયાવ્મો. ને તેને કેદભા ંનાખ્મો. તેણ ે
વૌયાષ્ટ્રભા ંઅક્ષબય લધંનો અંત રાલીને ત્મા ંોતાના વાભતં તયીકે જૈન ભતં્રી વજ્જનને નીમ્મો. અભ જીતામેર પ્રદેળભા ં
જૂના યાજાને વાભતં તયીકે ચા્ ુ યાખલાની યંયા તેણે ફધં કયી. વૌયાષ્ટ્રના સલજમને માદગાય ફનાલલા ભાટે તેણ ે
'સવશવલંત'નો ણ પ્રાયંબ કમો.તેના જૂનાગઢ સલજમ અંગે ઘણી દંતકથાઓ છે. એક કથા મજુફ જમસવિંશ ેજૂનાગઢના યાજા 
યા'નલધણને નકાઠંા નજીક ાચંાભા ંઘમેો ને ોતાને નભન કયાવ્યુ.ં અ ભાનનો ફદરો રેલા ંનલધણે પ્રસતજ્ઞા 
કયી. જોકે તેને તે યૂી ન કયી ળક્યો. મતૃ્ય ુવભમે તેણે ોતાના ચાયે તુ્રોને ફોરાવ્મા ંને જે તુ્ર અ પ્રસતજ્ઞા યૂી 
કયલાનુ ંલચન અે, તેને જૂનાગઢની ગાદી વોંલાનુ ંકહ્ુ.ં વહથુી નાના તુ્ર યા'ખેંગાયે અ પ્રસતજ્ઞા યૂી કયલા તત્યતા 
દાખલી. અથી યાજગાદી તનેે ભી. 

જમસવિંશ ભાલાની ચડાઆ ય ગમા શતા,ં ત્માયે ખેંગાયે ાટણ ય હભુરો કયીને ાટણનો દયલાજો બાગં્મો. અ ઈયાતં 
જમસવિંશની લાગ્દત્તા યાણકદેલીને ણ ોતાની વાથે જૂનાગઢ રઆ ગમો ને તેની વાથે રગ્ન કમાણ. જમસવિંશ ભાટે અ 
ભાન વહ્ય શતુ.ં તેણે જૂનાગઢ ય હભુરો કમો. ખેંગાયના બણીમાએ ખેંગાયને દગો દીધો. જમસવિંશનુ ં વૈન્મ ભધયાતે 
હકલરાભા ં પ્રલેશયુ ં ને જૂનાગઢ જીતી રીધ.ુ અ યદુ્ધભા ં ખેંગાય ને તેના ફને્ન તુ્રો શણામા. જમસવિંશ ે યાણકદેલી વાથે 
રગ્નનો પ્રલતાલ મકુ્યો જે યાણકે નકાયી નાખ્મો. યાણકદેલી લઢલાણ ાવે વતી થઆ. 

ફફબયકન યાજમ :- 

ગજુયાતના ઈત્તયલૂણના અહદલાવી ટ્ટાભા ં સલસલધ અહદલાવી પ્રજા લવતી શતી, જેભને ફફણય કશલેાભા ંઅલતા શતા.ં અ 
જાસતનો નામક યાજા ફફણયક ત્માનંી અવાવની પ્રજા ભાટે બમરૂ થઆ ડયો શતો. ત ે ભહંદયો તોડતો, સતથણલથાનો 
બડાલતો ને ઈાવકોને યંજાડતો. જમસવિંશ ેતેની વાથે યદુ્ધ કયુું. ખફુ જ તમુરુ વગં્રાભ થમો. યદુ્ધભા ંજમસવિંશની તરલાય 
બાગંી ગઆ. અથી તેણ ેફફણયક વાથે ભલરયદુ્ધ અયંબયુ.ં ફફણયક ળયીયભા ંજમસવિંશ કયતા ઘણો સલળા શતો. લથાસનકપ્રજા 
તો તનેે યાિવ જ ભાનતી શતી. જમસવિંશ ેફફણયકને ોતાના શાથભા ંબસવી નાખ્મો ને ફફણયક ફબેાન થઆ ગમો. જમસવિંશ 
તેને ભાયી નાખલા આચ્છતા શતા,ં યંત ુફફણયકની ત્ની સિંગક્ષરકાએ જમસવિંશ ાવે તેની પ્રાણમાચના કયી. અથી જમસવિંશ ે
તેને જીલનદાન અપયુ ંને ત્માયથી ફફણયક જમસવિંશનો વેલક થઆને યહ્યો. જમસવિંશ ે'ફફણયજજજષ્ટ્ણ'ુનો આલકાફ લલીકામો. 

અન્મ ગજુૉય યાજલીઓન યાજમ :-  

આ.વ. ૧૧૨૩ શરેા ંતેણે ગ્લારીમયનો સલલતાય યાજ્મભા ંબેલી દીધો. આ.વ. ૧૧૨૭ શરેા ંત્માયના કોટા સધુીનો સલલતાય 
તેના તાફાભા ં શતો. નડ્ડુર વાથે ાટણની લળંયંયાગત દુશભની શતી. સવદ્ધયાજે નડ્ડુરના યાજા શ્વયાજ કે અશ્વાકને 
શયાલીને ોતાનો વાભતં ફનાવ્મો. ભાયલાડના યાજાને શયાલીને તેના યાજાન ેણ ોતાનો વાભતં ફનાવ્મો. અ ઈયાતં 
જમસવિંશ ેળાકંબયી ને જોધયુ યાજ્મભા ંઅલેર હકયાડુ ંજીત્મા શતા.ં  વાદરિના યાજા જમયાજ ણ સવદ્ધયાજને તાફે 
થમો. શસના યાજલી ણોયાજ કે અનકને લળ કયીને સવદ્ધયાજે ોતાની તુ્રી કાચંનદેલીને તેની વાથે યણાલી શતી. 

https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%B5%E0%AA%A2%E0%AA%B5%E0%AA%BE%E0%AA%A3
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દક્ષિણભા ં 'યભદીદેલ'નુ ં ક્ષફરંુદ ધાયણ કયનાય સલક્રભાહદત્મ છઠ્ઠાને ણ તેણ ે શયાવ્મો. અભ, સવદ્ધયાજે નેક નાના 
યાજલીઓને યાજીત કયીને ોતાનુ ંવામ્રાજ્મ સલલતાયુું શત ુ.ં 
 

ભાલા ય સલજમ:- 

ાટણ ને લતંી લચ્ચ ે લોથી રડાઆઓ ચા્ ુ શતી. સવદ્ધયાજ શરેાના ં ભોટાબાગના વોરકંી યાજલીઓ ભાલાના 
વાભતં શતા.ં સવદ્ધયાજે ળાવનની ળરૂઅતના લોભા ંઅ વાભતંદ પગાલી દીધ ુશત ુ.ં તેણ ેોતાના કટ્ટય ળત્રનેૄ ભશાત કયલા 
ખફુ જ રાફંી તૈમાયી કયી. અળયે ત્રીવ લણની તૈમાયી ફાદ તેણ ેભાલા ય હભુરો કમો. આ.વ. ૧૧૩૬ભા ંતેણે અ સલજમ 
ભેવ્મો. તે લખતે ભાલાની ગાદી ય મળોલભાણ યાજ્મ કયતો શતો. સવદ્ધયાજને અ યદુ્ધભા ં નડ્ડુરના યાજા, ળાકંબયીના 
ચાશભાન યાજલી ને ચંભશારનીબીર વનેાનો વાથ ભળ્મો. તેણ ેઈજ્જૈનીનો ઘયેો ઘાલમો ન ેતેને જીતી રીધુ.ં મળોલભાણ 
બાગીને ધાયા નગય તયપ બાગી ગમો. સવદ્ધયાજે તેની  ૂઠં કડી ને તેને ધાયાનગયભા ંઘમેો. શભેચદં્રાચામે દ્રમાશ્રમભા ંઅ 
સલજમને અ મજુફ લણણવ્મો છે. 'ચટક િીનો ળત્ર ૂ શમેન જેભ ચટાકના ં ફચ્ચાનેં ઝાર ે તે યીતે, નતણકની ેઠે યદુ્ધભા ં
તરલાયને નચાલનાય અ ચા્કુ્ય લીય, જેને ળયીયે યોભાચં થતો શતો તેભણે યણિેત્ર છોડી ધાયાભા ં ેવી ગમેરા 
ભારલસતને જોતજોતાભા ંકડી ાડયો.' 

સવદ્ધયાજે ભાલા જીતીને તેને ોતાના યાજ્મભા ંબેલી દીધુ.ં તેનો આયાદો ભારલસત મળોલભાણને ભાયલાનો શતો. ણ તેભ 
કયતા ં તેને ોતાના ભતં્રી મ ૂજંારે યોક્યો. અથી તેણ ેમળોલભાણને કેદભા ંનાખ્મો. જીત્માછી ાટણભા ં તેનુ ં સલજમ વયઘવ 
નીકળ્યુ ંત્માયે તેણે કેદી તયીકે મળોલભાણને શાથી ય ફવેાડયો શતો. મળોલભાણને દભ્રષ્ટ્ટ કયી ત્મા ંભતં્રી ભશાદેલને દંડનામક 
નીભલાભા ંઅવ્મો. શભેચદં્રાચામણ સવદ્ધયાજના સલજમનો લણણન કયતા દ્રમાશ્રમભા ંકશ ેછે કે, ' સલજેતા જમસવિંશ ેજીતેરા કેટરાક 
યાજાઓને ખંીની ેઠે રાકડાના સજયાભા ંમૂાણ. કેટરાકને ગે ફદની ેઠે રોઢાની વાકં નાખી; કેટરાકને ગે ઘોડાની 
ેઠે ફેડીઓ શયેાલી.'  ભાલાસલજમની વાથે ભેલાડ ણ સવદ્ધયાજના વામ્રાજ્મનો અંગ ફન્યુ.ં 

જમસસિંહનુ ંયાજ્મળાસન:- 

સવદ્ધયાજ જમસવિંશનો વભમ ગજુયાતનો સલુણણયગુ ગણામ છે. જમસવિંશ ેનેક ભહંદયો, ભશારમો, જાળમો લગેયે ફધંાવ્મા.ં 
વતત યદુ્ધભા ં ભગ્ન યશલેા છતા ં ગજુયાતના ં લેાય ને લાક્ષણજ્મ તેના ં વલોચ્ચ સળખયે શતા.ં સવદ્ધયાજ સલદ્વાનો ને 
કાકાયોનો અશ્રમદાતા શતો. વભગ્ર બાયતભાથંી સલસલધ સલદ્વાનો તેના દયફાયભા ં અલતા શતા.ં તેનો દયફાય નેક 
સલમો યના લાદસલલાદ ને ચચાણ ભાટે પ્રખ્માત શતો. મૂયાજે ફધંાલેર સવદ્ધયુના રુદ્રભાને તેણે વભાયીને પયીથી 
ફધંાવ્મો.સવદ્ધયાજના લૂણજ દુરણબયાજે ાટણ ાવે એક નાનુ ંજાળમ ફનાવ્યુ ં શત ુ.ં સવદ્ધયાજે તેની નુઃયચના કયી તેને 
વશસ્ત્રક્ષરિંગ એભ નાભ અપયુ.ં અ જાળમ ત્મતં બવ્મ શત ુ.ં સવદ્ધયાજે અખા વયલલતી નદીના પ્રલાશને તેભા ંલાી શસત. 
તેની અવાવ વશસ્ત્ર સળલારમોની કહટભેખરા શતી ને પ્રત્મેક સળલારમ સલળા શત ુ.ં તેના કાઠંા ય બ્રાહ્મણોના મજ્ઞકામો 
ભાટે વત્રળાાઓ, એકવો અઠ દેલીભહંદયો, સલષ્ટ્ણનુા દળાલતાયનુ ંએક ભહંદય ને સલળા ભઠો શતા.ં  ણહશરલાડ ાટણ 
સવદ્ધયાજની યાજધાની શતી. ાટણ વમદૃ્ધદ્ધ, કા ને વાહશત્મનુ ંએક ગત્મનુ ં કેન્દ્ર ફન્યુ ંશત ુ.ં ાટણ દેલારમોની નગયી 
શતી. તેના દેલારમોના સળખયો 'સમૂણના યથની ગસતને ણ લખક્ષરત કયે' તેટરા ઉંચા શતા.ં ાટણની પયત ેકોટ શતો. તેના ં
લેાયલાક્ષણજ્મ ને આંતયાષ્ટ્રીમ ગત્મતા ધયાલતા ંખબંાતના ફદંય દ્વાયા ખેડાત ુ ંલશાણલટંુ દ્ષ્ટ્ટાતંરૂ ફની ગમા શતા.ં 
ત્માનંા શ્રીભતંોના ભશારમની પયતા ંષુ્ટ્ોથી રચરેા ંઈદ્યાનો શતા.ં  નગયના ંનયનાયીઓ વલંકાયી શતા.ં સ્ત્રીઓ સુદંય, ભધયુ 
લલયલાી, સભષ્ટ્ટબાસણી ને કરાકુળ શતી. રોકો ઈદાય, સતસથસપ્રમ, શયૂા ને વાશસવક શતા.ં   

https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%B9%E0%AB%87%E0%AA%AE%E0%AA%9A%E0%AA%82%E0%AA%A6%E0%AB%8D%E0%AA%B0%E0%AA%BE%E0%AA%9A%E0%AA%BE%E0%AA%B0%E0%AB%8D%E0%AA%AF
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%B0%E0%AB%81%E0%AA%A6%E0%AB%8D%E0%AA%B0%E0%AA%AE%E0%AA%B9%E0%AA%BE%E0%AA%B2%E0%AA%AF_(%E0%AA%B8%E0%AA%BF%E0%AA%A6%E0%AB%8D%E0%AA%A7%E0%AA%AA%E0%AB%81%E0%AA%B0)
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સવદ્ધયાજે ાટણને સલદ્યાનુ ં ધાભ ફનાવ્યુ ં શત ુ.ં ફધી પ્રવસૃત્તઓભા ં લચણલલ બ્રાહ્મણોનુ ં શત ુ ં ને તેભને વસલળે ઈદાય 
યાજ્માશ્રમ ભતો. ક્ષબન્નભા, કનોજ ને ઈજ્જૈનીના સલદ્વાનો ાટણ અલીને લલમા ંશતા.ં વયલલતીનદીને કાઠેં સલદ્યાભ્માવ 
ભાટે ભોટા ભોટા ભઠો ફાધંરેા શતા.ંધાયાનગયીના તન છી સવદ્ધયાજ ભશાયાજ બોજનો ગ્રથંબડંાય રઆને અવ્મા શતા. 
ગજુયાતીના વ્માકયણના સનમભો ભાટે તેભણ ેઅચામણ શભેદંદ્રને ગ્રથં રખલાની પ્રેયણા અી. તેભની પે્રયણાથી શભેચદં્રાચામે 
ગજુયાતી વ્માકયણનો પ્રથભ ગ્રથં 'સવદ્ધશભે ળબ્દાનળુાવન' યચ્મો, જે સવદ્ધયાજ ને શભેચદં્રના વયંકુ્ત નાભથી 
'સવદ્ધશભેળબ્દાનળુાવન' તયીકે ઓખામ છે. દંતકથા મજુફ સવદ્ધયાજે અ ગ્રથંની યચના ફાદ ોતાના અંગત શાથી ય અ 
ગ્રથંની વલાયી કાઢી શતી. ોતાની ારખીભા ંઅ ગ્રથં મકૂ્યો શતો ને ોતે ળોબામાત્રાની વાથે ગાા ંચાલમા શતા.ં 
ગ્રથં ય વપેદ છત્ર ઢોલાભા ંઅવ્યુ.ં ફ ેસ્ત્રીઓ તેને ચમ્ભય ઢાતી શતી. અભ વન્ભાનલૂણક ગ્રથંને કોળાગાયભા ંયાખલાભા ં
અવ્મો. 

સસદ્ધયાજ અને તેના ભતં્રીઓ:- 

વોરકંી વત્તાને દ્રઢ કયલાભા ં તેના ં ભતં્રીઓએ ભશત્લનો બાગ બજવ્મો છે. લી, સવદ્ધયાજની ફાાલલથા દયસભમાન 
યાજ્મલશીલટ તેના ભતં્રીઓને શલતગત શતો. અથી સવદ્ધયાજે વત્તા ોતાના શાથભા ંકેન્દ્રીત કયલા ઘણી ભશનેત કયલી ડી 
છે. તેનો વહ ુપ્રથભ ભતં્રી શતો વાન્ત,ુ જેણે ભીનદેલીને યાજ્મ ચરાલલાભા ંભદદ કયી શતી. વાન્તએુ ભારલસત વાથે વધંી 
કયીને ાટણને ફચાવ્યુ ંશત ુ.ં સવદ્ધયાજ જમસવિંશના ન્મ ભતં્રીઓભા ંમુજંાર ભશતેાનો વભાલેળ થામ છે. તેને ભશાભાત્મનુ ં
દ ભળ્યુ ંશત ુ.ં ભાલાસલજમ છી મુજંાર ેજ જમસવિંશને ભારલસત મળોલભાણની શત્મા કયતા ંયોક્યા ંશતા.ંવાન્ત ુછી અસકુ 
કે અશ્વક આ.વ. ૧૧૨૩ભા ંભતં્રી ફન્મો. તેના ફાદ ગાગીર ભતં્રી ફન્મો. એક સલળે નાભ છે દાદકનુ ંજે આ.વ. ૧૧૩૬ ને 
આ.વ. ૧૧૩૮ભા ંભતં્રી ફન્મો. તેણે જમસવિંશને દયેક ભશત્લના યદુ્ધભા ંવાથ અપમો. અ ઈયાતં અંફાપ્રવાદ ને કાક લગેયે 
તેના બ્રાહ્મણભતં્રીઓ શતા.ં ખબંાતના સફૂા ઈદમન ભશતેા તેભની જૈનધભણ પ્રત્મેના િાતન ે કાયણે સવદ્ધયાજના યોની 
લગણનાનો બોગ ફન્મા ંશતા.ં 

સદંબબગ્રથં 

૧. આચામબ,નલીનચદં્ર આનદંીરાર,ગજુયાતન સસં્કૃસતક ઇસતહાસ,યનુી ગ્રથં સનભાબણ ફર્બ, અભદાલાદ,૧૯૮૪. 

૨.  ઓઝા, ગોયીળકંય, હહસ્ટયી ઑપ યજપતૂાના,યાજસ્થાન. 

3.  'પ્રફધંચચિંતાભણી, જૈન ગ્રથંભાા' 'स ं११२० वष ेपौष वद्य ३ शनौ श्रवणनक्षत्र ेव्रषुऱग्ने श्रीससद्धराजस्य पट्टासिषकेः। 
૪. મનુસળ,કનૈમારાર ભાણૅકરાર,ગજુયાતની કીસતિગાથા,અભદાલાદ,૧૯૬૦. 

૫. યજગાય,સળલપ્રસાદ,ગજુયાતન યાજકીમ અને સસં્કૃસતક ઇસતહાસ, અભદાલાદ,૧૯૭૪. 

૬.  ળાસ્ત્રી,હહયપ્રસાદ ગગંાળકંય,ગજુયાતન યાજકીમ અને સસં્કૃસતક ઇસતહાસ,ગ્રથં.૯,બજે સલદ્યાબલન   

     અભદાલાદ,૧૯૯૭. 

૭.  ળાસ્ત્રી,હહયપ્રસાદ ગગંાળકંય,ગજુયાતન પ્રાચીન ઇસતહાસ, અભદાલાદ,૧૯૬૪. 
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ર્ૉ.સયેુળકુભાય ચેરાબાઈ ટેર 

અવીલટન્ટ પ્રોપેવય 

ઇસતશાવ સલબાગ 

ળેઠ ી.ટી.અટણવ એન્ડ વામન્વ કોરેજ, 
ગોધયા 
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