1

ભાવનગર રાજ્ય ની ઐતિહાતિક પ ૃષ્ઠભ ૂતિ

પ્રસ્િાવના
સૌરાષ્ટ્રનાાં નાનાાં મોટાાં રજવાડાાં પૈકીન ાં એક એવ ાં ભાવનગર રાજય ઘણીબધી
બાબતોમાાં વવશેષ મહત્વ ધરાવત ાં રાજય છે . આ ભાવનગર રાજ્યનો ઇવતહાસ ગોહહલ
શાસકો સાંદભે લખાયેલો છે .ભાવનગર રાજ્ય ગોહહલોની રાજધાની બન્ય એ પહેલાાં તે
વડવા ગામ હત અને આગળ જતાાં ગોહહલોની રાજધાની વશહોર ખાતે સ્થપાઈ હતી. રાજા
રતનવસિંહજી (બીજા) ના સમય થી ગોહહલ વાંશનો ઇવતહાસ ક્રમબદ્ધ મળી આવે છે .તેમના
પછી ગોહહલ વાંશમાાં ભાવવસિંહજી, વખતવસિંહજી, જસવાંતવસિંહજી, તખ્તવસિંહજી, ભાવવસિંહજી
(બીજા) અને છે લ્લે ક્રૃષ્ટ્ણકમારવસિંહજીએ ભાવનગર રાજ્ય ઉપર શાસન કયું .સવાંત [1779]
નાાં વૈશાખ સદ ત્રીજના હદવસે ભાવનગર રાજ્યની સ્થાપના થઇ] ઇ.સ 1723] અને
ભાવવસિંહજી ( પહેલા) ના નામ ઉપરથી નવી રાજધાનીન ાં નામ ભાવનગર પાડવામાાં આવય ાં .
રાજધાની વશહોરથી ભાવનગર ખસેડવા પાછળ પણ અનેક કારણો જવાબદાર હતાાં પરાં ત
તેમાાં ભાવવસિંહજી (પહેલા) ના સમયમાાં થયેલ મરાઠા આક્રમણ જવાબદાર હત ાં. પરાં ત
ભાવનગર ગોહહલોની રાજધાની બન્યા બાદ તેણે ઉત્તરોત્તર પ્રગતી કરી હતી .ભાવનગર
રાજ્ય ભારતનાાં 562 દે શી રજવાડાઓમાાં પ્રથમ એવ ાં રાજ્ય હત ાં કે જેના રાજવી
ક્રૃષ્ટ્ણકમારવસિંહજીએ સૌપ્રથમ પોતાન ાં રાજ્ય ભારત દે શના વવલલનીકરણમાાં સોંપ્ય.
ત્યારબાદ ભાવનગરમાાં લગજભાઇ બધેકા, નાના ભાઇ ભટ્ટ, બળવાંતરાય મહેતા જેવા
ખ્યાતનામ વયક્તતઓને પ્રતાપે ભાવનગર રાજ્યે ઉત્તરોત્તર પ્રગતી કરી છે .
ભાવનગર રાજ્યએ સ્વાતાંત્ર્ય પ્રાપ્પ્તપ ૂવવનાાં સ્થાવનક (દે શી) રજવાડાાંઓમાાં
વવવશષ્ટ્ઠ સ્થાન અને ગજરાતનાાં કાહઠયાવાડ વવસ્તારમાાં આવેલ ાં સન્માન ધરાવત ાં રજવાડાં
હત ાં. સ ૂયવવશ
ાં ી ગોહહલવાંશના રાજાઓ આ રજવાડા પર શાસન કરતા હતા. તેમન ાં મ ૂળ
વતન મારવાડ હત ાં. સ ૂયવવશ
ાં ી ગોહહલ રાજપ ૂતોને મારવાડમાાં(હાલ ન ાં રાજસ્થાન) તીવ્ર
સ્પધાવનો સામનો કરવો પડતો હતો. એ કારણે મારવાડ છોડીને ગજરાત બાજ આવયા.
ગજરાતમાાં એમણે સૌ પ્રથમ રાજધાની [ઇ.સ. 1194] સેજકપર ને બનાવય.ાં ત્યાાંથી
આગળ વધીને [ઇ.સ.1254] રાણપરમાાં રાજધાની બદલી. ત્યારબાદ [ઇ.સ. 1309] આ
રાજધાની રાણપરથી ખસેડી ઉમરાળામાાં અને તે પછી [ઇ.સ. 1570] વશહોરમાાં સ્થાપી.
તેમણે કાંથાજી કડાણી અને પીપળાજી ગાયકવાડની સરદારી નીચે ગોહહલોની તે
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સમયની રાજધાની પર આક્રમણ [1722-1723] કય.વ જેમાાં તેમને હારનો સામનો કરવો
પડયો આ હારન ાં કારણ વશહોરન ાં ભૌગોલલક સ્થાન હોવાન ાં માનીને [1723માાં] વશહોરથી
30 હકલોમીટર દૂ ર વડવા ગામ પાસે દહરયાહકનારે [સાંવત ૧૭૭૯ની વૈશાખ સદ ૩અખાત્રીજના રોજ] મહારાજા ભાવવસિંહજી ગોહહલે નવી રાજધાની વસાવી અને એને
ભાવનગર તરીકે ઓળખાવય.ાં જે આગળ જતાાં [1807થી] બ્રીટીશ સાંરક્ષણ હેઠળન ાં રાજ્ય
બન્ય ાં.
દહરયાઇ વયાપારની સાનકૂળતા અને વય ૂહાત્મક અગત્યતાને ધ્યાનમાાં રાખીને આ
સ્થળ પસાંદ કરવામાાં આવય હત ાં. જૂના ભાવનગરની નગરરચના સૌરાષ્ટ્રના બીજા
અગત્યના શહેરો તરફ ખ ૂલતા દરવાજાવાળા હકલ્લા ધરાવતી હતી. બે દાયકા સધી એ
આહિકા, ઝાાંજીબાર, મોઝાપ્બબક, વસિંગાપર અને આરબ દે શો સાથે વયાપારી સાંબધ
ાં
ધરાવત ાં અગત્યન ાં બાંદર બની રહ્ય.
ભાવનગર રાજ્યનો વવસ્તાર કરવામાાં વખતવસિંહજીન ાં યોગદાન મોટાં છે .
આપવત્તના સમયમાાં ભાવનગરના રાજવીઓએ પ્રજાને હાંમેશાાં ઉદાર હાથે મદદ કરી છે .
ભાવનગરના રાજવીઓ તથા તેમના દીવાનો જેવાકે ગગા ઓઝા,શામળદાસ અને
પ્રભાશાંકર પટ્ટણી ખ ૂબ જ પ્રજાવત્સલ હતા.
ભાવનગર નો મહેલ વનલમબાગ ખાતે આવેલ છે . દે શી રાજ્યોના વવલલનીકરણ
સમયે સરદાર વલ્લભભાઈ પટે લ સાથે સૌ પ્રથમ સહમત થનાર અને પોતાન ાં રાજ્ય
ધરનારા ભાવનગરના મહારાજા કૃષ્ટ્ણકમારવસિંહજી હતા. એ વાતને આજે પ્રત્યેક
ભાવનગરવાસી જ નહીં પરાં ત તમામ ગજરાતીઓ પણ ગવવ સહીત યાદ કરતાાં થાકતા
નથી.

1.1

િૌરાષ્ર ની પ્રાચીનિા
ભારતવષવના ઇવતહાસમાાં સૌરાષ્ટ્ર પ્રદે શ તેની ભૌગોલલક પહરક્સ્થવતને કારણે જદો

પડતો પ્રદે શ છે . માનવસાંસ્કૃવતના ઈવતહાસનો પ્રારાં ભ પ્રાગઐવતહાવસક યગથી થયો હતો.
સૌરાષ્ટ્રમા પરાતત્વશાસ્ત્રીઓએ પરાવશેષોના આધારે એવ ાં અનમાન કયું છે કે સૌરાષ્ટ્રએ
અત્યાંત પ્રાચીન પ્રદે શ છે . આ પ્રદે શમાાં હડપ્પન સાંસ્કૃવત પેહલાાંના અવશેષો પણ
ઉપલબ્ધ થયા છે . એ અથવ માાં મોહેન્જોદડો અને હડપ્પા જેવી પ્રાચીન સાંસ્કૃવત સૌરાષ્ટ્રમાાં
હતી.
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સૌરાષ્ટ્રને એક દ્વીપકલ્પ તરીકે પરાતત્વશાસ્ત્રીઓ એ ઓળખાવયો છે . તેની ચારે
બાજ પાણી હત ાં. કચ્છના નાના રણ અને ખાંભાતના અખાત વચ્ચે ભાલ-નળકાાંઠાની
નીચી ભ ૂવમનો પ્રદે શ આવેલો છે . ત્યાાં પેહલાાં સમદ્ર ની ખાડી હતી. લણી, બનાસ,
સરસ્વતી, રૂપેણ, સાબરમતી વગેરેના સતત જમા થતા કાાંપ ને લીધે છીછરી ખાડીન ાં
પ ૂરાણ થતાાં ઉત્તર પ ૂવવ સૌરાષ્ટ્ર ગજરાતની મખ્ય ભ ૂવમ સાથે જોડાઈ ગય.ાં આ દ્વીપકલ્પ
લગભગ ૫૯, ૩૬૫, ૩૯ ચોરસ હકમી (૨૨.૯૨૧ ચો. માઈલ) જેટલો થાય છે . સૌરાષ્ટ્રએ
પ્રાગૈવતહાવસક ભ ૂવમ હોવા ઉપરાાંત ચન્દ્રગપ્ત મૌયવના સૌરાષ્ટ્ર વવજયથી ઐવતહાવસક યગ
નો આરાં ભ સૌરાષ્ટ્ર માાં થયો હતો. ગજરાતમાાં સોલાંકી શાસનકાળ પેહલાાંનો પવિમ ભાગ
'સરાષ્ટ્ર' તરીકે જાણીતો હતો. અપભ્રાંશ થઈને આજે સૌરાષ્ટ્ર તરીકે ઓળખાય છે .
સૌરાષ્ટ્રમાાં 'ગોહહલવાડ' એ ગોહહલકળ ના પ્રતાપી રાજવીઓં અને ગોહહલોના વસવાટને
કારણે જાણીતો છે . તેનો અમ ૂક ભાગ સપાટ, થોડોક ભાગ ધારવાળો, ભાવનગર,
પાલીતાણા, લાઠી વગેરે નો સમાવેશ ગોહહલવાડ માાં થાય છે . પરાં ત તેમાાં ભાવનગરને
વધારે પ્રવતષ્ટ્ઠા મળી હતી. જેવી રીતે મહાન અકબર તેની સભાના નવરત્નો ને લીધે
પ્રવતષ્ટ્ઠા મેળવી શક્યો હતો, એમ ભાવનગર ને 'પ્રગવતશીલ રાજ્ય' ન ાં સન્માન મળય ાં
હત ાં તેન ાં મખ્ય કારણ ભાવનગર માાં નાગારોનો વસવાટ અને તેની પ્રવ્ર ૃવત્તઓ હતી એમ
કહી શકાય.
જયારે કાહઠયાવાડ ના ઘણા રાજ્યો પડતીમાાં આવી ગયા હતા, ત્યારે જનાગઢમાાં
ગોકલજી ઝાલા અને ભાવનગર માાં ગગા ઓઝાના ડહાપણ અને બદ્ધદ્ધબળથી પરદે શી
સત્તા સામે આ રાજ્યોએ પ્રવતષ્ટ્ઠા મેળવી હતી. આ નાગરોની વહીવટી સ ૂઝ, મત્સદીગીરી
અને શૌયવનો લાભ મોગલો અને લબ્રટીશરો એ પણ લીધો હતો.આ અનભવ નો લાભ
ભાવનગર રાજ્ય ને પણ મળયો હતો.

1.2

ગોહહલકુ ળના શાિકોનો પ્રદે શ 'ગોહહલવાડ' :
ગોહહલકૂળ ની ઉત્પવત્ત ઘણી રસપ્રદ છે . અનેક કથાઓં અને ઉપકથાઓમાાંથી

સાચી હકીકત શોધવી મશ્કેલ છે . છતાાંય વવદ્વાન ઈવતહાસકારો અને લોકસાહહત્યમાાં
ગોહહલકૂળની ઉત્પવત્ત અંગે જે અનમાનનો સ્વીકાર થયો છે તે ગોહહલ સ ૂયવવશ
ાં ી અને
શાલલવાહન કૂળમાાંથી હોવાન ાં મનાય છે . આ ગોહહલકૂળ ના મોહોદાસે મારવાડની લણી
નદી કાાંઠે ખેરગઢમાાં સત્તા સ્થાપી હતી.
આ સમય દરબયાન રાજ્સસ્થાનમાાં અનેક નાનાાં મોટાાં રાજ્યો હતા. હદલ્હીમાાં
મક્સ્લમ સત્તાની સ્થાપના થતા, આ રાજ્યો ઉપર આક્રમણ કરી રાજપ ૂત શાસકો પાસેથી
સત્તા આંચકી લીધી હતી. તો કેટલાક રાજપ ૂત શાસકોએ નવા પ્રદે શોમાાં જઈને સત્તા
3

સ્થાપવાનો પ્રયત્ન કયો હતો. જેમકે જયચાંદ

રાઠોડ નો મક્સ્લમ સત્તા સામે પરાજય

થતા તેના પત્ર હરીચાંદ્ર એ મક્સ્લમ સત્તાન ાં આવધપત્ય સ્વીકારી લીધ ાં . પરાં ત તેના
અવસાન પછી થી સલતાન શબસદ્દીન ઇલ્તતમીશે આક્રમણ કયું હત ાં. તેના ભયથી
હહરચાંદ્ર ના પત્રો રાવ સીહાજી ખોરમાાં હકલ્લા બાાંધી રહ્યા હતા. કાલીનદીના હકનારે
'સીહારાવનો હકલ્લો' ખાંડેર હાલતમાાં આજે પણ જોવા મળે છે . આ હકલ્લા પર મક્સ્લમ
સૈવનકોંએ આક્રમણ કરતા રાવસીહાજી મારવાડ ના ખેરગઢ તરફ આવયા હતા. ખેરગઢ
માાં ગોહહલ રાજવી સેજકજીને પરાજય આપી ખેરગઢ પર કબજો મેળવયો હતો. સેજકજી
મારવાડની ભ ૂવમની મશ્કેલીઓં માાંથી માગવ શોધવા ગજરાતના જૂનાગઢમાાં ચડાસમા
વાંશનો આશ્રય મેળવયો હતો. સેજકજી એ શાહપર નજીક ( સરે ન્દ્રનગર) સેજકપર
વસાવી ગોહહલકૂળની સત્તા સૌરાષ્ટ્ર માાં સ્થાપી હતી. સેજકજી ના ત્રણ પત્રોમાાં રાણોજી
ના વાંશજે ભાવનગર, શાહજી ના વાંશે પાલીતાણા, સારાં ગજી વાંશે લાઠીમાાં સત્તા સ્થાપી
હતી. જોકે માાંગરોલમાાં પણ ગોહહલકૂળ નો વસવાટ હતો, પરાં ત આ અલગ શાખાના
હોવાન ાં મનાય છે .
1.2.1 ભાવનગરના ગોહહલવંશી રાજવીઓ
ક્રમ
૧

નામ
રતનજી(બીજા)

શાસનવષવ

લખતાબ

1660-1703

ઠાકોરસાહેબ

1703-1764

ઠાકોરસાહેબ

(મ ૃ. 1703)
૨

ભાવવસિંહજી(પહેલા)
(1683-1764)

૩

અખેરાજજી(બીજા) (1714-1772)

1764-1772

ઠાકોરસાહેબ

૪

વખતવસિંહજી (1748-1816)

1772-1816

ઠાકોરસાહેબ

૫

વજેવસિંહજી (1780-1852)

1816-1852

ઠાકોરસાહેબ

૬

અખેરાજજી(ત્રીજા) (1817-1854)

1852-1854

ઠાકોરસાહેબ

૭

જસવાંતવસિંહજી (1827-1870)

1854-1870 (11thએપ્રીલ)

ઠાકોરસાહેબ

૮

તખ્તવસિંહજી (1858-1896)

11-એપ્રીલ-1870 – 29જાન્યઆરી1896

ઠાકોરસાહેબ

૯

ભાવવસિંહજી(બીજા)(1875-1919)

29-જાન્યઆરી-1896

ઠાકોરસાહેબ

1-જાન્યઆરી 1918
1જાન્ય1918 – 17જલાઇ1919

મહારાજારાઓલ

૧૦

કૃષ્ટ્ણકમારવસિંહજી(1912–1965)

17-જલાઇ1919 – 15ઓગષ્ટ્ટ1947

મહારાજારાઓલ

૧૧

વવરભદ્રવસિંહજી(1932–1994) ^

1-એવપ્રલ-1965થી26-જલાઇ-1994

મહારાજારાઓલ

૧૨

વવજયરાજવસિંહજી (1968)

26-જલાઇ-1994થીહાલમાાં જીવવત

મહારાજારાઓલ
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4

હાલમાાં રાજવીકટાંબના સભ્યોમાાં મહારાજા વવજયરાજવસિંહ ગોહહલ, મહારાણી
સાંયતતાકમારી, યવરાજ જયવીરરાજવસિંહ ગોહહલ અને રાજકમારી લબ્રજેશ્વરીકમારી છે .
ભાવનગર રાજ્ય નો ઈવતહાસ ખબ રસપ્રદ એક ઉમદા વવચારસરણી ધરાવતો
રાજવીઓ નો રહ્યો છે . તેના રાજવીઓ પ્રજા વત્સલ અને વવકાસ ના કાયો કરવા માટે
તત્પર રે હતા હતા. ઈ.સ 1703માાં રાજા રતનવસિંહજી (બીજા) થી ભાવનગરમાાં
ગોહહલવાંશ ના શાસન ની શરૂઆત થઇ હતી. તેઓના કાયવકાળનો સમય ઉપર મજબ
નો રહ્યો હતો.
ભાવનગર રાજ્યએ સૌરાષ્ટ્રન ાં એક અગત્યન
ાં ાં અને પ્રગવતશીલ રાજ્ય હત ાં. આ
પ્રગવતશીલ અને પ્રજાકલ્યાણકારી રાજ્યને સમગ્ર હહન્દમાાં પ્રવસદ્ધદ્ધ મળી હતી1. માત્ર
સૌરાષ્ટ્ર કે ગજરાતના નહીં પણ ભારતના તમામ દે શી રાજ્યોમાાં ભાવનગર રાજ્યન ાં
સ્થાન વવવશષ્ટ્ટ હત ાં. માત્ર ભાવનગર રાજ્યના અને સાાંપ્રત ભાવનગરના ઈવતહાસમાાં જ
નહહ એની નોધ ભારતના ઈવતહાસમાાં પણ સવણાવક્ષરે લેવાતી રહેશ2ે . પ્રાચીનકાળથી
ૃ અને સાંસ્કારશીલ પ્રદે શ તરીકે ઓળખ પાબય ાં છે 3.
સૌરાષ્ટ્ર પ્રદે શ એક સ ાંદર સમદ્ધ
ગોહહલવાડમાાં આવેલ ાં ભાવનગરન ાં રાજ્ય ગોહહલ રાજ્ય કાહઠયાવાડ ઇલાકાના પેહલા
વગવમાાં રાજ્યોમાાં ત્રીજા સ્થાને

હત4ાં . ગોહહલ વાંશની રાજધાની તરીકે ભાવનગર ની

સ્થાપના સાથે જ ગોહહલકૂળનો અને ભાવનગર રાજ્યની જાહોજલાલીના એક નવો જ
યગનો ઉદય થયો. ભારતને આઝાદી મળતાાં હહિંદનાાં દે શી રજવાડાઓન ાં ભારત સાંઘમાાં
વવલલનીકરણ થય ાં ત્યાાં સધી ગોહહલવાંશે પોતાની એક હથ્થ સત્તા ટકાવી રાખી અને
વાંશાનગત ઈવતહાસના ક્ષેત્રે તે ઉલ્લેખનીય બની ગયો5.

1.3

'ભાવનગર'ન ંુ નાિકરણ:
પ ૂવે [ઈ.સ 1723 પહેલાાં] ગોહહલકૂળ ની રાજધાની વશહોરમાાં હતી. સવાંત 1779

ના વૈશાખ સદ ત્રીજના હદવસે (ઈ.સ 1723) ગોહહલવાંશના રાજવી શ્રી ભાવવસિંહજી
પેહલાએ ભાવનગર વસાવય,ાં મ ૂળ ગામ 'વડવા' હત ાં. આ ગામને વવસ્તારી શ્રી
ભાવવસિંહજી પેહલાએ રાજધાનીની સ્થાપના કરી અને પોતાના નામ પરથી 'ભાવનગર'
નામ રાખ્ય ાં હત ાં.
ભાવનગર રાજ્યનો સમાવેશ પેહલાથી જ

સૌરાષ્ટ્રમાાં

થાય છે . અને તેના

કારણે સૌરાષ્ટ્ર નો પ્રભાવ ભાવનગર રાજ્ય પર જોવા મળે છે . આ કારણસર ભાવનગર
રાજ્ય ના સાંપ ૂણવ ઈવતહાસ જાણવા માટે સૌરાષ્ટ્ર ને જાણવ ાં ખબ અવનવાયવ બની જાય છે .
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આ પ્રદે શન ાં નામ સૌરાષ્ટ્ર કેવી રીતે પડ્ ાં તે અંગે જદાાં જદાાં વવદ્વવાનોએ જદા જદા
અનમાનો કયાવ છે . કોઈ એ તેને ‘સરાષ્ટ્ર’ એટલે સારો દે શ તો કોઈએ તેને સરરાષ્ટ્ર
એટલે દે વોનો દે શ કહ્યો છે . અંગ્રેજો ગ્રાંથકારોએ તેને સૌ-રાષ્ટ્ર (સ ૂયવપ ૂજક લોકોનો દે શ)
કહ્યો છે .

તેને સરાષ્ટ્્સ કહે છે . ટોલોમી અને પેરીપ્લસ તેને સૌરાષ્ટ્રની કહે છે .

'સરારાષ્ટ્ર' એવ ાં સ્ત્રીલલિંગ રૂપ પણ તેના માટે વપરાત ાં હત ાં પરાં ત તેન ાં શદ્ધ અને સ્પષ્ટ્ટ
નામ સૌરાષ્ટ્ર છે .6
આપણા પ્રાચીન ગ્રાંથોમાાં 'સૌરાષ્ટ્ર' અને 'સરાષ્ટ્ર'નો ઉલ્લેખ વારાં વાર જોવા મળે
છે . રામાયણના બાલકાાંડ અને હકષ્ષ્ટ્કન્ધાકાાંડમાાં ક્રમશ: 'સરાષ્ટ્ર' અને સૌરાષ્ટ્રના ઉલ્લેખ
છે 7.

મહાભારતના સભાપવવમાાં પણ આ બે નામોનો વારાં વાર ઉલ્લેખ જોવા મળે છે .

કારણકે આતો શ્રીકૃષ્ટ્ણની યાદવોની તથા પાાંડવોની વપ્રયભ ૂવમ હતી. ઉપરાાંત કૌહટલ્યના
અથવશાસ્ત્ર (અધ્યાય-બે) બૌવધયનધમવશાસ્ત્ર(1-2-13) માાં પાલણનીના અષ્ટ્ટાધ્યાયી તથા
પતાંજલલના મહાભારતમાાં લગરનારના વશલાલેખમાાં તથા સરઠરૂપે નાવસકના વસીષ્ષ્ટ્ઠપત્ર
તલમ
ાં ાાંલીના લેખમાાં 'સરાષ્ટ્રનો ઉપયોગ કયો છે 8. પાલણનીએ નારી', 'કાંતી સરાષ્ટ્ર' અને
'લચિંતીસરાષ્ટ્ર' શબ્દનો ઉપયોગ કયો છે 9. ગરડ, વામન, વશવ, સ્કાંદ. કમે, મત્સ્ય, વાય
વગેરે પરાણોમાાં શ્રીમદભાગવત અને હહરવાંશમાાં તેનો ઉલ્લેખ છે . બૌદ્ધ જાતકકથા
માંજશ્રીમ ૂલ્કલ્પમાાં પણ સૌરાષ્ટ્રનો ઉલ્લેખ છે .

ગજરાતના સૌથી પ્રાચીન એવા

જૂનાગઢમાાં આવેલા ત્રીવાંશીય શીલાલેખમાાં પણ સૌરાષ્ટ્રનો ઉલ્લેખ છે 10.
નાવસકની ત્રીજી ગ ૂફાના ઇ.સ.પ ૂવે 25 ના લેખમાાં સરઠ નામ મળે છે 11.

એ

ઉપરથી સરઠન ાં સાંસ્કૃવતકરણ સરાષ્ટ્ર વધારે સાંભવવત છે . મહારાષ્ટ્ર મહાકરઠ (રાઠી,રઠી,
રથ્્)ાં એમ જાવત ઉપરથી પડ્ ાં એવા ડૉ.ડી.આર. ભાંડારકરના મત ઉપરથી સ+રઠ એ
રીતે આ જાવત ઉપરથી જ સરાષ્ટ્ર નામ પડ્ ાં હોય એવી સાંભાવના ઉપજે ડૉ. કે. પી.
.જૈસવાલના

મત

મજબ

ગજરાતના

આ

હીરોને

અશોકના

વશલાલેખમાાં

તથા

મહાભારતના યાદવો હોય તો યાદવો સરાષ્ટ્રમાાં વસ્યા તેથી તે દે શને સરાષ્ટ્ર નામ મળય ાં
હોય. સરાષ્ટ્ર તે કોઈક પ્રાચીન દે શના નામ ઉપરથી સાંસ્કૃવતકરણ છે .12.
હ્ય-ાં એન-ત્સાાંગ (ઇ.સ.640) વલભી અને સરાષ્ટ્ર એ બાંને જદા-જદા હોવાન ાં લખે
છે 13.

એક માન્યતા એ છે કે સ ૂરા જાતી અહી વસી તેથી તે સૌરાષ્ટ્ર કહેવાયો.

સૌરાષ્ટ્રન ાં અપભ્રાંશ નામ સોરઠ છે .

આજે

મક્સ્લમો સૌરાષ્ટ્રનો ઉચ્ચાર બરાબર કરી શકતા
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નહહ તેથી સોરઠ કેહતા પણ ખરાં વવચારતા સોરઠ શબ્દ પણ પ્રાચીન છે . મેગેસ્થેનીઝે
પણ સૌરાષ્ટ્રને હોરત કહ્યો છે . હોરે ત પરથી સોરઠ થયાનો તકવ પરાાંગત લાગે છે 14.
મૈત્રકકાળ શાસનોમાાં 'સરાષ્ટ્ર' શબ્દ પ્રયોગ દે શવાચક નામ તરીકે છે .
સોલાંકીકાળમાાં પણ તે શબ્દ પ્રચલલત હતો. એવ ાં પણ જોવા મળે છે કે 'સરાષ્ટ્ર'
પ્રજાવાચક સાંજ્ઞા હતી. વવદે શી મસાફરોએ પણ 'સરાષ્ટ્ર' નો ઉપયોગ કયો છે . એક
અલભપ્રાય એવો પણ છે કે 'સ' નામની પ્રાચીન પ્રજા હતી એવી બીજી પ્રજા હતી રઠ એ
બાંને પ્રજાનો દે શ તે 'સરઠ ' અને તેન ાં સાંસ્કૃવતકરણ એટલે 'સરાષ્ટ્ર'15. મક્સ્લમ સમયમાાં
સૌરાષ્ટ્રન ાં અપભ્રાંશ નામ સોરઠ થય.ાં
‘અકબરનામા’ ,‘આઈન-એ-અકબરી’ અને ‘તવારીખ-એ–સોરઠ’ માાં 'સોરઠ'
નામનો ઉલ્લેખ છે 16. ડો. એલ. ડી. જોશીના મતાનસાર 'સોરઠ' શબ્દના ત્રણ અક્ષર સ ર
અને ઠ ક્રમશ: સરસ, રસ ઠાલવતા પ્રદે શના પ્રવતક છે 17. ગજરાતના સલતાનોની સત્તા
સૌરાષ્ટ્ર ઉપર સ્થપાયા પછી સૌરાષ્ટ્રના વવભાગો પાડવામાાં આવયા હતા તેમાાંથી હાલાર,
ગોહહલવાડ, ઝાલાવાડ

વવભાગો

અલગ

પડતા

દલક્ષણ

સૌરાષ્ટ્ર

સોરઠના

નામે

ઓળખાયો18. મક્સ્લમ વવજેતાઓને સૌરાષ્ટ્રન ાં પ્રાકૃત નામ સોરઠ સ્વીકારી લીધ ાં હત19ાં .
પછીથી જૂનાગઢના બાબીવાંશના નવાબો 'સોરઠ સરકાર' તરીકે ઓળખાતા પરાં ત તેમની
રાજમદ્રામાાં તો નાગરીલલવપમાાં "સૌરાષ્ટ્ર' શબ્દ મકવામાાં આવયો હતો. આમ સૌરાષ્ટ્રન ાં
સોરઠ થય ાં અને પ્રચલલત પણ થય,ાં પરદે શી મક્સ્લમ ઇવતહાસકાર વસકાંદર સોરઠન ાં જે
વણવન કયું છે . તે નોધપાત્ર છે . તે લખે છે : સોરઠ એવો દે શ છે જાણે કે ઈશ્વરે માળવા,
ખાનદે શ અને ગજરાતના સવોત્તમ તત્વોન ાં વમશ્રણ કરીને અહીની પ્રજાન ાં સર્જન

કયું

હોય. તેથી તે પ્રદે શ જગતના દે શો માટે જાણે કસોટીનો પથ્થર બની ગયો હતો20.
કાઠીઓં કચ્છમાાં વસ્યા પછી પ્રવસદ્ધદ્ધ પાબયા હતા. આઠમી સદીમાાં કાંથકોટ તેમન ાં
રાજધાનીન ાં શહેર હત ાં. કચ્છમાાંથી કાઠીઓં સૌરાષ્ટ્રમાાં સ્થાનાાંતર કરીને આવયા. તેઓં
માાંથી 14મી સદી દરબયાન સૌરાષ્ટ્રમાાં આવયા હોવાનો માંતવય પ્રવતે છે . તેનો સમય
નક્કી કરવા માટે સાંશોધન કરવ ાં જરૂરી છે . તેઓ વસિંધમાાંથી કચ્છ થી થઇ સૌરાષ્ટ્રમાાં
આવયા અને સૌપ્રથમ થાનમાાં વસ્યા21. પછીથી સૌરાષ્ટ્રનો એક વવસ્તાર તેમને કબજે
કરી લીધો હતો.
પેશ્વા અને ગાયકવાડના લશ્કરો સૌરાષ્ટ્રમાાં મલકગીરી ઉઘરાવવા માટે આવતા
થયા ત્યારે તેને સૌપ્રથમ કાઠીઓંનો મકાબલો કરવો પડયો હતો તેથી મરાઠાઓએ
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સૌરાષ્ટ્રના મધ્ય અને દલક્ષણપ્રાાંતને 'કાઠેવાદ' કહ્યો તેના ઉપરથી સમયજતા આખા
દ્વીપકલ્પન ાં નામ 'કાહઠયાવાડ' પડ્.ાં પછીથી અંગ્રેજોએ પણ સૌરાષ્ટ્ર પ્રદે શને કાહઠયાવાડ
કહ્યો. અને તે નામ 1947માાં આઝાદી મળી ત્યાાં સધી ચાલ રહ્ય ાં હત ાં આમ પ્રાચીનકાળમાાં
આ પ્રદે શન ાં નામ 'સૌરાષ્ટ્ર' મધ્ય અથવા મક્સ્લમયગમાાં 'સોરઠ' અને આધવનક અથવા
લબ્રટીશયગમાાં તેન ાં નામ કાહઠયાવાડ રહ્ય ાં 1947માાં આઝાદી પછી દે શી રાજ્યોન ાં
વવલલનીકરણ થય ાં અને ફરીથી તેન ાં પરાણ પ્રવસદ્ધ પ્રાચીન નામ 'સૌરાષ્ટ્ર' સ્વીકારવામાાં
આવય ાં છે 22.

1.4

રાજધાની સ્થળાંિરનાં કારણો
ભારત માાં ઓરાં ગઞેબના અવસાન બાદ મોગલ સામ્રાજ્યનો પડતી નો કાળ વધ

વેગથી ધપી રહ્યો હતો. બીજી તરફ મોગલોના હરીફ એવા મરાઠાઓની ચઢાઈઓના
ઘોડાપર દે શના જદા જદા પ્રદે શો ઉપર ફરી વળયા હતા. આ ્મલાઓનો ભોગ
સૌરાષ્ટ્રમાાં જદા જદા રાજ્યોની રાજધાનીના સ્થળો બન્યા હતા. આ સમયે (અઢારમી
સદીના પ ૂવાવ ધ) ગોહહલવાંશની રાજધાની વશહોરમાાં પર પણ ્મલાઓં કાયવ હતા. આમ
મરાઠાઓં અને ભાવવસિંહજી પેહલા વચ્ચે સાંધષવમાાં ભાવવસિંહજી પેહલાએ શૌયવ અને
સાહસ બતાવી મરાઠાઓના ્મલા ને વનષ્ટ્ફળ બનાવયો હતો.
પ્રાચીન અને મધ્યકાળમાાં ઘણા રાજાઓ અને બાદશાહો રાજધાનીન સ્થળાાંતર
કરવા ના ઘણા પ્રસાંગ છે . એમ ભાવવસિંહજી પેહલા પણ મરાઠાઓં સાથેના સાંઘષવ પછી
સતકવ થઇ ગયા હતા. ભારતના ઇવતહાસમાાં રાજાઓએ પોતાની સલામતી માટે
રાજધાની સ્થળાાંતર કયાવ ના ઘણા પ્રસાંગ છે . પરાં ત પોતની પ્રજાની પ્રગવતનો વવચાર
પણ આ પ્રકારના સ્થળાાંતરમાાં રહેલો હોય, એવા દ્રષ્ટ્ટાાંતો ખબ જ ઓછા હોય છે .
ભાવવસિંહજી પેહલા એ મરાઠાઓ સામે

હારીને, ભાગીને રાજધાનીન ાં સ્થળાાંતર નહોત ાં

કય.ું આ સમયે મરાઠાઓ શક્તતશાળી હતા, પરાં ત છત્રપવત વશવાજીના ઉદ્દે શો થી વવમખ
થયા હતા. વશહોર પરના મરાઠઓના ્મલામાાં ભાવવસિંહજીએ મરાઠા ઓંની શક્તત અને
પ્રવતષ્ટ્ઠાને નકશાન કયું હત ાં. તેથી મરાઠાઓં ફરીથી વશહોર પર હલ્લાઓં કરે એવી
આશાંકા હતી. એમ પોતાના પ્રદે શની ભૌગોલલક ક્સ્થવતમાાંથી ફાયદો લેવાની સમજણ પણ
આ શાસકોને હતી. પ્રજાની સલામતી, શાાંવત, અને પ્રગવત માટે વશહોરથી ભાવનગર
રાજધાનીન ાં સ્થળાાંતર કરી લોકોન ાં કલ્યાણ કય.ું
આપણા પ્રાચીન સાહહત્યમાાં રાજધાની માટે કેવા સ્થળની પસાંદગી કરવી, આ
અંગે શકનીવતસરમાાં વવસ્ત ૃત ચચાવ કરવામાાં આવી છે . તે અનસાર રાજધાની માટે સરબય
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અને સપાટ ભ ૂવમવાળો પ્રદે શ કરવો, એ ભ ૂવમમાાં સારાં અને પષ્ટ્કળ પાણી હોવ ાં જોઈએ ,
પાંખીઓંના કલરવથી ગજ
ાં તી વ ૃક્ષવેલીઓની ઘટાઓથી ભ ૂવમ આચ્છાહદત હોવી જોઈએ,
ઘાસચારો અને લાકડાની તાંગી ન હોવી જોઈએ, સ ાંદર વાવ, કવા અને જળયાંત્રોથી
રાજધાની સમ ૃદ્ધ હોવી જોઈએ, રાજધાનીના નગરમાાં સારા માગો, બાગ બગીચા અને
વવશ્રાાંવતગૃહો અને રાજસભા હોવા જોઈએ. ભાવવસિંહજી પેહલાએ ભાવનગરને રાજધાની
ના સ્થળ તરીકે પસાંદ કયું , આ અંગેન ાં 'રાજધાની વાસ્તજ્ઞાન' તેમની પાસે જરૂર હશે.
જયારે રાજધાનીન ાં સ્થળાાંતર કરવામાાં આવય.ાં હત ાં ત્યારે વલ્લભજી દે સાઈ વહીવટકતાવ
હતા.
આપણી પરાતન રાજધાનીઓ માાં પ્રાકૃવતક સોંદયવ, માનવસખ અને પાયાની
આવશ્યકતાઓ પર પરત ધ્યાન આપવામાાં આવય ાં હત ાં. સમગ્ર રાજ્યના લોકજીવન ની
પ્રગવતને પ્રેરક અને પોષક હોય એવી રાજધાની ઓ સ્થાપવામાાં આવી હતી.
ગોહહલવાંશના રાજાઓ આ વવચાર થી પહરલચત હતા. એટલે જ વશહોરમાાં પવવતોની વચ્ચે
સરલક્ષત જગ્યાએ રાજધાની સ્થાપી હતી. રાજપ ૂત યગમાાં રાજા અને પ્રજાની સલામતી
માટે હકલ્લાનો દરવાજો ત ૂટતો ત્યારે સાંધષવ માાં હાર જીતનો વનણવય થઇ જતો હતો.
વશહોરના ગઢ ના ઘેરાને તોડીને કોઈ ્મલાખોર શહેર માાં પ્રવેશ કરે તો રાજાને બચવા
માટે ના રસ્તાઓં નહોતા. રાજધાની સ્થળાાંતર માટે આ કે પહરબળ હત ાં. કારણ કે ટે કરી
ઓથી ઘેરાયેલા આ હકલ્લામાાંથી છટકી શકાય એવા રસ્તાઓ નહીવત હતા. જયારે
ભાવનગર એ દહરયાની નજીકમાાં હત ાં. સાંકટ સમયમાાં હોડીમાાં બેસી સરલક્ષત સ્થળે
પહોંચી શકાય એમ હત ાં. આ યગમાાં એવા જ રાજાઓં ની સત્તા ટકી શકતી જે શાસકો
પોતાની અને પ્રજાની સલામતી માટે ભવવષ્ટ્ય અંગે વવચારી શકતા. વળી મરાઠાઓં સાથે
ભાવવસિંહજી પેહલાનો સાંઘષવ શરૂ જ રહે તો મરાઠા સૈવનકો પવવતીય હકલ્લાઓને
જીતવાના વનષ્ટ્ણાત હતા. આમ છતાય વશહોરનો હકલ્લો જીતવામાાં વનષ્ટ્ફળ રહ્યા હતા. એ
જ ભાવવસિંહજી પેહલાની મોટી વસદ્ધદ્ધ હતી. છતાય મરાઠાઓના આક્રમણ ને વનષ્ટ્ફળ
બનાવય ાં પછી પણ ભવવષ્ટ્યના ્મલાઓ સામે રક્ષણ ની વયવસ્થા તેમને વવચારી લીધી
હતી.
ભારત માાં ઘણા રાજાઓ યદ્ધમાાં વવજય પછીના ઉન્માદમાાં એટલા બધા ઉત્સાહહત
થતા કે, હવે પછીના આક્રમણ અંગે વવચારવાન ાં ભ ૂલી જતા અને પરાજય નો ભોગ
બનતા. મહાંમ ૂદ ગઝનવી ના આક્રમણો અને તેની સફળતાઓ માટે આ કારણ હત ાં તે
ભારતના રાજાઓની સાંપવત્ત લ ૂટાતો રહ્યો, ભારતના રાજાઓની આળસ અને લબન
આવડતની ઠેકડી ઉડાવતો રહ્યો. પરાં ત એવા પણ અપવાદરૂપ કેટલાક રાજાઓ હતા કે
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જે પોતાની પ્રજાના સલામતી અને સખીજીવન અંગે વવચારતા હતા. ભાવવસિંહજી પેહલા
આવા જ એક દીધવદ્રષ્ટ્ટી વાળા શાસક હતા. તેથી તેમન ાં સ્થળાાંતરન ાં પગલ ાં બદ્ધદ્ધપ ૂવવકન ાં
અને યોગ્ય સમયે હત ાં.
સ્થળાાંતર માટે ન ાં બીજ ાં કારણ એ ગણી શકાય કે , પ્રદે શની આવથિક સમદ્ધૃ દ્ધ અને
શાસક ની વસદ્ધદ્ધઓમાાં દહરયા હકનારાનો ફાળો ખબ જ મહત્વની ભ ૂવમકા ભજવે છે . લબ્રટન,
અમેહરકા, જાપાન, ઇટાલી, િાાંસ, જમવની જેવા દે શો લાાંબા દહરયા હકનારાને લીધે પ્રગવત,
પ્રવતષ્ટ્ઠા, પૈસા અને સત્તા મેળવી શકયા. એમ સૌરાષ્ટ્રની પ્રગવતમાાં અરબી સમદ્રનો ફાળો
પણ બ્ મ ૂલ્ય રહ્યો છે . વલ્લભીની પ્રવતષ્ટ્ઠા તેના દહરયા કાાંઠાના સ્થળને લીધે વધ
હતી. પરાણોમાાં ઉલ્લેખ છે એ મજબ શ્રીકૃષ્ટ્ણએ પણ રાજધાની સૌરાષ્ટ્રના દ્વારકામાાં
સ્થાપી હતી. વશહોરના આ દૂ રાંદેશી અને પ્રવતભાશાળી ઠાકોર સહેજ પણ અજાણ

નહહ

હોય કે પોતાના અને પ્રજાના ભલામાાં દહરયાકાાંઠાન ાં બ્ મલ્ય યોગદાન હોય છે !
ભાવનગરના દહરયા થકી ખાંભાત, ભરૂચ, સરત, અને વવદે શ વયાપારની સારી
સગવડતાઓ વવકસાવી શકાય એમ હતી. તેથી જ ભાવનગરને સૌરાષ્ટ્રના 'ગેટ વે ઓફ
બોબબે' કેહવામાાં આવે તો અવતશયોક્તત નહહ કેહવાય. આ અથવમાાં રાજધાનીના
સ્થળાાંતરમાાં ઠાકોરશ્રી ભાવવસિંહજીને માત્ર ભાવનગરની જ નહહ, પરાં ત સમગ્ર સૌરાષ્ટ્રના
વવકાસની તક અને શક્યતાઓ અંગે વવચાયું હશે.
પ્રાકૃવતક અને માનવશ્રમ ના કલ્યાણકારી ઉપયોગ માટે બ્યામી પ્રવતભા અને
પ્રયાસોની જરૂર હોય છે . નહહ તો એ જ સાંપદા એના પતનન ાં કારણ પણ બની શકે
છે .વળી આ યગ તો આક્રમણનો યગ હતો. જે શાસક ની તલવારની લાંબાઈ અને
મજબ ૂતાઈ વધારે તે દે શ અને વવદે શમાાંથી સાંપવત્ત અને સોંદયવ ઝાંટવી પોતાની
રાજધાનીમાાં ભોગવતા હતા. સત્તા અને પ્રવતષ્ટ્ઠા માટે અનેક પ્રકારના દાવપેચ ખેલતા
હતા. આ રમતમાાં વવજય મેળવવા માટે પ્રવતભાશાળી નેત ૃત્વ શક્તત અવનવાયવ હતી.
ભાવવસિંહજી પેહલાએ ભાવનગરમાાં રાજધાની સ્થાપી ક્સ્થરતા, સલામતી અને
આવથિક વવકાસમાાં સફળ થવાના ઉમદા પ્રયાસો કયાવ હતા.
1.4.1 રાજધાની ની સ્સ્થરિા િાટેનાં પગલાં:
ભાવવસિંહજી પેહલા એ રાજધાનીન ાં સ્થળાાંતર કય,ું ત્યારે સૌરાષ્ટ્ર અનેક સાંકટોથી
ઘેરાયેલ ાં હત ાં. પ્રથમ તો સૌરાષ્ટ્ર ના શાસકો એકબીજા સાથે ઈષાવ ભાવ થી પીડાતા હતા.
આ પીડાથી પાયમાલ પણ થતા જતા હતા. બીજી તરફ નાના જાગીરદારો પોતાની
સ્વતાંત્ર ્કૂમત સ્થાપવા માટે હવાવતયા મારતા હતા. રાજાઓ પોતાની સત્તાની ક્સ્થરતા
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માટે દૈ વીયોગની રાહમાાં તડપતા હતા. મક્સ્લમ સત્તાનો સ ૂરજ આથમી જવાની ક્ષણે
હતો, છતાય પોતાના વચવસ્વની શોધમાાં ભટકતા હતા. સૌરાષ્ટ્ર માાં એક નવી જ શક્તત
રાજાઓની ઊંઘ હરામ કરી રહી હતી, આ શક્તત મરાઠાઓની હતી. તેઓ પોતાના
સામ્રાજ્ય ની સ્થાપના માટે ધન ત ૃષ્ટ્ણાને મહત્વ આપતા હતા. તેથી સૌરાષ્ટ્રમાાં વારાં વાર
ચઢાઈઓ કરતા હતા.
આમ અઢારમી સદીનો આરાં ભકાળ એ સૌરાષ્ટ્ર ના શાસકો માટે દીધવ દ્રષ્ષ્ટ્ટની
અપેક્ષા આધાહરત હતો. આ પ્રકારની પ્રવતભા ભાવવસિંહજી પેહલા પાસે હતી. જો કે
ભાવવસિંહજી પેહલા માટે રાજધાનીની સ્થાપના કરવાન ાં કાયવ જેટલ ાં સહેલ ાં હત ાં, એટલ ાં
રાજધાની ને ક્સ્થર કરવાન ાં નહોત ાં. કારણ કે એક તરફ કાઠીઓ તેની સામે મશ્કેલી ઊભી
કરી રહ્યા હતા. એમ ભાવનગર ની નજીક ઘોઘાબાંદરની જાગીર બાબીવાંશને મળી હતી.
સોરઠના ફોજદારની ્કૂમત ગોહહલવાડ ઉપર રે હતી હતી. આ ઉપરાાંત અમદાવાદના
સ ૂબા અને જનાગઢ ના સ ૂબા વચ્ચેના સાંઘષવ નો પ્રભાવ ભાવનગર સધી રે હતો હતો .આ
સાંકટમાાંથી માગવ કાઢવાની ક્ષમતા ભાવવસિંહજી પેહલા એ કેળવી લીધી હતી. તેમને
સાહસ, દરાં દેશીયતા, કનેહનીવતથી ભાવનગરને ક્સ્થરતા તરફ લઇ જવાના પ્રયાસો કયાવ
હતા. તેનામાાં રહેલી આશ્રય આપવાની ભાવના, સમાનકલતા સાધવાના ગણોને લીધે
સફળતા મેળવી હતી. જેમકે રાજધાની ના સ્થળાાંતર સમયે સરતથી ભાગી આવેલા
સોહરાબખાનને આશ્રય આપ્યો હતો. આ જ સોહરાબખાન પછીથી સોરઠ નો નાયબ
ફોજદાર થયો હતો. તેમજ ભાવવસિંહજી પેહલાએ મરાઠાઓને પરાજજત કયાવ હોવાથી તેની
પ્રવતષ્ટ્ઠામાાં પણ સારો એવો વધારો થયો હતો. ઉપરાાંત સરત ના હકલ્લેદાર સાથે
સમજતી કરી. ભાવનગર ની આવથિક પ્રગવતન ાં ઉત્તમ પગલ ાં ભયું હત ાં.
આમ મરાઠાના આક્રમણો, વશહોરના ગઢની સાંકડામણ અને ભાવવસિંહજી પેહલાના
એિાયવ તેમજ નાગર વહીવટકતાવની સ ૂઝને કારણે એક 'સાંસ્કારી નગર' ની સ્થાપનાનો
પાયો નાંખાયો હતો

1.5

ઐતિહાતિક પ ૃષ્ઠભ ૂતિ
1.5.1 પ્રાગ-ઐતિહાતિકકાળના વ ૃત્ાંિ:
પ્રાગ – ઐવતહાવસક સાંસ્કૃવતનો સમય પર અઢીથી પાાંચ લાખ વષવ જેટલો
વવસ્તાર છે . આ કાળમાાં માનવકૃત ચીજો, ઓજારો પાષણના હતા. ભાવનગર
જીલ્લામાાં પ્રાગઐવતહાવસક માનવસાંસ્કૃવતના અવશેષો આ પ ૂવે [1970 પહેલાાં]
પ્રાપ્ત થયા ન હતા. છે ક 1970-71માાં વાાંગધ્રા (ઉમરાણ) પાસેના ટીંબામાાં
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આધપાષણયગના ઓજારો હાથ લાગ્યા23. બીજે વષે આવો એક ટીંબો
સમહઢયાળ (ઉમરાણ) માાં મળયો. એજ વષે રાજપીપળા (તા. ગઢડા) અને
ભોજાવદર (ઉમરાળા) માાં મધ્ય(પ્રાચીન) પાષણયગના ટીંબા શોધાયા24.
ત્યારબાદ [1974-75] ગઢડા તાલકામાાં રાજપીપળા પાસે આદ્ય (પ્રાચીન)
પાષણયગનો

તેમજ

ઉમરાળા

તાલકામાાં તરપાડા

અને

ઉમરાળા

પાસે

મધ્યપાષણયગનો એક ટીંબો નોધાયો25. વલ્લભીપર તાલકામાાં પીપળી અને
જના રામપરમાાં તેમજ ભાવનગર તાલકામાાં અધેવાડા, અકવાડા અને સીદસર
પાસે અત્યાંત પાષણયગના ટીંબા પણ મળયા [1980-81] છે . ભાવનગર
જજલ્લામાાં પ્રાચીન પાષણયગના ત્રણેય તબક્કાઓની પ્રાગઐવતહાવસક સાંસ્કૃવતના
અવશેષો મળી આવયો છે 26.
1.5.2 આદ્ય ઈતિહાિ:ૃ યા અને અન્નસાંચયવડે
પ્રાગઐવતહાવસકકાળના આરાં ભે આહદમાનવ મગ
ઉદરવનવાવહ કરતો તે એક અરણ્યથી બીજા અરણ્યમાાં ભ્રમણ કરતો સમય જતા
એ કૃવષ અને પશપાલન અપનાવી સ્થાયીજીવન ગાળતો થયો. માનવસાંસ્કૃતી
પ્રાગૈવતહાવસકકાળમાાંથી

આધ-ઐવતહાવસકકાળમાાં

સાંક્રાાંત

થઇ

ત્યારે

તેને

લેખનકળા હસ્તગત કરી હતી [ઈ.પ.2,500 થી ઇ.સ.500 સધીના કાળને
આદ્યઐવતહાવસક ગણવામાાં આવે છે .] જેને હડપ્પીય કે વસિંધ સાંસ્કૃવતના નામથી
ઓળખીએ છીએ કચ્છ સૌરાષ્ટ્ર અને તળ ગજરાતમાાં એની વસાહતોના
સાંખ્યાબાંધ સ્થળો ઉપલબ્ધ થયા છે .
ભાવનગર જીલ્લમાાં હડપ્પીય સભ્યતાના અવશેષ ધરાવતા અનેક સ્થળો
શોધાય છે . પરાતન વસ્તકીય સ્થળ તથા સમા [1955-56] બાબરકોટ
તા.બોટાદમાાં ઘોડી પરની નાળી, ભારે કાનાવાળા વાડકા અને દ્ધદ્વરાં ગી લચત્રોવાળી
ઠીકહરયો જેવા આદ્ય-ઐવતહાવસક અવશેષો મળયા હતા. મોટી ધરાઈ વલભીપર
પાસે પણ હડપ્પીય વસાહતન ાં એક સ્થળ મળય ાં છે 27 ત્યાાં અજમાયશી ખોદકામ
કરવામાાં આવય ાં અને સ્થળ તપાસ દરબયાન તગડી તા.ઘોઘા પાસે એક હડપ્પીય
સ્થળ શોધાય28
ાં . તે પછીન [1958-59] સ્થળ તપાસમાાં રસથાળ તા.ગઢડામાાં
એવ ાં એક સ્થળ પ્રકાશમાાં આવય29
ાં . એ દરબયાન [1960-61] ઘેલોનદીની ખીણમાાં
છ સ્થળોએ30 અને કાળુભાર નદીના ખીણમાાં આઠ સ્થળોએ31 હડપ્પીય મત્ૃ પાત્ર
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પ્રાપ્ત થયા છે . આ મ ૃતપાત્રોમાાં હમેંશની ઘોડી પર નાળી બહહગોળ – બાજવાળા
કે ત ૃતકઘાટનો વાટકો, કાનાદાર કાાંઠલાવાળો ઘડો વગેરેનો સમાવેશ થાય છે 32.
ૃ પાત્ર મળયા છે . ઘેલોખીણમાાં ત્રણ
ઘેલો ખીણમાાં ત્રણ સ્થળોએ ચળકતા લાલ મત
સ્થળોએ

અને

તામ્રપાષણયગના

નીલલોહહત

ૃ પાત્ર
મત

પ્રાપ્ત

થયા

છે .

ઘેલોખીણમાાં ચાર સ્થળોએ અને કાળુભાર ખીણમાાં બે સ્થળોએ પ્રભાશ-રોજડી
ૃ પાત્ર મળયા એજ રીતે [1962-63માાં]
પ્રકારના ખરબચડા કાાંગરીવાળા મત
હડપ્પીય મ ૃત્પાત્રનો અવશેષ વલ્લભીપરમાાં હાથ લાગ્યા. આ ઉપરાાંત [197172] આ જીલ્લામાાં ગઢડા તાલકામાાં 16 અને ઉમરાળા તાલકામાાં ચાર
ટીંબાઓમાાં હડપ્પીય સભ્યતાના અવશેષો મળયા. આ તથા [1972-73માાં]
બધેલમાાં આવો એક ટીંબો પ્રકાશમાાં આવયો. આ ટીબબાઓ પર મળતા અવશેષો
પરથી અહીં લગભગ [ઈ.સ.પ. 1300-1900 થી 1900 દરબયાન] હડ્પપ્પીય
સભ્યતા ધરાવતી અનેકા નાની વસાહતો વસી હોવાન ાં જાણવા મળે લ છે 33.
1.5.3 આરં ભભક ઈતિહાિ: (ઈ.િ. પ.ુ 322 થીઈ.િ. પ.ુ 25)
ગજરાતનો દસ્તાવેજી ઈવતહાસ મૌયવકાળથી શરૂ થાય છે .

મગધના

ચાંદ્રગપ્તમૌયવ અને અશોકમૌયવ (અનક્રમે ઈ.સ પ. 322 થી 298 અને ઈ.સ. પ.
273 થી 237) ના રાજ્યપાલો લગહરનગર (જનાગઢ) માાં રહી સમસ્ત સૌરાષ્ટ્ર
ઉપર સત્તા ધરાવતા અશોક- ના પૌત્ર રાજા સાંપ્રતી એ વષવ (ઈ.સ. પ. 229220) રાજ્ય કયું એ જૈનધમવમાાં પ્રભાવક તરીકે પ્રવસદ્ધ છે . ગજરાતના જૈન તીથવ
ધામોમાાં કેટલાક પ્રાચીન જજનાલયો સાંપ્રતીએ બાંધાવયા હોવાન ાં મનાય છે . એમાાં
શેત્જ
ાં યનો સમાવેશ થાય છે .
ચીન્્ટ કે વસક્કા મળયા છે .

ગજરાતમાાં કેટલાક મૌયવકાળના બીન્બીટકતેમાાં ભાવનગર ના હાથલના તાબાના વસક્કા

પ્રખ્યાત છે 34.
અન ાંમૌયવકાળ [લગભગ ઈ.સ. પ. 185 થી 25 દરબયાન] ગજરાતમાાં
ભારતીય યવન –રાજાઓન ાં શાસન પ્રવતવત હત ાં. એવ ાં પ્રચલલત વસક્કાઓ
ઉપરથી માલમ પડે છે .

ઉજ્સજૈનના રાજા વવક્રમાહદત્ય શેત્જ
ાં ય તીથવનો ઉદ્ધાર

કયાવ હતો એવ ાં અનશ્રવત છે 35.
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1.5.4 ક્ષત્રપ કાળ (લગભગ ઈ.િ 25 થી 400)
ઈસની પેહલી સદીના છે લ્લા ચરણમાાં ગજરાત પર શકજાવત ના
ક્ષહરાતકલના પવિમી ક્ષત્રપરાજાઓની સત્તા સ્થપાઇ એના વાંશજોએ તથા
અન્યકૂલોના ક્ષત્રપરાજાઓને લગભગ ઈ.સ. 400 સધી રાજ્ય કય,ું સૌરાષ્ટ્રમાાં
જનાગઢ અને અમરે લી જીલ્લામાાં ચાાંદીના નાના વસક્કા મળીઆવયા છે .
ભાવનગર જજલ્લામાાં આવા અવશેષો આ જીલ્લામાાં આવેલાાં કેટલાાંક પ્રાચીન
સ્થળો એ મળયા છે 36. આ પ્રકારના વાસણોની બનાવટમાાં રોમન અસર હોવાન ાં
મનાય છે 37. અણીદાર તલળયાવાળી અને પકડવાના હાથાવાળી રોમનકોઠીઓના
અવશેષો વલ્લભીપરમાાં મળયા છે 38. જે રોમસાથેના વેપારના પરાવા પ ૂરા
પડે છે .
ઈરીવપ્રયન દહરયાના પેહરટલસનો લેખક બરકા (દ્વારકા )ના અખાત
સધીના સમદ્રમાગવન ાં વણવનકરતા સૌરાષ્ટ્રકાાંઠાપર પાપીકા (ભ ૂવશર) બૌઓવનસ
(બેટ ) અને અસ્તકાંપ (શવવર) નો વનદે શ કરે છે 39.દ્વારકાનો અખાત હાલનો
કચ્છનો અખાત અને ભરૂચનોઅખાત જે ખાંભાત નો અખાત તરીકે ઓળખાયો છે .
પાવપકાએ વતવમાન ગોપનાથ છે . અને અસ્તકાંથએ હાલન ાં હાથબ છે . બૌઓવનસ
(બેટ) એ હાલનો પીરમબેટ છે . ટોલોમી બીજી સદીની ભ ૂગોળમાાં પણ હસ્તવય
(હાથબ) અને મલેઓની ભ ૂવશર (ગોપનાથ પોઈન્ટ મલાઈકાાંઠા ) નોવનદે શ
ખાંભાતના અખાતમાાં હાથબ અને ગોપનાથન ાં મહત્વ દશાવવે છે . પ્રાચીન બ્ર્ત્કથા
પર થી રચાયેલ કથાસહરત સાગરમાાં વલભીના સથા વાવ હાન્પત્ર વાસદત્તના
દે શાવરસાથે ના વેપારનો તથા પાટલીપત્રના વલણકધનપાલલત વેપાર માટે
વલભી આવયા નો ઉલ્લેખ વલ્લભીપરની મહત્તા સ ૂચવે છે . વવધોતયાર્જન માટે
છે ક ગાંગા-યમના દોઆબ થી વલભી આવેલા વવષ્ટ્ણદત્તની કથા વલભીન ાં
વવદ્યાધામ તરીકે મહત્વ દશાવવે છે .
મ્વાના ભવાડ શેઠને મ્વા સહીત બાર ગામ ઇનામમાાં મળયાાં હતાાં.
ભવાડના

પત્ર

જાવડના

સમયમાાં

બલેચ્છોએ

મ્વાબાંદર

લટાં ૂ ્ ાં

ત્યાાંથી

યક્ષદે વનામે જૈન સાધને સાથે લઇગયા હતા પરાં ત બલેચ્છો પાસેથી એક શ્રાવીકે
એમને છોડાવયા. શ્રેષ્ટ્ઠી જાવડશાએ મ્વામાાં જૈન ચૈત્ય બાંધાવય ાં હત ાં. જૈન
અનશ્રવતશ્રોત્યત્ર (શ્વેતાાંબર) કેકબબલલક (સાંચલક) સાંપ્રદાયની ઉત્પવત્ત વલભીમાાં
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વવક્રમ સવાંત 136 માાં કેવી રીતે વનવાવણ સવાંત 609 માાં થઇ હોવાન ાં જણાવે છે .
અહીના

ખાંડેરોની

સ્થળ

તપાસમાાં

પહેલી

અને

બીજી

સદી

સધીના

માનવવસવાટની વનશાની ઓં મળી છે 40.
પદ્લીપ્તાચાયવ જે ઉતરભારતમાાં એક પ્રભાવક જૈન આચાયવ હતા
તીથવયાત્રા કરવા સૌરાષ્ટ્રમાાં ઢાંકાપરી આવયા. એમના સ્મરણાથે નાગાજ વને
શેત્જ
ાં યની તળે ટીમાાં પાદલલપ્તપરના નગર વસાવય ાં જે હાલન ાં પાલીતાણા છે 41.
ઈ.સ 300 ના અરસામાાં મથરામાાં સ્તનહદલાચાયવની અને વલભીમાાં નાગાજ વન
સ ૂહરના

અધ્યક્ષપણા

હેઠળ

એકત્ર

થયેલા

શ્રાવણસાંઘે

આગમા

પાઠને

વયવક્સ્થતકાયવ તે અનક્રમે; માથરી વાચના' અને વાલભી વાચના તરીકે
ઓળખાય છે 42.
તળાજાની પવિમે આવેલી 96 મીટર ઉંચી ટેકરીમાાં 30 ગ ૂફાઓ કાંડારે લી
છે . એમાાં લગભગ 20 જેટલા પ્રાણીના ટાાંકા કરે લા છે . આ ગ ૂફાઓ પૈકી હાલ
'એભલમાંડપ' તરીકે ઓળખાતી એક મોટી ગ ૂફા નોધપાત્ર છે . એ 22.5*20 મીટર
લાાંબી પોહળી અને ૫ મીટર ઉંચી છે . એના મખભાગપર વવશાલ વત્રદલ
ચૈત્યગવાાંક્ષા કાંડારે લા છે . એની નીચે વૈહદકાનીભાત કાઢેલી છે . મખભાગમાાં
અગાઉ આવેલા ચાર અષ્ટ્ટકોણસ્તાંભ હાલ નષ્ટ્ઠ થઇ ચક્યા છે . અંદરનો વવશાળ
ખાંડ એકદમ સાદો અને સ્તાંભરહહત છે . એ ચૈત્યગ્રહન ાં સ્વરૂપ ધરાવે છે . એના
પાછલાભાગમાાં કાંડારે લા સ્તપની હાવમિકા ગફાની છત સાથે જોડાયેલી છે . ટેકરી
ઉપર બ્ ઉંચાઇએ એક બીજી નાની ચૈત્યગ્રહગ ૂફા આવેલી છે . એમાાં સ્ત ૂપની
આગવી કાઢેલ ાં તોરણ વવતાન જોડે સયકાં ત છે . હાલ એની મીઠીકા મોજદ રહી
છે .એનો ઉપલોભાગ નષ્ટ્ઠ થઇ ગયો છે . આ ગ ૂફાઓ ની સ્થાપત્ય-વશલ્પશૈલી પર
થી ઈસવીસનના આરાં ભમાાં કાંડારી હોવાન ાં જણાય છે 43.
બૌદ્ધ આચાયવ ક્સ્થરમતી અને ગણમતીએ વલ્લભી નજીકના વવહારમાાં
પોતાના પ્રવસધ્ધ ગ્રાંથ રચ્યા હતા. આ વવહાર તળાજાના ડગ
ાં રમાાં આવયો હોવાન ાં
મનાય છે .આ આચયાવ ઈ.સ ની ચૌથી સદીમાાં થયા હોવાન ાં મનાય છે . તેઓ ના
મ ૂળ ગ્રાંથ હાલ ભાગ્યેજ ઉપલબ્ધ છે . પણ એના ચીની અનવાદ મળે છે 44.
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ઈ.સ 400 ની આસપાસ પવિમી ક્ષત્રપ રાજાઓની સત્તા અસ્ત પામી
અને સવે ભટ્ટારકના રાજાની સત્તા પ્રવતી એના વસક્કાઓ વલ્લભી માાંથી મોટી
સાંખ્યામાાં મળી આવયા છે 45.
1.5.5 ગપ્ુ િકાળ :- [લગભગ ઈ.િ 415 થી 470]
મગધના ગપ્તસમ્રાટ ચાંદ્રગપ્ત વવક્રમાહદત્યે માળવા જીત્ય ાં ને એના પત્ર
અને ઉત્તરાવધકારી કમારગપ્ત મહેન્દ્રાદીત્યે ગજરાત પર સત્તા પ્રસારી. એના
વસક્કા વલ્લભીપરામાાં મળયા છે . આમાાંના કેટલાક વસક્કા મબ
ાં ઈના વપ્રન્સ ઓફ
વેલ્સબયઝીયમમાાં છે 46 જૈન આગમ ગ્રાંથોની 'માથરી વાાંચના અને વાલભી
વાાંચના ઓ'

પાઠની તલના કરીને એ પરથી આગમોની સમીલક્ષત આવ ૃવત્ત

તૈયાર કરવાન ાં અમ ૂલ્ય કાયવ દે વદ્રીગણી ક્ષમા શ્રવણે વલભી [ઈ.સ ૪૫૩-૫૪]
માાં પાર પાડ્47
ાં .
1.5.6 િૈત્રકકાળ ઈ.િ 470 થી 788
ગપ્ત સમ્રાટ સ્કન્દગપ્તના અવસાન પછી કેન્દ્રીયસત્તા નબળી પડતા
ગપ્ત સામ્રાજ્યના સ ૂબાઓ શક્તતશાળી બનવા લાગ્યા હતા. તેમાાં ગપ્ત
સામ્રાજ્યના સૌરાષ્ટ્રના પ્રાાંવતક સેનાપવત ભટ્ટાકે [ઈ.સ 470] પોતાની રાજધાની
લગહરનગરને બદલે વલભીપરમાાં રાખી ત્યાાં પોતાના મૈત્રક વાંશન ાં શાસન સ્થપાય ાં
.પ્રારાં ભમાાં તેઓ ગપ્તો સાથે સાંઘષવમાાં આવવા માાંગતા ન હતા તેથી તેઓ
પોતાને રાજાના બદલે સેનાપવત કહેવડાવતા હતા. આ વાંશમાાં કલ 19 રાજાઓ
થયા ભટ્ટાકવ પછી તેનો જયેષ્ટ્ઠ પત્ર ધરસેન પેહલો અને તેના પછી દ્રોણવસિંહ
ગાદીએ આવયો હતો. દ્રોણવસિંહને ગપ્તસમ્રાટ બદ્ધગપ્તે મહારાજાનો ઈલકાબ
આપ્યો હતો48.તેમને વલભીમાાં [ઈ.સ ૫૦૨] માાં પાાંડ રાજા નામે દે વીના માંહદરને
હસ્તવય આવારણીમાાં આવેલા ત્રીસાંગ્મક ગામન ાં દાન દીધ49
ાં . પાાંડરાજા આયોન ાં
તીથવપક્ષ પરાણમાાં જણાવેલ ાં છે 50. અવમતાભ બધ્ધની શક્તતન ાં નામ પણ
પાન્ડરાજા છે . આ હરણી એટલે નાનો આહાર (જજલ્લો) એન ાં વડમથક હસ્તવય
એ હાલન ાં હાથબ (તા. ભાવનગર) છે . જે સમદ્રતટ પર આવેલ ાં છે 51.
દ્રોણવસિંહ લગભગ ઈ.સ 500 થી 520 સધી રાજ્ય કય,ું પછી એનો
નાનોભાઈ ધ્રવસેન પેહલો [ઈ.સ 520 થી 540] રાજા થયો. એનો બેભ ૂવમદાન
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વલ્લભીના બૌદ્ધવવહરોને આપવામાાં આવયા હતા. આ રાજાએ હસ્ત્વાયવ (હાથબ)
વસિંહપર (વસહોર ) વગેરે સ્થળોએ રહેતા બ્રાહ્મણોને પણ ભ ૂવમદાન દીધ હત52
ાં .
દાનમાાં આપેલા ઘણા ગામ હસ્તવપ્રહાઅરણીમાાં આવેલા હતા. એમાન ાં કક્કટએ
હાલન ાં કૂકડ (તા. ઘોઘા અને ભલ્લારએ હાલન ાં ભાલર (તા. તળાજા) છે 53.
મહારાજા ધ્રવસેન પછી એનો નાનોભાઈ છત્તર ગાદીએ આવયો એણે
લગભગ ઈ.સ 550 થી 555 સધી રાજ્ય કય.ું ધારપટ્ટનો રાજવારસો એના પત્ર
ગૃહસેન ને પ્રાપ્ત થયો એ આ વાંશનો પ્રતાપી રાજા હતો. એણે લગભગ ઈ.સ
555 થી 570 સધી રાજ્ય કય.ું ગૃહસેન પછી એનો પત્ર ધરસેન બીજો ગાદીએ
આવયો. એને પણ લગભગ ઈ.સ 570 થી 595 સધી રાજ્ય કય.ું એના દાન
શાસનમાાં ભટ્ટપતન (ભાદ્રોડ તા. મ્વા) ભટ્ટીભટ (ભડભહડયા જી. ભાવનગર)
ઉટ્ટપદ્રક (ઉડવી જી. ભાવનગર) વગેરે ગામોના ઉલ્લેખ આવે છે 54. ધરસેન
બીજાનો પત્ર વશલાહદત્ય પેહલો ધમાુંદીત્ય પણ પરમ મહેશ્વ હતો. તેમણે
લગભગ ઈ.સ 595 થી 612 સધી રાજ્ય કય.ું એનાાં બે ભ ૂવમદાન વલભીમાાં
યક્ષસરે બાંધાવેલા લભક્ષણીવવહાર ને આપેલાાં છે . એના સમયમાાં કેટલાક બ્રાહ્મણો
મધ્યપ્રદે શના દશપર (માંદોસર) થી વલભીમાાં આવી વસ્યા હતા55.
શીલાદીત્યે પોતાના ઉત્તરાવધકારી તરીકે પોતાના નાનાભાઈ ખરગ્રહ
પેહલાની વરણી કરી. ખરગ્રહએ લગભગ ઈ.સ 615 થી 620 સધી રાજ્ય કય.ું
એના એક શાસનમાાં જણાવેલ ાં લ ૂશા ગામ હાલન ાં લ ાંસડી (તા.મ્વા) છે . ખરગ્રહ
પેહલા પછી એનો મોટો પત્ર ધરસેન ત્રીજો ગાદીએ આવયો. એણે લગભગ ઈ.સ
620 થી 625 સધી રાજ્ય કય.ું એના એક દાન શાસનમાાં હસ્ત્વયવઆવરમાાંની
ચટીકા (તળાજા પાસેન ાં ચ ૂડી) અમાકારકપ (ઉખરલા) અને રોહીડકમાલ (રોહલ)
નો ઉલ્લેખ આવે છે 56.
ધરસેન ત્રીજનો ઉત્તરાવધકારી બાલાદીત્યા, એણે લગભગ ઈ.સ 625 થી
643 સધી રાજ્ય કય57
ું . ચીની મહાત્મા

હ્ય એન -સાાંગે [ઈ.સ. 640 ના

અરસામાાં] વલભી ની મ ૂલાકાત લીધી હતી. પોતાના પ્રવાસ ગ્રાંથ ' વસયકી' માાં
વલભી વવશે નોધતા લખે છે કે રાજધાનીનો ઘેરાવો 30 લી (૫ માઈલ-8 હકમી)
છે . વસ્તી ઘણી ગીચ છે . તે વસાહતો સમધ્ૃ ધ, તેમાાં સોએક ઘર એવા છે જે
કરોડપવત છે . દૂ રના પ્રદે શોની વવરલ અને હકિંમતી ચીજો અહીં વવપલ જથ્થામાાં
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જમા થાય છે . વલભી પ્રદે શમાાં સો એક સાંધારામાાં (વવહારો) છે ને એમાાંના ઘણા
ખરા લભક્ષઓં હીનયાન પાંથને અનસરે

છે 58. ધ્રવસેન બાલાદીત્યા પછી એનો

પત્ર ધરસેન ચોથો ગાદીએ આવયો. એ મૈત્રક વાંશ નો સૌથી પ્રતાપી રાજા હતો.
એણે એક ભ ૂવમદાન વસિંહપર (વશહોર) ના બ્રાહ્મણો ને દીધ ાં હત59
ાં . એણે પોતાના
ઉત્તરાવધકારી તરીકે પોતાના વપતામહ ખરગ્રહના મોટાભાઈ વશલાહદત્યના કવનષ્ટ્ઠ
પૌત્ર ધ્રવસેન ત્રીજા ની વરણી કરી ધ્રવસેન ત્રીજાએ લગભગ 650 થી 655
સધી રાજ્ય કય,ું એણે એક ભ ૂવમદાન વલ્લભીના બૌદ્ધ વવહાર ને આપેલ ાં છે 60.
એના ઉત્તરાવધકારી એના મોટાભાઈ ખરગ્રહ બીજાને મળયો. વશલાહદત્ય બીજાની
જેમ એ ધમાું દીત્યા તરીકે પણ ઓળખાયો. એણે ઈ.સ 655 થી 660 પાચેંક વષવ
રાજ કય61
ું . એના આઠ ભ ૂવમદાન વલભી, વસિંહપર, ઈત્યાદી સ્થળોના બ્રાહ્મણોને
અને ત્રણ ભ ૂવમદાન વલ્લભીના બૌધ્ધ વવહારોને આપેલા છે 62. એક દાન દીવના
બે બ્રાહ્મણો ને મધમતી (મ્વા) પાસેની ભ ૂવમન ાં અને એક બીજ ાં દાન લ ૂશા
(લસ
ાં ડી) પાસેની ભ ૂવમન ાં હત63
ાં . એના રાજ્યકાળ [ઈ.સ 677] આરબ સબેદાર
ઈસ્માઈલ ઘોઘા પર ્મ
ૂ લો કયો64.
વલભીના રાજા વશલાહદત્ય ચોથાએ લગભગ 685 થી 710 સધી રાજ્ય
કય.ું એણે વલભી અને વાંશકટ માાં વસતા બ્રાહ્મણો ને ભ ૂવમદાન દીધા હતા65.
વશલાહદત્ય પાાંચમાાંએ લગભગ ઈ.સ 710 થી 735 સધી રાજ્ય કયું હત ાં. ઈ.સ
711માાં આરબોએ વસિંધ કબજે કય,ું પછી બે ત્રણ વષવમાાં સૌરાષ્ટ્ર સાથે સાંઘષવમાાં
આવયા. પણ ઈ.સ 714 માાં તોઓએ સલેહ કરી દીધી66. વશલાહદત્ય છટ્ઠાએ
લગભગ 735 થી 760 સધી રાજ્ય કય.ું ઈ.સ 758 માાં વનમાયેલા વસિંધના સબા
હશામે અમરૂને વહાણનો કાફલો લઇ ્મ
ૂ લો કરવા વલ્લભી ના હકનારે મોકલ્યા
પણ એમાાં એ ફાવયો નહહ67. ઈ.સ 650 થી 788 ના ગાળા માાં કૂલ સાત
રાજવીઓં થયા પરાં ત તેઓ ક્રમશ: વનબવળ થતા ગયા. અંતે ૧૯ માાં શાસક
વશલાહદત્ય સાતમાાં [ઈ.સ 760 થી 788] ના શાસન દરબયાન મૈત્રક સત્તાનો
અંત આવયો. ઈ.સ 766માાં આરબોએ વલભી ઉપર સમદ્રી માગે ્મ
ૂ લો કરી
વવજય મેળવયો પરાં ત રોગચાળામાાં ઘણા સૌવનકો મત્ૃ ય પામતા પાછા ફરી ગયા
ફરી [ઈ.સ 788] બલેચ્છાવધપવત એવા વસિંધ ના આરબ સ ૂબા સલીમ યનીસીએ
વલભી ઉપર આક્રમણ કયું યધ્ધ મેદાનમાાં વશલાહદત્ય સાતમાાં અને તેના
મખ્યપ્રધાન મરાયા. વલભીના અંત અંગે જૈન પ્રબાંધોમાાં એક એવી અનશ્રવત છે
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કે વશલાહદત્ય સાતમાાં એ પોતાની રાજ્કાંવારી માટે પોતાના નગરના શ્રેષ્ટ્ઠીકાઠાં ને
ત્યાાંથી તેની પત્રીની રત્નજહડત કાાંસકી જબરદસ્તીથી ઝાંટવી લીધી હતી તેથી તે
અપમાન નો બદલો લેવા માટે કાઠાંએ બલેચ્છાવધપવતને એક કરોડ રૂવપયાન ાં સોન ાં
આપી વલભી ઉપર આક્રમણ કરાવય ાં હત ાં. આરબ સેનાએ વલભીનો નાશ કયો.
માંહદરો તથા વવહારોનો ધ્વાંશ કયો. પરાં ત જૈનોએ અગાઉથી પોતાની પ્રવતમાઓ
બીજા સ્થળે મોકલી બચાવી લીધી હતી. મૈત્રક સત્તાના અંત પછી નાના
રાજ્યોનો ઉદય થયો68.
ુ ૈત્રકકાલ અને પછી : (પ્રતિહારો અને રાષ્રકુ ટો)
1.5.7 અનિ
વલભી ના મૈત્રક રાજ્યોને અંત આવતા દપ્તક્ષણ ગજરાતના રાષ્ટ્રકટોએ
પોતાની સત્તા છે ક ઉત્તર ગજરાત સધી પ્રસારી પ્રભતવષે ગોવવિંદરાજન ાં એક
દાન શાસન દે વલી (તા. તળાજા) માાંથી મળય69
ાં . એ વલભી સવાંત ૫૦૦ (ઈ.સ
828-19) માાં વલભીના એક બ્રાહ્મણને શેત્જ
ાં ય નદીના હકનારે આવેલી ભ ૂવમદાન
દીધાન ાં નોંધે છે . આ પર થી મૈત્રક રાજ્ય ના અંત પછી આ પ્રદે શ પર ખોટક
(ખેડા) માાં રાજધાની ધરાવતા લાટમાંડલના રાષ્ટ્રકટ રાજાઓની સત્તા પ્રવતી
હોવાન ાં માલ ૂમ પડે છે . લાટમાંડલના રાષ્ટ્રકટ વાંશની સત્તા લગભગ ઈ.સ 973
સધી ચાલી સોલાંકીવાંશની રાજસત્તા સ્થપાઈ, પછી બ્રાહ્મણોની સાંખ્યા એક હજાર
હતી. તેથી એ બ્રાહ્મણોને વશહોર દાનમાાં આપ્યા ની અનશ્રવત મળે છે 70. મ ૂળરાજે
રદ્ર મહાલયની પ્રવતષ્ટ્ઠા માટે તેડાવેલા ઉત્તરના આ બ્રાહ્મણો "ઔદીચ્ય સહસ્ત્ર"
તરીકે ઓળખાયાન ાં જણાવય ાં. મ ૂળરાજે ઉત્તરના બ્રાહ્મણોને એના રાજ્યમાાં આવી
વસવા પ્રોત્સાહન આપ્ય ાં હોય એ સાંભવવત છે 71. પ્રવતહાર અને રાષ્ટ્રકટવાંશો
સૌરાષ્ટ્રમાાં નાના રાજ્યો પાસેથી પોતાન ાં આવધપત્ય તો સ્વીકારી શક્યા પરાં ત ત્યાાં
પોતાન ાં સામ્રાજ્ય સ્થાયી શક્યા નહહ. વળી સ્થાવનક નાના રાજ્યો વવસ્તારની
પ્રવ ૃવત્તમાાં પરસ્પર લડી ને વનબવળ પડી ગયા. તેથી સૌરાષ્ટ્રની શક્તત, સાંપવત્ત
અને પ્રભાવ ઘટી ગયા. પ્રદે શની સલામતી શાાંવત અને સમ ૃપ્ધ્ધ પણ નાશ
પાબયા72.
1.5.8 વાળા રાજ્ય:- [ઈ.િ 998 થી 1290]
બારોટોની અનશ્રવત અનસાર વલભી ના છે લ્લા રાજા વશલાહદત્યના પત્ર
ધારસેનના પત્ર વ ૃષકેતના પત્ર ઉગાવાળાએ [ઈ.સ ૯૯૮-૯૯] વળામાાં પોતાન ાં
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રાજ્ય સ્થાપ્ય73
ાં . એમાાં તો રાજા વશલાહદત્યના પત્રો મેવાડ થી પાછા વળયા તેથી
તેઓ અને તેઓના વાંશજો વાળા કેહવાય એવ ાં જણાવય ાં છે . પરાં ત વસ્તત:
વલભીન ાં પાકૃત રૂપ વાલહી હત ાં. તે પરથી એન ાં અપભ્રાંશ રૂપાાંતર 'વળાાં' પરથી
ત્યાના રજપ ૂતો 'વાળા' તરીકે ઓળખાયા. વાળાની આસપાસનો પ્રદે શ 'વાળાક'
નામે ઓળખાયો.
મૌત્રક વાંશ નો છે લ્લો રાજા વશલાહદત્ય સાતમો [ઈ.સ 788] મરાયો ને
ઉગવાળાએ પોતાન ાં રાજ્ય [ઈ.સ 998-99] સ્થપાય ાં હોય, તો એ બે ઘટનાઓં
વચ્ચે બે સૈકા જેટલો લાાંબો ગાળો રહેલો છે . આથી ઉગવાળા વશલાહદત્યનો
વાંશજ હોય તો તેઓંની વચ્ચેના કેટલાક નામ લપ્ત થયા ગણાય.
ઉગવાળો તળાજામાાં રાજ્ય કરતો વતો. એ વાંથળી ચડાસમા રાજા કવાત
ે ાનો મામો હતો રાજા કવાતે તળાજા પર ચડાઈ કરી ને યધ્ધ માાં
પેહલ
ઉગવાળાનો વધ કયાવ74.
ઉગવાળાના પત્ર એભલ પેહલા એ ઈ.સ 1043-44 માાં તલાવ નામે દૈ ત્ય
ને મારી તળાજા લીધ75
ાં . બારોટોની આ અનશ્રવતમાાં તથ્ય લાગત ાં નથી.
એભલ પેહલો પછી એના પત્ર સરોજી પછી એનો પત્ર અણો [ઈ.સ
1205] રાજા થયો. એનો પત્ર એભલ ત્રીજો તે પછી [ઈ.સ 1173-74] ગાદીએ
આવયો76. એ સમયે તળાજામાાં વાલમ બ્રાહ્મણો ,કાયસ્થ યજમાનો પાસે તોઓની
કન્યાઓ ના લગ્ન પ્રસાંગે ભારે દલક્ષણા માાંગતા હતા. કેયસ્થોએ રાજા પાસે
ફહરયાદ કરી. વાલમ બ્રાહ્મણો રાજા પાસે અવતલોભ દશાવ વતાાં રાજા એભલે અન્ય
જ્ઞાવતના બ્રાહ્મણો ને તેડાવી ડગ
ાં રની મોટી ગફામાાં એ બધી કન્યાઓને સમ ૂહમાાં
પરણાવી દીધી. આ પરથી ગ ૂફા 'એભલ માંડપ' તરીકે ઓળખાય છે . કાયસ્થના
ત્રાસથી કાંટાળી વાલમ બ્રાહ્મણો ધાંધકા જઈ વસ્યા. ત્યાાંના ધનવયવના જમાઈ
વીસાજી ગોહહલે એભલને હરાવી તળાજા લઇ લીધ ાં ને એભલ ઢાાંક ચાલ્યો ગયો.
વચલોભાઈ સાનાવાળો ભાદ્રોડ (તા. મ્વા) અને નાનોભાઈ ચાાંપરાજ ત્રાપજ
(તા. તળાજા) જઈ વસ્યો77.એભલ ત્રીજો ઈ.સ. 1173-74માાં ઢાાંક ચાલ્યા ગયા
જયારે વીસાજી ગોહહલના ભાઈ સેજકજી [ઈ.સ.૧૨૫૦] મારવાડ થી સૌરાષ્ટ્ર
આવેલા

તળાજા

ગમાવનાર

એભલ

પ્રાય:

એભલ

ત્રીજાના

પત્ર

ઉગાવાળા(અજ વનવસિંહ) નો પત્ર એભલ ચોથો હોવો જોઈએ. કેટલાકના માટે
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વાળાઓ પાસેથી તળાજા સેજકજી ના પત્ર સણાજી ગોહહલે જીતી લીધ ાં હત ાં. [તે
ઈ.સ 1290માાં ગાદીએ આવયો હતો]78.
1.5.9 િેહર રાજ્ય (લગભગ ઈ.િ 1150-1220)
ટીબબાણકાં ૂ અથાવત ટીમાણા (તા. તળાજા) માાં રહીને મેહર રાજા જગબમલે
ઈ.સ 1207 માાં તાલાઝા(તળાજા) મહાસ્થાનમાાં બે વશવાલય કરાવયા એના
વનભાવ માટે ભ ૂવમદાન કયું હત ાં. એ ગજરાતના રાજા ભીમદે વ બીજાનો સામાંત
હતો. એના વપતામહ આમ પણ 'મેહરરાજ ' હતા. અહીં [ઈ.સ 1216] ટીબબાણકાં ૂ
મેહરરાજ રણવસિંહની સત્તા હતી79.

1.6

નાણ ંુ અને વેપાર
સ્વતાંત્ર રાજ્ય હોવાને લીધે વેપાર ની દષ્ષ્ટ્ટવએ પણ ભાવનગર ખબ આગળ

પડત ાં હત ાં. ગોહહલવાંશ ના રાજવીઓની વેપાહરક સઝબઝ થી રાજ્યો નો વવકાસ થયો
હતો. ભાવનગરરાજ્યના ઠાકોર વજેવસિંગ અને બ્રીટીશસત્તા વચ્ચે થયેલા કરાર (8
સપ્ટે બબર 1840) મજબ ભાવનગરન ાં ચલણીનાણ ાં ઇક્બપરીયલ રૂવપયો હત ાં. એ પહેલા
ભાવનગરનાાં ચલણછાપખાનામાાં ભાવનગરરાજ્ય પોતાના તાાંબા અને ચાાંદીના વસક્કા
છાપત ાં હત ાં.

1.7

ભાવનગર રાજયના જાણીિા કારભારીઓ
કોઈ પણ રાજ્ય ને ચલાવવા માટે રાજા સક્ષમ હોવા ખબ જરૂરી છે . તેની સઝ

બઝ અને વવકાસનીવત જે તે રાજ્ય ને વવકસવા માટે મહત્વન ાં યોગદાન આપે છે . પણ
આ નીવતઓ ને અમલમાાં મ ૂકવાન ાં અને તેન ાં મ ૂલ્યાાંકન કરવ ાં ખ ૂબ જ જરૂરી છે . રજવાડા
ના સમયે પણ આ પ્રથા અમલ માાં હતી કે રાજા તેના નીચે દરે ક કાયવ માટે તેને
અનકૂળ લોકોની વનમણ ૂક કરતા જે એ કાયવ નો કાયવભાર સાંભાળતા. આ દરે ક કાયવ માાં
કારોભાર સાંભાળતા કરોભારી ન ાં સ્થાન ખ ૂબ મહત્વ ન ાં ગણાત ાં. જેમાાં રાજા એવા માણસો
ની વનમણ ૂક કરતા જે વહીવટી અને વયવહાર ની દ્રષ્ષ્ટ્ટએ ખ ૂબ બદ્ધદ્ધશાળી હોય. આવા
કરોભારી જ રાજ્ય ના મહત્વ ના કામોની જવાબદારી લઈને રાજા ને મદદ કરતા.
ભાવનગર રાજ્ય માાં આવા કેટલાય

કરોભારી થઇ ગયા જેને રાજ્ય ના વવકાસ માાં

મહત્વન ાં યોગદાન આપ્ય ાં હોય. જેમના વગર આ ઈવતહાસ માાં લખાયેલ ભાવનગર
રાજ્યની કીવતિ અધ ૂરી છે . જેમાાં મખ્યત્વે નીચે પ્રમાણે કરોભારી ના નામ લખી શકાય.
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પરમાનાંદદાસ મહેતા



ગૌરીશાંકર ઉદયશાંકર ઓઝા (1846-1877)



શામળદાસ પરમાનાંદદાસ મહેતા (1877-1884)



વવઠ્ઠલદાસ શામળદાસ મહેતા (1884-1900)



પ્રભાશાંકર દલપતરામ પટ્ટણી (1900-1937)



અનાંતરાય પ્રભાશાંકર પટ્ટણી (1937– જાન્યવારી1948)

ભાવનગર રાજયની વસ્તીની માહહતી
1872ની ભાવનગર રાજ્યની વસ્તી આ પ્રમાણેહતી.

[૨]

જ્ઞાતિ

પેટાજ્ઞાતિ

વિતિ

વૈશ્નવ

રામાનજ

7824

વૈશ્નવ

વલ્લભાચાયવ

117372

વૈશ્નવ

કબીરપાંથી

19562

વૈશ્નવ

માધવાચાયવ

--

વૈશ્નવ

સ્વામીનારાયણ

50861

શૈવપાંથી

શાંકરસમથવકો

97810

શૈવપાંથી

લલિંગાયત

--

જૈન

--

46948

પારસી

શહેનશાહી

44

પારસી

કદમી

18

મસલમાન

શીયા

8377

મસલમાન

સન્ની

28401

અન્ય

--

50860

કલ

3,91,237

કોઠા ક્રિાંક 2 : ભાવનગર રાજયની વસ્િીની િાહહિી
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1.8

ભાવનગર રજવાડાના સ્વાિંત્ર્ય િેનાનીઓ
ભાવનગર રાજ્ય ના સ્વાતાંત્ર્ય સેનાનીઓ નો ફાળો ભારત ની આઝાદી માાં ખ ૂબ

અગત્યનો રહેલો છે . આ નામો ભારતની સ્વાતાંત્ર્ય લડતના ઈવતહાસમાાં અમર રે હશે.


બળવાંતરાય



મહેતા


જાદવજીભાઈ

ગણવાંતભાઈ



પરોહહત


મોદી

પ ૃથ્વીરાજવસિંહ
આઝાદ

અખીલેશ્વરીબેન



તારાબહેન મોદક

મહેતા



લગજભાઈ બધેકા



મ ૂળશાંકર ભટ્ટ



જગભાઈ પરીખ



ગજાનન પરોહહત



નાનાભાઈ ભટ્ટ



રાજાભાઈ લખાણી



બળવંિરાય િહેિા: 1900 માાં જન્મેલા ભાવનગર ના સપ ૂત બળવાંતરાય
મેહતાએ ભારત ની આઝાદી માાં જવાહરલાલ નેહર અને ગાાંધીજી ના કયો માાં
સારાં એવ ાં યોગદાન આપ્ય ાં હત ાં.

તવીટ ઇષ્ન્ડયા મ ૂવમેન્ટ તથા બારડોલી

સત્યાગ્રહ માાં એમને ભાગ લીધો હતો. જેમાાંથી તવીટ ઇષ્ન્ડયા વખતે 1942માાં 3
વષવની કેદની સજા પણ ભોગવી હતી. તેઓ લોક સેવક માંડળ ના મખ્ય પ્રમખ
ઘણી બધી વખત રહી ચ ૂકયા હતા. આ લોક સેવક માંડળ ની સ્થાપના લાલ
લજપતરાય દ્વારા કરવામાાં આવી હતી. તેઓ ગજરાત ના બીજા મખ્યમાંત્રી પણ
રહી ચ ૂક્યા છે . ૬૫ વષવ ની ઉમાંરે એમન ાં દે હાાંત થય ાં હત ાં. ભારતીય ડાક વવભાગે
૨૦૦૦ ની સાલમાાં એમની 100મી જન્મજયાંવત ના ઉપક્રમે (રૂ 3 .00 ની ટપાલ
ટીકીટ પણ બહાર પાડી હતી.


ગજાનનપરુ ોહહિ : શ્રી ગજાનન પરોહહત એક ખ ૂબ જાણીતા સ્વાતાંત્ર્ય

સેનાની

રહી ચ ૂક્યા છે જેમને " આરઝી ્કમત ક્રાાંવત" માાં ખબ સહક્રય ભાગ ભજવયો
હતો.


ભગજુભાઈ બધેકા: ગજરાત ના એક ઉમદા લેખક અને સ્વાતાંત્ર્ય સેનાની
ગીજભાઈ બધેકા ને આજે પણ ખ ૂબ સન્માન પ ૂવવક યાદ કરાય છે . તેમણે
ગાાંધીજી ના માગવ ને અનસરીને આઝાદી ની લડતમાાં યોગદાન આપ્ય ાં હત ાં. આ
ઉપરાાંત "દીવાસ્વપ્ન" જેવા પસ્તકો ની ભેટ આપી છે .
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ઉપિંહાર :
ભાવનગર રાજ્ય નો ઈવતહાસ ખબ ઉમદા રહેલો છે . તેના દરે ક રાજવીઓ એ
પોતાના અંગત સ્વાથવ માટે તેની પ્રજા નો કે વહીવટ નો ઉપયોગ કયો નથી; એટલે
પ્રજાવત્સલ

તરીકે

જ

એમનો

પહરચય

કરવામાાં

આવયો

છે .

ભાવવસિંહજી

થી

કૃષ્ટ્ણકમારવસિંહજી સધીના દરે ક રાજવીએ પોતાની આગવી છાપ છોડી છે . પ્રજા માટે જ
જીવેલા આ રાજવીઓ એ હાંમેશા પ્રજા ના પ્રશ્નો ન ાં સમાધાન કરવા માટે તત્પરતા
દશાવ વી છે . પછી તે રાજધાની સ્થળાાંતર હોય કે અખાંડ ભારતની સ્થાપના માટે રજવાડા
ના વવલલનીકરણ માાં સહયોગ હોય. આ દરે ક બાબત ભાવનગર ના વવકાસ ને તેની
સાંસ્કૃવત અને સભ્યતા માટે યાદગાર બનાવે છે .
ઐવતહાવસક દ્રષ્ષ્ટ્ટએ ઘણા રાજવીઓએ ભાવનગર રાજ્ય પર શાસન કયું છે પણ
ગોહહલકૂળના રાજવીઓ એ

તેનો ખ ૂબ વવકાસ કયો છે . આ વસવાય પાલીતાણા માાં

આવેલ શેત્જ
ાં ય પવવત પર ના જૈન માંહદરો ખબ પ્રચલલત છે . અને જૈનો ના ભગવાન
આહદનાથ ના અદભ ૂત સ્થાપત્યોએ તેને આગવી ઓળખ આપી છે . સ્વતાંત્રતા ની
લડતમાાં પણ ભાવનગર રાજ્ય ન ાં બહોળુાં પ્રદાન છે .

*******
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