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વડનગરનો રાજક�ય ઇિતહાસ

�જુરાતની  �ાચીન  સમયની  રાજધાનીઓના  શહ�રો(નગરો)માં ન�ધપા�  ગણા� ુ વડનગર  ઐિતહાિતક  પરંપરાઓ ધરાવે  છે.

વડનગર  તેની  વૈ�દક  કાળની  પરંપરાઓથી  ધમ�,  �રુાણ,  કમ�-કાડં,  ય� આ�દની  આગવી  પરંપરા  ધરાવ� ુ હ�.ુ  વડગરનો
રા�ક�ય ઇિતહાસ �મશ: અને ઐિતહાિસક �રુાવાસરનો મળતો નથી, પરં�  ુ�કંધ�રુાણના નાગરખડંમા ંઆનત�દ�શ(વડનગર)ના
ક�ટલાક રા�ઓના �તૃાતંો �જુરાતમા ંથઇ ગયેલા ��પ રા�ઓને મળતા ંઆવે છે.

નાગરખડંમાં જણાવવામાં આવેલ ચમ�કાર રા�  તે  ��પરા�  નહપાનનો  જમાઇ ઉષાવદાત  હતો. આ િસવાય  નાગરખડંના
સ�યસઘં અને �હ�બલ રા�ઓ તે ��પ રા�ઓ સ�યિસ�હ અને ��િસ�હ હતા. તેમજ આનત� દ�શનો રા� �ભજંન તે ��દામા
બીજો હતો.૧ આમ વડનગરની �થાપના થયા પછ� તે ��પોના તાબામંા ંહ�.ુ

��પરા�ઓના સમયમા વડનગર ઉપર નાગરલોકોએ કર�લા �મુલાનો સામનો કરવા અહ�ના �ા�ણોએ, માલવ રા�ની સહાય
લઇ નાગરલોકોને હાકં� કાઢયા હતા. ��પો બાદ ��ુત રા�ઓના સમયમા ંવડનગરમા ં��ુતોની સતા િવશે કોઇ �માણ મળ� ું
નથી. ��ુત રા�ઓ પછ� વલભી રા�ઓના સમયમા ંવડનગર માલવોના તાબામંા ંહોવા� ુ ંચીની �સુાફર �-ુયેન-�સાગેં નો��ું
છે.૨  પરં� ુ બાદમાં ઇ.સ.  ૫૮૮માં વલભીના  રા�  ધમ�સેનના  સમયમાં ભી�માલના  ��ુરોએ  �જુરાત  ઉપર  �મુલો  કરતા
વડનગર પર આ�મણ ક�ુ� હ� ુ.ં આ વખતે  કોઇ માલવ  રા�એ વડનગરનો બચાવ  કયા�� ુ �ણવા મળ�ુ ંનથી. આથી ઇ.સ.

૩૪૮થી આરંભાયેલી માલવોની સતા પાછળના સમયમા ંવડનગરમા ંનામની જ રહ� હશે.

વલભી�રુનો નાશ ઇ.સ.૭૭૬મા ંઆરબોએ કય� હતો. તે સમયે તેઓના ધાડા વડનગર ઉપર ચડ� આ�યા હતા અને વડનગરને
થો�ુ �કુશાન કયા�� ુ ંકહ�વાય છે. �યારબાદ પચાસ ક� સાઠ વષ� �જુરાતમાં અરાજકતા રહ� હતી એમ જણાય છે. અણહ�લ�રુ
પાટણ વનરાજચાવડાએ સવંત ૮૦૨ મા ંવસા�� ુ ંહ� ુ ંઅને �જુરાતનો ક�ટલાક ભાગ તેના તાબામા ંહતો. �જુરાત અને માલવાની
સરહદ  ન��માં આવે�ું ચાપંાનેર  શહ�ર  તેના  �ધાન  ચાપંાએ  વસા��ુ હ� ુ.ં  આથી  �ણાય  છે  ક�  વનરાજ  ચાવડાની  સ�ા
�જુરાતના ઘણાખરા �દ�શો ઉપર હતી અને  તે  સમયથી જ  વડનગર ચાવડાઓની સ�ા હ�ઠળ આ��ુ ંહશે  એમ  જણાય  છે.3

અણહ�લ�રુના સોલકં�રા� કણ�દ�વ િવશેના �ઝા પાસેના �ણુ�ગામમાથંી મળ� આવેલા તા�પ� �જુબ એ�સો છ�વીસ ગામોના
ઉપર� તર�ક� આનદં�રુ(વડનગર)ના અિધકાર�ને િન�યો હતો. આથી ચો��સજણાય છે ક� િસ�રાજના િપતા કણ�દ�વના સમયમાં
વડનગર સોલકં� રા�યછ� હ�ઠળ હ� ુ ં. વડનગરનો કોટ સોલકં� રા� �ુમારપાળે બધંા�યો હતો.૪

સોલકં� પછ� �જુરાતની સ�ા પર આવેલા વાઘેલાઓના સમયમાં વડનગર વાઘેલાઓના તાબામાં હ�.ુ �સુલમાની રાજસ�ા
દરિમયાન વડનગર �સુલમાન લખેકો અ�લુફ�લ તેમજ ખાફ�ખાને વડનગરની �હોજલાલી તેમજ સ��ુ�ધની ન�ધ લીધી છે.

પણ તેમાથંી તેના રા�ક�ય ઇિતહાસ બાબતમા ંકંઇ િવશેષ હક�કત મળતી નથી.

ઔરંગઝબે�ું ‘  �હ��ુ�તાન’  નામ�ું ��ુતક �ોફ�સર જ�ુનાથ  સરકાર�  અનેક ફારસી �થંોના આધાર�  લ��ુ ંછે. તેમાં �જુરાતના
પિવ�  તીથ�માં વડનગરનો  ઉ�લખે  કય�  છે.  વડનગરમાં આવેલી  અ�ુ �નબાર�ના  �નુ�ુ�ધારન�  ઇ.સ.  ૧૬૩૩નો  ��ભાષી–
અરબી�લિપ  અને  �ૂની ઉ�ૂ�  અને  દ�વનગર� �લિપમાં લખાયેલ લખે ન�ધપા�  ગણી શકાય. આ લખેમાં શાહજહાનંા �જુરાતના
�બૂદેાર તર�ક� ઇ�લમખાન મ�હદ� હતો. ઉપરાતં અ�ુ �નબાર� દરવા� �નુ�ુ�ાર�ુ કારણ દશા�વતા લેખમાં કહ�વા� ુછે ક� સકલ
નરનાર� એટલે વડનગર વાસીઓને  િનભ�ય  કરવા માટ�  અથા�ત  તેમનો  �ન-માલની સલામતી અથ�  દરવા�નો  �ણ��ધાર
કરવામા ંઆ�યો છે.૫

અઢારમા ંસૈકામા ં�ઘુલ સ�તનતની પડતી શ� થઇ. બાબી �મા��ુદનખાને અમદાવાદનો કબજો લઇ પોતાની રાજધાની �થાપી
પરં� ુતેના પર ગાયકવાડ અને પે�ા ચડ� આવતા તેણે સિંધ કર� રાધન�રુ, �જુ�રુ, પાટણ, વીસનગર અને િવ��રુ પરગણા
લઇ બાક�નો બીજો �લુક ગાયકવાડ અને પે�ાને સ��યો. આ સમયે બાબી કમા�દુ�નખાને પોતાની ગાદ� રાધન�રુમા �થાપી
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.પરં� ુપાછળથી એક રો�હલા પઠાણ ેમરાઠાઓ િવ�ુ�ધ બડં કરતા દામા�રાવ ગાયકવાડ� બાબી સામે ચડાઇ કર� વીસનગરને ઘેરો
ઘા�યો. તેમાં કમા�દુ�નખાનના ભાઇ જોરાવરખાન ગોળ� વાગવાથી મરણ પા�યા અને તેમના બે ભ�ી�ઓ �યા�દુ�ન અને
ન�ુિમયાં વડનગરમાં રહ�તા  હતા. તેઓએ  વીસ  મ�હના  �ધુી  ગાયકવાડ  સામે  પોતાનો  બચાવ  કય�. પરં� ુ �દર  �દરના
ક�યાઓને લઇને �યા�દુ�ને સિંધ કર� વીસનગર, વડનગર, પાટણ, િવ��રુ પરગણાઓં દામા�રાવને સ��યા.

�યારબાદ તે  મહ�સાણા �ાતંના ખરેા� મહાલના એક કસબા તર�ક�  ગણા�  ુહ�.ુ �યારબાદ વડનગર તા�કુો  બ�યો  છે. હાલમા
અનેક સા�ં�ૃિતક ગિતિવિધઓ�ુ ંક��� બ��ુ ંછે.
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�જુરાતનો રા�ક�ય અને સા�ં�ૃિતક ઇિતહાસ, �થં-૪, સોલકં�કાલ, અમદાવાદ2. 

�જુરાતનો રાજક�ય અને સા�ં�ૃિતક ઇિતહાસ, �થં -૩, મૈ�ક-અ�મુૈ��ાલ, અમદાવાદ3. 

વડનગર ૧૯૭૩ ક.ભા.દવે �.ુ૭૫-૭૬4. 

ઝડે.એ.દ�સાઇ વડનગરનો ���લિપક અ�ભલખે ,સામી�પ �-ુ૧ �ક-3 ઓ�ટો�બર-૧૯૮૪ � ૃ૧૩૫-૧૪૧5. 

�જુરાતનો રા�ક�ય અને સા�ં�ૃિતક ઇિતહાસ, �થં -૭, મરાઠાકાલ. અમદાવાદ6. 

*************************************************** 

ડૉ.�વીણ વી. ચૌધર�,
સરકાર� િવનયન કૉલજે,

ડ��ડયાપાડા.
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