
Research Guru Volume-10 Issue-1(June,2016) (ISSN:2349-266X) 

Page | 1  

Research Guru: Online Journal of Multidisciplinary Subjects (Peer-Reviewed) 
 

દેી રાજ્ય રાધનપરુની સ્થાના એક ઐતિહાતિક રીેક્ષમાાં 
ટે ડિમ્ એન. 
ીએચ.િી. સ્ટુિન્ટ, 

હ.ેઉ.ગ.ુય.ુ,ાટણ  

પ્રસ્િાળના :- 
 ઈતતશાવ ભતૂકાની ભાનલીમ શકીકતન ું અન્લેણ કયે છે અને તેભાુંથી પ્રાપ્ત થતાું 
દસ્તાલેજની ચકાવણી કયીને કે પ્રશ્ન છૂીને આરેખન કયે છે. ઈતતશાવ એ વભાજન ે
અન રક્ષીને ભન ષ્મે ભતૂકાભાું કયેરી પ્રવતૃતઓન ું તલલેચન છે. ઈતતશાવ એ  વાભાજજક વુંફુંધને 
અન રક્ષીને ભન ષ્મે ભતૂકાભાું ભેલેરી તવદ્ધિઓ કે તનષ્પતાઓન ું તલલયણ કશી ળકામ છે. 
 બાયતભાું ક ર ૫૬૨ દેળી યાજ્મ શતા. તેભાુંથી ૨૨૨ ત વોયાષ્રભાું જ શતા. તેભાુંથી 
અરગ અરગ તલબાજન કયી ગહશરલાડ, ઝારાલાડ, વયઠ અને શારાય એભ ચાય પ્રાુંતભાું એ 
લશેંચી નાખલાભાું આવ્મા શતા. ૧૯૨૩ભાું ચાય પ્રાુંતના ચાય તલબાગને ફદરે ફે તલબાગ 
કયલાભાું આવ્મા શતા. તેઓને અન ક્રભે લેસ્ટનન  કાઠીમાલાડ એજન્વી અને ઇસ્ટનન કાઠીમાલાડ 
એજન્વી એલા નાભ આલાભાું આવ્મા શતા. ઈ.વ.૧૯૨૪ ભાું કચ્છ, નલાનગય, ભયફી, 
ગોંડર, યાજકટ, જ નાગઢ, ારન ય, યાધન ય, જાપયાફાદ, બાલનગય, ારીતણા, 
યફુંદય, ધાુંગધ્રા, લાુંકાનેય, રીંફડી અને લઢલાણના વત્તય વરાભી યાજ્મ વીધા હદલ્શીની 
દેખયેખ નીચે મકૂ્ાું શતાું. 
 દેળી યાજ્મ યાધન યન બોગલરક હયચમ, યાધન ય યાજ્મની સ્થાના તલે જ દા-
જ દા ભુંતવ્મ અને પ્રાલચન ભાહશતી યજ  કયેર છે. 
રાધનપરુ રાજ્યનો ભૌગોલક ડરચય :- 
 કઇણ યાજ્મન ઈતતશાવ તાવતા શરેા તે યાજ્મની ભગૂ જાણલી આલશ્મક છે. 
ગ જયાતના ઉત્તય વીભાડે આલેલ ું યાધન ય ૨૩૦,૫૦’ ઉત્તય અક્ષાુંળ અને ૭૧૦,૩૯’ લૂન યેખાુંળ 
છે. તેની લચ્ચે ફનાવ નદીની ઉત્તય હદળાભાું ાુંચ ભાઈર દ ય આલેલ ું છે. ચાય હદળાઓભાું તેન ું 
સ્થાન જઈએ ત ઉત્તયભાું “ બાબય ” અન ે “તેયલાડા” લૂનભાું ગામકલાડ વયકાયન પ્રાુંત, 
ાટણ દલક્ષણભાું લણદ, દવાડા અને ઝીંઝુલાડા  તથા તિભભાું લાયાશી, વાુંતર ય તથા તેની 
આગ કચ્છન ું યણ છે. યાધન ય યાજ્મન ું કે્ષત્રપ ૧૧૫૦ ભાઈરન ું છે. 

યાધન ય શરેાું ફરચ મ વરભાનના શાથભાું શત  ું. તે છી પ્રખ્માત ફાફી લુંળભાુંથી 
ઊતયી આલેરા નલાફ અશીં યાજ્મ કયતા શતા. બાયતને સ્લયાજ્મ ભળ્મા છી તે મ ુંફઈ 
યાજ્મની અંતગનત ગણલાભાું આવ્ય ું અને મ ુંફઈ યાજ્મના તલબાજન છી આ પ્રદેળ ગ જયાત 
યાજ્મભાું ગણામ છે. 
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આબોહળા :- 
 આ ળશયેન ું ભૂષૃ્ઠ વભત છે. તાલ ક અને ળશયે વમ દ્રથી દ ય કચ્છના યણ નજીક 
શલાથી આફશલા તલભ યશ ેછે. યાધન યભાું ભેં ભાવન ું વયેયાળ દૈતનક તાભાન ૪૨૦ વે. યશ ે
છે.  જે કમાયેક લધીને ૪૫૦ વે. સ ધી ણ શોંચી જામ છે. જાન્ય આયીન ું વયેયાળ ભશત્તભ અને 
રઘ ત્તભ તાભાન ૨૮.૪૦ વે. અને ૧૦.૭૦ વે. જેટલ ું યશ ેછે. અશીં લયવાદ અતનમતભત શમ છે. 
તેન ું વયેયાળ પ્રભાણ ભા ૨૮.૮ તભ.ભી. જેટલ ું જ યશ ેછે. જે ૈકીના ૫૦ % લયવાદ જ રાઈ 
ભહશનાભાુંજ ડી જામ છે. 
નદીઓ :- 
 યાજ્મભાું ફનાવ વયસ્લતી તથા રૂેણ એભ ત્રણ નદીઓ શતી. આ ૈકી ફનાવ નદીન ું 
મૂ અયલલ્રીના ડ ુંગયભાું અને તેન અંત કચ્છના યણભાું થત શત. આ નદીભાુંથી નગયભાું 
ાણી રાલલા ભાટે જયાલયવય તાલ સ ધી નલ ભાઈરની એક નશયે ફનાલલાભાું આલી શતી. 
ફીજી વયસ્લતી નદીન ું મૂ આયાસ ય ડ ુંગયભાું શત  ું અને તેન અંત ણ કચ્છના યણભાું થત 
શત. જમાયે ત્રીજી રૂેણ નદીન ું મૂ આબ ના લનતભાું શત  ું અને તેન અંત ણ કચ્છના યણભાું 
થત શત આભ ત્રણે નદીઓ કચ્છભાુંજ વભાતી શઈ ાણીના અબાલને કાયણે નદી તથા 
જભાગન શનૂ્મ છે. 
િલાળો :- 
 યાધન યભાું ‘લડલાવય’ ન ું તાલ ભશત્લન ું શત  ું. યુંત   ત્માયફાદ ‘અયદેળય’  

તાલની અગત્મતા લધી શતી. છીના લોભાું સ્કટ નશયે ફનલાથી ળશયેની ભધ્મભાુંન  ું 
‘જયાલયવય’ તાલ નગયની ળબારૂ ફની ગય ું શત  ું. અને તે જમાયે છરકાત  ું ત્માયે ળાવક 
દ્વાયા જાશયે યજા યાખી આનુંદત્વલ ઉજલલાભાું આલત. 
રાધનપરુ રાજ્યની સ્થાના :- 
 યાધન ય યાજ્મની સ્થાના તલળે આણને જઈએ ત ઈતતશાવકાયએ ઘણાું ભુંતવ્મ 
યજ  કયેર છે અને તેના  યાલા ણ આણને પ્રાપ્ત થામ છે. તેભાુંથી અશીં અરગ-અરગ 
ભુંતવ્મ  યાલા વાથે યજ  કયેર છે. 
 યાધન ય હડયેક્ટયીભાું રખામેર ઈતતશાવ મ જફ, યાધન યની સ્થાના તલળે, 
ચાલડાલુંળના યદનદેલે વું.૬૦૨ ના લૈળાખ સ દ ૩ ના યજ આ ળશયે લવાવ્ય ું, તેથી તેના નાભ 
ઉયથી યદન ય નાભ શત  ું, જેભ જેભ લખત રુંફાત ગમ તેભ તેભ નાભના રૂભાું પેયપાય થઈ 
યામઘણ નાભ કશલેાય ું. ઈ.વ.ના વત્તયભાું વૈકાભાું તે નાભ ણ ફદરાઈ જઈ યાધન ય ડ્ ું 
અને તેજ નાભથી શાર ણ ફરામ છે. યદનદેલ ચાલડ કના લુંળભાું થમ તે જણાય ું નથી. 
યુંત   કચ્છના લૂનબાગભાું ચાલડાન ું યાજ્મ શત  ું. તેભાુંના શમ તેભ જાણલા ભે છે. લનયાજ 
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ચાલડાના ચાલડા વયદાય ૈકી ‘યદનદેલ’ ચાલડાએ આ ળશયેની સ્થાના કયી શલાથી તેના 
નાભ યથી પ્રાયુંબભાું તે ‘યદન ય’ નાભે જાણીત  ું શત  ું. 
 ફીજા ભુંતવ્મ મ જફ ‘ યાધનખાન ફરચ’ ના નાભ ઉયથી યાધન ય નાભ ડ્ ું શમ 
તેભ ફમ્ફે ગેઝેહટમય, લલ્ય ભ:૫ ભાું ફતાલલાભાું આવ્ય ું છે. ણ તેભ ફનલા વુંબલ થડ છે. 
કાયણ કે યાધનખાન ફરચ વત્તયભાું વૈકા શરેાું થમેર નથી અને યાધન યની આફાદી તે 
શરેાુંની છે. ઈ.વ.ના તયેભાું વૈકાભાું યાધન ય નાભ શલાન ું જૈનના  સ્તક ઉયથી ભી 
આલેર છે. 
 ઈતતશાવકાયના ભત પ્રભાણે ત્રીજ ું ભ ુંતવ્મ એવ ું આલાભાું આલેર છે કે યાધન યની 
નજીકભાું આલેલ ું બીરડીમા એક કાે ભટ ું નગય શત  ું. ત્માું જૈનાચામન વભપ્રબાસ હય ધામાન શતા 
અને તેભણે તનતભત્તજ્ઞાનથી જય ું કે બીરડીમાન વલનવ્માી આગથી નાળ થળે. એ લાત તેભણે 
શ્રાલકને જણાલી, ત્માુંના શ્રાલક આચામનશ્રીની સ ચનાથી ઉચા બયી અન્મત્ર ચાલ્મા ગમા. 
તેભાુંથી કેટરાક રકએ તનલાવ ભાટે એક સ્થ વુંદ કય ું. તે ાછથી યાધન યના નાભે 
પ્રતવિ થય ું. 
 મ તનયાજશ્રી દળનન તલજમજી તાના “ જૈન યુંયાન ઇતતશાવ” બાગ-૨ ભાું સ્થાના 
તલળે ખ રાવ આે છે કે ‘બીરડીમા’ભાું વું.૧૩૩૩ ના ચાત  નભાવભાું વું.૧૩૩૪ ફેવતાું ફ ેકાતતિક 
ભહશના શતા. ચાત  નભાવ ફીજી કાતતિકી લૂણિભાએ રૂ ું થામ, યુંત   તગચ્છના આ વભપ્રબે 
તેભના આકાદળનનથી જાણય ું કે, નજીકના હદલવભાું બીરડીમાન તલનાળ થલાન છે એટર ે
તેભણે અલાદને આશ્રમી શરેી કાતતિકી લૂણિભાએ ચભાસ  રૂ ું કય ું અને ત્માુંથી તયત તલશાય 
કમો, ફીજા ણ વાધ  વાધ્લીઓ તથા જૈન બીરડીમાથી ઉચા બયી ગમા અને તેભણે એક 
સ્થે જઈને તનલાવ કમો. એ સ્થે યાધન ય ળશયે લસ્ય ું. 
 ઈતતશાવની દ્રષ્ટષ્ટએ જતા શ્રી વભપ્રબસ હય વું.૧૩૫૨ ભાું આવ્મા શમ એવ ું અન ભાન છે. 
કાયણકે, વું.૧૩૫૩ ની વારભાું અલ્રાઉદ્દીનના સ ફા અરખાને ાટણને ાધાય કય ું તેની 
વાથવાથ બીભલ્રીન ે વલનવ્માી આગ રગાડી. બીભલ્રીની જભીનને ત્રણ-ચાય શાથ 
ખદતાું તેભાુંથી યાખ, કરવા અને ફેરી ઇંટના થય લગેયે ભી આલે છે અને એ ભતૂભ ઉય 
ઊબા કયેરા વું.૧૩૫૪, વું.૧૩૫૫, વું.૧૩૫૬ ના ાલમાઓભાુંથી ણ એ લાત  યલાય થામ 
છે.  

 ચથા અલબપ્રામ મ જફ જઈએ ત યાધન યની સ્થાના “ વયધયા ”  ળાખાના લાઘેરા 
યાજલી લ ણાજી યથી ‘લ ણાલાડા’ નાભ અસ્સ્તત્લભાું આવ્ય ું શત  ું. જમાયે ડૉ.ઓઝાના ભત મ જફ 
ળરૂથી જે આ યાજ્મની જભીન ખાયાટ શલાથી ભીઠા ભાટે ‘લ ણ’  ળબ્દ પ્રચલરત શલાથી 
‘લ ણાલાડા’ નાભ અસ્સ્તત્લભાું આવ્ય ું શળે. આ લ ણાલાડા ળશયે વભી વદીભાું અભદાલાદના 
જયાલય અભીય પત્તેશખાન ફરચના કફજાભાું જભીનદાય તયીકે આવ્ય ું. આ પત્તેશખાન 
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ફરચના લુંળભાું યાધનખાન નાભન એક તાકાતલા અભીય થમ તેણે લ ણાલાડાન ું નાભ 
ફદરીને તાના નાભ ઉયથી યાધન ય ાડ્ ું. આભ, વભી વદીભાું લ ણાલાડા યાધન ય 
નાભે ઓખાય ું. 
 ાુંચભાું અલબપ્રામ મ જફ ળાવક જલાુંભદનખાન ફીજાને ઈ.વ.૧૭૫૩ ભાું અભદાલાદથી 
વત્તા ભાટે જમાયે ભયાઠાઓ અને લડદયાના ગામકલાડના વય ુંકત વૈન્મ વાથે જ ુંગ થમ ત્માયે 
જલાુંભદનખાન યાજીત થતાું તેને નાવી જલાની પયજ ડી, ભયાઠી વૈન્મે તેન ીછ કડય 
ણ તે શાથભાું ન આલતાું ભયાઠી વૈન્મે ખુંડેયાલ ગામકલાડની આગેલાની નીચે તેના પ્રાુંત ય 
હ ભર કમો. કે જે ઈ.વ.૧૭૬૮ સ ધીભાું ઉગ્ર જ ુંગ સ્લરૂે હયવતૃ્ત થમ, ફીજી તયપ 
જલાુંભદનખાનની નાવબાગ ચાલ  શતી અને અત્માયે જે સ્થે ‘યાધન ય’ નગય છે ત્માું ત ેઆવ્મ 
અને તેન ીછ કયત  ું ભયાઠી વૈન્મ ણ આવ્ય ું. ફાફીઓના વલનનાળન તનધાનય કયી ચકેૂરા 
ભયાઠી વૈન્મના શાથભાું જલાુંભદનખાનની કડાઈ જલાની ઘડીઓ ગણાતી શતી. તેલાભાું ‘યાઘ  
બયલાડ’ નાભના એક મ ખીન નેવડ નજીકભાું શત, તેભાું જલાુંભદનખાને યાધન ય આશ્રમ રેતા 
‘યાઘ  બયલાડ’ ળયણાગત પ્રત્મેન ધભન અદા કયી ખેયાના તભાભ બયલાડને ભયાઠી વૈન્મ વાભે 
ગઠવ્મા અને ટક્કય ઝીરી, યુંત   આભ પ્રજાન તલયધ કયલાની ગામકલાડની યાજનીતત ન શઈ 
અને બયલાડ આભ પ્રજાના બાગરૂ શઈ તેઓ વાભે ય િ થામ તે રાુંફા વભમે ન કળાન કયે 
તેવ ું જણાતાું ભયાઠાઓએ ીછેશઠ કયી અને આ પ્રભાણે જલાુંભદનખાન ફચી ગમ. આ ઋણને 
ચ કલલા ભાટે ‘અણશીર બયલાડ’ ના નાભ યથી જેલી યીતે લનયાજે ‘અણશીર ય ાટણ’ની 
સ્થાના કયી શતી તેલી જ યીતે જલાુંભદનખાને આ નેવડાની જભીન વુંદ ડલાથી તે જ સ્થે 
તેની માદભાું ળશયેની સ્થાના કયી અને ‘યાધન ય’ નાભ યાખ્ય ું. જલાુંભદનખાને યાજ્મની 
સ્થાના કયી શલાના  યાલા ગ જયાતન યાજકીમ અને વાુંસ્કૃતતક ઈતતશાવ ગ્રુંથ-૮ ભાું ણ યજ  
કયેર છે.  

આભ, ઉય પ્રભાણેના યાધન યની સ્થાના તલળેના અરગ-અરગ ભુંતવ્મ પ્રભાણે 
તાયણ કાઢી ળકામ કે આ યાજ્મની સ્થાનાકાથી જ તેન ું મૂ નાભ ‘યદન ય’ શત  ું કે જે ક્રભળઃ 
અભ્રુંળ થઈને ‘યામઘણ ય’ અને ત્માયફાદ રકબાાના પ્રદાનથી શારન ું નાભ ‘યાધન ય’ 
અસ્સ્તત્લભાું આવ્ય ું. 

આ યાજ્મ ૧૭૫૭ભાું જલાુંભદનખાને સ્થાપ્ય ું શત  ું. એન તલસ્તાય ૨૯૭૮.૫ ચ.કી.ભી. અન ે
લસ્તી ૧૯૨૧ ભાું ૬૭,૭૮૯ અન ેઆલક રૂ. ૮,૨૬,૬૩૩ શતી.ળેયખાનના વભમભાું તવિંધના ખવા 
રકના હ ભરાથી કુંટાીને એભણે અંગે્રજની ભદદ ભાુંગી. ૧૮૧૯ ભાું કનનર ફકનરેએ એભને 
ભાયી શઠાવ્મા. ભેજય ભાઈલ્વે યાધન ય યાજ્મ વાથે યસ્ય વશકાયના અને દ શ્ભન કે 
લ ુંટાયાઓને આશ્રમ ન આલા કયાય કમો. તા.૧૮/૦૨/૧૮૨૨ ભાું રૂ.૧૭,૦૦૦/- લાતિક ખુંડણી 
આલા યાજ્મે કબ ર કય ું, ણ નલાફની એ બયલાની અળહકતના કાયણે ાછથી એ યદ 
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કયલાભાું આલી. ળેયખાન ૧૮૨૫ ભાું મતૃ્ય  ાભતાું એભન ત્રણ લનન  ત્ર જયાલયખાન 
ગાદીએ આવ્મ. ૧૮૩૭ સ ધી નલાફની વગીયાલસ્થા દયમ્માન લિહટળ અતધકાયીન ું ળાવન યહ્ ું. 
નલાફે ૫૭ લન સ ધી ળાવન કય ું. ઓક્ટફય ૧૮૭૪ ભાું એ ભયણ ાભતાું લફસ્સ્ભલ્રાખાન 
ગાદીએ આવ્મા. ભશસે  ર અને ન્મામ ખાતાભાું એભણે સ ધાયા દાખર કમો અને ૧૮૫૭ભાું 
અંગ્રેજી ળાા અને  સ્તકારમ ખલ્મા. ખેડતૂને ખેતી ભાટે ાણી ભી યશ ેતે ભાટે કેનાર ખદી 
ખેતીલાડીને પ્રત્વાશન આપ્ય ું. તેભજ લહઢમાય ફેન્ક સ્થાી વસ્તા દયે ખેડતૂને તધયાણની 
વગલડ યૂી ાડી. 
રાધનપરુના પ્રાચીન નામો :- 
 યાધન યને પ્રાચીન વભમભાું જ દા-જ દા નાભથી ઓખલાભાું આલત ું શત  ું. તેભાું 
‘યદન ય’, ‘યામઘણ ય’, ‘લ ણાલાડા’, ‘લહઢમાય’, ‘વદૃ્ધિથક’ અને ‘ યાધન ય’ જેલા અનેક 
નાભથી ઉલ્રેખ કયલાભાું આલત શત. કે જેન તનદેળ પ્રાચીન ગ્રુંથ, દાનળાવન, તામ્રત્ર, 
રકગીત તથા દુંતકથાઓભાું છે. 
િમાન :- 
 દેળી યાજ્મ યાધન યની સ્થાના તલળે આણે ઈતતશાવકાયના તેભજ મ તનયાજ શ્રી 
દળનનતલજમજી તેભજ શ્રી વભપ્રબસ હય લગેયેના લબન્ન લબન્ન ભુંતવ્મ દ્વાયા આ યાજ્મની સ્થાના 
તથા તેન ું નાભ કેલી યીતે ડ્ ું તેના ચક્કવ  યાલા વાથે ભાહશતી ભેર છે. તેભજ આ 
યાજ્મભાું મ સ્સ્રભ ળાવકના ળાવન દયમ્માનન બવ્મ ઐતતશાતવક લાયવ ધયાલે છે. આ મ સ્સ્રભ 
ળાવકએ યાધન યભાું લવલાટ કયતા રક ભાટે તળક્ષણ ભાટે અંગે્રજી ળાા તેભજ રામિેયી, 
ખેડતૂને ખેતી ભાટે ાણી ભી યશ ેતે ભાટે કેનારની વગલડ કયી આી શતી. તેભજ ખેડતૂને 
તધયાણ ભી યશ ેતે ભાટે ફેન્કની ણ વગલડ કયી આી શતી. 
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િાંદભભ સચૂી :- 
૧)  મ તન તલળારતલજમજી, ‘શ્રી યાધન ય પ્રતીભારેખ વુંદશ’, શ્રી મળતલજમ જૈન  

ગ્રુંથભાા, ગાુંધી ચક, બાલનગય ૧૯૬૦  
૨)  ભશતેા જેઠારાર ફાલારાર, ‘યાધન યી ડીયેક્ટયી’ ૧૮૯૫  
૩)  શહયપ્રવાદ ગુંગાળુંકય ળાસ્ત્રી અને યતવકરાર છટારાર યીખ, “ગ જયાતન યાજકીમ 
અને વાુંસ્કૃતતક ઈતતશાવ” – બાગ-૮, બ.જે.તલદ્યાબલન, અભદાલાદ  
૪)  યતવકરાર છટારાર યીખ અને શહયપ્રવાદ ગુંગાળુંકય ળાસ્ત્રી, ગ જયાતન  

યાજકીમ અને વાુંસ્કૃતતક ઈતતશાવ બાગ-૬, બ.જે.તલદ્યાબલન, અભદાલાદ 

૫)  શ કર જમક ભાય, ‘ યાધન યન ઈતતશાવ અને તેન ું ઐતતશાતવક હયપે્રક્ષ્મ’,  ધીર બાઈ 
ઠાકય, અભદાલાદ: ગ જયાતી તલશ્વક,૧૯૯૨ 

૬)  ઠક્કય બયતક ભાય.ટી, ‘ વભી અને યાધન ય યાજ્મના ફાફી ળાવકન ઈતતશાવ’, 
અપ્રકાતળત ભશાળધ તનફુંધ, ગ .ય તન.અભદાલાદ   


