
Research Guru Volume-10 Issue-2(September,2016) (ISSN:2349-266X) 

Page | 112 

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

 

સિદ્ધરાજ જયસિિંહના િમયની રાજકીય અને િાાંસ્કૃસિક સ્સ્િસિ 

(ઈ.િ. 1094 િી ઈ.િ. 1143) 
ડૉ. દક્ષા ી. ટે 

શ્રી ી. એચ. જી. મ્ય.ુ આર્ટવ એન્ડ વામન્વ કરેજ, કરર, જજ.ગાાંધીનગય. 
 

સવધ્ધયાજ જમસવિંશ એ વરાંકીલાંળન વહુથી પ્રતાી અને વોથી રકસપ્રમ યાજલી શત.  

જમસવિંશ કણટદેલ તથા ભમણલ્રદેલીન તુ્ર શત. કણટદેલને એ તુ્ર રક્ષ્ભીદેલીની ઉગ્ર આયાધના 

લડે પ્રાપ્ત થમેર એવુાં શભેચાંદ્રાચામટ સનરૂે છે. પ્રફાંધ ચચિંતાભચણ જણાલે છે કે જમસવિંશ ત્રણ લટન 

થમ ત્માયે કણટદેલે એન યાજ્માચબેક કમો ને તે કણાટલતીભાાં યશી યાજ્મ કયલા રાગ્મ. યાંત ુ

શભેચાંદ્ર જણાલે છે તેભ જમસવિંશના યાજ્માચબેક એ ખુ્ત લમન થમ ને ભલ્રસલદ્યા, ગજયદુ્ધ તથા 

ળસ્ત્રસલદ્યાભાાં સનણુ થમ ત્માયે થમ શલ જઈએ ત્માયે ઓછાભાાં ઓછાાં વ લટન શલ જઈએ. 

પ્રફાંધચચિંતાભચણભાાં જણાવ્મા મજુફ એ સલ. વાં. 1150 (ઈ.વ.1094)ભાાં ગાદીએ આવ્મ. 
 સિધ્ધરાજ જયસિિંહની રાજકીય સિધ્ધ્ધઓ  

 વયઠ યન સલજમ (જૂનાગઢ) 

વયઠના ચડૂાવભા લાંળની યાજધાની જૂનાગઢભાાં શતી. ચડૂાવભા લાંળના યાજાઓ વોયાષ્ટ્રભાાં 

વહુથી પ્રફ શતા. આથી ચડુાવભાઓ અને વરાંકીઓ લચ્ચે અલાય-નલાય ઘટણ થમા કયત ુાં. 

સવધ્ધયાજે જૂનાગઢના યાજા યા‟નલઘણને ગજુયાતના જ કઈ બાગભાાં શયાવ્મ શત અને તેનુાં 

અભાન કયુું શત ુાં તેથી યા‟નલઘણે ાર્ણન દયલાજ તડલાની પ્રસતજ્ઞા રીધી શતી. યાંત ુ

યા‟નલઘણ મતૃ્ય ુામ્મ તેથી તેના નાના તુ્ર યા‟ખેંગાયે પ્રસતજ્ઞા યૂી કયલા ભાથે રીધુાં એવુાં બાર્ 

ચાયણની અનસુચૂચ જણાલે છે. એક લખત જમસવિંશ ભાલા ગમ ત્માયે યા‟ખેંગાયે ાર્ણ જઈ 

ત્માાંન લૂટ દયલાજ તડી ાડય. લી યાણકદેલી નાભે એક સુાંદય કન્મા, જેનુાં લેસલળા 

જમસવિંશદેલ વાથે થયુાં શત ુાં તેને યા‟ખેંગાય ઉાડી જઈ યણી ગમ. આથી જમસવિંશને ક્રધ આવ્મ 

અને જમસવિંશદેલે ભાલાથી ાછ પયી વયઠ ય આક્રભણ કયુું. દાંતકથા પ્રભાણે ફાય લટ સધુી 

રડાઈ ચારી, યાંત ુ કઈ રયણાભ આવ્ય ુનશીં છેલરે્ એવુાં ફન્યુાં કે યા‟ખેંગાયના બાણેજ દેળ-

સલળને પડીને વરાંકી વૈન્મે ઉય કર્ભાાં પ્રલેળ કમો. જૂનાગઢનુાં તન થયુાં. ખેંગાય શામો અને 
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ભયામ. યાણકદેલીને સવદ્ધયાજે તાના કફજાભાાં રીધી, યાંત ુભાગટભાાં જ લઢલાણ ાવે તે વતી 

થઈ.  

જમસવિંશદેલે વયઠ જીતીને ત્માાં દાંડનામક તયેક વજ્જન ભાંત્રીની સનભણકૂ કયી. આ સલજમ 

ભેલીને સવધ્ધયાજે બગલાનશ્રી વભનાથની માત્રા કયી શતી. આ ભશાન અને નોંધાત્ર સલજમની 

માદભાાં જમસવિંશદેલે સવિંશ વાંલત ળરૂ કમો. વોયાષ્ટ્રના કેર્રાક રેખભાાં જણાત આ સવિંશ વાંલત સલ.વાં. 

1170થી ળરૂ થત શઈ જમસવિંશદેલે વયઠ જીત્માન ફનાલ એ લે (ઈ.વ.1114ભાાં) ફન્મ ગણામ. 

સવધ્ધચક્રલતી જમસવિંશદેલ શલે સવધ્ધયાજ જમસવિંશના નાભથી જાણીત થમ. 
 માલળા રનો સળજય 

પ્રફાંધ ચચિંતાભચણભાાં સવધ્ધયાજની ભાલા યની ચઢાઈનુાં લણટન આ પ્રભાણે કયલાભાાં આવ્યુાં 

છે.  

“તે ાર્ણભાાં ગેયશાજય શત ત્માયે નયલભાટએ ગજુયાતભાાં આલી જે યાંજાડ કયેરી તેથી 

તાને ચડેરા ક્રધના આલેગભાાં જ સવધ્ધયાજે ફધી તૈમાયીઓ કયી ધાયા ય ચડાઈ કયી.  ધાયા 

આગ ફાય લટ રડાઈ થઈ, યાંત ુસવધ્ધયાજન જમ ન થમ.” શભેચાંદ્ર આભાાં ઉભેય કયતાાં રખે 

છે કે “જમસવિંશ રશ્કય રઈ પ્રદેળ તાને તાફે કયત યજ આઠ આઠ ભાઈરની ભજર કાત 

ભાલા તયપ આગ ચાલ્મ. યસ્તાભાાં બીર જમસવિંશની વેલા કયલા રાગ્મા, છી સવપ્રા નદીન ે

કાાંઠે શોંચી ત્માાં ડાલ નાખ્મ અને ધાયાના કર્ને તડલાન જમસવિંશ ેખફૂ પ્રમત્ન કમો ભાલાના 

વૈસનક કર્નુાં યક્ષણ કયલા રાગ્મા. યાજા ત્માયફાદ ધાયાદુગટભાાં બયામ જમસવિંશ ે દુગટ તડય અને 

યાજા તથા તેના વશામકને કેદ કમાટ.” 

આ ચઢાઈભાાં ફાય લટ લીત્માાં શતાાં. તેવુાં પ્રફાંધચચિંતાભણીભાાં કહ્ુાં છે, યાંત ુ ઐસતશાસવક 

દ્રષ્ષ્ટ્ર્એ સલચાયતાાં ાાંચ-છ થી લધ ુલટ આલા ફનાલને ન આી ળકામ. સલ.વાં. 1193ના રેખભાાં 

સવધ્ધયાજને „અલાંસતનાથ‟નુાં ચફરૂદ આલાભાાં આવ્યુાં છે. આથી ણ શરેાાંના એક સુ્તકભાાં સલ.વાં. 

1192 (ઈ.વ. 1136) સવધ્ધયાજને અલાંસતનાથ તયીકે ઓખાલલાભાાં આવ્મ છે. તેથી આણે કશી 

ળકીએ કે સવધ્ધયાજન ભારલાસલજમ ઈ.વ.1136ભાાં થમ શલ જઈએ. 



Research Guru Volume-10 Issue-2(September,2016) (ISSN:2349-266X) 

Page | 114 

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

 

ભાલાના યાજાને સવધ્ધયાજે કેદ કમો શત અને વભેશ્વયનાાં લચનને સ્લીકાયીએ ત, તેની 

યાણીઓને ણ તેણે કેદ કયી શતી. છી સવધ્ધયાજ આ યાજલીને ાર્ણ રઈ ગમ શત. ાછથી 

ભાલાના આ યાજા મળલભાટન ુાં શુાં થયુાં તેની ભારશતી આણને ઉરબ્ધ નથી. 

આ સલજમથી ભાલાના ઘણા બાગની વાથે ચચતડન રકલ્ર તથા ભાલા અને ગજુયાતની 

વાથે જડામેરા ભેલાડ, ડુાંગયયુ અને લાાંવલાડાના પ્રદેળ ણ સવધ્ધયાજના શાથભાાં આવ્મા શમ 

તેભ ઐસતશાસવક યુાલાઓથી સ્ષ્ટ્ર્ જણામ છે, આ પ્રદેળ યના સલજમ છી સવધ્ધયાજે આ પ્રદેળ 

તાના નાગય ભશાભાત્મ દાદકના તુ્ર ભશાદેલને વોંપ્મ શત અને દાંડાસધસત તયીકે તેની 

સનભણ ૂાંક કયી શતી. 

ભારલ-સલજમથી સવધ્ધયાજ જમસવિંશ ઘણા પ્રતાી યાજલી તયીકે ખ્માસત ામ્મ. એ 

સલજમથી બજ યાજાન પ્રસવધ્ધ ગ્રાંથબાંડાય ાર્ણ આવ્મ. પ્રબાલકચરયતભાાં જણાવ્મા મજુફ એ 

ગ્રાંથબાંડાયભાાંન ુાં „બજ વ્માકણ‟ જઈ સવધ્ધયાજને શભેચાંદ્રાચામટ ાવે એવુાં વ્માકયણ તૈમાય 

કયાલલાની પે્રયણા ભી. શભેચાંદ્રાચામટએ સવધ્ધશભે „ળબ્દાનળુાવન‟ નાભે નવુાં વ્માકયણ તૈમાય કયુું. 

યાજાએ એની શાથી ય વલાયી કાઢી એનુાં ફહુભાન કયુું ને એની નકર કયી વલટત્ર ભકરી આી. 

આભ ભાલાના સલજમે આનુાંચગક યીતે ગજુયાતને સલદ્યા અને વારશત્મના કે્ષત્રભાાં ણ નાભના 

અાલી. 
 સિિંધરુાજનો રાજય 

દાશદના સળરારેખભાાં જમસવિંશદેલે સયુાષ્ટ્ર અને ભારલના યાજાઓના યાબલ ઉયાાંત 

સવિંધયુાજ લગેયે યાજાઓન નાળ કમાટન ઉલ્રેખ આલે છે. સવિંધયુાજ કણ એ એક પ્રશ્ન છે. રાર્ન 

ભાંડરેશ્વય ચાશભાન ળાંખ, જે લસ્તુારન વભકારીન શત, તેના સતા સવિંધયુાજ એ આ સવિંધયુાજ 

શલાનુાં સચૂલાયુાં છે. યાંત ુલસ્તુારનન વભમ જતાાં ળાંખના સતાન વભમ આર્ર લશરે બાગ્મે 

જ શઈ ળકે.  ભરુભાંડરના યભાય લાંળના યાજા વભેશ્વયે જમસવિંશ દેલની ભદદથી સવિંધયુાજયુ ાસુાં 

ભેવ્માનુાં રકયાડુના સળરારેખભાાં જણાવ્યુાં છે. તે યાજા વભેશ્વયને અશીં „સવિંધયુાજ‟ ગણ્મ શલાનુાં 

સચૂલાયુાં છાં. 
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 બબબરક િાિે યદુ્ધ  

દ્રમાશ્રમભાાં લણટલલાભાાં આલેલુાં સવધ્ધયાજનુાં પ્રથભ યાક્રભ તેના ફફટયક યધુ્ધને રગતુાં છે. 

આ ફફટયક પ્રજાને ખફૂ ત્રાવ આત શત. તેથી તેન વાંશાય કયલા પ્રજાએ સવધ્ધયાજને સલનાંતી 

કયી. દ્રમાશ્રમના લણટન પ્રભાણે આ ફફટયક સવધ્ધયુ સધુી આલી શોંચ્મ શત. જમસવિંશ રશ્કય 

રઈ તેની વાભ ેજામ છે. જમસવિંશ અને ફફટયક લચ્ચે દ્વ ાંન્દ્વયદુ્ધ થામ છે અને જમસવિંશ તેભાાં ફફટયકને 

શયાલે છે અને કેદ કડે છે ત્માયે છી ફફટયકની ત્નીની સલનાંસતથી જમસવિંશ તેને મકુ્ત કયે છે અને 

ત્માયફાદ તે જમસવિંશન લપાદાય વેલક ફની યશ ે છે. વોયાષ્ટ્ર અને ભાલા વાથેના યદુ્ધભાાં ત ે

જમસવિંશને ઘણી ભદદ કયે છે. સલસલધ ઉલ્રેખને આધાયે એભ ભાનવુાં ડે છે કે આ ફફટયક કઈ 

અનામટ જાસતન ફલાન વયદાય શલ જઈએ. 

આ ફફટયક ગભે તે શમ, યાંત ુએર્લુાં ત ચક્કવ છે કે સવધ્ધયાજે તેના ય સલજમ ભેવ્મ 

ત્માયથી રક તેને દૈલી સવધ્ધ્ધઓલા ભાનલા રાગ્મા. બાસલ પ્રજા આ ફફટયકને “ફાફયા ભતૂ” 

તયીકે ઓખે છે અને જમસવિંશ ેતેને શયાલીને રકનુાં યક્ષણ કયુું ત્માયથી જ સવધ્ધચક્રલતીનુાં ચફરૂદ 

ધાયણ કયુું શત ુાં. 
 સિધ્ધરાજ અને મદનળમાબ 

સવધ્ધયાજની વબાભાાં આલેરા કઈ યદેળીએ લખાણ કયતાાં ભદનલભાટની વબા વાથે 

સવધ્ધયાજની વબાને વયખાલી. આથી ભદનલભાટ સલે ભારશતી ભેલતાાં સવધ્ધયાજને જાણલા ભળયુાં 

કે તે ફહુ ભર્ દાની, બગી અને ધભટળીર છે. તાવ કયાલતાાં આ યાજાની વમદૃ્ધદ્ધ અન ેબવ્મતાથી 

ચરકત થમેરા સવધ્ધયાજે તેના પ્રદેળ તયપ કચૂ કયી. યાજા ભદનલભાટને જ્માયે ખફય ડી કે 

ગજુૉયનયેળ ચઢાઈ કયલા આવ્મ છે ત્માયે તેણે ળાાંસતલૂટક શવીને ભાંત્રીઓને કહ્ુાં કે, આ ત ેર જ 

સવધ્ધયાજ કે જે ફાય લટ સધુી ધાયાનગયી ાવે ડી યહ્ય શત. એને કશ કે જ તભાયે અભાયા 

નગય કે ભસૂભની જરૂય શળે ત રડવુાં ડળે, ણ જ ધનન રબી શમ, ત એ ભાાંગે તેર્લુાં આી 

દેવુાં. આલ વાંદેળ ભેલીને સવધ્ધયાજને ઘણુાં આ્ચરમટ થયુાં અને તેણે 96 કયડ સ્લણટમદુ્રાઓ ભાાંગી, 

જે તેને આલાભાાં આલી. સવધ્ધયાજે ભદનલભાટને ભલાની ભાાંગણી કયી જે સ્લીકાયલાભાાં આલી 

અને ભદનલભાટએ તાન અદભતુ બગસલરાવ દેખાડી સવધ્ધયાજને ચરકત કયી દીધ. 
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 સિધ્ધરાજનુાં રમદી મદબનઃ 

તરલાડાના રેખભાાં સવધ્ધયાજને યભદીનુાં ભદટન કયનાય કહ્ય છે. આ યભદી કણ ? આ 

યભદી કલ્માણ (દચક્ષણ)ન ચાલકુ્ય યાજા સલક્રભારદત્મ છઠ્ઠ શલ જઈએ કે જેનુાં ફીજુ ાં નાભ 

યભદી શત ુાં. કાયણ કે તેના વેનાસતએ ગજુયાત ય ચઢાઈ કયી શતી એલ ઉલ્રેખ ભે છે. આભ 

છતાાં સવધ્ધયાજન આ સલજમ સલક્રભારદત્મ છઠ્ઠાના કયતાાં એના ોત્ર જગદેલભલ્રના વભમભાાં 

ભેવ્મ શલાન લધ ુવાંબલ છે. 

એ સનસલિલાદ શકીકત છે કે સવધ્ધયાજના યાક્રભએ અણરશરલાડ ાર્ણના નાનકડા યાજ્મન ે

એક વામ્રાજ્મભાાં રર્ાલી દીધુાં. તેના વામ્રાજ્મની વીભાઓ તાવીએ ત સ્ચરભભાાં વોયાષ્ટ્ર અને 

કચ્છ ય સવધ્ધયાજની વીધી વત્તા સ્થાઈ શતી.દચક્ષણભાાં ખાંબાત, બરૂચ અને રાર્ના સલસ્તાય ણ 

તેની વત્તા નીચે શતા. લી યાજસ્થાનના કેર્રાક બાગ ય ણ તેની વત્તા શતી. આ યથી 

આણે સનિઃળાંક કશી ળકીએ કે સવધ્ધયાજના વામ્રાજ્મભાાં શારના ગજુયાત, યાજસ્થાન તથા ભાલાના 

ઘણાખયા સલબાગન વભાલેળ થત શત. 
 સિધ્ધરાજની િાાંસ્કૃસિક સિદ્ધદ્ધઓઃ 

સવધ્ધયાજે સલદ્યા તથા કરાના કે્ષતે્ર ગણનાાત્ર પ્રદાન કયુું. શ્રી યત્નભચણયાલ જરે્ રખે છે તે 

પ્રભાણે „ગજુયાતે મૂયાજ વરાંકીના વભમથી વાાંસ્કૃસતક ઐક્યન પ્રાયાંબ કમો, જેને સવધ્ધયાજે દૃઢ 

ફનાવ્મ.‟ 

સવધ્ધયાજ સળલબક્ત શત. તેણે ગાા વભનાથની માત્ર કયી, સળલની જૂા કયી શતી. 

તાની ભાતા ભીનદેલીની આજ્ઞાથી વભનાથના માત્રાળુઓ ાવેથી રેલાત કય યદ કમો. 

વયસ્લતી નદીના રકનાયે (સવધ્ધયુ) રૂદ્રભશારમ ફાંધાવ્મ. ાર્નગય અણરશરલાડ ાર્ણભાાં 

વશસ્ત્રચરિંગ નાભે બવ્મ જાળમ ફનાવ્યુાં તેના કાાંઠે એક શજાય આઠ સળલારમ ફાંધાવ્મા અને એકવ 

આઠ દેલી ભાંરદય ફાંધાવ્મા. સલષ્ટ્ણનુ ુાં દળા અલતાયનુાં ભ ાંરદય ણ ફાંધાવ્યુાં.  
 અન્ય ધમબ પ્રત્યે િમભાળઃ 
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તેણે જૈનધભટને પ્રત્વાશન આપ્યુાં શત ુાં. સવધ્ધયુભાાં ભશાલીય સ્લાભીનુાં જૈન દેયાવય ણ 

ફાંધાવ્યુાં શત ુાં. શભેચાંદ્રચામટના ઉદેળથી તેણે જૈન લટભાાં શલુધની ભનાઈ પયભાલી શતી. તેના 

વભમભાાં દયેક ધભટને વભાન ન્મામ ભે તેલી વ્મલસ્થાની ગઠલણી કયી શતી. 

ખાંબાતભાાં ાયવીઓ અને રશિંદુઓએ બેગા થઈ મસુ્સ્રભની ભસ્સ્જદ વગાલી શતી અને આ 

ફનાલભાાં 80 મસુ્સ્રભ ભામાટ ગમા શતા તેભાાં અરી નાભન મસુ્સ્રભ ફચી ગમ શત. તેણે ાર્ણ 

જઈ સવધ્ધયાજ વભક્ષ આ ફનાલની વલટ શકીકત યજૂ કયી. વલટ ધભટ વભબાલની બાલના લા 

સવધ્ધયાજે જાતે છૂાલેળે તાવ કયી તેને અન્મામ થતાાં મસુ્સ્રભન ન્મામ કમો. ાયવીઓ અને 

બ્રાહ્મણને આ ગનુા ફદર સળક્ષા કયી. આ રકસ્વ સવધ્ધયાજની ન્મામસપ્રમતાન વચર્ દ્રષ્ટ્ર્ાાંત છે. 
 િાહહત્યઃ 

સવધ્ધયાજના યાજ્મ અભરભાાં ગજુયાતની વાંસ્કૃસતને જાલી યાખે તેલાાં સલદ્વાન આચામો અને 

વારશત્મકાય થઈ ગમા છે. તેના વભમના વારશત્મકાયભાાં જૈનસયૂી શભેચાંદ્રાચામટ અગ્રીભ સ્થાન 

ધયાલતા શતા. સવધ્ધયાજે શભેચાંદ્રાચામટને „સવધ્ધશભે વ્માકયણ‟ નાભન નલ વ્માકયણ ગ્રાંથ 

રખલાની પ્રેયણા આી. ગ્રાંથ તૈમાય થમે ફહુભાન કયુું. શભેચાંન્દ્રાચામે „દ્રમાશ્રમ‟ ઉયાાંત અચબધાન 

ચચિંતાભચણ, કાવ્માનુાં ળાવન, છાંદાનળુાવન દેળીનાભભારા લગેયે કૃસતઓ યચી શ્રીાર એ 

સવધ્ધયાજન દયફાયન મખુ્મ કસલ શત. તેને „ળશસ્ત્રચરિંગ પ્રળસ્સ્ત‟  „લડનગય પ્રળસ્સ્ત‟ રખી. કસલ 

જમભાંગરાચામે „કસલ સળક્ષા‟ નાભે ગ્રાંથ રખ્મ. યાભચાંદ્ર, લાગ્બર્, લધટભાનસયૂી, વાગયચાંદ્રસયૂી 

ઈત્મારદ સલદ્વાન અને કસલઓને યાજાએ પ્રત્વાશન આપ્યુાં શત ુાં. 

સવધ્ધયાજ અનેક યીતે સખુી શત, યાંત ુ એને તુ્રની ખર્ શતી. એણે અનેક દેલની 

આયાધના કયી, યાંત ુ એ છેલર્ સધુી અતુ્ર યહ્ય. સવધ્ધયાજ 49 લટનુાં રાાંબ ુ યાજ્મ બગલી 

સલ.વાં.1099 (ઈ.વ.1143)ભાાં મતૃ્ય ુામ્મ. 

ટૂાંકભાાં આણે એર્લુાં ત અલશ્મ કશી ળકીએ કે સવધ્ધયાજ જમસવિંશ ગજુયાતના વરાંકી 

લાંળન ભશાવભથટ યાજલી શત. કેર્રાક ત તેને સલષ્ટ્ણનુ અલતાય ણ ભાનતા શતા. તેણે 

યાક્રભથી ગજુયાતની વીભાઓભાાં વદૃ્ધદ્ધ કયી અને સલળા વામ્રાજ્મ વજ્યુું. રયણાભે એક પ્રકાયની 

એકતાની બાલના ઉદબલી અને ગજુયાતની અસ્સ્ભતા વજાટઈ. 
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