વિસનગરનો ઈવિહાસ
ડો.પી.એસ.પટેલ
એસોસીયેટ પ્રોફેસર ઈવિહાસ, એમ.એન.કોલેજ.વિસનગર
‘વિસનગર’

શબ્દ

એ

‘વિસલનગર’

પરથી

રાજયોની સાથે મળીને મયસલમાનોએ જીિેલા

અપ્રભંશ થયેલો છે . એમ કહેિાય છે કે રાજા

પ્રદે શો પાછા મેળિી િેમને કહિંદયસ્િાનમાંથી હાંકી

વિસલદે િે આ નગર િસાવ્ય ં જેથી િે અગાઉ

કાઢિાના પ્રયત્ન કયો. િેમાં ભીમદે િ (પહેલો)

‘વિસલનગર’ અને ત્યાર પછી અપ્રભંશ થિાં િે

સામેલ

‘વિસનગર’ નામે ઓળખાય છે . પ્રશ્ન એ થાય છે

કરિાની ખાિર વિસલદે િ રાજાએ જે સ્થળે

કે વિસનગર િસાિનાર રાજા વિસલદે િ કોણ ?

પોિાના નામથી ‘વિસલનગર’ શહેર સન-

િે અંગે જય દા જય દા મિ મિાંિરો પ્રિિે છે .

૧૦૨૪ માં િસાવ્ય.ં ૧ ‘અરે બીયન નાઈટસ’ ના

કેટલાક એમ માને છે કે વિસનગર ગયજરાિના

પયસ્િકમાં રાજપયત્ર અહમદ અને પરીબાનય’ની
ં

િાઘેલા રાજા વિસલદે િેએ િસાવ્ય ં છે . કવિ

િાિામમાં પાટણ અને વિસનગર નય ં િણમન આિે

િલ્લભ કૃિ ‘નાગર ઉત્પવિ’ કાવયમાં ‘પછી

છે . િે ઉપરથી અનયમાન થાય છે કે જે કાળમાં

વિસલદે િ રાજા િડો થયો. અવિ ધમમ સયધીર

અરે બીયન નાઈટની રચના થઈ િે કાળમાં

...’ આ પંકકવિ િાધેલા રાજા વિસલદે િના

વિસનગર અસ્સ્િત્િમાં હોવય ં જોઈએ. ૨

થયો

સંદભમમાં લખાયેલી છે અને પછી આ વિસલદે િે
વિસનગર િસાવયાનય ં જણાવ્ય ં છે .
માં

વિસલનગર

અજમેરના

ચૌહાણ

રાજા

િેથી

ઈવિહાસ
ડો.રમણલાલ

ફોબ્સમની ‘રાસમાલાના ખંડ-૨’

નકહિં

મહેિા

ભીમદે િને

વશક્ષા

વિષયના

વિદ્વાન

‘વિસનગર’

નામની

પયસ્સ્િકામાં નોંધે છે કે, વિસનગરનો પ્રાચીન
ઉલ્લેખ

ઈ.સ.

૧૩૪૯

માં

જેન

લેખક

વિસલદે િે િસાવયાનય ં જ્ણાવ્ય ં છે . વિસનગરના

રાજશેખરસયરીના પ્રબેંધ કોશમાં નોંધે છે કે

રાજરત્ન સદગિ મહાસયખભાઈ શેઠે પોિાના

વિસલદે િનો

‘વિસનગર’ નામના પયસ્િકમાં જણાવ્ય ં છે કે સન

વિસલનગરીય હોિાનય ં નોધા્ય ં છે . કવિ નાનાક

૯૪૨ માં મ ૂળરાજ ગાદીએ

બેઠો ત્યારથી

પ્રભાપાટણમાં રહેિો હિો અને િે િડનગર

સોલંકીિંશનય ં રાજય સ્થપા્ય.ં મ ૂળરાજ પછી

પાસેના ગયજા
ં ગામનો િિની હિો એિી નોંધ

ય ,િલ્લભસેન,દય લ્ભમસેન
ચાંમડ

ભીમદે િ

છે . જે વિસલદે િ િાઘેલાના રાજય અમલ

(પહેલો) એિા રાજાઑ થયા. ભીમદે િ પહેલાના

કરિાં જૂન ય ં સાબબિ કરિાની ક્ષમિા ધરાિે છે .

સમયમાં મહમદ ગઝનીએ સોમનાથનય ં મંકદર

પરં ત ય જાણીિા વિદ્વાન ડો. હકરપ્રસાદ શાસ્ત્રીના

િોડી જીિ મેળિી પાછો ગયા પછી ભીમદે િ

મિે િો નાગર નાનાકને રાજા વિસલદે િ સાથે

ફરી રાજ્ય સંભાળી લીધય.ં િે સમયે અજમેરના

ગાઢ

રાજા

વિસલદે િ

ચૌહાણે

અને

બીજા

સમકાલીન

કવિ

નાનક

સબંધ હિો, છિાં નાનાક પ્રશસ્સ્િઓમાં

રાજપ ૂિ
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વિસલદે િે વિસનગર િસાવયાનો કોઈ વનદે શ

રાજિી િારાજ ન કરે િે જોિાં આ પ્રદે શ

નથી.૩

ગયજરાિના સયલિાનના કબજામાં નહીં હોય

કે

વિસલદે િે

બીજી એક નોંધપાત્ર બાબિ એ

આમ મયઝફરશાહ અને િેના ઈવત્ર અહમદશાહ

વિસનગર

ના સમયની પકરસ્સ્થવિ

િસાિિી

િખિે

િાસ્તય,યજ્ઞ,
આદી

જોિાં ૧૪મી સદીમાં

વિસનગર ગયજરાિના સયલિાનને બદલે ઈડરના

કિયાઓ

કરિા

િડનગરથી

નાગર

રાજ્યનો ભાગ હોિાનય ં અનયમાન થાય છે .૬

બ્રાહ્મણોને બોલાિિામાં આવયા હિા. િેમના

સં

૧૫૧૨

(ઈ.સં.૧૪૫૫)માં

કામથી વિસલદે િે રાજા ઘણો જ સંિોષ પામ્યો

વિસલનગરા નાગર કવિ પદ્મનાથ જે ઝાલોરના

અને સારી દબક્ષણા આપિાનય ં િેણે કહ્યં પરં ત ય

ચૌહાણ રાજા અખયરાજના રાજકવિ િરીકે ત્યાં

નાગર બ્રાહ્મણો

રહેિો હિો એમ જણાિિાં ડો.શાસ્ત્રી એમના

એ દબક્ષણા લેિાની ના પાડી પછી રાજાએ

લેખમાં નોંધે છે કે િેણે અખયરાજના પ ૂિમ જ

પાનના બીડામાં દબક્ષણા આપી હિી. આ પ્રમાણે

કાન્હડદે વિશે કાન્હડદે પ્રબંધ રચ્યો. ગયજરાિના

દબક્ષણા લેનારને િડનગરના

અબભલેખોમાં વિસલનગરના ઉલ્લેખ મયઘલ કાલ

બીજા

નાગર

બ્રાહ્મણોએ િેમણે ન્યાિ બહાર મ ૂક્યા િેથી

(૧૫૭૩-૧૭૫૮)

વિસનગરમાં આિીને િસ્યા અને િે પરથી

િારં ગાના

િેઓ વિસનગરા કહેિાયા.૪

વશલાલેખમાં પાદશાહ અકબરના સમયમાં હીર

રાજા કરણ દે િ િાઘેલા ૧૨૭૯

માં

ઉપલબ્ધ

વિ.સં.૧૬૪૨

થાય

છે .

(ઈ.સં.૧૫૮૬)ના

વિજયસ ૂરી િથા વિજયસેનસયરીની પ્રેરણાથી

માં ગાદી પર આવયો. િેના સમયમાં િેના

વિસલનગરના

પ્રધાન માધિે અલ્લાઉદીન ખલજીને ગયજરાિ

જીણોંદ્ધાર કરાવયાનય ં અને એના સ ૂત્રધાર સલાટ

જીિી

િડનગર અને વિસનગરના હોિાનય ં જણાિેલ

લેિા

અલ્લાઉદીન

આમંત્રણ
ખલજીએ

આપ્ય ં

પરીણામે

પોિાના

ભાઈ

છે .

વિસનગર

સંઘે

િારં ગાના

ના

પ્રાસાદનો

નેવમનાથ

અલફખાનને ૧૨૯૭ માં ગયજરાિ પર ચડાઈ

ગભમગહૃ માંથી

કરિાને મોકલ્યો િેમાં રાજા કરણ દે િ િાઘેલા

વશલાલેખમાં જણાિેલ છે કે આ બબબં અકબરના

હાયો. પોિાની કય િરી દે િળ દે િીને લઈને

રાજ્યકાલ દરવમયાન સં.૧૬૫૫ માં ઓસિાલ

વિસનગર િરફ નાસી ગયો. મયસલીમ સેનાએ

જ્ઞાવિની વ ૃદ્ધ શાખાના શાહ સારમાકે કરાવ્ય ં ને

પાંચ-છ િષે શોધી કાઢયો અને વિસનગર

એની

પાસેના કમણા-સિાલા િચ્ચે મરાયો. આજે આ

વિજયસેનસયરીએ કરી પ્રવિમા લેખમાં જણાિેલ

સ્થળ ઘેલિાપીરના નામે ઓળખાય છે .૫

િષમ

ઈવિહાસના જાણીિા વિદ્વાન ડો.
રમણલાલ મહેિા અહીં એક પ્રશ્ન ઉઠાિિાં

પ્રવિષ્ઠા
૧૬૫૫

ય ં ાથ
કય ંથન

દે રાસરના

હીર
ચેત્રાદી

પ્રવિમા

વિજયસયરીના
છે .

પરના

વશષ્ય

અને

ત્યારે

૧૬૭૩-૭૪

માં

ઈ.સં.૧૫૯૮નો મે માસ હિો.૭
ઈ.સં.

પોિાની પયસ્સ્િકા ‘વિસનગર’ માં નોધે છે કે જો

વિજાપયર,કડી અને પાટણ પરગાણામાંથી ૨૧

વિસનગરનો પ્રદે શ ગયજરાિના નાઝીમો અને

ગામડાં વિસલનગર માં જોડી દે િામાં આવયાં.

સયલિાનોને

નયકશાન

ઈ.સં. ૧૬૭૯માં બાદશાહ ઔરં ગઝેબે મેિાડ

કરિાની પ્રવ ૃવિ અહમદ શાહ શા માટે કરે ?

જીિી લીધય ં ત્યારે ત્યાંના રાણા રાજવસિંહના

પોિાના િાબાના પ્રદે શને િગર કારણે કોઈ

્યિરાજ ભીમવસિંહે એનો બદલો લેિા ઉિર

િાબે

હોિ

િો

િેને
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ગયજરાિનાં મયઘલ પરગણાં પર ચડાઈ કરી
િડનગર િથા વિસલનગરને િારાજ કરી ત્યાં
ભારે

લટં ૂ ફાટ

કરી

હિી.

આ

પ્રવ ૃવિમાં

દામાજીરાિ પછી ગોવિિંદરાિ
અને

ફિેહવસિંહરાિે

સંભાળ્યો.

િડોદરાનો

ત્યારબાદ

કારભાર

માનાજીરાિ

અને

વિસનગરને મેિાડના લશ્કરોથી સહન કરવય ં

સયાજીરાિ પહેલાએ કારભાર સંભાળ્યો.૧૭૯૩

ય ર
પડ્ય.ં આથી િધય સહન કરવય ં ના પડે િે હેતસ

ગોવિિંદરાિ ગાડીએ બેઠા. ગોવિિંદરાિના પછી

ઔરં ગઝેબે સયરિની સાથે વિસનગરને પણ

આનંદરાિ ગાદીએ આવયા િેમનો િહીિટ

કકલ્લે બંધી ક્ર્યાનય ં માની શકાય.૮

દીિાન રાિજી કરિો હિો. આથી આનંદરાિનો

ઔરં ગઝેબના અિસાન બાદ

વપિરાઈ કડીનો મલ્હlરરાિ િેની વિરયધ્ધ ભાર

ઈ.સં. ૧૭૨૫માં મરાઠાઓની પજિણી િધી.

પડયો.

ફિેહવસિંહની

કદલ્હીના અમલદારો અંદરો અંદર લડિાની

ગોવિિંદરાિનો પયત્ર મયકયંદરાિે પણ મલ્હારરાિ

િથા મરાઠાઓ સાથે સંધી કરિાની પ્રવ ૃવિમાં

સાથે મળી દીિાન રાિજી વિરયધ્ધ બંડ પોકા્યું

ગયજરાિમાં મરથાઓના બે પ્રવિવનવધઑ પેશ્વા

અને સન ૧૮૦૧માં િેમણે વિસનગર અને

અને ગાયકિાડો ધીરે ધીરે આગળ િધિાં

વિજાપયર જીિી લીધાં. વિસનગરનો કબજો લેિાં

િેમનો સામનો કરિાનય ં બાબી સ ૂબેદારો માથે

જે દરિાજેથી દાખલ થયા િેન ય ં નામ ‘ફિેહ

આિી પડ્ય.ં પીલાજીરાિના પયત્ર દામાજીરાિે

દરિાજો’ પડ્ય.ં ૧૧

૧૭૩૪ માં શેરખાન બાબી પાસેથી િડોદરા
જીિી

લીધય ં

ત્યારે

પાટણ,વિસનગર

અને

વિજાપયર બાબીઓના હાથામાં રહ્ાં હિાં.૯
દામાજીરાિે

ગજરાબાઈ

અને

દીિાન રાિજીએ આ સ્સ્થવિમાં
મયઝાિાં

આ

િકરારનો

વનિેડો

લાિિા

અંગ્રેજોની મદદની માંગણી કરિાં મયબ
ં ઈના
ઉપર

ગિનમર ડંકને મેજર િોકરને બે હજારના લશ્કર

ત્યારે

મરાઠાઓએ

સાથે િડોદરા મોકલ્યા હિા. આ બાબિે િપાસ

સયબેદાર

જ્િામદમ ખાને

કરિાં રાિજીની િાિ સાચી લાગિાં મલ્હારરાિ

જાગીર િરીકે પાટણ અને દશમહાલ આપયા

સામે અંગ્રેજસેનાએ ચડાઈ કરી મલ્હારરાિ હાયો

જેમાં વિસનગર મહાલનો સમાિેશ થિો હિો.

અને

જ્િામદમ ખાનનો િારસો મોટા પયત્ર કમાલ ૂદીન

જાળિિા મેજર િોકર પહેલા રે સીડેન્ટ િરીકે

બાબીને મળ્યો જે ૧૭૬૩માં પાટણમાં મ ૃત્્ય

વનમાયા. ૧૮૦૫માં ગાયકિાડ અને અંગ્રેજ

પામ્યો. િેથી કમાલ ૂદીનની જગ્યાએ િેમના

િચ્ચે મૈત્રી સધાઈ અને ૧૮૧૮માં અંગ્રેજોએ

ભાઈ જોરાિરખાન આવયા. િેમની સાથે િેમના

પેશ્વાનય ં રાજ જીિી લીધય.ં અને અંગ્રેજ શાસન

બે ભત્રીજાઑ ગ્યાસયદીન અને નજીવમયાં પણ

આવ્ય.ં

સાથે

વિસનગરનો

વિસનગર િડોદરાના ગાયકિાડ રાજીના કડી

બચાિ કરિી િખિે જોરાિરખાનને ગોળી

મહેસાણા પ્રાિના વિસલનગર મહાલનય ં િડય

િાગિાથી િે મરાયો િે સ્થળે દે બળયા િળાિના

મથક

આર ઉપર િેની કબર મોજૂદ છે . જે િળાિના

સમયમાં શૈક્ષબણક પ્રવ ૃવિ વિકસી હિી.૧૨

વિસનગર

ચડાઈ

કરી

૧૭૫૩માં અમદાિાદ

હિા.

દામાજીરાિ

બાબીઓ

કન્યા

સામે

આરાને જોરાિરખાનનો આરો કહેિામાં આિે
છે .૧૦

કેદ

પકડાયો.

બબ્રટીશ

અંગ્રેજ

કાળ

રાજ્યનય ં

કહિ

(૧૮૧૮-૧૯૪૭)માં

હતય.ં મહારાજ સયાજીરાિ ત્રીજાના
આઝાદી

બાદ

વિસનગર

મહેસાણા જજલ્લાના વિસનગર િાલયકાનય ં િડય
મથક બન્્ય ં છે . મહારાજ સયાજીરાિ ત્રીજાના
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િાિેલ

શૈક્ષબણક

બીજ

આજે

૫. પંચાલ અશોક હ. “અિર ન્્ ૂઝ “ સાપિાકહક”

વિસનગરને શૈક્ષબણક નગરી િરીકે ઓળખાય

,“લેટેસ્ટ વિસનગર સીટી વિશેષાંક” અંક,પ ૃષ્ઠ-૪-

છે . ભ ૂિકાળમાં રાજકીય િડૂ મથક ન હોિાથી

૫

િેના વિષે િધય જાણકારી મેળિી અગરી બાબિ

૬. એજન,પ ૃષ્ઠ-૩-૪ અને મહેિા રમણલાલ

છે . પણ આઝાદી પછી વિસનગરે

નાગરજી ,”વિસનગર “,પ ૃષ્ઠ-૩૭

િાંબા-

વપિળના િાસણની નગરી માટે ગયજરાિ ભરમાં

૭. પંચાલ અશોક હ. “અિર ન્્ ૂઝ “ સાપિાકહક”

નામના મેળિી છે . ખેિીિાડી ઉત્પાદનમાં પણ

,“વિસનગર-૨૦૧૦ ” અંક,પ ૃષ્ઠ-૯

ભારિમાં બીજા નંબરનય ં સ્થાન ધરાિે છે . જ્યારે

૮. એજન-પ ૃષ્ઠ-૯

કપાસના સૌથી મોટા સેન્ટર િરીકે સમગ્ર

૯. સોની કદનેશચંદ્ર કે. કેકારિ (દે િ કદિાળી

રાજ્યમાં પહેલા સ્થાને છે .

અંક) “વમરાિે વિસનગર” પ ૃષ્ઠ-૪

અને હિે િો

ઓટોમોબાઈલના હબ િરીકેની ગણના કરી

૧૦. પ ૂિોક્િ નંબર-૨,પ ૃષ્ઠ-૫ અને પંચાલ

શકાય.

અશોક હ. “અિર ન્્ ૂઝ “ સાપિાકહક” ,“લેટેસ્ટ
ટૂંકમાં વિસનગરનો

ઈવિહાસ

જોિાં િેના નામનો અથમ પણ આજે સાથમક થિો

વિસનગર
સીટી વિશેષાંક” અંક,પ ૃષ્ઠ-૪-૫

હોય િેમ લાગે છે . વિસનગર એટલે “૨૦નગર”

૧૧. પ ૂિોક્િ નંબર-૨,પ ૃષ્ઠ-13

જેમાં ૨૦ નગર અથિા ગામનો સમ ૂહ જોડાયેલ

૧૨. ઓઝા ઈશ્વરલાલ જી.,”અવિિાંિ” પ ૃષ્ઠ-૮૫

છે િે. અથિા વિસનગરનો ભોગોબલક વિસ્િાર
જોિાં વિસનગર થી મહેસાણા, વિસનગર થી
વિજાપયર,

વિસનગર થી િડનગર, વિસનગર

થી ખેરાલય, વિસનગર થી ઊંઝા, વિસનગર થી
વસધ્ધપયર અને વિસનગર થી માણસા લગભગ
સરખા અંિરે આિેલા છે . જે ભોગોબલક રીિે
જોડિાં સેન્ટરમાં વિસનગર ઊભરી આિે છે .
આમ િે સાચે જ ૨૦નગર અથિા વિસનગર
કહી શકાય.
પાદનોંધ:
૧. ફાબમસ જેમ્સ કીનહોનમ, “રાસમાળા”,ભાગર,પ ૃષ્ઠ-૧૨૬
૨. શેઠ મહાસયખભાઈ, “વિસનગર અને િડોદરા
રાજયની ટૂંકી હકીકિ,પ ૃષ્ઠ-૪-૫
૩. મહેિા રમણલાલ નાગરજી ,”પયરિસ્તયં વિદ્યા
“,પ ૃષ્ઠ-૧૦૨
૪. પ ૂિોક્િ નંબર-૧,પ ૃષ્ઠ-૨૨૦-૨૨૩
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