
દીવનો ઈતિહાસ 

દીવ જેટલ ું અવાાચીન પર્ાટક કેન્દ્ર િરીકે મહત્વ ધરાવે છે, એટલ ું જ મહત્વ ઐતિહાતસક નગરી િરીકે 
ધરાવે છે. એનો આગવો ઈતિહાસ, પ્રાચીન કકલ્લો, ખ્રિસ્િી દેવળ, મુંકદરો એના િાદ્ગશ પ રાવા છે. 

કહિંદ  સુંસ્કૃતિમાું આ ટાપ  પ રાણ પ્રતસદ્ધ છે. તશવપ રાણની ર રસુંકહિામાું ઉત્તરાખુંડમાું દીવનો ઉલ્લખે છે. 
ઋગ્વેદના સુંદર્ા પ્રમાણ ેય ગો પહલેાું ખુંડતવર્ાજન થિા સમ ર ખસિાું દીવ (દ્વીપ) ટાપ  અસ્સ્િત્વમાું 
આવ્ર્ો, એ તનતવિવાદ છે. ય ગો પહલેાું આ પ્રદેશ જલુંધરક્ષેત્ર િરીકે ઓળખાિો અને જલુંધર નામના 
અસ રની આણ પ્રવિાિી. ચક્રિીથા અને જલુંધર વધના કથાનક દ્વારા આ માન્દ્ર્િાન ેપ ષ્ટટ મળે છે. 

શ્રી. કૃટણનાું સમર્માું આનિાના પ્રર્ાસક્ષેત્રમાું દેવર્ર િરીકે દીવનો ઉલ્લેખ મહાર્ારિમાું થર્ો છે ત્ર્ારે 
દીવ ર્ાદવોનાું કબજામાું હત  ું. 

શ્રી. કૃટણની દ્વારકા દીવથી શર  થઈ અત્ર્ારના ઓખા સ ધી તવસ્િરેલી હિી એના અવશેષો હાલ પણ 
દકરર્ામાું ઓટ સમર્ે ક્ાુંક ક્ાુંક જોવા મળે છે. છેલ્લા ૨૫૦૦ વષાની દીવની ઐતિહાતસક હકીકિ પ્રાપ્િ 
થઈ શકે છે.  

પ ટર્ગ પ્િના સમર્માું તપિંગલ અને નુંદ નામના શકવુંશી રાજવીઓ સૌરાટરના દ્વીપ બુંદરમાું શાસન 
કરિાું. 

સમ્રાટ ચુંરગ પ્િના સમર્માું દીવનો ઉલ્લખે પાિાળદ્વીપ િરીકે થરે્લો છે. સમ્રાટ ચુંરગ પ્િ આ દીવને 
જીિવા આવેલ િે સમર્ના ચાર પ્રતસદ્ધ નૌકા મથકો મીનાનગર, પાિાલનગર, બારાગ જા, પાિાળદ્વીપ 
વગેરે હિાું. હાલન ું ઠઠા િે મીનાનગર, પોરબુંદર િે પાિાલનગર, દીવ િે પાિાળદ્વીપ, ર્રૂચ િે 
બારાગ જા અન ેખુંર્ાિ િે સ્િુંર્િીથા. 

અશોકના શાસનકાળમાું િેનો પ્રતિતનતધ ર રદામન અહીં શાસન કરિો, િે સમરે્ દેશાવરમાું બૌદ્ધધમાના 
પ્રચાર માટે દીવથી પ્રસ્થાન કરેલ એ ઘટના િરફ અંગ ખ્રલતનદેશ કરિી “તવહાર” જેવી ર રદામનની વાવ 
દૂધફૂલ ઝાુંપાબહાર હિી. 

ત્ર્ારબાદ દીવ અમ ક સમર્ સોરઠના શાસન હઠેળ હત  ું. ઈસ ની છઠ્ઠી સાિમી આઠમી સદી સ ધી 
ચાવડાવુંશના રાજપિૂો હઠેળ આ તવસ્િાર હિો. ચાવડીવાવ િરીકે ઓળખાિી વાવ અને કટિંબો એ 
ઈતિહાસની ગવાહી પરેૂ છે. 

એક મિ પ્રમાણ ેપારસીઓ ઈરાનથી પોિાનો ધમા બચાવવા પતવત્ર અસ્ગ્ન લઈને દીવ બુંદરે આવલે 
અને અહીંથી ૧૯ વષા બાદ ઈ.સ. ૬૯૮ માું સુંજાણ બુંદરે ગર્ાું. દીવની પારસી અખ્રગર્ારી િેમજ 
પારસીવાડો એ એમના પ રાવા છે. આજ બાજ નો પ્રર્ાસક્ષેત્ર અન ેઆજના કોડીનાર તવસ્િારમાું પણ 



પારસી ક ટ ુંબો હમણાું સ ધી વસિાું હિાું. દીવના ઈતિહાસમાું પારસીઓન ું પ્રદાન જો ન ગણીએ િો અધરૂો 
ગણાર્.  

ખ્રચત્તોડ બાપા રાવલ, બર્ાન માિા અને એનો તશલાલેખ ઈતિહાસ સાથે સુંકળાર્ેલ છે અન ેસાિમી 
શિાબ્દીમાું ઇસ પગોળ નામના રાજવીએ પ્રથમ દીવનો કકલ્લો (ગઢ) બનાવ્ર્ો હોવાથી દીવન ું નામ 
દીવગઢ પડલે. 

ત્ર્ારબાદ વલ્લર્ી સામ્રાજર્ શર  થય ું. વલ્લર્ી રાજા તશલાકદત્ર્ના િામ્રપત્રમાું દ્વીપ સુંદર્ા જોવા મળે 
છે. 

આઠમી સદીની શરૂઆિમાું પરમાર રાજાઓએ ખાસ કરીને પરમાર વચ્છરાજે દીવ જીિી તવસ્િાર 
વધાર્ો ત્ર્ારથી દીવન ું નામ દેવ પટ્ટણ કે દીવ કોટ પડ્ ું. આજનો ઘોઘલામાું આવેલ વાછડા દાદાનો 
ચોરો િે વચ્છ રાજાન ું સ્થાનક છે. 

આઠમી સદીના અંિર્ાગમાું આરબોનાું તવસ્િારવાદી ધાડાુંઓ આવવાું લાગ્ર્ાું. આ હ મલાને ખાળવા 
ચાવડા વુંશના રાજવીઓ ઉના નજીક ગ પ્િ પ્રર્ાગના વનમાું રહ્ાું હિાું. થોડો સમર્ ચાવડા વુંશન ું 
શાસન રહ્ ું. નવમી સદીના અંિમાું પ્રતિહાર વુંશ અને એના સરદારે સોલુંકી વુંશની આણ સ્થાપી. 
સોલુંકીની વાડી, સોલુંકી પાખ્રળર્ા, ક મારપાળન ું જૈનમુંકદર જે પાછળથી સરૂ્ામ ુંકદર િરીકે ઓળખાય ું એ 
એમના પ રાવા છે. 

આ સમર્ ગાળામાું દીવ અને દમણ જેવા બીજા એવા તવખ્ર્ાિ બુંદરો જેવા કે ઈરાન, તમસર, અરબસ્િાન 

અને આકિકા સાથ ેદીવનો ખબૂ જ વ્ર્ાપાર પણ ચાલિો અને અહીં અઢળક સુંપતત્ત ધરાવિા શાહ 
સોદાગરો રહિેાું અને આ સુંપતત્તની લાલચથી જ મલેક કાફરે દીવને લ ૂુંટ્  ું હત  ું. આમ કાળની અનેક 
થપાટો વચ્ચ ેદીવ તવકસત ું, નાશ પામત ું અને પ ન:તવકાસ પામત ું ઈતિહાસની િવારીખમાું જોવા મળે છે. 

દીવના કોટ કકલ્લા, વાવ, ગ ફાઓ નામશેષ ર્લ ેથર્ાું પરુંત   એની અસ્સ્મિા આજે પણ જળવાઈ રહી છે. 
અહીંની પ્રજાની અટક, અહીંના સ્થળ વગેરે આજે પણ પવૂાાપર સુંબુંધો િાજા કરે છે. 

મોગલ સલ્િનનો બ ઝાિો દીપક બહાદ રશાહ ઝફરના શાસનકાળ દરતમર્ાન સબૂાઓ સ્વિુંત્ર સ લિાન 
બનવા લાગ્ર્ા. આવો જ એક આરબ સબૂો મલેક અર્ાઝ હિો, જેની હકમૂિમાું દીવ આવત ું. િેણે દીવન ે
નવી બાુંધણી આપી. એણ ેજ દીવના આજના કકલ્લાની શરૂઆિ કરેલ, ત્ર્ારબાદ કફરુંગીઓએ એમા 
વખિો વખિ ફેરફાર કરેલ. 

પુંદરમી સદીના અંિર્ાગમાું પોટ ાગીઝોએ પતિમ ર્ારિના મહત્વના બુંદરો ઉપર પોિાન ું વચાસ્વ 
સ્થાતપિ કરી દીધેલ. ઈ.સ. ૧૫૧૦ માું અલ્ફોન્દ્સો દે અલ્બ કકા નામના પોટ ાગીઝ ગવનારના કબજામાું 
ગોવા હત  ું અને મ સ્ત  ફાખાન રૂમી અને પોટ ાગીઝો વચ્ચે એકબીજા ઉપર સરસાઈ મળેવવા ય દ્ધ થર્ાું અને 
દોં નનૂો દ ક ન્દ્હા નામના સરદારે ૧૬મી સદીના પ્રારુંર્માું દીવનો જૂનો કકલ્લો જીિી લઈ દગાફટકાથી 



બહાદ રશાહનો અંિ લાવી પોટ ાગીઝ શાસનને મજબિૂ બનાવ્ય ું અન ે૧૬મી સદીના મધ્ર્ર્ાગમાું ખોજે 
ઝફર નામના ત  કી સેનાપતિએ પરૂી ટક્કર લીધી પરુંત   િે મરાર્ો જેની ર્ાદમાું એક સ્િુંર્ આજે પણ છે. 

આ પોટ ાગીઝ શાસનકાળ દરતમર્ાન ધમાાન્દ્િરન ું ચક્ર ચાલત ું રહ્ ું. પોટ ાગીઝોની વટાળવતૃત્ત સામે જેઠીબાઈ 
નામની વીરાુંગનાએ બાથ ર્ીડી જે વીરિાની કહાની “વીરાુંગના જેઠીબાઈ” ના તવસ્તિૃ પ્રકરણમાું સામેલ 
છે. મળૂ કચ્છના માુંડવીના કચ્છી વીરાુંગના િરીકે જાણીિા જેઠીબાઈ બ્રહ્મક્ષતત્રર્ માુંડવીથી િેના પતિ 
પજૂા ટાટારીર્ા સાથે આજથી ૨૫૦ વષા પહલેાું દીવ ગર્ાું હિાું. દીવમાું જેઠીબાઈન ું રુંગાટન ું કારખાન ું 
હત  ું. જેઠીબાઈ પોિાના રુંગાટના કામ સાથે લોકોના દ :ખ-દદા  દૂર કરવાન ું સમાજ સેવાન ું કાર્ા પણ 
કરિા હિા. દીવની ધરિી પર પોટ ાગીઝ શાસન દરતમર્ાન અનાથ બાળકોને પરાણે ધમા પકરવિાન 
કરાવવાના અમાન ષી કાર્દા સામે જેઠીબાઈએ પોિાના કસબના બળ વડ ેપોટ ાગીઝ સરકારને 
ઝુકાવવામાું સફળિા મેળવી હિી. કહિંદ ઓં પ્રત્રે્ આચરવામાું આવિાું અમાન ષી અત્ર્ાચારને અટકાવવા 
માટેની અરજી આખી બાુંધણીના સાિ પડની નીચ ેર્ીંડી દ્વારા િૈર્ાર કરેલી ઓઢણી પોટ ાગલની 
મહારાણી સમક્ષ રજ  કરી ધાય ું પકરણામ મેળવ્ય ું હત  ું. એ બાુંધણી ‘પાન  દે જેઠી’ નામથી ઇતિહાસમાું 
અમર બની ગઈ છે. આજે પણ આ બાુંધણી ખ્રલસ્બનના સુંગ્રાલર્માું છે. આ બાુંધણી થકી એમને સારો 
એવો મરિબો મળ્ર્ો હિો. જેઠીબાઈને એના ઘર પાસેથી પસાર થિાું પોટ ાગીઝ અમલદારો અને 
નોકરોને સલામી આપવાના હ કમો થર્ાું હિાું; જેઠીબાઈના ઘર પાસે બૅન્દ્ડવાજાું વગાડવાના હ કમો પણ 
કરાર્ાું હિાું. આજે પણ આ વીરાુંગનાની પ ણ્ર્સ્મતૃિમાું જેઠીબાઈ માગા જેવા નામકરણ કરવામાું આવેલ 
છે. જેઠીબાઈની ર્ાદગીરી રૂપે દીવના બસ સ્ટેશનને ‘જેઠીબાઈ બસ સ્ટેશન’ એવ ું નામાખ્રર્ધાન કરવામાું 
આવ્ય ું છે, િો દીવમાું ચાલિી શહરેી બસ સેવાન ેપણ ‘જેઠીબાઈ રાન્દ્સપોટા ’ નામ આપવામાું આવ્ય ું છે. 
આ બ્રહ્મક્ષતત્રર્ વીરાુંગના માટે આખ ું ગ જરાિ ગૌરવ અન ર્વે છે. 

આરબો સ્થાતનક લોકોને ગ લામ િરીકે પકડી અરબસ્િાન લઈ ગરે્લ જેનો તનજાનુંદ સુંપ્રદાર્ના સ્વામી 
પ્રાણનાથજીની પે્રરણાથી છુટકારો થરે્લ. આજન ું કૃટણ પ્રણામીમુંકદર િે એ જ પ્રાણનાથજીની બેઠક છે. 

ર્ારિવષાના સ્વાિુંત્ર્ર્ સુંગ્રામની ગાથા દીવન ેપણ સ્પશી ગઈ. ઈ.સ. ૧૯૪૮ માું ર્વ્ર્ ગાુંધીર્ાત્રા 
નીકળી અને ત્ર્ારબાદ વિનપરસ્િ દીવની પ્રજામાું પણ તવદેશી નાગચડૂમાુંથી છૂટવાનો સળવળાટ શર  
થર્ો. આરઝી હ કમૂિમાું નેિા શામળદાસ ગાુંધી જેવાએ દીવનો સુંપકા સ્થાતપિ કર્ો. 

ઈ.સ. ૧૯૫૩ સ ધી ગોવા, દમણ અને દીવની પ્રજા સ્વાિુંત્ર્ર્ સુંગ્રામના મ ખ્ર્ પ્રવાહથી અલગ રહી િેના 
કારણોમાું જોઈએ િો ઈ.સ. ૧૫૩૯ માું પોટ ાગીઝ ગવનાર નોરોંર્ાું સાથ ેથર્ેલી સુંતધ પ્રમાણે દીવમાું 
પોટ ાગીઝ સત્તા કાર્દેસર બની હિી. અને આ તવસ્િાર પોટ ાગીઝ વસાહિ બની હિી પરુંત   આ પ્રદેશની 
મ ખ્ર્ ર્ાષા ગ જરાિી, મ ખ્ર્ સુંસ્કૃતિ કહિંદ  અને અન્દ્ર્ કોમો પણ ર્ારિીર્ સુંસ્કૃતિના પકરવેશમાું જ 
જીવિી હોવાથી ઈ.સ. ૧૯૫૩ માું સ્વાિુંત્ર્ર્ની ઊંડ ેઊંડ ેરહલેી ખ્રચનગારી એક જવાળા બનીને ર્ભકૂી ઉઠી 
અને િે આગમાું ઈ.સ. ૧૯૬૧ ના કડસેમ્બરની ૧૯ િારીખે પોટ ાગીઝ શાસન ર્સ્મીભિૂ થઈ ગય ું. િે 



કદવસે દીવ પોટ ાગીઝ શાસનમાુંથી મ ક્િ થય ું અને ર્ારિ સરકારના શાસન હઠેળ િેને મ કવામાું આવ્ય ું. 
ત્ર્ારબાદ અવાાચીન દીવના તવકાસની શ ર્ ર્ાત્રાનો પ્રારુંર્ થઈ ચકૂ્ો જે એની વણથુંખ્રર્ કચૂમાું દીવને 
આંિરરાષ્ટરર્ નકશામાું સ્થાન અપાવવા સ ધી પહોંચી ચકૂ્ ું છે. 

ઈ.સ. ૧૯૬૧ ની ૧૯ કડસેમ્બરના ર્ાદગાર કદવસ ેઆ પ્રસુંગની અતમટ છાપ દીવનાું એક એક પથ્થર 
પર અફળાિા એક એક મોજા ઉપર મકૂી ચકૂાઈ છે, જે આજે પણ એના ઊઠિા પ્રતિધ્વતનમાુંથી વીરહાક 
સ્વરૂપે સુંર્ળાિી જોવા મળે છે.   

 

 

 


