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ઙૃઞળીદ ફી 	ીજૂફ લૃઙ ુષહૉ �થષી ઞૉષૃઅ 

s>kln : gi[>D(lyi p&rN a[. 

 

                       ભગવાન �ી	ૃ� ણની કથા પછ� �જુરાતના 

ઇિતહાસના પટ પર �ધારપટ છવાયેલો છે. #ણકે હ$ર વષ&ના 

ગાળામા ં*ુ ંબ, -ુ ંતેની કોઈ જ મા/હતી મળ� નથી . ઈ.સ. 0વૂ2 

319 મા ં મગધના પાટલી0#ુના િસ3હાસનથેી ચ5ં�6ુ ત મૌય2 

ચ8વત9: વનો ; વજ ફરકા= યો. �જુરાત – સૌરા� > પણ તેના 

ને$ હ?ઠળ આ= યા.ં ચ5ં�6ુ ત મૌય2 0�ુ યિમ# નામના Bબૂાની સૌરા� > િવભાગમા ં

િનમCકૂ કર� હતી. 0�ુ યિમ#નો શાસનકાળ ઈ. સ. 0વૂ2 294 Bધુીનો હતો અન ેતેના 

સમયમા ં Fગ/રગર (Bદુશ&ન સરોવર પર) બધં બધંાયો હતો.ચ5ં�6ુ તના પૌ# સJાટ 

અશોક? ઠ?રઠ?ર કોતરાવેલા િશલાલેખોમાનંો એક Fગરનારની તળેટ�મા ં છે. આ િશલાલેખ 

પરનો લેખ MાNી Fલિપ મા ં છે ક? O �જુરાતી Fલિપ  અને ભાષાPુ ંપણ ઉગમR થાન છે. 

ઈB ુસવં: સર 0વૂ2ના છેS લા સૈકામા ંઆ Uિૂમ પર કોઈ Vતાપી શાસન ન હW ુ ંતે પહ?લા ં

આ Uિૂમ પર ભારતીય યવન રા$ઓ રાYય કરતા. ઈBનુા જ, મ પછ�ની ચાર સદ� 

Bધુી શક V$Pુ ં આિધપ: ય રZુ.ં આ શકોના શાસનાિધપિતઓ તે [#પો. શકોએ 

પોતાનો સવં: સરનો Vારંભ ઈ. સ. 78 મા ંકય\. ]ૂનાગઢ ન_કના િશલાલેખો શક રા$ 

`ુ5દમનની યશગાથાના સા[ી`ુપ લેખો છે. `ુ5દમન પહ?લાએ પોતાના રાYયનો 

િવR તાર નમ&દાના કાઠંાથી પ$ંબ Bધુી ફ?લા= યો હતો. `ુ5દમનના શાસનકાળ દરિમયાન 

િવશાળ Bદુશ&ન તળાવ ફાટaુ ંહW ુ.ં 
  

                      ઈ. સ. 395 મા ં ચ5ં�6ુ ત િવ8મા/દ: યે છેS લા [#પ `ુ5િસ3હન ેહરાવીન ે

�જુરાત, સૌરા� > _તી લીbુ.ં �6ુ તોના સમયમા ંપણ રાજધાની Fગ/રનગરમા ંજ રહ� ક? 

O Fગરનારની તળેટ�Pુ ંએક નગર હW ુ.ં ઈ. સ. 460 મા ં�6ુ ત સJાટ R કંદ�6ુ ત c:ૃ - ુ

પાd યો અન ે ત ે સાથે �6ુ ત સાJાYય િછ, નFભ, ન થઈ ગ-ુ.ં 

આ સમયે સૌરા� >નો રાYયપાલ સેનાપિત િવજયસને ભટાક& હતો. આ ભટાક& મ#ૈક 

	ુળનો હતો. ભટાક&Pુ ં પાટનગર વલભી0રુ હW ુ.ં તેણે R વપરા8મથી એક મહાન 

સાJાજયની R થાપના કર�. �જુરાતનો િવગતવાર આધારUતૂ ઇિતહાસ વલભી0રુથી 
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શ`ુ થાય છે. વલભી 8મ ે 8મ ે ભારતની અને �જુરાતની એક મહ:વની સRં કારUિૂમ 

બની. ચીની cસુાફર ઇe:સfગના મત ેભારતમા ં0વૂ&મા ંનાલદંા અન ેપિgમમા ંવલભી એ 

બે મોટ� બોh િવiાપીઠો હતી. ચીની cસુાફર - ુઆન ચાગં વલભીમા ંઈ. સ. 641 ના 

અરસામા ંઆ= યો હતો. ભટાક&ના વશંજોએ વલભી સાJાYય પર 0રૂા ં275 વષ& રાYય 

ક-ુj. શીલા/દ: ય સાતમાના સમયમા ંિસ3ધના હાક?મ /હશામે ઈ. સ.? 788 મા ંવલભી પર 

kુમલો કય\ અન ે l ૂટં અને ક: લેઆમ કર�ને નગરનો સ0ંણૂ& િવનાશ કય\. 

મૈ#ક કાળ દરિમયાન FભS લમાલ (દF[ ણ રાજR થાન)ની આસપાસનો 

Vદ?શ ‘�mુરદ?શ‘તર�ક? ઓળખાતો હતો. : યાથંી અનેક $િતઓ �જુરાતમા ં આવીને 

વસી. એક ર�તે આનત&, સૌરા� > અને લાટ (ભ`ુચ) Vદ?શોની �જુરાત તર�ક?ની પહ?લી 

રાજધાની FભS લમાલ ક? �ીમાલ હતી. 
 

                               �જુરાતની ધરતી પર ઉnરમાથંી Vિતહારોએ અન ે દF[ ણમાથંી 

રા� >	ુટોએ kુમલા શ`ુ કયા&. છેવટ? વનરાજ ચાવડાના નેW:ૃ વ હ?ઠળ ચાવડા વશેં 

લગભગ એકસો વષ& B ુધી pRથરતાથી રાYય ક-ુj. તેમની રાજધાની અણ/હS લપાટક 

(અણ/હલવાડ) નામે નવા પnન (પાટણ)મા ં R થપાઈ. ચાવડા વશંનો છેS લો રા$ 

સામતંિસ3હ િન:સતંાન હોવાથી cળૂરાજ સોલકં�ને દnક લેતા,ં સોલકં� -ગુનો આરંભ 

થયો. (ઈ. સ. 942). 

 

                        cળૂરાજ સોલકં�નો સમય �જુરાતનો Bવુણ&કાળ ગણાય છે. cળૂરાO 

‘�mુર?શ‘ પદવી ધારણ કર� અન ે તનેા તાબાનો Vદ?શ ‘�mુરદ?શ‘, 

‘�mુરરા� >‘ ક? ‘�જુરાત‘ તર�ક? ઓળખાયો. પાટણનો વૈભવ એટલો વ; યો ક? ઠ?રઠ?રથી 

લોકો : યા ં આવીન ે વસવા લાr યા. સોલકં� વશંના એક અ, ય રા$ ભીમદ?વ 

પહ?લા(ભીમદ?વ બાણાવળ�)ના સમયમા ંમહેcદૂ ગઝનવીએ 6 – 7 $, -આુર�, 1026 ના 

રોજ સોમનાથPુ ંમ/ંદર lટૂaુ ંહW ુ.ં ભીમદ?વે સોમનાથPુ ંમ/ંદર ફર� બધંા= -ુ.ં ભીમદ?વની 

રાણી ઉદયમતીએ પાટણમા ં સાત મજલાવાળ� અtUતૂ કોતરણી ધરાવતી રાણીની 

વાવ બધંાવી. ભીમદ?વે મોઢ?રાની ભાગોળે ગઝનવી સાથ ે થયલેા -hુની Uિૂમ પર 

Bયૂ&મ/ંદર બધંા= -ુ.ં ભીમદ?વ પછ� તનેો 0#ુ કણ&દ?વ ગાદ� પર આ= યો. કણ&દ?વ કu છ, 

કા/ઠયાવાડ, ઉnર �જુરાત અન ે દF[ ણ �જુરાતનો રા$ બ, યો. 

કણ&દ?વે ‘કણા&વતી‘ નગર� વસાવી અન ે મીનળદ?વી સાથ ે લr ન કયાj.કણ&દ?વના 0#ુ 
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િસhરાજ જયિસ3હદ?વનો શાસનકાળ ( ઈ. સ. 1094 થી 1140 ) �જુરાતના ઇિતહાસમા ં

Bવુણા&[ર? લખાયલેો છે. તેણે લાટ અને સોરઠ _તીન ેત ેબ, ને Vદ?શોને �જુરાત સાથ ે

સાકંvયા. માળવા પર િવજય Vા6 ત કર�ન ેસવ\પ/રતા R થાપી. Vતાપી િસhરાજ અન ે

wાની આચાય& હ?મચ5ંનો Bખુદ સયંોગ થયો. હ?મચ5ં ? ‘ િસhહxમ‘ નામનો = યાકરણનો 

મહાyથં લz યો. િસhરાજના c:ૃ - ુ પછ� તેના 	ુ{ંુબનો 	ુમારપાળ ગાદ�એ બેઠો. 

	ુમારપાળ ધમ&રાજવી ગણાયો. 
 

                         સોલકં�ઓના પતન પછ� વાઘેલાઓએ રાજ ક-ુj, O પૈક� વીરધવલ 

અને િવશળદ?વના ં નામ ઉS લખેનીય છે. વીરધવલના બ ે મ#ંીઓ વR Wપુાળ અન ે

તેજપાળ નામના ભાઈઓ }બૂ મશkરૂ અને શાણા મ#ંીઓ તર�ક? પકંાયા. તેમણ ેઆ~ ુ

પવ&ત પર દ?લવાડામા,ં પાFલતાણા પાસે શે�ુજંય પવ&ત પર અને Fગરનાર પવ&ત પર 

�ન દ?રાસરો બધંા= યા.ં વાઘેલાવશંનો છેS લો રા$ કણ&દ?વ રંગીન િમ$જનો 

હોવાથી ‘કરણ ઘેલો‘ તર�ક? ઓળખાયો. ઈ. સ. 1297 મા ંકરણ ઘેલો /દS લીના Bલુતાન 

અS લાઉt�ન Fખલ_ને હાથે પરાYય પાd યો અન ેઆ સાથે �જુરાતમા ં/હ, �ુ રા$ઓના 

શાસનનો �ત આ= યો. 

   
 


