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ઙૃઞળીદ ફૉ ઈગીળ ઈબફીળ  

ળી ુ઼�ળીઞ ઞલ ુ અ઼ઽ 

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

                    ભારત સઘંના 
વત�ં એકમ તર�ક� �જુરાતે �યાર� 

ઐિતહાિસક મહ�વ �ા� ત ક�ુ� �યાર� િસ રાજ જયિસ!હ "ુ ં

નામ  યાદ આવ ેછે  કારણ ક� તણેે �જુરાતને આકાર આ� યો અન ે

તેમા ં અથ* પણ ,યૂ.  હતો . ઈ.સ. ૯૪૧મા ં 4ળૂરા6 ચપો�કટોન ે

હરાવી ચા:;ુ વશં 
થા� યો. ચા:;ુ વશંની સ=ા �જુરાત પર 

�ણેક સૈકા ?ધુી રહ�. 4ળૂરા6 પોતાના રાજવશંની AરB િસB નો પાયો નાCયો ને તનેા 

વશંજોએ રા�યનો િવ
તાર કય.. ઈ.સ.  ૧૦૨૪મા ંસોમનાથનો નાશ કર� મહ4દૂ ગઝની 

પાછો ફય. �યાર પછ� ભીમે પોતા"ુ ંરા�ય પાI ંમેળJ�ુ ંતનેા ,�ુ કરણ પહ�લાએ લાટ 

?ધુી રા�ય િવ
તા�ુ�. એ કરણ ત ેિસ રાજનો િપતા. િસ રાજને બાળક 4કૂ�ન ેજ કરણ 

4�ૃ� ુપાNયો �યાર� રા�યને હડપ કરવા માગનારાઓની સામ ેટQર ઝીલવા ત ે�વુાન 

રાજRુમાર� એકલા તૈયાર રહ�S ુ ં પડTુ.ં રા�યની Uદર ઘણી ખટપટ હતી. 

હવે પછ� જયિસ!હ� િવ6તાની કારAકદW આરંભી દ�ધી. Xગરનારના રાજવી રા‘ખYગારન ે

પરા�ય આપી એણે યો ા તર�ક�ની પોતાની કારAકદWની શZઆત કર�. લગભગ આ[ુ ં

સૌરા] ̂  તેણે કબ6 લી_ુ.ં એ વખત ેમાળવા જયિસ!હ"ુ ંસૌથી મો`ંુ હર�ફ હa ુ.ં �યાનંા 

પરમારોની સ=ાને િસ રાજ તોડ� પાડ� ત ેઆવbયક હa ુ.ં આ ઉdેશ પાર પાડવા તેણે 

પોતાની ,�ુી અણ.રાજ સાથે પરણાવીને અજમેરના રાજવશં ચૌહાણનો સાથ લીધો. ઈ. 

૧૧૩૭મા ં માળવાના યશોવમા*ન ે હરાવી િસ રા6 અવghતનાથ"ુ ં માનભ�ુ� નામ 

અપનાJ�ુ.ં 

                        િસ રાજના સમયમા ં �જુરાત સ=ા અન ે �િત] ઠાની પરાકા] ઠાએ 

પહjk�ુ.ં માળવા પર િવજય મળેJયો પછ� લગભગ છ વષm ઈ. ૧૧૪૩ની આસપાસ 

િસ રાજ 4�ૃ� ુ પાNયો. એ ગાદ�એ આJયો �યાર� અણAહલવાડ પાટણના નાનકડા 

િવ
તારનો રાn હતો. 4�ૃ� ુ પાNયો �યાર� એ પોતાની પાછળ મો`ંુ સાoા�ય 4કૂતો 

ગયો. િસ રાજ િવpાનો રિસક અને �ો�સાહક હતો. િસ ,રુ"ુ ં qુrમહાલય તણેે ફર�થી 
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બધંાJ�ુ ંઅન ેસહsXલ!ગ તળાવ રચાJ�ુ.ં આ તળાવ એટલે ઇિતહાસ ેnણલેો સવ*uે] ઠ 

ક�િતv
તભં. મહારાnિધરાજ, પરમwેર, િ�xવુનગડં, િસ ચyવતz, અવhતીનાથ, 

બબ*રક{જ] | ુuી જયિસ!હદ�વની ભJયતાને એ UજXલ હતી. િસ રાજ પોત ેલેખક નહોતો 

પણ િવpાન ે ઉ=ેજન આપવામા ંએ ભોજ ક� િવyમાAદ�ય જોડ� હર�ફાઈ કરતો. ધાિમvક 

�Sિૃ=ઓમા ં }ા~ણો મોખર� હતા અન ે રા�યાuયના િવશ ે અિધકાર� હતા. તણે ે

હ�મચhrને ‘ િસ  હ�મ Jયાકરણ‘ લખવાની �ેરણા આપી. પાછળથી ચા: ુ થયેલી 

લોકવાયકાઓએ િસ રાજ જયિસ!હને નીચો પાડ�ો હોવા છતા ંતે સવ* ર�તે મહાન હતો. 

શર�રબળ અને Aહ!મતમા ંતે અજોડ હતો. વહ�વટ� Jયવ
થાશg�ત અને લbકર� િસB મા ં

પણ એ પાવરધો હતો. ભJય યોજનાઓ િવચારવાની અને તનેે Jયવહાqુ બનાવવાની 

યોજનાશg�ત એનામા ંહતી 


