ગુજરાતનો ઈિતહાસ
ગુજરાતનો ાચીન ઈિતહાસ
ાગ ઐિતહાિસક કાળ:
સાબરમતી, મહી, ઓરસંગ, નમદા, ભાદર, વાડી, ઠે બી વગેરે નદીઓના િકનારે થી અને
કોતરોમાંથી ાગ-ઐિતહાિસક કાળના અવશેષો મળી આ યા છે . તેમાંથી ાચીન ડે ટે લીમ
દ રયાઈ માછલી, વ , નોિળયો, ગડા, જગ
ં લી સૂવર, િચ લ, નીલગાય વગેરેના અવશેષો મ ા
છે , યાં આવેલ અંધા રયો ટ બો અને રાવળીયાનો ટ બો નામના થળેથી ૧૯૪૪થી ૧૯૬૩
દર યાન Environmental Archeology િવભાગ ારા ખોદકામ કરવામાં આ યું હતુ,ં
ભારતમાં મળેલ મનુ યના સૌથી જૂ ના હાડકા અને અવશેષો લાંધણજ ખાતેથી મળી આવે છે ,
૧૯૪૬માં આ ખોદકામ હસુમુખ સાંકિળયાના વડપણ નીચે કરવામાં આ યુ.ં

હડ પા કાલીન ગુજરાત:ગુજરાતમાંથી રંગપુર, તા.લીમડી. િજ.સુર નગર ખાતેથી હડ પાકાલીન સં કૃ િતના અવશેષો
સૌ થમ મળી આ યા . યારબાદ ધણાં અ ય થળોએથી પણ હડ પાકાલીન અવશેષો મળી
આ યા છે , તેમાંથી મુ ય થળોની મ હતી નીચે મુજબ છે .
થળ
બાબરકોટ
બેટ ારકા
ભગતરાવ
દેશલપર
(જગતપિત
ધોળાવીરા
ગોળધોરો
ખીરસર

િજ ો/િવ તાર
સૌરા
દે ારકા.
ભ ચ
નખ ાના, ક છ

અવશેષો/િવશેષતાઓ
બાજરી અને ચણા
િસ ા, બરણી, તાંબાનો માછલી
પકડવાનો હાથો
માટલાં અને િસ ા

ષી)
ક છ

બળદગાડાંનુંિચ ,

બગસરા, અમરે લી
સોરા

પાદરી અને કે રાલાનો ધોરો સોરા
કું તાસી
મોરબી
લોટે ર
મહે સાણા

પ થરોનાં મકાન
બંગડીઓ, મણકાંઓ
સોનુ,ં તાંબુ, વજિનયાં
મીઠા ઉ પાદન કે
નાનું બંદર
ાચીન અવશેષો
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જળ યવ થા,

લોથલ (એસ.આર.રાવ)
1957

અમદાવાદ

માલવણ

સુરત

મણકાંની ફે ટરી, ડો યાડ, અિ કું ડો,
િચ દોરે લી બરણી ચોખાની ખેતીના
અવશેષો
હડ પા સં કૃ િતનો દિ ણતમ છે ડો .

ક છ

મોટું િવશાળ મકાન, એકશુંગી ાણી

(જગતપિત
પબુમઢ

ષી 1967)
ની મુ ા, બંગડીઓ, મણકાં, સોય,

રં ગપુર
સુરે નગર
(એસ. આર રાવ 1953)
રોજડી
રાજકોટ
િશકારપુર
ક છ
સુરકોટડા
ક છ
(જગતપિત ષી 1964)
વેજલકા
બોટાદ
લાખા બાવળ, આમરા
મનગર
કોટ, પેઢામલી
િવ પુર (મહે સાણા)
* મુ ય પશું :- ખૂંધ વાળો બળદ
* ગુજરાતનું સૌથી ાચીન બંદર :- લોથલ

લાલ માટલાં
દ રયાઈ બંદર
ખોરાકીય બાબતોની શોધ
ધોડાના અવશેષો
(એકમા થળ)
માટલાં
-

યાર બાદના સમયગાળાની કોઈ મા હતી ઉપલ ધ નથી, છે ે 1963 થી 1980ના
સમયગાળામાં આિકયોલો લ સવ ઓફ ડયા એ સમુ માં કરલ શોધખોળમાં ાચીન
ારકા નગરીના અવશેષો મળી આ યાં છે જેથી ગુજરાતમાં મહાભારત યુગ સાંકળી શકાય.

પૌરાિણક ઈિતહાસ -:
કંસની હ યાબાદ કૃ ણ, બલરામ યાદવ સેના સાથે ગુજરાતના સૌરા માં આવી ચ ાં, યારે
ગુજરાતમાં સૌરા નો િવ તર આનતના પુ રૈ વતની સ ા તળે હતો. ાચીન આનત એટલે
હાલમાં તળગુજરાતનો ઉ રભાગ. વડનગરનું જૂ નુ નામ :- આનતનગર.
રૈ વત સાથેના યુ અને સંિધ બાદ રૈ વતી અને બલરામના લ થયાં અને ા રકામાં કૃ ણનું
શાસન શ થયુ.ં આ હર અને યાદવો યારબાદ યાં થાયી થયાં યાદવ થળી દર યાન
યાદવોનો વંશ મૃ યુ પા યો, કૃ ણ ના પુ
ુમન અને તેનો પુ અિન ધ ( યુ નની
પ ની- કમાવતી) કાળ મે ા રકા સમુ માં ડુ બી ગઈ અને યાદવોનો નાશ થયો.
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મૌયકાળ :* થાપક :- ચં ગુ મૌય ( રાજધાની: િગ રનગર{હાલ.િગરનાર} )
* ચં ગુ મૌયના સમયથી ગુજરાતનો માિણત ઈિતહાસ શ .
* ચં ગુ મૌયના સુબા પુ યગુ ે જુ નાગઢના િગરનારમાં સુદશન તળાવ બંધા યું. જે
ગુજરાતનું સૌથી ાચીન તળાવ છે .
* તે સમયે બૌ ધ ધમ ચિલત હતો.
* જૂ નાગઢમાં અશોકનો િશલાલેખ આવેલો છે . જે ા ી િલપી ( દેવનાગરી િલપી ) માં
રચાયેલ છે . આ િલપીને ઉકે લનાર જે સ િ સેપ હતો.
* આ િશલાલેખમાં ૧૪ ધમ આ ાઓ હતી. તેમં અશોક રા નો ઉ ેખ “ િ યદશ રા ”
અને “દેવોનાંિ ય” તરીકે કરવામાં આ યો છે .

અનુમૌય કાળ:પો (શકો) નું શાસન.
* પિ મ ભારતમાં ૪૦૦ વષ સુધી પોનું શાસન હતુ.ં
* ે
પ રા :- દામા (જુ નાગઢ માં તેનો લેખ આવેલો છે .)
* છે ો પ રા :- િસંહ ી

ગુ કાળ :થાપક :- ચં ગુ પહે લો. ચિલત ધમ :- વૈ ણવ ધમ.
* ચં ગુ બી એ િસંહને હરાવીને ગુજરાતમાંથી પ સ ાનો અંત કય .
* ચ ગુ બી ના સમયમાં આરબ મુસાફર ફાહયાને ગુજરાતની મુલાકાત લીધી.
* કંદગુ ના સુબા પણદ ે સુદશન તળાવનો ણ ધાર કરા યો અને તેના િકનારે િવ
મં દર બંધા યું.
* કંદગુ ના નામના સોનાના િસ ા બહાર પાડવામાં આ યા.

મૈ કવંશ :થાપક :- સેનાપિત ભટાક
* રાજધાની :- વલભીપુર (ભાવનગર)
* ચિલત ધમ :- િશવ ધમ
* િવ િવ યાત િવ ાપીઠ :- વલભીપુર
* આ યુગમાં ભ ાક પછી પછી ધરસેન-૧, ોણિસંહ, ગુહસેન, ધરસેન-૨૨નું શાસન થયું.
* યાર બાદ િશલા દ ય-૧ નામના રા એ ધમા દ ય નું િબ દ ધારણ કયુ.
* ુવસેન બી ના સમયમાં ચીની મુસાફર હુયુ-એન- સંગ ગુજરાતની મુલાકાતે આ યો
હતો. ુવસેન બી એ સ ાટ હષવધનની પુ ી સાથે લ કયા.
* તેના પુ ધરસેન ચોથાએ મહારા િધરાજ,પરમે ર, અને ચ વત જેવાં િબ દ ધારણ કયા.
કિવ ભ ી (કૃ િત: રાવણવધ) તેના દરબારી કિવ હતાં.
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* યાર બાદ િશલા દ ય ૩,૪ અને ૫ આ યાં. િશલા દ ય – 5 ના સમયમાં આરબોએ
વ ભીનો નાશ કય .
*આ વંશનો છે ો રા : િશલા દ ય 7 મો.
*વ ભી માં ગુણમિત અને િ થરમતી બૌ ધમની યાત પં ડતાઓ હતી.

મૈ કોના સમકાલીન રા યો

ગા લક વંશ (ઢાંક)

સૈ ધવ વંશ (ધુમલી)

દિ ણ ગુજરાત (અપરાંત દેશ) માં ૈકુટકો, કટચૂ રઓ (ભૃગૃક છ), ગુજર
નૃપિતઓ
(નાંદીપુર),
ચાહમાનો(અંકલે ર),
સ કો(તાપી
તટ),
ચાલુ યો(નવસારી) નું શાસન હતું. ANAMIKA ACADEMY
અનુમૈ ક કાળ :રા કુ ટો :- દિ ણ ગુજરાતમાં ( નવસારીથી વડોદરા )
રાજધાની :- મા યખેટ (હાલ – નાિસક)


ગુજરાતના થમ વતં રા કૂ ટ સ ાનો થાપક ‘દ તીદુગ’ હતો.



દ તીદૂગના મૃ યુ બાદ કૃ ણરાય પહે લો, યારબાદ ગોિવંદ બી , યારબાદ
ુવ પહે લો અને ગોિવંદ ી રા ઓ થઈ ગયા.



ગુજરાતની રા કૂ ટ શાખાનો છે ો રા : અકાલવષ કૃ ણ



ઈ 972 .સ.માં િ મી શાખાનાં ચાલુ ય રા

તૈલપને હ તે મા યખેટ નાં

રા કૂ ટોનું ઉ છે દન થયું યારે ગુજરાતમાંથી રા કૂ ટ વંશનો અ ત થયો.

ગુજર િતહાર શાસન (ઈ.સ.750 થી 950) :રાજધાની – િભ નમાલ. ઈ.સ 628 માં િભ નમાલમાં આચાય બ ગુ ે
પૂટ િસ ધાંત નામનો ખગોળશા નો િસ ંથ ર યો.

િશશુપાલ વધના સજક મહાકિવ માઘ પણ િભ માલના વતની હતા.

આ વંશનો થાપક નાગભ પહે લો હતો. તેના પછી વ સરાજ અને નાગભ
બી શાસન પર આ યા, તેમના કારણે જ આપણા િવ તારને ‘ગુજરાત’ એવું નામ
મ ું,
 િમ હર ભોજ આ વંશનો સૌથી િતભાશાળી રાજવી હતો. યારબાદ તેનો પુ
મહે પાલ અને તેનો પુ મ હપાલ ગાદી પર આ યા, મ હપાલના અવસાન બાદ આ સ ા
નબળી પડી. અને તેમનું સામા ય અ ત પા યુ .
ચાવડાવંશ (ઈ.સ. 746-942):- થાપક : વનરાજ ચાવડા
રાજધાની :- પંચાસર ( હાલ – રાધનપુર ન કનો દેશ)
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 ગુજરાતની ચાલુ ય શાખાનાં રા

‘અવનીજના ય’નાં નવસારીનાં ઈ.સ. 738 ના

તા પ માં ‘ચાપોટક’ એટલે કે ‘ચાવડા વંશ’ નો િનદશ મળે છે . તેમની

ારંિભક

રાજધાની ‘પંચાસર’ હતી. પંચાસરમાં જયિશખરી ચાવડાનુ રા ય હતું. તેની પર ભુવડે
આ મણ કયુ.(કા યકુ જ દેશનાં ક યાણ કટકનાં ચાલુ ય રા .) જયિશખરીએ
પોતાની સગભા રાણી પસુદં ર ને ભાઈ સુરપાળ ડે સુરિ ત થળે મોકલી આપી.
જગ
ં લમાં જ ‘વનરાજ’ નો જ મ થયો. તેણે ભીલોની સેના ભેગી કરી અને ‘ચાંપો
બાણાવળી’ અને ‘અણહીલ ભરવાડ’ ની મદદ લઈ પોતાનું રા ય પાછું મેળ યું.


યારબાદ બે િમ ો ચાંપા બાણાવળી ની યાદ માં ‘ચાંપાનેર’ અને અણહીલ

ભરવાડની યાદ માં ‘અણહીલપુર પાટણ’ ની થાપની કરી. યારબાદ વનરાજ ચાવડાનો
ઈ.સ.746 માં રા યાિભષેક થયો. વનરાજે પાટણમાં પંચાસરા પા નાથ નું મં દર તથા
પાટણમાં કંથે રી માતાનું મં દર બંધા યું હતું. ANAMIKA ACADEMY


યારબાદના શાસકોમાં યોગરાજ ચાવડા, ેમરાજ, વૈરિસંહ વગેરેનો સમાવેશ થાય છે .

 ચાવડાવંશનો અંિતમ રા : સામંતિસંહ ચાવડા
 સામંતિસંહ ચાવડાનાં ભાિણયાં મૂળરા તેની હ યા કરી ગુજરાતમાં સોલંકી વંશની
સ ા થાપી.
સોલંકી વંશ :- ગુજરાતનો સુવણ યુગ.

થાપક :- મુળરાજ સોલંકી, રાજધાની :- અણ હલપુર પાટણ

મુળરાજ સોલંકી: યાશય અનુસાર મૂળરાજે લગભગ ૫૫ વષ શાસન કયુ.
અને સૌરા નાં રા ગૃહ રપુ અને ક છનાં રા લાખા ફૂલાણીને યુ ધમાં હરા યા.
તેણે લાટ દેશના બાર પને હરા યો તથા શાકંભરી ચૌહાણ રા િવ હરા તથા
આબુનાં પરમાર રા ધરણીવરાહ ને પરા ય આપેલા છે . તેણે પાટણમાં અનેક મંદીરો
અને િસ ધપુરમાં મહાલય નુ િનમાણ કરા યુ હતું.

મૂળરાજ ના અવસાન બાદ તેનો પુ ચામુંડરાજ ગાદી પર આ યો. તે સમય
દર યાન વ ભરાજ િશતળાની િબમારીથી મૃ યુ પામતાં ચામુડરાજે તેના પુ
દુલભરાજને ગાદી સ પી.

દુલભરાજ ૧૨ વષનાં શાસનમાં લાટનાં સામંત કીિતરાજને પરાજય આ યો.
દુલભરાજ અપુ હોવાથી તેના અવસાન બાદ તેના ભાઇ નાગરાજનો પુ ભીમદેવ
પહે લો ગાદી પર આ યો.
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ભીમદેવ સોલંકી થમ ( ઇ.સ. ૧૦૨૨ થી ઇ.સ.૧૦૬૪):
ભીમદેવનાં ગાદી પર બેઠાનાં ૨ વષમાં જ ૧૦૨૬માં મહે મુદ ગઝનવી એ સોમનાથ પર
ચડાઇ કરી. એક િવવરણ મુજબ અણ હલવાડનો રા ભીમદેવ પાટણથી નાસી જઇને
કં થકોટમાં ભરાઇ ગયો. મહમુદ ગઝનવીએ મં દર લૂંટીને પુ કળ દોલત મેળવી. િસંધનાં
ર તે ગઝની પાછો વ ો. યારબાદ ભીમદેવે સૌ થમ સોમનાથનું પ થરનું નવુ
િવશાળ મં દર બંધા યું. તેણે મોઢે રામાં પુ પાવતી ન દના િકનારે સૂયમં દર બંધા યું.
ભીમદેવની રાણી ઉદયમતીએ પાટણમાં સુંદર કોતરણીવાળી ‘રાણકીવાવ” બંધાવી.
ભીમદેવ બાદ રાણી ઉદયમતી નો પુ કણદેવ સોલંકી ગાદી પર આ યો.

કણદેવ સોલંકી થમ : (ઇ.સ.૧૦૬૪ થી ઇ.સ.૧૦૯૪)
તેણે માળવાના રા જયિસંહને હરા યો હતો. તેણે ક ચૂરી રા યશકણને પરા ય
આપી લાટ તી લીધુ હતું. આશાપ ીના આશભીલને હરાવી કણાવતીનગર વસા યુ.
કણરાજ સાગર નામનું સરોવર બંધા યું અને તેના કનારે કણ ર મં દર બંધા યું.

તેણે કણાટકના રા જયકે શી કદંબની પુ ી મયણ ાદેવી (મીનળદેવી) સાથે
િવવાહ કયા હતા. આ ઉપરાંત કણદેવે પાટણમાં કણમે ાસાદ બંધા યો હતો.
કણદેવનું અવસાન થતાં શાસન મીનળદેવીના હ તક આ યું.

મીનળદેવી :
ANAMIKA ACADEMY
- ગુજરાતની થમ મ હલા શાિસકા,
- તેમણે સોમનાથના બાહુલોદ થળે લેવાતો યા ાવેરો માફ કરા યો.
- તેમણે ધોળકામાં યાયના િતક સમું મલાવ તળાવ અને િવરમગામમાં મુનસર
(અધસહ િલંગ તળાવ) અને ગંગાસર તળાવ બંધા યાં.

િસ રાજ જયિસંહ : જ મ થળ : હલાદનપુર (પાલનપુર)
- તેના પાંચ નામ :- િસ , ચંડ, અવંિતનાથ, ચ વત , બાબ રક િજ ં
- સોલંકી વંશનો સૌથી પરા મી અને મુ ી રાજવી.
- તેણે બાબ રયાભૂતને હરાવી બબ રક િજ
- તેણે જૂ નાગઢના રા

નુ િબ દ મેળ યુ.

રા’ નવગણ અને તેના પુ

રા’ ખગારને હરા યા.

પોતાની વાગદ ા રાણક દેવી ને રા’ખગાર પાસેથી છોડાવી પરંતુ તે વઢવાણ
પાસે સતી થઇ. સોરઠના િવજય બાદ પોતાના રા યમાં ભેળવી દઇ િસ ધરાજે યાં
સૂબા તરીકે સજજન મં ીની િનમણૂક કરી.
- તેણે ૧૧૩૬ માં માળવાના રા

યશોવમાને હરાવી ‘અવંિતનાથ’ નુ િબ દ

ધારણ કયુ. િસંધ સરહદ ના િસંધુરાજ વગેરે રા ઓને પણ હરા યાં.
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- સાંભરનો રા

અણ રાજ િસ ધરાજને નમી ગયો, તેથી િસ રાજે પોતાની પુ ી

કાંચનદેવીને તેની સાથે પરણાવી.
- તેણે દિ ણના ચૌલુ ય રા િવ મા દ ય છ ા (પરમદ ક યાણ)ને હરા યો.
- તેણે બુંદેલખંડના ચંદેલ રા મદનવમા સાથે યુ -સંિધ કરી. આમ
િસ ધરાજના પરા મોએ અણ હલવાડના નાનકડા રા યને એક િવશાળ
સા ા યમાં પલટી નાં યુ.ં
- િસ રાજે પાટણમાં સહ િલંગ તળાવ બંધા યું તેના કાંઠે ૧૦૦૮ િશવિલંગ
બંધા યા, ૧૦૮ દેવી મં દર કરા યાં અને િવ

નું દશાવતાર મંદીર કરા યું.

- તેણે િસ ધપુરમાં મૂળરાજ સોલંકીએ બંધાવેલ

મહાલયનો િજણ ાર

કરા યો.
- જસમા ઓડણની દંતકથા સહ િલંગ તળાવ સાથે સંકાળયેલી છે .
- તેણે િસંહપુર (હાલનુ િસહોર) વસા યું.

- િસ રાજે ડભોઇ, વઢવાણ, િઝંઝુવાડા,વીરપુર વગેરે અનેક થાનોએ ક ાઓ
અને કપડવંજ, િશહોર, વીરમગામ વગેરે થળોએ વાવ-તળાવ બંધા યાં હતાં.
-

ીપાલ એ િસ રાજના દરબારનો િસ કિવ હતો. તેણે વૈરોચના પરા ય

નામનો ંથ તથા ‘સહ િલંગ સરોવર’ વગેરે શિ તઓ રચી છે .
- કિવ વા ભ ે વા ભ ાલંકાર, જયમંગલાચાય, કિવિશ ા વગેરે

ંથો

િસ રાજના રા યકાળ દરિમયાન ર યાં હતાં.
- હે મચં ાચાય તેના સમયમાં ‘િસ હે મશ દાનુશાસન’ની રચના કરી અને
હાથીની અંબાડી પર પાટણમાં તેની શોભાયા ા નીકળી.


કુ માળપાળ: (ઇ.સ.૧૧૪૩ થી ૧૧૭૨) (ગુજરાતનો અશોક)
- તેણે અજમેરના રા અણ રાજ અને ક કણના રા મિ કાજુ નને હરા યાં.
- ભાઇ કીિતપાલ અને ઉદયનનો સાથ લઇ સોરઠમાં બહારવટીયાઓને હરા યાં.
- તેણે જૈનધમને રા યા ય આ યો –દા ,જુ ગાર, હંસા પર િતબંધ મુ યો.

- હે મચં ાચાયના ઉપદેશથી તેણે ૧૧૬૦ માં જન
ૈ ધમ અંિગકાર કય અને
પરમાહત નુ િબ દ ધારણ કયુ.

- પાટણમાં કુ માળપાળિવહાર , િ ભુવન િવહાર િવગેરે જૈન મં દરો બંધા યાં.
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-

ભાસ પાટણ માં તેણે પા નાથ નુ જૈન દેરાસર બંધા યું.
લોરના કાંચનિગ ર ગઢ પર કુ મારિવહાર નામે જૈનચૈ ય બંધા યું.
અજયપાળ (ઇ.સ.૧૧૭૩ થી ૧૧૭૬)

- કુ મારપાળનુ મૃ યુ થતાં તેના નાનાભાઇ મ હપાળનો પુ અજયપાળ આ યો.
- તેણે જન
ૈ ધમ તરફનુ પ પાતી વલાણ દૂર કયુ.
- મૂળરાજ બી ( બાળ મૂળરાજ ) (ઇ.સ. ૧૧૭૬થી ૧૧૭૮)
- અજયપાળના અવસાન પછી મૂળરાજની માતા નાિયકાદેવીએ પુ ને સાથે
રાખી શાહબુ ીન ઘોરીને યુ માં હરા યો.
- તેનુ અચાનક અવસાન થતા નાનોભાઇ ભીમદેવ બી શાસાન પર આ યો.

ભીમદેવ બી (ઇ.સ.૧૧૭૮ થી ૧૨૪૨)
- તેણે ૬૩ વષ શાસન કયુ. તેના સમયમાં માળવામાં પરમાર વંશના રા
િવં યવમાએ ધારાનગરીને સોલંકી શાસન થી મુ ત કરી.
- મહમંદ ઘોરીના સૂબા કુ તુબુ ીન ઐબકે ગુજરાત પર ચડાઇ કરી ભીમદેવને
પાટણ પાસે હરા યો હતો. યારબાદ તેણે પાટણ શહે ર ને લૂં ,ુ બા ુ અને પાછો

ચા યો ગયો. રા ભીમદેવ આ સમય દર યાન કોઇ દૂગમાં ભરાઇ ર ો હતો.

સોલંકી વંશનો છે ો રા િ ભુવનપાળ -:
- કમનસીબ ભીમદેવ પછી ઇ.સ. ૧૨૪૨ માં તેનો પુ િ ભુવનપાળ ગાદી પર
આ યો. તેણે મેવાડના રા જૈતિસંહ સાથે યુ કયુ.
- ગુજરાતના સોલકી વંશની સતા અને િત ાનો અંત આવી ચૂકેલો હતો. યાર
પછી યા પ ીના વાઘેલા વંશનો શાસનકાળ શ થયો.

વાઘેલા વંશ (ઇ.સ.૧૨૨૬ થી ૧૨૯૯)-:
થાપક :- િવસળદેવ વાધેલા. તેણે િવસનગર શહે ર વસા યું .
અણ રાજ કુ માળપાળનો સગો માિસયાઇ ભાઇ થતો હતો. કુ માળપાળે તેને
સામંત બના યો હતો અને યા પ ી નામનુ ગામ ભેટ આ યુ.ં
અણ રાજ (આનાડ ઼) નો પુ લવણ સાદ ખૂબ તાપી હતો. પોતાના
પરા મથી તેણે પોતાના મંડળનો િવ તાર વધાય અને ધોળકા ગામ વસાવી યાં
પોતાની રાજધાની થાપી. લવણ સાદનો પુ વીરધવલ પણ બુિ શાળી અને
પરા મી હતો.
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લવણ સાદે વ તુપાલને મં ી તરીકે િન યો હતો. ૧૨૫૨માં વ તુપાલને સૂબા
તરીકે ખંભાત મોક યો. વ તુપાલે લાટના રા ના શંખને હરા યો અને સમ લાટ
િવ તાર પર વાઘેલાઓની સતા થાપી.
અ ય સેનાપિત તેજપાલે ગોધરાના રા ધૂંધલ હરા યો.

વ તુપાલ તેજપાલે ઘણાં મં દરોનુ િનમાણ કરા યું. વ તુપાલે આબુ પર
‘લૂણગવસ હ’ 1230 માં બંધા યું. આ ઉપરાંત તેણે ‘સુરથો સવ’ અને ‘કીિતકૌમુદી’
નામના બે મહાકા યો રચેલાં છે .

િવસલદેવ વાઘેલા (62-1244) :
- િ ભુવન પાળનું અવસાન થતાં િવસલદેવે 1244 માં પાટણની ગાદી મેળવી.
1247 સુધી તેજપાલ તેનો મહામા ય હતો. તેના અવસાન બાદ નાગડને મહામા ય
બના યો.
- તેણે માળવાના રા ને હરા યો હતો. તેણે દિ ણમાં િસંઘણના સૈ ય પર િવજય
મેળ યો. આ ઉપરાંત તેણે મેવાડના તેજિસંહને હરા યો.
- તેણે ઉ ર ક કણના રા િશલાહાર અને હોયસાળ રા ઓને હરા યાં.
- તેણે ડભોઈના વૈ નાથ મં દરનો િજણ ાર કરા યો હતો.
- િવસલદેવના જ સમયમાં 1312 થી 1315 સુધી ભીષણ દુ કાળ પ ો. હતો યારે
ક છના વિણક જગડુ શાએ પુ કળ મદદ કરી હતી.
- િવસલ દેવે િવસનગર શહે ર વસા યું અને ‘અપરાજૂ ન’ અને ‘અિભનવિસ રાજ’
એવાં િબ દો ધારણ કયા હતાં.
- િવસલ દેવ ની રાણીનું નામ નાગ દેવી હતું. પુ ન હોવાથી તેણે પોતાના
મોટાભાઇ તાપમ ના પુ અજુ નદેવને ગાદી સ પી.
અજુ દેવ વાઘેલા (1262 થી 1275)
- અજુ નદેવને રાજવી તરીકે નો ઉ ેખ કરતો એક િશલાલેખ ક છમાંથી મ ો છે .
તે પરથી જણાય કે તેની સ ા ક છ-સૌરા સુધી હતી.
સારં ગદેવ વાઘેલા (1275 થી 1296)
- તેણે માળવાના રા ઓને હરા યા હતાં.
- તેણે યાદવ રા રામચં (દેવિગ ર) ને હરા યો હતો.
- તેના સમયમાં સોમનાથનો િવશાળ પાયા પર ણ ાર થયો.
- સારંગદેવના અવસાન બાદ તેના મોટાભાઈ રામદેવનો પુ કણદેવ ગાદી પર
બેઠો.

 કણદેવ વાઘેલા (રાયકરણ / કરણ ઘેલો) : (1296 થી 1299)
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તે ગુજરાતનો છે ો રજપૂત રા હતો. તેના સેનાપિત માધવે અ ાઉદીન
િખલ ને ગુજરાત પર આ મણ કરવાનું આમં ણ આ યું. નંદશંકર તુળ શંકર
મહે તાએ તેના વન પરથી “ કરણઘેલો “ નામની નવલકથા લખી હતી. જે
ગુજરાતી ભાષાની થમ નવલકથા છે .

 ગુજરાતનો મ યકાલીન ઈિતહાસ
ગુજરાતમાં મુિ લમ સ ાના શાસનના ણ િવભાગ પાડી શકાય.
૧) દ હી સ તનતની સ ા. (1299 થી 1405)
૨) વતં સુલતાનોની સ ા. (1405 થી 1572)
૩) મુઘલ સ ાનો યુગ (1572 થી 1760)
આ માણે લગભગ 5 સદીઓ સુધી ગુજરાતમાં મુિ લમ સ ા થપાયેલી રહી.

ગુજરાતમાં દ હી સ તનત.
ખલ વંશ
૧) અલાઉ ીન ખલ :- અલાઉદીન ખલ સા ા યવાદી હતો. ગુજરાતની નબળી
રાજકીય િ થિત પારખીને 23 ફે ુઆરી 1299 ના રોજ ઉલુઘખાન અને નુસરત ખાનને
ગુજરાત પર આ મણ કરવા માટે મોક યા. મેવાડના ડું ગરાળ માગ કૂ ચ કરીને ખલ નુ
લ કર મોડાસા પહ યું.
- યાંથી લ કર આશાવલમાં પહ યું. િવજેતા સૈ યએ હવે ગુજરાતના પાટનગર
અણહીલવાડ પાટણ તરફ કુ ચ કરી. િવના મુ કે લીએ ખલ લ કરે પાટણ ક જે કયુ.
- ઈ લામના લ કરને રા કણદેવનો પુ કળ ખ નો, હાથીઓ અને ીઓ હાથે લાગી.
અને તેમાં કણદેવની પ ની કમલાદેવી પણ હતી. પાટણને લૂં ા પછી ખલ લ કરે
સોમનાથ મં દર લૂં ુ. અને િશવલ ગના કટકા કરી દ હી લઈ જવામાં આ યું. યારબાદ
સોમનાથથી નુસરતખાન ખંભાત તરફ ગયો.અને તેને કબજે કયુ.
- નુસરતખાનને યાં મલેક કાફુર મ ો. ઉલુઘખાન સૌરા માં જ ર ો હતો. તેણે
સૌરા ના ઘણા નગરો પર કબ મેળવીને લુ ાં હતાં. યાર પછી બ ે સેનાપિતઓ
આશાવલમાં ભેગા મ ા. ર તામાં આબુ માગ જતાં કા હડદેના ઝાલોર પર આ મણ કયુ.
લ કર પાછુ જતાં કણદેવ પુનઃશાસન પર આ યો.
- કણદેવની પ ની કમલાદેવી જે અલાઉદીનના જનાનખાનામાં હતી. તેણે પોતાની પુ ી
દેવળદેવીને ગુજરાત માંથી દ ી લાવીને પાટવીકું વર િખજરખાન સાથે પરણાવવાની
ઈ છા દશાવી.
- ઈ.સ. 1204 – 05 માં અલાઉદીને મલીક અહમદ ઝંપનને પાટણ પર આ મણ
કરવાનો હુ કમ કય . રાતોરાત કૂ ચ કરીને લ કર પાટણ આવી પહ યું. કણદેવ ફરી નાસી
ગયો. તે દેવિગ રના રા ને શરણે ગયો. પરંતુ અલાઉદીનખાનના ભાઈના કારણે યાં
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આશરો મ ો નહી. પાટણથી દેવિગ ર તરફ જતાં દેવળદેવી અને તેનો રસાલો
અ ાઉદીનની લ કરની ટુ કડીના હાથે પકડાઈ ગયા. તેને દ હી મોકલવામાં આ યાં.
યારબાદ અ ાઉદીને પોતાના બનેવી અલપખાનને ગુજરાતના સુબા તરીકે ની યો.
- મલેકકાફુરે અ ાઉદીનના કાન અલપખાન સામે ભંભેયા. અને નવે બર 1315 માં
અલપખાનને પાછો બોલાવવામાં આ યો. બાદમાં મલેક કાફુરે તેને મરાવી ના યો.
- 1316 માં અલાઉદીનનું અવસાન થતાં ગુજરાતમાં બળવાખોરોની સ ા મી.
યારબાદ 1320 માં ગાઝી મિલકે તુઘલખ વંશની થાપના કરી.
૨) તુઘલખ વંશ :- થાપક:- યાસુદીન તુઘલખશાહ (ગાઝી મિલક)
- તેણે મલેક તાજુ ીનને ઝફરખાનનો િખતાબ આપીને ગુજરાતના સુબા તરીકે િનમણૂક
કરી.
- યારબાદ મહંમદ તુઘલખે ગુજરાતમાં સેનાપિત તરીકે મિલક અહે મદ િબન અયાઝની
િનમ ંક કરી. યારબાદ મિલક મુકાબીલને સુબો બનાવવામાં આ યો.
યારબાદ આવેલાં ફરોઝશાહ તુઘલકે મલેક સુલતાનીને ગુજરાતનો સુબો
બના યો. આ મલેક સુલતાનીને ઝફરખાને 1407 માં મારીને ગુજરાતમાં વતં
મુિ લમ સ તનતની થાપના કરી.

ગુજરાતમાં વતં મુિ લમ સ તનત -:
તાતારખાન (મહંમદશાહ પહે લો) :- તે મુઝ ફરશાહ પહે લાનો પુ હતો. તે
સુલતાન મહંમદ તુઘલક બી નો એક અગ યનો ઉમરાવ હતો. આ દર યાન
તાતારખાન નું અવસાન થયું. અને ઝફરખાન મુઝ ફરશાહ પહે લાનો િખતાબ ધારણ
કરી ગાદી પર આ યો.
મુઝ ફર શાહ પહે લો :- ગુજરાતમાં સૌ થમ વતં મુિ લમ રા યની
થાપના કરી .
અહે મદશાહ પહે લો :- વતં મુિ લમ સ તનતનો ખરો/વા તિવક થાપક.
- મૂળનામ -:અહે મદખાન
- િપતા તાતારખાનનું અવસાન થયું યારે તે મા 13 વષનો હતો.
- તે 10 યુઆરી 1411માં નિસ ીન અહે મદશાહ નો િખતાબ ધારણ કરી 19
વષ ની વયે ગાદી પર આ યો.
- તેણે જૂ નાગઢનાં રા રા’માંડિલક ને હરા યો.
- તેણે માળવા, ચાંપાનેર, ઇડર વગેરેનાં રા ઓને હરા યા .
- તેણે 26 ફે ુઆરી 1411 નાં રોજ અમદાવાદની થાપના કરી. આ ઉપરાંત
તેણે 1427 માં હાથમતી નદીના કનારે અહમદનગર (હાલનું હંમતનગર) ની
11

થાપના કરી. આ નગરની ઈમારત ભ નો િક ો મા મિ જદ અને ણ દરવા
હતા.
- અમદાવાદ ટં કશાળમાં ધાતુના િસ ા પડાવનાર થમ શાસક હતો.

યાસુ ીન મહંમદ શાહ :- તેણે ઇડર અને વાગડનાં દેશો પર આ મણ કયુ.

સુલતાન કુ તુબુદીન અહે મદ શાહ (અહે મદ શાહ બી ):- તેણે અમદાવાદમાં હોજે કુ તુબ (કાંકરીયા તળાવ) બંધા યું.
- આ ઉપરાંત કુ તુબુદીન ની મિ જદ ‘ દ હી ચકલામાં’ બંધાવી. આથી
ઈિતહાસકારો તેને ગુજરાતના ‘શાહજહાં’તરીકે ઓળખાવે છે .

નસી ીન મહે મુદ શાહ:- મુિ લમ સ તનતનો ે રાજવી -:‘ગુજરાતનો અકબર’
- મૂળનામ :- ફતેહખાન : ઉપનામ :- મહે મુદ બેગડો. * રાજધાની :ચાંપાનેર.
- તેણે 1467 માં જૂ નાગઢમાં ચૂડાસમા વંશના રા ‘રા’માંડિલક’ ને હરાવી
જૂ નાગઢનું નામ ‘મુ તુફાબાદ’ રા યું. યારબાદ તેણે પાવાગઢના રા ‘પતઈ
રાવળ’ ને હરાવી પાવાગઢ તી લીધું અને તેનું નામ ‘મહં મદાબાદ’ રા યુ.ં
યારબાદ તેણે વા ક નદીના કનારે મુહંમદાબાદ બંધા યું જે આજે મહે મદાવાદ
તરીકે ઓળખાય છે . મહે મદાવાદમાં ભ મ રયો કૂ વો બના યો.
- તેણે 1473માં ારકા પર કબ લીધો. ારકા પર િવજય મેળવનાર તે થમ
મુિ લમ સુલતાન હતો.
- તેણે પોટુ ગીઝોને નૌકા યુ માં હરા યા. ચેવલ બંદર પર ફરંગીઓને હરા યા
હતા.
- તેણે સરખેજના રો ઓનું બંધારણ કરા યું. તેણે રાણી કમતીની મિ જદ,
જૂ મા મિ જદ, કે વડા મિ જદ, ખજૂ રી મિ જદ, લીલાગુંબજની મિ જદ વગેરેની
થાપના કરાવી .
- તેણે ચાંપાનેરનો િક ો નવેસરથી બંધાવી ‘જહાંપનાહ’ નામ આ યું આ ઉપરાંત,
તેણે ‘ચાંદો-સૂરજ મહે લ’ બંધા યો.
- તેના જનાનખાનામાં કામ કરતી બાઈ ીહ ર રે 1499માં ‘દાદાહ રની વાવ’
બંધાવી હતી, આ, ઉપરાંત તેના આદેશથી 1499માં વીરિસંહની રાણી ડાબાઈ માટે
મોહંમદ બેગડાએ અડાલજની વાવનું િનમાણ કરા યું હતું.
- મહંમદ બેગડો, તેની બેગમ અને તેના શાહ દાઓની મ ર સરખેજ રો માં
આવેલી છે . શેખ અહે મદ ખટુ ગંજ બ ની પણ મ ર સરખેજ આવેલી છે . તેઓએ
ગુજરાતમાં થી સૌ થમ ગળીનો િનકાસ કરા યો હતો.
12

મઝ ફરશાહ બી :- (સંત સુલતાન) (મહંમદ બેગડાનો પુ )
- તેણે વડોદરા પાસે દોલતાબાદ નામનું નગર વસા યું .
- તેનાં સમયમાં બાબરે ગુજરાત પર આ મણ કયુ .પરંતુ ફા યો ન હ.
- દવ ખાતે પોટુ ગીઝોને વેપાર કરવાની પરવાનગી આપીને ભૂલ કરી.

સુલતાન મુઝ ફરશાહ ી :- ગુજરાતના મુિ લમ શાસનનો છે ો સુલતાન .
- તેના વ ર ઈિતમાદખાને મુધલ સ ાટ અકબરને ગુજરાત પર આ મણ કરવા
િવનંતી કરી. 1572માં અકબરે સૈ ય સાથે ગુજરાત પર આ મણ કરી િવજય
મેળ યો અને ગુજરાતમાં મુિ લમ શાસનનો અંત આ યો અને મુઘલ સલતનત શ
થયું.


ગુજરાતમાં મુઘલ યુગ
અકબર: ગુજરાત પર િવજયની યાદમાં તેણે ફતેહપુર િસ ી ખાતે ‘બુલંદ
દરવા ’ નું િનમાણ કરા યું. તેણે મુઘલ શાહ દાઓને સૂબાઓ તરીકે િનયુ તી કરી.
ગુજરાત ાંતની વહીવટી યવ થા ગોઠવી . ાંતના દીવાન રા ટોડરમલે
જમીનની ત માણે મહે સૂલ ઉઘરાવવાની પ િત દાખલ કરી . અનાિમકા એકે ડમી

જહાંગીર:
- તેણે અં ેજ િતિનિધ ‘ટોમસ રો’ ને વેપાર કરવાની પરવાનગી આપતાં
અં ે એ 1613 માં સુરતમાં પોતાની થમ વેપારી કોઠી થાપી. ગુજરાતની
મુલાકાત દર યાન અમદાવાદની ઘૂળ અને ગરમીથી પરે શાન થઈ જહાંગીરે
અમદાવાદને ‘ગદાબાદ’ એટલે કે ‘ધૂિળયુ’ં શહે ર ક .ું

શાહજહા:
- તે ઘણો સમય ગુજરાતના સૂબા તરીકે ર ો .
- તે સમય દર યાન અમદાવાદમાં ‘શાહીબાગ’ અને ‘મોતીશાહી’ મહે લની
થાપના કરી .

ઔરં ગઝેબ :
- તેનો જ મ દાહોદમાં થયો હતો. તે ુ ર, ઘાતકી અને અસ હ રા હતો. તેણે
હોળી-ધૂળેટી જવ
ે ાં તહે વારો પર િતબંધ મૂ યો, તેનાં સમયમાં જિજયાવેરો પુનઃ
શ કરવામાં આ યો. તેનાં સમયમાં િશવા મહારાજે ‘બાબુલ મ ા’ તરીકે
ઓળખાતાં સુરતને બે વાર (૫મી
યુ. ૧૬૬૪ અને ૨ ઓ ટો. ૧૬૭૦)
લૂં ું હતું, ઔરંગઝેબના અવસાન બાદ મુઘલ સ ા નબળી પડી, અને રા યનું તં
વેર-િવખેર થયું. આ તકનો લાભ લઈ કે ટલાંક િવ તારમાં મરાઠાઓ શાસનકતા
બની બેઠા. અનાિમકા એકે ડમી
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ગુજરાતનો અવાચીન ઈિતહાસ.
મરાઠા શાસનકાળ: 1707માં ઔરંગઝેબનું અવાસાન થતાં મુઘલસ ા નબળી
પડી. ગાયકવાડી શાસકો અને પુનાના પે ાઓના હુમલાઓ મુઘલો અટકાવી શ યા
ન હ. આ અરસામાં સુરત અને ખંભાતના બંદરોની હોજલાલી અ ત પામી.
વડોદરાના દામા રાવ ગાયકવાડના પુ ો વ ચેના કલહનો લાભ લઈ અં ે એ સુરત
અને ભ ચમાં પોતાની સ ા થાપી દીધી. ભારતના કુ લ 562 દેશી રા યોમાંથી
ગુજરાતમાં નાના-મોટા 366 દેશી રા યો હતાં, તે પૈકી વડોદરા રા ય સૌથી મોટું અને
ગિતશીલ દેશી રા ય હતું. સયા રાવ ગાયકવાડ ી ના સમયમાં તમામ ે ોમાં
ગિત થઈ. અને ન ધપા િવકાસ થયો.

1818માં પે ાઈનો અંત આવતાં િ ટશ ઈ ટ ઈિ ડયા કંપની સવ પરી સ ા
બની. કં પનીને ગુજરાતના મળેલા દેશો 5 િજ ાઓમાં વહચાયેલાં હતાં. 1853માં
િસંઘીયાએ પંચમહાલ િજ ો, પાવાગઢ અને ચાંપાનેરના દેશો િ ટશ સરકારને
સ યા.

સયા રાવ ગાયકવાડ -: તેમના સમયમાં ગુજરાતનો સૌથી વધુ િવકાસ થયો.
- ાથિમક િશ ણ મફત અને ફરિજયાત હે ર થયુ.ં
- તેમના સમયમાં વડોદરામાં ગુજરાતનું થમ રે ડયો કે શ થયુ.ં
- સયા રાવ ગાયકવાડ ી એ ગુજરાતનો વ હવટ ગુજરાતીમાં કરા યો.

અં ે ની સ ા ભારતની
પર મતી ગઈ, તેમ તેમ
માં અસંતોષ પેદા
થયો. ૧૮૫૭માં તે િવ લવ વ પે પરાકા ાએ પહ ય .

૧૮૫૭નો િવ લવ

દ હીના છે ા બાદશાહ બહાદૂરશાહ ઝફર સાથે અં ે નો અનુિચત યવહાર,
અયો યાના નવાબ અને તેની
પર જુ લમ, સરકારની ખાલસાનીિત, બા રાવના
દ કપુ નાના સાહે બને હડહડતો અ યાય તથા ઝાંસીની રાણીને અ યાય વગેરે
કારણો રાજકીય પ રબળ બ યા .
યારે અં ે ની ધાિમક સુધારાઓની િનિત અને એન ફ ડ રાઈફલમાં ગાય
અને ડુ રની ચરબી ધાિમક કારણો બ યા. ઉ ર ભારતમાં શ થયેલો આ િવ લવ
ગુજરાત સુધી પહ યો.

૧૮૫૭ના િવ લવમાં ગુજરાતનો ફાળો -: અનાિમકા એકે ડમી
- ગુજરાતના નાંદોદ, દાહોદ, ગોધરા, રે વાકાંઠા તથા મહીકાંઠાનો દેશ ાંિતમાં
ડાયા, ગુજરાતમાંના કુ લ ાંિતકારીઓ પકડાયાં 15, તેમાંના ચાર ને તોપના
મ એ ચઢાવવામાં આ યા, 9 ને કે દ તથા એકને કાળા પાણીની સ થઈ.
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- ગુજરાતમાં 1857ના િવ લવની શ આત અમદાવાદમાં લ કરની 7મી ટૂ કડીએ
જૂ ન – 1857માં કરી, 1857ની 9મી જૂ લાઈએ 7 જણાએ દા ગોળાનો ભંડાર

કબજે કરવા ય ન કય , પણ તે િન ફળ જતાં તમામને ફાંસીએ લટકાવવામાં
આ યા.
- જુ લાઈમાં પંચમહાલના દાહોદ,
ભીલ અને નાયકડા
કરી.

લોદ તથા ગોધરાના હંદી સૈિનકોએ કોળી

િતના લોકોની મદદથી કે ટલીક સરકારી કચેરીઓ કબજે

- લૂણાવાડામાં બળવાની ગંધ આવતાં અં ે એ આખા ગામને આગ ચાંપી.
- આણંદના મુખી ગરબડદાસ પટે લે ખાનપુરના ઠાકોર
કોળી, ભીલ અને નાયકડા

િતના લોકોને ભેગા કરી અં ે

કય , અં ેજ લ કરનો સામનો કરવામાં માલા

વાભાઈના સહકારથી
િવ

સં ામ શ

ષી અને કૃ ણદાસ દવેએ

મહ વનો ફાળો આ યો.
- ઓગ 1857માં રાજપીપળાના નાંદોદના હંદી સૈિનકોની ટુ કડીએ સં ામ
કયો, યારે માચ 1857માં ઉમરપુરના

ધા માણેકના નેતૃ વમાં ઓખા મંડળના

વાઘેરોએ સં ામ કય . Anamika Academy 9979 9979 45
- ડસે બર – 1858માં તા યા ટોપે તેમના લ કર સાથે ગુજરાતમાં આ યાં હતા.
અને પંચમહાલમાં 15 દવસ રોકાયાં હતા.
- આ િવ લવ િન ફળ જતાં 1858માં ઈ ટ ઈિ ડયા કંપની પાસેથી િ ટીશ તાજે
ભારતનો વ હવટ સંભાળી લીધો. 1860માં આવકવેરો શ કરતાં સુરતના
વેપારીઓએ આંદોલન ચલા યું હતું. 1878માં લાઈસંસ ટે સના િવરોધમાં પણ
સુરતમાં આંદોલન થયું હતું.
- સુરતના દુગારામ મહે તા તથા મહીપતરામ કરસનદાસ મૂળ વગેરે એ
સામાિજક સુધારણા ે ે ાંિતકારી પગલાં ભયા.
- રણછોડલાલ છોટાલાલ ર ટયાવાળાએ અમદાવાદમાં સૌ થમ કાપડની મીલ
શ કરી. 1871માં સુરત તથા ભ ચમાં અને 1872માં અમદાવાદમાં
સમાજ
નામથી રાજકીય સ ા થાપી. 1884માં અમદાવાદમાં ગુજરાત સભાની થાપના
થઈ.
ક ેસનો જ મ: એ.ઓ. ુમની ેરણાથી 1885ના ડસે બરની 28મી
તારીખે બપોરે મુંબઈની એક ગુજરાતી સં થા ગોકળદાસ તેજપાલ સં કૃ ત
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મહાિવ ાલયના મકાનમાં સૌ થમ સભા મળી, આ અિધવેશનમાં કુ લ 72
િતિનિધઓ હતાં, આ અિધવેશન ણ દવસ ચા યું તેના થમ મુખ યોમેશચં
બેનજ હતાં, બીજુ ં અિધવેશન દાદાભાઈ નવરો ના મુખપદે કલક ામાં અને ીજુ ં
મ ાસમાં બદ ીન તૈયબ ના મુખપદે ભરાયું.
- ક ેસના નીચે મુજબના અિધવેશનો ગુજરાતમાં ભરાયાં હતાં.
થળ
સાલ
અય
૧૯૦૨
સુરે નાથ બેનર
અમદાવાદ
૧૯૦૭
રાસિબહારી ઘોષ
સુરત
૧૯૨૧
હકીમ અજમલખાન
અમદાવાદ
૧૯૩૮
સુભાષચં બોઝ
હ રપુરા
૧૯૬૧
નીલમ સં વ રે ી
ભાવનગર
૧૯૬૮
એસ. નીજિલંગ પા
અમદાવાદ
- આમ આઝાદી પહે લાં વતમાન ગુજરાતમાં ૪ અિધવેશનો ભરાયાં .

ગુજરાતમાં સશ

ાંિત :-


ગુજરાતમાં સશ ાંિતની ેરણા અરિવંદ ઘોષ પાસેથી અંબુભાઈ પુરાણીને
મળી હતી, તેમણે ગુજરાતમાં ઠે ર ઠે ર યાયામ વૃિ ઓ શ કરી. 13 Nov. 1909ના
રોજ અમદાવાદના રાયપુર દરવા પાસે વાઈસરોય લોડ િમ ટો પર બો બ નાખવામાં
આ યો હતો.

1916માં મગનભાઈ ચતુરભાઈ પટે લે અમદાવાદમાં હોમ લલીગની શાખા
થાપી હતી. માંડવી (ક છ)ના યામ કૃ ણ વમાએ ગલે ડમાં ાંિતકારી વૃિ ઓ
આદરી. તેમણે લંડન ખાતે “ ઈિ ડયન હોમ લ લીગ “ અને “ઈિ ડયા હાઉસ” ની
થાપના કરી. લ મડીના સરદાર િસંહ રાણા વગેરેએ િવદેશમાં ાંિતકારી.

દુલાલ યાિ ક આયલ ડની ાંિતમાં ભાગ લઈને આ યા અને ગુજરાત માંથી
સૌ થમ તૈયાર થયેલ ભારતનો ઝંડો જમનીના ટુ અડ ગાડમાં લહે રાવવા તેઓ
અં ે ની નજર છુપાવી લઈ ગયા. યાં માદામ િભખાઈ કામાએ ભારતનો ઝંડો
ફરકા યો. અનાિમકા એકે ડમી

ગાંધી નું આગમન :1915માં ગાંધી ભારતમાં આ યા. 1 વષ સુધી ભારત મણ કરી તેઓએ
ભારતના વતમાન પાસાઓ ઉપર યાન આ યું, આ યા ા કરવાની સલાહ તેમના
રાજકીય ગુ ગોપાલ કૃ ણ ગોખલેએ આપી હતી, આ અગાઉ શેખ અ દુ ાની પેઢીમાં
ગાંધી નોકરી કરવા માટે દિ ણ આ કા રહી આ યા હતાં, 1894 માં તેમણે
દ.આ કા નાતાલની કોટમાં સૌ થમ હં દી વકીલ તરીકે વેશ મેળ યો, યાં તેમણે
ફિન સ આ મ અને ટો સટોય ફામની રચના કરી. યાંના ભારતીયોના ોને વાચા
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આપી, હંદીઓનો મતાિધકાર પાછો ખચી લેવાના કાયદાનો િવરોધ કરી નાતાલ
ઈ ડીયન ક ેસની થાપના કરી, તેમની માંગણીઓ સરકારે મંજૂર કરતાં તેઓ
1915માં ભારત પાછા આ યાં, અને ભારત મણ બાદ 25 ી-પુ ષો સાથે
વણલાલ બે ર ટરના મકાનમાં સ યા હ આ મ(કોચરબ)ની થાપના કરી.
કોચરબમાં મરકી( લેગ)ની િબમારી ફે લાતાં સાબરમતી આ મ થાળાંતર કયુ.

મહા મા ગાંધી

જ મ થળ :- પોરબંદર (કીિતમં દર) (વડોદરામાં પણ કીિતમં દર છે જે કળા
સાથે સંકળાએલ છે . એને અને આને કોઇ કને શન નથી.)

પૂ નામ :- મોહનદાસ કરમચંદ ઉ મચંદ(ઓતા ) ગાંધી.

માતાનુંનામ :- પૂતળી બાઈ

બાળપણનો અ યાસ રાજકોટની આ ેડ હાઈ કૂ લમાં

કોલેજનો અ યાસ ભાવનગરની શામળદાસ શામળદાસ કોલેજમાં

સાબરમતી આ મ ખાતેનું િનવાસ થાન :- હદયકું જ તરીકે ઓળખાયું

તેમની આ મકથા :- સ યના યોગો.

જહોન ર કીનના પુ તક “અન ટુ ધી લા ટ” થી તેઓ ભાિવત હતા તેના
પરથી તેમણે “સવ દય” નામ નુ પુ તક લ યું.

ગાધી ને સૌ થમ વાર “સટ પીટસબગ” નામના ટે શન પર રંગભેદની
નીિતનો સામનો કરવો પ ો.

ચાર પુ : હ રલાલ, મિણલાલ, રામદાસ અને દેવદાસ

તેમનો પાંચમો પુ :- જમનાલાલ બ જ ; અંગત સલાહકાર :- મહાદેવભાઈ
દેસાઈ.

રાજકીય ગુ :- ગોપાલકુ ણ ગોખલે. * આ યાિ મક ગુ :- ીમદ
રાજચં (જ મ થળ: વવાણીયા)

દિ ણ આ કામાં ગાંધી “ઈિ ડયન ઓિપિનયન” અખબાર ચલાવતા.

તેઓ એક વખત I.N.C.ના મુખ રહી ચુ યા છે . (૧૯૨૪-બેલગાંવ)

ગાંધી એ િવરમગામની જકાતબારીની થા તથા અમદાવાદમાં િમલ મજૂ રોના
પગાર વધારાની માંગણી બાબતે હડતાલ પાડવાની સલાહ આપી .

1917માં ખેડા િજ ામાં તથા ચંપારણ(િબહાર) ખાતેના ખેડૂતોના ો બાબતે
સ યા હમાં સફળતા મળી .

તેમણે નવ વન અને યંગ ઈિ ડયા માિસક ઈ દુલાલ યાિ ક પાસેથી મેળવી
તં ીપદ સંભા ું.

•મુ યુ :- દ હીમાં િબરલાભવન ખાતે, નાથુરામ ગોડસેના હાથે. તેમની પ ની
ક તૂરબા અને અંગત સલાહકાર મહાદેવભાઈ દેસાઈનું મૃ યુ પૂણમ
ે ાં આવેલા
આગાખાન મહે લ માં થયું.
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કે ટલીક અ ય મહ વની ઘટનાઓ:

1919માં પસાર થયેલા રોલેટ એ ટ િવ
ગુજરાતમાં છ એિ લના રોજ
અમદાવાદ અને ન ડયાદમાં હડતાલ પડી, 13 April ના રોજ આણંદમાં હડતાલ પડી,
હંસાના ાયિ ત પે ગાંધી એ અમદાવાદમાં 3 દવસ ઉપવાસ કરી શાંિત થાપી.
અસહકાર આંદોલનના ભાગ પે ૧૮ ઓ ટોબર ૧૯૨૦ના રોજ અમદાવાદમાં ગૂજરાત
િવ ાપીઠ ની થાપના કરવામાં આવી, ગાંધી તેના થમ કુ લપિત બ યાં.

૧૯૨૩માં બોરસદ તાલુકામાં નાખવામાં આવેલા પોિલસ ખચના વધારાના
કરનો
એ િવરોધ કય . આ સ યા હમાં દરબાર ગોપાળદાસના મુખપદે રચાયેલી
સં ામ સિમિતનો િવજય થયો.

ગાંધી એ 1917માં ભ ચના ગંગાબેન મજૂ મદારને ર ટયો શોધી લાવવાની
જવાબદારી સ પી, આ રટીયો સૌ થમ િવ પુર ગામમાંથી મળી આ યો.

૧૯૨૮માં સુરત િજ ાના બારડોલી તાલુકામાં જમીન મહે સૂલમાં 22%ના
વધારાના િવરોધ માટે સ યા હની જવાબદારી ગાંધી એ વ ભભાઈ પટે લને સ પી,
બારડોલીની ીઓએ વ ભભાઈને સરદારનું િબ દ આ યું.

૧૨ ઓ ટોબર ૧૯૨૮ના રોજ અમદાવાદની ગુજરાત કોલેજના કે ટલાક
િવ ાથ ઓએ સાયમન કિમશનના િવરોધમાં હડતાળ પાડી, અને પરી ાનો બ હ કાર
કય , કોલેજના આચાય ોફે સર િસરાજે વેરવૃિ રાખતાં િવ ાથ ઓએ 39 દવસની
હડતાળ પાડી.

૩૦
યુઆરી ૧૯૨૯ના રોજ દેશભરની કોલે એ હડતાળ પાડી અિખલ
ભારતીય ગુજરાત કોલેજ દનની ઉજવણી કરી.

સિવનય કાનૂન ભંગ આંદોલન 1930ના ભાગ પે 12 માચ ના રોજ ગાંધી એ
પોતાના ૭૮ સાથીઓ સાથે અમદાવાદના સાબરમતી આ મથી શ આત કરી, અને
લલકાર કય કે “કાગડા કૂ તરાના મોતે મરીશ, પણ વરાજ લીધા િવના પરત ન હં
ફ ં ”.

6 એિ લ ના રોજ દાંડી મુકામે પહ ચી મીઠાના કાયદોનો ભંગ કય , શ આતમાં
આ કૂ ચ ખેડા િજ ાના બાદલપુર જઈ દ રયાનું પાણી ઉકાળી મીઠું બનાવવાની યોજના
હતી, પરંતુ ક યાણ મહે તાએ દ રયાિકનારે દાંડીનું નામ સૂચ યું, અને ગાંધી એ
તેનો વીકાર કય .

દાંડીકૂ ચ દર યાન ગાંધી ની ધરપકડ થતાં અ બાસ તૈયબ એ આગેવાની
લીધી, તેમની ઘરપકડ થતાં સરો ની નાયડું એ આગેવાની લીધી, આ ઉપરાંત તેમણે
સુરત િજ ાના ઘરાસણા સ યા હની પણ આગેવાને લીધી હતી.

બારડોલી અને બોરસદ તાલુકામાં ના-કરની લડત ચાલી, ધોલેરા અને
િવરમગામ પણ મીઠાના કાયદાભંગના કે ો બ યાં.
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યારબાદ યિ તગત સ યા હ 1940 દર યાન ગુજરાતમાંથી સરદાર પટે લ,
મોરાર દેસાઈ, ચંદુલાલ દેસાઈ, કનૈયાલાલ દેસાઈ વગેરેની ધરપકડ થઈ.

3 માચ 1941 સુધીમાં ગુજરાતમાંથી 296 સ યા હીઓની ધરપકડ થઈ.

8 ઓગ 1942ના રોજ મુંબઈમાં મળેલી મહાસિમિતની બેઠકમાં અં ે હંદ
છોડોનો ઠરાવ પસાર કરવામાં આ યો.

9 ઓગ થી ધરપકડ થયેલ નેતાઓની િવરોધમાં અમદાવાદની મીલો, બ રો
તથા શાળા કોલે માં 105 દવસની હડતાલ પડી. તે જ દવસે અમદાવાદના
ખા ડયામાં થયેલા ગોળીબારમાં ઉમાકાંત કડીયા શહીદ થયો, તથા ગુજરાત કોલેજ
સામે વીર િવનોદ કનારીવાલા શહીદ થયો, 18 ઓગ ની સાંજ ે અડાસ ટે શન પાસે
વડોદરાના પાંચ યુવાનો પોિલસ ગોળીબારથી શહીદ થયાં.

દર 10મી ઓગ એ ગુજરાત કોલેજના વેશ ાર પાસે શહીદ િવનોદ
કનારીવાલાની ખાંભી આગળ ધાંજિલ અપણ કરાય છે , ખાંભી ઉપર “ દન ખૂન કે
હમારે યારો ન ભૂલ ના” એવું લખાણ કોતરે લું છે .

ગુજરાતમાં અનેક થળોએથી ગટ થતી ગુ પિ કાઓમાં ચળવળના
સમાચાર અને કાય મો આપવામાં આવતા હતાં. અમદાવાદમાંથી બી.કે . મજમુદાર,
રતુભાઈ અદાણી ભાંગફોડની વૃિતઓનું સંચાલન કરતા હતા. કશોરીલાલ
મશ વાળાએ 23 ઓગ ના ‘હ રજન’ અંકમાં ભાંગફોડની પરવાનગી આપતું
લખાણ કટ કયુ.

અંતે તીય િવ યુ ધ પુ ં થતાં 15 ઓગ 1947 ના રોજ ભારત વતં
થયું.

જૂ નાગઢનો

:


આઝાદી બાદ ૫૬૨ દેશી રજવાડાઓમાંથી મોટાંભાગના ભારત સાથે ડાયાં.
પરંતુ જૂ નાગઢના બાબી વંશના નવાબ મહો બતખાન ી એ ( ાણી ેમી નવાબ,
કૂ તરાઓ િ ય હતા. તેણે િસંહોના સંર ણ માટે ય નો કરે લા) તેના મં ી શાહનવાઝ
ભુ ોની અવળી સલાહ માની પાિક તાન સાથે ડાવાની ઘોષણા કરી. તેની િત યા
વ પે જૂ નાગઢ આરઝી હુકુમતની થાપના થઈ. યામળદાસ ગાંધીને તેના અ ય
અને રતુભાઇ અદાણીને તેના સરસેનાપિત ઘોિષત કરવામાં આ યાં. રાજકોટ તેનું
મુ યાલય રાખવામાં આ યું. અંતે જૂ નાગઢ ભારતમાં સામેલ થયું.
અલગ સૌરા રા ય:
- ૧૫ ફે ુઆરી ૧૯૪૮ના રોજ ૨૦૦+ જેટલાં દેશી રજવાડાઓને ભેગાં કરીને
United State of Kathiawarની રચના કરવામાં આવી. નવે બર ૧૯૪૮માં નવું
નામ સૌરા રાખવામાં આ યુ.ં
- ઉ ઘાટન: સરદાર પટે લ
- રાજધાની: રાજકોટ
- થમ મુ યમં ી: ઉ છંગરાય નવલશંકર ઢે બર (૧૯૪૮-૧૯૫૪)
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- બી મુ યમં ી: રિસ લાલ ઉમેદચંદ પરીખ ( ડસે ૧૯૫૪-૫૬)
- થમ કાયકારી રાજ મુખ: કૃ ણકુ મારિસંહ (ભાવનગર, તેમણે પોતાનું રા ય
સૌ થમ સરદાર પટે લના ચરણોમાં ધરી દીધું હતુ.ં )(જુ ન થી ડસે. ૧૯૪૮ સુધી)
- સૌરા ના થમ રા યપાલ(ગવનર): દિ વજય િસંહ
ડે (નવાનગર)
- થમ ઉપરા ય મુખ: મયુર વજિસંહ મેઘરાજિસંહ -૩ ( ાંગ ા)
- સૌરા િવધાનસભાના થમ પીકર: પુ પાબેન મહે તા
- ૧ નવે બર ૧૯૫૬ના રોજ સૌરા રા યનું ક છ, મરાઠાવાડ, િવદભ સ હત બૃહદ
મુંબઈ રા યમાં િવલીિનકરણ.

મહાગુજરાત આંદોલન:

યાયમૂિત ફઝલઅલી પંચ મુજબ ભારતના રા યો ભાષાવાર રચાયાં. ગુજરાત
અને મહારા બ ે એક જ સંયુ ત રા ય બૃહદ મુંબઈનો ભાગ બ યાં. ૧૯૫૬માં અલગ
ગુજરાતની માંગણી લઈને એક આંદોલન થયું જે મહાગુજરાત આંદોલન તરીકે
ઓળખાયુ.ં દુલાલ યાિ ક તેના મુ ય નેતા બ યાં.

મહાગુજરાત
શ દ
સૌ થમ
કનૈયાલાલ
મુનશીએ
૧૯૩૭માં કરાચીમાં મળેલી ગુજરાતી સા હ ય પ રષદની બેઠકમાં વાપય હતો.

૧૭ જુ ન ૧૯૪૮ના દવસે, રાજે
સાદે રા યોની પુન:રચના ભાષા માણે
કરવી ઇએ કે નહી તે ન ી કરવા માટે ની સિમિત રચી. આ સિમિતમાં એસ.કે . દાર,
જે.એન. લાલ અને પ ા લાલ હતા, એટલે તેને દાર કિમશન કહે વાયું. તેના ૧૦
ડસે બર ૧૯૪૮ના અહે વાલમાં સિમિતએ સૂચન આ યું કે "ભાષાવાર રા યોની
પુન:રચના ભારત દેશના હતમાં નથી".

૧૯૫૨ સુધીમાં મ ાસ રા યમાંથી તેલુગુ ભાષાની બહુ મતી ધરાવતા દેશોનું
અલગ આં રા ય અલગ કરવાની માંગણી. ૧૬ ડસે બર ૧૯૫૨ના દવસે આં
રા યની માંગણી કરતા પો ી ીરામુલુનું આમરણાંત ઉપવાસ દરિમયાન મૃ યુ.

૧૯૫૩માં આં દેશની થાપના કરવામાં આવી. આને લીધો સમ દેશમાં
ભાષાકીય અલગ રા યોની માંગણીનો તણખો ઝય .

ડસે બર ૧૯૫૩માં વડા ધાન જવાહરલાલ નહે એ ભાષાવાર રા યોની
રચના માટે ટે ટ રઓગનાઇઝેશન કિમશન (SRC)ની રચના કરી. આ સિમિત
યાયાધીશ
ફઝલ
અલીના
વડપણ
હે ઠળ હતી એટલે તેને ફઝલ અલી પંચ કહે વાયું. ૧૯૫૫માં આ સિમિતએ ભારતના
રા યોની પુન:રચના માટે નો તેનો અહે વાલ રજૂ કય .

SRC એ ભાષાવાર રા યો રચવાનું યાનમાં લીધું પણ મુંબઈ રા યને ભાષી
જ રાખવાનું સૂચન કયુ.
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મુંબઈ અને અ ય મરાઠી બોલતા િજ ાઓમાં અલગ મરાઠી રા ય માટે ની
માંગણી સાથે િવરોધ ફાટી નીક ો જે પછીથી સંયુ ત મહારા આંદોલન તરીકે
ઓળખાયો.

૮ ઓગ ટ ૧૯૫૬ના દવસે યારે કે ટલાંક િવ ાથ ઓ લાલ દરવા ખાતે
આવેલ ક ેસના થાિનક કાયાલયમાં અલગ રા યની માગણી લઇને ગયા યારે
ઠાકોરભાઇ દેસાઇએ તેમને સાંભ ા નહી. અને ક ,ુ ‘ગોળીઓ પર નામ સરનામાં
લખેલાં હોતા નથી યારે કોને વાગે એ ન ી ન હં .” અને પોલીસની કાયવાહીને કારણે
૪ િવ ાથ ઓના મૃ યુ થયા.

તેને કારણે સમ ગુજરાતમાં દેખાવોની શ આત થઇ. ઇ દુલાલ યાિ કે
આંદોલનને દશા આપવા માટે મહાગુજરાત જનતા પ રષદની થાપના કરી.

ગાંધીવાદી ચળવળકાર ઘેલુભાઇ નાયકે ડાંગને ગુજરાતમાં સમાવી લેવાની ભારે
તરફે ણ કરી હતી. છે વટે મુબ
ં ઈ મહારા ને યારે ડાંગ ગુજરાતના ફાળે ગયું.

અંતે ૧ મે, ૧૯૬૦ના રોજ નવા બે રા યો ગુજરાત અને મહારા બનાવવામાં
આ યા.
વનલાઇનર વીઝ- ગુજરાતનો ઈિતહાસ
ો રી
મહદીનવાઝ જગ
ં
1.
ગુજરાત રા યના થમ રાજયપાલ કોણ?
2.

ગુજરાત રા યના થમ મુ યમં ી કોણ?

ડૉ. વરાજ મહે તા

3.

દાદા હ રની વાવ યા શહે રમાં આવેલી છે ?

અમદાવાદ

4.

િચ કાર રા

5.

સુલતાન મહમૂદ બેગડાની રાજધાની કઈ હતી?

6.

ાચીન સમયની કઈ

7.

કયા અખાતને ગુજરાતના શહે રનું નામ અપાયું છે ?

8.

રિવ વમાના િચ ોનો સં હ કયા શહે રમાં છે ?

ચાંપાનેર

યાત િવ ાપીઠ ગુજરાતમાં હતી ?

ાચીન સયમમાં ગુજરાતનો કયો

દેશ આનત ે

વડોદરા

વલભી
ખંભાત

તરીકે ઉ ર ગુજરાતનો

ઓળખાતો હતો?

9.

ઈરાનથી નીકળીને પારસીઓ સૌ થમ ગુજરાતના કયા બંદરે સં ણ

10.

સંગીત ે ે િસ ભિગનીઓ તાના અને રીરીના નામ કયા વડનગર

ઊતયા?
નગર સાથે સંકળાયેલા છે ?
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11.

“શબરી કું ભમેળા” નું થળ ગુજરાતના કયા િજ ામાં આવેલ ડાંગ

12.

સાબરમતી ખાતે આવેલ ગાંધી નું િનવાસ થાનનું નામ શું

13.

જયાં ગાધી નું બાળપણ વી યું હતું તે “કબા ગાંધીનો ડે લો” રાજકોટ

14.

જેસલ-તોરલ ની સમાિધ યાં આવેલી છે ?

અં ર

15.

મહા મા ગાંધી ે રત “દાંડીકૂ ચ” ની ઘટના કયા વષની છે ?

ઈ.સ.1930

16.

ઈ.સ.1877માં અમદાવાદમાં “ વદેશી ઉ ોગવધક મંડળી” આંબાલાલ
સાકરલાલ દેસાઈ
ની થાપના કોણે કરી હતી ?

17.

ધોળાવીરામાંથી ા થયેલ સીલ શેનાં બનેલા છે ?

18.

ગુજરાત રા યની

19.

ગુજરાતમાં થમ મ હલા કુ લપિત કોણ હતા?

20.

પૂરાતન અવશેષ માટે

21.

ગુજરાતમાં થમ કાપડ િમલ યારે શ થઈ હતી?

22.

“િસ હે મશ દાનુશાસન’

છે ?
દય કું જ

છે ?
યા શહે રમાં આવેલો છે ?

થાપના પછી સવ થમ િવધાનસભા

પકવેલી માટી
ી ક યાણ

મહે તા

અ ય પદે કયા મહાનુભાવ હતા ?
ણીતું “પોળો” યાં આવેલું છે ?

હંસાબહે ન મહે તા
સાબરકાંઠા
ઈ.સ.1860

થ
ં તૈયાર થયો યારે તેને હાથી ઉપર મૂકી નગરમાં

શોભાયા ા કાઢવામાં આવી. આ શોભાયા ાની ખાસ િવશેષતા શું હતી?
-તેમાં ંથની રચના કરનાર અને રા બંને પગપાળા ચાલતા હતા.
ઈમામશાહ
23. ગુજરાતમાં િપરાણા પંથના થાપક કોણ હતા?
24.

િસ ધપુરનું જૂ નું નામ શું હતું?

25.

ગુજરાતનો પૌરાિણક ઈિતહાસનો આરંભ કોના સમયથી થાય શયાિત

26.

મયુરાસન માટે શાહજહાંને મોટી રકમ ધીરનાર અમદાવાદના શાંિતદાસ ઝવેરી

ી થલી

છે ?
નગરશેઠ કોણ હતા?
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