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ગજુરાતનો ઇતતહાસ 

 
ગજુરાતને પોતાનાાં સાંસ્ કારિતરતા ેને સારાજાયનોનો  ક વો ો િહતસાસ .ેએ  નો િહતસાસ રરુાતન 
.ેએ  ની સાંસ્ કૃહત સદધૃ છ .ેએ વરાંભ રરુાણોમાાં ેને મસાકાવ્ ોોમાાં વનતપ રદેશ ત તરેક  ઓળખાોેલ 
રદેશ ત તે વજનુાં ગજુરાતએ વનતપનો રતુ્ર ર  ત કુતસ્ થલી આવુહુનક ્ારિતરકાનનો તાસક સતોએ 
ભો ાન શ્રી કૃષ્ ણે કાંસ પ પ.ે જરાસાંઅ ેને કાલો ન સાથે સાંઅષ પ કરે રજ જ .ોનેને સારાષ્ રના 
સાોરતીર   ેરાન પન લી જૂની રાજપાની કુતસ્ થલીનો ીરણપ ુુોપ સમારા ી ્ ોાાં ન ી નોરે  સા ી 
તે ્ારકા, ્ારિતરકા ક  ્ારામતી કસ  રા ીએ્ારકામાાં શ્રીકૃષ્ ણે ોાશ ોનુાં રાયનો સ્ થાપ ુાંએ પણ પ.ે સાા, 
તક્તત ેને સાંપહાથી રદેમા ોાશ ો હ લાસી થોા ેને અંશરોઅંશર કપાિ મોાપ – ોાશ ાસ્ થળે 
રચાિએ શ્રીકૃષ્ ણનો પાત્ર ેને ેહનુુધ છનો રતુ્ર  ા્ર, ોાશ ાસ્ થળેમાાંથી ચચી ોોેલ  કમાત્ર ોાશ  
સતોએ ેજુ પને  ા્રને મથરુાના તાસક તરેક  સ્ થાહપત કોઅ ેને વ રેતે સારાષ્ રમાાં ોાશ કુળના 
તાસનનો અંત વ ી ોોોએ 

 

 ગજુરાતનો પ્રાચીન યગુ  

ભો ાન શ્રીકૃષ્ ણની કથા પ.ે ગજુરાતના િહતસાસના પ  પર અંપારપ  . ાોેલો .ેએ ત્રણેક 

સજાર  ષ પના ોાળામાાં શુાં ચન ુાં તે વપારિતરત કતી મારિતસતી રદેાપ ત નથીએ િએસએ ર ૂવ 319 માાં 

મોપના પા લીરતુ્રના હસિંસાસનેથી ચાંદ્રગપુ ત માોવ ચ્રવ તતીત્  નો ્  જ રરકાવ્ ોોએ ગજુરાત – 

સારાષ્ ર પણ તેના નેજા સ આળ વવ્ ોાાંએચાંદ્રગપુ ત માોવ રષુ્ ોહમત્ર નામના ૂચૂાની સારાષ્ ર હ ભાોમાાં 

હનમણકૂ કરે સતીએ રષુ્ ોહમત્રનો તાસનકાળ િએ સએ ર ૂવ 294 ૂપુીનો સતો ેને તેના સમોમાાં 

ગોરિતરોર આૂશુતપન સરો ર પરન ચાંપ ચાંપાોો સતોએચાંદ્રગપુ તના પાત્ર સરાજા  ેતોક  આ રઆ ર 

કોતરા ેલા હતલાલેખોમાાંનો  ક ગોરનારની તળે ેમાાં .ેએ વ હતલાલેખ પરનો લેખ બ્રાહ્મી ગલહપમાાં 

.ે ક  જે ગજુરાતી ગલહપ ેને ભાષ ાનુાં પણ ઉોમસ્ થાન .ેએ િૂ ુસાં ્ સર ર ૂવના .ે્ લા સાકામાાં વ 

ભહૂમ પર કોિ રદેતાપી તાસન ન સત ુાં તે પસ લાાં વ ભહૂમ પર ભારતીો ો ન રાજાઓ રાયનો કરતાએ 

િૂનુા જન મ પ.ેની ચાર સશે ૂપુી તક રદેજાનુાં વહપપ્ ો ર્ુાંએ વ તકોના તાસનાહપપહતઓ તે 

ક્ષત્રપોએ તકો  પોતાનો સાં ્ સરનો રદેારાંભ િએ સએ 78 માાં કોઅએ જૂનાોઢ નીરકના હતલાલેખો તક 
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રાજા ુુદ્રશમનની ોતોાથાના સાક્ષીુુપ લેખો .ેએ ુુદ્રશમન પસ લા  પોતાના રાયનોનો હ સ્ તાર 

નમપશાના કાાંઆાથી પાંજાચ ૂપુી ર લાવ્ ોો સતોએ ુુદ્રશમનના તાસનકાળ શરહમોાન હ તાળ ૂશુતપન 

તળા  રા ્ુાં સત ુાંએ િએ સએ 395 માાં ચાંદ્રગપુ ત હ ્રવમારિતશ્ ોે .ે્ લા ક્ષત્રપ ુુદ્રહસિંસને સરા ીને ગજુરાત, 

સારાષ્ ર ીરતી લીુુાંએ ગપુ તોના સમોમાાં પણ રાજપાની ગોરિતરનોરમાાં જ રસે ક  જે ગોરનારની 

તળે ેનુાં  ક નોર સત ુાંએ િએ સએ 460 માાં ગપુ ત સરાજા  સ્ કાંશગપુ ત દ્ૃ  ુપા ોો ેને તે સાથે ગપુ ત 

સારાજાયનો હ.ન નગભન ન થિ ોુાંએ વ સમોે સારાષ્ રનો રાયનોપાલ સેનાપહત હ જોસેન ભ ાકપ સતોએ 

વ ભ ાકપ માત્રક કુળનો સતોએ ભ ાકપન ુાં પા નોર  લભીરરુ સત ુાંએ તેણે સ્  પરા્રવમથી  ક મસાન 

સારાજાજોની સ્ થાપના કરેએ ગજુરાતનો હ ોત ાર વપારભતૂ િહતસાસ  લભીરરુથી તુુ થાો .ેએ 

 લભી ્રવમે ્રવમે ભારતની ેને ગજુરાતની  ક મસ્ ની સાંસ્ કારભહૂમ ચનીએ ચીની દસુારર 

િત્સિંોના મતે ભારતમાાં ર ૂપમાાં નાલાંશા ેને પહિમમાાં  લભી   ચે મો ે ચોધ છ હ દ્યાપીઆો સતીએ 

ચીની દસુારર  ુવન ચાાંો  લભીમાાં િએ સએ 641 ના ેરસામાાં વવ્ ોો સતોએ ભ ાકપના  ાંતજો  

 લભી સારાજાયનો પર રરૂાાં 275  ષ પ રાયનો કુુંએ તીલારિતશ્ ો સાતમાના સમોમાાં હસિંપના સાક મ 

રિતસતામે િએ સએ? 788 માાં  લભી પર હુમલો કોઅ ેને લ ૂાં  ેને ક્ લેવમ કરેને નોરનો સાંરણૂપ 

હ નાત કોઅએમાત્રક કાળ શરહમોાન ગભ્ લમાલ આશગક્ષણ રાજસ્ થાનનની વસપાસનો 
રદેશ ત ‘ગરુ્જરદેશ‘ તરેક  ઓળખાતો સતોએ ્ ોાાંથી ેનેક જાહતઓ ગજુરાતમાાં વ ીને  સીએ  ક રેતે 

વનતપ, સારાષ્ ર ેને લા  આભુુચન રદેશ તોની ગજુરાત તરેક ની પસ લી રાજપાની ગભ્ લમાલ ક  

શ્રીમાલ સતીએ ગજુરાતની પરતી પર ઉારમાાંથી રદેહતસારો  ેને શગક્ષણમાાંથી રાષ્ રકુ ો  હુમલા 

તુુ કોાપએ .ે     નરાજ ચા નાના નેત્ૃ   સ આળ ચા ના  ાંતે લોભો  કસો  ષ પ ૂપુી ક્સ્થરતાથી 

રાયનો કુુંએ તેમની રાજપાની ેણરિતસ્ લપા ક આેણરિતસલ ાનન નામે ન ા પાન આપા ણનમાાં સ્ થપાિએ 

ચા ના  ાંતનો .ે્ લો રાજા સામાંતહસિંસ હનંસાંતાન સો ાથી દળૂરાજ સોલાંકેને શાક લેતાાં, સોલાંકે 

ોુનો વરાંભ થોોએ આિએ સએ 942).  

દળૂરાજ સોલાંકેનો સમો ગજુરાતનો ૂ ુણપકાળ ોણાો .ેએ દળૂરાજે ‘ગરુ્જરેશ‘ પશ ી પારણ કરે 

ેને તેના તાચાનો રદેશ ત ‘ગરુ્જરદેશ‘, ‘ગરુ્જરરાષ્ટ ર‘ ક  ‘ગજુરાત‘ તરેક  ઓળખાોોએ પા ણનો  ાભ  

  લો  ્ ોો ક  આ રઆ રથી લોકો ્ ોાાં વ ીને  સ ા લાય ોાએ સોલાંકે  ાંતના  ક ેન ો રાજા 

ભીમશ   પસ લાઆભીમશ   ચાણા ળેનના સમોમાાં મેસદશૂ ોઝન ી  6 – 7 જાન વુરે, 1026 ના 
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રોજ સોમનાથનુાં મ ાંરિતશર લ ૂ્ુાં સત ુાંએ ભીમશ  ે સોમનાથનુાં મ ાંરિતશર રરે ચાંપાવ્ ુાંએ ભીમશ  ની રાણી 

ઉશોમતી  પા ણમાાં સાત મજલા ાળે ેદ્દભતૂ કોતરણી પરા તી રાણીની  ા  ચાંપા ીએ 

ભીમશ  ે મોઢ રાની ભાોોળે ોઝન ી સાથે થોેલા ધુ છની ભહૂમ પર ૂોૂપમ ાંરિતશર ચાંપાવ્ ુાંએ ભીમશ   

પ.ે તેનો રતુ્ર કણપશ   ોાશે પર વવ્ ોોએ કણપશ   ક ., કારિતઆોા ાન, ઉાર ગજુરાત ેને શગક્ષણ 
ગજુરાતનો રાજા ચન ોોએ કણપશ  ે ‘કર્ાાવતી‘ નોરે  સા ી ેને મીનળશ  ી સાથે લય ન 

કોાુંએકણપશ  ના રતુ્ર હસધ છરાજ જોહસિંસશ  નો તાસનકાળ આ િએ સએ 1094 થી 1140 ) ગજુરાતના 

િહતસાસમાાં ૂ ુણાપક્ષર  લખાોેલો .ેએ તેણે લા  ેને સોરઆ ીરતીને તે ચન ને રદેશ તોને ગજુરાત સાથે 

સાાંકળ્ોાએ માળ ા પર હ જો રદેાપ ત કરેને સ અપરિતરતા સ્ થાપીએ રદેતાપી હસધ છરાજ ેને ઞાનાની 
વચાોપ સ મચાંદ્રનો ૂખુશ સાંોોો થોોએ સ મચાંદ્ર   ‘તસદ્ધહૈમ‘ નામનો વ્ ોાકરણનો મસારંથાંથ લ ોોએ 

હસધ છરાજના દ્ૃ  ુપ.ે તેના કુંુાંચનો કુમારપાળ ોાશે  ચેઆોએ કુમારપાળ પમપરાજ ી 

ોણાોોએ સોલાંકેઓના પતન પ.ે  ાઅેલાઓ  રાજ કુું, જે પાકે  ીરપ લ ેને હ તળશ  નાાં 

નામ ઉ્ લખેનીો .ેએ  ીરપ લના ચે માંત્રીઓ  સ્ તપુાળ ેને તેજપાળ નામના ભાિઓ બચૂ 

મતહરૂ ેને તાણા માંત્રીઓ તરેક  પાંકાોાએ તેમણે વબ ુપ પત પર શ લ ાનામાાં, પાગલતાણા પાસે 

તેત્ુાંજો પ પત પર ેને ગોરનાર પ પત પર જૈન શ રાસરો ચાંપાવ્ ોાાંએ  ાઅેલા ાંતનો .ે્ લો રાજા 
કણપશ   રાંોીન હમજાજનો સો ાથી ‘કરર્ ઘેલો‘ તરેક  ઓળખાોોએ િએ સએ 1297 માાં કરણ અેલો 

રિતશ્ લીના ૂલુતાન ે્ લાઉદ્દેન ગખલીરને સાથે પરાયનો પા ોો ેને વ સાથે ગજુરાતમાાં રિતસન ુ ુ  

રાજાઓના તાસનનો અંત વવ્ ોોએ 

 

 ગજુરાતનો મધ્ યકાલીન યગુ 

ગજુરાત દદલ્ લીના લલુતાનોના હાામા  ગયુ દ દદલ્ લીના શાસકો ીહસ લ ાઓાન નીમતાદ લ ાઓાન 
જુલમ કરીને પૈસા ઉઘરાવતાદ લ ાઓાનનુ  રાજ્ય સોએક વર્ા ચાલ્ યુ દ દદલ્ લીમા  ગાદી મા ે 
કાવાદાવા ચાલતા હતા ત્ યારે ગજુરાતના લ ાઓા રખરંા એ દદલ્ લીનુ  િતતપત્ ય ખગાવી દીું ુ  
ીને ગજુરાતના પ્રામ લલુતાન તરીકે ુરુ્ખર શાહ નામ તારર્ કયુ.દ ુરુ્ખર શાહના 
ઉત્તરાતતકારી તેમના પૌત્ર ીહમદ શાહ ેઈદ સદ 1411 મા  સાઓરમતી નદીના તીરે ીમદાવાદનો 
પાયો નાખ્ યોદ ીમદાવાદ વ યુ  એ લે કર્ાાવતીના લોકો ત્ યા  િવીને વ યાદ પા ર્ની વ તી 
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નછી ાવા લાગીદ ીમદાવાદ વતવા લાગ યુ દ કા કદરયા ત ાવ ીહમદ શાહના દીકરા ુુુ ુ્ ીુીને 
ઓ તાવ યુ દ ઈદ સદ 1442 મા  ીહમદ શાહ મરર્ પામ્ યોદ ીહમદ શાહનો પૌત્ર મહ મદ શાહ પહલેો 
ઇતતહાસમા  મહ મદ ઓેગડા તરીકે પ્રતસદ્ધ ાયોદ મહ મદ ઓેગડાએ ચા પાનેર ીને જાનાગઢ એમ 
ઓે ગઢ જીત્ યા હતાદ તેરે્ વાત્રકને કા  ે મહમેદાવાદ શહરે વસાવ યુ દ ત્ યા  નદીના કા  ે મ્ મદરયો 
ુાવો ીને ચા દા – લ ારજનો મહલે ઓ તાવ યોદ નરતસ હ મહતેા િ સમય દરતમયાન ાઈ ગયાદ 
તવખ્ યાત સ ત શાહિલમની ભેુ છાન ીને સલાહ ઓેગડાને મયાયા દ મહ મદ ઓેગડાનો દીકરો 
લલુતાન ુરુ્ખર ઓીજો સ ત લલુતાન હતોદ  

ગજુરાતનો .ે્ લો ચાશતાસ ચસાુુર તાસ સતોએ તેણે માળ ા ીર્ ુાં ેને ગચાોન પર ચઢાિ કરેએ 

ગચાોનની રાણી કણાપ તી  રિતશ્ લીના ચાશતાસ હુમાનેુ રાખને મોકલીએ હમૂા ુ પમપની ચસ નને 

મશશ મોકલીએ ચસાુુર તાસ સારેને શે માાં છુપાોો ેને ્ ોાાં જ તેનુાં મોત થુાંએ ્ ોારચાશ ગજુરાત 

મોોલોના સાથમાાં સરે ોુાંએ ેકચર  ગજુરાત ીર્ ોા પ.ે મોોલ તાસજાશાઓ ગજુરાતના ૂચૂા 

તરેક  વ તાએ જસાાંોીરના તાસન શરહમોાન અંરેંથજો  રિતસિંશમાાં  ેપાર કર ાની પર ાનોી મેળ ીએ 

વના પરિતરણામે િએ સએ 1612 માાં અંરેંથજો  ૂરુતમાાં પસ લ- સ લી  ેપારે કોઆે નાખીએ મોોલ 

સારાજાયનોના અંત ભાોમાાં મરાઆા સરશારો  ૂરુત , ભુુચ ેને ેમશા ાશ તસ ર પર ેનેક 

વ્રવમણો કોાુંએ .ત્રપહત હત ાીર  ૂરુત પર ચે  ખત આ િએ સએ 1664 ેને 1672 માાંન વ્રવમણ 

કુુંએ ગજુરાતના ચાંશરો  પોંુપોીઝ,  લાંશા ેને અંરેંથજોનુાં વોમન થિ ચકૂુાં સત ુાંએ અંરેંથજ લોકો 

 ેપાર સાથે પોતાની લશ્ કરે તાકાત પણ  પારતા ોોા ેને વસાનીથી ગજુરાત કચજે કરે 

લીુુાંએ 

 

 
 

 વતામાન ગજુરાત 

ગજુરાત રાયનોની સ્થાપના 1/5/1960 ના રોજ દચુિમાથી ેલો રાયનો તરેક  કર ામા વ ી 
સતીએ સાલ ગજુરાતની રાજ્પાની ોાાંપીનોર .ેએ સમરંથ રાયનોને,  સે  ે સરળતા મા   25 

ીર્લાઓ, 226 તાલકુાઓ, 18618 ોામો ેને 242 તસ રો ્થા તસ રે હ સ્તારોમા  સ ચી તકાોએ 
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ગજુરાત રાયનોનો સમરંથ હ સ્તાર 1.96 લાખ ચોરસ રિતકએમીએ .ે, જે ભારતના હ સ્તારના 6.19% 

જે લો .ેએ 
ગજુરાતની  ક્સ્ત સાલમા લોભો સાના . કરોન .ેએ 
ગજુરાત ઉપરાાંત ભારતમા મસારાષ્ર, ેને હ શ તમા ેમેરેકા, ગબ્ર ન, ઓસ્ર લીોા, ેને વરિતિકા 
સરિતસત લોભો પચાસ લાખ ગજુરાતી ગજુરાત ચસાર  સે .ેએ 
ગજુરાત પાસે ભારતભરનો સાથી લાાંચો શરિતરોા રિતકનારો .ે, જે લોભો 1600 રિતકએમીએ .ેએ 
ગજુરાતની રદેજા સાસહસક સોો, દુો્ ે વ્ોાપાર ેથવ હ શ્વના બણેૂ-બણેૂ ર લાોેલી .ેએ 
ભારતભરમા ગજુરાતની  ક્સ્ત 5%, ભાોોગલક ભાો 6%સો ા .તા, ગજુરાતનો રાળો રાષ્રેો 
રોકાણમા 16%, રાષ્રેો ખચપ મા 10%,  તસ્પો પમા 16% ેને સ્ ોક માક  ના માકે  ક પમા 30% 

નો .ેએ 
ગજુરાતનો રાષ્રેો હ કાસશર .ે્લા પાાંચ  ષ પમા 12-13% .ે જે રાષ્રેો હ કાસશર 9% થી  ુ ુ
.ેએ 
ભારતભરમા સા રદેથમ રદેાિ ે  પો પ  ગજુરાતમા વ ેલ .ેએ સાલમા પીપા ા  ેને દુાંદ્રા પો પ  પમ-
પમે .ેએ 
ભારતભરમા સાથી  ુ ુ રપો પ  [11] ગજુરાતમા .ે, ઉપરાાંત ેમશા ાશમા આંતર- રાષ્રેો 
 રપો પ  વ ેલ .ેએ 
હ શ્વભરમા સાથી મો ે રંથાસુુ  રેરાિનરે જામનોર ીર્લામા કાોપરત .ેએ 
 

 

 

 


