ુ રાતી સંસ્કૃતતનો ઈતતહાસ
ગજ
પ્રો.રાજેશ જે. પટે

પ્રો. આનંદકુ માર પી. શાહ

સહ- પ્રાધ્યાપક ઈતતહાસ તિભાગ, એમ. એન.

સહ- પ્રાધ્યાપક રાજ્યશાસ્ત્ર તિભાગ એમ. એન.

કોેજ, તિસનગર

કોેજ, તિસનગર

સારાંશ :
બાયતના શ્વિભ બાગભાાં આલે ુાં ગુજયાત એ આધુશ્વનક બાયતના શાદદ વમુ ાં યાજમ ફની
યહ્ુાં છે . ગુજયાતી પ્રજા તેની વાંસ્કૃશ્વત ભાટે શ્વલિ શ્વલખ્માત ભનામ છે . આજે જ્માયે લૈશ્વિક
વાંસ્કૃશ્વતઓ ોતાની આગલી અસ્સ્ભતાઓ જાલી યશી છે . ગુજયાતના ભધ્મકારીન ઇશ્વતશાવભાાં
વલ્તન કા અને ભયાઠા કા ભશત્લનુ ાં સ્થાન ધયાલે છે . ગુજયાતના ભધ્મકારીન ઇશ્વતશાવની
ભાહશતી શ્રી. ભગનરાર લખતચાંદના અભદાલાદનો ઈશ્વતશાવ શ્રી. ય.બી. જોટેના ગુજયાતનો
વાાંસ્કૃશ્વતક ઈશ્વતશાવ ઇસ્રાભ યુગ ગુજયાતનુ ાં ાટનગય અભદાલાદ લગેયે ગ્રાંથોભાાંથી ભે છે .
વત્તયભી વદીભાાં સ્થામેરા અંગ્રેજ કોઠીઓના શેલારો ઈટાલરમન મુવાપય ી. ડેરાલરે તથા
શેન્ની રોડદ ના રખાણોભાાંથી સુયત, ખાંબાત લગેયે સ્થોભાાં લેાયને રગતી ભાહશતી ભે છે .
ગુજયાતભાાં મુસ્સ્રભ વત્તાની સ્થાના વભમે ચાયે ફાજુ અંધાધુધ
ાં ી પ્રલતદતી શતી. યાજ ૂત યાજ્મો
લેય શ્વલખેય શારતભાાં શતા. તેઓ અંદયો અંદય ઈર્ષમાદની આગભાાં ળેકાતા શતા. વોરાંકી યાજ્મના
અંત છી ગુજયાતભાાં કોઈ ફલાન યાજ્મ ન શતુ.ાં વૌયાર્ષરના ચ ૂડાવભા, ગોહશર લાા, જેઠલા,
ઝારા, ઈડયના યણભરજી લગેયે યાજ ૂત યાજાઓએ મુસ્સ્રભો વાભે વખત યુદ્ધ ખેલ્યુ.ાં તેભ છતાાં
તેઓ મુસ્સ્રભ વત્તાની સ્થાના અને શ્વલકાવને અટકાલી ળક્યા નહશ. ટુાંકભાાં મુસ્સ્રભ વત્તાની
સ્થાનના વભમે ગુજયાતભાાં ચાયે ફાજુ અવ્મલસ્થા, અંધાધુધ
ાં ી અને અયાજકતા પ્રવયી શતી.
વલદત્ર હશિંવાનુ ાં તાાંડલ દે ખાતુ ાં શતુ.ાં મુસ્સ્રભોની લટા પ્રવ ૃશ્વત્ત અને ગુરાભો ફનાલલાની પ્રવ ૃશ્વત્તને
રીધે પ્રજા જીલન ત્રાવી ગયુ ાં શતુ.ાં આ એક વરાંાાંત કા શતો. મુશયભદળાશ તુગુકના વભમભાાં
હશિંદભા ઠેયઠેય ફલો પાટી નીકળ્મો તેની અવય ગુજયાતભાાં ણ ડી. નઝીભ મુક્ફીરના
વભમભાાં અશીના અભીયોએ એકત્ર થઈ ફલો કમો. ળરૂઆતભાાં ફલા ખોયોએ ખાંબાત ુટાં ્ુાં
ત્માયફાદ વયખેળ આગ ળાશીખજાનો ુટાં ી રીધુ.ાં
ચાિીરૂપ શબ્દો :
અલબરેલખક, વાહશત્ત્મક, ુયાલળેીમ, અલબરેખો, શ્વવક્કાઓ, તામ્રત્રો, શ્વભયાાંતે અંશેભદે ,
ૂરક, ળભસુદ્દીન દાભમાની.
શ્વભયાાંતે શ્વવકાંદયી, નીઝામુ-ઉર-મ
ાં
બાયતના શ્વિભ બાગભાાં આલે ુાં ગુજયાત એ આધુશ્વનક બાયતના શાદદ વમુ ાં યાજમ ફની
યહ્ુાં છે . ગુજયાતી પ્રજા તેની વાંસ્કૃશ્વત ભાટે શ્વલિ શ્વલખ્માત ભનામ છે . આજે જ્માયે લૈશ્વિક
વાંસ્કૃશ્વતઓ ોતાની આગલી અસ્સ્ભતાઓ જાલી યશી છે . ત્માયે ગુજયાત ણ તેની વાાંસ્કૃશ્વતક
શ્વલયાવત ભાટે વભગ્ર શ્વલિનુ ાં ધ્માન ખેંચે છે . ગુજયાતના વાાંસ્કૃશ્વતક ઇશ્વતશાવની વાધન વાભગ્રીની
ઉમોગીતા જુદા જુદા વભમે જુદી જુદી યશી છે .
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પ્રાચીન કાભાાં ાક-વોરાંકી કા ભાટે શ્વવક્કાઓ, શ્વળરારેખો અને તામ્રત્રો આધાયભ ૂત
વાધન ભનાતા શતા. વોરાંકી કાના ઈશ્વતશાવ ભાટે અલબરેખો, તામ્રત્રો અને વભકારીન
વાહશત્મ આધાયભ ૂત ભનામ છે . જ્માયે ભધ્મકારીન ગુજયાતના વાાંકૃશ્વતક ઈશ્વતશાવ ભાટે મુસ્સ્રભ
અને હશિંદુ યાજ્માઓની શ્વવક્કાઓના અયફી-પાયવી અને વાંસ્કૃત-ગુજયાતી અલબરેખો મુસ્સ્રભ
તલાયીખો ળાશીપયભાનો અખફાયાત લગેયે નોંધાત્ર ગણામ છે .૧
ગુજયાતના ભધ્મકારીન ઇશ્વતશાવભાાં વલ્તન કા અને ભયાઠા કા ભશત્લનુ ાં સ્થાન
ધયાલે

છે .

ગુજયાતના

ભધ્મકારીન

ઇશ્વતશાવની ભાહશતી

શ્રી.

ભગનરાર

લખતચાંદના

અભદાલાદનો ઈશ્વતશાવ શ્રી. ય.બી. જોટેના ગુજયાતનો વાાંસ્કૃશ્વતક ઈશ્વતશાવ ઇસ્રાભ યુગ
ગુજયાતનુ ાં ાટનગય અભદાલાદ લગેયે ગ્રાંથોભાાંથી ભે છે . આભ જોઈએ તો વાાંસ્કૃશ્વતક
ઇશ્વતશાવનુ ાં ક્ષેત્ર એટુાં ફધુ ાં શ્વલળા છે કે વાં ૂણદ શ્વલગતો આલી મુશ્કેર છે . તેથી આ રેખભાાં
વાં ૂણદ શ્વલગતોનો અબાલ તો ચોક્કવ દે ખાળે જ યાં ત ુ તે હદળાભાાં કશુકાં પ્રસ્તુત કયલાનો ભાયો
નમ્ર પ્રમાવ છે . વદય વાંળોધન કામદભાાં ઉમોગી વાધનોને ત્રણ શ્વલબાગોભાાં લશેચી ળકામ.
૧. અલબરેલખક

૨. વાહશત્ત્મક અને 3. ુયાલળેીમ

અલબરેલખક વાધનોભાાં અલબરેખો, શ્વવક્કાઓ, તામ્રત્રો લગેયેનો વભાલેળ થામ છે .
વાહશત્ત્મક વાધનો ને ફે શ્વલબાગભાાં લશેચી ળકામ.
૧.વભકારીન અને ૨.અનુકાલરન
વભકારીન વાહશત્મભાાં મુસ્સ્રભ તલાયીખો ભશત્લનુ ાં સ્થાન ધયાલેછે. વલ્તન કા અને
મુઘરકા દયશ્વભમાન કેટરાાંક યદે ળી ઈશ્વતશાવકાયોએ યાજ્માશ્રમ ભેલીને રેખન કામદ કયુું શતુ.ાં
તેભણે યાજલીઓને ખુળ કયલા અયફી-પાયવીભાાં કેટરાાંક ચાહયત્ર્મ ગ્રાંથો યચ્મા શતા.
ગુજયાતભાાં મુસ્સ્રભ યાજ્મ સ્થાતા ધીયે ધીયે ાટણનુ ાં ભશત્લ ઓછાં થયુ ાં ાટણની
શ્વલદ્યાકીમ પ્રવ ૃશ્વતઓનો રગબગ અંત આવ્મો ઘીયે ઘીયે ગુજયાત ભાાં વાંવકુત-પ્રાકૃતને ફદરે
પ્રાદે શ્વળક બાાભાાં વાહશત્મ યચાલા

ભાાંડયુ આ વભમે યચામે ુાં હશિંદુ વાહશત્મ ભશદાં ળે બ્રાહ્મણોએ

યચ્યુ ાં છે . આ વભમની વલદ કૃશ્વતઓ ધભદના યાં ગે યાં ગામેરી જોલા ભે છે .૨
મુઘરકા દયશ્વભમાન કશ્વલ પ્રેભાનાંદે “નાખ્માન”

‘વમુદાભા ચહયત્ર’ દળભસ્કાંધ જોલા

‘ળાભળાશનો શ્વલલાશ’ ‘હડ
ાં
રુાં’ લગેયે આખ્માનો યચ્માાં કશ્વલ ળાભ, અખો,
ુ ાં ી’ ‘કુાંલયફાઈનુભાભે
લલ્રબબટ્ટ લગેયે કશ્વલઓએ ોતાના ગ્રાંથો દ્ધાયા ગુજયાતની પ્રજાને ધભદન ુ ાં જ્ઞાન આપયુ ાં ળાભે
ોતાની કશ્વલતા દ્ધાયા ગુજયાતના વભાજ જીલનને આરેખ્યુ.ાં પ્રેભાનાંદકૃત શ્વલલેક લણજાયો
ળાભની

ફત્રીવુતીઓની લાતાદ લલ્રબના ગયફા અને દમાયાભની ગયફીઓ ગુજયાતનુ ાં

અભય વાહશત્મ છે .
આ વભમે યચામેરા જૈન વાહશત્મભાાં ભેરુ તુગાચામદ
ાં
કૃત પ્રફોધ લચિંતાભણી યાજળેખયસ ૂયી
કૃત, પ્રફાંધકોળ, યત્નભાંદીય ગલણકૃત ઉદે ળ તયાં ગીણી

શ્રીધયાચામદકૃત ગલણતવાય ભાાંથી

વલ્તનકારીન ગુજયાતના વાાંસ્કૃશ્વતક ઈશ્વતશાવને રગતી શ્વલગતો ભે છે
ભશમ ૂદ ફેગડાના વભમથી ગુજયાતભાાં હપિંયગીઓએ ગ ેવાયો ળરુ કમો શતો ઈ.વ.
૧૫૦૦ભાાં હપયાં ગી મુવાપયે ફાયફોવાએ ોતાના પ્રલાવના લણદનભાાં ગુજયાતની યાજકીમ સ્સ્થશ્વત
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ઉધોગ ધાંધા ,ફાંદયોની લગેયેને રગતી શ્વલગતો આી છે . હપિંયગી વલચલ ગેસ્લયે ોતાના ગ્રાંથોભાાં
ઈ.વ. ૧૪૯૭ થી ૧૫૫૦ સુધીના ગુજયાતભાાંની હપયાં ગીઓની પ્રવ ૃશ્વતઓ શ્વલળેનો ખ્માર આપમો છે .
વત્તયભી વદીભાાં સ્થામેરા અંગ્રેજ કોઠીઓના શેલારો ઈટાલરમન મુવાપય ી. ડેરાલરે
તથા શેન્ની રોડદ ના રખાણોભાાંથી સુયત, ખાંબાત લગેયે સ્થોભાાં લેાયને રગતી ભાહશતી ભે છે .3
અનુકારીન વાહશત્મ : અનુકારીન વાહશત્મભાાં ‘ શ્વભયાાંતે અંશેભદે , શ્વભયાાંતે શ્વવકાંદયી, દીલાન
યણછોડજી અભયજી કૃત તાયીખે વોયઠ ૮ અભદાલાદના વાયાબાઈ નાગયકૃત, મુખ્તવય તાયીખે
ગુજયાત, ભગનરાર લખતે ચાંદકૃત, અભદાલાદનો ઈશ્વતશાવ, એદાં રજી ડોવાબાઈ યલચત
ગુજયાતના ઈશ્વતશાવ લગેયે ભાાંથી ગુજયાતનો વલ્તનત કા, મુઘર કા, અને ભયાઠાકાના
ઈશ્વતશાવને રગતી ગણી ભાહશતી ભે છે .
આ વભમના સ્થાત્મકીમ સ્ભાયકોભાાં કેટરાાંક જીણોદ્ધાય ાભેરા દે લારમોનો વભાલેળ
થામ છે . આ ઉયાાંત આ વભમે યચામેરા મુસ્સ્રભ સ્થાત્મો-જેલા કે ભસ્સ્જદો યોજા, દયગાશ,
ઈદગાશ તેભજ લફન ધાશ્વભિક સ્થાત્મો લાલ, તાલ, કુલા લગેયે ભાાંથી નોંધાત્ર ભાહશતી ભે
છે .
લચત્રકરા વભાજના અનેક ાવાઓ ય વાયો એલો પ્રકાળ પેકે છે . વલ્તનત કારીન
લચત્રોના નમ ૂના આ વભમે યચામેરા જૈન ગ્રાંથોની શસ્તપ્રતો ભાાંથી ભે છે . આ લચત્રો શ્વિભ
બાયતની રઘુ લચત્ર ળૈરીનો ખ્માર આલે છે . આ વભમના લચત્રો ાટણના ગ્રાંથ બાંડાયભાાંના
ચાાંાનેયના પ્રવાંગોલચત ાંચતીથદ ય કલ્સ ૂત્ર ફારગોાર સ્તુશ્વત લગેયે ગ્રાંથોભાાંથી ભે છે .૪
ગુજયાતભાાં મુસ્સ્રભ વત્તાની સ્થાના વભમે ચાયે ફાજુ અંધાધુધ
ાં ી

પ્રલતદતી શતી.

યાજ ૂત યાજ્મો લેય શ્વલખેય શારતભાાં શતા. તેઓ અંદયો અંદય ઈર્ષમાદની આગભાાં ળેકાતા શતા.
વોરાંકી યાજ્મના અંત છી ગુજયાતભાાં કોઈ ફલાન યાજ્મ ન શતુ.ાં વૌયાર્ષરના ચ ૂડાવભા,
ગોહશર લાા, જેઠલા, ઝારા, ઈડયના યણભરજી લગેયે યાજ ૂત યાજાઓએ મુસ્સ્રભો વાભે વખત
યુદ્ધ ખેલ્યુ.ાં તેભ છતાાં તેઓ મુસ્સ્રભ વત્તાની સ્થાના અને શ્વલકાવને અટકાલી ળક્યા નહશ.
યાજ ૂતો ોતાને સ ૂમદલળ
ાં ી કે ચાંદ્રલાંળી કશેલડાલતા શોલા છતાાં તેભના વભાજભાાં અનેક
પ્રકાયની ફાંદીઓ પેરામેરી શતી. આ ઉયાાંત નાના ભોટા ધાંધાઓને અનુરૂ જ્ઞાશ્વતઓ જેલી કે
યાં ગાયા, બાહટમા, બોઈ, વોની, બ્રહ્મક્ષશ્વત્રમ લગેયે અસ્સ્તત્લભાાં શતી. નલનારુ અને ાાંચકારુ નાભે
ઓખાતા કાયીગયોની સ્લતાંત્ર જ્ઞાશ્વતઓ અસ્સ્તત્લ ધયાલતી શતી. ઘણી જ્ઞાશ્વતઓભાાં શ્વભશ્રણ થમે ુાં
જોલા ભે છે . ઘણાને લટરાલીને મુસ્સ્રભ ફનાલલાભાાં આવ્મા શતા. ઘણી શરકી જ્ઞાશ્વતઓભાાં
ચાલડા, યભાય, યાઠોડ લગેયે અટકો જોલા ભે છે . ગુજયાતભાાં વોરાંકી કા દયશ્વભમાન વ્માક
ફનેરો ળૈલ ધભદ અસ્સ્તત્લભાાં શોલા છતાાં તેના મ ૂ સ્લરૂ ાશુત વાંપ્રદામનો ધીયે ધીયે અસ્ત
થમો શતો. લૈર્ષણલ વાંપ્રદામ જૈનવાંપ્રદામ તેભના અવર સ્લરૂભાાં ટકી યહ્યા શતા. ફૌદ્ધ ધભદનો
વદાં તય રો થમો શતો. ળાાંશ્વત વાંપ્રદામની તાાંશ્વત્રક શ્વલશ્વધઓ અસ્ત ાભતી જતી શતી. તેના સ્થાને
દે લીુજા વૌમ્મ સ્લરૂે શ્વલકવતી જતી શતી. મુસ્સ્રભ આરાંભણને રીધે ઘણા રોકો ોતાના ઘયભાાં
દે લ વેલા યાખતા આના હયણાભે દે લોની નાની પ્રશ્વતભાઓનુ ાં વજૉન થલા રાગયુ.ાં
વભાજભાાં અસ્ ૃશ્મતાનો શ્વલકાય લધતો જતો શતો. તેના હયણાભે દયે ક ઠેકાણે
શહયજનોના લાવ અરગ ડી ગમા શતા. ગુજયાતભાાં મુસ્સ્રભ વત્તાની સ્થાના થતા મુસ્સ્રભ
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સુરતાનો હશિંદુઓ જેલી ધાશ્વભિક ઉદાયતા દાખલી ળક્યા નહશ. તેભણે અનેક ઉત્તભ હશિંદુ ભાંહદયોનો
નાળ કમો. મુસ્સ્રભ આરાંભણોને રીધે ગુજયાતનો લેાય અસ્ત વ્મસ્ત થઈ ગમો શતો. ખેતી
ૂ ો ફેશાર ફન્મા શતા. ફાંદયો પ્રવ ૃશ્વત્તશીન ફન્મા શતા. નાણાતાંત્ર ડી
ફયફાદ થઈ ગઈ શતી. ખેડત
બાાંગયુ ાં શતુ.ાં કોઈ ચોક્કવ પ્રકાયની શ્વલશ્વનભમ દ્ધશ્વત અસ્સ્તત્લભાાં શોમ તેભ જણાતુ ાં નથી
શ્વવક્કાઓનો વદાં તય અબાલ લતાદનો શતો. વોરાંકી કારીન કોઈ આધાયભ ૂત શ્વવક્કાઓ આજહદન
સુધી ભળ્મા નથી. મુસ્સ્રભ આરાંભણોને રીધે ભાંહદય સ્થાત્મોનો શ્વલકાવ અટકી ગમો.૫
ટુાંકભાાં મુસ્સ્રભ વત્તાની સ્થાનના વભમે ગુજયાતભાાં ચાયે ફાજુ અવ્મલસ્થા, અંધાધુધ
ાં ી
અને અયાજકતા પ્રવયી શતી. વલદત્ર હશિંવાનુ ાં તાાંડલ દે ખાતુ ાં શતુ.ાં મુસ્સ્રભોની લટા પ્રવ ૃશ્વત્ત અને
ગુરાભો ફનાલલાની પ્રવ ૃશ્વત્તને રીધે પ્રજા જીલન ત્રાવી ગયુ ાં શતુ.ાં આ એક વરાંાાંત કા શતો.
લાઘેરા

વોરાંકી યાજલી કણદદેલ ફીજાના ભશા ભાત્મ ભાધલની પ્રેયણાથી હદલ્શીના

સુરતાન અરાઉદ્ધીન ખીરજીએ ગુજયાત ય આરાંભણ કયુ,ું કશ્વલ દ્મનાબ જણાલે છે કે કણદદેલે
ભાધલના

કુટુાંફની કોઈ સ્ત્રી ય અત્માચાય ગુજામો શોલાના રીધે ભાધલે લેય લાલા ભાટે

અરાઉંદ્ધીન ખીરજીને ગુજયાત ઉય આરાંભણ કયલા ઉશ્કેમો. સુરતાને ઈ.વ. ૧૨૯૮ના ઉતયાધદ
કે ૧૨૯૯ના  ૂલાદધદભાાં ઉુઘખાણ અને ભરેક નુવયતને ભોટી પોજ રઈ ગુજયાત જીતલા યલાના
કમો. આ આરાંભણને વાભનો યામ કણદદેલ ન કયી ળક્યો. ાટણ ુટાં ાયુ ાં કણદદેલ તેની ુત્રી
દે લદે લી વાથે નાવી છટયો. ોતાની ત્ની મુવરભાનોને શાથે કેડ કડાઈ વભમ જતાાં તે
હદલ્શીના ફાદળાશના ફેગભ ફની. આ છી મુસ્સ્રભ વૈન્મે વોભનાથ બાાંગયુ ાં અને વૌયાર્ષરના
પ્રેદેળને લેયાન ફનાલી દીધો. આ વભમ દયશ્વભમાન અનેક હશિંદુ ભાંહદયોનો નાળ થમો.૬
ઈ.વ ૧૩૦૪ભાાં ગુજયાતભાાં મુસ્સ્રભ વત્તા સ્થાતા સુરતાન અરાઉદ્ધીન ખીરજીએ
ોતાના વાા ભરેક વાંજયને ‘અલ્ખાન’ નો લખતાફ આી ગુજયાતના નઝીભ તયીકે નીમ્મો
નઝીભ અલ્ખાન છી નઝીભ કભાુદ્ધીન ગુગદ નીભામો યાં ત ુ તે લશીલટ ફયાફય વાંબાી
ળક્યો નહશ. ગુજયાતના ફલા ખોયોએ તેને ભાયી નાખ્મો. આ અયવાભાાં હદલ્રીના ફાદળાશ
અરાઉદ્ધીનનુ ાં અલવાન થયુ.ાં આ છી ભરેક કાફૂયે શ્વળશાબુદ્ધીન નાભના ફાળાશજાશાને સુરતાન
ફનાલા વત્તાના સુત્રો ોતાના શાથભાાં રીઘા. યાં ત ુ થોડાક જ લખતભાાં શ્વળશા બુદ્દીનને દભ્રર્ષટ
કયી.

મુફાયકળાશ

વત્તાભાાં આવ્મો.

ત્માયફાદ

તુગુક

લાંળના

ળાવન

નીચે

ગુજયાત

ઈ.વ.૧૩૨૦થી ૧૪૦૩ સુધી યહ્ુ.ાં તગુક લાંળના સુરતાન ગમાસુદ્દીન તુગુકથી સુરતાન
હપયોજળાશ તુગુકના વભમ સુધી ગુજયાત આ ળાવન નીચે યહ્ુ.ાં
મુશયભદળાશ તુગુકના વભમભાાં હશિંદભા ઠેયઠેય ફલો પાટી નીકળ્મો તેની અવય
ગુજયાતભાાં ણ ડી. નઝીભ મુક્ફીરના વભમભાાં અશીના અભીયોએ એકત્ર થઈ ફલો કમો.
ળરૂઆતભાાં ફલા ખોયોએ ખાંબાત ુટાં ્ુાં ત્માયફાદ વયખેળ આગ ળાશીખજાનો ુટાં ી રીધુ.ાં
ગુજયાતભાાં ચાયે મ ફાજુ આગ અને ુટાં પાટનુ ાં તાાંડલ યચાયુ.ાં ઈ.વ.૧૩૫૧ભાાં સુરતાન
મુશમ્ભદળાશ તુગુકનુ ાં અલવાન થતા હદલ્શીની ગાદીએ તેનો ીતયાઈ પીયોજળાશ તુગુક
આવ્મો તેના વભમભાાં ગુજયાતભાાં અનુરાંભે નીઝામુ-ાં ઉર-મ ૂરક પઝયખાન પાયવી અને
દહયમાખાન તેભજ ળભસુદ્દીન દાભમાની લગેયે સ ૂફાઓ વત્તા ય આવ્મા. ઈ.વ.૧૪૦૩ થી
૧૫૭૩ સુધી ગુજયાતની વલ્તનત સ્લતાંત્ર યશી આ વભમ દયશ્વભમાન ગુજયાતભાાં સુરતાન
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મુશભદળાશ શેરો સુરતાન મુઝુપયળાશ શેરો સુરતાન અશભદળાશ શેરો જેલા સુરતાનોએ
ગુજયાત ય યાજ્મ કયુ.ું ૭
સમાપન :
ઈ.વ ૧૩૦૪ભાાં ગુજયાતભાાં મુસ્સ્રભ વત્તા સ્થાતા સુરતાન અરાઉદ્ધીન ખીરજીએ
ોતાના વાા ભરેક વાંજયને ‘અલ્ખાન’ નો લખતાફ આી ગુજયાતના નઝીભ તયીકે નીમ્મો
નઝીભ અલ્ખાન છી નઝીભ કભાુદ્ધીન ગુગદ નીભામો યાં ત ુ તે લશીલટ ફયાફય વાંબાી
ળક્યો નહશ. ગુજયાતના ફલા ખોયોએ તેને ભાયી નાખ્મો. આ અયવાભાાં હદલ્રીના ફાદળાશ
અરાઉદ્ધીનનુ ાં અલવાન થયુ.ાં આ છી ભરેક કાફૂયે શ્વળશાબુદ્ધીન નાભના ફાળાશજાશાને સુરતાન
ફનાલા વત્તાના સુત્રો ોતાના શાથભાાં રીઘા. યાં ત ુ થોડાક જ લખતભાાં શ્વળશા બુદ્દીનને દભ્રર્ષટ
કયી.

મુફાયકળાશ

વત્તાભાાં આવ્મો.

ત્માયફાદ

તુગુક

લાંળના

ળાવન

નીચે

ગુજયાત

ઈ.વ.૧૩૨૦થી ૧૪૦૩ સુધી યહ્ુ.ાં તગુક લાંળના સુરતાન ગમાસુદ્દીન તુગુકથી સુરતાન
હપયોજળાશ તુગુકના વભમ સુધી ગુજયાત આ ળાવન નીચે યહ્ુ.ાં

સંદભભ:
(૧) ગુજયાતનો વાાંસ્કૃશ્વતક ઈશ્વતશાવ- શ્રી નશ્વલનચાંદ્ર આચામદ અધતન આવ ૃશ્વત્ત ૨૦૧૫ યુશ્વનલવટી
ગ્રાંથ શ્વનભાદણ ફોડદ ગુજયાત યાજ્મ, અભદાલાદ-૬
(૨) ગુજયાતના ધભદ વાંપ્રદામો નલીનચાંદ્ર આચામદ ૧૯૮૩
(3) તાયીખે વોયઠ-લ-શારય- દે વાઈ ભોશનરાર ૧૯૭૮
ુ વાદ
(૪) જૈન વાહશત્મનો વાંલક્ષપત ઈશ્વતશાવ મુફઈ ૧૯૩૩-દે વાઈ ળાંભપ્ર
(૫) ગુજયાતનો વાાંસ્કૃશ્વતક ઈશ્વતશાવ-આચામદ નલીનચાંદ્ર- યુશ્વન : ગ્રાંથ શ્વનભાદણ ફાદડદ- અભદાલાદ
(૬) ગુજયાતનો યાજકીમ ઈશ્વતશાવ યીખ.ય.છો. અને ળાસ્ત્રી શહયપ્રવાદ.ગાં ૧૯૮૧
(૭) ગુજયાતભાાં લિસ્તી ભાંડીનો ઈશ્વતશાવ રાજયવ તેજા સુય ૧૯૨૮
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