સૌરાષ્ટ્રના પ્રાદે શક ઈશિહાસ ેખનમાાં ડોરરાય માાંકડન ાં પ્રદાન- ચૌહાણ રમે એમ.

વૌયાષ્ટ્રના પ્રાદે શળક ઈશતશાવ રેખનભાાં ડોરયયામ ભાાંકડન ાં પ્રદાન
ચૌહાણ રમે એમ. , સરકારી શળનયન કોેજ-િલાજા

પ ૂળવ ભ ૂશમકા :
બાયતીમ પ્રાચ્મશલદ્યા અને ગજયાતી વાહશત્મના શલલેચક અને કેલણીકાય ડોરયયામ ભાાંકડનો જન્ભ
લડનગયા નાગય જ્ઞાશતભાાં ૨૩ભી જાન્યઆયી ૧૯૦૨ના યોજ કચ્છના લાગડ તાલકાના જગી
ાં ગાભભાાં થમો શતો.
ડોરયામ ભાાંકડએ પ્રાથશભક શળક્ષણ

જોહડમા અને ભાધ્મશભક શળક્ષણ યાજકોટભાાં અને ઉચ્ચશળક્ષણ જૂનાગઢ

ત્માયફાદ કયાાંચીભાાં  ૂણણ કયું શત ાં. ડોરયયામ ભાાંકડના ભોટા બાઈ શયીરાર ભાાંકડએ વૌયાષ્ટ્રના યાતત્લ ,ઈશતશાવ
અને વૌયાષ્ટ્રની

શલભબન્ન કોભોની વાંસ્કૃશતનો

ઉડાણ ૂલણક અભ્માવ કમો શતો. વૌયાષ્ટ્રના યાતત્લ શલબાગના

શનમાભક તયીકે ણ પયજ ફજાલી શતી.તેભની રેખન પ્રવ ૃશતની અવય ડોરયયામ ભાાંકડ ય ડી શતી.
અભ્માવ ૂણણ કમાણ ફાદ ડોરયયામ ભાાંકડ ૧૯૨૨થી ૧૯૨૫ સધી બાયત વયસ્લતી ભાંહદય, કયાાંચીભાાં શળક્ષક તયીકે
અને ૧૯૨૭ થી ૧૯૪૭ સધી શ્રી ડી.જે.શવિંધ કોરેજ -કયાાંચીભાાં વ્માખ્માતા તયીકે વેલા આી શતી.આ વભમે તેઓ
વાંસ્કૃત અને ગજયાતી વાહશત્મના શલલેચનકાય તયીકે જાણીતા ફન્મા શતા.
તેઓએ ઈ.વ.૧૯૫૨ભાાં જાભનગયના અરીમાફાડા ગાભભાાં ગાંગાજા શલદ્યાીઠની સ્થાના કયી
શતી.ઈ.વ.૧૯૬૬ભાાં તેઓ વૌયાષ્ટ્ર યશનલવીટીના પ્રથભ કરતી શનભામા શતા. આભ ૧૯૫૨ છી તેભન ાં કામણક્ષેત્ર
વૌયાષ્ટ્ર ફનાતા તેઓ

વૌયાષ્ટ્રના પ્રાદે શળક ઈશતશાવ રેખન તયપ લળ્મા શતા.

તેઓ પ્રાચીન બાયતીમ અનશ્રશત અને વભમાનક્રભના અભ્માવી શોલાના કાયણે વૌયાષ્ટ્રના પ્રાદે શળક ઈશતશાવ
રેખનભાાં તેઓ આ ફાફાત ય શલળે બાય મકમો શતો. વૌયાષ્ટ્રના ઇશતશાવના લણણઉકેલ્મા ાવાઓને ઉકેરલા
અને વૌયાષ્ટ્રના

પ્રાદે શળક ઈશતશાવ જાણલા ભાટે જમાાં

આધાયભ ૂત વાભગ્રી ભતી નથી, ત્માાં તેઓ

ાીમાઓ,રોકવાહશત્મ,ભોભખક યાં યાઓ,ચાયણી વાહશત્મ કે ફાયોટના ચોડાનો આધાય રેલાના આગ્રશી શતા.
૨૫ જાન્યઆયી ૧૯૪૮ના યોજ ોતાને ભે રા યણજીતયાભ સલણણ ચાંદ્રકના પ્રવાંગે આેરા વ્માખ્માનભાાં તેઓએ
આ ફાફત ય બાય મક્તા જણાવ્ય ાં શત ાં કે "કોઈ ણ અનશ્રશત વાલ કોકલ્લ્ત છે એ લાત, પ્રજાભાનવની
મ ૂભ ૂત વભજણનો અબાલ જ સ ૂચલે છે . એભ દળાણલીને કબલ્ય ાં શત ાં કે, ‘શા , એલી કોઈ ગચ
ાં ૂ ો અનશ્રશતભાાં આલી
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ગઈ શોમ તો એ ગચ
ાં ૂ ોને ઉકેરલાની અને એ અવત્મ લાતો ળાથી એભાાં આલી ગઈ, વભજલાની દયે ક અભ્માવકની
પયજ છે .”૧


સૌરાષ્ટ્રના પ્રાદે શક ઈશિહાસ ેખનમાાં ડોરરાય માાંકડન ાં પ્રદાન :-

ગ્રાંથો :વૌયાષ્ટ્રના પ્રાદે શળક ઈશતશાવ રેખનભાાં ‘જાભનગયનો ઈશતશાવ’

ગણાલી ળકામ . આ ગ્રાંથ ાાંચ શલબાગભાાં શલબાજીત છે

(૧૯૭૨)૨ તેભનો આગલો ગ્રાંથ

. જેભાાં જાભનગયનો ઈશતશાવ , જાભનગયના જાણીતા

વ્મક્ક્તઓના જીલનચહયત્રો, ભાંહદયો, જના ઉદ્યોગો અને શળરારેખો વભાલેળ થામ છે.
ડોરયામ ભાાંકડએ આ ગ્રાંથ દ્વાયા જાભનગયના ઈશતશાવ શલળે જે ગ્રાંથોભાાં ભાહશતી ભતી શતી. તે
અ ૂણણ,ળાંકાળીર કે ભતભતાાંતય બયે રી શતી.તેથી આલી અ ૂણણ યશેરી ભાહશતીને  ૂણણ કયલા કે ળાંકાળીર ભાહશતીની
વત્મતાની ચકાવણી કયલા વાહશત્ત્મક ગ્રાંથો, ઐશતશાશવક સ્થો અને વ્મક્ક્તઓની રૂફરૂ મરાકાત રઇ આ ગ્રાંથના
પ્રથભ બાગભાાં જાભનગયની સ્થાના ક્યાયે થઇ અને તેન ાં મનાભ અને તેભાાં આલેરા હયલતણનો તથા
જાભનગયના શલશલધ યાજલીઓના વભમભાાં ફાંધામેર ભાંહદયો, ભશેરો, તાલો, યસ્તાઓ, લગેયે ફાફતોની
ઐશતશાશવક હયેક્ષ્મભાાં ભાહશતી આી છે . અંતે જાભનગયના યાજા જાભયાલરથી હદક્વલજમશવિંશજી સધીની
વારલાયી પ્રભાણે લાંળાલરી આી છે . ફીજા શલબાગભાાં જાભનગયના શલશલધ ક્ષેત્રભાાં જાણીતા ભશાત્ભા ઝાંડ બટ્ટજી,
વાંગીતાચામણ આહદત્મયાભજી,કેળલયાભ ળાસ્ત્રી લગેયેની રૂફરૂ મરાકાત રઇ તેભના વભગ્ર જીલન શલળેની ભાહશતી
આરેખી છે . ત્રીજા શલબાગભાાં જાભનગયના ધાશભિક સ્થોની રૂફરૂ મરાકાત રઇ દયે ક ધાશભિક સ્થ શલળે
ઐશતશાશવક ભાહશતી આી છે . ચોથા શલબાગભાાં જાભનગયના ઓખવભાાં જના ઉદ્યોગો શલળે રૂફરૂ મરાકાત રઇ
તેભના શલળે શલગતે ભાહશતી આી છે .
આ ગ્રાંથની શલળેતાએ છે કે જાભનગયની કેટરીક ફાફતો શલળે દસ્તાલેજો કે રેભખતભાાં ભાહશતી
ભતી નથી ત્માાં રૂફરૂ મરાકાત રઇ જાભનગયની દયે ક ફાફતોને આલયી રઇ ઈશતશાવ રખલાનો પ્રમાવ કમો
છે . ોતાની આગલી ળૈરીભાાં જાભનગયનો ઈશતશાવ રખલા ભાટે આધાય વભાન ગ્રાંથો,ભાંહદયોના
શળરારેખ,ાભમાઓના શળરારેખો લગેયેની માદી આીને તેભાાં યશેરી ઐશતશાશવક ભાહશતીને વાય અને મ ૂ
સ્લરૂે મ ૂકી છે .તથા ોતે પોટા ાડીને એકત્ર કયે રા જાભનગયના કેટરાક દસ્તાલેજોને મ ૂ સ્લરૂે આ ગ્રાંથભાાં
છાલાભાાં આવ્મા છે . જેથી કયીને આ દસ્તાલેજોનો

નાળ થામ તો ણ વાંળોધકોને વયતાથી મ ૂ સ્લરૂે
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દસ્તાલેજો પ્રાપ્ત થઇ ળકે.
કૌટાંફીક યાં યાની દ્રષ્ષ્ટ્ટએ અને વ્મક્ક્તગત કટાંફના ઇશતશાવના અભ્માવને નમનાની દ્રષ્ષ્ટ્ટએ “આણ
કટાંફનો ઈશતશાવ “૩નાભની ક્સ્તકાભાાં ોતાના કટાંફ શલશલધ દસ્તાલેજોના આધાયે કટાંફની લાંળાલી કે
ઇશતશાવની નોંધો કેલી યીતે કયલી અથલા તો કટાંફન ાં વ ૃક્ષ કેલી યીતે ફનાલવ ાં એ આ ક્સ્તકા દ્વાયા ોતાની
ભૌભરક દ્ધશત ફતાલી અાય ાં શત ાં.
-

ેખો :‘જાભશલજમ કાવ્મ’૪ નાભના રેખભાાં જાભનગયના ઈશતશાવ શલળેની ઐશતશાશવક ફાફતોને તાયલી

છે .તેઓએ જાભશલજમ કાવ્મના અંળોને મ ૂ રૂે મકીને તેભાાં આલતા ઉલ્રેખોને અન્મ વભકારીન વાધનો વાથે
તરના કયીને

જાભશલજમ કાવ્મના કતાણનો વભમ,ભ ૂચયભોયીના યદ્ધનો વભાાંમકન

,જાભ રાખાજી,જાભ

યાલ,શલબાજી શેરો,ળત્રળલ્મ લગેયેના ળાવન દયમ્માનની ઘટના અને આ કાવ્મભાાં આલતી અન્મ ઐશતશાશવક
ફાફતોને તાયલી છે .આ રેખના અંતે જાભશલજમ કાવ્મ,તાયીખ-ઈ-વોયઠ,શલબાશલરાવ,મદલાંળ પ્રકાળ અને ગોંડર
યાજમનો ઈશતશાવભાાં અરગ-અરગ સ્લરૂે યશેરી જાભયાલની લાંળાલીને તેઓએ અશી તરનાત્ભક કોષ્ટ્ટકરૂે
આેરી છે .નલાનગયનો ઈશતશાવ રખલા ભાટે આ ‘જાભશલજમ કાવ્મ’ કેટરા અંળે ઉમોગી છે ,તે આ રેખ દ્વાયા
ફતાલી આપ્ય ાં છે .
‘સયાષ્ટ્ર અને આનતણ(પ્રાચીનતભ ઇશતશાવભાાં)’૫ રેખભાાં તેભણે વૌયાષ્ટ્રના ફે પ્રાચીન યાજલાંળ
સયાષ્ટ્રના શમણશ્વ(શહયલાંળ) અને આનતણના આનતણલળ
ાં શલળે શલશલધ યાણોભાાં આલતા ઉલ્રેખોના આધાયે આ ફન્ને
યાજલાંળોનો ઉદબલ,તેભના યાજમનો બોગોરીક શલસ્તાય,યાજધાની અને યાજાઓની લાંળાલી અને આ ફન્ને પ્રદે ળો
એક યાજલાંળ શેઠ ક્યાયે આવ્મા તેન ાં શલગતલાય આરેખન કયું છે .તેઓએ આ ફન્ને પ્રદે ળને અરગ અરગ
યાજલાંળના તાાંફાભાાં ગણાલીને ભગહયનગયને સયાષ્ટ્રની અને કળસ્થરીને આનતણની યાજધાની ગણાલે છે . આભ
તેઓ આનતણ સયાષ્ટ્રથી જદો એટરે કળસ્થરી સયાષ્ટ્રના ફશાયના પ્રદે ળભાાં શતી.આનતણની યાજધાની કળસ્થરીની
જવમાએ દ્વાયકા લસ્ય ાં શત ાં,એટરે સ્ષ્ટ્ટ છે કે તે સયાષ્ટ્રભાાં નથી.સયાષ્ટ્ર ફશાયન ાં આજન ાં દ્વાયકા જ કૃષ્ટ્ણનાં દ્વાયકા
છે .એલો ભત યાખે છે .તેઓ યાણોના ઊંડા અભ્માવી શોલાના નાતે આ રેખના અંતે ફન્ને યાજલાંળોની વભમાન ાંક્ર્ભ
અને લાંળાલી આી છે .આ રેખભાાં જમાાં આધાય નથી ભતો ત્માાં તકણ અને કલ્નાઓનો લધાયે વશાયો રે છે .
‘ચાયણ કશલયાજ ઈવયદાનજીન ાં મ ૃત્ય લણ’ના૬ રેખભાાં જાભનગયના યાજલી જાભયાલના ફાયોટ
ઈવયદાનજીના મત્યના વભમઅંગે જે શલલાદ ચારતો શતો તેનો ઉકેર રાલલા ભાટે એક ધ્ધતી ળોધી કાઢી શતી.
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સૌરાષ્ટ્રના પ્રાદે શક ઈશિહાસ ેખનમાાં ડોરરાય માાંકડન ાં પ્રદાન- ચૌહાણ રમે એમ.
ઈવયદાનજીના મત્ય છી તેભના ત્ની વાાંનફાઈ તેભના મત્યના વભાચાય વાાંબીને વતી થમા શતા.તેનો
ાભમો ભોયફીના લીયલદયકા ગાભ ાવે આલેરો શતો.ડોરયયામએ આ ાીમાના સ્થે રૂફરૂ મરાકાત રઇ
ાભમાભાાં યશેરા રખાણોની ાઠશદ્ધદ્ધ કયી તેભાાં યશેરા રખાણના આધાયે તેઓ એ તાયણ ય આવ્મા કે
ઈવયદાનજી વ.૧૬૨૨ ચૈત્ર સદ તેયવના હદલવે મત્ય ામ્મા શતા.તેના મત્યના વભાચાય જમાયે લીયલદયકા
શોચમા ત્માયે વ.૧૬૨૨ ચૈત્ર સદ તેયવના હદલવે વાાંનફાઈ વતી થમા શતા,એભ ફતાલી આપ્ય.ાં તેભનો આ
રેખ ોતે વૌયાષ્ટ્ર યશનલવીટીના કરશત દે વ્મસ્ત શોલા છતાાં

સ્થાશનક ઇશતશાવના નાનાભાાં-નાના પ્રશ્નોન ાં

શનયાકયણ ભાટે તેભણે કેટરી ઉત્સકતા કે ખેલના શતી.તે આ યથી ખ્માર આલે છે .
ઈ.વ.૧૯૭૦ના ગજયાત ઈશતશાવ હયદના ાાંચભાાં અશધલેનળના ોતાના ઉદઘાટક પ્રલચનભાાં
તેભણે વૌયાષ્ટ્રના ઇશતશાવના કેટરાક લણઉકેલ્મા પ્રશ્નો તયપ ધ્માન દોયું શત ાં અને વાથે ફેવીને તેનો ઉકેર
ળોધલાનો અનયોધ કમો શતો.આ અશધલેળનભાાં ફીજા હદલવે તેઓએ ‘વૌયાષ્ટ્રના ઈશતશાવ વાંળોધનભાાં ફાયોટોના
ચોડાન ાં મલ્મ’૭ શલમ ય શનફાંધ યજ કયી ફાયોટોના ચોડાન ાં ઐશતશાશવક મલ્મ,લાંળાલી નક્કી કયલાભાાં
તેભન ાં ભશત્લ અને ફાયોટના ચોાડભાાંની વાભગ્રીન ાં ઈશતશાવ વાંળોધનભાાં કેલી યીતે શલશનમોગ કયી ળકામ તે શલળે
શલગતે વાંળોધકોને ફતાલી આપ્ય ાં શત ાં.આ અશધલેળન છી ઈ.વ.૧૯૭૦-૭૨ સધી આગાભી ફે લણ ભાટે ગજયાત
ઈશતશાવ હયદના પ્રમખ તયીકે એભની લયણી કયલાભાાં આલી શતી.યાં ત આ હયદને તેભન ાં ભાગણદળણન તથા
પ્રમખ તયીકેના વ્માખ્માનો રાબ ભે તે શેરા તેઓ અલવાન ામ્મા શતા.
-

સૌરાષ્ટ્રના સળવગ્રાહી ઈશિહાસ ેખનની યોજના :વૌયાષ્ટ્ર યશનલવીટીના કરશતના કામણકા દયમ્માન ઇશતશાવના વાંળોધનના ક્ષેત્રે ડોરયયામ ભાાંકડન ાં

વૌથી અગત્મન ાં કામણ વૌયાષ્ટ્રના ઇશતશાવની વલણગ્રાશી રેખનની મોજના શતી. શ્રી.બો.જે.શલદ્યાબલન-અભદાલાદ
દ્વાયા ગજયાતનો યાજકીમ અને વાાંસ્કૃશતક ઈશતશાવ તૈમાય કયલા જે વરાશકાય વશભશતની શનભણક કયલાના આલી
શતી.તેના વભ્મ શતા.તેથી તેભને વૌયાષ્ટ્ર યશનલવીટી દ્વાયા વૌયાષ્ટ્રના ઈશતશાવ ભાટે આલી ગ્રાંથભાા તૈમાય
કયાલી તેને પ્રકાશળત કયલાની મોજના તૈમાય કયી શતી.વૌયાષ્ટ્રના દપતયો,લશીલાંચાઓ અને ચાયણોન ાં વાહશત્મ
અને ઠેકઠેકાણે યશેરા ાભમાઓ યના રખાણોની વાભગ્રીન ાં અન્લેણ,અધ્મન અને વાંળોધન થામ તો વૌયાષ્ટ્રના
ઇશતશાવના લણણઉકેલ્મા કેટરામ પ્રશ્નોન ાં શનયાકયણ આલે તેભ તેઓ ભાનતા શતા.તેભની ઈચ્છા પ્રાચીન વભમથી
ઈ.વ.૧૯૪૭ સધીના વૌયાષ્ટ્રના ઈશતશાવ રેખનની શતી.વૌયાષ્ટ્ર યશનલવીટીના કરશત તયીકે વૌયાષ્ટ્રના
ઈશતશાવ રેખનની રૂયે ખા તૈમાય કયલા અને ભાગણદળણન ભેલલા ભાટે ોતાના અધ્મક્ષ દે એક વશભશતની
શનભણક કયી શતી.આ વશભશતએ વૌયાષ્ટ્રના ઈશતશાવને દવ ગ્રાંથોભાાં લશેચલાન ાં નક્કી કયલાભાાં આવ્ય ાં શત ાં.શેરો
ગ્રાંથ પ્રાગઐશતશાશવક વભમથી લરબી યાજમના અંત સધી,ફીજા ગ્રાંથભાાં લરબી યાજમના અંતથી ઈ.વ.૧૩૦૦
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સૌરાષ્ટ્રના પ્રાદે શક ઈશિહાસ ેખનમાાં ડોરરાય માાંકડન ાં પ્રદાન- ચૌહાણ રમે એમ.
સધી,ત્રીજા ગ્રાંથભાાં ઈ.વ.૧૩૦૦થી ૧૫૫૦ સધી,ચોથા અને ાાંચભાાં ગ્રાંથભાાં ઈ.વ.૧૫૦૫થી ૧૮૦૮ સધી,છઠ્ઠા
ગ્રાંથભાાં ઈ.વ.૧૮૦૮થી ૧૯૧૮ સધી,વાતભાાં ગ્રાંથભાાં ઈ.વ.૧૯૧૮થી ૧૯૪૮ સધી,આઠભાાં ગ્રાંથભાાં વૌયાષ્ટ્રની
જાશતઓ,નલભાાં ગ્રાંથભાાં રોકવાંસ્કૃશત,યીતહયલાજો,ન ૃત્મ,નાટય,ભચત્રકરા લગેયે અને દવભાાં ગ્રાંથભાાં લાણીજમ
લશાણલટાનો વભાલેળ કયલાભાાં આવ્મો શતો.૮ ડોરયયામ ભાાંકડે આ મોજના ભાટે ગજયાત વયકાય,બાયત વયકાય
અને ય.જી.વી.ાવે અનદાનની ભાાંગણી કયી શતી.યાં ત આ અંગે કોઈ વપતા ભી ન શતી.તેભને વૌયાષ્ટ્રના
ભ ૂત ૂલણ યાજલીઓને ણ ત્ર ાઠલી આશથિક વશામ અને જરૂયી ઐશતશાશવક ભાહશતી આલા અીર કયી
શતી.યાં ત એભની આ આળા ણ વપ થઈ ન શતી.તેભ છતાાં ડોરયયામ ભાાંકડ અને આ વશભશતના વભ્મોએ
વૌયાષ્ટ્રના ઇશતશાવની મોજનાન ાં પ્રથભ ભધ્મકારીન વભમથી રેખન કામણ ળર કયલાન ાં નક્કી કયું શત ાં. ળરૂઆતભાાં
જેઠલા,ઝારા,કાઠી,ચડાવભા,ગોહશર,ફાફી અને યભાય જેલા અગ્રગણ્મ યાજકોનીલાંળાલી અને વભમાન ાંક્ર્ભ
તૈમાય થઇ જામ,તે છી તેની ભ ૂશભકાને આધાયે વૌયાષ્ટ્રનો વશલસ્તાય યાજકીમ અને વાાંસ્કૃશતક ઈશતશાવ
યચલો,એલી ડોરયયામની મોજના શતી. આ લાંળાલી તૈમાય કયલા ભાટે ડોરયયામ ભાાંકડે શેરા એક પ્રશ્નાલરી
ફનાલી શતી જેભાાં યાજકની ઉત્તી,મ ૂ ળાવન પ્રદે ળ,વૌયાષ્ટ્રભાાં સ્થાાંતય,યાજમશલસ્તાય,યાજકના યાક્રભી કે
લીય ર કે વાંતોની ભાહશતી,યાજકના શલસ્તાયોન ાં શલબાજન અને શારભાાં તેન ાં સ્થાન,યાજકના નજીકના
 ૂલણજોની ભાહશતી, યાજકના રવનવાંફધ
ાં ો, યાજકના વાંફધ
ાં ભાાં રખામેરા
સ્તકો,નોંધો,લાંળવ ૃક્ષો,યાજભચહ્નો,રેખો,શવક્કાઓ,પ્રતીકો લગેયે ભાહશતી આલાનો તેભાાં

વભાલેળ કયલાભાાં આવ્મો

શતો.૯ ત્માયફાદ આ યાજલાંળોની લાંળાલી તૈમાય કયલા ભાટે શલશલધ અધ્માકોને કામણ વોલાભાાં આવ્ય.ાં
પ્રસ્તત યાજલાંળો શલળે એકત્ર થમેરી ભાહશતીના આધાયે ડોરયયામએ
જેઠલા,ઝારા,ચડાવભા,લાા,યભાય અને કાઠી યાજકોની લાંળાલી અને વભાાંમાન ાંક્ર્ભ નક્કી કયી તેન ાં
ટાાંચણરૂે પ્રશવદ્ધ કયું શત ાં.૧૦ આ ટાાંચણ બશલષ્ટ્મના વાંળોધન ભાટે ગયજ વાયે તેવ ાં છે .આભ ડોરયયામ ભાાંકડે
કરશત દે યશી વૌયાષ્ટ્રના ઇશતશાવના વાંળોધનભાાં વ્મકશતગત યવ રઇને વૌયાષ્ટ્ટના ઈશતશાવ ભાટે વલણગ્રાશી
મોજના તૈમાય કયલી શતી અને વાંળોધનો ભાટે હદળા શનદણ ળન કમાણ શતા. બાવમે જ કોઈ યશનલવીટીના કરશત
ડોરયયામ ભાાંકડ જેલા શળે કે જેને યશનલવીટી દ્વાયા ોતાના પ્રદે ળની રોકવાંસ્કૃશત અને ઈશતશાવને ઉજાગય
કયલાના અથાગ પ્રમત્નો કમાણ શોઈ. વતત નાદયસ્ત તભફમત યશેતી શોલાને કાયણે તેઓ કરશતની
જલાફદાયીભાાંથી મક્ત ફની વૌયાષ્ટ્ટના ઈશતશાવ રખાલાની તેભની પ્રફ ઈચ્છા શતી. આ કામણ  ૂણણ થામ તે
ેશરા તેઓ અલવાન ામ્મા શતા.આ અંગે ભનબાઈ ાંચોી નોધે છે કે “ ડોરયબાઈના અલવાન શેરા ાાંચવાત હદલવે તેભને ભલાન ાં થય ાં ત્માયે તેઓ કેશતા શતા કે જે કોઈ નલા કરશત નીભામ તેને હ ાં શલનાંતી કયલાનો
છુ કે વૌયાષ્ટ્રના ઇશતશાવન ાં જે કાભ ભેં યશનલવીટી ાવે ળરૂ કયાવ્ય ાં છે તેભને રાં કયલાની તક આે”.૧૧ આ
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સૌરાષ્ટ્રના પ્રાદે શક ઈશિહાસ ેખનમાાં ડોરરાય માાંકડન ાં પ્રદાન- ચૌહાણ રમે એમ.
શલધાન ડોરયયામ ભાાંકડની વૌયાષ્ટ્રના ઇશતશાવના વાંળોધન ત્મેની શનષ્ટ્ઠા અને નમ્રતાન ાં સ ૂચક છે .
આભ વૌયાષ્ટ્રના પ્રાદે શળક ઈશતશાવ રેખનભાાં ડોરયયામ ભાાંકડે રખેરા ગ્રાંથો કે રેખો તથા વૌયાષ્ટ્ર
વલણગ્રાશી ઈશતશાવ રેખનની મોજના એ તેભની ભૌભરકતાન ાં પ્રશતક છે .વૌયાષ્ટ્રના ઇશતશાવની વાભગ્રીનો કેલી યીતે
ઉમોગ થઇ ળકે તેની આગલી દ્રષ્ટ્ટી તેભની ાવે શતી.
પાદટીપ –
૧.ગજયાતી વાહશત્મ વબાની કામણલાશી –૧૯૪૬-૪૭,શલબાગ-૩, ૃ.૪૯.
૨.ડોરયયામ ભાાંકડ,જાભનગયનો ઈશતશાવ,અરીમાફાડા,૧૯૭૨.
૩.ડોરયયામ ભાાંકડ, આણ કટાંફનો ઈશતશાવ,અરીમાફાડા,૧૯૭૦.
૪.ડોરયયામ ભાાંકડ, ‘જાભશલજમ કાવ્મ’,સ્લાધ્મામ,વપ્ટેમ્ફય-૧૯૬૬, ૃ.૩૯૫-૪૦૮.
૫.ડોરયયામ ભાાંકડ, ‘સયાષ્ટ્ર અને આનતણ(પ્રાચીનતભ ઇશતશાવભાાં)’સ્લાધ્મામ,એશપ્રર-૧૯૬૯, ૃ.૨૯૬-૩૦૭.
૬.ડોરયામ ભાાંકડ , ‘ચાયણ કશલયાજ ઈવયદાનજીન ાં મ ૃત્ય લણ’,ઊશભિનલયચના,(૧)પેબ્રઆયી-૧૯૭૦, ૃ.૬૮૭.
(૨) નલેમ્ફય-૧૯૭૦, ૃ.૫૪૬-૪૭.
૭.ચીનબાઈ નામક,ગજયાત ઈશતશાવ હયદન ાં ાાંચમ ાં અશધલેળન,બદ્ધદ્ધપ્રકાળ,ભાચણ-૧૯૭૦, ૃ.૭૮-૭૯.
૮.ગૌયીબાઈ બટ્ટ,ભાંગરમાત્રા(શ્રી ડોરયબાઈ સ્મ ૃશત ગ્રાંથ),અરીમાફાડા,૧૯૭૧, ૃ.૧૪૦-૧૪૧.
૯.ભેતય અબ્દરકાદયબાઈ ‘ડોરયયામ ભાાંકડન ાં ળૈક્ષભણક,વાહશત્ત્મક અને વૌયાષ્ટ્રના ઐશતશાશવક ક્ષેત્રભાાં
પ્રદાન’ ગજયાત વાંળોધન ભાંડન ાં ત્રૈભાશવક.જાન્યઆયી-જૂન,૨૦૧૧, ૃ.૧૩૪-૧૪૩.
૧૦.ડોરયયામ ભાાંકડ,સ્લપ્નો  ૂયા કે અધ ૂયા ?,યાજકોટ,૧૯૭૦, ૃ.૧૪૧-૧૫૫.
૧૧.ભનબાઈ ાંચોી,‘હદલગાંત ડોરયબાઈ’,કોહડય,ાં ઓકટોફય-૧૯૭૦, ૃ.૪૯.

Author: ચૌહાણ રમે એમ. , મદદની પ્રાધ્યાપક(ઇશિહાસ) સરકારી શળનયન કોેજ-િલાજા

Indian Journal of Social Sciences and Literature Studies ISSN 2349-5634 Volume 1, Issue 1, February 2015

60

