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1. p\Ativni: 

  ગુિરાતી ર્ાષાનુાં સૌપ્રથમ સમાચાર પત્ર ‘મુાંબઈ સમાચાર’, પ્રથમ વૃત્ પત્ર ‘વરતમાન’, જ્િારે સૌ પ્રથમ સામયિક બુયધિપ્રકાશ 

છે. આમ ઈ.સ. ૧૮૫૦ માાં સૌપ્રથમ ગુિરાતી સામયિક ‘બુયધિપ્રકાશ’ ની  શરૂઆતથી ગુિરાતની સામયિક પ્રવૃયિનો આરાંર્ થિો હતો. 

ત્િારબાદ સમિાાંતરે અનેક યવષિો આિારીત સામયિક પ્રકાયશત થિા હતા િે અાંતગભત ઈ.સ. ૧૯૨૨ ની અાંદર ‘પુરાતત્વ’ સામાયિક શરૂ 

કરવામાાં આવિુાં હતુાં. પ્રસ્તુત સામયિક તેના નામ પ્રમાણે ર્ારત અને ગુિરાતના યશલ્પ, સ્થાપત્િ, કલા, િમભ, તત્વજ્ઞાન વગેરે િેવા ઇયતહાસને 

સ્પશભતા યવષિો ને રિૂ કરતુાં હતુાં. કોઈપણ સામયિકની સૌથી મહત્વની બાબત એ સામયિકની અાંદર પ્રકાયશત થતુાં તેનુાં યવષિવસ્તુ હોિ છે. 

પ્રસ્તુત લેખની અાંદર ‘પુરાતત્વ’ સામયિકના યવષિવસ્તુને કેન્દ્રમાાં રાખીને તેનુાં યવશ્લેષણ અને સમીક્ષા કરવામાાં આવી છે કે િે ધવારા 

આિથી ૯૭ વષભ પહેલાાં ‘પુરાતત્વ’ સામયિક ધવારા ગુિરાત તેમિ ર્ારતના ઈયતહાસથી લોકોને માયહતગાર કરવાનો કઈ રીતે પ્રિત્ન 

કરવામાાં આવિો હતો તે સાંબાંયિત માયહતી આપવાનો પ્રિત્ન કરવામાાં આવિો છે. 

 

2. યવષિ વસ્ત ુ: 

 ગુિરાત યવદ્યાપીઠના માધ્િમથી શરૂ થિેલ પુરાતત્વ માંદદરની યવયવિ પ્રવૃયતઓ પૈકીનાાં એક અાંગ તરીકે ‘પુરાતત્વ’ ત્રૈમાયસકની 

શરૂઆત કરવામાાં આવી હતી. પ્રસ્તુત સામયિકના પ્રથમ વષભના પ્રથમ અાંકના પ્રથમ લેખમાાં િ શ્રીદતાતે્રિ બાલકૃષ્ણ કાલેલકર પુરાતત્વ 

માંદદરની િોિના અને તેના એક ર્ાગ રૂપે ‘પુરાતત્વ’ ત્રૈમાયસક શરૂ કરવા અાંગેના હેતુની યવસ્તૃત ચચાભ કરે છે. ‘પુરાતત્વ’ ત્રૈમાયસક તેના નામ 

પ્રમાણે ર્ારત અને ગુિરાતની ર્ૂતકાલીન અને પુરાતન સભ્િતા અને સાંસ્કૃયતના યવયવિ પાસાઓના પ્રચાર-પ્રસાર ના હેતુ માટે શરૂ 

કરવામાાં આવિુ હતુ. પ્રસ્તુત સામયિકનો સાંબાંિ ર્ારતના ર્વિ ર્ૂતકાળ સાથે િોડાિેલો હતો. તેથી િ પુરાતત્વ માંદદર અને ‘પુરાતત્વ’ 

સામયિકના સાંદર્ે દતાતે્રિ બાલકૃષ્ણ કાલેલકર ર્ૂતકાળના મહત્વ અાંગ ેચચાભ કરતા િણાવે છે ક ે‘ર્ૂતકાળ માનવ સમાિને આત્મપદરચિ 

કરાવી ર્યવષ્િને સ્પષ્ટ િોવાની શયતત આપે છે. કોઈપણ દેશમાાં રાિકીિ, સામાયિક અથવા સાયહત્િ યવષિક ક્ાાંયત થઇ છે અથવા નવ ુ

ચૈતન્દ્િ આવિુ છે ત્િારે પહેલા ત્િાનાાં લોકોએ ર્ૂતકાળ તરફ િોિુ છે અને તેની પાસેથી પ્રેરણા મેળવી છે. 

 ઉપરાાંત પ્રસ્તુત લેખોમાાં લેખકે પુરાતત્વ માંદદરની િોિના, ઉદેશ્િ, કાિભપધિયત, ર્યવષ્િનુાં આિોિન, પ્રબાંિ સયમયતના સભ્િોનો 

પદરચિ વગેરે સાંબાંયિત માયહતી આપી છે. ‘પુરાતત્વ’ ત્રૈમાયસકની શરૂઆત અાંગે દતાતે્રિ બાલકૃષ્ણ કાલેલકર િણાવે છે કે ‘કાિભકતાભઓનો 

સારાાંશ:   ગુિરાતી ર્ાષાનુાં સૌપ્રથમ સમાચાર પત્ર ‘મુાંબઈ સમાચાર’, પ્રથમ વૃત્ પત્ર ‘વરતમાન’, જ્િારે સૌ પ્રથમ સામયિક 

બુયધિપ્રકાશ છે. આમ ઈ.સ. ૧૮૫૦ માાં સૌપ્રથમ ગુિરાતી સામયિક ‘બુયધિપ્રકાશ’ ની  શરૂઆતથી ગુિરાતની સામયિક પ્રવૃયિનો 

આરાંર્ થિો હતો. ત્િારબાદ સમિાાંતરે અનેક યવષિો આિારીત સામયિક પ્રકાયશત થિા હતા િે અાંતગભત ઈ.સ. ૧૯૨૨ ની અાંદર 

‘પુરાતત્વ’ સામાયિક શરૂ કરવામાાં આવિુાં હતુાં. પ્રસ્તુત સામયિક તેના નામ પ્રમાણે ર્ારત અને ગુિરાતના યશલ્પ, સ્થાપત્િ, કલા, િમભ, 

તત્વજ્ઞાન વગેરે િેવા ઇયતહાસને સ્પશભતા યવષિો ને રિૂ કરતુાં હતુાં. કોઈપણ સામયિકની સૌથી મહત્વની બાબત એ સામયિકની અાંદર 

પ્રકાયશત થતુાં તેનુાં યવષિવસ્ત ુહોિ છે. પ્રસ્તુત લેખની અાંદર ‘પુરાતત્વ’ સામયિકના યવષિવસ્તુને કેન્દ્રમાાં રાખીને તેનુાં યવશ્લેષણ અને 

સમીક્ષા કરવામાાં આવી છે કે િે ધવારા આિથી ૯૭ વષભ પહેલાાં ‘પુરાતત્વ’ સામયિક ધવારા ગુિરાત તેમિ ર્ારતના ઈયતહાસથી 

લોકોને માયહતગાર કરવાનો કઈ રીતે પ્રિત્ન કરવામાાં આવિો હતો તે સાંબાંયિત માયહતી આપવાનો પ્રિત્ન કરવામાાં આવિો છે. 

 

 સચૂક શબ્દો: ઇયતહાસ,  પુરાતત્વ, સાયહત્િ, ગુિરાતી સામયિક.  
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ઉત્સાહ વિે, નવા લોકો આ રાષ્ટ્રીિ કાિભમાાં િોડાિ, રાષ્ટ્રીિ યવદ્યાથીઓને આ કાિભ પાછળ જીવન સમપભણ કરવાની પ્રેરણા મળે તેની આિે 

ફતત શરૂઆત છે. આ ત્રૈમાયસક રારા સ્વદેશાયર્માની સવભસાક્ષરોને આ કાિભમાાં પોતાનાથી બનતો ફાળો આપવાને આમાંત્રણ આપીએ છીએ. 

 ‘પુરાતત્વ’ ત્રૈમાયસકમાાં ઇયતહાસ સાંબાંયિત ઘણા જાણ્િા-અજાણ્િા સ્થાપત્િો સાંબાંયિત લેખો પ્રકાયશત કરવામાાં આવિા છે િે 

અાંતગભત નવાનગર સાંસ્થાન (વતભમાન જામનગર)ની સમીપે આમરણમાાં આવેલ સારાંગદેવ વાઘેલાના સવાંત ૧૩૭૩ના યશલાલેખની જાણકારી 

આપતો લેખ દતાતે્રિ બાલકૃષ્ણ દડસકળકરે પ્રકાયશત કિો છે. પ્રસ્તુત લેખના આિારે આ લેખના લેખક દડસકળકરનો પાત્ર પદરચિ પ્રાપ્ત 

થાિ છે. તેઓ વોટસન મ્િુઝીિમ, રાિકોટમાાં તિુરેટરના પદે હતા તે દરયમિાન તેમણે આમરાગમાાં આવેલા યશલાલેખ યવશે મહત્વપૂણભ 

માયહતી આપી છે િેમાાં આમરણ ગામની સાથે સાથે સારાંગદેવ વાઘેલાના યશલાલેખની લાંબાઈ, પહોળાઈ, તેની વતભમાન યસ્થયત સાંબાંિી 

માયહતી આપવામાાં આવી છે. સૌથી મહત્વની બાબત એ છે કે પ્રસ્તુત લેખમાાં મૂળ યશલાલેખના કેટલાક અાંશો પણ આપેલા છે િે પરથી 

આ યશલાલેખ સાંસ્કૃત ર્ાષા અને દેવનાગરી યલયપમાાં લખાિેલો છે તેની માયહતી મળે છે. આ મૂળ લેખના અાંશો વલ્લર્જી હદરદત આચાિે 

તૈિાર કરેલી અને રાિકોટ વોટસન મ્િુઝીિમ સાંગ્રયહત કરેલી છાપ(રબબાંગ) ઉપરથી મળી આવિા છે. જ્િારે આચાિભ શ્રી યિનયવિિજી એ 

વડાલી માાંથી પ્રાપ્ત થિેલ યશલાલેખનાાં સાંદર્ભમાાં અગત્િની એયતહાયસક માયહતી પૂરી પાડી છે. િેમાાં વડાલીના નામકરણ સાંદર્ે માયહતી 

આપતા િણાવિુાં છે કે વડાલીનુાં સાંસ્કૃત નામ વાટાપલ્લી છે િેમાાંથી તેનુાં ગુિરાતી નામ વડાવલી થિુાં. ઉપરાાંત હ્ુાં.એન.ત્સાાંગએ પોતાના 

મુસાફરી વણભનમાાં વલર્ી અને માલવાની વચ્ચે આવેલા િે ઓ-ચ-લી અથવા વદરી નામના સ્થળનો ઉલ્લેખ કિો તે આ વડાલી હોવા 

યવશેની ઐયતહાયસક માયહતી પ્રસ્તુત લેખમાાં આપવામાાં આવી છે. ઉપરાાંત ગુિરાત સોલાંકી વાંશનાાં રાજાઓનો વાંશાનુાંક્મ તેમિ તેમના 

સમિના મહત્વના બનાવો યવષેની માયહતી આપવામાાં આવી છે.     

 પ્રસ્તુત યશલાલેખની ર્ાષા-યલયપના સાંદર્ભમાાં લેખક િણાવે છે કે ‘અક્ષરોના ઢબના સાંદર્ભમાાં િોઈએ તો ‘અ’ નુાં સ્વરૂપ બીજા 

અક્ષરો કરતા િુના વખતનુ લાગે છે. માતરા લખવાની પધિયત િૂની છે તે અક્ષર ઉપર ન લખતા અક્ષર પાછળ એક ઉર્ી લીટીથી બતાવેલ 

છે પરાંતુ જ્િાાં બે માત્રાનુાં કામ હોિ છે ત્િા એક માત્રા અક્ષર ઉપર અને બીજી માત્રા તેની પછવાડે લખેલી હોિ છે. િૈન સાયહત્િમાાં આ 

પધિયતને ‘પયત્રમાત્રા’ કહે છે. પ્રસ્તુત લેખના માધ્િમથી સારાંગદેવ વાઘેલા, આગહીલવાળ પાટણ અને સારાંગદેવના અન્દ્િ લેખોના સાંદર્ે 

પણ યવગતે માયહતી આપવામાાં આવેલી છે. 

 ર્ારતીિ સાયહત્િની રયષ્ટએ ‘ર્ારતીિ દશભનોમાાં આધ્િાયત્મક યવકાસક્મ’ યવષિ પર યવવેચાત્મક માયહતી આપવામાાં આવેલી છે. 

પ્રસ્તુત લેખમાાં ર્ારતીિ દશભનનો મયહમા સમજાવતા િણાવિુાં છે કે ‘દશભન એટલે તત્વયવદ્યા, ર્ારતીિ દશભનનુાં ધ્િેિ િે-તે યવષિોનુાં વાસ્તયવક 

જ્ઞાન મેળવવા ઉપરાાંત છેવટે તે રારા મોક્ષ મેળવવા સુિીનુ છે. આ િ કારણથી ર્ારતીિ દશભનોના પ્રયતપાદ્યનાાં યવષિનુાં ક્ષેત્ર સાંસાર અને 

તેનાાંથી પરની યસ્થયત સુિી લાંબાવેલુ છે. પ્રસ્તુત લેખમાાં વૈદદક દશભન, બૌધિ દશભન, િૈન દશભન, આજીવક દશભન ઉપર યવગતે ચચાભ કરવામાાં 

આવી છે. 

       ‘પુરાતત્વ’ ત્રૈમાયસકમાાં યવષિવસ્તુના સાંદર્ે ર્ારતીિ સાંગીતનુાં ઐયતહાયસક અવલોકન નારાિણ મોરેશ્વર ખરે એ પોતાના 

લેખમાાં કરેલુ છે. ર્ારતમાાં સાંગીતશાસ્ત્રના ઇયતહાસ યવશે વાત કરતા લેખક સાંગીત મકરાંદના પ્રથમપાદના શ્લોક નાં ૧૮ ની એક પાંયતત ટાાંકે 

છે. 

साम्वेदाददद ंगीत संजगाह पितामहः| 

तद्गीतं नारदायते तेन लोकेसु दरणीतम|| 

 પ્રસ્તુત લેખમાાં સાંગીતની ઉત્પયિને વેદોના સમિગાળા િેટલી િ િૂની છે તે સાંબાંયિત ઉલ્લેખ કરવામાાં આવિો છે. ઉપરાાંત 

સાંગીત અને વેદો, ઉપયનષદો વચ્ચેનો સાંબાંિ, સાંગીતના યવયવિ સ્વરો, વાદ્યો, સ્તુયતઓની યવગતે માયહતી આપવામાાં આવી છે. 

             શ્રી િમાાંનાંદ કોસાાંબીએ ર્ાબરાના અશોકના યશલાલેખના સાંદર્ે ઐયતહાયસક માયહતી પૂરી પાડી છે. પરદેશી મુસાફરોએ 

અમદાવાદના કરેલા વણભન યવશેનો લેખ ઘણી રસપ્રદ માયહતી પૂરી પાડે છે િેમાાં ગુિરાતના પાટનગર તરીકે અમદાવાદનો ઉલ્લેખ િોવા 

મળે છે. અહમદશાહે અમદાવાદ શહેરને ફરીથી બાંિાવિુ બાકી એ શહેર તથા પ્રાાંત અહમદશાહ પહેલા ગુિરાતના નામથી ઓળખાતા. 

શાહિહાને અમદાવાદને ‘ગદાભબાદ’ એટલે કે િૂળનુાં ઘર કહ્ુ છે. કા.કે. શહેરમાાં બેસુમાર િૂળ રહેતી. ઉપરાાંત અમદાવાદની સાબરમતી નદી, 

મધ્િમાાં બાગવાળુાં સરોવર(કાાંકદરિા તળાવ), અમદાવાદનો કોટ અને બુરિો, િુમા મસ્જીદ, અમદાવાદના ડચ લોકો, શાાંયતદાસનુાં માંદદર, 

શાહઆલમનો રોિો, સરખેિ રોિો, પાાંિરાપોળ, સરખેિની ગળી વગેરેના પરદેશી મુસાફરોએ કરેલા વણભનની રસપ્રદ નોંિ પ્રસ્તુત 

લેખમાાં િોવા મળે છે.   
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 પુરાતત્વ ત્રૈમાયસકમાાં િુનાગઢના ઇયતહાસના સાંદર્ભમાાં ચુડાસમા રાજાઓના યશલાલેખો અને તેમની વાંશાવળી યવશે મહત્વપૂણભ 

ઐયતહાયસક માયહતી પ્રાપ્િ થાિ છે. આ લેખમાાં ચુડાસમા વાંશના તમામ રાજાઓ સાથે િોડાિેલી અગત્િની ઐયતહાયસક યવગતો તેમના 

સમિકાળ સાથે આપવામાાં આવેલી છે િે નોંિપાત્ર બાબત કહી શકાિ. ‘પુરાતત્વ’ ત્રૈમાયસકમાાં ગુિરાતના ઇસ્લામી શાસનના ઇયતહાસની 

જાણકારી માટે ઇસ્લામી ગ્રાંથ સામગ્રી યવષે અગત્િની માયહતી રિુ કરેલ છે. પ્રસ્તુત લેખમાાં ગુિરાતના ઇસ્લામી અમલની જાણકારી આપતા 

ગ્રાંથોને ર્ાષા પ્રમાણે વગીકૃત કરવામાાં આવિા છે. િે આ પ્રમાણે છે. 

અરબી ર્ાષા : 

૧) બીલાઝરીની ફૂતુહુલાબલદાન  

૨) મસઉદી 

3) ઇબ્ને બતુતાનો પ્રવાસ  

૪) અનનુરુસ્સાફર 

૫) અલમુસર એરરવી 

૬) ઝફરૂઉલવાલા બમુઝ્ફ્ફર ઉલવાલા 

ફારસી ર્ાષા : 

૧) દફરસ્તા 

૨) મીરાને યસકાંદરી 

3) મીરાને અહમદી  

૪) માલવાની તારીખ 

૫) તારીખે બીજાપુર  

૬) તારીખે અમબાિન 

૭) સ્િાિુસ સલાતીન 

ઉદુભ : 

૧) તમદુને યહન્દ્દ 

૨) મોલવી ઝુકા ઉલ્લાનો યહન્દ્દ નો ઇયતહાસ  

3) સેરૂલ અિમ 

૪) સૈિદ અલી તુરકીનુાં સરનામુાં 

૫) િોદ અપ્િામ  

૬) ખીલાસ્ત અને યહન્દ્દુસ્તાન  

૭) અબદુરનુાં સફરનામુ  



Shikshan Sanshodhan : Journal of Arts, Humanities and Social Sciences          ISSN: 2581-6241       Volume - 3,  Issue - 1, Jan-Feb – 2020 

Bi-Monthly, Peer-Reviewed, Refereed, Indexed Journal                                                                          Impact Factor:  3.589 

Received on : 01/01/2020                                                     Accepted on : 14/01/2020                                             Publication Date: 28/02/2020 

 

Available online on –shikshansanshodhan.researchculturesociety.org Page 21 

 ઐયતહાયસક દસ્તાવેિોના સાંદર્ભમાાં ‘પુરાતત્વ’ ત્રૈમાયસકમાાં પાટણના બે િુના દસ્તાવેિો(સાંપયતની વહેચણી અને વેચાણના 

આિારને લગતા), અગત્િના બે ઐયતહાયસક પક્ષો(િેમાાં એક માાંગરોળના સૈિદ આમદ યબન યસકાંદર અને બીિો શાહ આલમનો છે)અને 

પ્રહ્લાધપુર(પાલનપુર) ની બે સાંસ્કૃત પ્રસસ્તી સાંદર્ે યવગતો આપવમાાં આવી છે. 

  ઉપરાાંત ‘પુરાતત્વ’ ત્રૈમાયસકમાાં ગુિરાત અને ર્ારતના પ્રાચીન ઇયતહાસ સાંબાંયિત યવયવિ લેખો િેવાકે આપનુાં ઐયતહાયસક 

સાયહત્િ, સાંસ્કૃત નાટ્િ સાયહત્િ, કૌટીલ્િનુ અથભશાસ્ત્ર, તળાજાનો પ્રાચીન યવહાર, બૌધિસાયહત્િનો યવસ્તાર, ઐયતહાયસક િૈન પ્રશયસ્ત, 

વજ્જી અને લીચ્છવીના રાજાઓ, જ્િોયતષશાસ્ત્ર, વેદાાંગ, વૈશાલી ગણરાજ્િના શાસક ચેટક, વલ્લર્ીના રાજા િુવસન, સૌરાષ્ટ્ર અને 

માલવાના યસતકાઓ, બુધિચદરત્ર, હસ્તયલયખત પુસ્તકો, ચૌલુતિ રાજાઓના સવાંતો, ગુિરાતના અપ્રકટ યશલાલેખો, આિુવેદનો ઇયતહાસ, 

વડાલીના યશલાલેખો, ર્ારતીિ નાટ્િશાસ્ત્ર વગેરે લેખોના માધ્િમથી મહત્વપૂણભ પુરાતાયત્વક અને ઐયતહાયસક માયહતી પૂરી પાડવામાાં 

આવી છે.      

3. smipn:  

             આમ, યવષિવસ્તુના સાંદર્ે િોતા ‘પુરાતત્વ’ સામયિકની અાંદર પ્રાચીન ર્ારતીિ તેમિ ગુિરાતના યવયવિ પ્રકારના સ્થાપત્િો, 

સ્મારકો, યશલાલેખો, પ્રાચીન ર્ારતીિ િમભગ્રાંથો વગેરેના સાંદર્ભમાાં યવયવિ લેખકો, ઇયતહાસકારોએ પોતાના લેખો રિૂ કિાભ છે કે િે ધવારા 

પ્રાચીન ર્ારતીિ તેમિ ગુિરાતી ઇયતહાસ તમે િ પુરાતત્વના યવયવિ પાસાઓથી પદરયચત થઇ શકાિ છે. 

 

s>dB<s*(c :  

 

(યવયવિ અાંકોમાાં પ્રકાયશત લખેો અન ેતેના લેખકો) 

૧. રયસકલાલ છોટાલાલ પરીખ (૧૯૨૫), ‘પુરાતત્વ’, ગ્રાંથ-3, અાંક-3, પૃ.૨૭૮ 

૨. રયસકલાલ છોટાલાલ પરીખ (૧૯૨૨), ‘પુરાતત્વ માંદદરની િોિના’, ‘પુરાતત્વ’, ગ્રાંથ-૧, અાંક-૧, પૃ. ૫ 

3. આચાિભશ્રી યિનયવિિજી (૧૯૨૬), ‘વડાલીનો યશલાલેખ’, ‘પુરાતત્વ’, ગ્રાંથ-૪, અાંક-3-૪, પૃ. ૨૮૦ 

૪. દિાત્રેિ બાલકૃષ્ણ કાલેલકર (૧૯૨૨), ‘પુરાતત્વ’, ગ્રાંથ-૧, અાંક-૧, પૃ. ૭ 

૫. દિાત્રેિ બાલકૃષ્ણ દડસકળકર (૧૯૨૨), ‘પુરાતત્વ’, ગ્રાંથ-૧, અાંક-૨, પૃ. ૩૭  

૬. પાંદડત સુખલાલ (૧૯૨૩), ‘ર્ારતીિ દશભનોમાાં આધ્િાયત્મક યવકાસક્મ’, ‘પુરાતત્વ’, ગ્રાંથ-૧, અાંક-૨, પૃ. ૧૯૯ 
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