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નાનાસાહ�બ પે�ા�ુ ંઅવસાન:

• નાનાસાહ�બ પે�ા�ુ ંઅવસાન:

આ�િુનક રા��વાદ  નો  સૌ�થમ  ઉદભવ  �રુોપમાં થયેલો  જોવા મળે છે. નવ��િૃત  ધમ��ધુારાણા, અમે�રકા અને  �ા�સની
�ાિંતઓ, ઈટાલી  અને  જમ�નીના  એક�કરણ વગેર�  પર�બળોએ  �રુોપમાં રા��વાદનો  ઉદભવ  અને  ફ�લાવો  કરવામાં મહ�વની
�િૂમકા ભજવેલી છે. ભારતમા ં�રુોપીય ��ઓમા ંઆગમન અને ખાસ કર�ને ભારતમા ં���ટશ શાશનની નીિત ર�િતને પ�રણામે
રા��વાદનો ઉદભવ થયો હતો. ઈ.સ. ૧૮૫૭ ને ભારતમા ંરા��વાદના ઉદય તર�ક� ગણવામા ંઆવે છે.

• ૧૮૫૭ નો િવ�લવ:

ઈ.સ. ૧૮૫૭ ના િવ�લવ ની શ�આત મેરઠથી થઇ હતી. આ િવ�લવમાં નાનાસાહ�બ પે�ા, રાણીલ�મીબાઈ, આઝી��ુલાખાન,

અવધના નવાબ વા�દ અલીશાહ, રંગો બા��ુ ��ુતે અને તા�યા ટોપે �વા �હ��ુ અને �સુલમાન નેતાઓએ બહા�ુરશાહ ઝફરના
ને��ૃવ  નીચે િવિધવત  �વાત�ય  સ�ામ  માટ�  તૈયાર થયા હતા1. પરં� ુ ��ટ�શ  સરકારની ચ�ડયાતી તાકાત  અને  ૧૮૫૭ ના
િવ�લવના નેતાઓના યો�ય સગંઠન અને સચંાલનના અભાવના કારણે બળવો િન�ફળ ગયો હતો. આ બળવાના ��ુય નાયક
કહ� શકાય એવા નાનાસાહ�બ પે�ાના તથા અ�ય નેતાઓને પકડવા તેના પર ��ટ�શ સરકાર� ઇનામ �હ�ર ક�ુ� હ� ુ.ં આથી આ
નેતાઓ પોતા�ુ ંશેષ �વન �પા વેશે �યતીત કરતા હતા2. તેમાં નાનાસાહ�બ પે�ાનાં અવશાન �ગે ઇિતહાસકારોમાં અનેક
મતમતાતંરો છે. �મા ંનાનાસાહ�બ પે�ાના અવશાન �ગે ચાર �થળનો ઉ�લખે જોવા મળે છે.

(૧) નપેાળ (૨) ઉ�ર�દ�શ�ુ ંનિૈમષાર�ય
(૩) િશહોર - ભાવનગર (૪) રાજકોટ�ુ ંમોરબી3.

• નાનાસાહ�બ પે�ા�ુ ંઅવસાન:

(૧) નેપાળ

ઉ�ર�દ�શના �પીકર �ી એ.�.ખરે ઈ.સ.૧૯૫૩ મા ંનાના સાહ�બ પે�ાના પૌ� તર�ક� દાવો કરનાર �ી બ�રફ ઉફ� �રુજ�તાપ
મા�યા હતા અને નાના સાહ�બના સેનાપતી નાઝી��ુલાખાન ની ડાયર� નો �હ�દ� અ�વુાદ કરા�યો હતો. ડાયર�મા ંએવો ઉ�લખે
છે ક� નેપાળમા ંરા��ુ ં� શબ મ��ુ ંહ� ુ ંતે શબ નાના સાહ�બ પે�ા�ુ ંન�હ પણ નાના સાહ�બ પે�ાના ંનોકર�ુ ંહ� ુ ંઅને એ શબને
જોઈને ��ટ�શ સરકાર� માની લી�ુ ંક� નાના સાહ�બ પે�ા�ુ ંઅવસાન નેપાળમા ંથ� ુછે4.

(૨) ઉ�ર�દ�શ

પોતાના �વનના પાછલા વષ�મા ંતે ઉ�ર�દ�શના �તાપગઢ ���લામા ંઆવેલા અને તેને �ણ સતંાન હતા તથા નાના સાહ�બ
પોતે ૧૦૭ વષ�ની વયે ઈ.સ. ૧૯૨૬મા ંસીતા�રુ ��લાના નૈમીષાર�યમા ંગોમતી નદ�ના �કનાર� ��ૃ� ુપા�યા હતા5.

(૩) િશહોર – ભાવનગર

“SAURSHTRA  UNIVERSITY  HISTIRICAL  RESEARCH SOCIETY”ના  વડા  �ી  હર�કાતં  ��ુલએ  નાના  સાહ�બના
અવશાન  �ગે શીહોરને  લ�માં રાખી સશંોધન  કર�લ તથા ક�ટલાક �રુાવા આપેલ. પરં� ુ �યારના �જુરાતના ��ુય  �ધાન
બળવતંરાય મહ�તા પણ ભાવનગરના જ હતા6 આથી તેમને તેનો ટ�કો હતો અને તે િશહોર �ુ ંમહ�વ અને ગૌરવ વધે તે માટ�
�ય�ન કર�લ. આ ઉપરાતં �ી ��ુલએ મોરબીમા ંપણ આવેલા પરં� ુતેમણે મોરબીમા ં�રુાવાઓ અને દ�તાવેજો ��યે કોઈ ખાસ
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રસ દાખવેલ ન�હ. ઈ.સ.૧૯૫૭ માં નાના સાહ�બ પે�ાના અવશાન બાબતે શહ�ર�જનોએ એક સિમિત પણ બનાવી હતી. પરં� ુ
�યાર�  આ સિમિત પણ �ી ��ુલના િશહોર તરફના લગાવ (રસ) ના કારણે સશંોધન મા ંખાસ કોઈ િવશેષ ફાળો આપી શક� ન
હતી7.

�ી ��ુલ મોરબી આવેલા અને નગરશેઠ િવ�મ શેઠ ને મળેલ પરં�  ુનગરશેઠ તેમજ મોરબીના ઠાકોર લખધીર� એ પણ આ
બાબત ��યે રસ ક� કાય�ની ગભંીરતા લીધા વગર િવચાર�વૂ�ક ઉતારો આપેલા ન�હ. આથી �ી ��ુલએ પોતાના સશંોધનમા ંનાના
સાહ�બ પે�ાના અવશાન �થળ િશહોર બતા�� ુ.ં8.

િશહોરના દાવા �જુબ િશહોરમા ંરહ�તા �ી યોગે�� નામક સા� ુતેજ નાના સાહ�બ પે�ા હતા. �તે �રૂવાઓ �પે ��ૂની સામ�ી,
માળા, જનોઈ, નેપાળ�, િસ�ો વગેર� જોવા મળે છે9.

ઈ.સ. ૧૮૫૭ ના ક�ટલાક �ાિંતકાર�ઓ ��ટ�શ સરકારના �ુલમથી ભાગીને સૌરા�� તરફ આવેલ તેઓ ભાવનગર, મોરબી, િશહોર
ક� પાલન�રુમા ંસા� ુવેશે પોતા�ુ ંશેષ �વન �વતા હતા. એ સમયે એક બી� ર��ુ ઘટના એ પણ હતી ક� કોઈપણ સા��ુ ું
��ૃ� ુથાય તો �હ�ર થ�ુ ંક� તે નાના સાહ�બ પે�ા હતા. આમ નાના સાહ�બ પે�ા પોતાની �તને �હ�ર થવા દ� ખરા! વડ� સરકાર�
�ના પર ૧,૦૦,૦૦૦ �િપયા�ુ ંઇનામ રા��ુ ંહોય તે આવી ર�તે �હ�ર કર� ખરા10! પોતાની �તને આથી કહ� શકાય ક� તે નાના
સાહ�બ ન�હ પરં� ુતે નાના સાહ�બના સેનાપિત ક� તેનો કોઈ સાગર�ત હશે. સાથે સાથે બીજો એક તા�ક�ક �રુાવો એ છે ક� િશહોર
ન�ક સોનગઢમા ં��ટ�શ સરકાર�ુ ંથા�ુ ંહ� ુ.ં આમ નાના સાહ�બ ��ટ�શ સરકારના થાણા પાસે રહ� ખરા અને તે પણ આવા સા�ુ
ક� � દાન, દ��ણાથી �બુજ ��યાત બનેલ11.

(૪) મોરબી

હવે મોરબીમા ંનાના સાહ�બ તે સમયમા ંમોરબીના પ�કાર �ી મહોપા�યાય �ી શકંરલાલ શા�ીને �યા ંરહ�તા હતા તે �યા ંક�વી
ર�તે આ�યા તે બાબતમા ંપણ મતભદે છે. કોઈ કહ� ક� તે વૈદ સા� ુતર�ક� તે શેઠના પ�નીને અનાયાસે મળ� ગયા તો કોઈ કહ� છે
ક� વાઘ� ઠાકોર�  તેમને �યાં મોકલલે પરં�  ુવૈદ તર�ક�નો �રુાવો વ�  ુમજ�તુ જોવા મળે છે અને તે માટ� શેઠના ચોપડ� દવા
મગંા�યાના ઉ�લખે જોવા મળે છે. વાળ� તે સમયમા ંનગરશેઠ ચોપડામા ંસા� ુક� પરદ�શી સા� ુએવો ઉ�લખે જોવા મળે છે12. �
ઘ�ુ ંબ�ુ ંકહ� �ય છે. વળ� તે સમયની ��ૂ એ પોતાની �ાદ�િશક ભાષા િસવાયની ભાષા બોલનારને પરદ�શી જ ગણતી હતી
અને આ સા� ુપણ મરાઠ� અને �હ�દ� બોલતો હતો. આ ઉપરાતં આ પરદ�શી સા� ુનો ખોરાક, રહ�ઠાણ, બાધંો, �ચાઈ વગેર��ું
મોરબીના નગરવાસીઓએ કર�લ વણ�ન પણ નાના સાહ�બ પે�ાના �વનને મળ� ુ ંઆવે છે13.

તેમજ પાનચદં નામના નગરશેઠ� આપેલ િનવેદન �જુબ ક� �ુ ંમારા િપતા સાથે મોરબીમા ંઆવેલ હાટક��ર મ�ંદર� જતો હતો �યાર�
સા�ુ વેશે  રહ�લ “નાના“ અમને  બાળકોને  “સાકાર અને  �લુાલ“ દરરોજ  �સાદ� �પે  આપતા હતા14. તેમજ  આવી  ક�ટલીય
ચમ�કા�રક વાતો મોરબીના ��ૃધજનો નાના સાહ�બ િવશે કરતા રહ� છે.

નાના સાહ�બ � જ�યાએ રહ�તા હતા �યા ંએ ઓરડામા ંનાના ફલા�વીશ, તા�યા ટોપે, અવધની બગેમ, બહા�ુરશાહના પેઈ�ટ�ગ
તેમજ મરાઠ� �ગુના અનેક �ચ�ો જોવા મળે છે. �યા ં� નગરશેઠ હતા તે �ન હતા તેના ઘરમા ંમરાઠ� �ગુ�ુ ં�ચ�કામ સભંવી
શક� ન�હ. આમ એ સા�  ુનાના સાહ�બ પે�ા હોઈ શક� ક� �મણે મરાઠ� �ગુના એ પેઇ��ટ�ગ તૈયાર કરા�યા હતા. આ પેઈ�ટ�ગ
હાલમા ંપણ મો�ુદ છે અને આ બધાની ન�ધ �રુાત�વ ખાતા મા ંન�ધાયેલ છે15. તેમણ ેઆ �ચ�ોના ફોટાઓ પણ લીધેલ છે. આ
બ�ુ ંદશા�વે છે ક� નાના સાહ�બ આ નગરશેઠ �યા ંરહ�તા હતા. આ ઉપરાતં �ણ ��ૃધજનોએ તો કોટ�મા ંનાના સાહ�બ�ુ ંમોરબીમાં
અ��ત�વ �હ�ર કરતી એફ�ડ�વીટ પણ આપેલ છે � આ �જુબ છે:

(૧) મોરબીના ��ૃધજન �ી પીતાબંર દયાશકંર દવેની એ�ફડ�િવટ તા. ૨૯/૦૯/૧૯૫૫ ના રોજ ડો. મ�ભુાઈ દ�તાર�ના સા�ીએ
કોટ�મા ંલીધેલ છે ક� �નો ર�વ�� ુ�ટ��પ નબંર અ��ુમ ૬૬ તા. ૨૬/૦૯/૧૯૫૫ નો છે. આ એ�ફડ�િવટમા ંતેઓએ સ�ંણૂ� િનવેદન
આપેલ છે ક� તેણ ેનાના સાહ�બને મોરબીમા ંસા� ુવેશે જોયેલ16.

(૨) બી� એ�ફડ�િવટ �ી ભવાન ન�  ુઠ�રની છે ક� �નો �ટ��પ નબંર અ��ુમ નબંર ૧૧૦/૧ તા. ૦૪/૧૦/૧૯૫૫ નો છે અને
એ�ફડ�િવટ લીધાની તા. ૧૧/૧૦/૧૯૫૫ અને સા�ી મ�ભુાઈ દફતર� છે17.

(૩) �ી� એ�ફડ�િવટ �ળૂશકંર ન�ભુાઈ આચાય�ની છે ક� �નો �ટ��પ નબંર ૬૫ તા. ૨૬/૦૯/૧૯૫૫ ની છે અને સા�ી મ�ભુાઈ
દફતર� છે18. આમ આ એ�ફડ�િવટ પણ એક ન�ર �રુાવા જ ગણાય છે અને તે નાના સાહ�બ ના ��ૃ� ુપર ઘણો જ �કાશ પડ� છે
અને તે ગમે તે ઇિતહાસિવદ જોઈ શેક� છે.
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વળ� એક વાત એ પણ બહાર આવેલ છે ક� નાનાસાહ�બ ��ૃ� ુવેળાએ હ�રાથી ભર�લી ��ુતી નગરશેઠને આપેલી હતી અને કહ��ું
હ� ુ ંક� “આ લાકડ� ઠાકોર વાઘને આપજો.” બાદમા ંપે�ાના ��ૃ� ુપછ� નગરશેઠ� આ લાકડ� (��ુતી) મહારાજને આપેલી ક� �માથંી
અઢળક ઝવેરાત નીક��ુ ંહ� ુ1ં9. હવે �ુ ંઆ લાકડ�માથંી ખર�ખર ઝવેરાત જ હ� ુ ં? તે �� �ગે તપાસીએ.

ઠાકોર રવા�રાજના ંક�લાશવાસ પા�યા �યાર� મોરબી �ટ�ટની આિથ�ક પ�ર��થતી સાર� ન હતી. તેમા ંઠાકોર વાઘનો રા�યા�ભષેક
થયો  અને  તેમણે મોરબીના િવકાસમાં અઢળક ધન  ખચ� કર�લ20  એ  ધન  �ાથંી આ��ુ ં?  આથી કહ� શકાય  ક�  એ  પે�ાની
��ુતીમાથંી  આ  અઢળક  ધન  મ��ું હ� ું અને  આટ�ું અઢળક  ધન  તે  સમયે  પે�ા  અને  િનઝામ  પાસે  જ  હ� ુ.ં  ૧૮૫૭  ના
બળવામાથંી ભાગી �ટ�લ �યાર� તેમેણ ેપોતાના શેષ �વન માટ� આ ��ુતીમાજં ઝવેરાત ભર� દ�ધેલ �થી કોઈને શકંા પડ� જ ન�હ
અને રાજના નોકરો પણ રાજ રહ�ય િવશે કઈ જ કહ�તા નથી અને જો મોરબી રા�ય પાસે અઢળક ધન છે તે પે�ા� ુ ંન હોય તો
મોરબી રા�ય પાસે “અ��નમણી” નામનો ક�મતી અને અ��ૂય હ�રો �ાથંી આ�યો. આ અ��નમણી હ�રો પે�ા ક� િનઝામ �વા
અિત સ��ૃધ રાજવીઓ પાસેજ રહ�તા હતા21.

મોરબીના મહારા� મહ���સીહ� જયાર� આ અ��નમણીને વેચવા ઈ�છ�ુ ં�યાર� ભારતમા ંતે�ુ ં��ૂયાકંન થઇ શ�ુ ંન�હ. ફળ�વ�પ
તેઓ અમે�રકા ગયા �યા ંપણ તે વેચી શકાયો ન�હ. આખર� અ��નમણી ના �ુકડા કર� નાખવામા ંઆ�યા22 અને �યારબાદ તે વેચી
શકાયો. આ �રુાવો જગ�હ�ર છે. તેમજ  િશહોરમાં નેપાળ� િસ�ાની વાત  અ�ુગતી છે. સૌરા��માં બધાજ  બળવાખોરો નાના
સાહ�બ ન હોઈ શક�. આમ નેપાળ� િસકકા એટ�ુ ંસા�બતી આપે છે ક� બળવાખોરોએ નેપાળથી સૌરા��માં આવેલા આથી નાના
સાહ�બ નેપાળમા ં��ૃ� ુપામેલ નથી23.

મોરબીના  શહ�ર�જનોના  િનવેદન  �જુબ  ઠાકોર  વાઘને  નાનાસાહ�બની  બાતમી  હતી  પરં� ુ તેઓએ  ��ેજોના  ડરને  કારણે
�વાભાિવક ર�તેજ આ મા�હતી �પાવી હતી, નાના સાહ�બ જયાર� મોરબીમા ંસા� ુ�વન �યતીત કર� ર�ા હતા �યાર� મોરબીના
ક�ટલાક શહ�ર� જનોને તેમની ��ુશુાનો લાભ મળેલ. તેઓમાનંા એકને બગથાલાવાસી નરભરેામ ક� �મના પૌ� કા�લદાસ પ�ંડત
�જુરાતના અજોડ �યા�યાન કતા� અને સોરઠ� સા�હ�યકાર હતા. આ નરભરેામભાઈ કહ�તા ક� “નાના સાહ�બ કોઈવાર રા�ે ઝબક�ને
�ગી ઉઠતા અને મારો ... મારો ... એમ પોકાર� ઉઠતા. વળ� કોઈ વેળા ��જ સરકારના કોઈ સમાચાર સાભંળ� સા�  ુવેશે
રહ�લા નાનાસાહ�બ એકદમ લાલ થઇ જતા24. આ બ�ુ ંબતાવે છે ક� તે સા�નુે રા�ે �ઘમા ંપણ �તૂકાળની લડાઈઓ�ુ ં�વ�ન
આવ�ુ ંહ� ુ.ં આમ આ સા� ુએ નાના સાહ�બ પે�ા જ હોઈ શક� અને તેજ ��ેજોની વાત સાભંળ� લાલપીળો થાય. આમ જયાર� આ
પે�ા�ુ ંમોરબીમા ંઅવશાન થ�ુ ં�યાર� �ુદા �ુદા �થળોથી સા�ઓુ ભડંારો કરવા પણ આવેલ છે � અિત �ચ�લત બનાવે છે. ઘણી
વેળાએ �ુદા �ુદા �થળોએથી સા�ઓુ પે�ાને મળવા આવતા �યાર� “નાના સાહ�બ ઉફ� સા�”ુ તેઓ ન� ભાવે કહ�તા “ �ું દઈને
રા� થા� �ં, લઈને ન�હ.” � પે�ા�ુ ંિવધાન પણ તેના રાજવીપ�ુ ંજ સા�બત કર� છે25.

લીવોન�ર �ૃત “PROCTED STATES OF INDIA” મા ંઈ.સ. ૧૮૫૭ ના ંબળવાખોરોમા ંએક નીયાઝમહમંદ િવષે ઉ�લખે છે ક�
�ને �ુનાગઢના નવાબે આ�ય આપી26 પછ� ��ેજ સરકારની ચતેવણીથી કાઢ� �કુ�લ તે િનયાઝમહમંદનો ઉ�લખ પણ આ
મોરબીના નગરશેઠના ચોપડામાથંી નીકળે છે અને વૈદ (પરદ�શી) સા�નુા ખાતા માથંી તેમને અ�કુ રકમ અપાયેલ નો ઉ�લખે
જોવા મળે છે. આમ આ પરદ�શી (વૈદ) સા� ુએ નાના સાહ�બ હતા ક� �ણ ે૧૮૫૭ ના ંબળવાખોર િનયાઝમહમંદને મદદ કર�લી27.

મોરબીના નગરશેઠના � ચોપડામા ંનાના સાહ�બ�ુ ંનામ પરદ�શી સ�યાસી લખાયેલ છે. તેમા ં��ૃ�નુો ખચ� અને �િતમ ��યા�ું
ખચ� પણ નોધાયેલ છે. આ ચોપડો આ� પણ મો�ુદ છે અને �જુરાત રા�યના �રુાત�વ અિધ�કને આ સા�બતીઓ પણ બતાવેલ
છે ક� જયાર� તેઓ આ �� મળે ખાસ મોરબી આવેલા. હવે આ ખચ� પરથી કોઇપણ સામા�ય માનવી એમ કહ� શક� ક� આ ખચ� �ક
સામા�ય સા� ુમાટ� ન હોઈ શક�. આ ચોપડામા ંનાના સાહ�બની ��ૃ� ુતાર�ખ છે28.

સવંત ૧૯૪૨ ના ફાગણીવદ છ� ને ��ુુવાર અને તાર�ખ ૨૫/૦૩/૧૮૮૬29.

વળ� આ ચોપડામા ં“પાચં કફન“ નો ઉ�લખે છે. આ પાચં સોડો � ��ૃ� ુવેળા દફન પર ઓઢાડાય છે. તે મા� રાજવીનેજ ઓઢાડ�
શકાય, આમ  આદમીને  ન�હ. આ ચોપડામાં નાના સાહ�બને  માટ�  સાત  સોડાનો  ખચ� ઉપલ�ધ  છે30. કહ�વાનો  તા�પય�  એ  ક�
મારનાર પરદ�શી સા� ુતે મા� સ�યાસી જ ન�હ પરં� ુ૧૮૫૭ નો ર�ગ લીડર િવ�લવવાદ� નાના સાહ�બ પે�ા પોતે જ હતા. હવે
��ૃ� ુ�દને ખચ� થયેલ પૈસાના ��ૂયની આપણ ે�લુના જોઈએ. આ ��ૂય ઈ.સ. ૧૮૮૬ �ુ ંછે.

�. આના િવગત
૬૯ ૦૦ ઘી, ઘ�, ગોળ, અડદ, ખીચડ�, શાક, છાણા, મસાલા િવગેર�...
૧૩ ૧૧ દ��ણા
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૬૯ ૦૪ િનશાન ખચ�
૫૧ ૧૦ પાજંરાપોળ, ઢોર, ગાય, ઘોડા, લાકડા િવગેર�...
૨૦૩ ૦૯ �ુલ ખચ�31

હવે આ રકમનનો તે સમયે સામા�ય માણસ પાછળ ખચ� થયો હોય ન�હ. આમ જો આ ખચ�ને આજના ��ૂય સાથે સરખાવામાં
આવે તો તે ��ૂય ક�ટ�ુ ંથાય તેની સાચી મા�હતી મળે અને ચોપડામા ંઆગળ જોતા મા�મુ પડ� ક� તા. ૦૩/૦૪/૧૯૮૬ ના રોજ
�ા�ણોની ચોયા�સી પણ કર�લી. આમ આ ચોયા�સી પણ નાના સાહ�બની ��ૃ� ુવેળાની ઈ�છા હતી ક� “માર� �િતમ ��યા રાજ
રસમ �માણે કરજો.” અને તેને અ�સુધંાનમા ંજ કરાયેલ32.

હાલ નાના સાહ�બની સમાધી શકંર આ�મવાળા ઉ�ાનમા ં� અનેક નાની મોટ� દ�ર�ઓ અને મ�ંદરો છે �યા ં� “ઘને�ર મહાદ�વ”

નામની દ�ર� ર��વે લાઈનની બા�ુમા ંછે. તેજ સમાધી પે�ાની છે. હવે આ સમાધી નાના સાહ�બની જ છે તેની સા�બતી જોઈએ.

(૧) મોરબી િવભાગમા ંએ વાત �ચ�લત છે ક� આ સમાધી નાના સાહ�બની છે33.

(૨) હાલમા ં�યા ંઆ દ�ર� છે તે બાગમા ંવષ� �વૂ� સા�ઓુ�ુ ં�મશાન હ� ુ ંઅને તેથી નાના સાહ�બ સા�વુેશે તેની સમાધી અહ� જ
હોય એ �વાભાિવક જ છે34.

(૩) �જુરાત રા�યના �રુાત�વ અધી�ક જયાર�  આ દ�ર�ના સશંોધનની ઉપલ�માં અહ� આ�યા �યાર�  તે દ�ર�ના �ાચીનત�વ
િવશે �બુ અ�યાસ કર�લ અને આ�ુબા�ુની દ�ર�ઓ�ુ ંપણ િન�ર�ણ કર�લ ક� � ઘણી જ �ાચીન મા�મુ પડ�લ હતી. �રુાત�વ
ખાતાની આ �લુાકાત તેમના ર�કડ�મા ંમો�ુદ છે ક� � એક આધાર�પ સાધન છે35.

(૪) આ દ�ર��ુ ંનામ “ઘને�ર મહાદ�વ” પણ અથ� �ચૂક છે ક� � બતાવે છે ક� આ દ�ર� ઘને�ર એટલે કોઈ ધિનકની છે. પે�ા
સીવાય બીજો ધિનક કોણ હોઈ શક�36.

(૫) “આ દ�ર� નાના સાહ�બની જ છે.” એ�ુ ંએક �હ�ર િનવેદન સૌરા��ાધરાના �યાતનામ આ�યાનકાર અને સોરઠ� સા�હ�યકાર
�ી કા�લદાસ પ�ંડતે આપેલ છે ક� �ની “True Copy” ��િૃત મદંરમા ંઉપલ�ધ છે.

ઉપરો�ત આધાર �રુાવા નાના સાહ�બના મોરબીમા ંઅ��ત�વની સા�બતી એ કઈ નાની �નુી વાત તો ન જ કહ�વાય. આમ આ
સવ�  બાબતો, સા�બતીઓ, �ચ�લત  કથનો, આ�ુમંાનીક તા�ક�ક અને  સાયંો�ગક �રૂાવાઓ પરથી �ું આપ  સવ�  ઈિતહાસિવદો,
િવવેચકો વગેર�ને આ બાબત પર િવચારિવમશ� કર� નાનાસાહ�બ પે�ા�ુ ં��ૃ� ુમોરબીમા ંથ�ુ ંહ� ુ ંએ�ુ ં�હ�ર કર� ભારત વષ�ના
ઈિતહાસની એક મોટ� સેવા કરવા�ુ ં�ચુન ક�ંુ �ં.

સંદભ�:

ડો. દ�સાઈ શાિંતલાલ મ., સૌરા��નો �વાતં�ય સં�ામ અને �જુરાત �િુનવસ�ટ� �થંિનમા�ણ બોડ�, ��ૃઠ – ૧૯.1. 

એજન ��ૃઠ – ૩૦-૩૧2. 

નાના ના ં��ૃ� ુ�થળ, મણીમં�દર, મોરબી, ��ૃઠ – ૧ – ૨3. 

ડો. આર. ટ�. સાવલીયા, ડો. મકરંદ મહ�તા, ૧૮૫૭: ક�ટલાક �વાહો, ભો. �. અ�યયન સંશોધન િવ�ાભવન –

અમદાવાદ, ��ૃઠ – ૪૦
4. 

નાના ના ં��ૃ� ુ�થળ, �વૂ��ત ��ૃઠ – ૧-૨5. 
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બાટંવા અરશી ડ�.
�ાથિમક િશ�ક
�ી લાય�સનગર �ાથિમક શાળા, મોરબી-૨

Copyright © 2012 - 2016 KCG. All Rights Reserved.   |    Powered By : Knowledge Consortium of Gujarat

KCG - Portal of Journals http://www.kcgjournal.org/ss/issue17/Aarshi.php

5 of 5 2/12/2016 12:27 PM


