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દુ.કે શાસ્ત્રી : ગજુરાતના પ્રાદેશશક ઇશતહાસકાર 
 

                  પ્રસ્તતુ લેખમાાં પ્રાદેશિક ઇશતહાસ લેખનની ચચાા કરાઇ છે. જેમા6 દુ.કે.િાસ્રીનુાં જીવનનો ઉલ્લેખ 
તથા તેઓએ કરેલ ઇશતહાસ લેખન પધ્ધશતમાાં પ્રથમવાર વૈજ્ઞાશનક અભિગમથી લેખન તથા સાહહત્યિક સાધનોની 
શવશ્ર્વશનિતાની ચકાસણી બાદ લેખનમાાં ઉપિોગ અને તેમણે રચીત કૃશતઓ વગેરેનોવગેરેનો ઉલ્લેખ થિેલ છે. 
આ ઉપરાાંત દુ.કે.િાસ્ત્રી ગજુરાતના પ્રાદેશિક ઇશતહાસકાર તરીકેના લક્ષણો વગેરેબાબતોનો શનદેિ થિેલ છે.  
Key words દુ.કે.િાસ્ત્રી- દુગાાિ ાંકર કેવળરામ િાસ્ત્રી 

૧.પ્રસ્તાવના :  

                 સાાંપ્રત સમિમાાં ગજુરાત ઇશતહાસ લેખન કે્ષતે્ર અનેક નવા પ્રવાહોનુાં વહણે વહી રહ્ુાં છે, જેમાાં 
પ્રવાસન, દબાિેલા- કચડાિેલા લોકોનો ઇશતહાસ, જ્ઞાશતઓનો ઇશતહાસ, સામાજીક સાંસ્થાઓ અને િૈક્ષભણક 
સાંસ્થાઓનો ઇશતહાસ , નારી ઇશતહાસ-લેખન , વગેરે પ્રવાહો કેન્દ્ર સ્થાને રહલેા છે. આ પ્રવાહોનુાં ખેડાણ અશવરત 
પણે શવકસીત બની રહ્ુાં છે. આ પ્રવાહોના લખાણમાાં વૈજ્ઞાશનક અભિગમ મોખરે રહ્યો છે.  

               પ્રાદેશિક ઇશતહાસ લેખન કે્ષતે્ર જે જૂની પરુાણી લેખન પધ્ધશતઓ રહી હતી, તેમાાં વૈજ્ઞાશનક 
અભિગમ અને તટસ્થા િાવે ઇશતહાસ લેખનનુાં કાિા કરનાર ગજુરાતના પ્રથમ હરોળના ઇશતહાસકાર દુ.કે િાસ્ત્રી  
હતા. તેઓએ પ્રાદેશિક ઇશતહાસ લેખન કે્ષતે્ર એક નવી હદિા અશપિત કરી હતી.અહહિંિા પ્રસ્તતુ લેખમાાં દુ.કે િાસ્ત્રીએ 
ગજુરાતના પ્રાદેશિક ઇશતહાસ લખનમાાં જે ખેડાણ કર્ુા . તેના શવિે ચચાાઓ પ્રસ્તતુ છે.  

              દુગાાિ ાંકર કેવળરામ િાસ્ત્રીનો જન્દ્મ જામનગર ખાતે જાન્દ્ર્આુરી ઇ.સ. ૧૮૮૨માાં થિો હતો. તેઓના 
શપતાશ્રી ગોંડલમાાં સાંસ્કૃત પાઠિાળામાાં શિક્ષક તરીકે ફરજ બજાવતા હતા. દુ.કે િાસ્ત્રીનુાં પ્રારાંભિક શિક્ષણ ગોંડલ 
થર્ુાં .મેટ્રીકમાાં અસફળ થિા બાદ શવધ્િાભ્િાસ ન કિો પરાંત ુ શિક્ષકો અને શપતાજીની પ્રેરણાથી સાંસ્કૃત િાષાનો 
અભ્િાસ અશવરત ચાલુાં રાખ્િો હતો . 

                દુ.કે િાસ્ત્રી સાંસ્કૃત, અંગે્રજી અને ગજુરાતી વગેરે િાષાઓ જાણકાર હતા અન ે શવધ્િાભ્િાસમાાં 
તેઓના રસના શવષિો ઇશતહાસ અને તબીબીિાસ્ત્ર રહ્યા હતા. તેઓના શપતાજી નોકરી માાંથી શનવતૃ  થિા બાદ 
સાાંસાહરક તમામ જવાબદારીઓ તેઓના શિરે આવી હતી. આથી આજીશવકા માટે રાજકોટ, જામનગર, િાવનગર 
અને મુાંબઈ વગેરે િહરેોમાાં સ્થળાાંતર કર્ુું હત ુાં.  
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               દુ.કે િાસ્ત્રીને લેખન પ્રવશૃત માટે તેમના શપતાજી અને શમત્રોએ પે્રરણા આપી હતી. જ્િારે તેઓ 
આજીશવકા માટે િાવનગર આવ્િા યિારે કશવ કાન્દ્તના સાંપકાથી લેખન પ્રવશૃત અને તેમણા જીવનમાાં ધણા 
પહરવતાનો આવ્િા હતા. આ સાહહત્યિક શમત્રો રારા દુ.કે િાસ્ત્રીની લેખન પ્રવશૃતમાાં વેગ મલ્િો હતો. 

               દુ.કે િાસ્ત્રીએ પ્રારાંભિક લેખન કાિા તબીબી કે્ષતે્ર રહલે ુાં હત ુાં આ લેખન કાિોમાાં  ‘બાળકોનુાં 
વૈધ’,૧૯૧૭,’ માધવ શનધાન-૧૯૧૮,’ઝાંડુ િટ્ટન ુાં જીવન ચહરત્ર-૧૯૧૯ વગેરે વૈહદક ગ્રાંથો હ્તા. જ્િારે ઇ.સ. 
૧૯૧૩માાં મુાંબઈની ફાબાસ સિા રારા 500 રૂશપિાના ઇનામની શનબાંધ સ્પધાાની જાહરેાત થઈ યિારે દુ.કે િાસ્ત્રીએ 
વૈષ્નવ ધમાનો ઇશતહાસ પર શનબાંધ લખી . ઇનામ પ્રાપ્ત કર્ુું હત.ુ આ શનબાંધ પછીના સમિમાાં સધુારા-વધારા 
સાથે ઇ.સ. ૧૯૧૮માાં પ્રકાશિત થિો. આ પ્રકાિનથી દુ.કે િાસ્ત્રી એક શવધ્િાભ્િાસી અને પ્રાદેશિક ઇશતહાસ લેખક 
તરીકેની ખ્િાતી પ્રાપ્ત કરી હતી.  

                દુ.કે િાસ્ત્રીએ પોતાના રસના શવષિ વૈહદકિાસ્ત્ર બાદ ઇશતહાસ લેખન ક્ષેતે્ર પોતાની કલમ 
અજમાવી. અને ઉમદા પ્રદાન કર્ુા. તેઓએ ઇશતહાસના શવશવધ સહાિક િાસ્ત્રોને કેંરમાાં રાખી પ્રાદેશિક  ઇશતહાસ 
લેખન કાિાનો આરાંિ કિો. ધાશમિક ઇશતહાસમાાં િૈવ ધમાનો ઇશતહાસ, પરુાન શવવેચન, ગજુરાતનાાં ધાશમિક સ્થળો 
વગેરે ગ્રાંથોની રચના કરી યિાર બાદ રાજહકિ ઇશતહાસમાાં પ્રબાંધ ભચિંતામણીનુાં સ ાંપાદન તથા જ્ઞાશતના ઇશતહાસ 
લેખનમાાં પ્રશ્ર્નોરા જ્ઞાશતનો ઇશતહાસ વગેરે લખ્િા. ઇશતહાસને કેંરમાાં રાખીને ગજુરાતનો મધ્િકાલીન ઇશતહાસ 
િાગ-૧અન૨ે લખ્િા. દુ.કે િાસ્ત્રીના જીવનનુાં અંશતમ પસુ્તક ઐશતહાશસક સાંિોધન અને મરણોતર કૃશત ખાસ કરીન ે
સાંસ્કૃશતને કેંરમાાં લઈને આપણી સાંસ્કૃશતના કેટલાાંક વહણેોની રચના કરી હતી.  

          ગજુરાતના પ્રાદેશિક ઇશતહાસ લેખનનાાં ઊંડાણ પવૂાક અધ્િિન અને સાંિોધન તથા વૈજ્ઞાશનક 
અભિગમની હદિા આપનાર દુ.કે િાસ્ત્રી હતા. તેઓના ઐશતહાશસક લખાણોમાાં ઐશતહાશસક અને ભબન ઐશતહાશસક 
હકીકતો અલગ કરી લેખન કાિામાાં નવીનતમ હદિા અશપિત કરી હતી. વૈષ્નવ ધમાના ઇશતહાસ ગ્રાંથમાાં આ બાબત 
દશિિત બને છે.  

          દુ.કે િાસ્ત્રીના ઐશતહાશસક લખાણોમાાં મખુ્િયવે બે બાબતો ફભલત થાિ છે. ૧. લખાનમાાં દરેક શવષિનો 
પ્રારાંિ વૈહદક ર્ગુથી થાિ છે,૨. ઇશતહાસના બનાવોને ક્રમાાંક શવધા પ્રમાણે જોવા મળે છે. તેઓના ‘ગજુરાતાનો 
મધ્િકાભલન રાજપતૂનો ઇશતહાસ િાગ-૧ અને ૨, ૧૯૩૯ પસુ્તકમાાં આ બાબતો નજરે પડે છે. આ ઉપરાાંત તેના 
ઐશતહાશસક લખાણમાાં સમકાલીન સાધનોનુાં ખબુ ઉંડાન પવૂાકનુાં અધ્િિન, શવવેચન અને ક્રમાાંકતા તથા 
શવશ્ર્વશનિતા વગેરે ઐશતહાશસક લેખન કાિાના પાસાઓ જોઇ િકાિ છે. તેઓએ રભચત પરુાણ શવવેચન અને 
ઐશતહાશસક સાંિોધન કૃશતઓમાાં આ બાબતો વાાંચન સમિે સાંિોધકો સમક્ષ તરવરે છે.  

            દુ.કે િાસ્ત્રીના ઐશતહાશસક ગ્રાંથોનુાં એક સાંિોધક અધ્િિન કરે છે યિારે તેઓના લખાનો સયિની સમીપ 
રહ્યા હોિ તે બાબતની પ્રશતશત દેખાિ છે. આ સમિગાળા દરશમિાન અન્દ્િ લેખકો ફાબાસ, કાાંત, િગવાન લાલ 
વગેરેની કૃશતઓ લોકશપ્રિ બની રહી હતી જ્િારે દુ.કે િાસ્ત્રીની કૃશતઓ લોકશપ્રિ તો ખરી સાથો સાથ તેમાાં નક્કર 
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સાંિોધન , પરૂૂષાથા વગેરે પાસાઓને સાાંકલતી રચનાઓ પ્રાપ્ત થઇ હતી. તેઓના લખાણોના પહરણામે પ્રાદેશિક 
િાષાઓને પણ શવકાસની નવી તકો સાાંપડી હતી.  

        દુ.કે િાસ્ત્રીના ઐશતહાશસક લખાણોની મિાાદાઓ એ આંકી િકાિ કે તેઓ મોટે િાગે અંગે્રજી, ગજુરાતી અને 
સાંસ્કૃત વગેરે િાષાના સાહહત્યિક સાધનોનો શવિેષ લખાણમાાં ઉપિોગમાાં લીધા છે. જ્િારે અવિેશષિ,અભિલેભખક 
અને શસક્કાિાસ્ત્ર વગેરે પ્રથમ કક્ષાના સાધનોનુાં અપવાદરૂપ પરીક્ષણ કર્ુું છે. જે સાહહત્યિક સાધનનો ઉપિોગ 
કિો છે તેમાાં ઐશતહાશસક િથાથાતાનો પણૂાપણે કાળજી રાખી ચકાસણી બાદ તેનો લખાણમાાં ઉપિોગ કિો હતો.  

           ઇશતહાસ લેખન કાિા કરવુાં ઘણુાં કપરૂ કાિા છે . આપણે ત ેબાબત સારી રીતે જાણીએ છીએ. દુ.કે 
િાસ્ત્રીના ઐશતહાશસક લેખનકાિામાાં ધણી શસધ્ધીઓ અને મિાાદાઓ પણ રહલેી છે. છ્તા પણ ગજુરાતના પ્રાદેશિક 
ઇશતહાસ લેખનમાાં સમકાલીન સાધનો અને વૈજ્ઞાશનક અભિગમને લેખન કાિામાાં સાાંકળનાર દુ.કે િાસ્ત્રીને ગજુરાત 
ઇશતહાસ લેખનના નવીનતમ પ્રવાહો ક્યારેિ ભલૂી િકે તેમ નથી. 
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