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પરુાવસ્ત ુવવદ : ડો. રમણલાલ નાગરજી મહતેા 
 

ડો. લતાબેન શામજીભાઇ ચૌધરી 
સરકારી વિવનયન કોલેજ 

કઠલાલ. જી.ખેડા. 

1. પ્રારંભિક જીવન 

ગજુરાતની ભવૂમ એ પરુાિસ્ત ુવિwi માટે સ્િર્ગ સમાન છે. આ સ્િર્ગને સમજનારા અને માણનારા એિા જૂજ 
પ્રમાણમાાં પરુાિસ્ત ુ વિદો એમાના એક હતા. ડો.રમણલાલ નાર્રજી મહતેા, ડો.રમણલાલ નાર્રજી મહતેા 
એટલે ઇવતહાસ પરુાિસ્ત ુવિwi અને ભારતીય સાંસ્કૃવતની જીિાંત પ્રવતભા, સ્િભાિે તે અણીશધુ્ધ વશક્ષક હતા.  
ડો. રમણલાલ નાર્રજી મહતેાનો જન્મ ૧૫  Iડસેમ્બર ૧૯૨૨ ના રોજ વિક્રમ સાંિત ૧૯૭૮ ના રોજ સરુત 
જીલ્લાના કતારર્ામે થયો હતો. તેમનુાં િતન મરોલી ર્ામ હત ુાં. 
 

2. વિક્ષણ 

ડો.ર.મહતેાએ શાળાકીય વશક્ષણ િડોદરા, મરોલી તથા નિસારીમાાં લીધુાં હત ુાં તેઓએ મહારાજા સયાજીરાિ 

યવુનિવસિટીમાાંથી ૧૯૪૪માાં બી.એ. ની તથા ૧૯૪૭માાં એમ.એ.ની પદિી મેળિી હતી. આજ યવુનિવસિટીમાાંથી 

૧૯૫૪માાં તેમણે ડીપ્લોમા ઇન મ્યઝુિયોલોજીનો અભ્યાસ કયો હતો. તથા ૧૯૫૭માાં પીએચ. ડી.ની પદિી 

પ્રાપ્ત કરી હતી. 

3. િરુઆતની કારકીદી 
તેમણે પોતાની કારકીદીનો પ્રારાંભ ૧૯૪૪માાં િડોદરાની મસુ્સ્લમ એજ્યકેુશન સોસાયટીના વશક્ષક તરીકે કયો 

હતો. તેઓ ૧૯૪૯માાં કેઝલકો મ્યઝુિયમ ઓફ ટેક્ષટાઇલ્સના ક્યરેુટર તરીકે જેડાયા હતા. ત્યારબાદ ૧૯૫૦થી 

મહારાજા સયાજીરાિ યવુનિવસિટીના પરુાિસ્ત ુ વિwi વિભાર્માાં રરસચગ સ્કોલર તરીકે પ્રારાંભ કરી, ઉ_iરો_iર 

લેક્ચરર, રીડર, અધયક્ષ અને છેલ્લે આટગસ ફેકલ્ટીના ડીન તરીકેની જિાબદારી સાંભાળી હતી. તેઓએ 

અભ્યાસ સવમવતના સભ્ય તરીકે મહારાજા સયાજીરાિ યવુનિવસિટી,સરદારપટેલ યવુનિવસિટી, પ Šણે યવુનિવસિટી, 

નાર્પરુ યવુનિવસિટી, જોધપરુ યવુનિવસિટીમાાં પોતાની શૈક્ષઝણક સેિાઓનો લાભ આપ્યો હતો. તેઓએ 

૧૯૮૨માાં િયવનવતૃ્ત થયા પછી પણ શૈક્ષઝણક પ્રવવૃતઓ ચાલ ુજ રાખી હતી. ૧૯૮૪માાં ગજૂરાત વિધાપીઠના 

િીિીટીંર્ પ્રોફેસર તરીકે જોડાયા હતા. ઉપરાાંત અનેક સાંસ્થાઓન ુઅધ્યક્ષપદ તથા સભ્યપદ સાંભાળતા 

હતા. તેમણે વિદેશોમાાં પણ ભારતીય સાંસ્કૃવતના વિવિધ વિષયો પર સાંસ્કૃવત વ્યાખ્યાન આપતા હતા. 

ડો. મહતેાના માર્ગદશગન તળે ત્રીસેક  જેટલા વિધાથીઓએ પી.એચ.ડી.ની પદિી મેળિી હતી. તેમણે ૩૮ 

જેટલાાં પસુ્તકો લખ્યાાં હતાાં, જેમાાં પરુાિસ્ત ુવિwi, “તરિાને કળા”,  “િણગક સમચુ્ચય” િરે્રે નોંધપાત્ર છે. 
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તેમણે કરેલા ઉત્ખનોના અહિેાલ રુપે અંગે્રજી ભાષાના પણ કેટલાાંક પસુ્તકો લખ્યાાં હતાાં. તેમણે અંગે્રજી અને 

ગજુરાતીમાાં ૩૦૦ જેટલા લેખો લખીને ઇવતહાસ પરુાિસ્ત ુવિwi અને ભારતીય સાંસ્કૃવત પર પ્રકાશ પાડયો છે. 

પરુાિસ્ત ુ વિદ્ તરીકે તેમણે ગજુરાત, રાજસ્થાન, મધ્યપ્રદેશ િરે્રે વિસ્તારોમાાં પ્રાર્ૈવતહાવસક તથા 

ઐવતહાવસક સ્થળોની તપાસ કરી હતી. જેમાાં દેિનીમોરી, નર્રા, િલ્લભીપરુ, ચાાંપાનેર ઉલ્લેખ પાત્ર છે. 

તેમણે મહારાજા સયાજીરાિ યવુનિવસિટીના પરુાિસ્ત ુ વિધા વિભાર્ દ્વારા પ્રકાવશત થયેલ ઉત્ખનનને લર્તા 

ગ્રાંથો િડે તેને આંતરરાષ્ટ્રીય ખ્યાવત અપાિી હતી. તેઓશ્રીના નેતતૃ્િ તળે કરાયેલા ઉત્ખનનનો પ્રાચીન 

ભારતીય ઇવતહાસ સાંસ્કૃવત તથા પરુાિસ્ત ુ વિwiના અભ્યાસમાાં વસમાઝચન્હ રુપ બની રહ્યા. ૧૯૬૨-૬૩ના 

દેિનીમોરી ઉત્ખનનમાાંથી ભર્િાન બધુ્ધના અસ્સ્થના શારીરરક અિશેષ ધરાિત ુઅસ્સ્થપાત્ર મળી આવ્ય,ુ 

િાંખડાના ઉત્ખનને  સાઝબત કયુુંકે ઉત્તર ગજુરાતના પવિમબાજુના રેતાળ ટુિા પર, તળાિ પર, તળાિ 

કીનારે, તામ્રશ્મ સાંસ્કૃવતનો વિકાસ થયો હતો.  તેમજ હડપ્પા સાંસ્કૃવતનો  વિકારી તથા પરુતારતી શક્યતાઓ 

પણ પરુિાર થઇ હતી. આ ઉપરાાંત પરુાણોનો અભ્યાસ અને પ્રાચીન નર્રના નર્ર  આયોજન તથા 

પરુાિસ્તકુીય સમન્િય દ્વારા નર્રા, િલ્લભીપરુ, િડનર્ર, અમદાિાદ, િડોદરા િરે્રે પ્રાચીન નર્રો વિશે 

સમગ્ર જીિનકાળ દરમ્યાન એમણે કરેલા સ્થળનામો વિશેના સાંશોધનો તથા અનભુિોન ુવનચોડરુપ  અનેક 

સાંશોધનાત્મક પસુ્તકો પ્રવસધ્ધ કયાું. ડો. ર.ના.મહતેાની પરુાિસ્ત ુ વિદ તરીકેની સવનષ્ટ્ઠ કામર્ીરીને 

બીરદાિિા તેમને િીર નમગદ સિુણગચાંદ્રક એનાયત કરિામાાં આિેલ હતો. ગજુરાત સારહત્યસભાએ પણ 

તેમને રણજીતરામ સિુણગચાંદ્રક આપી નિાજ્યા હતા.  

રાષ્ટ્રીય અનદુાન આયોર્નુાં વ્યાખ્યાપદ પામનાર ડો. ર.ના.મહતેા ૭૪ િષગની િયે પણ એક  ચપળ 

પ્રોફેસરની તત્પરતા અને ઉત્સાહથી અનેકવિધ વિષયો પર ચચાગ કરતા હતા. તેઓની સાંશોધન અંરે્ની 

આત્મસિૂ તથા દ્રષ્ષ્ટ્ટ અનન્ય હતી. તેઓ  માતભૃાષા ગજુરાતી ઉપરાાંત રહન્દી, ઉદૂગ , અંગે્રજી, સાંસ્કૃત,  અરબી, 

ફારસી, પ્રાકૃત, જૂનીગજુરાતી, અધગમાર્ધી જેિી અનેક ભાષાઓના જાણકાર હતાાં. જે તેમના સાંશોધનોમાાં 

તેમની સાથી બની રહ્યાાં.  ૨૨ જાન્યઆુરી, ૧૯૯૭ના રોજ તેમનો જીિનદીપ બિુાયો ત્યાાં સધુી તેઓ અવિરત 

પણે સાંશોધન પ્રવવૃતમાાં ર્ળાડબૂ રહ્યા હતાાં. એમનુાં વ્યસ્ક્તત્િ  ખબૂજ પે્રમાળ ને રમજૂી હત ુાં.  ગજુરાતમાાં 

મ્યઝુિયમ વિwi તેમજ મ્યઝુિયમોના વિકાસમાાં તેમનો ફાળો અજોડ ર્ણાશે. 

4. મલૂ્ાકંન  
સાંશોધનના આિા કપરા અને જરટલ ક્ષેત્રમાાં કાયગરત એિા ડો. ર.ના. મહતેા સ્િભાિે રમજૂી, ખેલરદલ અને 

પે્રમાળ વ્યસ્ક્તત્િ ધરાિતા હતા. “ તેમના ચુાંબકીય વ્યસ્ક્તત્િએ ઇજેનેરો, આરકિટેક્ટ, રસાયણવિદ્, 

પ્રાણીશાસ્ત્રી, ભસુ્તરશાસ્ત્રી, મ્યિુીયમપે્રમી સૌને પરુાિસ્તવુિધા શીખિા પે્રયાગ હતા.” તેવુાં શ્રી એસ. કે. ભૌવમકનુાં 

કથન સચોટ છે. િી. એચ. બેડેકરે પણ તેમના વિશે નોંધ્યુાં છે કે “ ડો. મહતેા વનરાંતર આશાિાદી અને 
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ઉત્સાહનો ચેપ લર્ાડે એિા હતા. એમની દઢતા તથા વસધ્ધાાંતવનષ્ટ્ઠા અજોડ હતી. ગજુરાતમાાં મ્યઝુિયમ 

વિwi તેમજ મ્યઝુિયમોના વિકાસમાાં તેમનો ફાળો અજોડ ર્ણાશે.” 
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