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પ્રસ્તાલનાલડદયા યાજ્મનાું કડી પ્રાુંતનાું તલજાુય યગણાુંભાું પ્રજાલત્વર યાજલી ભશાયાજા વમાજીયાલ
ગામકલાડ ત્રીજાના વભકારીન ળાસ્ત્રતલળાયદ, જૈ નાચામા શ્રીભદ્દફુદ્ધિવાગયવૂરયશ્લયજીન જન્ભ
તલ.વું.૧૯૩૦(ઈ.વ.૧૮૭૪)ભાું કણફી(ાટીદાય) કભભાું થમ શત. તેભનુું નાભ ફશેચયદાવ ટેર
શતુ.ું તેભના તતાનુું તળલાબાઈ તથા ભાતાનુું નાભ અુંફાફેન શતુું. ફાણથી જ તેજસ્લી અને ઉચ્ચ
તલચાય ધયાલનાય ફશેચયદાવ તાના કભો થકી ફશેચયભાુંથી ફુદ્ધિવાગયવૂરયશ્લય ફન્મા. તેઓ જૈ ન
ધભાનાું પ્રખય આચામા શતા. તેઓશ્રી ધભાની વાથે-વાથે વભાજ તથા વુંસ્કૃતતનાું ભશાચચતક તેભજ
વુધાયક શતા. તેભણે તેભનુું વભગ્ર જીલન ધભા અને ભાનલજાતના કલ્માણભાટે ખચી નાુંખમુ.ું
અુંધશ્રધ્ધા,અજ્ઞાનતા, લશેભ, કુરયલાજ, તળક્ષણ લગેયે જે લી ફાફતભાું રકને જાગૃત કમાા. તેભનાું
તલચાય ઉચ્ચકરટના શતા. તેભણે ધાર્મભક બેદબાલ તલના વાચા અથાભાું રકકલ્માણના ખમારને
ઉજાગય કમો શત. તેભના કયેરા કામો તથા તેભના ભાગાદળાનથી સ્થામેરી કેટરીએ વુંસ્થાઓ આજે
રકકલ્માણના કામો કયે છે . શ્રીભદ્દફુદ્ધિવાગય ભશાયાજે કયેરા રકઉમગી કાભ તથા તેભના
ભાગાદળાનથી જે કામો થમા તે ખયેખય ઉચ્ચકરટના કશી ળકામ. તેભણે તેભના જીલનન ભશત્તભ
વભમન ઉમગ વભાજનાું રકને જાગૃતકયલા ભાટે ખચી નાુંખમ. તેભના વુધાયાલાદી તલચાયની
છા તેભણે યચેરા વાતશત્મભાુંથી છરકામ છે . તેભણે ઈતતશાવ, તત્લજ્ઞાન, ધભા, બજનવુંગ્રશ,
તુરનાત્ભકરેખ, જીલનલૃત્તાુંત, ગદ્ય તથા દ્યભાું યચેરાું વતશત્મ, ળધત્ર લગેયે જે લાું ભૂલ્મલાન
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ગ્રુંથની યચના કયી શતી. અશીં આ ભશાન કભામગીએ વભાજને આેરા મગદાનને ઐતતશાતવક
દ્રતિએ ઉજાગય કયલાન પ્રમાવ કયેર છે .
વાભાતજક ક્ષેત્રે પ્રદાનશ્રીભદ્દફુદ્ધિવાગય ભશાયાજ જૈ નાચામા શલા છતાું તેભનાભાું એક વુધાયક વુંત ુરુના દળાન
થામ છે . તેભને વભાજ વુધાયક એટરા ભાટે કશી ળકામ કે તેભનાું પ્રલચન, કામો, તથા વાતશત્મભાું
એક વુધાયકની છા ઉવી આલતી શતી. વભાજભાું પ્રચતરત આડુંફયને કેલી યીતે દૂય કયલા તથા
તેને કેલી યીતે દૂય કયી ળકામ તે તેભના વાતશત્મભાું નજયે ડે છે . ચતયપ અુંધશ્રધ્ધા,લશેભ અને
અજ્ઞાનતાભાું પ્રજાને ડૂફર
ે ી જઈ બૂત-પ્રેત, બુલાઓના ઢોંગ-ધતીંગ ખૂફ જય કડતા જતા શતા.
આલી રયતસ્થતતભાુંથી રકને ઉગાયલા ભાટે ભશુ ડી ગાભભાું શ્રી દ્મપ્રબુજીનાું ભુંદીયનાું પ્રાુંગણભાું શ્રી
અરયશત યભાત્ભાના અનન્મ ઉાવક વમ્મકદ્રતિ ળાવન યક્ષક યભલીય ઘુંટાકણા ભશાલીય દેલની
પ્રબાતલત ભૂર્મતની સ્થાના કયી. અશીં વુખડી ધયાલલાની પ્રથા છે . અશીંની વુખડી પ્રખમાત છે તથા
અશીં કાીચોદળનાું યજ શલન કયલાભાું આલે છે . લાભાું ભાત્ર એક જ લાય ૂજન તલધી કયલાભાું
આલે છે . તભાભ જ્ઞાતત, ધભાનાું રક દળાન કયલા આલે છે . આજે આ સ્થ ગુજયાતનુું માટન સ્થ
ફની ગમુું છે . આ ભુંરદયની સ્થાનાન શેતુ તભાભ રકને જડલાન તથા ધભાના ાખુંડથી પ્રજાને
ફચાલલાન શત. આલી રદઘાદ્રતિ ગુરૂદેલ ધયાલતા શતા.૧ વભાજભાું કન્માતલક્રમની પ્રથા જયભાું શતી
તેને ફુંધ કયલા ભાટે તેભણે પ્રલચન આપ્મા તથા આ પ્રથાને ફુંધ કયાલલા ભાટે અને રકને જાગૃત
કયલા ભાટે ‘કન્માતલક્રમ તનેધ’ ુસ્તક રખમુું જે લાુંચીને રકએ ગાભભાું ઠયાલ કયીને કન્માતલક્રમ ય
તનેધ ભુક્મ શત. દારૂ લગેયે છડાલલા ભાટે ણ તેભણે રકને શાકર કયી શતી.૨ ભશાયાજશ્રીએ
તેભના ુસ્તક તલજાુય લૃત્તાુંતભાું ણ દારુના ીઠા તલળે ઉલ્રેખ કયેર શત. જે ભાું તેભણે જણાવમુું છે
કે “નાકના ઉય ચાઠુું શલાથી જે ભ ભુખ ળબતુું નથી તેભ તલજાુયભાું સ્ટેળનથી પ્રલેળ કયતાું શેરી
દારૂના ીઠાની શલેરી આલે છે તેથી તલજાુયની ળબા ઘટી જામ છે .”૩ તેભણે તેભના આ ગ્રુંથભાું
તલજાુયનાું રકની વાયી-નયવી ફાફતન ઉલ્રેખ કયેર શત. જે ભાું તેભણે ફાતલલાશ,
ફાભજૂ યી, કન્માતલક્રમ તથા તળક્ષણની ઉમગીતા જે લી ફાફતની નોંધ કયેરી છે , જે તેભના
વુધાયકલાદને ઉજાગય કયે છે . તેભણે તભાભ કભન ઉલ્રેખ કયી તેભના આ ગ્રુંથભાું તે કભની વાયીનયવી ફાફત અને ટકય કયેરી શતી. જે ફાફત એક વુધાયક જ ઉજાગય કયી ળકે છે .
આભ, ગુરૂભશાયાજે તેભના વાતશત્મ અને પ્રલચનનાું ભાધ્મભથી વભાજના રકને જાગૃત
કયલાભાટેનાું પ્રમાવ કયેરા શતા. જે તેભની વુધાયાલાદી છાને ઉવાલે છે .
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વાતશત્મીક ક્ષેત્રે પ્રદાનળાસ્ત્રતલળાયદ શ્રીભદ્દફુદ્ધિવાગયવૂરયશ્લયજીએ વાતશત્મ ક્ષેત્રે ભશત્લુણા કામા કયેર શતુું. તેભનાું
વાતશત્મભાું તેભની એક ક્રાુંતીકાયી તલચાયકની ઝરક દેખાતી શતી. તેભણે વ થી ણ લધુ ગ્રુંથની
યચના કયેરી શતી. તેભના વાતશત્મભાું ૨૨ જે ટરા વુંસ્કૃત બાાભાું, એક ુસ્તક કુભાયા તશન્દીભાું
યચેરુું શતુ. ગુજયાતી બાાભાું ણ ઘણાું ફધા ગ્રુંથની તેભણે યચના કયેરી શતી. તેભણે ગદ્ય રેખક
તયીકે ઈતતશાવ, તત્લજ્ઞાન, તલલેચન, જીલનચરયત્ર, ત્ર, તનફુંધ, અધ્માત્ભજ્ઞાન, વુંલાદ લગેયે ઘણા
તલમને આલયી રીધા શતા. દ્ય વાતશત્મભાું ૧૨ બજન વુંગ્રશ રખમાું શતા. એભાું ૨૪ તલશયભાન
લીવી, બતલષ્મલાણી તથા અઢક તલમ ય બજન અને કાવમ યચ્માું શતા. બજન ઉયાુંત
ગશુ રીઓ, લાસ્તુજા
ૂ , યાષ્ટ્રગીત, અલી લાણી, વૃતિ વૌંદમાના કાવમ, ફાયાક્ષયીનાું એક-એક અક્ષય
ય કતલતા યચી શતી.૪ તેભણે તાના બક્તને ઉદ્દેળીને જે ત્ર રખમા એ તેભની ઉદેળ આલાની
આગલી ળૈરીજ શતી, જે ‘ત્ર વદુદેળ’ અને ‘તીથા માત્રાનુું તલજ્ઞાન’ભાું વુંગ્રતશત કયલાભાું આલેરા
છે . તેભણે યચેરા ઘણાું ગ્રુંથ વુશ્રાલકને અાણ કયેરા શતા.૫ એકલાય ગુરૂદેલને વાુંબલાભાું આવમુું કે
કઈ વાધુએ ૧૦૮ તળષ્મ ફનાલલાની પ્રતતજ્ઞા રીધી છે . આ વાુંબળ્મા છી ગુરૂદેલને ણ તાની
યુંયા જાલી યાખે તેલા અભય લાયવદાય ફનાલલાની આકાુંક્ષા જાગી, જે બાગી ન જામ, ગુરૂનુું નાભ
રજલે નતશ અને શુંભેળા વલાનુું બરુુંજ કયે. એ ભાટે તેઓ ૧૦૮ ગ્રુંથ યચલાનુું નક્કી કયે છે , જે
એભનાું છી રકને ઉદેળ આલાનુું કામા કયે.૬ આલી ઉચ્ચ તલચાયવયણી તેઓ ધયાલતા શતા.
તિસ્તી ધભાાલરુંફીઓએ જૈ ન ધભા ય અણછાજતી ટીકાઓ લાુું ુસ્તક છાવમુું શતુું, જે નાું પ્રતત
ઉત્તયભાું ભશાયાજ વાશેફે પ્રથભલાય કરભ ઉાડી લત જલાફ તૈમાય કયતુું ુસ્તક રખમુું જે નુું નાભ
–જૈ ન તિસ્તી વુંલાદ યાખલાભાું આવમુું.૭ તેભણે અધ્માત્ભ જ્ઞાન પ્રવાયક ભુંડની સ્થાના ભાણવાભાું
કયાલી શતી. ગાભના ઠાકયશ્રી તખતચવશજી યાઓર તયપથી વશામ ભી શતી. ભશાનુબાલ ાવેથી
પુંડ એકઠુ કયીને ગુરૂદેલ દ્વાયા યચેરા ગ્રુંથ શુંભેળા પ્રગટ થતાું યશે તે આ ભુંડન શેતુું શત.૮ આજે ણ
આ ભુંડ ભશુ ડી વુંઘની વાથે યશીને એની વુંૂણા પયજ ફજાલે છે .
ભશાયાજશ્રીએ તેભના ચાતુભાાવનાું વભમ દયતભમાન ઘણાું ખયાું ગ્રુંથની યચના કયેરી શતી.
તેભણે યચેરા કેટરાક ભશત્લના ગ્રુંથ આ પ્રભાણે શતા. અધ્માત્ભ વમાખમાનભા, બજનવુંગ્રશ બાગ૧ થી બાગ-૧૧ જે નાું ૧૧ ુસ્તક, વભાતધળતકભ, અનુબલતચ્ચળી, આત્ભપ્રરદ, યભાત્ભદળાન,
યભાત્ભજ્મતત, તત્ત્લચફદુ, ગુણાનુયાગ, તીથામાત્રાનુું તલભાન , અધ્માત્ભબજનવુંગ્રશ, ગુરૂફધ,
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તત્ત્લજ્ઞાનદીતકા, ગશુ ર
ું ીવુંગ્રશ બાગ-૧, ૨, શ્રાલકધભાસ્લરૂ બાગ-૧, ૨, લચનાભૃત, મગદીક,
જૈ ન ઐતતશાતવક યાવભાા, કાવમવુંગ્રશ, જૈ નધભાની પ્રાચીન અને અલાાચીન તસ્થતત, કુભાયાર
(તશન્દી), તલજાુયલૃત્તાુંત, જૈ ન ધાતુ પ્રતતભા રેખ વુંગ્રશ બાગ-૧, ૨, તભત્રભૈત્રી, તળષ્મતનદ,
જૈ નતનદ, વાફયભતી કાવમ, રારા રજતયામ અને જૈ ન ધભા, ગુજયાત તલજાુય ફૃશદ્દ લૃત્તાુંત
લગેયે જે લા ગ્રુંથની યચના ભશાયાજશ્રીએ કયેરી શતી. આને આ તભાભ ુસ્તક ઐતતશાતવક દ્રતિએ
ખુફજ ભશત્લના ઘણી ળકામ તેભ છે . આ ઉયાુંત ભશાયાજશ્રીએ ળધત્ર ણ યચેરા શતા,
લડદયાભાું ગુજયાતી વાતશત્મ વુંભર
ે ન રયદ મજાલાની શતી જે ભાું તેભણે ઉાધ્મામ શ્રી
મળતલજમનુું જીલન એ તલમ ય એક તનફુંધ રખી ભકરાવમ જે શ્રી તત્રબલનબાઈ દરતબાઈએ
લાુંચી વુંબાવમ.૧૦ આભ, ભશાયાજશ્રીએ વાતશત્મનાક્ષેત્રભાું અભૂલ્મ બેટ રકને આેરી છે . તેભણે
યચેરુું ુસ્તક જૈ ન ધાતુ પ્રતતભા રેખ ઈતતશાવના અભ્માવુઓ ભાટે ભૂલ્મલાન શતુ.ું
ધાર્મભક ક્ષેત્રે પ્રદાનશ્રીભદ્દફુદ્ધિવાગય ભશાયાજ કઈ જાત ાત કે ધભાના વુંકુતચત લાડાભાું ભાનતા નતશ. તેભને
ભન ધભા એટરે પ્રબુબતક્ત, વત્મલચન અને ળુિ આચયણ કયલુ,ું ળુકરતીથાભાું તેભણે ઓભકાયનાથ
ભશાદેલનાું ભુંરદયની રીધી શતી તથા ત્માુંના બ્રાહ્મણને ઉદેળ આપ્મ.૧૧ એકલાય તલજાુય આલતા
યસ્તાભાું તેઓશ્રી ફરયમા ભશાદેલના પ્રતવિ સ્થે આવમાું અશીંના મગી વદાળીલ વયસ્લતી
મગતલદ્યાના ભટા વાધક શતા. ભશાયાજે તેભની વાથે પ્રાણામાભ, ધ્માન, શઠમગ, શીપ્નટીઝભ,
ભેસ્ભેયીઝભ લગેયે જે લી વાધના કયી.૧૨ તેભણે જાશેયભાું બાણ આલાની ળરૂઆત વુયત ળશેયથી કયી
શતી. જે ભાું પ્રાચીન ભુંદીયની જાલણીભાટે રકને ઉદેળ આીને જીણોધ્ધાયનુું કામભી પુંડ ઉબુું
કયાવમુું શતુું.આભ, રદક્ષા રીધા છી તયતજ તેભણે ધભાપ્રચાય અને ધભાયક્ષણના કામાની ળરુઆત
કયાલી.૧૩ ભશાયાજશ્રીને ભલા ઘણાું વાધુ વુંત આલતા શતા. જે ભાું ભશાત્ભા વયજુ દાવજી અને
સ્લાભીનાયામણના ફારભુકુુંદજી ભુખમ શતા. આમાવભાજનાું તલદ્વાન વાથે ભૂર્મતૂજા વુંફુંધી ણ
ચચાાઓ કયતા. તેઓ દયેક વુંપ્રદામના રક વાથે આત્ભીમતા કેલીને તેભની ાવેથી વાયી લસ્તુઓ
ગ્રશણ કયતા.૧૪ ભશાયાજશ્રીની ધાર્મભક વદબાલનાનુું પ્રભાણ તેભના સ્લગાલાવ દયતભમાન જઈ ળકામ
તેભ શતુ. તેભના સ્લગાલાવ વભમે અનેક રક તેભના અુંતતભ દળાન કયલા ભાટે આવમા શતા. જે ભાું
ચશદુ, ભુવરભાન ધભાનાું રક ણ તલાદ કયતા શતા. જે ફાફત તેભની ધભાના ક્ષેત્રની વદબાલનાનાું
દળાન કયાલતી શતી. ગુજયાતના ભશાકતલ નાનારાર દરતયાભે ભશાયાજના અલવાનના વભાચાય
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વુંબાીને ત્ર રખમ શત જે ભાું તેભણે ગુરુજીને અુંજરી આતી કતલતા રખેરી શતી જે કઈક આ
પ્રભાણે શતી;
ભે જ જતત વતત યે કઈ વાશેફને દયફાય
ધીંગાધયી બાયખભાું
વદ્ધભા તણા ળણગાય
ુન્મ ાના યખુંદા
કાઈ બ્રહ્મઆુંખરડી અનબભાું યભતી
ઉછરે ઉયનાુય
વતતચત આનુંદે ખેરુંદા
ધભા ધુયુંધય ળૂય
ભે જ જતત વતત યે
કઈ આશરેકના દયફાય૧૫
આભ, ધાર્મભક ક્ષેત્રે ભશાયાજશ્રીએ જે મગદાન આેરુું શતુું તે અતલસ્ભયણીમ ગણી ળકામ.
તળક્ષણ ક્ષેત્રે પ્રદાન –
શ્રીભદ્ફુદ્ધિવાગયવૂરયજી તળક્ષણના તશભામતી શતા. તેભણે ઠેય-ઠેય આેરા તેભના પ્રલચન
તથા તેભણે રખેરા ગ્રુંથભાું તળક્ષણની લાત ઉય બાય ભુકતા શતા. તેભન દીક્ષા માામ ભાત્ર ૨૫
લાન શત. આ વભમભાું તેભણે અનેક જગ્માએ શાઇસ્કૂર, ાઠળાા, રાઈબ્રેયી, શરયજન ભાટે
ળાા, ગુરુકુ લગેયેની સ્થાના કયાલી શતી. ારીતાણાના મળતલજમ ગુરુકુન ુનયધ્ધાય
કયાવમ. તેભજ અભદાલાદની ળેઠ રલ્રુયામજી ફડીંગ ભાટે ણ ભુખમ પ્રેયણા આી શતી.૧૬ ભુુંફઈ
ચાતુભાાવ ભાટે પ્રમાણ કયતી લખતે યસ્તાભાું તેઓ લરવાડ, ાયડી, લાી, દભણ, અગાળી થઈને
બામખરાથી ભુુંફઈભાું તા-૧૩/૦૨/૧૯૧૧ના ળુબરદને ભુુંફઈભાું પ્રલેળ કમો. ભુફ
ું ઈ પ્રમાણ
દયતભમાન યસ્તાભાું આલતા દયેક ગાભભાું તેભની અખુંડ સ્ભૃતતભાટે ાઠળાા, જ્ઞાનબુંડાયની સ્થાના
થઇ શતી.૧૭ આભ તળતક્ષત વભાજની અેક્ષા યાખનાય આ ભશાભાનલ ધભાની વાથે-વાથે તલદ્યાની
વુઝ ણ રકને આતા શતા.
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વભાન –
આભ, આચામાશ્રી ફુદ્ધિવાગય વુયીશ્લયજી જૈ ન ધભાના એક ભશાન ળાસ્ત્રલીળાયદ અને મગતનષ્ઠ
આચામા શતા. તેઓ કતલ, તત્લજ્ઞાની, લક્તા, રેખક, તલદ્વાન, મગી અને અલધૂત શતા. એભની
જીલનદ્રતિ વાયગ્રાશી અને ગુણાનુયાગી શતી. તેઓ તાના ઉદેળ આચયણ અને રેખન દ્લાયા
તલતાયાગુંથનુું પ્રતતાદન કયતા. એભને રગબગ ૧૨૫ જે ટરા તલલેચનાત્ભક કે વુંારદત ગદ્ય અને
દ્યાત્ભક તેભજ વુંસ્કૃત બાાભાું ગ્રુંથ રખમા છે . વભાજજીલનભાું ગાુંધીજીના યાજદ્વાયી તલચાયની
છા તેભના વાતશત્મભાું જલા ભે છે .૧૮ અભદાલાદભાું તેઓ (તલ.વું.૧૯૬૨) ધભાપ્રલૃતત્ત વાથે યાષ્ટ્ર
ઉત્થાનની પ્રલૃતત્ત ણ કયતા. તે વભમના શ્રેષ્ઠીઓ રારબાઈ, ભણીબાઈ, જગતબાઈ, શઠીચવગ
ળેઠાણી, ગુંગાફેન લગેયેને ૂજ્મશ્રી ળાસ્ત્રક્ત ભાગાદળાન આતા. અશી તેભણે ુંજાફ કેવયી રારા
રજતયામને દેળતશતના કામો કયલાન ઉદેળ આપ્મ. તથા તબ્રટીળ વયકાય જે વભેત તળખય ય
કતરખાનુું ચારુ કયલાન તલચાય કયતી શતી. તેન કોંગ્રેવ ક્ષ જય-ળયથી તલયધ કયે એભ વરાશ
આી. ગુજયાતી વાતશત્મ જગતની તલયર તલબૂતતઓ ડૉ.આનુંદળુંકય ધ્રુલ, કેળલરાર ધ્રુલ, ભશાકતલ
નાનારાર લગેયે તેભની વાથે ચચાાઓ કયતા.૧૯ તેભના જીલનની વુંમભમાત્રાન વભમ ૨૪લા જે ટર
શત. તેભણે મગવાધના, વાતશત્મવજા ન અને વભાજવેલાના કામો કમાા શતા. પ્રાુંતતજ અને
તલજાુયભાું શરયજનનાું ફાકભાટે ળાાઓ ફનાલયાલી શતી. તલજાુયભાું તેભનાું અતગ્નવુંસ્કાયના
સ્થાને તેભના રયલાયના ગચ્છાતધતત વુફધવાગય વુયીશ્લયજીએ ફનાલેર વભાતધ ભુંરદય આ
ભશાન ુરૂનાું ુતનત સ્ભયણને વુંઘયી યહ્ુું છે .૨૦ શ્રીભદૌ ફુતદ્ધવાગય વુયીશ્લય વુંતની વાથે-વાથે
એક ઉચ્ચ શ્રેણીના તલચાયક ણ શતા. તેભણે આેરા પ્રલચનને જ લતાભાન વભમભાું આત્ભવાત
કયલાભાું આલે ત જીલનની તભાભ વભસ્માઓન અુંત આલી જામ.
ાદનોંધ
૧.કરાધય ચીભનરાર, શ્રીભદ્દફુદ્ધિવાગય વૂરયશ્લયજી ભશાયાજ વાશેફનુું વુંતક્ષપ્ત જીલન કલન,
પ્રકાળક શ્રી ભશુ ડી(ભધુુયી) જૈ ન શ્લેતાફુંય ભુર્મતૂજક ટ્રસ્ટ(ઉ.ગુ), પ્રથભ આલૃતત્ત, તલ.વું.૨૦૫૬,
ેજ-૧૭
૨.એજન ેજ-૧૯,૨૦
૩.શ્રીભદ્દફુદ્ધિવાગય

વૂરયશ્લયજી,

ગુજયાત

તલજાુય(તલદ્યાુય)

ફૃશદ્દલૃત્તાુંત,

પ્રકાળક

શ્રી

અધ્માત્ભજ્ઞાનપ્રવાયક ભુંડ, ૧૯૨૫,ભુુંફઈ, ેજ-૩૫
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૪.ુલોક્ત (૧) ેજ-૨૧
૫.એજન ેજ-૨૨
૬.એજન ેજ-૧૩
૭.એજન ેજ-૧૦
૮.એજન ેજ-૧૩
૯.ુલોક્ત (૩) ેજ-૩૫,૩૬,૩૭,૩૮
૧૦. ુલોક્ત (૧) ેજ-૧૬
૧૧. એજન ેજ-૧૩
૧૨. એજન ેજ-૧૧
૧૩. એજન ેજ-૧૦
૧૪. એજન ેજ-૧૨,૧૩
૧૫.શ્રીભદ્દફુદ્ધિવાગય સ્ભાયક ગ્રુંથ, પ્રકાળક શ્રીઅધ્માત્ભજ્ઞાનપ્રવાયક ભુંડ,૧૯૨૬, ેજ-૪
૧૬. ુલોક્ત (૧) ેજ-૧૯,૨૦
૧૭. એજન ેજ-૧૪,૧૫
૧૮.ળાસ્ત્રી શરયપ્રવાદ ગું., યીખ પ્રલીણચુંદ્ર તચ., ગુજયાતન યાજકીમ અને વાુંસ્કૃતતક ઈતતશાવ,
ગ્રુંથ-૯, પ્રકાળક બ.જે .તલદ્યાબલન, ગુજાય પ્રકાળન, પ્રથભ આલૃતત્ત, ૧૯૮૭,અભદાલાદ, ેજ-૩૫૪
૧૯. ુલોક્ત (૧) ેજ-૧૨,૧૩
૨૦.બટ્ટ દરતબાઈ, ધયતીન ધફકાય, ગુજયાત વભાચાય, યતલૂર્મત,તા-૧૫/૦૬/૨૦૧૪, ેજ-૧૨
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