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“ આચાર્ય હમેચદં્રાચાર્ય અને તેમન  ંશવષ્ર્મડંળ ” 

પટેલ રાકેવક માર એસ. 

માણસા કસ્ત  રબા પ્રા.કન્ર્ાવાળા ન-ં૧ 

પ્રસ્તાના:- 

‘કાલરકારવલવજ્ઞ’ શ્રીશભેચદં્રાચામવન યગુ એ ગજુયાતના ઇતતશાવન સલુણવયગુ શત. દયેક 
દ્રષ્ટિએ એ કાભા ંગજૂૉયની પ્રગતત અને ઉન્નતત જલાભા ંઆલે છે. તવદ્ધયાજ અને કુભાયારના એ 
ળાવનવભમભા ંગજુયાતના વામ્રાજ્મન અભતૂલૂવ તલસ્તાય થમ; તલદ્યા, લાલણજ્મ, મતુ્વદ્દીગીયી એ 
વલવ કે્ષત્રભા ં ગજુયાતન અને ગજુયાતીઓન તલકાવ થમ. તે કાના સ્થાત્મના ં ઘણા ં ઓછા ં
અલળે આજે આણને જલા ભે છે. યંત ુજે જલા ભે છે તે ઉયથી તથા પ્રચીન ગ્રથંભાનંા ં
લણવન ઉયથી એ પ્રાવાદ, ભશારમ અને દેલભદંદયની ઝાખંી આણા ભન:ચનેુ થઇ ળકે છે. 
ગજુયાતની લાલણજ્મ તલમક જાશજરારીના યદેળી મવૂાપયએ કયેરા વખં્માફધં લણવન પ્રાપ્ત 
થામ છે, ણ આજે વભગ્ર બાયતના વ્માાય-ઉદ્યગભા ંગજુયાતીઓનુ ંસ્થાન એ જ ભાત્ર એ કાન જે 
લાયવ આણે બગલી યહ્યા છીએ તેની કલ્ના કયાલલાને ફવ થળે. એ કાની અદશિંવાભા ંનલી 
પ્રાપ્ત થમેરી વાત્ત્લક તવદ્ધદ્ધનુ ં જભ શત ુ.ં અનેક જૈન ભતં્રીઓ, અભાત્મ અને વેનાતતઓન,ે 
કુભાયાર જેલા યભાશવત યાજા અને શભેચદં્રાચામવ જેલા તલયક્ત વનં્માવીને ણ જૈન તવદ્ધાતંએ 
પ્રવતૃિતલમખુ ફનાવ્મા નશતા.૧ 

 ભતૂકાભા ંનજય પેંકતા તવદ્ધયાજ-કુભાયારના યાજ્મકાભા ંઅવાભાન્મ દીપ્પ્ત જણામ છે. એ 
દીપ્પ્ત જાણે કે શભેચદં્રના ંળાન્ત પ્રતતબાલાન નમનભાથંી ફશાય ડી યશી છે. એભા ંતલદ્યા, વસં્કાદયતા 
અને વલવધભવ વભબાલનુ ંઅદ્દભ્તુ ઓજસૌ છે. શભેચદં્ર ેઆખા એક દેળની પ્રજાના જીલનનુ ંઅને તેની 
તલચાયભતૂભકાનુ ં ાસુ ં પેયલી નાખ્યુ ં એભ કશીએ ત ખટંુ નથી. કુભાયારપ્રતતફધ અને તેના 
દયણાભરૂ અભાદયઘણા-એની વજ્જડ છા આજના ગજુયાત ય નથી એભ કણ કશી ળકળે ?૨ 
વરકંીઓન ઇતતશાવ જાણલા ભાિે શભેચદં્રાચામવ અને તેભના તળટમ દ્વાયા રખામેરા વાદશત્મને નજય 
અંદાજ કયી ળકામ તેભ નથી. 

હમેચદં્રાચાર્યસરૂર (ઇ.સ.૧૦૮૯-ઇ.સ.૧૧૭૩):- 

 આચામવ શભેચદં્રસદૂયન વભમ ગજુયાતના વાદશત્મના પ્રાચીન ઇતતશાવભા ંસલુણવયગુ વભાન છે. 
શભેચદં્રાચામવ તવદ્ધયાજ અને કુભાયારના ંવભમના ં તલદ્વાનભા ંભશત્લનુ ંસ્થાન ધયાલતા શતા. એભનુ ં
મૂ નાભ ચગં શત ુ.ં તેઓ ધધંકુાના ભઢ લલણક ચાચને ત્મા ંવ.ં ૧૧૪૫ (ઇ.વ.૧૦૮૯)ભા ંાદશનીની 
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કખેૂ જન્ભમા શતા. ચાદં્રકુરના આચામવ દેલચદં્રસદૂયએ ખબંાતભા ં વ.ં ૧૧૫૦ (ઇ.વ.૧૦૯૪)ભા ં
ચાગંદેલને દીક્ષા આીને એભનુ ંનાભ વભચદં્ર ાડ્ુ ં શત ુ.ં મગ્મતા પ્રાપ્ત થતા તેભને વ.ં ૧૧૬૬ 
(ઇ.વ.૧૧૧૦)ભા ંસદૂય-દલી આલાભા ંઆલી અને એભણે શભેચદં્રસદૂયના નાભથી ખ્માતત ભેલી.૩ 
આચામવ દ પ્રાપ્ત થતા વભચદં્રનુ ં શભેચદં્રાસદૂય એ નાભ યાખલાભા ં આવ્યુ.ં શભેચદં્રસદૂયએ છી 
ખબંાતથી ાિણ તયપ તલશાય કમો. યાજા તવદ્ધયાજની અને શભેચદં્રસદૂયની મરુાકાત ફજાયભા ંથઈ. 
ત્માયથી જ યાજાને એભની તલદ્વિા તયપ ઘણ આદય ઊજ્મ.૪ 

 આચામવ શભેચદં્રએ તલદ્વાન દેલફધને એભની તલભ દયસ્સ્થતતભા ં વદિમ વશામ કયી શતી. 
તવદ્ધયાજ જમતવિંશ શભેચદં્રસદૂયને વાથે રઈને વોયાટરની માત્રાએ ગમા છી તેભણે પ્રબાવભા ંયાજાની 
વાથે વભનાથનુ ં દળવન કયી યભાત્ભસ્લરૂે તેભની સ્તતુત કયી.૫ અશીં આચામવ શભેચદં્રસદૂયની 
જૈનાચામવ શલા છતા ણ વલવધભવ વદ્દબાલના નજયે ચઢે છે. 

 વ.ં ૧૧૯૯ (ઇ.વ.૧૧૪૩)ભા ં તવદ્ધયાજ જમતવિંશ યરકલાવી થમા છી કુભાયાર ગાદીએ 
આવ્મા, એ શરેા ં કુભાયાર તલભ દળાભા ંશતા, ત્માયથી આચામવ શભેચદં્રનેે એભના તયપ તલળે 
બાલ શત. યાજા કુભાયારની શભેચદં્રસદૂય ઉય અનન્મ શ્રદ્ધા શતી. તે શભેચદં્રનુ ં લચન કઇ કાે 
રતા ન શતા.૬ આચામવ શભેચદં્ર વ.ં ૧૨૨૯ (ઇ.વ.૧૧૭૩)ભા ં સ્લગવસ્થ થમા. એભણે ૮૪ લવના 
ગાાભા ંતલદ્યા, કરા અને ધભવ-વસં્કૃતતના ંઅભતૂલૂવ કામવ કમાાં શતા.૭ 

હમેચદં્રાચાર્ય એક સારહત્ર્કાર તરીકે:- 

 આચામવ શભેચદં્ર ે ફે દદળાભા ંકાભ કયુાં: એક ત યાજાને પ્રતતફધ આીને જૈન ધભોના અને 
જૈન તવદ્ધાતંન દેળબયભા ંપ્રચાય કયાવ્મ અને ફીજુ ંવલાાંગીમ વાદશત્મ યચીને કેલ જૈન વભાજનુ ં
નદશ, ણ વભગ્ર ગજુયાતનુ ં મખુ ઉજલ ફનાવ્યુ.ં તવદ્ધયાજ જમતવિંશ ે ભાલાને જીતીને 
ધાયાનગયભાથંી બજયાજાન સુ્તક બડંાય ાિણભા ંરાવ્મા છી, તાને ત્મા ંણ એલા ગ્રથંબડંાય 
કયાલલા અન ે બજવ્માકયણ જેલા નલા ગ્રથં યચાલી એભનપ્રવાય કયાલલા તલચાય કમો. છી 
તલદ્વાનની વરાશથી યાજાએ એ કામવ શભેચદં્રાચામવને વોંપ્યુ ંઅને એભને જઈતી તભાભ જરૂયી વાભગ્રી 
ભગંાલી આી.૮ આ ફાફત જ એ સ્ટિ કયે છે કે આચામવ શભેચદં્રાચામવ એ ખયેખય એ યગુના તલદ્વાન 
વ્મસ્ક્ત શતા. એક વાદશત્માચામવ તયીકે શભેચદં્રનુ ંસ્થાન બાયતના ઇતતશાવભા ંઅજડ છે. ભાલા અને 
ગજુયાતની યાજકીમ સ્ધાવભાથંી વાસં્કાદયક સ્ધાવ જન્ભી અને એ સ્ધાવન ુ ં યીણાભ તે તવદ્ધયાજની 
તલનતંી યથી શભેચદં્રાચામવએ ‘તવદ્ધશભેળબ્દાનળુાવન’ નાભનુ ંવ્માકયણ યચયુ.ં 

 શભેચદં્રાચામવની વલવતમખુી પ્રતતબા ભાત્ર વ્માકયણ રખીને અિકી નથી. ‘અલબધાનલચિંતાભણી,’ 
‘અનેકાથવવગં્રશ,’ ‘તનઘટુંકળ,’ ‘દેળીનાભભારા,’ જેલા ળબ્દકળ, ‘તવદ્ધશભે,’ ‘લરિંગાનળુાવન,’ 
‘ધાતુાયામણ,’ જેલા ંવ્માકયણ ગ્રથં, ‘કાવ્માનળુાવન,’ જેલ અરકંાય ગ્રથં, ‘છદંનળુાવન,’ જેવુ ંછદં 
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ળાસ્ત્ર, વસં્કૃત અને પ્રાકૃત ‘દ્વમાશ્રમ,’ ઇતતશાવકાવ્મ તથા ‘વપ્તવધંાન,’ જેલા ં કાવ્મ, 
‘પ્રભાણભીભાવંા,’ ફે ‘દ્વાતત્રિંળકાઓ,’ અને ‘મગળાસ્ત્ર,’ જેલા ં ગશન ળાસ્ત્રીમ ગ્રથં અને 
‘તત્રષ્ટિળરાકારુુચદયત્ર,’ ‘દયતળટિલવ.’ જેલા ં કતલત્લયકુ્ત યુાણ ચદયત્ર ઇત્માદદ અનેક તલમ 
યના તેભના ગ્રથં, ડૉ. તિવવને આશ્ચમવની ઊબયાતી રાગણીઓ વાથે આેલુ ં “જ્ઞાનન ભશાવાગય” 
(Ocean of Knowledge) એ તલળેણ વાથવક ઠયાલે છે. વભપ્રબસદૂયએ ‘ળતાથીકાવ્મની’ િીકાભા ંરખ્યુ ં
છે –  

 

(જેણે નવુ ં વ્માકયણ, નવુ ં છદં:ળાસ્ત્ર, નવુ ં દ્વમાશ્રમ, નવુ ં અરકંાય ળાસ્ત્ર, નવુ ં તકવળાસ્ત્ર, અને નલા 
ત્જનચદયત યચેર છે તેણે(શભેચદં્ર)ે આભ કયીને કમી કમી યીતે આણ ભશ દૂય કમો નથી ?- 
અથાવત વલવ યીત ેકમો છે.)૯ આભ એભણે વસં્કૃત, પ્રાકૃત, અભ્રળં અને દેશ્મ બાાઓના અધ્મમનભા ં
અમલૂ્મ પ્રદાન કયુાં છે. આથી આલા ફહુશ્રતુ તલદ્વાન ‘કાલરકારવલવજ્ઞ’ તયીકે ખ્માતત ામ્મા.૧૦ 

શવષ્ર્મડંળ:- 

 આલા પ્રબાલળાી રુુની આવાવ તલદ્યાપે્રભી તળટમનુ ંભડં જાભે એ તદ્દન્ સ્લાબાતલક છે. 
આલા રુુ તળટમભડં તલળા ફનાલલા યત્લે ઉદાતવન શમ છે. લશતેી ગગંાભાથંી જેભ જે કઇ ને 
ગયજ શમ તે ખફ બયી રે તેભ જેને જ્ઞાન તાવા શમ છે તેઓ જ અશીં એકતત્રત થામ છે. શભેચદં્ર ે
તળટમની વખં્મા લધાયલાન કદદ ણ પ્રમત્ન કમો શમ એભ જણાત ુ ંનથી, અને તેભના જે તળટમ 
તલે આજે આણને કઈ ણ જાણલા ભે છે તેઓ વાયા તલદ્વાન અને વાદશત્મકાય શતા, તેથી 
ઉયના કથનને ષુ્ટિ ભે છે. તેભના તળટમ ૈકી યાભચદં્રસદૂયની ખ્માતત દશન્દબયના તલદ્વાનભા ં
પ્રવયેરી શતી અને તે કાના તલદ્વાનભા ં તેભનુ ં સ્થાન ભાત્ર શભેચદં્રથી ફીજૂ શત ુ.ં૧૧ યાભચદં્રસદૂય 
શભેચદં્રાચામવના ટ્ટ તળટમ શતા.૧૨ આ ઉયાતં ગણુચદં્ર, ભશને્દ્રસદૂય, લધવભાનગલણ, દેલચદં્ર મતુન, 
મળશ્ચદં્ર, ફારચદં્ર લગેયે અનેક તલદ્વાન વાદશત્મકાય શતા. ગજુયાતભા ં યચામેરા પ્રાચીન વાદશત્મભા ં
શભેચદં્રાચામવ અને એભના તળટમભડંે કયેલુ ં પ્રદાન તલરુતા અને તલતલધતાભા ં ગણનાાત્ર છે.૧૩ 
અશીં આ વલે તળટમ તલળેની ભાદશતી આલાન મથાળક્ય પ્રમાવ કયેર છે. 
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આચાર્ય રામચદં્રસરૂર:- 

 આચામવ યાભચદં્રસદૂય ળીઘ્રકતલ શતા. તવદ્ધયાજ જમતવિંશ ે એભનુ ં ળીઘ્રકતલત્લ જઈને એભને 
‘કતલકિાયભલ્ર’ની દલીથી નલાજ્મા શતા.૧૪ આ ભશાકતલ યાભચદં્ર કમાનંા લતની શતા, કઈ જ્ઞાતતના 
શતા, તેભના ભાતા-તતાનુ ં નાભ શુ ં ? લગેયે તલળે કઈ ણ શકીકત ભતી નથી. તેભણે યચેર 
‘નરતલરાવ’ નાિકના વંાદક રારચદં્ર ગાધંીના અનભુાન પ્રભાણે, યાભચદં્રન જન્ભ વ.ં ૧૧૪૫ભા ં
થમ શત, જમાયે ‘નાિયદવણ’ના ં વંાદક શ્રી ગન્દેકયેયાભચદં્રન જન્ભ વ.ં ૧૧૫૬ભા ં ભાન્મ છે. 
તેભણે દીક્ષા વ.ં ૧૧૫૦ભા ં રીધી શતી, વ.ં ૧૧૬૬ભા ં સદૂયદ ભેવ્યુ ં શત ુ,ં વ.ં ૧૨૨૯ભા ં
શભેચદં્રાચામવના ટ્ટધય થમા શતા અને વ.ં ૧૨૩૦ભા ંતેભનુ ંભયણ થયુ ંશત ુ.ં૧૫ તેભના જ્ન્ભ વફંતંધત 
કઇ ચક્ક્વ ભાદશતી ભતી નથી. 

 ભશાકતલ શ્રીારે યચેરી વશસ્રલરિંગ વયલયની પ્રળસ્સ્ત અનેક તલદ્વાનએ વભંાન્મ કયી ત્માયે 
યાભચદં્રસદૂયએ એભાથંી ફે દૂણ ફતાવ્મા ં શતા.ં તેઓ ખફૂ સ્લતતં્ર ભાનવ ધયાલતા શતા. એભણે 
અનેક ગ્રથં યચી તાની ળબ્દળાસ્ત્ર, પ્રભાણળાસ્ત્ર તેભજ વાદશત્મળાસ્ત્ર વફંધંી પ્રતતબા ફતાલી છે. 
ગજુયાતના નાિયરેખકએ યચેરા ૨૨ નાિક ૈકી અડધા જેિરા યાભચદં્રસદૂયએ યચમા ં છે. ફધા 
ગ્રથંભા ં‘નાિયદવણ’ નાભક કૃતતભા ંએભની ફહુશ્રતુતાના ંદળવન થામ છે. એભા એભણે ૪૪ નાિકના 
અલતયણ આપ્મા ં છે. આ ઉયાતં એભા ંએભણે ‘યવ’નુ ં રક્ષણ અને અલબનેતાની નાિયતલબાલના 
તલળે નલીન ભોલરક ભત દળાવવ્મ છે. એભની ખ્માતત ‘પ્રફધંળત’ના કતાવ તયીકે જાણીતી છે, ણ 
આજે એભના ગ્રથં વ ની વખં્માભા ંઉલ્ફધ નથી. એભણે યચેરી કૃતિઓ આિરી જાણલા ભે છે: 
૧.નરતલરાવનાિક, ૨.કોમદુીતભત્રાણદંપ્રકયણ, ૩.ભપ્લ્રકાભકયંદપ્રકયણ, ૪.વત્મશદયશ્ચદં્ર નાિક, 
૫.યાઘલાભ્યદુમ નાિક, ૬.માદલાભ્યદુમ નાિક, ૭.યઘતુલરાવનાિક, ૮.યદશણીમગૃાકં પ્રકયણ, 
૯.લનભારા નાદિકાભ, ૧૦.તનબવમબીભ વ્મામગ, ૧૧.મદુતલરાવ નાિક, ૧૨.સધુાકરળ, 
૧૩.દ્રવ્મારકંાય સ્લજ્ઞવતૃિ વશ(ગણુચદં્રસદૂય વાથે), ૧૪.નાિયદવણ સ્લજ્ઞવતૃિ વશ(ગણુચદં્રસદૂય 
વાથે), ૧૫.શભેબશૃન્ન્માવ. ઉયાતં કેિરાક સ્ત્રત અને વ શ્રકનુ ં કુભાયતલશાયળતક નાભે એક ખડં 
કાવ્મ ભિા છદંભા ં યચયુ ં છે. આભા કુભાયાર યાજાએ ફધંાલેરા ાર્શ્વનાથ-ત્જનારમનુ ં કાવ્મભમ 
ળબાબયુાં લચત્રાત્ભક લણવન કયુાં છે. એભાથંી તત્કારીન તળલ્સ્થાત્મની કેિરીમે શકીકત જાણલા 
ભે છે. તેઓ તાની કતલતા તલળે આત્ભતલર્શ્ાવ પ્રગિ કયતા કશ ેછે: 

૧૬ 
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ગ ણચદં્ર:- 

યાભચદં્રના ગરુૂબાઈ અને તેભની વાદશત્મ પ્રવતૃિઓભા ંઅનેક પ્રકાયે વશામ કયનાય ગણુચદં્ર 
તલળે રગબગ કઈ જ જાણલાભા ંઆલતુ ંનથી. પ્રાપ્ત વાધન યથી ભાત્ર અનભુાન ખેંચલાના યશ ેછે. 
ગણુચદં્રન એકે સ્લતતં્ર ગ્રથં અત્માય સધુી જાણલાભા ં આલેર નથી. યાભચદં્રને ‘નાિયદવણ’ એ 
નાિયળાસ્ત્રન અને ‘દ્રવ્મારકંાય’ એ પ્રભાણળાસ્ત્રન ગ્રથં રખલાભા ં ગણુચદં્ર ે વશામ કયી શતી એ 
સપુ્રતવદ્ધ છે. એ ફને્ન ગ્રથંની વતૃિઓ ણ તેઁભણે વાથે જ રખેરી શતી. ‘ળતાથીકાવ્મ’ના કતાવ 
વભપ્રબસદૂયએ વ.ં ૧૨૪૧ભા ં ાિણભા ં શભેચદં્ર ે કુભાયારને કયેરા ઉદેળના તલમ ય 
‘કુભાયારપ્રતતફધ’ એ તલળા ગ્રથં પ્રાકૃત બાાભા ં યચમ શત. શભેચદં્રાચામવના ત્રણ તળટમ 
ગણુચદં્ર, ભશને્દ્રમતુન અને લધવભાનગલણએ તે ગ્રથં વાદ્યતં વાબંળ્મ શત, એલ ઉલ્રેખ તનેી 
પ્રળસ્સ્તભાથંી ભે છે.૧૭ 

મહને્દ્રસરૂર:- 

 આચામવ શભેચદં્રસદૂયના તળટમ ભશને્દ્રસદૂયએ ગરુૂએ યચેરા ‘અનેકાથવવગં્રશ’ નાભના કળ ગ્રથં 
ય ‘અનેકાથવકોયલકોમદુી’ નાભની િીકા વ.ં ૧૨૧૪ (ઈ.વ.૧૧૫૮)ભા ંયચી છે. આ િીકા શભેચદં્રાચામવ 
તે રખલા ભાગંતા શતા, યંત ુતે શરેા એભનુ ંઅલવાન થયુ.ં આથી એભના તળટમ ભશને્દ્રસદૂયએ 
ગરુૂએ જે કઈ કશલે ુ ંતે યથી િીકા યચી.૧૮ ભશને્દ્રસદૂયની ફીજી કઈ કૃતત જાણલાભા ંનથી.૧૯ 

ર્યમાનગણણ:- 

કુભાયારે ફધંાલેરા ‘કુભાયતલશાય’ ની પ્રળસ્સ્તરૂ કુભાયતલશાય પ્રળસ્સ્તકાવ્મ ય વ્માખ્મા 
રખીને લધવભાનગલણએ એ કાવ્મના ૧૧૬ અથવ કયી ફતાવ્મા શતા. એ વ્માખ્માના અંતે તેભણે રખ્યુ ં
છે કે અગાઉ આ કાવ્મના છ અથવ કયલાભા ંઆલેરા છે, યંત ુભેં કુતશૂરથી તેના ૧૧૬ અથવ કમાવ છે. 
આ લસ્ત ુલધવભાનગલણના અદ્દભ્તૂ ાદંડત્મ ય પ્રકાળ ાડે છે.૨૦ 

દેચદં્રસરૂર:- 

 આચામવ શભેચદં્રસદૂયના તળટમ દેલચદં્રસદૂયએ વ.ં ૧૨૦૭ (ઇ.વ.૧૧૫૧)ના અયવાભા ં
‘ચદં્રરેખાતલજ્મપ્રકયણ’ નાિકની યચના કયી જે ાિણભા ં અત્જતનાથના ત્જનારમભા ં લવતંત્વલ 
પ્રવગં ેબજલાયુ ંશત ુ.ંઆ સદૂયએ ‘ભાનમદુ્રાબજંન’ નાિક ણ યચયુ ંશમ એભ જણામ છે. એભણે રખેરી 
‘તલરાવલતી’નાદિકા અણૂવ સ્સ્થતતભા ંભે છે.૨૧ 
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ઉદર્ચદં્ર:- 

 ઉદમચદં્ર ેરખેર એક ણ ગ્રથં શજી સધુી ફશાય આલેર નથી. યંત ુતેભના ઉદેળથી એક 
કયતા લધ ુગ્રથં રખામાની નોંધ ભે છે. તેઓ વાયા તલદ્વાન શતા.૨૨ ‘પ્રફધંલચિંતાભલણ’ભા ંકુભાયાર 
પ્રફધં અંતગવત ઉદમચદં્રપ્રફધંભા ં જણાલેલુ ં છે કે- “એક લખત શ્રી કુભાયાર યાજા આગ શ્રી 
મગળાસ્ત્રનુ ં વ્માખ્માન થત ુ ં શત ુ,ં ત્માયે દંય કભાવદાનની વ્માખ્માભા ં दंतकेशनखास्थित्वकरोम्ा ं
ग्रह्माकरे એ શ્રક આવ્મ. તેભા ંશ્રી શભેચદં્રાચામવના મૂ ાઠને સધુાયીને ફહુલચનનુ ંએકલચન 
કયીને रोम्ा ंને ફદર ેरोम्ो એ યીતે .ં ઉદમચદં્ર ેલાયંલાય લાચયુ ં ત્માયે શ્રી શભેચદં્રાચામે પેયપાય 
કયલાનુ ં કાયણ છૂયુ ં અને તેભણે પ્રાણીઓના અંગ અને લાદદિંત્ર ભાિે એકલચન દ્વદં્વવભાવભા ં
વ્માકયણ તવદ્ધ છે એભ વ્માકયણસતૂ્રથી દળાવવ્યુ ંએિરે શ્રી શભેચદં્રાચામ,ે યાજાએ તથા ફીજાઓએ તેની 
પ્રળવંા કયી.”૨૩ 

 ઉદમચદં્રના ઉદેળથી દેલેન્દ્ર ે ‘તવદ્ધશભેબહૃ્દવતૃત’ ઉય ‘કતતલચદુગવદવ્માખ્મા’ નાભની િીકા 
તથા ‘ઉતભતતપ્રચંકથાવાયદ્ધાય’ એ ગ્રથં રખ્મા શતા, તથા ચદં્રગચછના દેલેન્દ્રસદૂયના તળટમ 
કનકપ્રબે ‘શૈભન્માવવાય’ ન ઉદ્ધાય કમો શત. શભેબહૃ્દવતૃત ય વ્માખ્મા રખનાય દેલેન્દ્રને ડૉ.બલુ્શયે 
ઉદમચદં્રના તળટમ ભાન્મા છે.૨૪ 

ર્વશ્ચદં્ર:- 

 મળશ્ચદં્રન રખેર કઈ ણ ગ્રથં શજુ સધુી ભેર નથી.૨૫ ણ પ્રફધંભા ંએભના તલળેના 
ઉલ્રેખા અનેક લાય આલે છે તે ઉયથી કશી ળકામ કે તેઓ ઘણા લખતથી શભેચદં્રાચામવની વાથે 
યશતેા શળે. ‘પ્રફધંલચિંતાભલણ’ભા ંફે સ્થે તેભન ઉલ્રેખ ભે છે, “ એક લાય દેલતાજૂનના વભમે 
શભેચદં્ર કુભાયારના ભશરેભા ંશચમા ંત્માયે મળશ્ચદં્ર તેભની વાથે શતા. ”૨૬ ફીજા સ્થે એભ જણાવ્યુ ં
છે કે, “આંફડ ભશતેાએ બરૂચભા ંતાના તતાના કલ્માણ અથે ળકુતનકાતલશાય ફધંાવ્મ શત, તેની 
ઉય ધજા ચઢાલલાના ઉત્વલ પ્રવગેં નતૃ્મ કયતા ં તભથ્માત્ત્લઓની દેલીના દભા ં આલી જલાના 
કાયણે આખય સ્સ્થતતએ શોંચી ગમા શતા, તેનુ ં તનલાયણ કયલા ભાિે શભેચદં્ર તથા મળશ્ચદં્ર ાિણથી 
બરૂચ આવ્મા શતા અને દનુ ંતનલાયણ કયી ાછા ાિણ ગમા શતા.”૨૭ આ ઉયાતં પ્રબાચદં્રસદૂયના 
‘પ્રબાલકચદયત’ભા ંતથા ત્જનભડંનગલણના ‘કુભાયારપ્રફધં’ભા ંણ મળશ્ચદં્રન નાભલ્રેખ ભે છે.૨૮ 
જે યથી એવુ ંભાની ળકામ કે આ મળશ્ચદં્રએ શભેચદં્રાચામવના તળટમ શતા. 

બાલચદં્રસરૂર:- 

 આચામવ શભેચદં્રના તળટમ ફારચદં્રસદૂયએ ‘સ્નાતસ્મા’ નાભક સ્તતુતની યચના કયેરી છે. એભણે 
આચામવ યાભચદં્ર વાથે તલયધી લરણ ફતાવ્યુ ંશત ુ.ં૨૯ આ તલળે પ્રફધંકળકાય જણાલે છે કે- યાભચદં્રના 
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અલવાન છી આ ત તાના ગત્રની જ શત્મા કયાલનાય છે એભ કશીને બ્રાશભણએ ફારચદં્રને 
યાજા અજમારના ભનભાથંી ઉતાયી નાખ્મા શતા. આથી રજ્જા ાભી ફારચદં્ર ભાલા તયપ ચાલ્મા 
ગમા શતા અને ત્માજ તેભનુ ંઅલવાન થયુ ંશત ુ.ં૩૦ 

ઉપસહંાર:- 

 આભ, ‘કાલરકારવલવજ્ઞ’ શ્રીશભેચદં્રાચામવન યગુ એ ગજુયાતના ઇતતશાવન સલુણવયગુ શત. 
દયેક દ્રષ્ટિએ એ કાભા ંગજૂૉયની પ્રગતત અને ઉન્નતત જલાભા ંઆલે છે. તવદ્ધયાજ અને કુભાયારના 
એ ળાવનવભમભા ંગજુયાતના વામ્રાજ્મન અભતૂલૂવ તલસ્તાય થમ; તલદ્યા, લાલણજ્મ, મતુ્વદ્દીગીયી એ 
વલવ ક્ષેત્રભા ં ગજુયાતન અને ગજુયાતીઓન તલકાવ થમ. તે કાના સ્થાત્મના ં ઘણા ં ઓછા ં
અલળે આજે આણને જલા ભે છે. યંત ુજે જલા ભે છે તે ઉયથી તથા પ્રચીન ગ્રથંભાનંા ં
લણવન ઉયથી એ પ્રાવાદ, ભશારમ અને દેલભદંદયની ઝાખંી આણા ભન:ચનેુ થઇ ળકે છે. 
જમાયે આણે બાયતીમ વાદશત્મભા ંગજુયાતે આેરા પાાની તલચાયણા કયલા ફેવીએ ત્માયે આ વલવ 
તલદ્વાનની વાદશત્મ પ્રવતૃિ રક્ષાભા ં રેલી ડે તેભ છે. શભેચન્દ્રની અગાધ તલદ્વતાન લાયવ એ વલવ 
તળટમભા ંઆણે જઈ ળકીએ છીએ. 
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