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‘’ગજુરાતમાાં સાહિત્ય અને જૈનધમમના કે્ષતે્ર િમેચાંદ્રાચાયમનુાં પ્રદાન’’ 

ર્ામ. કમે ટે  

એમ. એન. કોેજ, વળસનગર 

પ્રસ્તાળના:- 

વલશ્વના ઇવિશાવભાાં વામ્રાજ્મો અને યાજ્મો ઘણાાં સ્થામાાં અને કાનાપ્રલાશભાાં વલરીન 
થઇ ગમાાં યાંત ુઅભય યશ ેછે ભાત્ર ઇવિશાવનો વાાંસ્કૃવિક લાયવો. વોરાંકીયગુ ણ ઇવિશાવની 
ફીના ફની ગઇ. યાંત ુિે આજે અભય છે િેન ુકાયણ છે િે વભમનુાં વાહશત્મ અને  વાહશત્મક્ષેતે્ર 
ભધ્મકારીન ગજુયાિભાાં જો કોઇ ણ વ્મક્તિન ુનાભ અને કામય વૌથી લધ ુભશત્લન ુશોમ િો િે 
શભેચાંદ્રાચામયન ુ છે. શભેચાંદ્રાચામય અને િેભન ુ વળષ્મભાંડ રુી આકાળ ગશૃભાંડની વાથેના 
સમૂયની જેભ પ્રકાળે છે. યત્નભણીયાલ જોટે રખે છે કે “ શભેચાંદ્રાચામયની કરભે વાહશત્મની દયેક 
ળાખાભા વલશાય કમો છે અને વાંસ્રૃિ વાહશત્મની વ્રધૃ્ધ્ધભાાં ગજુયાિ છાિ નથી ” આજે 
ગજુયાિભા અહશિંવાના જે ગણુો વલકવેરા છે િે શભેચાંદ્રાચામયને આબાયી છે.  

          િેભનો જન્ભ ઇ.વ. 1089ભાાં ધાંધકુા મકુાભે થમો શિો. િેભનુાં ફાણનુાં નાભ ચાંગ 
શત ુાં. િેભના વિાનુાં નાભ ચાચચગ અને ભાિાન ુનાભ ચાહશણીદેલી શત ુાં. િેભણે િભાભ ળાસ્ત્રોનો 
અભ્માવ કમો. િત્લજ્ઞાન, ધભય લગેયેભા ઉંડો યવ રીધા ફાદ દેલચાંદ્રસયૂી દ્વાયા ઇ.વ. 1110ભાાં 
ોિાના છી આચામયદે સ્થાપ્મા શિા.  

િમેચાંદ્રાચાયમનો સાાંસ્કવૃતક પાલો :-  

          ભધ્માકારીન ગજુયાિના વલય વાહશત્મકાયોભા િેઓ િેજ્સસ્લી બાસ્કયની જેભ પ્રકાળે છે. 
િેભણે ગજુયાિના વાાંસ્કૃવિક જીલનને પ્રકાળીિ કયુય અને વભગ્ર બાયિભા ાટણની કીવિિ એક 
વલદ્યાધાભ િયીકે પ્રવયાલી. િેઓ ભાત્ર ગજુયિીઓભાાં જ નશીં યાંત ુવભગ્ર હશિંદભાાં એક વલદ્વાન 
િયીકે ખ્માિનાભ ફનેરા છે. 

          િેઓએ વવદ્ધયાજ િેભજ કુભાયાના દયફાયની ળોબા લધાયી શિી. વવદ્ધયાજે 
ભશાવ્માકયણ ગ્રાંથ યચલાની પ્રેયણા આી. ત્માયફાદ વવદ્ધયાજે િેભને જોઇિા સુ્િકો કાશ્ભીય 
િેભજ હશિંદના િભાભ છેડથેી ભાંગાવ્મા અને જોઇિી વાભગ્રી આી. શભેચાંદ્રાચામે વ્માકયણ ભાટે 
અજોડ એલો “ વવદ્ધશભેળબ્દાનળુાવન ” નાભનો વ્માકયણ ગ્રાંથ િૈમાય કમો. આ વ્માકયણ ગ્રાંથ 
વભગ્ર વલશ્વભાાં પ્રવવદ્ધ ફન્યુાં. િે ગ્રાંથભાાં કુર આઠ અધ્મામ છે અને દયેકને કુર ચાય દ છે. આ 
ગ્રાંથ બાા િેભજ વનરુણની દ્રષ્ષ્ટએિો જોઇએિો એક અદ્વદ્વવિમ ગ્રાંથ ભનામ છે. આ વ્માકયણ 
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ગ્રાંથ ફાદ િેને બાાભાાં કેલી યીિે પ્રમોગ થામ િે ફિાલલા શભેચાંદ્રાચામે  “ દ્ધમાશ્રમ ” નાભનુાં 
ભશાકાવ્મ યચયુાં અને યઘલુ ાંળની ભાપક જ વભગ્ર ચૌલકુ્ય લાંળના યાજાઓનુાં જીલન ચહયત્રનુાં 
આરેખન કયલાભાાં આવ્યુાં છે. આ ફાદ િેભણે “ અચબજ્ઞાન ચચિંિાભણી ” , “ અનેકાથય વાંગ્રશ ” 
અને “ દેળીનાભ ભારા ” નાભના ગ્રાંથોની યચના કયી. વ્માકયણની િેભજ વાહશત્મની ભોટી વેલા 
કયી છે. ાછથી િેભણે “ કાવ્માનળુાવન ” અને “છાંદાનળુાવન” યચમા છી “ પ્રભાણભીભાાંવા” 
રખાઇ અને કુભાયાની વલનાંિીથી “ મોગળાસ્ત્ર ” અન ે “ વત્રષ્શ્ટળરાકારુુચહયિ ” અન ે
“લીિયાગસ્ત્રોિ’’  ની ણ યચના કયી. 
          આભ, શભેચાંદ્રાચામે વાહશત્મની ફાફિભાાં અલૂય પાો આપ્મો છે અને િેથી જ  િે 
એક ભાત્ર ગજુયાિભાાં જ નશી યાંત ુહશિંદબયભાાં પ્રવવદ્ધ ફન્મા. લી િેઓ વલે વલમોભાાં વનણૂય 
શોલાથી “ કચરકાવલયજ્ઞ ” િયીકે ણ પ્રવવદ્ધ ફન્મા . 
          શભેચાંદ્રાચામય શરેા એલા ગજુયાિી છે કે , જેભણે ોિાની રૃવિઓ દ્વાયા ગજુયાિની 
અક્સ્ભિાને યાષ્રીમટ ઉય યજૂ કયી. દ્ધમાશ્રમભાાં સ્થે સ્થે ગજુયાિના નાભનો ઉલ્રેખ અને 
ગજુૉયરક્ષ્ભીની બવ્મિાથી િેભનુાં હ્રદમ થનગનતુાં શત ુાં. શભેચાંદ્ર જેલા વનરે, આદળયજીલી, 
વલદ્વાન, વાહશત્મ વજૉક, યાજનીવિ વનણુય, વ્મલશાય લચયસ્લી અને પ્રવિબાળાી રુુની જોડ 
જડલી અવિ મશુ્કેર છે. િેથી શભેચાંદ્રાચામયને અામરે ‘ કચરકાર વલયજ્ઞ’ નુાં ચફરુદ મોગ્મ છે.  

          એક ગજુયાિી િયીકે ગજુયિના સલુણયયગુ વલધામક રુુ િયીકે અને નજયો નજય 
જોનાય િથા અનબુલનાય િયીકે શભેચાંદ્રાચામે ઉયોકિ કૃવિઓની યચના કયી છે. ગજુયાિના 
યાજલાંળોની કડી એકવત્રિ કયેરી છે. િેની ગૌયલગાથાઓ િેના પ્રવિબાલાંિો સુતુ્રોએ કણયવપ્રમ 
કાવ્મો  ગામા છે. િે યગુના કીવિિ પ્રફાંધો એને િે વભમના યીિહયલાજો શજુ  ણ જીલાંિ યહ્યા 
છે. ગજુયાિનો વનયાવભ આશાયનો પ્રચાય િથા દારુ વલનાળક ટેલોને દુય કયનાય કુભાયા 
આજે ણ જાગિૃ છે. િેથી દ્રમાશ્રમ ગજુયાિન ુહકભિી યત્ન છે. શભેચાંદ્રાચામયની કૃવિઓભા પતિ 
વોરાંકીયગુની કીવિિ ગાથાઓ નથી. યાંત ુિેટરા જ ગજુયાિના ભિુકાની કીવિિગાથા છે.િેથી 
શભેચાંદ્રાચામયને એક જૈન આચામય િયીકે નશી યાંત ુએક ભશાન ગજુયાિી િયીકે જોઇએ છીએ. 
          વલદ્યા વાહશત્મના કે્ષતે્ર જોઇએ િો શભેચાંદ્રાચામય ગજુયાિના જ નશી યાંત ુ વભગ્ર 
બાયિના વાહશત્માચામય સ્લરુે અદ્વદ્વિીમ સ્થાન પ્રાપ્િ કયેલ ુ છે. આથી વટયવન જેલા વલદ્વાન 
િેભની વાહશત્મની યચનાથી ભાંત્રમગુ્ધ ફની આચામય શભેચાંદ્રાની ‘ જ્ઞાનભશોદવધ’  ના ચફરુદથી 
નલાજ્મા છે.  
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િમેચાંદ્રાચાયમન ુાં વષ્યમાંર્લ :- 
          કોઇ ણ ભશાન વલદ્વાનની આવાવ જ્ઞાનવાસ ુવળષ્મો ગભે િે િદન સ્લાબાવલક જ 
છે. શભેચાંદ્રાચામયની ફાફિભાાં  ણ આભ જ ફનેલ ુિેભના વળષ્મોની વાંખ્મા હદનપ્રવિહદન લધિી 
જ ગઇ શિી. િે વલય વળષ્મોએ ોિાના ગરુુનુાં નાભ ણ ઉજાયુયુાં છે.  

          િેભના વળષ્મોભાાં યાભચાંદ્રસયૂીએ શભેચાંદ્રાચામયના ટ્ટવ્ળષ્મ શિા. જેભણે અવત્રાય નાટક 
યચમાાં શિા. િેભાાંન ુાં “નલવલરવ’’ “વત્મશહયચાંદ્ર’’ “વનબયમબીભ વ્મામોગ” અને “કૌમહુદવભત્રાનાંદ” 
ણ પ્રવવધ્ધ છે. િેભની કૃવિઓભાાં િેભનુાં ગૌયલ અને સ્લાિાંત્ર્મ િયી આલે છે. લી, િેભના 
વળષ્મ દીચાંદ્રસયૂીએ “ચાંદ્રરેખા વલજમપ્રકયણ” નાભે નાટક યચયુાં અને મળારે “ભોશયાજ 
યાજમ” જેલા નાટકોની યચના કયી શિી. 

          આભ, શભેચાંદ્રાચામયના વભમભાાં ગજુયાિના વાહશત્મના કે્ષતે્ર વાયી એલી પ્રગિી થઇ. 
શભેચાંદ્રાચામય જેલા વલદ્વાન ગરુુના શાથ નીચે અનેક વળષ્મોએ ણ વાયી એલી પ્રગિી વાધી શિી. 
લી, શભેચાંદ્રના ધાવભિક જ્ઞાનથી પ્રબાવલિ થઇ કુભાયાે જૈનધભયભનો સ્લીકાય કમો અને િેથી 
શભેચાંદ્રનુાં યાજકીમ પ્રભતુ્લ ણ વારુાં એવુાં શત.ુ 
સમાન :-  

આભ, ગજુયાિના ઇવિશાવભાાં શભેચાંદ્રાચામય અગ્રસ્થાન ધયાલે છે. િેઓ ‘’કચરકાર વલયજ્ઞ’’ 
કશલેાિા. િેભણે યચેરા વ્માકયણ ગ્રાંથો િેભજ અન્મ ભશત્લના ગ્રાંથો અને ‘’દ્વમાશ્રમ’’ જેલા 
કવ્મોએ વોરાંકીયગુને વાહશત્મકે્ષતે્ર સલુણયયગુથી વલભવુિ કમો શિો. િેભણે િથા િભના 
વળષ્મોએ વાહશત્મભા નલવજૉન કયી ગજુયાિના વાહશત્મને વમદૃ્ધ ફનાવ્ય ુ શત.ુ આભ, 
શભેચાંદ્રાચામય ભાત્ર વોરાંકીયગુના જ વલોચચ વળયોભણી વાહશત્મકાય ન શિા યાંત ુવભગ્ર  હશિંદના 
કેટરાક વલોચચ વાહશત્મકાયોભાાંના એક શિા. જો િે ન શોિ િો ગજુયાિનો વોરાંકીયગુ સમૂય 
વલના પ્રબાિ જેલો રાગિ.  
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