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ઉત્તય અભ્રશં યગુની સાહહત્મકૃતિઓભા ંજૈનદશશન 

ડૉ. ધભેન્દ્રતસિંહ એભ. વાઘેરા  

આતસ. પ્રોપેસય,  ગજુયાિી તવબાગ,  

નીભા ગર્લસશ આર્્શસ કોરેજ, ગોઝાહયમા   
પ્રાસ્િાતવક: 

ગજુયાત ય યાજતૂના ળાવનકા (746-1298) દયમભમાન બ્રાહ્મણ ને બ્રાહ્મણ 
કમલઓ દ્વાયા ઘણી ફધી વાહશત્યમક યચનાઓ વસં્કૃતભા ંથઇ. ભ્રળંના અગભન ને મલકાવ 

વાથ,ે એટરે કે 10ભી વદી દયમભમાન, યાજકમલઓએ રકની બાા-ભ્રળંભા ં‘યાવ’ કે ‘યાવા’ 
યચલાની ળરૂઅત કયી. અ બાા ભાયલાડી, વ્રજ ન ેન્મ ફરીઓના મભશ્રણથી ફની શતી. 
અ યાવાઓ યાજકમલઓએ તાના ન્નદાતાની પ્રવળંા થે રખ્મા શતા.ં એ જ યીતે, જૈન 
વાધઓુએ ણ નમુામીઓને ધામભિક ભાગગદળગન અતા ને ધભગપે્રભી શ્રેષ્ઠીઓની પ્રળવંા 
કયતા ‘યાવા’ ને ‘પાગ’ુઓની યચના કયી શતી. “જૈન ધભગ ચાહયતાનુયંાગી શઇ એભા ંચહયત્રને 
ઈવાલતુ ંવાહશયમ વમલળે છે. હશન્દીના કઇ વપં્રદામભા ંચહયત્રમલમક અટલુ ંમલરુ વાહશયમ 
વર્જગમેર નથી.” ૧  શભેચદં્રાચામગ ને નયમવિંશ લચ્ચેના વભમગાાભા ં અળયે 300 જેટરા ં
યાવાઓ યચામા શલાનુ ંજૈન મલદ્વાનએ નોંધયુ ં છે. અ યાવાઓ બાાના મલકાવ અંગે ભશયલની 
ભાહશતી યૂી ાડ ે છે. યચનાઓની દગ ષ્ષ્ટએ અ વભમ જૈન વાધઓુના પ્રભયુલન યહ્ય છે. “જૈન 
ધાયાના કૃષ્ણન વફંધં હશલળંયુણ કે ભશાબાયત વાથે નથી, યંત ુપ્રાચીનકાથી જ સ્લતતં્ર 
યીતે ઈછેરી જૈન યંયા વાથે છે.” ૨  
ઉત્તય અભ્રશં યગુ: 
  કઇ ણ બાાના જ્ઞાન ભાટે એના મૂ સધુી જવુ ં અલશ્મક છે. વસં્કૃતથી ભાડંીને 
પ્રાકૃત ને ભ્રળં લગેયે બાાઓ મલે મલદ્વાનએ ઘણુ ંફધુ ંવભર્જવયુ ંછે. ભ્રળં એ એટરે 
મૂ સ્લરૂનુ ં ખડંન થવુ.ં ખાવ કયીને અ ળબ્દ વસં્કૃત બાાભા ં પ્રમર્જમ છે, તે મજુફ ભ્રષ્ટ 
થમેર ળબ્દને ભ્રળં કશલેામ છે. મૂ પ્રાકૃત બાાભાથંી મલકૃત થમેરી બાાને ભ્રળં 
બાા કશલેામ છે. પ્રાચીન વસં્કૃત બાા વસં્કાય ાભેરી ગણામ છે, ને તે વભમભા ંજે વસં્કાય 
લગયની બાા ત ેપ્રાકૃત બાા ગણાતી. અ પ્રાકૃત બાા કાક્રભે મલળે મલકાય ાભી યમાયે 

તેભાથંી ભ્રળં ઈયમિ થઇ. અ બાાને વસં્કૃત બાાના વમાકયણ ળાસ્ત્રીઓ દ્વાયા વમાકયણ 
લગયની બાા શલાથી ભ્રષ્ટ ગણાલાભા ં અલી શતી ળબ્દનુ ં મલકૃત થવુ ં સ્ત્રીo વસં્કૃતભાથંી 
ભ્રષ્ટ થમેરી એક બાા [ વ.ં    (નીચે) + ભ્રશંૌ (ડવુ)ં प ुं. શદુ્ધ રૂાતંય. प ुं. તન; 

ડતી. प ुं. ભ્રષ્ટ થમેર ળબ્દ. स्त्री.  પ્રાકૃતભાથંી મલકાય ાભીને ફનેરી બાા. વસં્કાય ાભેરી તે 
વસં્કૃત, ને તે ભ્રષ્ટ થઇ રકભા ંપ્રચાય ાભરેી બાા તે પ્રાકૃત. પ્રાકૃત જ્માયે મલળે મલકાય 
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ાભી યમાયે તેભાથંી ભ્રળં ઈયન્ન થઇ.  વસં્કૃત-પ્રાકૃત-ભ્રળં ને ગજુયાતીબાા ૧૦ ભી 
થી ૧૪ ભી વદી ભ્રળં નયમવિંશ લેૂન વભમ એટર ેપ્રાગનયમવિંશ યગુ / શભેયગુ / યાવયગુ / 
જૈનયગુ તયીકે ઓખામ છે. “અણને જે મલરુ ભ્રળં વાહશયમ કૃમતઓ ભી છે તે ભ્રળં 
બાા પ્રાકૃતની જેભ જ એક કૃમત્રભ વાહશયમ બાા શતી.” ૩  
સાહહત્મકૃતિઓભા ંજૈનદશશન: 

યાસ-યાસા: ભ્રળંભા ંયચામેરી કેટરીક ફધાયભક યચનાઓ ‘યાવ’ કે ‘યાવક’ના નાભ ે
ર્જણીતી છે. શભેચદં્રાચામગના વભમભા ં યાવ એ વગંીતરૂક શત ુ.ં લાગ્બટ્ટ એને તાર ને રમ 
વાથેની શવુ ંવગંીતરૂક કશ ેછે. અ યાવાઓ ભશદૌઅંળે જૈનભહંદયભા ંખાવ પ્રવગંે ગલાતા ંને 
સ્ત્રીઓ એભા ંલતુગાકાય યાવ રેતી. વભમ જતા ંયાવાભા ંલાતાગન ુ ંતયલ લધયુ ંએટર ેએભા ંસ્ત્રીઓન ે
યાવ રઇને ગાલાભા ંગલડતા થઇ. યાવાઓ દુશા, ચાઇ ને દેળી જેલા ંછદંભા ંયચામા ંછે. 
“ગીત પ્રકાયના ટકૂા યાવભા ં ધીભે ધીભે કથાનુ ં તયલ લધલા રાગ્યુ ં એટરે છીની યચનાઓ 
લણાગયભક કથાયભક ને ાઠય ફનતી ગઇ એની ભબનમક્ષભતા ઘટતી ગઇ.” ૪ એના ંમખુ્મયલે 

ત્રણ બાગ શમ છે: બાા, ઠાલણી ને કડલાક. ળરૂઅતભા ં યાવાઓ મખુ્મયલે ઈદેળાયભક જ 
શતા ંયંત,ુ વભમ જતા ંએભા ંલણગન, કથન, નૈમતક સચૂન ને ધામભિક મવદ્ધાતંન એટર લધાય 
થઇ ગમ કે 16,17 ને 18ભી વદીના યાવાઓ બાય ને કૃમત્રભતાથી બયયૂ છે. “ઈિય વાહશયમ 
જૈન કૃમતઓભા ંજૈન કથાવહશયમની ધાયાભા ંઐમતશામવક કે ોયાભણક એભ ફને્ન પ્રકાયની યાવભા ં
પ્રાવ નપુ્રાવ ન્મ રકંાય ને છદં મલમનમગ તથા કથાનકને યવપ્રદ યીતે મલબાજીત 
કયીને ક્રભળઃ યજૂઅત ત શમ જ.” ૫  
બયિેશ્વયફાહફુરી ઘોય:  

અ કાવમનુ ંભથાળં સચૂલે છે તે પ્રભાણે અ કાવમ યદુ્ધ= (ઘય=બમકંય)નુ ંલણગન અતુ ં
જૈન ધભગના ઐમતશામવક પ્રવગંનુ ંકાવમ છે. ચક્રન સ્લીકાય કયાલલા ભાટે બાયત-ફાહફુરી યદુ્ધ 
થામ છે. અંતે જૈન અદ્યરુુ ઋબદેલ અલી ફધુ ંથાે ાડ ેછે, તેભજ અ ફધી ભામા દેલી 
બ્રાહ્મી ને સુદંયી ફને્ન ફશને છે, એભ જણાલે છે. તેભજ વાચુ ં ત ધભગનુ ં ળયણુ ં છે, લગયેે 
ઈદેળ અે છે. છેલ્ર ે વદબાલનાની અળાએ કમલ યાવ ણૂગ કયે છે. અ કાવમના કતાગ 
લજ્રવેનસહૂય છે. “કથાતયલશીન ભાત્ર કથાતયલ વાચલતુ ંઘય સ્લરૂ ઈયથી ફ ેથલણી લાી 
યચના છે. તેથીજ ભાત્ર યાવ વાહશયમભા ંઅલી ળકે એભ છે.” ૬   
બયિેશ્વયફાહફુલરયાસ  

ળાભરબદ્રસહૂય દ્વાયા 1185ભા ંયચામેર ‘બયતેશ્વયફાહફુભરયાવ’એ વોથી પ્રાચીન ઈરબ્ધ 
યાવ છે. એભા ંપ્રથભ જૈન તીથંકય ઋબદેલના ફે તુ્ર બયત ને ફાહફુભર લચ્ચેના વઘંગનુ ં
મનરૂણ છે. ઋબદેલને 100 તુ્ર શતા.ં વિા ભાટેન વઘંગ ટાલા ભાટે તેભણે વોથી ભટા તુ્ર 
બયતને ગાદી વોંલાન ને ફીર્જ ફધાનેં જૈન ધભગના ંનળુાવનભા ંજડાલાન મનણગમ કમો 
શત. અ મનણગમન તાની ળાયીહયક ને ફોદ્ધદ્ધક તાકાત ય મસુ્તાક ફાહફુભરએ સ્લીકાય 
કમો. ફાહફુભર-બયત લચ્ચનેા ં વઘંગભા ં ફાહફુભરન મલજમ થમ. યંત,ુ વોના ંઅશ્ચમગ લચ્ચ ે
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ફાહફુભરએ દીક્ષા ગ્રશણ કયી જૈન ધભગની વેલાન ભાગગ સ્લીકામો. યંત,ુ શભ ને કાયણ ે
ફાહફુભર ભાટે તાનાથી ભટા 98 બાઇઓ વભક્ષ નતભસ્તક ન થઇ ળક્ા.ં ઈગ્ર તસ્મા ન ે
ઈચ્ચ જ્ઞાન શલા છતામેં ફાહફુભરને કેલજ્ઞાન પ્રાપ્ત ન થયુ.ં એલાભા ંએભની ફને્ન ફશને, કે 
જેઓ ણ જૈન વાધલીઓ શતી, એભણ ેફાહફુભરને તનાલગ્રસ્ત જમા. ફશને એ પક્ત એટલુ ંજ 
કહ્ુ,ં ‘ લીયા ભયા ગજથી શઠેા ઈતય’. ફવ, અ ટકય કુળાગ્ર ફાહફુભરના હૃદમને સ્ળી ગઇ. 
ફાહફુભર શકંાયના શાથી યથી શઠેા ઈતમાગ, તાના લડીરફધંઓુને અદયભાન અપ્મા ને 

એભને ‘કેલજ્ઞાન’ પ્રાપ્ત થયુ.ં   
જબંસૂાતભયાસ:  (જબંસૂ્વાભીચહયઉ કૃિ)  

યાવ વાહશયમના પ્રાપ્મ કમલઓભા ંવભમની દગ ષ્ષ્ટએ ચથા કમલ ધમ્ભ છે. પ્રસ્તતુ કાવમાતેં 
૪૧ભી કડીભા ંકમલએ તાના મલે ઈલ્રખે કયેર છે કે એભના ંગરુુ ભશને્દ્રસહૂય છે. અ કાવમન 
શતે ુએભા ંજ અી કમલએ યંયાને ણ ર્જલી છે. કમલ જૈન શલાથી તીથગકયને નભસ્કાય 
કમાગ ફાદ જબંસૂ્લાભીનુ ં ચહયત્ર લખાણે છે. એક જૂ્મ વમક્ક્તની સ્તમુત અ કાવમભા ં છે.  
જબંસૂ્લાભી સ્લરૂલાન, ગણુલાન શતા. સખુી મતાના તુ્ર શતા. તેભના રગ્ન ભાટે કન્માક્ષ 
તયપથી ડાડી થતી શતી. અખયે એઓ એક રગને  અઠ કન્મા યણ્મા. તેઓ ભાતબૃક્ત, 
અજ્ઞાહંકત ને ધભગપે્રભી તુ્ર શતા. હયદ્ધદ્ધ યભણી શલા છતા ં તેઓ લૈયાગી ફન્મા. લૂાગશ્રભની 
મલગત ખાવ ભતી નથી, મવલામ કે તેઓ અઠ લગની નાની લમભા ંગરુુ ાવે ગમા  ને 
અજન્ભ બ્રહ્મચમગની પ્રમતજ્ઞા રીધી. અભ, અ કૃમત એકંદયે જતા પ્રવગંકાવમ સ્તમુતકાવમ લધ ુછે.   
આબયુાસ:  

અ યાવ વલંત ૧૨૮૬ભા ંયચામેર છે. ઐમતશામવક શકીકત નધત અ યાવના કયતા 
મલે ણ કંઇ કશલેાયુ ંનથી. ગજુૉય દેળની વમદૃ્ધદ્ધ ને યમા ંછત્રીવ યાજકુન લાવ છે. ચદં્રાલતી 
નગયીભા ંવભ નાભન યાર્જ યાજ્મ કયે છે. યમા ંઅબ ુલગત અલેર છે., એની ઈય અંફાજી 
ને ઋબદેલનુ ં ક્સ્તયલ ને એન ભહશભા લણગવમ છે. અબભુા ં નેભીભલુન ફાધંલા ભાટે 
તેજારે યલાનગી ભાગલા ભકલ્મ ને એ યીતે ઈદ્ર ચદં્રાલતી અવમ. ભશાજન બેગુ ંકયુ ં
ને ભહંદય ભાટે ભમૂભ વદં કયલ અબ ુગમા.  દાનભા ંઅે ત ભહંદય ફાધંવુ ંયાણે રેલી નશી 
એવુ ં નક્કી કયુ.ં દાનભા ં જભીન ભી છી ભહંદય ફાધંલા ભાટે ળબન નાભના ભાણવને 
તેજારે નીમ્મ. ળબને ભહંદય ફાધંયુ ં તેજાે ખબંાતભા ં ત્જનેશ્વયની મમૂતિ ઘડાલી ને 
ઝલેયાતથી ભઢી. મલજમવેનસહૂયને ગરુુ તયીકે સ્થાપ્મા. વાભાત્જક તેભજ યાજકીમ ક્ષતેે્ર જૈનધભગન 
વંણૂગ પ્રબાલ ડત શત.   
યેવિંલગહયયાસ:ુ  

અ કાવમના યચમમતા કમલ મલજમવેનસહૂય છે. એ લાત કમલએ છેલ્રી કડીભા ં ઈલ્રખે 
કમો છે. યેલતંભગહયયાસ ુભા ંયમાયે ઓખાતા વોયાષ્ટભા ંઅલેરા ગયલા ભગયનાયનુ ંજૈનધભગની  
દ્રષ્ષ્ટએ જે ભશયલ છે તેને કમલએ સુદંય યીતે લણગવયુ ંછે. યેલતંભગહયયાસ ુયાવ વાહશયમની કૃમતઓભા ં
નમનેૂદાય કૃમત છે. અખ યાવ લાચંતા એક કુળ કમલની કાવમકૃમતન હયચમ થામ છે. યાવ 
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ધામભિક તયલન ેણ અલયી ર ેછે. છતા ંભાત્ર ધભગને જ કમલએ નજય વભક્ષ નથી યાખ્મ. કમલ 
તે જૈન વાધ ુ શલા છતા,ં કમલ તયલને જયામ મલવાયે નથી ાડ્ુ.ં વભાજભા ં જૈનધભગના 
મલકાવન સલુણગયગુ એ વભમને કશી ળકામ. ગરુુના ઈદેળને ભા ં અી લસ્તુા ને 
તેજારે કયેરી ધામભિક પ્રવમૃિ ઈયાતં માત્રા,ઈયવલ જેલા પ્રવગં એ વભમભા ં મલસ્તતૃ યીતે 
થતા શળે, એવુ ંઅ કાવમ ફતાલે છે. કછૂરી યાસ:  

કછૂરી ગાભ અબભુા ંચરેશ્વય ાવે તેટીભા ંઅલેલુ ં છે. યાવભા ંજણાવમા મજુફ એ 
વભમે એ નગય ધભગયામણલાળં શત ુ.ં યમા ં શ્રીપ્રભસુહૂય, ભાભણક્સહૂય, શ્રીસહૂય, ઈદમમવિંશસહૂય, 
કભરસહૂય ને પ્રજ્ઞામતરકસહૂય એભ થઇ ગમેરી યંયા અી છે. યાવની મખુ્મ લસ્ત ુ
ઈદમમવિંશસહૂયની ધામભિક પ્રવમૃિ છે. એભણે યમાનંા ધધંરયાઈર વાથે વઘં કાઢય, એ વભમે 
એભના ંતેજફરના પ્રતા ેથમેર ચભયકાય ને એભન ન્મ મલશાયસ્થભા ંથમેર વયકાય 
અલાભા ંઅલેરા છે. અંતભા ંપ્રજ્ઞામતરક ભાટે પ્રાથના, ક્ષભાન ને યાવન વભમ અી, 
કમલ યાવ વભાપ્ત કયે છે.  અ યાવ ણ ઐમતશામવક જૈનધભગની શકીકત યૂત ને ફધં 
મલમલધ દાખલત શલાથી એટરા યૂત ુ ંભશયલ ધયાલે છે. કઇ એક જૈન યંયા અત, એક 
ભાત્ર દસ્તાલેજ શમ એવુ ંરાગે છે.   
સભયાયાસ:ુ  

અ યાવભા ંાટણન વભયમવિંશ માત્રા ભાટે વઘં કાઢે છે. એણ ેળેત્ુજંમના શાડ ઈય 
અહદનાથ ભહંદયન જીણોદ્ધાય કયાવમ, વયઠભા ંતીથગમાત્રા કયી ઘયે ાછ અવમ. અટરી લાત 
મૂભા ંછે. વઘંમત દેવર મવધધસહૂય ાવે જીણોદ્ધાય ભાટે પા બેગ કયી અલા મલનતી કયે 
છે. એભના ંઅદેળથી ભદન હંડત અબનુા ભહશાર દેલના ભતં્રી ાતઈની ભદદથી ખેયાલુ ંને 
બાડું ં સધુી પયીને પા એકઠ કયે છે. ને છી ારીતાણા જલા તૈમાયીઓ થામ છે. વઘં 
ારીતાણા ળત્ુજંમ શચ્મ ને ચૈત્ર લદ વાતભ ેવલતં ૧૩૭૧ભા ંભહંદયન જીણોદ્ધાય કયી વઘં 
ાટણ અલી ગમ. ાવડસહૂય ગણધયના મળષ્મ અંફદેલસહૂયએ અ યાવ યચ્મ, એટરી શકીકત 
ને પરશ્રમુત અીને યાવ યૂ કયે છે.   
જજનદ્મસહૂયટ્ટાલબષેકયાસ:     

અ યાવ વાયમમૂતિન યચરે છે. શરેા બાગભા ં જબંસૂ્લાભી, પ્રબલસહૂય, મળબદ્ર, 
જ્જવભંમૂસહૂય, બદ્રફાહ,ુ સ્થભૂરબદ્ર એભ નકુ્રભે ત્જનેશ્વયસહૂયથી ત્જનકળૂરસહૂયની યંયા 
અેરી છે. ત્જનકળૂરસહૂયએ તાના મળષ્મ તરુણપ્રબાચામગને ત્જનદ્મ નાભ ધાયણ કયાલી ાટે 
ફેવાડયા. એભા ં મવિંધપુ્રદેળના યામનુગયના યશીદ, નુભચદં્રના તુ્ર શયીારે વહક્રમ વશકાય 
અપ્મ. ત્જનદ્મસયૂીના લૂાગશ્રભના મતા ભખભડકૂના રક્ષ્ભીધાયના તુ્ર અંફઈ ને ભાતા 
કીકી શતા. એભન ટ્ટાભબેક વલંત ૧૩૮૯ના જેઠ ભાવની સદુ-૬ ને વભલાયને હદલવે 
ધાભધભૂથી થમેરા ને ટ્ટાભબેક ભશયવલ લણગન ને પરશ્રમુત નાભન મનદેળ અે છે.     
ચંડંવચહયિયાસ:ુ  



Research Guru Volume-12, Issue-1(June-2018) (ISSN:2349-266X) 

Page | 1200  
Research Guru: Online Journal of Multidisciplinary Subjects (Peer Reviewed) 

 

અ યાવના કતાગ ભૂણિભાગચ્છના ળારીભ્રદ્રસહૂય છે. અ યાવ જૈન ભશાબાયત ને જૈન 
યાભામણ છે જ.  ળાતંનુનં ુ ંગગંા ને ભયસ્મગગંાને યણવુ,ં બીષ્ભપ્રમતજ્ઞા, ધતૃયાષ્ર, ાડું ને 
મલદુયના જન્ભ ને એન યમાગ, કોયલ ને ાડંલના જન્ભ, કણગન જન્ભ ને એન યમાગ, 
કોયલ ને ાડંલન મલદ્યાભ્માવ, , દ્રોદીસ્લમલંય,  દ્યતુ પ્રવગં, ાડંલના ૧૨ લગના લનલાવ 
દયમભમાન યાક્રભ ને દુખના પ્રવગં તથા ઈતય-ભબભન્ય ુરગ્નન પ્રવગ લગયેે ઐમતશામવક 
ભશારુુના યાક્રભ ને મયૃયનુા પ્રવગંન ઈલ્રેખ તેભજ ઈરુબગંન પ્રખ્માત પ્રવગં, કમલએ 
એક સતૂ્રાયભક યીતે ગ ૂ્ મ છે. યંત ુછેલ્ર ેફધાને જૈન દીક્ષા તા ફતાવમા છે. એના રીધે તેઓ 
ભક્ષ ામ્મા એલ ઈલ્રખે ભે છે.  
ગૌિભસ્વાભીયાસ:   

એક બ્રાહ્મણ ે જૈન ધભગન સ્લીકાય કમો ને લધગભાન સ્લાભીએ ગણધય ફનાવમ એ 
મલળેન અ યાવ કમલ મલનમપ્રબે યચરે છે. જૈન ધભગન પ્રચાય યૂ જળભા ં શત. જૈનધભગભા ં
મલયહકત તયપ લેરા ગોતભ સ્લાભી જેઓને ણ દયજ્ર્જન ભશ યશતે. જૈન તાપ્વ લચ્ચે ઇાગ 
ને દ્વે યશતેા. ગોતભસ્લાભીના અલડા ફશા મળષ્મવદૃની એ તાવભા ંઇાગ થતી શમ એભ 
રાગે છે. અભ અ કાવમભા ંઆન્દ્રભમૂત, ગોતભસ્લાભી ને ન્મ તાવ દ્વાયા વાભાન્મ ભાણવભા ં
શમ એવુ ંઇાગળ ભાનવ ઈવી અવયુ ંછે. જૈન વ્રત ઈલાવન મનદેળ ણ ભે છે ને એભા ં
કઇ લખતે દેલ મલભાન દ્વાયા બાગ રેલા અલતા શલાથી ભાન્મતાન મનદેળ ભે છે. એજ 
પ્રભાણે જૈનન ઈયવલ પ્રવગં ણ દેલ ઈજલાતા, એલી કમલની ભાન્મતા શળે.    

પાગ:ુ ‘પાલ્ગનુ’ યથી ‘પલ્ગ’ુ ને એ યથી ‘પાગ’ુ ળબ્દ ઈતમો છે. નાભ સચૂલે છે એભ, 

‘પાગ’ુ એ લવતંની સુદંયતા મનરૂતી યચનાઓ છે. લવતં વાથે જડામર શલાથી એભા ં
સ્લાબામલક યીતે જ ભદભસ્ત મોલન, એન પ્રેભ ને મલયશ, મભરન ને એન બાલન્ભાદ લગેયેનુ ં
પ્રચયૂ લણગન અલે છે. જૈન વાધઓુ દ્વાયા યચામેર પાગઓુભા ંઅવુ ંલણગન અલતુ ં શલા છતા ં
એન અંત અયભવમંભ ન ેળાતં યવભા ંઅલે છે.   
તસહયથલુરબદ્દ પાગ:ુ  

ઇ.વ. 1334 અવાવ ત્જનદ્મસહુય દ્વાયા યચામેર ‘મવહય થભુરબદ્દ પાગ’ુ એ ગજુયાતીન 
પ્રથભ પાગ ુછે. કવટી કયલા ભાટે, વાધ ુસ્થભુરબદ્રને એભના ગરુુ ગભણકા કળાના ઘયે ચાતભુાગવ 
ગાલાન અદેળ અે છે. અ જ કળા વાથે લૂાગશ્રભભા ં સ્થભુરબદ્ર 12 લો સધુી જડામેરા 
શતા.ં કળાનુ ંમોલન, જૂન વફંધં ને ભાદક ભવભ ણ વાધ ુસ્થભુરબદ્રને ચાલી ળકતા નથી. 
એભની મલત્રતા ને અયભ-મનમતં્રણન મલજમ થામ છે ને કળાનુ ંભન ણ મનભગ ફન ેછે. 
સ્લગગભાથંી દેલ સ્થભુરબદ્ર ય ષુ્લાગ કયે છે. વાભાન્મ યીતે, પાગભુા ંલવતં જેલી ભાદક ઋત ુ
ને બગમલરાવનુ ંલણગન જલા ભે છે, યંત ુશીં કમલએ વાધનેુ ચાય ભાવની ક્સ્થયતા ફક્ષલા 
ભાટે કમલએ લાગઋત ુ વદં કયી છે. ભી અલેરા તભાભ પાગઓુભા ં વલગશે્રષ્ઠ ત છે 
‘લવતંમલરાવ’. જ કે એના કતાગ મલળે કઇ જ ભાહશતી વાંડતી નથી. યંત,ુ એ ત મનમલિલાદ છે 
કે, તે જૈન નશતા.ં યચનાના વભમ મલળ ેણ મલદ્વાનભા ંભતકૈ્ નથી. કઇ એન ે15ભી વદીની 
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ળરૂઅતભા ંત કઇ એન ે14ભી વદીની ભધમભા ંમકેૂ છે. અ પાગભુા ંપક્ત 84 કડીઓ છે, યંત ુ
વાહશયમીક દગ ષ્ષ્ટએ કઇ ન્મ પાગ ુએને ભશાત કયી ળકે એભ નથી. લવતં, મલયશ, મપ્રમતભ-
મપ્રમતભાનુ ં મભરન ને એભના ં બગનુ ં લણગન-વભગ્ર યીતે અ યચના જીલનયવના વાલગમત્રક 
અનદંની યચના છે.  
જજનચરંસહૂયપાગ:ુ   

અ કાવમ પાગકુાવમભા ંવોથી પ્રથભ પાગ ુકાવમ છે. અ પાગ ુકાવમભા ં ત્જનચદં્રસહૂયન 
ટ્ટાભબેક ાટણભા ંથમાનુ ંશરેી કડીભા ંઅેલુ ંછે, ને મતમથ લૈળાખ સદુ ૩ સમુલહદત એટર ે
એ પ્રવગંને નરુક્ષીને, કમલએ લવતં પ્રલેળ કયાવમ છે. જૈન ધભગને મગ્મ ળામંત ને 
હશિંવાભા ંભાનતા અ કમલ યદુ્ધને કાવમભા ંણ નથી રાલતા, ભાત્ર દ્રષ્ષ્ટફાણ લડ ેજ કાભન 
પ્રબાલ કયે છે.    
નેતભનાથપાગ:ુ  

અ પ્રચભરત જૈન ધભગની લાત જે નેમભનાથ મલ ેઅણને શલ ેગખાઇ ગઇ છે. તે જ 
લાત લસ્ત ુતયીકે શી રીધેરી છે. લવતંલણગન, લનલણગન ને યાજરનુ ંલણગન ઈયાતં રગ્ન 
પ્રવગં લયઘડ એટરી પાગ ુ ભાટેની વાભગ્રી કમલએ અેરી છે. લેદનાને ફદરે કમલએ 
ગીઓન ે નેમભનાથ કોભામગ શઠાગ્રશનુ ં ભનદુઃખ ને મલમગીઓના ભેાને ફદરે કંુલાયા 
નેમભનાથ યણલા તૈમાય થામ છે. પાગ ુભાટેની મખુ્મ ફે અલશ્મકતાઓ જુદી યીતે યજૂ કયી છે. 
નેમભનાથનુ ંભન પેયલલા ને પાગ ુયચલા કમલએ પાગનુ ુ ંલાતાલયણ વદં કયુ ંછે.  
જબંસૂ્વાભીપાગ:ુ  

અ પાગકુાવમ જબંસૂ્લાભીના ચહયત્રને સ્ળગત ુ ં છે, ને તેના કતાગ જ્ઞાત છે.  જૈનએ 
અેરા અલા કાવમ ધામભિક ને લૈયાગ્મના ક શલાથી ભટાબાગ ે પાગ ુભાટે ફધં ફેવી 
નથી ળકતા. જબંસૂ્લાભીયાવની જભાલટ એના કમલ અ પાગ ુકાવમ કયતા ંવાયી યીતે કયી ળક્ા 
છે. યવ ને બાલને નરુૂ લસ્ત ુને કાવમપ્રકાયની વદંગીન મલલેક જૈનસહૂયઓએ ર્જવમ 
ન શલાથી એઓના પગકુાવમભા ંભટેબાગ ેઅવુ ંફનતુ ંયહ્ુ ંછે.     

ફાયભાસી: ભશાકાવમને ફાદ કયતા,ં ‘ફાયભાવી’ એ એક એવુ ંકાવમસ્લરૂ છે કે જેના ંમૂ 
અણને મળષ્ટ વસં્કૃત કમલતાભા ંજલા ભે છે. વસં્કૃતભા ંફાયભાવીના મભૂમા છેક ‘ઋતવુશંાય’ 

સધુી શોંચ ે છે. ગજુયાતીભા ં 18ભી વદી સધુી ‘ફાયભાવી’ઓ યચાઇ શતી. એભા ં 12 ભહશનાની 
ખફૂીઓ ને એની મલયહશણી ય થતી વયનુ ં લણગન જલા ભે છે. અ મલયશ વાભાન્મત: 
‘મધકભાવ’ભા ંમભરનભા ંરટે છે, ને સખુાતંભા ંહયણભે છે.  
નેતભનાથચતષુ્દીકા:   

1244ભા ં મલનમચદં્રયભચત ‘નેમભનાથચતષુ્દીકા’એ વોથી પ્રાચીન ઈરબ્ધ ‘ફાયભાવી’ 
છે. નેમભનાથ એક મલત્ર ને ઈભદા અયભા શત. એભન મલલાશ દ્વાયકાના ઈગ્રનાથની તુ્રી 
યાજુર થલાન શત. ર્જનઅગભન વભમે નેમભનાથે વખં્મ પ્રાણીઓન ેલયંડાભા ંફાધંેરા જમા. 
છૂયછ કયતા ંજણાલાયુ ં કે, રગ્ન ઈજલણીની લાનગીઓ યાધંલા ભાટે અ ફધા ં પ્રાણીઓની 
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કતર થળે. નેમભનાથનુ ંઋજુ હૃદમ દ્રલી ઈઠ્ુ.ં એભણે કતરના કાયણલળ એલા રગ્ન ન કયલાન 
મનણગમ કમો ન ેજૈન ધભગના થેં પ્રમાણ કયુ.ં અ તયપ, યલુાન યાજુર ત નેમભનાથની યાશ 
જઇને ફેઠી શતી. યાજુરની અ ીડા એની વખીથી વશન નથી થતી. ફન્ન ેવખીઓને વલંાદ 
ધમાનાકગક છે. અંતે નેમભનાથ ધાયે છે, લયયાર્જ તયીકે નશીં, યંત ુજૈન વાધ ુફનીને. યાજુર 
ણ જૈન ધભગના સુથેં પ્રમાણ કયે છે.  

પ્રફધં: અ વાહશયમસ્લરૂ ગજુયાત ને ભાલા સધુી જ વીમભત યહ્ુ ં છે. વાહશયમીક 
દગ ષ્ષ્ટએ ‘પ્રફધં’ ન થગ ‘યચના’ થામ છે. અખ્માનને ભતા ંઅલતા પ્રફધંભા ંઐમતશામવક કે 
અયભકથનાયભક રફંાણબયુ ં લણગન શમ છે. ભટા બાગે ‘પ્રફધં’ સ્લરૂન ઈમગ જૈન 
કતાગઓએ કમો છે. 15ભી વદી શરેા યચામેર પ્રફધંનુ ંલસ્ત ુઐમતશામવક જ શત ુ ંને એન ગદ્ય 

બાગ વસં્કૃતભા ં ને દ્ય બાગ ભ્રળંભ ં યશતે. ભેરુત ુગંાચામગના ‘પ્રફધંભચિંતાભણી’ (ઇ.વ. 
1305) ને યાજળેખયસહૂયના ‘ચતમુલિંળતીપ્રફધં’ (ઇ.વ. 1349), એના સુદંય ઈદાશયણ છે. 15ભી 
વદી છી પ્રફધં ને યાવા એકફીર્જના ંમાગમ ફની ગમા.ં  
તિભવુનદીકપ્રફધં:  

ઇ.વ. 1406 અવાવ યચામેર ‘મત્રભલુનદીકપ્રફધં’ એ જમળેખયસહૂયના વસં્કૃત 

કાવમન એભણે તે જ કયેર નલુાદ છે. જમળેખયસહૂય વસં્કૃત, પ્રાકૃત ને ગજુયાતીના પ્રખય 
મલદ્વાન શતા.ં અ કાવમના ંવંાદક કેળલરાર ધ્રલુના ભતે, ‘અ એક ગજુૉય કાવમથી જૈન કમલ 
પ્રથભ કં્ક્તન વાહશયમકાય ફન ેછે. કમલની પ્રમતબા લસ્તનુી ગ ૂથંણીભા,ં ાત્રની મજનાભા ંન ે
રુકની ખીરલણીભા ં એકવયખી મલજમળાી નીલડ ે છે. પ્રસ્તાલનુ ં લૈમલધમ નેક યવની 
મભરાલટને ે છે ન ે કામગન લેગ તથા ં વમંલધાનનુ ં ચાતમુગ લાચંનાયનુ ં કોતકુ છેલટ સધુી 
ટકાલી યાખે છે…’ વભગ્ર યીતે અ વભમગાાના વાહશયમ ય જૈન વાધકુમલઓનુ ંપ્રભયુલ યહ્ુ,ં 
એભનુ ંમખુ્મ રક્ષ્મ ધભગબાલનાની વલોહયતા દળાગલલાન શત. યંત,ુ વાઇત ઠાકુય, શ્રીધય 
વમાવ, બીભ ને બ્દુય યશભેાન જેલા નોંધાત્ર કમલઓએ ધભગ મવલામના મલમ ય યચનાઓ 
કયી શતી.  
તનષ્કષશ:  

અભ, 13,14 ને 15ભી વદીના વાહશયમ અંગે ગજુયાતન બડંાય મલૂ્મ છે. અજ 

વાહશયમ તે વભમની બાા, ખાવ કયીને ક્ષેત્રીમ બાાઓના મલકાવ ઈય વોથી ભશયલની વાભગ્રી 
યૂી ાડ ે છે. અ વાહશયમની વાચલણીન શે્રમ જૈન બડંાયાઓને પાે ર્જમ છે. ઇ.વ.. 1355ભા ં
તરુણપ્રબસહૂયજી એ રખરેી લાતાગઓ –‘પ્રમતક્રભણફારલફધ’, ઈયાતં, ઇ.વ. 1394ભા ંકુરભદન 
ગભણએ યચેર ‘મગુ્ધાલફધભોક્ક્તક’ એ ગદ્યયચનાન ન્મ નોંધાત્ર નમનૂ છે. એભા ંવસં્કૃત 

વમાકયણના મનમભ કતાગએ વદાશયણ અપ્મા ંછે. એ મવલામ ઇ.વ. 1422ભા ંભાભણક્સુદંયસહૂયએ 
યચેર ‘ ૃ્ લીચદં્રચહયત્ર’ ણ નોંધાત્ર છે. ભાભણક્સુદંયસહૂયએ રમફદ્ધ ળબ્દન સુદંય પ્રમગ 
કમો છે: ‘ લન તે લન જે ફહ ુવકૃ્ષલતં, ભમત ત ેજે દમાલતં, નદી તે જે નીયલતં, ભેઘ તે જે 
વભમલતં, દેળ તે જે પ્રર્જલતં, સ્ત્રી તે જે તુ્રલતં, શાટ તે જે લસ્તલુતં, બાટ તે જે લચનલતં, ખાટ 
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તે જે ઘયભણલતં, ભઠ તે જે મમુનલતં, લચન ત ેજે વયમલતં, લસ્ત્ર તે જે ખારવાય, દ્રવમ ત ેજે 
બગવાય…’ 

ાદટી: 
૧. જૈન વાહશયમન વભંક્ષપ્ત ઇમતશાવ  ભ. દ. દેવાઇ પ્રસ્તાલના – .ૃ ૭૩ 

૨. શહયણે કૃત કથાક ઈદઘાત - .ૃ૮૬ 

૩. ગજુયાતી વાહશયમન ઇમતશાવ બાગ-૧   ગજુયાતી વાહશયમ હયદ, ભદાલાદ .ૃ ૩૫ 

૪. ગજુયાતી વાહશયમ સ્લરૂ  – ભજુંરાર ભજમદુાય  .ૃ ૬૯ 

૫. સ્લાધમામ ને વળંધન  ડૉ. ફલતં ર્જની .ૃ ૪૩ 

૬. ગજુયાતી વાહશયમન ઇમતશાવ  –   ગજુયાતી વાહશયમ હયદ, ભદાલાદ .ૃ ૧૨૧ 
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