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संपादकीय
डॉ. उ मिसहं

श्रतुसागर का यह नूतन अकं आपके करकमलो ंमें सादर समिर्पत करते हुए 

अपार आनन्द की अनुभूित हो रही ह।ै इस अकं में गुरुवाणी शीषर्क के तहत 

आचायर्देव श्री बिुद्धसागरसूरीश्वरजी म.सा. द्वारा िलिखत ‘जीणर् ग्रन्थोद्धार’ नामक 

लेख पुनः प्रकािशत िकया जा रहा है, िजसमें तत्कालीन ग्रन्थागारो ंतथा उनमें संगृहीत 

ग्रन्थो ंकी दशा एवं िदशा का उले्लख करत ेहुए भिवष्य के प्रित िचन्ता व्यक्त की गई 

ह।ै इस लेख के माध्यम से प्राचीन श्रतुसंपदा के संरक्षण, संपादन एवं प्रकाशनाथर् 

समाज को अित सुन्दर एवं प्ररेणात्मक संदेश िदया गया है। िद्वतीय लेख राष्ट्रसंत 

आचायर् भगवंत श्री पद्मसागरसूरीश्वरजी म.सा. के प्रवचनाशंो ंकी पुस्तक ‘Beyond 

Doubt’ से क्रमबद्ध शे्रणी के तहत संकिलत िकया गया ह।ै

अप्रकािशत कृित प्रकाशन योजना के तहत इस अंक में पं.श्री मञ्जनुाथ भट्ट द्वारा 

संपािदत ‘घोघापुरमण्डन श्रीनवखण्डा पाश्वर्नाथ स्तवन’ नामक प्राचीन कृित प्रकािशत 

की जा रही है। संसृ्कत भाषा में िनबद्ध यह पद्यात्मक रचना पूज्यश्री प्रितष्ठासोमगिण 

द्वारा रिचत ह।ै प्रायः अद्यपयर्न्त अप्रकािशत इस कृित का संपादन एवं प्रकाशन आचायर् 

श्री कैलाससागरसूिर ज्ञानमंिदर कोबा के हस्तप्रत भण्डार में संगृहीत प्राचीन हस्तप्रत 

के आधार पर िकया जा रहा ह।ै इसके साथ ही प्रिसद्ध जैनकिव श्री रूपिवजयकृत 

एक और अप्रकािशत रचना ‘अिजतनाथिजन जन्मािभषेक कलश’ प्रकािशत की जा 

रही ह।ै मारुगुजर्र भाषा में िनबद्ध यह पद्यबद्ध रचना अत्यन्त रसमय-मधरु-सुन्दरतम 

व गेय ह।ै इस कृित का संपादन प.पू. साध्वीजी श्री गुणदक्षाश्रीजी म.सा. ने िकया ह।ै

प.पू. मुिनश्री सुयशचंद्रिवजयजी म.सा. द्वारा संकिलत व संपािदत ‘लघुिशल्प-

कृितओमा ंपगला’ नामक लेख के तहत कल्पसूत्र की िद्वतीय वाचना (स्थिवरावली) 

में उिल्लिखत महापुरुषो ं के पगला (चरणकमल) िचह्नािंकत प्राचीन िशलापट्ट का 

सुन्दर एवं संशोधनात्मक िववेचन प्रस्ततु िकया गया ह।ै पूज्यश्री ने इन महत्त्वपूणर् 

िशल्पाकृितओ ंका संकलन एवं संपादन कर प्राचीन ऐितहािसक धरोहर को प्रकाश में 

लाने का सुन्दर प्रयास िकया है। पुनः प्रकाशन योजना के तहत इस बार ‘बालिशक्षा’ 

नामक लेख प्रकािशत िकया जा रहा है। पिण्डत श्री लालचन्द भगवानदास गाधंी द्वारा 

संपािदत यह लेख ‘पुरातत्त्व’ नामक पित्रका में प्रकािशत हुआ है।

आशा ह ैइस अंक में संकिलत सामग्री द्वारा हमारे वाचक लाभािन्वत होगंे व 

अपने महत्त्वपूणर् सुझावो ंसे अवगत कराने की कृपा करेंगे।



ગુરુવાણી

જીણર્ ગર્ંથો ાર
મુિન ી બુિૐસાગરજી

આજથી 100થી વધુ વષ  પૂવ પૂ. યોગિનષ્ઠ આ. ી બુિદ્ધસાગરસૂરીશ્વરજી 
દ્વારા જીણર્ પર્તો બાબતે હૃદયસ્પશ  િચंતા વ્યક્ત કરતો આ લેખ છે. આ સાથે પૂ. 
બુિદ્ધસાગરજીએ પૂ. આત્મારામજી મહારાજના ઉદ્ગાર પણ શબ્દશઃ ટાંક્યા છે. 

ુતવારસા સુરક્ષાની ઉપેક્ષા સામે આ લેખમાં જે ચોટનાર શબ્દોના ચાબખા મારવામાં 
આવ્યા છે તે કદાચ બીજે ક્યાંય નહ  હોય. આવા પૂજ્યોના પર્તાપે આજે ુતક્ષેતર્ે 
ક્યાંક-ક્યાંક જાગૃિત જોવા મળી રહી છે છતાં આજે પણ આ લેખ એટલો જ પર્સ્તુત 
છે એટલે જ અતેર્ રજૂ કરવામાં આવ્યો છે. િવશેષ જાગૃિત માટે લેખ સાદ્યંત વાંચી જવા 
ખાસ ભલામણ છે.

આ િવષય બહુ અગત્યનો છે. પાટણ જેસલમેર, િવગેરે ઠેકાણે બહુ જીણર્ ગંર્થો 
ભંડારોમાં છે. કેટલાંક સૂતર્ો તથા ગંર્થો તાડપતર્ પર લખેલા જોવામાં આવે છે. હવે જુના 
થએલા ગંર્થોની પર્તોનો નકલ તરીકે ઉદ્ધાર કરવામાં નહ  આવે તો થોડા  કાલમાં તે 
અમૂલ્ય િચंતામિણ રત્ન સમાન ગંર્થોનો િવનાશ થશે એમ સંભવ છે. કેટલાક પર્ાચીન 
ગર્ંથોને હાથમાં લઇ તેનાં પાનાં ફરેવતા કકડે કકડા થઇ જાય છે. 

કેટલાંક પુસ્તકો ઘણો કાળ ભંડારમાંને ભંડારમાં રહેવાથી ઉધેહી લાગી નાશ થવા 
પામે છે. જૈન દશર્નની ેષ્ઠતા, સત્યતા, જ્ઞાનના આધારેજ રહી છે. આપણા પૂવર્ચાય એ 
ઘણી મહેનતે ગંર્થો બનાવ્યા છે તથા લખાવ્યા છે, તે ગંર્થોનો નાશ થવા દેવો તે ઠીક 
કહેવાય નહ . એક ગંર્થ રચવામાં કેટલી મહેનત પડે છે તે િવદ્વાન વગર્ જાણે છે. તેમ છતાં 
સકળ સંઘના આગેવાન પંિડત મુિન વગર્ તથા સદ્ગર્હસ્થો હજુ પર્માદ તજી યથાયોગ્ય 
પર્યત્ન કરતા નથી તે ખેદકારક છે. 

હાલમાં નવાં દેરા બાંધવાં તેના કરતાં પણ जीणर् गंर्थो ारमां જો ધન ખચર્વામાં 
આવે તો ઘણો ફાયદો સમજાય છે. ઘણે ઠેકાણે ગાડરીયા પર્વાહની પેઠે ઉજમણાં કરવામાં 
આવે છે. તેમાં ધામધુમ જોઇએ તો ચંદર્વા તથા પંુઠીયાંની અને પુસ્તક તો થોડા રૂપૈયાનાં કે 
આનાના હોય છે. પણ ખરી રીતે તો જુના ભંડારોમાંથી લહીયાઓ રાખી જુના પુસ્તકોની 
જેટલી શિક્ત હોય તે પર્માણે નકલો લખાવી તેનું ઉજમણંુ કરવું તે ઠીક લાગે છે. જો તેવી 
રીતે જુના પુસ્તકોનો ઉદ્ધાર કરવાની હાલમાં પર્વૃિત્ત ચાલે તો તેથી ઘણો ફાયદો થશે. 

પાંચ કે દશ રૂપૈયાનાં ચંદર્વા કે પુંઠીયાં જોઇએ. તેને ઠેકાણે પાંચસે પાંચસે રૂપૈયાના 
ચંદર્વા, પંુઠીયાં કરાવવા અને જ્ઞાનને ઠેકાણે પાંચ દશ રૂપૈયાના કે પાંચ દશ આનાના પુસ્તક 
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ઉજમણામાં મુકવાં તેમાં ખરૂ જુઓ તો ચંદર્વા, પંુઠીયાનંુ ઉજમણંુ કહેવાય, જ્ઞાનનું ન 
કહેવાય. પણ પાંચસે રૂપૈયાના નવા ગંર્થો લખાવી ઉજમણાંમાં મુકે તો તે જ્ઞાનનું ઉજમણંુ 
કહેવાય અને તેથી યથાયોગ્ય લાભ થઈ શકે.

પહેલાના વખતમાં મુિનરાજ વગર્ પોતે જુનાં પુસ્તકો ઉપરથી નવાં પુસ્તકો હાથે 
લખતા હતા અને જ્ઞાનની વૃિદ્ધ કરતા હતા. તેથી અશુદ્ધ લખવાનંુ પર્ાયઃ બનતંુ નહોતંુ 
પણ હાલ તેમ થતંુ નથી, હાલ તો લહીઆઓ પાસેજ લખાવવામાં આવે છે. માટે દેખરેખ 
રાખી શુદ્ધ ગર્ંથો લખાય તેમ થવંુ જોઇએ. તેમાં રૂશનાઈ (શાહી) પણ સારી વાપરવી 
જોઇએ. કે ચોમાસામાં પાનાં પરસ્પર ચ ટી જવાનો ભય રહે નિહं. 

તીથ દ્ધાર કરતાં જીણર્ ગંર્થોદ્ધારનું કામ ઘણંુ અગત્યનંુ નથી એમ કહી શકાય નહ . 
કારણ કે જે જે અલૌિકક ગંર્થો કે જેની બીજી પર્િતઓ નથી તેવા ગર્ંથો નાશ પામ્યા તો 
કરોડો ઉપાયે તે ગર્ંથો મળવાના નથી પણ પર્િતમાઓ તો નવી પણ ભરાવી શકાય તો તેમાં 
ના કહી શકાય નહ . જેવું તીથ દ્ધારનંુ કામ અગત્યનંુ છે તેવુંજ जीणर्गर्ंथो ारનું કામ 
પણ ઘણંુજ અગત્યનંુ છે. જે કાળે જેની હાિન થતી હોય અને તે કામ ઘણંુ અગત્યનંુ હોય 
તો તેના ઉપર િવવેકી પુરુષો િવશેષ લક્ષ રાખે છે. હાલ જીણર્ તીથ દ્ધારને માટે જેમ લાખ 
રૂપૈયા ઉપરાંતની ટીપ થઇ તેમ जीणर्गर्ंथो ारને માટે ટીપ થવી જોઇએ. 

ી ફલોદી તીથર્મા જૈન કનફરન્સ ભરાયું હતંુ, તેમાં આ વાત ચચાર્ઇ હતી. પણ 
વાતો કરી સવર્ સદ્ગર્હસ્થો પોત પોતાને ઘેર ગયા છે. હવે તેઓ શું કરે છે. તે જાણવાને 
આતુર છીએ. જૈન ધમર્ની પર્ાચીનતા જણાવનાર ખરેખર જૈન પુસ્તક ભંડારોજ છે. તેની 
ખુવારી નહ  થવા દેવી જૈનધમ ઓને છાજે છે.

પર્ખ્યાત મુિનવયર્ ીમત્ ી આત્મારામજી મહારાજ લખે છે કે-

“जैनी लोक िजव्हाके वास्ते खानेम लाख  रुपये खरच करते ह. चुरमे 
आिदकके लडुआोंकी खबर लीये जाते ह, परंतु जीणर् भंडार के उ ार करणेकी वात 
तो क्याजाने स्व मभी करते होवगे के नह . िजने रदवेने तो एसे कहा ह ैिक जो 
धमर्के्षतर् िबगडता होवे ितसकी सारसंभाल पिहले करनी चािहये. इस वास्ते इस 
कालम ज्ञानभंडार िवगडता ह.ै पिहले ितसका उ ार करना चािहये. 

આગળ કહે છે કે-“जो जैनी लोक अपने पुस्तक बहुत य से रखते ह. वह तो 
बहुत अच्छा काम करते ह. परंतु जेसलमेरम जो भंडारके आगे पत्थरकी भ त 
िचनके भंडार बंधकर छोडा ह,ै और कोई उसकी खबर नह  लेता ह.ै क्याजाने 
वे पुस्तक म ी होगये ह के शेष कुछ रहगये ह इस हतेुसे तो हम इस कालके 
जैनमतीय को बहुत नालायक समजते ह” 
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સુજ્ઞો! િવચારો! આ વાક્ય વાંચી કોને ખેદ થયા વગર રહેશે. બાદશાહો અને દુષ્ટ 

ધમ ઓના ભયથી જેસલમેરમાં ગુપ્ત ભંડાર કય  તેની ખબર કોઈ લેતું નથી. જે પુસ્તકો 
વાંચી જાણે છે તેને પુસ્તક સબંધી લાગણી રહે છે. ાવકવગર્ સંસ્કૃત ભણ્યા િવના મુિનવગર્ 
જેટલી લાગણી ક્યાંથી ધરાવી શકે. તો પણ હાલમાં સંસ્કૃતાભ્યાસી ાવકવગર્ જીણર્ 
ગર્ંથોદ્ધારની િચंતા ધરાવે છે તેથી આનંદ માનવો જોઈએ છીએ. 

ી સત્યિવજયજી પંન્યાસ તથા પંિડત મુિનરાજ ી પદ્મિવજયજી િવગેરે સંવેગી 
સાધુઓએ ી અમદાવાદમાં ડહેલાના ઉપા યે પુસ્તક સંગર્હ કય  છે. તેનો યથાયોગ્ય 
મુિનવગર્ લાભ લેશે તો સંતોષ માનવા જેવું થશે. 

પાટણના ભંડારોની વ્યવસ્થા સારી થવી જોઇએ. મુિનરાજ ી કાંિતિવજયજી 
મહારાજ પાટણના ભંડારોની વ્યવસ્થા સુધારવા જે પર્યત્ન કરે છે તે પર્શંસનીય છે. 
પાલનપુરમાં ડાયરાના ઉપા યનંુ પુસ્તકાલય છે. તેનો મુિનવગર્ લાભ લે એમ થશે તો 
ઠીક છે. 

કેટલાંક પુસ્તક આણંદજી કલ્યાણજીની દુકાને (પેઢીએ) છે એમ સાંભળ્યું છે. તેની 
પણ ટીપ થઇ ઉપયોગ થાય તો આનંદ તથા કલ્યાણ થાય. મારવાડમાં મેડતા િવગેરે સ્થાને 
પર્ાચીન ગર્ંથો ઉધેહીના ભોગ થઇ પડ્યા છે. તેની સંભાળ લેવાય તો સારૂ. આ બાબત 
જો મુિનવગર્ વ્યાખ્યાનદ્વરા બોધ આપે તો લાભ થઇ શકે. દરેક ઉપા યના સાધુ યા 

ાવકવગ આ બાબત પર િવશેષ લક્ષ આપવંુ જોઇએ. આ જીણર્ ગર્ંથોદ્ધારનું કૃત્ય હાલ 
અગત્યનંુ છે અને કરવા લાયક છે. ધનવાન ગૃહસ્થોએ ધન ખચ  જ્ઞાનનો લાભ લેવો 
જોઇએ. મુિનવગ સ્વશકત્યાનુંસાર ઉપદેશ આપીને આ કામમાં પર્યત્ન કરવો જોઇએ. 

સુરતમાં ને અમદાવાદમાં જૈન શાળાઓ નીકળી તેમ બીજે ઠેકાણે પણ વ્યવહાિરક 
જ્ઞાન સાથે ધાિમર્ક જ્ઞાન શીખવાની શાળાઓ નીકળવાની ઘણી અગત્યતા છે, નવકારશી 
જમાડવી, સંઘ કાઢવો િવગેરે કૃત્યમાં લાભ છે, તેમ જૈની શાળાઓમાં પણ મોટો લાભ છે. 
માટે તે કૃત્ય કરવું જોઇએ. મુિનરાજ મહારાજ કે જે અભ્યાસી હોય તેમને ભણાવવામાં 
પંિડતના પગારની સગવડ થવી જોઇએ. અને તેમને પુસ્તકો જે ભણવામાં જોઇએ 
તેની સગવડ કરી આપવી જોઇએ. તેથી મોટો લાભ થાય છે. જે ભવ્યો આ લેખ વાંચી 
યથાશિક્ત તન, મન ધનથી પર્યત્ન કરશે તે આ ભવમાં અત્યંત લાભ મેળવી અનુકર્મે 
િશવસુખ પામશે.”  इत्यलं िवस्तरेण.

(જૈન ધમર્પર્કાશ વષર્ ૧૯૫૯ અંક ૪-૫ માંથી સાભાર)





Beyond Doubt

Acharya Padmasagarsuri
Seth Mafatlal had incurred a lot of debt and hence wanted to 

commit suicide. He went to see a drama which was a tragedy. In 

the climax scene the hero was shown committing suicide. Mafatlalji 

thought that if he got a chance to do the role, the scene will turn into a 

reality, if he really died instead of acting. What ever he earns by doing 

so, he shall clear his debts and financially favour his family. With these 

thoughts in mind Seth Mafatlal went to the Director of the Drama and 

told him about his desire, “You promise to pay me Rs.10,000/- and I 

shall commit suicide in real, in the climax scene. 

I shall also write a note on ‘dying of free will’ and keep it in my 

pocket. I shall in no way be a problem to you and the police shall not 

harass you.” The Director heard the whole story and said, “Your idea 

is very enterprising and interesting, but if the public goes crazy’ over 

your acting and demand the scene to be done once more what shall 

I do then? Where shall I go for a man like you. Please forgive me.” 

The above illustration goes to prove that your death is also not in our 

hands. Even the poison that is available in the market is not real poi-

son. The Karma is the determining factor of birth, death and all other 

activities. 

Lord Mahavira too had to bear grave sufferings for 12.5 years 

before becoming an omniscient owing to the deeds of his previous 

births, King Rama had to retire to the forest for fourteen years. Drau-

padi, wife of Five husbands had to be assaulted and humiliated in the 

royal court in the presence of all kings, scholars, and princes. The 

brave Pandavas had to spend thirteen years in the forest. 

Yogishvara
1
 Srikrishna had to die suffering from intense thirst 

and his beautiful city of Dwarka constructed by the Devas was burnt 

to ashes before his eyes and he remained helpless. The cause of all 

these and other happenings in this world is the Karma i.e. deeds, one 

performs in this birth and previous births. Hitler, the great conqueror 

1. Yogishvara
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of the world committed suicide and died in a steel box. There is a say-

ing that “If Hitler had cold in Berlin, Churchil could be seen sueezing 

in London.” Such was the terror of Hitler and the world trembled by 

his very name. But when he died, there was not a single soul to shed 

tears for the dead. One gets wealth and fortune only when his Punya 

i.e. good deeds performed perviously are on the rise. When the Punya 

exhausts, condition worsens as that of Hitler’s. Punya and Papa, both 

these are the Parmanus
1
1 of Karman body. Though they are inanimate 

atoms and cannot be seen, yet they are capable of bondaging the soul. 

Just as medicine cures the patient, alcohol and wine intoxicates 

the drunkard, a little of potassium cynaide makes one unconscious 

instantly, so also, these parmanus of Karma are capable of affecting 

your mind, dealings, life, subconscious and also your conscious. Ag-

nibhuti, the younger brother of Indrabhuti Gautama had a doubt 

whether this type of Karman body existed or not, hence the Karm-

vada principle has been dealt with in detail in this Chapter.

Just as the Lord cleared Indrabhuti’s doubt, the Lord also clari-

fied Agnibhuti’s doubt. As soon as Agnibhuti stepped into the place of 

sermon, it was as if all his passions and enmity ceased to exist. How 

the Lord clarified Agnibhuti’s doubt shall be seen in the next chapter 

of self  To control self is unpalatable like a mouthful of sand and dif-

ficult like a walk along the edge of a sword. Greater will be his victory 

who conquereth his self than that of one who conquerth thousands in 

a valiant fight.

Fight with thy self; why fight with foes external? Happy is he who 

conquereth his self by his self. Conquer thy self, for difficult it is to 

conquer self. If self is conquered, he shall be happy in this world and 

after. Better it is that I would conquer myself by restraint and penance 

than be restrained by others by fetters and death.

(Countinue...)

 

1. A great soul



घोघापरुमंडन श्रीनवखंडा-पाश्वर्नाथ तवन

संपा. मञ्जनुाथ भट्ट

कृित पिरचय– प्रस्ततु ‘पाश्वर्नाथ स्तवन’ कृित के कतार् प्रितष्ठासोमगिणजी 

हैं, जो िव.सं.१५०१ में िवद्यमान थ।े प्रायः अद्यपयर्न्त अप्रकािशत इस रचना का 

प्रकाशन आचायर् श्री कैलाससागरसूिर ज्ञानमिन्दर कोबा के जैन एवं प्राच्यिवद्या 

शोध ग्रन्थागार में प्राप्त एकमात्र हस्तप्रत के आधार पर िकया जा रहा है। 

देवभाषा संसृ्कत और शादूर्लिवक्रीिडत आिद छंदो में िनबद्ध यह कृित २५ 

श्लोको ंमें पूणर् हुई है।

कतार् ने घोघापुरतीथार्िधपित श्रीनवखण्डा पाश्वर्िजन की स्तवना करत ेहुए 

प्रारंभ में ही कहा है िक- ‘घोघापुरमंडनं तमसमशे्रयः िश्रयामाश्रयम ्श्रीपाश्वर्ं 
नवखण्डमिण्डततनुं  स्तोषे्य िजनस्वािमनम’् अधंकार को नष्ट करनेवाले 

कल्याण के आश्रयभूत ऐसे नवखंडा पाश्वर्नाथ की कई िवशेषणो ंव उपमाओ ंके 

साथ स्तवना की गई है. जसेै िक ‘नीलोत्पलश्यामल’ अथार्त ्नीलकमल जसैी  

कािन्त वाले, ‘सेवकवत्सलः कुशलकृत ्पाश्वर्ः’ 
यह भी कहा गया है िक ‘यन्नामस्मरणात ्प्रयािन्त िवलयं सवार्पदः सम्पदः 

स्यवुर्श्याश्च सुरासुराः’ िजनके नामस्मरण से समस्त आपदाओ ंका िवनाश व 

सवर् संपदाओ ंकी प्रािप्त होती है, सुर-असुर भी िजनके नामस्मरण से अधीन 

हो जात े हैं,

‘कुषं्ट दषु्टमिप प्रयाित िवलयं सवेर्क्षरास्तत्क्षणात ् क्षीयने्त स भगंदरः 
कृतदरः......भक्तनरो न रोगिनकरैरापीड्यते’ भयंकर प्रकार के भगंदर, दषु्ट 

ऐसे कुष्टािद सवर् रोग तत्क्षण नष्ट हो जाते  हैं. प्रभुपाश्वर् नामयकु्त मंत्र-यंत्रािद भी 

इिच्छत को देने में शीघ्र फिलत हो जात े हैं.

एक  स्थान पर कतार्  ने  सुन्दर उपमायकु्त लक्ष्मी को भी िवशेषण के रूप में 

प्रयकु्त करत ेहुए कहा है िक- सुन्दर चरणयगुल वाली, िदव्य मौिक्तको ंके हार 

को हृदय पर धारण करने वाली, कंकणशोिभत करयगुल वाली व पद्मसरोवर 

में िनवास करने वाली श्रीदेवी (लक्ष्मीजी) उसके घर में क्रीडा करती हैं, जसके 

मुख में प्रभु पाश्वर्िजन का नाम रहता है.
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किव द्वारा दी गई उपमाएँ, अनुप्रासबद्ध, संुदर व शब्दसंरचनायकु्त इस 

कृित का पठन व मनन वाचक के मन को अद्भतु शािन्त प्रदान करता है.

कृित में एक िवशेषता यह भी है िक इसमें चारूपजी, मंगलपुर, खंभात, 

जीरापल्ली, रावणपुर, नागपुर आिद तीथोर्ं का भी उले्लख िकया गया ह.ै

कतार् पिरचय– कतार् के बारे में कृित में कोई उले्लख नही ंिमलता ह ैलेिकन  

प्रितलेखन-पुिष्पका में िकये गए उले्लख से प्रितष्ठासोमगिण कतार् के रूप मे माने 

जात ेहैं.

पुिष्पका में िलखे गये रचना वषर् १५०१ व अन्य प्रमाणो ंसे संभव ह ैिक 

सोमसंुदरसूिर के िशष्य व प्रिसद्ध कृित सोमसौभाग्य काव्य के कतार् भी इस कृित 

के कतार् हो।ं

प्रत पिरचय– आचायर् श्रीकैलाससागरसूिर ज्ञानमिन्दर कोबा ही जनै एवं 

प्राच्यिवद्या शोध ग्रन्थागार में िवद्यमान यह प्रत ५०४६७ नंबर पर दजर् है जो 

कागज पर हस्तिलिखत है। इसमें ४ पत्र हैं, िजनमें काली स्याही से प्राचीन 

देवनागरी िलिप में कृित िलिपबद्ध ह।ै 

इस प्रत के पत्रो ंमें कालप्रभाव के कारण मध्य भाग में चार-पाचँ अक्षरो ं

का नाश भी हुआ है। प्रते्यक पत्र में तरेह पंिक्तया ँ हैं एवं प्रते्यक पंिक्त में 

लगभग ४० से ४५ अक्षर हैं।

प्रत के आिद में मंगलसूिचका(भलेमीडंी) तथा मध्य भाग में मध्यफुिल्लका 

प्राप्त होती ह।ै अक्षर सुन्दर और सुवाच्य हैं तथा पत्र की प्रारिम्भक पंिक्त में 

‘श्री’ इत्यािद वणोर्ं में कलात्मक अलंकािरक मात्राओ ंका प्रयोग िकया हुआ है।

कृित के अन्त में प्रितलेखन-पुिष्पका नही ंिमलती ह,ै िकन्त ुप्रितलेखक ने 

िलखा ह ैिक “संवत ्१५०१ वषेर् प्रितष्ठासोमगिणिभव्यर्रिच” इससे संभव ह ैिक 

स्वयं रचियता द्वारा या उनके िशष्यािद द्वारा यह प्रत िलखी गई हो और लेखन 

वषर् भी १५०१ हो। प्रत की लंबाई-चौडाई २५x१०.०५ से.मी. ह।ै 
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प्रित ासोमगिणकृत 

घोघापुरमंडन ीनवखंडा-पा र्नाथ तवन
।। नमः श्रीपाश्वर्योगीन्द्राय।।

ीइ वाकुकुलप्रदीपमिखल त्रैलोक्यकुिक्ष भिर,
प्रो सपर् मिहमानमानतमनः संक पक पदु्रमम ्। 
ीघोघापरुमंडनं तमसम ं येः ि यामा यम ्,

श्रीपाश्वर्ं नवखण्डमिण्डततनंु स्तोष्य ेिजन स्वािमनम।्।१।।

बाहु यां िकल यि ततीषर्ित पमुान ् ीति वनी वािमनम ्,
पद् यां तुंगसपुवर्पवर्तिमहारोढंु च यो वांछित ।
सोsिप ीनवखडंपा र्मिहम ातं ित्रलोक्यदु्भतम ्,
भा व मडंलभा वरं वरमितः शक्नोित वकंु्त न िह ।।२।।
स येांिस यशांिस चादु्भतयशाः ीपा र्तीथकरः,
कायार्द्वि जग पितः सरुपित तु य क्रमांभो हः ।
यः खडेंष ुनव विप प्रकिटत प्रो ामधामि या,
अखडं ीनवखडंनाम सभुगो जागितर् िव ाितर् त ्।।३।।
ीमा पा र्िजनो िनर तविृजनो नीलो पल यामल,
योितद्य िततनिुवर्भःु स तनतुां येांिस भयूांिस वः । 
य नाम मरणा प्रयांित िवलयं सवार्पदः स पदः,
यवुर् या  सरुासरुाः यित सा िन येस ीरिप ।।४।।
ीवामाप्रभवो भवोदिधतिरदेर्वािधदवेः परा-

िज ब्र रमासतां िवतनतुां ीपा र्दवेः सताम ्।
एता मदू्र्ि न िबभितर् यः फिणफणा याजा प्रचडंानयो,
दडंान ्खडंियतुं िवपदघटघटा िव य िव य िकम ्।।५।।
दु ािर घटािवपाटनपटु प्रो डंदोदडभदृ,्
दवेः सेवकव सलः कुशलकृत्प्ा र्ः स पा र्ि ये ।
य याद्या यिरपोः सरी यपुकृपा प्रोदू्भतिव ादु्भता,
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तोक ोकगभीरिडंिडमडमत्क्रो न िव ा यित ।।६।।
य नामांिकतमतं्रयंत्रिनवहाः सवेर् यखवैिज सः,
काले णोि म निप िव मयं िवदधित प्रौढप्रभां वा भिुव ।
दवेो तं गरुजाग कमिहम प्राग्भारिव ामभःू,
ीवामातनयः ि यं ि तनय त यात ्स ध या मनाम ्।।७।।

आ यंसौग यश यं शठकमठहठे सृ वािरप्रवाहा,
कंठामग्न य फु लामलकमलिमव वािमन ते बभासे ।
सपर् सौर य लु य मधकुरपटलीिवभ्रम ंिबभ्रित ी-
पा र्ि नग्धांजनाभा भजुगपितफणाः स  त योपिर ात ्।।८।।
भािभभार् वितभा वित विय सतां िच ोदय माभिृत,
वािम न यिुदते समग्रकमलो लासः स सद्योजिन ।
त प्र यहूसमहूदु तमतमः कांडं प्रचडंं जवा-
वेासी छतखडंमवे सिुदनं चािवबर्भवूािभतः ।।९।।
पद्मद्यु चरणद्वयीरणरणन ्मजंीरमजंु वना,
दी य मौिक्तकहारहािर दया पािणक्वण कंकणा ।
सा पद्म दवािसनी भगवती ीः क्रीडित प्र या,
साक्षा य गहृ ेमखुने जगहृ े व नाम येन प्रभो ।।१०।।
िनः कैू दद कैू नर् भयकरतनतू्रालवेतालवृ द-ै
न वाभतैूप्रभतैूरिप स िकल परा भयूते शिक्तिभ वार् ।
क दः क याणव याः सकलजयरमायोिषदा ानम त्रः,
वािम ं व नामम त्रः फुरित समुनसो मानसे य य श यः ।।११।।
नृ य केिककलाप का यकबरी द डप्रच डाः व-

च का चनकु डलाः शिशलस लाव यपु याननाः ।
मगु्धि नग्धकटाक्षलक्ष िचर मरेांबजुो लािस ग्् या-
पाराः सरुसु दरीवरवपःु सौ दयर्ल मीमखुः ।।१२।।
का मीरा णपत्रभङ्िगसभुग वः कुि भकु भ थल-
पिद्वर् फारलसत ्घन तनतटी मकु्तालतालं क्षताः ।
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र भा त भिनभोरवः िपकरव प्रो लािसवाग्वैभवा-
ल य ते नवयौवनामगृ शो िव फूिजर्ता व शोः ।।१३।।
द्रो रौद्रपराक्रमः क्रमनम वेासरुो भासरुो,
िव ो पि िवपि कािरकलया िव प्रभनुर्प्रभःु ।
वैकु ठोिखल दानवक्षयकरौ वैकु ठ एवाभवत ्,
ब्र ािज हभजुो यिज हपरमब्र व पः िकल ।।१४।।
क दो म दतम तमः प्रमथनो भा वा नभा वान ्क्षमो,
रक्षः क दिनक दनः समितमा नो वा हनमूान ्िवभःु ।
हरंेबोsिप न बाहुद डतरसा िवघ्नािन िनघ्नन ्बली,
नो शरूः परमासमांसल िचमुर्क्तत्रपः क्षेत्रपः ।।१५।।
शिक्तः शिक्तिवविजर्तानिहभजुाद डप्रच डा यलं,
चामु डािरपमुु डख डनपरा ा न यान ्यान ्प्रित-
ले छां तानिप लीलया िवदलयन ्लीलापितवर्ि णर्कां,
व था नः प्रकटीचकार भवुनालंकारनेतभर्वान ्।।१६।।

ित्रिभिवर्शषेकम।्।
फू कारैः फिणनां च घघुुर्ररवै यार्घ्रोद्भवैः फेरवी,
फे कारैगर्जरािजगिजर्तरवैः पारी द्रगु जारवैः ।
घकूानामिप घकृूतैभर्य कृतंिभ लैभृर्तं दु तरं, 
का तारं तरसो रि त भिवनः येि वन व मतैृः ।।१७।।
िन वान जिन वनैघर्नतरैघ रेधनभुृर्द्वन-ु
कंारैिद्वर्पवृंिहतैहर्यमहा हषेारवैभैर्रवैः ।
हुकंारैरिसषा ( )तैरिप भजुः फोटैः फुटैद मतां,
भी म ेते मरण ेत्र कृते सित रण े वािमन ्जयः यानणृाम ्।।१८।।
यामा यो नतवािरवाहिनवहोद्यद्विजर्तै िजर्तै-
िवर्द्यु झाकृितिभः प्रच डपवनै भीर् माकृितं िब यित ।
क्षु यत ्भीषणनक्रचक्रपटले रङ्ग रङ्ग जे,
पारं वािरिनधौ िवधौतकलषु वद् यानतः प्रा यते ।।१९।।
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कु  ंदु मिप प्रयाित िवलयं सवेर्क्षरा त क्षणात,्
क्षीय ते स भगंदरः कृतदरः याम छवे शा यित ।
वािमन ्िकं बहुना तव ित्रजगती येयक्रम यक्रम-
यानाद्भक्त नरो न रोगिनकरैरापीड्यते जात ुिचत ्।।२०।।
नानालंकृितभासरुः सरुपित दींभािलपािणः सना-
वृ ा नाटकपेटकप्रकिटतप्रौढािधप यि थितः ।
िबभ्राणो यरज बरािण समुनो मालां च िद यां िदिव,
प्रा यं रा यमसौ भनुिक्त यिद यं वािमन ्प्रसि तव ।।२१।।
आ ढः प्रौढिसंहासिनिनजिशरिस वणर्द डातपत्रं,
िबभ्राणः शभु्रवण िसत िच िचरै ामरैवीर् यमानः ।
षट्ख डानामख डां यदविनमघवान ्प्रा यसाम्रा यल मीः,
भङ्ुके्त ीसावर्भौमो िजनलिलतिमद ं व प्रसाद य सवर्म ्।।२२।।
ु व म त्रािधराजं ततदिुरततमः का डच डांशिुब बं,

भी म वालावलीभृ कमठहुतभिुज याकुलाङ्गो भजुङ्गः ।
मृ वासौ सौमन यादजिनरजिन कृ कांतकीि र्यर्िद द्र-
पाताल य प्रश यः स जयित सकल वावकीनः प्रसादः ।।२३।।
ीचा पपरेुथमङ्गलपरेु ी त भनाख्ये परेु,

जीरापि लपरेु च रावणपरेु नाग द े ीपरेु ।
वं तीथेर् वपरे विप फुटिनज थान थमिूतर्िवर्भो,
जाग्र प्रौढतमप्रतापलिलतैः ीपा र् गजर् निस ।।२४।।
एवं भिूमभदृ सेनतनय ीपा र्िव े र,
तु वा वां नवख ड पवसधुा ख डप्रतापोदयम ्।
याच ेदवे न राजपदवीं नो चक्रवि र्ि यं,
िक त ु ीिजन दिेह दिेह िहतकृ वं बोिध लाभ ंमम ।।२५।।
इित ी घोघापरुमडंन सकलिवघ्नखडंन िनिखल भवुनाखडं प्रताप प्राग्भार मिंडत ी 
ी ी नवखडं पा र्नाथ तवनं सवंत ्१५’१ वषेर् प्रित ासोमगिणिभ यर्रिच ।। ी।।





ીઅિજતનાથિજન જ માિભષેક કલશ

સંપા. સા. ી ગુણદક્ષા ીજી

કિૃત પિરચયઃ- આ કૃિતમાં પ.પ.ૂ કિવ ીએ સસં્કતૃ ગજુરાતીનંુ સાયજુ્ય કરીને 
માતા િવજયાને િપતા િજતશતુર્ રાજાના કુવંર બીજા તીથર્પિત ી અિજતનાથ દાદાના 
જન્માિભષેકનુ ંવણર્ન કયુર્ં છે. રચનાકાળ કિૃતમાં આપ્યો  નથી પરંત ુઅનુમાનથી 
18મી સદીનો સંભવ છે. સવર્ પર્થમ- ચ્યવન-ચૌદસ્વપ્ન-ઇન્દર્ાિભષેક-િપર્યવંદા 
દ્વારા બધાઈ અને અંત ેકલશ આ કર્મથી કૃિત મનોહર લાગે છે. સંસ્કતૃ-ગજુરાતીના 
િમ ીતભાષામાં રિચત હોવા છતાં તેનુ ંગયે મીઠંુ ને મધુર લાગે છે. જેમક ે“તતર્ાિસ્ત 
અિરકિર કસેરી િજતશતુર્ નરપિત નામ તસ્યાિસ્ત પર્મદા પેર્મ ખાણી રાણી િવજયા 
નામ” આ કૃિત અદ્યાિપ અપર્કાિશત હતી. આચાયર્ ી  કૈલાસસાગરસૂિર જ્ઞાનમંિદર 
કોબામાંથી હસ્તપર્ત મળી છે. તેઓનો આભાર. કૃિતમા પાઠ જ્યાં બર્ેકેટમા છે તે 
પર્તમા પણ લાલ રંગથી બેર્કેટ સાથે આપેલ છે. અહ  પણ તે જ પર્માણે મૂકેલ છે.

કતાર્ પિરચયઃ- અનેક સ્તવન, સ્તુિત, સજ્ઝાય અને પૂજા આિદના રચિયતા 
એવા પૂ. ી રૂપિવજયજી મહારાજથી આજે કોણ અજાણ છે. તેઓ દ્વારા રિચત 
લોકભોગ્ય દેશી ભાષાનંુ સુમધુર સાિહત્ય આજે િવપુલ પર્માણમાં જોવા મળી રહંુ્ય 
છે. પર્િતકર્મણમાં સજ્ઝાયો ગવાય છે. દેરાસરોમાં સ્તવનો, પૂજાઓ આિદ દ્વારા 
રૂપિવજયજી મહારાજ આજે ઘર-ઘરમાં ને ઘટ-ઘટમાં ગાજતા અને ગુંજતા 
જોવા મળી રહ્યા છે. િવશેષમાં પર્ાયઃ ૧૮૦ વષર્થી વધુ પર્ાચીન અમદાવાદમાં 
પ.પૂ.પં. રૂપિવજયજી મહારાજ ડહેલાનો જૈન ઉપા ય આજે પણ શોભી રહ્યો 
છે. એ જ રૂપિવજયજી દ્વારા પર્સ્તુત કૃિતની રચના થવા પામી છે.

પર્ત પિરચયઃ- આ. ી કૈલાસસાગરસૂિર જ્ઞાનમંિદર, કોબાથી પર્ાપ્ત પર્ત કર્માંક 
૪૧૪૫૭ ના આધાર પર આ કૃિતનું સંપાદન કરેલ છે. આ પર્તની િસ્થતી મધ્યમ 
અને સંપૂણર્ છે. િકનારી વધુ વપરાશને કારણે થોડી ખંિડત થયેલી જણાય છે. પતર્ 
સંખ્યા ૧ થી ૩, પર્તની લંબાઈ-પહોળાઈ ૨૬x૧૩ સે.મી. અને એક પાનામાં 
લાઈન સંખ્યા ૧૨ છે. એક લાઈનમાં અક્ષરોની સંખ્યા પર્ાયઃ ૩૮ છે. પર્િતલેખન 
પુિષ્પકા ન હોવાથી પર્તના લેખક વગેરેની માિહતી ઉપલબ્ધ નથી. પર્તનો સમય 
િવકર્મની ૨૦વી સદી કહી શકાય. અક્ષર બહુ સંુદર નહ  અને બહુ ખરાબ પણ 
નહ , પર્માણમાં વંચાય તેવા મોટા અને સારા છે. હુંડીમાં કૃિતનો નામોલ્લેખ 
જોવા મળે છે. િવશેષ પાઠ, અંક તથા દંડ લાલ સ્યાહીથી ઉિલ્લિખત છે.
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पिवजयकृत

अिजतनाथिजन ज मािभषेक कलश
।। का य ।।

चके्र दवेे द्रवृ दःै सरुिगिरिशखरे, योिभषकेः पयोिभ-नृर् य तीिभः
सरुीिभलर्िलतपदगम,ं तू यर्वादःै सरु यैः ।
कृ य त यानकुारः िशवसखुजनकं, ी िजने द्रािभषकंे,
कत ुसंसारपारं, ित्रभवुनिवभनुां वतर्त शदु्धभक् या ।।
अहो भ यलोकाः सकलजग चम कारकारी ।
ित्रभवुनजनान दक द-स पादनैक मनोहारी ।
ी अिजतनाथ-िजनज मािभषकेो  ऽिभधीयते ।। कलश ।।

।। ढाल ।।

सकलकमला-केिलसदने जबदू्वीपे सारं,
वरत भरतक्षेत्रे, दशे कोशल नाम िरिद्ध अपारं ।
तत्राि त िविनता नाम नगरी, मानसुरुपरुी एह,
प्रसाद मिंदर िेण सुंदर पापनी निह रैह ।।१।। 
तत्राि त अिर किर केसरी, िजतशत्रनुरपितनाम,
त याि त प्रमदा, पे्रमखाणी, राणी िवजया नाम ।
रित गोरी रंभा, लिह अचभंा, रही अ य ठाम,
जस पलविणमलाज िवनयािदक गणुो अिभराम ।।२।।
िपउसंगे रंगे अतीउमगंे सखु अभगंे चगं,
बहुकाल सखुभर लील करते, चढत रंग अभगं ।
िनिशम य समये रािण िवजया, सपुना चउदस सार,
शभु णेी दायक, लि छ नायक, दखेी हरख अपार ।।३।।

।। ढाल ।।
हांरे, ी अिजत िजने र, जगतिदनेसर दवे, जस चोसठ सरुपित, सारे अहिनिश सवे रे ।
गणुसागरनां आगर, नागर नम ेजस पाय रे, मिहमांनिध सुदंर, सरुनरवध ुगणु गाय रे।।१।।
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सरुभव सखु िवलसी, िरिद्ध मास सखु वास रे, सिुदतेरसे अवतयार् िवजयाकुख े खास रे।
तव प्रगट्यो ित्रभवुन, सिवता तु य प्रकाश रे, धन धन मानवभव िजहां प्रभ ुपयू  वास रे ।।२।।

।। दुहो ।।

चउद सपुन चतरुा तदा, दखे ेिजनवर माय, 
चउद भवुन नायक िवभ.ू जब गभेर् रह ेआय ।।१।।

।। ढाल ।।

पहलेे सपुनेजी गज दखे ेगजगािमनी, बीजे सपुनेजी धोरी दखे ेम यजा(भा)िमनी ।
िसंह त्रीजेजी, चोथे ल मी दवेता, फुलमालाजी, सिसरिव, जयकंुभ सोहता ।।१।।
पद्मसरोवरजी, खीरसमदु इग्यारम,े सरुसेिवतजी दखे ेिवमान ते बारम े।
रािश रयणनीजी, दखे ेसपुन ते तेरमे, िनधूर्म अिग्नजी अबंर यापी चौदमे ।।२।।
दखेी जागीजी भाख ेिपयनेु इणी परे, फल जे होयजी ते मझु दाखो शभु परे ।
कंत भाखजेी हो ये सतु सोहामणो, सरुनरपितजी नम ये जस मिहमा घणो ।।३।।
तव हरखीजी कंतवचन सणुी कांिमनी, हवे जागेजी, िजनगणु थणुते जांिमनी ।
परभातेजी सपुनपाठक बोलावीया, अ ांगनाजी िनिम  शा मित भािवया ।।४।।
नपृ पछेुजी सपुन अथर् मन गहगही, फल दाखोजी शा  प्रमाण ेअम सही । 
ते जंपेजी चउद भवुन िवभ ुिजनपित, जस नम येजी सरुपित नरपित नीतती ।।५।।
नपृ हरखीजी, दान दइे संतोिषया, अशनािदकजी, चउद भदे ेते पोषीया ।
नव मासेजी साधर् स िदन अनकु्रम,े माघा मीजी शकु्ल म य रजनी समे ।।६।।
िजन ज याजी, ित्रभवुन जनमन सखुक , िदिशकुमरीजी, आवी छ पन तव मनह  ।
करे करणीजी, भिक्त िजतभावे करी, ए करणीजी, भ यजीव तारणतरी ।।७।।

।। ढाल ।।

हवे पाकशासन, अचल आशन, कंिपयो त काल,
गजकणर् िप पल पणर्नी परे, चपला निह एक ताल ।
तव कोप भकुृटी किठन सरुपित जएु अविधज्ञान,
िजन ज म जाणी, भिक्त आणी तजी आपण ुमान ।।१।।
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तव पाप मोडी हाथ जोडी, भके्त नम ेभगवंत,
जय दयािसंध,ु जगतबंध,ु िसिद्धवधवुरकंत ।
हिरणगेमषेी दवे हाथे सघुोषा इित नाम,
जब रणझणी, तव लाख बत्रीस व जई अिभराम ।।२।।
तव जीतभिक्त (धरमपला( नी)) िमत्रवृंद ैपे्रिरता,
चलेो वरा (चाले सरुा) िजनज म हतेो, नाकपित अगे्र ि थता,
पालकासरुािभधयान (पालकािसद्ध यान) संि त (संि थत) द्वीप नंदीसर यदा, 
आवे तदा संखिेप पालक, िवमान नमती तदा ।।३।।
(आवे तदा संखिेप पालक, िजहां िजनमाता तदा) ।।३।।
अव वािपनी घन दइे िनद्रा पंच पकरी मदुा,
िजनराज कर संपटु ग्रही, हिर जाय सरुशलेै तदा ।
शषे सवेर्िप सरुद्रा, दवेवृंद ैपिरवतृा,
िजनज म मिहमा करण हतेो, संिहती भतूी ि थता ।।४।।

।। ढाल ।।

सरुलोक नायक इदं्र अ यतु, परम भिक्त संयकु्त ए,
अिभयोिगकामरवृंद तेडी कहत भिक्त संयकु्त ए ।
सरुशलै द्रह नदी कंुड वकृ्ष कार औषधी नीर ए,
पु पपंकज मिृ का वर शीघ्र धरो अम तीर ए ।।१।।
तव तेह सरुवर भिक्त िनभर्र, िवमलभाव सबुोध ए,
(साठ) लाख उपर कोडी कलशा भरी करे िनज सोध ए ।
इम दवे दवेी भिक्त भावे, गीत गावे चगं ए,
बहु हावभावे नृ य करता धरे रंग अभगं ए ।।२।।
अ यतुािद इदं्र ईशानािभधा, पयत ए,
इम भिक्त करी सौधमर्पित करे, तेह सणुो तमु ेकं(ख)ंत ए ।
कृत पंच प ईशानपित उ संगे ी िजनराज ए,
चउवषृभ ृगंा क झरंते नात्र करे िशवकाज ए ।।३।।
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भृगंारद पर्णथालपात्री सप्रित क सार ए,
अरित वारी आरती करी, मगंलदीप उतार ए ।
दवे केइ ग जे केइ व जे केइ न चे फार ए,
इम नात्र करी भवजलिध तरी सम पाम ेहखर् अपार ए ।।४।।
िजनराज िजनजननी समीपे, लावी थापे ताम ए,
मिण प कांचन कोडी बत्रीस कोश भरे अिभराम ए ।
उद्घोषणा करी इ द्र नंदीसरे जई अिभराम ए,
अट्ठाई महो छव करी, पो या इ द्र आपण ठाम ए ।।५।।

।। ढाल ।।

परभाते नपृने जइ भाखे दािश िप्रयवदा नाम,
राजन सतु प्रस यो, कुलमडंन दखेी ए अित अिभराम ।
ते सणुी रोमांिचत, नपृ आपे, मगुट तजी आभणर्,
कारागार िवमोचन वधर्न मनो मान सवणर् ।।१।।
वधार्पन कोटी दतेा लेता हषर् उमगं ए,
घर घर तोरण मगंलकंुभा नािटक गीत सचुगं ए ।
रंग अभगं महोदय कमला, िवमला घर घर द्वार,
प्रगटी तव थापे, जग जस यापे जनता (जनने) हषर् अपार ।।२।।
अिजतनाथ अिरहा अिवनाशी, गणुराशी भगवंत,
तस ज म महो छव गातां, लहीये कमला कोडी अनंत ।
गु  स य कपुर्र िखमा िजन उ म पद्म िवजय अिभराम,
पिवजय तस िश य कह ेिजन अजीतनाथ गणुधाम ।।३।।

।। इित ी अिजतनाथिजन ज मािभषेकः।। कलश ।। समा ।। छ।।





લઘુિશ પકૃિતઓમાં પગલા

મુિન ી સુયશચંદર્િવજયજી
વૈિશ્વક િશલ્પસંપિત્તના િવકાસમાં જો કોઈનો િસंહફાળો ન ધાયો હોય તો 

તે કદાચ ભારતનો જ હશે. ભારતના એ પર્ાચીન સ્થપિતઓએ અલ્પ સાધનોમાંય 
એવા કેટલાય બેજોડ િશલ્પો બનાવ્યા જે કદાચ આજે અદ્યતન ટેક્નોલોજીની 
સહાયથી પણ ન બની શકે. ખજૂરાવના મંિદરો, અજંટા-ઈલોરાની ગુફાના 
િશલ્પો, તાજમહલ જેવા સ્થાપત્યો િશલ્પકળાના ઉત્તમ ઉદાહરણો છે.

જૈન દશર્નમાં પણ ેષ્ઠ િશલ્પીઓના હાથે કંડારાયેલા બેનમૂન કારીગરીવાળા 
આવા ઘણા િશલ્પો પર્ાચીનતાની ધરોહર રૂપે સચવાયેલા છે. દેલવાડાના 
િજનાલયો, કંુભાિરયા તેમજ વરકાણાના િજનમંિદરો આ વાતનો બોલતો પૂરાવો 
છે. જોકે  િશલ્પની આ વાત ફક્ત મોટા િજનમંિદરો કે સ્થાપત્ય પૂરતી સીિમત 
નથી. નાની-નાની િશલ્પાકૃિતઓમાં પણ પોતાનો જીવ રેડી િશલ્પીઓએ જાણે 
પર્ાણનું આરોપણ કયુર્ં હોય તેવું કેટલાય િશલ્પો જોતા લાગે પણ મોટંુ –મોટંુ જોવા 
ટેવાયેલા આપણને તે બાબતનું ધ્યાન ઓછંુ પહ ચે તે એક સ્વાભાિવક વાત છે. 
અમારી રાજસ્થાન િવહારયાતર્ા દરમ્યાન આવી કેટલીય નાની રચનાઓ અમારા 
જોવામાં આવી જેમકે બેડાની ૧૦મી સદીની પર્િતમાઓ, કોરંટાજીના તોરણો, 
આબુનું શેઠ-શેઠાણીનંુ િશલ્પ અને બીજી પણ ગુરૂમૂિતર્ઓ પાદુકાઓ િવગેરે િવગેરે 
આપણે અિહं તે રચનાઓમાંથી એક પર્ાચીન પાદુકા િશલ્પ અંગે િવચારીશું.

પાદુકાઃ

આપણી ભારતીય સંસ્કૃિતમાં પરાપૂવર્થી દેવ-ગુરુના ચરણકમલની પૂજા થતી 
આવી છે. જૈન દશર્નમાં પણ પર્ભુ ઋષભદેવના પુતર્ બાહુબલીજીએ તક્ષશીલામાં 
પર્ભુના અંકુશ ચકર્ાિદથી લાંિછત ચરણયુગલનું ભાવથી પૂજન કરી તેના પર 
રત્નમય ધમર્ચકર્ બનાવ્યાની િવગત િતર્શિષ્ઠશલાકાપુરૂષ ચિરતર્માંથી મળે છે. તે 
િસવાય િવિવધતીથર્કલ્પ જેવા અનેકાનેક ગર્ંથોમાં પણ આવા પગલાઓની ન ધ 
મળે છે. પગલાના પર્ત્યક્ષપુરાવા રૂપે પાલીતાણા-આદીનાથ દાદાના પગલા, 
કિલકુંડ પાશ્વર્નાથના પગલા, ગોડીપાશ્વર્નાથના પગલાને આપણે જાણીએ છીએ.

અિહं પર્શ્ન થાય કે પર્િતમાઓની જગ્યાએ પગલાઓનંુ પૂજન શા કારણથી 
અને ક્યારથી શરૂ થયંુ હશે? જો કે પર્શ્નનો ઉત્તર િવચારવો ઘણો અઘરો છે. 
આપણે ત્યાં દેવ-ગુરૂની ભિક્તમાં ાવકોએ ક્યારેય પાછુ વાળી જોયંુ નથી તેથી 
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મૂિતર્નાં કે પૂજા-પૂજનના મોટા દર્વ્ય વ્યયને અનુલક્ષી આવા પગલા બનાવ્યા હોય 
તેવું િવચારવું યોગ્ય નથી. લૌિકક દૃિષ્ટએ િવચારીએ તો આખા શરીરમાં સૌથી 
પૂજનીય અંગ ચરણ છે. વળી સૌથી સંવેદનશીલ અંગ પણ તે જ છે. તેથી તેની 
પૂજાનું મહત્ત્વ હશે. કથાનકોમાં ઘણે ઠેકાણે પગનો સ્પશર્ કરી યોગીઓને ધ્યાનમાંથી 
જાગૃત કયાર્ની ન ધો જૈન-જૈનેતર ગંર્થોમાં મળે છે. બીજંુ એક આધ્યાિત્મક કારણ 
િવદ્વાનો એવંુ માને છે કે શરીર ઉજાર્મય છે. તે ઉજાર્નું સંકર્મણ પગનો સ્પશર્ 
કરવાથી ઝડપથી થાય છે હજુ બીજા પણ કારણો હશે તેના પર કોઇ િવદ્વાન 
પર્કાશ પાથરશે.

પગલાની િવિવધતાઃ

આપણે ત્યાં જૈન દશર્નમાં લેખસિહતના પર્ાપ્ત થતા સ્વતંતર્ પગલાઓમાં 
સૌથી પર્ાચીન પગલા પર્ાયઃ ૧૧મી સદીના છે. તે પૂવર્ના કોઇ સ્વતંતર્ પગલા 
અમારા ધ્યાનમાં નથી. કદાચ આયાગપટ્ટમાં પગલા કોતરાયા હોય તો તે ઉપરોક્ત 
સંવત્ પૂવના હોય તેવું બને. પાદુકાનું ઉત્કીણર્ન આરસપહાણથી લઇ જેસલમેરી, 
પોરબંદરી, ધર્ાંગધર્ા જેવા  કેટલીય જાતના પથ્થરોમાં થયેલું જોવા મળે છે. િકમતી 
દર્વ્યમાં સ્ફિટક, જવાહરમોહરા જેવા પથ્થરોમાં તથા સોના-ચાંદી-િપત્તળ તેમજ 
પંચધાતુમાં પણ પગલાઓનંુ િનમાર્ણ થયેલું છે. કોઈક ઠેકાણે સુખડ કે અન્ય કાષ્ઠના 
પણ પગલાઓ સચવાયા છે. આ થઈ તેના િનમાર્ણદર્વ્યની વાત. હવે તેની રચના 
(આકૃિત) અંગે િવચારીશું.

પગલાની આકૃિતનો આધાર તેની ઊંચાઈ-પહોળાઈ પણ તો છે જ સાથે 
સાથે તેની સંખ્યા પર પણ હોય છે તવંુ કહેવું અયોગ્ય નથી. કારણ કે જો એક 
જ પગલાનંુ િશલ્પ હોય તો તે નાનું હોય પણ પગલાની સંખ્યા ૨-૩-૪ એમ 
વધતી જાય તો િશલાપટ્ટનંુ માપ તેના આધારે મોટંુ-મોટંુ થતું જાય. આપણે ત્યાં 
૧,૨,૩ થી લઈ યાવત્ ૧૬,૨૪,૭૦ કે છેલ્લે ૧૪૫૨ની સંખ્યામાં પગલાવાળો 
પટ્ટ બન્યો છે ૧૪૫૨ પગલાનો પટ્ટ મોટો હોય તે સ્વાભાિવક વાત છે. અહ  
બીજી પણ એક વાત કે જો સ્વતંતર્રૂપે પગલાને ઉપસાવીને કે ઊંડા કંડારીને 
ગોળ કે ચોરસ આકારના પાષાણમાં બનાવ્યા હોય તો તે રચનાનું માપ જુદુ હોય 
અને તેવા જ પગલા જો ખૂલતા કમળની આકૃિતમાં ષટ્કોણમાં કે નવપદજીની 
મધ્યમાં ગોઠ્વ્યા હોય તો અથવા તો શતંુર્જ્યજી, િગરનાર કે સમવસરણ જેવી 
કોઈ રચનાની અંદર કંડાયાર્ હોય તો તે રચનાનું માપ સાવ િભન્ન ગણાય. પર્ાચીન 
કાળના સ્થપિતઓ પોતપોતાની કળા બતાડવા ખાતર જુદી-જુદી રચનાઓમાં 
પગલાની આકૃિત બનાવતા. જેમાંની ઘણી રચનાઓ આજે પણ રાજસ્થાનના 
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િવિવધ ગામડાઓમાં સચવાયેલી છે.

પગલા ફક્ત તીથર્ંકરોના કે સાધુ ભગવંતના હોય તેવું નથી હોતંુ. રાજસ્થાનમાં 
ઘણે ઠેકાણે સાધ્વીજી ભગવંતના પગલાઓ છે. યિતવય ના પગલાઓ છે, ૧૬ 
સતીના અને પર્ભુવીરના ૧૦ ાવકોના પગલાઓ છે. અને જેસલમેર િજલ્લાના 
લોદર્પુરમાં િજનાલયની બહાર િજનાલય િનમાર્ણ કરનાર શેઠ-શેઠાણીના માતા-
િપતાના પગલા પણ છે આમ પગલાઓનંુ ઐિતહાિસક દૃિષ્ટએ ઘણંુ મૂલ્ય આપણે 
ત્યાં જળવાયેલ છે.

પટ્ટસ્થ પગલા કલ્પસૂતર્ની બીજી વાચના (સ્થિવરાવલી)માં ઉિલ્લિખત 
મહાપુરુષોના છે. પર્ભુવીરની પાટે ીસુધમાર્સ્વામીજીથી લઈને જે પૂજ્યની 
િન ામાં આનંદપૂર મૂકામે ૫૦૦ આચાય એ ભેગા થઈ આગમોનંુ પુસ્તકાલેખન 
કયુર્ં તે ીદેવિધર્ગિણ ક્ષમા મણ સુધીના પગલાઓ આ પટ્ટમાં કોતરવામાં આવ્યા 
છે. પટ્ટમાં કેટલીક િવશેષ પરંપરાને બાદ કરતા બાકીની પરંપરા િશલ્પીએ તે જ 
સ્વરૂપે કંડારી છે. સાથે સાથે તેમના નામનો વળી િશષ્ય તરીકેના નંબરનો આંક 
પણ બાજુમાં  જ ઉત્કીણર્ કય  છે. પટ્ટની લંબાઈ ૪ ફૂટ અને પહોળઈ ૧૨/૨ 
ફૂટ છે. િચતર્માં પટ્ટના વચ્ચેના ભાગમાં જે િતરાડ દેખાય છે ત્યાંથી પટ્ટ બે ટુકડા 
થયો હતો તેથી ત્યાંના અક્ષરો પણ કપાઈ ગયેલા દેખાય છે. કુલ થઈને પટ્ટમાં 
૧૦૭ પગલા છે. જેમાં ૧૦૦ પગલા ગણધરાિદ સાધુભગવંતના તેમજ ૭ પગલા 
સેણાિદ સાધ્વીજી ભગવંતના છે. એવંુ કહેવાય છે કે પટ્ટરચનાકારે એવું કૌસલ્ય 
વાપરી પટ્ટની રચના કરી છે કે મોટા ગુરુભગવંતના પગલામાં તમે પક્ષાલ કરો 
તો તેનું નવણ જળ ફક્ત તેમના િશષ્યપિરવારના પગલા તરફ જઈ બહાર િનકળી 
જાય અન્ય પગલામાં ન જાય જો કે વાસ્તિવક રીતે આવું હોવું પટ્ટ જોતા શક્ય 
નથી લાગતંુ. પટ્ટમાં પગલા િસવાય અષ્ટમંગલનું, જુદા-જુદા પર્કારના ૬ અને ૮ 
પાંદડીવાળા પુષ્પનું પણ િચતર્ણ થયંુ છે. પટ્ટની રચના કોણે? કઇ સાલમાં? કયા 
ગુરુ ભગવંતની પેર્રણાથી કરી તેવો નાનો સરખો પણ લેખ પટ્ટમાં કંડારાયો નથી. 
અમારા અનુમાન મુજબ આ પર્માણેની િશલ્પકળાનો ઘણો ખરો િવકાસ ૧૫મી-
૧૬મી શતાિબ્દમાં વધુ થયો તેથી પટ્ટની રચના પણ તે ગાળામાં જ થઈ હશે. 
લેખના અક્ષરના મરોડો પણ એવંુ જ અનુમાન કરવા પેર્રે છે. છતાં આ અંગે કોઇ 
િવદ્વાન િવશેષ ધ્યાન દોરે તેવી આશા છે. છેલ્લે એક વાત ચોક્કસ કે પર્ભુવીરની 
કલ્પસૂતર્ોક્ત પરંપરાનો િનદશ કરતો ભારત માતર્માં આ એક માતર્ પટ્ટ હશે જે 
ખરેખર આપણા માટે ગૌરવની વાત છે.





બાલિશક્ષા
( ાચીન ગુજરાતી સં કૃત યાકરણ)

પંિડત લાલચંદ ભગવાનદાસ ગાંધી
ીમંત સરકાર નામદાર સયાજીરાવ મહારાજા સાહેબની આજ્ઞાથી સ્વ. 

સાક્ષર ચીમનલાલ ડાહ્યાભાઈ દલાલ ઇ.સ. ૧૯૧૬ના સપ્ટબરમાં જેસલમેરના 
જૈન ભંડારો તપાસવા ગયા. તેની ન ધ કરી તેઓ ડીસમ્બરમાં પાછા ફયાર્. તેમણે 
કરેલી ન ધને તેઓ વ્યવિસ્થત રૂપમાં મૂકી પર્ગટ કરી શકે તે પહેલાં તેઓ અવસાન 
પામ્યા. તેના સંપાદનનું કાયર્ મારે હાથ આવ્યંુ, અને તે ગાયકવાડ ઓરીએન્ટલ 
સીરીઝના પચીસમા નંબર તરીકે પર્િસદ્ધ થઇ ચૂક્યું છે. આ સૂિચમાં બાલિશક્ષા 
નામના એક ગંર્થનો ઉલ્લેખ છે. તે ગંર્થ ભાષાશાસ્તર્ની દૃિષ્ટએ અત્યંત ઉપયોગી 
હોવાથી તેનો પિરચય પર્સ્તુત લેખમાં કરાવવા ઇચ્છંુ છંુ.1‘બાલિશક્ષા’ની કાગળ 
પર લખાયેલી તર્ીશ પતર્વાળી એક પર્િત જેસલમેરના ‘બડા ભંડાર’ના નામથી 
ઓળખાતા ભંડારમાં છે. તે પરથી સદ્ગત દલાલે ન ધેલ આદં્યત ભાગ ‘જેસલમેર 
ભાં. સૂચી’ (પૃ.૪૫)માં પર્કટ કરવામાં આવ્યો છે. ‘બાલિશક્ષા’ એ નામ ઉપરથી 
તો સામાન્ય રીતે લોકો એમ જ કલ્પના કરે કે-‘એમાં કાંઇક બાલકો માટે િશક્ષા 
હશે,’ પરંતુ અિહं બાલ શબ્દ ‘શબ્દ અપશબ્દના અનિભજ્ઞ’ અથવા ‘શબ્દશાસ્તર્ના 
અનભ્યાસી’ િકંવા ‘સંસ્કૃત વ્યાકરણના પર્ાથિમક અભ્યાસી’ એવા અથર્માં વપરાયેલ 
છે. જેમ અનુભૂિતસ્વરૂપાચાયર્ની સારસ્વતી પર્િકર્યાના પર્ારંભમાં ‘बालधीवृि  
िस ये’ માં મૂકાયેલ બાલશબ્દનો અથર્ કરવામાં આવે છે, તેમ અિહं પણ 
સમજવાનંુ છે. ગર્ંથકતાર્નો પર્ારંભમાં મંગલ, અિભધેયાિદ શ્લોક આ પર્માણે છે-

“ ीम न वा परं ब्र  बालिशक्षां यथाक्रमम ्।
सकें्षपाद् रचिय यािम कात त्रात ्सा(शा)वर्विमर्कात ्।।१।।”

શ્લોકના પહેલા ચરણમાં સવર્ દશર્નોના અભીષ્ટ પરમ બર્હ્મને નમસ્કાર કરવા 
રૂપ મંગલ કરી ‘આ ગંર્થ સવર્ મતાનુયાયીઓને ઉપાદેય છે.’ એમ ગંર્થકારે ધ્વિનત 
કયુર્ં છે. બીજા ચરણમાં ‘બાલિશક્ષા’ અિભધેય સૂચવ્યું છે, તેને ઉત્તરાધર્થી િવશેષ 
સ્પષ્ટ કયુર્ં છે કે-‘શવર્વમાર્ના કાતંતર્ પરથી સંક્ષેપથી હું રચીશ.’ આથી ગંર્થકતાર્નો 
આશય સમજી શકાય તેમ છે.

આ ગર્ંથનું પર્માણ કેટલંુ છે, ગર્ંથકતાર્ કોણ છે, ગર્ંથ ક્યારે રચાયો વગેરે સંબંધમાં 
ગર્ંથકારે સ્વયં તેના અંતભાગમાં-પર્શિસ્ત-પદ્યોમાં સૂચવ્યું છે.

“सदोपकायार्त ्सा याद( योऽ)यं लक्षणद्र यसगं्रहः ।
साद्धार् दशश यंकोऽ यक्षयः तात ्तदिथर्नाम ्।।१।।

1. (પંિડત લાલચંદના પર્ાસ્તિવક ભાગનો ઉપર સાર આપ્યો છે.સં.)
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मंुचंित मुक्ता जलज तवोऽिप वा य भसां त लिलतं न तेषाम ्।
य चोपला अ यमृतं व ते तद् वि गतं च द्रमसः कराणाम ्।।२।।
सतां प्रसादः स िह य मयािप ीमालवं येन कृितः कृतेयम ्।
साढाकभूठक्कुरकूरिसहंपुते्रण षट्ित्रित्रयुतैकवष ।।३।।
बहूिन शा ािण िवलोक्य तावद् िविनिमर्तेयं महतोद्यमेन ।
सशंोिधता सिद्भरथािप शो या स लक्षणं क्षोदसहं स ए(तदे)व ।।४।।
यावद् ध े गगनसरसी राजहंसप्रयातं
मे ािग्नवर्रिदनवधूशवर्रीमंगलािन ।
तावद् बोधं भुिव िवदधती बालिशक्षा सदैषा
जीयाद् योगादितमितमतां वधर्मानािधक ीः ।।५।।”

ભાવાથર્ઃ- સદા ઉપકારી હોવાથી આ લક્ષણ-દર્વ્યનો સંગર્હ સાધવા યોગ્ય 
છે, તે સાડા અઢારસો (૧૮૫૦ શ્લોક સંખ્યા)થી અંિકત હોવા છતાં પણ તેના 
અિભલાષીઓને અક્ષય હો. ૧.

જલજંતુઓ પણ મોતી મૂકે છે, તે પર્ભાવ સ્વાિત (નક્ષતર્)ના પાણીનો છે, 
તેમનો નથી. પત્થરાઓ (ચંદર્કાંતમિણઓ) પણ અમૃત ઝરે છે, તે પર્ભાવ ચંદર્ના 
િકરણોનો છે. ૨.

તમે જ ીમાલવંશમા ંઉત્પન્ન થયેલ સાઢાકભૂ (પતુર્) ઠકકરુ કરૂિસंહના પુતર્-ેમ 
પણ આ જે કૃિત [િવ.સં.] ૧૩૩૬ વષ કરી છે, તે સજ્જનોનો જ પર્સાદ છે. ૩.

બહુ શાસ્તર્ોનું િવલોકન કરીને આ મ્હોટા ઉદ્યમથી રચવામાં આવી છે. 
સજ્જનોએ એનંુ સંશોધન કયુર્ં છે, તો પણ એને શુદ્ધ કરવી. ક્ષોદસહ તે જ 
સલ્લક્ષણ છે. ૪.

જ્યાં સુધી ગગનરૂપી સરોવર રાજહંસ (સયૂર્, ચંદર્)ના પર્યાણને ધારણ કરે છે, 
અને મેરુ તથા અિગ્ન (?)  િદનરૂપી વર અને રાિતર્રૂપી વધૂનાં મંગલોને ધારણ કરે 
છે, ત્યાં સુધી પૃથ્વી પર સદા બોધ કરતી આ બાલિશક્ષા અિતમિતમાનોના યોગથી 
વધતી અિધક ી (શોભા, લ મી) વાળી બની જયવંતી વત  રહો. ૫.

ઉપર દશાર્વેલ આદ્યંત જોવાથી એવો ખ્યાલ આવી શકે કે “કાતંતર્પરથી 
સંક્ષેપમાં રચાયેલ આ સંસ્કૃત વ્યાકરણ હોવંુ જોઇએ.” પરંતુ એ ઉપરથી ભાગ્યે જ 
કોઇ સમજી શકે તેમ છે કે ‘ઔિક્તકની પદ્ધિતનંુ તત્કાલીન ગૂજરાતી ભાષાથી 
શીખવાનું એ સંસ્કૃત વ્યાકરણ હશે.’

‘બાલિશક્ષા’ એ નામ ઉપરથી મ્હને કંઇક િવચાર આવ્યો કે નાગરી 
િલિપના અક્ષરોને જેમ ‘બાલબોધ’ તથા ભાષાનુવાદને જેમ ‘બાલાવબોધ’ તરીકે 
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ઓળખવામાં આવે છે, મહારાષ્ટર્ી ભાષાથી સંસ્કૃત શીખવાને જેમ ‘બાલબોિધની’ 
રચાયેલ છે, તેમ આ પણ કદાચ લોકભાષાથી શીખવાનંુ સંસ્કૃત વ્યાકરણ હશે એવી 
િજજ્ઞાસાથી એ ગંર્થ તપાસવા મ્હને ઈચ્છા થઈ, પરંતુ આ ગંર્થની પર્િત અન્યતર્ 
મળવી દુલર્ભ જણાઇ. સદ્ભાગ્યે વયોવૃદ્ધ જૈન મુિનરાજ ી હંસિવજયજી 
મહારાજના સંગર્હમાંથી અહ ના જૈન જ્ઞામંિદરમાંથી એ ગંર્થની પર્િત મ્હને મળી, 
કે જે પર્િત તેઓ ીએ િવ.સં. ૧૯૫૦માં જેસલમેરના ચાતુમાર્સ દરમ્યાન ત્યાંના 
આદશર્ પુસ્તક ઉપરથી નવી લખાવી લીધી હતી. જો કે આ પર્િત કેટલીક જગ્યાએ 
અશુદ્ધ છે, તો પણ મૂળ ગંર્થની ભાષા તેમાં સારી રીતે સચવાઇ રહેલી જણાય 
છે. તેનો અંતભાર્ગ તપાસવાથી તે ગંર્થમાં રહેલી તત્કાલીન ગૂજરાતી ભાષા તરફ 
મ્હારંૂ ખાસ લ ય ખચાયું, હું ધારંૂ છંુ કે-પર્ાચીન ગૂજરાતી ભાષાના અભ્યાસીઓને 
આથી કંઈક નવું જાણવા-િવચારવાનું મળશે.

પર્સ્તુત ગંર્થના પર્ારંભમાં કતાર્એ બીજા બે શ્લોકો મૂક્યા છે, તેમાં આ ગર્ંથના 
જે આઠ િવભાગોમાં િવભિક્ત કરેલ છે, તેનાં નામો તથા આ ગંર્થની ઉપયોિગતા 
માટે જણાવ્યંુ છે. તે શ્લોકો આ પર્માણે છે.

“आदौ सजं्ञा ततः सि धः यादयः कारकािण च ।
समासा योिक्तिवज्ञानं सं कार यादय तथा ।।२।।
इ य प्रक्रमोपेतामेतां कुवर् तु दृ्गहे ।
कात त्रभा कराभावे यथा दीपि यं जनाः ।।३।।”

ભાવાથર્ઃ-૧ સંજ્ઞાપર્કર્મ, ૨ સંિધપર્કર્મ, ૩ સ્યાિદપર્કર્મ, ૪ કારકપર્કર્મ, ૫ 
સમાસ પર્કર્મ, ૬ અન્યોિક્તિવજ્ઞાન પર્કર્મ, ૭ સંસ્કાર પર્કર્મ અને ૮ ત્યાિદપર્કર્મ 
એમ આઠ પર્કર્મોથી યુક્ત આ બાલિશક્ષાને કાતંતર્-સૂયર્ના અભાવમાં દીપ ી સદશ 
સમજી હે જનો! આપ હૃદય-ગૃહમાં સ્થાપન કરો. ૨,૩.

પૂવ ક્ત પર્શિસ્તપદ્યોમાં જો કે કતાર્નું નામ જોવામાં આવતું નથી, પરંતુ 
પર્કર્મોના અન્તમાં સંગર્ામિસंહ નામ જોવામાં આવે છે.1

િવ.સ.ં ૧૫૨૦માં ‘બિુદ્ધસાગર’ નામના સવર્માન્ય અત્યુપયોગી ગંર્થના 
રચનાર, મહમ્મદ ખીલજીના માનીતા િવશ્વાસપાતર્ ભંડારી, લ મી અને સરસ્વતીના 
કપૃાપાતર્, માંડવગઢના પર્િસદ્ધ ઓસવાલ કિવ સંગર્ામિસહंથી પર્સ્તુત બાલિશક્ષાકાર 
સગંર્ામિસહं િભન્ન છે, એ ઉપયુર્ક્ત પર્શિસ્તમાં સચૂવાયલે રચનાસમય, ગંર્થકતૃ્પિરચય 
ઇત્યાિદથી સ્પષ્ટ સમજી શકાય તેમ છે. િવશેષમાં આ ગર્થંકાર એક સ્થળે કણર્દવેરાજાના 
ઉજ્જવલ યશની પર્શંસા કરે છે. જૂઓ-
1. (इित ठ. संग्रामिसहंिवरिचताया ं बालिशक्षाया ं संस्कारप्रक्रमः । “वेदाः प्रमाणं स्मतृयः प्रमाण 

धमार्थर्यकंु्त वचनं प्रमाण ्।। श्री कणदेवस्य नरािधपस्य शुभं्र यशः केवलमप्रमाणम ्।।” બાલિશક્ષા 
(કારકપર્કર્મ, ૫-૧૨)
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આ કણર્દેવ કયા તે હજુ િવચારવાનું છે. ગર્ંથકાર ીમાલવંશના હતા, પર્ાયઃ તે 

જૈન હશે, પરંતુ તે માટે િનણર્યરૂપમાં કંઇ કહી શકાય તેમ નથી. તેઓ ‘ગૂજરાતના 
વતની હોવા જોઈએ’ એમ તો આ ગંર્થમાં વપરાયેલ ભાષા ઉપરથી અનુમાન કરી 
શકાય તેમ છે. વૈશ્યો પણ િવદ્વાન થઇ ગયા છે અને તેમણે પણ સાિહત્યસેવામાં 
અમુક અંશે ભાગ લીધો છે એ આ ગંર્થ જોવાથી િવશેષ સ્પષ્ટ જણાઈ આવે છે.

ગર્ંથકારે પર્શિસ્તમાં જણાવ્યંુ છે કે-‘આ બાલિશક્ષા બહુ શાસ્તર્ોનું િવલોકન 
કરી રચેલી છે.’ તે તેમાં મૂકેલાં શંૃગારિતલકાલંકાર, કુમારસંભવ, માઘ વગેરેનાં 
ઉદાહરણોથી પર્માિણત ગણી શકાય તેમ છે.

અપભંર્શ ભાષા પયર્ંત પર્ાચીન ષડ્ભાષાનંુ સાંગોપાંગ વ્યાકરણ રચનાર, 
સુપર્િસદ્ધ ગંર્થકાર ીમદ્ હેમચંદર્ાચાયર્ના સ્વગર્વાસ (િવ.સં. ૧૨૨૯) 
પછી લગભગ સો વષ, ગૂજરાતીથી હૈમવ્યાકરણનંુ સંિક્ષપ્ત જ્ઞાન કરાવનાર 
કુલમંડનસૂિરના મુગ્ધાવબોધ ઔિક્તકની રચના (િવ.સં. ૧૪૫૦) પહેલાં લગભગ 
સો વષ, ગૂજરાતમાં મુસલમાની રાજ્ય મંડાયંુ (િવ.સં. ૧૩૬૫) તે પહેલાં તર્ીસેક 
વષર્ પહેલાં-આજથી સાડા છસો વષર્ ઉપર ગૂજરાતી ભાષાનંુ સ્વરૂપ કેવા પર્કારનું 
હતું? વતર્માનમાં પર્ચિલત ગૂજરાતીથી તે કાળની ગૂજરાતીમાં કેટલો અને કેવા 
રૂપમાં ફેરફાર હતો એ િવષયમાં ઘણો સારો પર્કાશ પાડી શકે તેવો આ ગંર્થ છે. 
તેથી તેના જૂદા જૂદા પર્કર્મમાં વપરાયેલા શબ્દો સંગૃહીત કરી વાચકોની જાણ માટે 
અિહं દશાર્વું છંુ.-

૧ સંજ્ઞા પર્કર્મમાં- સ્વર કેતા ૧૪, સમાન કેતા ૧૦, સવણર્ ૧૦, સ્વ ૫, 
દીઘર્ ૫, નામીઆ સ્વરો ૧૨, સંધ્યક્ષર ૪, વ્યંજન ૩૩, વગર્ ૫, કચટતપ, અઘોષ  
૧૩, ઘોષવંત ૨૦.

િલंગુ ૩ પુિલ્લंગુ , સ્તર્ીિલंગુ, નપંુસકિલंગુઃ ભલુ પુિલंગુ, ભલી સ્તર્ીિલंગુ, 
ભલું નપુંસકિલंગુ.

3 સ્યાિદપર્કર્મમાં- િસ એકવચનું, ઔ િદ્વવચનુ, જસ્ બહુવચન.
૪ કારકપર્કર્મમાં- પતર્ ૧૩ માં अथ पर्त्येकં िवभिक्तपर्ाि माह- કરઈ, 

િલયઈ, િદયઈ इत्यादौ वतर्माना।
કીજઇ, દીજઈ, લીજઈ इत्यादौ वकर्ोत्कौ कमर्िण वतर्मानाया 

आत्मनेपदम्।
કિરજે, લેજે, દેજે इत्यादौ एकारांतवचने स मी।
કિર, લઈ, દઈ इत्यादौ अनुमित पंचमी।
કીજઉં, દીજઉ, લીજઉ इत्यादौ कमर्ण्यात्मनेपद।ं
કીધઉં, દીધઉં, લીધઉં इत्यादौ परोक्षा स्तन्य तन्यौ च।
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કાિલ કીધઉં इत्यादौ स्तन्येव, न परोक्षा तन्यौ।
આજુ કીધઉં इत्यादौ अ तनी, न परोक्षा- स्तन्यौ।
મ કીરીસ (કિર) મ લઈ, મ દઈ, મ કિરિસ, મ લેિસ, મ દેિસ इत्यादौ 

माशब्दयोगेऽ तनी।
મે કીધુ, મે લીધુ, મે દીધુ इत्यादौ कमर्िण।
જઈ કરત, જઈ લેત, જઈ દેત, इत्यादौ िकर्याितपि ः।
જઈ કીજત, લીજત, દીજત इत्यादौ कमर्िण िकर्याितप ेरात्मनेपद।ं
કિરિસઈ, લેસ(િસ)ઈ, દેિસઈ इत्यादौ  નહ  કરઈ, નહ  િલયઈ, નહ  િદયઈ 

इत्यादौ भिवष्यंती।
કીિજિસઈ, લીિજિસઈ, િદિજિસઈ इत्यादौ નહ  કીજઈ, નહ  લીજઈ 

इत्यादौ च कमर्िण भिवष्यन्त्यात्मनपदम।
કાિલ કિરસઈ इत्यादौ स्तनो।
િશતર્ુ િજિણસઈ, વષર્ શયુ(સઉ)જીિવસઈ इत्यादौ आशीयुर्के्त 

भिवष्यितकालः
अथ कृत्यपर्त्यपर्ाि माह-
કરતઉ, લેતઉ, દેતઉ इत्यादौ कतर्िर वतर्माने शतृङानशौ।
કીજતઉ, લીજતઉ, દીજતઉ इत्यादौ कमर्ण्यानश्।
કરણાહરુ, લેણાહરુ, દેણાહરુ इत्यादौ वतर्माने वुण्-तृचौ।
કીધઉં, દીધઉં, લીધઉં इत्यादौ अतीते िन ा।
કરીઉ, લેઉ, દેઉ इत्यादौ क्त्वा।
કિરવા, લેવા, દેવા इत्यादौ तुम्।
કરી જાપંુ પઢી સકઉ, કિરવઉ, લેવઉ, દેવઉં इत्यादौ कमर्िण त ानीयौ।
કરણાહરુ, લેણાહરુ इत्यादौ भिवष्यित काले....
अथ िवशेषपर्त्ययपर्ाि माहः- કરાવઈ, કરાિવવઉં, કરાિવસઈ, કરાવતઉ, 

કરાવી, કરાિવવા इत्यादौ इनं तात्...पर्त्ययाः।– (उिक्तपर्कर्मः ष ः)
૭મા સંસ્કારપર્કર્મમાં લગભગ ૬૦૦ શબ્દો તે કાલની ગૂજરાતી ભાષાના 

દશાર્વ્યા છે, જેમાં િકર્યાપદોનો બહોળો ભાગ છે; તે શબ્દો સાથે તેના સંસ્કૃતપયાર્ય 
શબ્દો ગર્ંથકારે જ મૂક્યા છે. તેથી તેને એક રીતે અકારાિદકર્મ િવનાનો ‘પર્ાચીન 
ગૂજરાતી-સંસ્કૃત કોશ ઓળખાવી શકાય તેમ છે. તે કોશ અિહं દશાર્વું છંુ.
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ાચીન ગુજરાતી-સં કૃત શ દકોશ

(િવ.સં. ૧૩૩૬ માં રચાયેલ સંગર્ામિસंહની બાલિશક્ષામાંથી સંગૃહીત)
આજુ अ  કાલી कल्ये પરમ परे िव
અજૂણનું अ तनं કાલૂણઉં कल्यतनं નહીતના વા (?) नो चेत्
િલગઇ पर्भृित, आरभ्य પાષઇ िवना, ऋते તાંઉ तावत्
મુિહયાં मुधा િધમ यथा િતમ तथा 
એક વાર एकदा સવઇ વાર सवार्द, सदा જિહયા यदा, यथा
તિહયાં तदा, तदान  કિહયાં कदा અનેરી વાર अन्यदा
કીહાં कं्व, कुतर् જીહાં यतर् તીહાં ततर्
ઇહાં अतर् અને તઇ अन्यतर् સગલઇ सवर्तर्
િતમઇ तत्काले ઝટકઇ झिटित માહરઉં मदीयं
તુમ્હારું युष्मदीयं અમ્હારઉં अस्मदीयं સરીખઉ सदशृः
િકસઉ कीदशृः િજસઉ यादशृः િતસઉ तादशृः
ઇસઉ ईदशृः યસઉ यादशृः અનેસઉ अन्यादशृः
તૂ સરીષઉ त्वादशृः મૂ સરીષઉ मादशृः િતસ तिह
જેતલંુ यावन्मातर्ं તેતલંુ तावन्मातर्ं કેતલંુ िकयन्मातर्ं
અરહુ आवार्क् પરહુ परतः પાષિલ परी(िर)तः
બાિહિર बिहः, बा ं ધુિરલું आिदमं છિહલઉં अंितमं
એકપિર एकदा િબહુપિર ि धा इत्यािद છિહंપિર षोढा
અનેકપિર अनेकधा, बहुधा સવેિહપિર सवर्था અહુણઉ एषमः
પુરુ परुत् ઉગમુગઉ अवाग्मुकः ઝડઝાંષસઉં बवलध्वांक्षकः
ઉધધલુ उधू ( )िलकं વરગંડ वराधपर्(रपक्ष)काः જાનુતર્ यज्ञयातर्ा
જાનાવાસઉ जन्यावासकः ષકઉડઉ एकतेिडकः ઘુઘટઉ अवगंुठनं
વલાિણગ वािदिन અઉડક્ अपराख्या આહર જાહર एिहरे यािहरे
ચાંિદર્ણંુ चंिदर्कालयं ધણીવઉ धन्यावयः મેરાઈઉ मे राज्यकं
વાદલુ वािरदपटलं અભાષ(િભષે)ઉ अभ्युक्षणं ઊલકઉ उदकोदचंनं
પછોકઉ प ादोकः ઉપવાસીઉ उपोिषतः ઝામલું ध्यामलं
િહયાિવઉં हृदयािपर्तं દાણીं ધણી ऋिणतः હેવઉ हवेाकः
અગીઠઉં अिग्नपीठं ફૂટરું स्फुटतरं ઊઘડ દૂધડઉં उ टदघुर्टं
ઉંચીફાડ िव फाटका (?) િનલષણઉ िनलर्क्षणः ગોલ गवेला (?)
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અહ ણઉં अधेनुकं ઉપરે થાઈ उपिरस्थाई(थी) રઉડઉ रावाट (?)
અંધામ ચી अंधमीिलका કાંસી कचाकषर्णी ઓલાિણ अवलंिबनी
હાથીયારુ हस्ताधारः (ક)ઉસીસઉં किपशीषर्कं ગોગીડઉ गोकीटः
ઉલ उपालयः િનકઉ िनष्कः કલ્હોડઉ कलभोत्कटः
આલીગારુ आलीककारः વાનયતઉ वणार्य ः () पादघातः
દીહદીવી िदनदीिपका ભુરાઈ भूतराजः ભજવાડ भंगपातः
પડાઈ पतािकका વાકચકૂકવઉં वकर्कुब्जं વાલાલંુિછ केशाकेिश
પેલાવેિલ पेर्रापर्ेिर િવયાિરઉ िवपर्तािरतः િજગીસા िजघृक्षा
છેતિરઉ छलांतिरतः દર્ડબડાિહઉ पर्वकघािततः પલકુ पर्लुब्धः
અલજઉ उत्कंठा ખાજહલઉ खा फलं મહરુ मह रः
પીજહલઉ पो (पेय)फलं િલહાચ્છોહ लब्धोत्साहः ઊચલઉ अपिरिचतः
આકડઉ उत्कटः વાઉલઉ वातार्लयः ફાંિટઉ पािततः
ઉજાણી उ ािनका કડઅડઉ का किठनः દેષાિવઉ दृ ापेक्षा
ભોગલા भुजागर्ला અસરાિહઉં आशर्यं અઉડીગઉ अपमागर्गः 
વલીઉ ावृत्य, ाघु  જૂઉ पृथक्
તાહરું त्वदीयं, भवदीयं ઉસીઆલુ अस्पृ ालयं
મસાહણી महासाधिनका આષંડલી अक्षपटिलक(का)
છીડિણ िछदर्ािद(द)िटनी નષણીયાસુ िनःक्षीणकमार्
બલબલીઉ वचालः, वाचाटः ફુઈપાહઈઉ िपतृष्व ीयः
મિસહાઈઉ मातृष्व ीयः પાહૂઆલી पादपर्हािरणी
પાણઉનું षा(खा)दनस्थानं મુખમુિખ मुख्यमुख्यता
રાઉલવાયુ राजकुलाय ः થંૂ(ધૂં)બાથૂં (ધૂં)િબ मु ामुि
વરાંિસઉ िवपयर्स्तः પચ્છાિહયઉ प ाद ्हृदयं
િહવડાનું आधुिनकं, सांपर्तीनं ઊથૂયાયનંુ (?) ऊच थुयमानं (?)
એતલંુ एतावन्मातर्ं, इयन्मातर्ं તુહ્મ (મ્હ) સરીષઉ युष्मादशृः
અમ્હ સરીષઉ अस्मादशृः  સવિહ ગમા समंतात्, सवर्तः
જડપણઉં जडता, जजत्वं, जा ं અરીરમ अपरे ुः,अन्यिस्म हिन
િહવડાં इदान , अधुना, संपर्ित, सांपर्तं
રતઉ પરતઉ आकृत्या पर्ाकृत्या च िपतृसदशृ-બાપ સરીષઉ

ઇિત સં કાર કર્મે થમ તદક્ષરાિદસં કારઃ
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અથ િકર્યા 
ચ ચૂઇ चीतः कृ (चीत्करोित)
હાલઇ ચાલઇ चलित તુર્ટઇ तर् ित, तु (तर्ु)टित
નાસઇ नश्यित, पलायते ભીષઇ िभक्षित(ते)
તર્ાસઇ तर्स्यित, तर्सित સેવઇ सेवत्, भजित, शर्यित
વાપરઇ ािपर्यते, ापृणोित વીષરઇ िविकरित, िविक्षपित
સામ(સમા)રઇ समः िकरित પીઠ(ડ) રઇ िपच्च(पीड)यित
ખંડુ(ખજુ) હાલઇ ष(ख)जयित હ ડા(ડો)લઇ आंदोलयित
ન દઇ िनंदित, जुगुप्सते, गहर्ते બીહાવઇ भापयते, भीषयते
કડચ્છઇ किटस्थ (?) यित કરડઇ કાટઇ कंृतित
લાષઈ अस्यित, िनरस्यित, िनः વીછલઈ वेस्तु (िवक्षालयित)
ઘાતઇ िनिक्षपित, पर्िक्षपित ખરવલ (?)ઇ अपिस्करित
િચણઇ िचनोित, िचनुते સાચઇ संिचनुते, संिचनोित
હુઅઇ भवित, जायते પઢઈ अधीते, पठित च
માયઇ माित, िममीते જુડઈ युिनिक्त, युंके्त
રુધઇ रुणि , रंु  े ફાંતુરીઇ(?) स्फूजर्ते
વવણ (વેવ)ઇ यते... પોઅઇ पर्ात् वौ (पर्बयित)
પેલઇ नुदित, पर्ेरयित રમઇ कर्ीडित, दी ित, रमते
રોઅઇ रोिदित, पिरदवेयित લભ (ભેલ)ઇ िमशर्यित
ઝાંખઇ झाष(?)ित બૂડઇ बुडित, मज्जाित
ઊનૂઆઇ  उत्कर्ना (?)ित લુણઇ लुनाित, ते
આંબઇ पर्ा ोित, घेट(?)ित ઘટઇ संभवित, घटते
સ્પધ્ધર્ઇ स्वधर्ते, िमष(?)ित વાસઇ  वास्यते तामर्चूडः
કુથઇ कुथ्यित, कुथ्नाित મથઇ मथ्नाित, मथित
િસણિમણઇ शनैिमर्नोत्यब्दः વ(બ)સબસઈ बहु स्पंदित भूः
કુરમાઈ..... .....क्लाम्यित ટલવલઈ टलद ्तर्सित
ગલઅલઇ गलद ्गलित દર્ંફોડઇ दर्तुं स्फोटयित
ધંધોલઇ धर्ुतं धूनयित ઊવોઢઇ दः (उ े ते)
પરાક(સ)ઇ परे परः(?) ચડઈ चटित, आरोहित
કલકલઇ कलं क्वणित જુણ(?)ઇ जुहोित
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ગૂચ(?)ઇ गुवित િલઅઇ आद े, गृहणाित
નીઠઇ िनः (िनित ित) િકરિગરઇ िकल िगलित
વષાણઇ ाख्यानयित વાવલઈ वपित, वपते च
લેઅઇ पर्ापयित, नयित પચારઇ पर्त्यु ारयित
ષાજુઅઇ कंडूयित, ते િનવીજઇ िनिवर्ध्युित(?)
મરઇ िमर्यते, िवप ते કુપઇ कुप्यित, कुर्ध्यित
ફડફડઇ पटपटायते ध्वजा કડકડઈ कटकटायते चकु्षः
કુદકુઅઇ कुत्परः (कुत्कूदर्ते) તર્ડતર્ડઇ तृवटतर्ित(?)
લોટઇ लु ित, लोटित ફડઇ फ(स्फ)टित
ઊપડઇ उदः (उत्पतित) આવઈ आङः (आवतर्ते)
માં(સં)કઇ मं(शं)कते પલવઈ पर्लुप्य (?)ित
ઊભૂઆ(?)ઇ उ वित િગલિગલાવઈ िकल िगलायित
ઊહીઇ अपसरित, िवरमित ગંધાઅઈ गंधायते, गंधयित
િષંસઇ शंर्(सर्)सते સૂજઇ स्व( )यित(ते)
પુહઈ છેકઈ छतः करोित ફૂંકઈ फूतः (फूत्करोित)
જાિક जातः (जात्करोित) ચૂકઇ चूतः (चूत्करोित)
યૂકઇ यूतः (यूत्करोित) થૂંકઇ (थूत्करोित), िन ीवित
ભેટઈ सभाजयित વીનવઇ िवज्ञपयित પરીછઇ परीच्छित
િનઉંજઇ िनयंतर्यित ઊષેલઇ उत्कीलयित પાલુઅઇ पल्लवयित
થીજઇ स्त्यायते રહઇ र (?)િત ફરકઇ स्फ(स्फु)रित
આરભંઇ आरभते િજણઇ िवजयते બૂઝઇ बुध्यते
સીષઇ िशक्षते વેવઇ यित આપઇ अपर्यित
વરસઇ वषर्ित કુસણઇ कृष्णाित ઘાસઇ घषर्ित
શીષવઇ अनुशािस्त િવણસઇ िवनश्यित િવમાસઇ िवमृशित
પરા(પા)મઇ पर्ा ोित નાહઇ ाित સરઇ (सरित)
બાંધઇ ब ाित પિડવચઇ पर्ितविक्त બીહઇ िबभेित
ઉલ્લ ચઇ उल्लंचित થવઇ स्थगयित નાંષઈ  िक्षपित
ધોઅઈ पर्क्षालयित છઉંટઇ आिक्षपित સંઘૂષઇ संघुक्षते
અમાયઇ अमायते (?) પુઢઇ पर्ौढायते ચંૂટઇ अविचनोित
અઉગનાઇ अपकणर्यित ઊજાલઈ उज्ज्वलयित પર્ાસુઇ पर् ुते
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ચૂયઇ पर्च्योतित-ते ાદઇ हर्ादते ગાંઠઇ गंर्थते 
ભીજઇ िक्ल ते ધ્યાયઇ ध्यायित ઊકલઇ उत्कषर्ित
લૂહઇ पुंसयते ષીલઇ कीलित ઊમટઇ उन्मज्जित
વીધઈ िवध्यित આિલंગઇ आिलंगित લાડઇ ललित
પંઝેલઇ परामृशित બલઅલઇ बलाल्ललित ધ્યાવઇ ध्यायित
મનાવઇ सान्त्वयित દર્ઉડઇ दर्तुाटयित ઢીલઇ िशिथलयित
વમઇ वमित લહઇ लभते કુઇ कर्ोशित
ક ગાઇ कोकायते િફણઇ स्पृहायते ષોડાઅઇ षंजायते
િવઘટઇ िवघटते સીઝઈ िसध्यित સૂઝઇ शुध्यित
ઊજાઇ उ ाित માનઇ मन्यते ફરલાવઇ क्वणयित
અલૂઝઇ अलमुज्झित પિહરઈ अलमुज्झित પર્સાજઇ पर्िस्व ित
પડઇ पतित પર્દુઇ पर्भृज्जित ઝૂઝઇ यु ित
વ ટઇ वे ते ષાસઈ कासते વીસમઈ िवशर्ाम्यित
નીસમઇ नेः તજઈ त्यजित માંજઇ माि र्
ડસઇ दशित (ગાજઇ) गजर्ित ગાયઈ गायित
તજઈ त्यजित માંજઇ माि र् ડસઇ दशित
(ગાજઇ) गजर्ित ગાયઈ गायित િવગર્હઇ (िवगर्हित)

(पुरातत्त्व, िव.सं. १९८१, गुजरात पुरातत्त्वमंिदर अहमदाबाद से आभार सिहत)
(વધુ આવતા અંકે...)

क्या आप अपन ेज्ञानभंडार को समदृ्ध करना चाहत ेहैं?

आचायर् श्री कैलाससागरसूिर ज्ञानमंिदर, कोबा के पास आगम, 

प्रकीणर्क, औपदेिशक, आध्याित्मक, प्रवचन, कथा, स्तवन-स्तिुत 

संग्रह आिद अनेक प्रकार के प्राकृत, संसृ्कत, मारुगूजर्र, गुजराती, 

राजस्थानी, पुरानी िहन्दी आिद अनेक भाषाओ ं में िलिखत िविभन्न 

प्रकाशको ं द्वारा प्रकािशत अितिरक्त पुस्तको ं का बहुत बड़ा संग्रह 

ह,ै जो अन्य ज्ञानभंडारो ंको भेंट में देना ह.ै यिद आप अपने भंडार 

को समृद्ध करना चाहत ेहैं, तो यथाशीघ्र संपकर्  करें. पहले आने वाले 

आवेदन को प्राथिमकता दी जाएगी.
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