




आचायर् ी कैलाससागरसिूर ज्ञानमंिदर का मुखपत्र 

वषर्-३, अकं-६, कुल अकं-३०, नव बर-२०१६
Year-3, Issue-6, Total Issue-30, November-2016

वािषर्क सद यता शु क- . १५०/-  Yearly Subscription - Rs.150/-

अकं शु क - . १५/-   Issue per Copy Rs. 15/-

आशीवार्द

रा ट्रसतं प. पू. आचायर् ी पद्मसागरसरूी रजी म. सा.
  सपंादक   सह सपंादक   सपंादन िनदेर्शक 

  िहरेन िकशोरभाई दोशी रामप्रकाश झा गजने्द्रभाई शाह
एवं

ज्ञानमंिदर पिरवार
१५ नवम्बर, २०१६, िव. सं. २०७३, कािर्तक-कृष्ण-१

प्रकाशक
आचायर् ी कैलाससागरसिूर ज्ञानमंिदर

(जैन व प्रा यिवद्या शोध-सं थान एवं ग्र थालय)
श्री महावीर जनै आराधना केन्द्र कोबा, गाधंीनगर-३८२००७

फोन नं. (079) 23276204, 205, 252 फैक्स : (079) 23276249, वॉटस्-एप 7575001081
Website : www.kobatirth.org Email : gyanmandir@kobatirth.org

श्रुतसागर              ુતસાગર
SHRUTSAGAR (Monthly)

ISSN 2454-3705RNI : GUJMUL/2014/66126



अनकु्रम

1 संपादकीय गजे द्र शाह 3
2 ગુરુવાણી આચાયર્ ી બુિદ્ધસાગરસૂિરજી 4

3 Beyond Doubt Acharya Padmasagarsuri 6

4 नेिमिजन शासनािधष्ठाियका 
 श्री अिंबकादेवी कथा गजे द्र शाह 8

5 थावच्चापुत्र अणगार 
 चौढालीया आयर् महुेलप्रभसागरजी 14
6 િસंઘી જૈન ગર્ંથમાલા અિશ્વન બી. ભટ્ટ 21
7 કેટલાંક મહત્ત્વનાં 
 ફરમાનપતર્ો મુિન ી ન્યાયિવજયજી 30

 प्रािप्त थान 

 आचायर् ी कैलाससागरसिूर ज्ञानमंिदर
 तीन बंगला, टोलकनगर, 
 होटल हेरीटेज़ की गली में,
 पालडी, अहमदाबाद - ३८०००७, 
 फोन नं. (०७९) २६५८२३५५

 सौज य 

 व. ी पारसमलजी गोिलया व
 व. ीमती सरुजकँवर पारसमल गोिलया की पु य मृित म
 हसे्त ः चादँमल गोिलया पिरवार की ओर से
          बीकानेर - मुम्बई



संपादकीय

गजे द्र शाह
दीपावली, ज्ञानपंचमी, चौमासी चौदश, कािर्तक पूिर्णमा आिद पावन प्रसंगो ंकी 

हािर्दक शुभकामनाओ ंके साथ श्रतुसागर का यह नूतन अकं आप के करकमलो ंमें 
सादर समिर्पत करते हुए अपार आनन्द की अनुभूित हो रही है।

इस अंक में गुरुवाणी शीषर्क के अन्तगर्त आचायर्देव श्री बिुद्धसागरसूरीश्वरजी 
म.सा. का लेख प्रकािशत िकया जा रहा है, िजसमें संस्कारो ंकी सुरक्षा व धमर् के प्रसार-
प्रचार हते ुजनै गुरुकुल के बारे में पू. आ. श्री ने बहुत ही सुं दर प्ररेणादायी बातें बतलाई 
हैं। िद्वतीय लेख राष्ट्रसंत आचायर् भगवंत श्री पद्मसागरसूरीश्वरजी म.सा. के प्रवचनाशंो ं
की पसु्तक ‘Beyond Doubt’ से क्रमबद्ध शे्रणी के अतंगर्त संकिलत िकया गया ह।ै

अप्रकािशत कृित प्रकाशन सं्तभ के अन्तगर्त इस अंक में दो कृितयो ं का 
प्रकाशन िकया जा रहा ह.ै एक ‘नेिमिजनशासनािधष्ठाियका श्री अिंबकादेवी कथा’ 
इसका संपादन ज्ञानमंिदर के सेवक ऐसे मेरे द्वारा िकया जा रहा ह.ै प्रायः अद्यपयर्न्त 
अप्रकािशत इस कृित का संपादन व प्रकाशन आचायर् श्री कैलाससागरसूिर 
ज्ञानमंिदर-कोबा के हस्तप्रत भण्डार में संगहृीत प्राचीन एकमात्र हस्तप्रत के आधार 
पर िकया जा रहा ह।ै दूसरी कृित प. पू. मुिन श्री आयर् मेहुलप्रभसागरजी म. सा. द्वारा 
संपािदत ‘थावच्चापुत्र चौढािलया’ यह कृित सैकडो ंकृितयो ंके रचियता उपाध्याय श्री 
क्षमाकल्याणजी म. सा. द्वारा रिचत, मारुगुजर्र भाषायकु्त पद्यबद्ध संुदर रचना है।

िविवध गं्रथमाला पिरचयात्मक शे्रणी के तहत इस अंक में ज्ञानमंिदर के पं. श्री 
अिश्वनभाई भट्ट द्वारा संकिलत ‘िसघंी जनै ग्रन्थमाला’ नामक लेख प्रकािशत िकया 
जा रहा है। इसमें गं्रथमाला का संिक्षप्त पिरचय, ग्रन्थमाला के अन्तगर्त प्रकािशत 
महत्त्वपूणर् ग्रन्थो ंव ग्रन्थकारो ं के िवषय में आवश्यक िववरण िदया गया ह।ै साथ 
ही पुनः प्रकाशन सं्तभ के तहत पूज्य मुिनश्री न्यायिवजयजी म.सा. द्वारा संकिलत 
‘केटलाकं महत्त्वना ंफरमानपत्रो’ नामक लेख प्रकािशत िकया जा रहा ह,ै जो गताकं 
से जारी ह।ै

आशा ह ैइस अंक में संकिलत सामग्री द्वारा हमारे वाचक लाभािन्वत होगंे व 
अपने महत्त्वपूणर् सुझावो ंसे अवगत कराने की कृपा करेंगे, िजससे अगले अकं को 
और भी पिरषृ्कत िकया जा सके।



ગુરુવાણી

આચાયર્ ી બુિૐસાગરસૂિરજી

યોગિન  આચાયર્ની અમર ભાવના

(જૈન ગુરુકુળ)

આયર્સમાજીઓએ હરદ્વારમાં ગુરુકુળ સ્થાપ્યંુ છે. તેઓ તેની પર્શંસા ઘણી 
કરે છે. એમ કહે છે કે ગુરુકુળના િવદ્યાથ ઓ બધી બાબતમાં હ િશયાર છે. તેઓ 
અભ્યાસ કરીને બહાર આવશે, ત્યારે લોકો એમની શિક્તને જોઈને આશ્ચયર્ 
પામશે.

આ બાબતમાં િવચાર કરીએ તો મુક્તકંઠે એમ કહેવું પડે, કે જૈન ગુરુકુળની 
અત્યંત આવશ્યક્તા છે. સ્તર્ીઓ વગેરેના પિરચયથી દૂર રહી પચીસ વષર્ સુધી 
ધાિમર્ક તથા વ્યવહાિરક િવદ્યાનો (અંગર્ેજી ભાષા વગેરેનો) અભ્યાસ કરવો, દરરોજ 
કસરત કરવી, ખાવાનો ખોરાક પણ પૌિષ્ટક તેમજ જંગલની હવા પણ ઉત્તમ 
હોવાથી આવે સ્થળે શરીરબળ અને જ્ઞાનબળ સારી રીતે વધે છે.

વળી અહ  ધમર્િકર્યાઓ કરવા માટે એક જુદો ઉપા ય હોય, પૂજા કરવા 
માટે એક િજનમંિદર સારી રીતે તૈયાર કરેલું હોય, ભાષણો આપવા માટે હજારો 
િવદ્યાથ ઓ બેસી શકે એવો એક સભામંડપ રચેલો હોય, િવદ્યાથ ઓને રહેવા માટે 
જુદા જુદા ખંડ હોય, ભોજનશાળાનંુ સ્થાન પણ અલાયદુ હોય, વળી બીમાર 
િવદ્યાથ ઓની સારવાર માટે પણ વ્યવસ્થા હોય.

આવા ગુરુકુળમાં વ્યવહાિરક અને નીિતિશક્ષણનાં ધોરણો ઘડવામાં આવે. 
નીિતમાન અને ધમર્પર્ેમી િશક્ષકો િશક્ષણ આપતા હોય. વળી ધાિમર્ક િશક્ષણનું 
જ્ઞાન આપવા માટે ઉચ્ચ ધાિમર્ક કેળવણી પામેલા ગુરુઓ અને િશક્ષકોની પણ 
સગવડ કરવામાં આવી હોય, વળી જુદી જુદી િવદ્યાઓ શીખવવા માટે જુદા જુદા 
િશક્ષકો પણ રોકવામાં આવેલા હોય. અનેક પર્કારના હુન્નરો શીખવવા માટે કેટલાક 
િનષ્ણાતો પણ રાખવા જોઈએ. આવી જ રીતે આમાં એક સમૃદ્ધ લાઈબેર્રી પણ 
હોવી જોઈએ.

આવા ગુરુકુળમાં ધ્યાન કરવા માટે જુદીજુદી જગ્યાઓ હોય, િવદ્યાથ ઓ 
પાસે અમુક વષર્ સુધી ખાસ િનયમો પાળીને ભણવાની કબૂલાત કરાવેલી હોય. 
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એ કોઇ પણ સ્તર્ીની સાથે પતર્વ્યવહાર ન કરે. વળી આ િવદ્યાથ ઓ ઉપર કેટલાક 
અનુભવીઓ દેખરેખ પણ રાખતા હોય.

આવા ગુરુકુળમાં જૈન ધમર્ અને અન્ય ધમ નાં તત્ત્વોનો તુલનાત્મક અભ્યાસ 
કરાવવા માટે પૂરેપૂરા કેળવાયેલા મનુષ્યો રાખેલા હોય. સંસ્કૃત, માગધી, અંગર્ેજી, 
િહન્દી, ગુજરાતી જેવી ભાષાઓનંુ અહ  ખાસ અધ્યયન કરાવાતંુ હોય, િનયિમત 
અભ્યાસ માટે િશક્ષણનો સમય દશાર્વતાં ટાઈમટેબલો બરાબર ઘડવામાં આવેલાં 
હોય. તન, મન અને ધનનો આત્મભોગ આપીને કામ કરે તેવા િશક્ષકો અહ  
હોવા જોઈએ. બર્હ્મચયર્ની મહત્તા દશાર્વતાં પુસ્તકોનો અભ્યાસ થતો હોય. 
વળી,જમાનાને અનુસરીને ધાિમર્ક િશક્ષણ આપતા ધમર્ગુરુઓ આ સંસ્થામાં સાત 
સાત વષર્ સુધી કામ કરવા બંધાયેલા હોય અને તેમને રહેવા માટે થોડેક દૂર યોગ્ય 
સ્થાનની સગવડ પણ હોય.

આવું ગુરુકુળ સ્થાપવામાં આવે તો હજારો જૈન િવદ્યાથ ઓ બર્હ્મચયર્ 
સાચવીને અભ્યાસ કરીને તૈયાર થાય અને જૈનોની જાહોજલાલીના વાવટા ફરકવા 
માંડે. આ પર્કારના ગુરુકુળ માટે લાખો રૂિપયા ખચર્નારા જૈનો જૈન ધમર્નો ઉદ્ધાર 
કરી પરમ પદ પામે છે. આવા ગુરુકુળમાં તૈયાર થયેલા િવદ્યાથ ઓ અભ્યાસ કયાર્ 
બાદ એકેક લાખ મનુષ્ય જેવી શિક્તથી ગૃહસ્થ ધમર્ કે સાધુ ધમર્ની સેવા ઉઠાવી 
લેશે. આમ થાય તો આપણે અસલ િસ્થિત પર્ાપ્ત કરી શકીએ એમાં મને લેશ માતર્ 
શંકા નથી.

ઘણા સાધુઓ તથા ાવકોના મનમાં આવા િવચારો જાગે છે, પરંતુ દસ-પંદર 
આત્મભોગ આપનારા શૂરવીર જૈનો બહાર પડે તો જૈન ગુરુકુળ જેવી સંસ્થા 
સ્થાપી શકાય એમાં લેશ માતર્ પણ શંકા નથી. આવી યોજનાના િવચાર માટે જૈન 
િવદ્વાનોની એક જાહેર સભા મળવી જોઈએ અને આ િવષયને જાહેર પતર્ોમાં 
ખૂબ ચચર્વો. પિરણામે દરેકનું ધ્યાન આ બાબત ભણી ખચાય. જૈન પર્જાની સાચે 
સાચી ઉન્નિત કરવી હોય તો જૈન ગુરૂકુળ સ્થાપવંુ જોઈએ.

જેમ ી હેમચંદર્ાચાય ઘણી ઉન્નિત સાધી, તેમ ગુરુકુળનો એક એક િવદ્યાથ  
બાહોશ વક્તા અને જ્ઞાની થવાથી હજારો સામે ટક્કર ઝીલી શકશે અને હજારો 
મનુષ્યોને પોતાના ધમર્ તરફ આકષ  શકશે. બર્હ્મચયર્ ધારણ કરતા િવદ્યાથ  ઘણંુ 
કામ કરી શકશે. આથી જ આવંુ ગુરુકુળ સ્થાપવાની અત્યંત આવશ્યકતા છે.

- દુલર્ભધમર્ ઈ.સન ૧૯૮૧ વષર્-૧ અંક-૩માંથી સાભાર 
(વધુ આવતા અંકે)



Beyond Doubt
Acharya Padmasagarsuri

Greed, instigated the Station Master to go ahead with the crime. 
The Station Master went to a Harijan in the nearby locality and told 
him about his desire and said, “You have to kill a person sleeping in 
the waiting room. At night 2 O’clock when a goods train passes this 
way, we shall by then lay the dead body on the track. People will be-
lieve it to be an accident and none will doubt us. I shall rob the trunk 
in meanwhile and I shall pay you one-fifth of whatever we get from 
the trunk. Decide fast or else I’ll have to give this contract to some 
one else”.

“लोभः पाप य कारणम”्
(Greed is the root cause of all evils)
The Harijan accepted the proposal of the Station Master and said 

that he shall sharpen his knife and reach the station within half an 
hour. After half an hour as promised he reached the place and mur-
dered the person lying fast asleep and then took the dead body and 
put it on the track. He went upto the Station Master and said that he 
had finished the task assigned to him and the rest was his responsibil-
ity. He also demanded to get his share of the loot by the next morning. 
The Station Master took the trunk and kept it in his room. He then 
removed the bedding and got the room washed of all the blood stains. 
He then went and slept in his as if nothing had happened.

The goods train arrived at sharp 2 P.M. The engine driver spotted 
the dead body and suspected to be a murder case. He wanted to save 
himself of the charge of an accident and hence he stopped the train. 
When he inspected the dead body he confirmed it to be a murder case 
and went upto the Station Master and woke him up and asked him to 
look into the matter and also asked the Station Master to inform the 
police. The Station Master asked the driver to ignore the dead body 
and said that he would not take any action against him. The guard too 
came there and said that they would not go against the law and per-
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suaded the Station Master to look into the matter.

Finally the Station Master had to come to the place where the 
dead body was lying. When he saw the face in the light he could not 
belive that he had got his son murdered and began to cry. “Alas! I got 
my son killed for wealth. I curse myself for this wretched act”. As the 
Station Master was wailing like this the whole plot came to light and 
both of them were punished by the law for their deeds.

But the most astonishing aspect of the incident was that the trav-
eller was saved and instead the son was murdered. It so happened that 
a neighbour Harijan had overheard the conversation of the Station 
Master and the murderer. It is truely said that one who saves some-
one’s life is greater and more powerful than one who tries to take a life.

Goodluck had favoured the Shravaka1 hence the neighbour 
Harijan was lead to save the householders life. He went to the waiting 
room and asked the seth if he wanted to save his life or the wealth that 
he carried with him.

The Seth replied that he surely would desire his life to be saved. 
Wealth lost could be re-earned, but the life that is lost can never be 
regained. The seth said “If I am alive, I will earn a lot of wealth. But 
why are you asking me all this? What is the matter? Please explain to 
me.” The neighbour of the murdered said, “Sir, the Station Master of 
this station is very mean and treacherous.

He has hatched a conspiracy in consultation with my neighbour 
to kill you. My neighbour will be coming here after sharpening his 
knife. If you want to save your life, leave this trunk here itself and 
come alone with me to my house and spend the night there. In the 
morning I will gather the villagers and compel the Station Master to 
return your trunk. But just now it is dangerous for you to stay here. It 
is your great fortune that my conscience has directed me to save your 
life and perhaps you are blessed to live longer.”

(Countinue...) 




अज्ञातकतृर्क
निेमिजन शासनािधष्ठाियका श्री अंिबकादवेी कथा

गजे द्र शाह
िजनशासन में चौबीस तीथर्ंकरो ं के चौबीस अिधष्ठायक देव व चौबीस 

अिधष्ठायक देिवया ँहोती हैं. िजनकी स्थापना स्वयं िजनेश्वरो ंके द्वारा की जाती 
ह.ै सम्यग्दिृष्ट व परमात्मा के परमभक्त देव-देवी ही इसके अिधकारी होत ेहैं. वे 
परमात्मा के भक्तो ंकी रक्षा, शासन की रक्षा व शासन प्रभावना के कायर् करने 
में सहायक होते हैं.

प्रस्ततु कृित एक ऐसी शासनािधष्ठायक देवी की है जो बालब्रह्मचारी 
भगवान श्री नेिमनाथजी की शासनदेवी के रूप में प्रिसद्ध है. जो िगरनारजी, 
आबजूी आिद तीथर् व कई ग्राम-नगरो ंमें प्रितिष्ठत है. िजनकी मिहमा आज 
भी  सवर्त्र जाज्वल्यमान ह.ै िजसकी साधना कर िवमलमंत्री ने आबजूी तीथर् की 
स्थापना की, िजसे आज जैन-जनैेतर सभी मानत ेहैं, पूजत ेह.ै

कई मंत्र-तंत्र उनसे अिभवािसत ह.ै भूत-प्रते डािकनी-शािकनी िजनके 
नाममात्र से भाग जात ेहैं.  िजनका प्रभाव मात्र जैनो ंमें ही नही ंबिल्क जैनेतरो ं
में भी सवर्त्र प्रिसद्ध है, जनैेतरो ंमें नवराित्र के समय िजनकी िवशेष पूजा की 
जाती ह.ै 

अिचं य प्रभावी इस अंिबकादेवी की कथा कुछ इस प्रकार है-
सौराष्ट्र में कोडीनार नामका गाम आज भी प्रिसद्ध है, िजसे प्राचीन समय 

में कोिडनािर ग्राम भी कहा जाता था. इस नगर में सोमभट्ट नामक ब्राह्मण रहता 
था, िजसकी पत्नी अिंबका थी. िपतपृक्ष (श्राद्ध) आने पर ब्रह्मभोज हेतु कई 
खाद्यसामिग्रया ँबनाई गई थी. उसी िदन उसके घर मासक्षमण के तपस्वी जनै 
मुिन िभक्षाथर् पधारे, अिंबका ने अतं्यत भावपूणर् हृदय से मुिन को मासक्षमण 
का पारणा करवाया.

अधमीर्, िमथ्यात्वी पडोसन ने यह देखा व बाहर से आ रही अिंबका की 
सास को भरमाया िक ब्राह्मणो ंने अभी तक भोजन नही ंिकया और तरेी बहू ने 
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एक शूद्र को पहले खाना दे िदया. सास कचे्च कणर् की व िमथ्यादृिष्ट थी, उसने 
बहू अंिबका को घर से िनकाल िदया, अपने दोनो ंपुत्रो ंको लेकर अिंबका िनकल 
पड़ी, रास्त ेमें बच्च ेभूख व प्यास से िनढाल हो गए,  सरोवर के िकनारे बठैकर 
अिंबका िचिंतत हो रही थी, वही ंपर दान व शील के प्रभाव से अकालविृष्ट हुई, 
सरोवर पानी से भर गया, बाझं आम्र वकृ्ष को भी फल लग गए. अिंबका ने बच्चो ं
को फल िखलाया व पानी िपलाया.

उधर सास ने घर में जाकर देखा तो दान के प्रभाव से बाजोठ, बतर्नािद 
सोने के हो गये थ.े िविस्मत होकर अपने पुत्र से कहा िक बहू को ढँूढकर ले 
आओ. अपने पित को आत ेहूए देखकर अिंबका वहा ँसे चल पड़ती है और 
सोचती है िक जरूर मेरा पित मुझ ेमारने के िलये आ रहा है, यहा ँमुझ ेबचाने 
वाला कोई नही,ं ऐसा सोचकर वह बच्चो ंको लेकर एक कूएँ में कूद जाती है.

पित यह देखकर सोचता ह ैिक यह तो मर गई, अब घर जाकर कैसे मँुह 
िदखाउँगा, अब तो इसके चरणो ंमे ही मेरी शरण ह ैऐसा सोचकर वह भी उसी 
कूएँ में कूद जाता है. अिंबका प्रभु स्मरण व दान अनुमोदना के साथ मरकर 
सौधमर् देवलोक से चार योजन नीचे िस्थत कोहण्ड िवमान में महिर्द्धक देवी के 
रूप में उत्पन्न हुई और उसका पित आिभयोिगक देव बनकर िसहं रूप धारण 
कर अिंबका देवी का वाहन बना.

रत्नश्रावक को देवी स्वप्न देती ह ैऔर श्रावक िगरनारतीथर् पर बालब्रह्मचारी 
श्रीनेिमनाथजी की रत्नप्रितमा व अंिबका की स्थापना करता ह.ै जो भगवान 
श्री नेिमनाथजी की उपासना करता है, उसके संकट अंिबका देवी दूर करती 
ह.ै िकसी भी समय कही ंभी प्रभु भक्तो ंकी रक्षा हेत ुयह देवी सदा जाग्रत व 
तत्पर रहती है. अंिबका देवी चारभुजायकु्त ह,ै दािहने दो हाथो ंमें झलुता हुआ 
आम्रगुच्छ व पाश को धारण करती ह.ै बायेँ दो हाथो ंमें पुत्र व अकुंश को धारण 
करती ह.ै िनवार्णकिलका गं्रथ में दिक्षण कर में आम्रगुच्छ की जगह मातुिलङ्ग का 
पाठ िमलता ह.ै (तिस्मन्नवे तीथेर् समुत्पन्ना ंकुष्माण्डी ंदेवी ंकनकवणार्ं िसहंवाहना ं
चतभुुर्जा ंमातिुलङ्गपाशयकु्तदिक्षणकरा ंपुत्राङु्कशािन्वतवामकरा ंचेित।।)

अिंबका को अिंबणी, कोिहडंी, कोहंडी आिद भी कहा गया है. कोहंड 
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नामक िवमान में उत्पन्न होने के कारण कोहंडी कहा जाता है. वीरिवजय रिचत 
सज्झाय में अमकासती नाम िमलता ह.ै उसमें पित के मरकर कछुआ होने का 
भी उले्लख ह.ै उसकी पंिक्त कुछ इस प्रकार है-“आल दीधाना ए फल होय, 
तेह मरी थयो काचबो रे; हीरिवजय गुरु हीरलो होय, वीरिवजय गुण गावता 
रे” िजनप्रभसूिर रिचत अिंबका कल्प में पुत्रो ंके नाम के रुप में िसद्ध और बदु्ध 
का उले्लख िमलता ह.ै प्रस्ततु प्रत में शुभकर और िवभकर नाम िमलत ेहैं. 
मागर् में शुभकर को आम्रफल व िवभकर को जल देने का उले्लख ह,ै आ. श्री 
कैलाससागरसूिर ज्ञानमंिदर, कोबा िस्थत प्रायः अप्रकािशत अन्य एक अज्ञात 
कतृर्क पद्यबद्ध संसृ्कत अिंबका कथा में भी शुभकर व िवभकर नाम का उले्लख 
हैं. पद्यबद्ध यह कृित १९वी ं सदी के उत्तराधर् की एकमात्र प्रित ४७६०१ में 
उिल्लिखत ह.ै इस प्रत में अिंबका के िपता का नाम भूदेव देवशमार् दशार्या 
गया ह.ै साथ-साथ अंिबका के परमाहर्ती व सुश्रािवका होने का भी उले्लख ह.ै 
उपदेश प्रासाद (भाग-३ सं्तभ-११) में सोमभट्ट के िपता का नाम दशार्ते हुए 
देवभट्ट बताया गया ह ैऔर अंिबका श्रावककुल की एवं पुत्रो ंके नाम िसद्ध व 
बदु्ध दशार्ए गए हैं.

िजनप्रभसूिर रिचत कल्प में पडोसन द्वारा कुछ भी कह ेजाने का उले्लख 
नही ंिमलता ह.ै िजनप्रभसूिर कहते हैं िक एक मत ऐसा भी है िक अिंबका व 
उसके पित रैवतिगिर के िशखर पर से िगरकर अवसान को प्राप्त हुए थे.

अिंबकादेवी के नाम से स्तोत्र, छंदािद देशी व संसृ्कत प्राकृतािद भाषाओ ं
में  िविवध कत्तार्ओ ंद्वारा रची गई कई कृितया ँहैं. कोबा ज्ञानमंिदर में लगभग 
५४ कृितया ँअिंबका के नाम से उपलब्ध हैं व उनसे जुडे हुए कई प्रकाशन, लेख 
व हस्तप्रतें हैं.

कृित पिरचयः-प्रायः अप्रकािशत प्रस्ततु कृित की रचना गद्यबद्ध व संसृ्कत  
भाषा में ह.ै रचना बहुत ही संुदर, सरल व सुगम ह.ै कही ंपर भी िक्लष्ट शब्द 
या समासािद का प्रयोग नही ंिकया गया ह.ै साधारण संसृ्कत जानने वाले भी 
आसानी से इसे पढ़कर अथर्बोध प्राप्त कर सकत ेहैं. अज्ञात कतृर्क इस कृित 
की भाषा प्रस्तिुत स्ततु्य है. रचना शुद्ध संसृ्कत में न होकर देशी िमिश्रत संसृ्कत 
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में नजर आती है. कही-ंकही ंहमने अपनी ओर से शुद्ध प्रयोग िलखने का प्रयास 
िकया ह,ै जो कोष्ठक में दिर्शत है. प्रितलेखक की साधारण अशुिद्धयो ंको दूर करत े
हूए इस कृित का संपादन िकया गया ह.ै बीच में िदया गया श्लोक- “परवादे 
सहस्रवदना” के अिंतम दो चरण छूट जाने पर प्रितलेखक द्वारा िनशानी देकर 
अलग से िलखा गया है, जो पन्न ेकी िकनारी पर होने के कारण  िघस गया है व 
अस्पष्ट ह,ै िफर भी यथासंभव प्रयास करके िलखा ह.ै

प्रस्ततु कृित सुपात्रदान की महत्ता व प्रभाव को दशार्ती ह.ै मासक्षमण के 
तपस्वी पंचमहाव्रतधारी मुिन भगवंत जसैा पात्र और अंिबका जैसी भािवक 
श्रािवका द्वारा िदया गया दान वाचको ंको दान की प्ररेणा देता ह.ै साथ-साथ यह 
भी िनदेर्श करता ह ैिक दूसरो ंकी बात पर अधंिवश्वास न करके स्वयं सारी िस्थित 
को देखकर व समझकर ही िनणर्य करें तािक अिंबका की सास जसैी िस्थित न 
हो. िमथ्यामित का त्याग व सम्यक् जीवन का मागर् भी िदखलाती ह.ै

कतार् पिरचयः-कृित में कतार् का कही ंभी उले्लख नही ं िमल पा रहा है. 
इस कृित की अन्य प्रतें होने के कारण अनुपलब्ध व अन्य िकसी भी प्रमाण के 
अभाव में यह कृित अभी तो अज्ञातकतृर्क के रूप में ही प्रकािशत की जा रही है.

प्रत पिरचयः- प्रस्ततु कृित का संपादन आचायर् श्री कैलाससागरसूिर 
ज्ञानमंिदर, कोबा की एकमात्र हस्तप्रत ४८२०५ के आधार पर िकया गया ह.ै 
िविवध कथा संग्रहात्मक इस प्रत की िस्थित अपूणर् है, एकमात्र-१३वा ँ पत्र 
उपलब्ध है, उसमें प्रथम पेटाकं में सुपात्र दानोपिर हंसपाल कथा का अिंतम कुछ 
अशं ह ैव १३अ से १३आ में प्रस्ततु कृित संपूणर्रूप से िलिखत ह.ै प्रत के अक्षर 
साधारण, संुदर, बड़े व सुवाच्य हैं.

प्रत का अिंतम भाग उपलब्ध होने से उसकी प्रितलेखन पुिष्पका िमल रही 
ह.ै प्रितलेखनपुिष्पका हािँसये में िलखी गई ह.ै पुराने लेखको ंका यह िववेक 
रहता था िक दो-चार लाईन के िलये पुरा पन्ना न लेकर उसी में कही ंसमािवष्ट 
कर देते थ.े यिद अन्य कृित भी िलखनी हो तभी अवशेष दो-चार पंिक्तया ँअन्य 
पृष्ठो ंपर िलखते थ.े इससे हमें ज्ञात होता ह ैिक कागज व पयार्वरण रक्षा का उस 
समय िकतना खयाल रखा जाता था. जो आज अतं्यत आवश्यक है.
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प्राप्त पुिष्पका के आधार पर प्रत िव.सं. १६४१ में श्रावण कृष्णपक्ष १४ 
को पं. िवजयदेव द्वारा श्रीवीलादेसर में िलखे जाने का उले्लख िमलता है. गावँ 
के नाम में एक अक्षर की अस्पष्टता के कारण भ्रम होता है िक ‘वी’ के बाद ‘ला’ 
ह ैया ‘ना’ है? अनुमान से वीनादेसर न होकर ज्यादातर संभावना वीलादेसर 
होने की ह.ै जो आज प्रायः गाधंीनगर के पास साबरमती नदी के तट पर िस्थत 
वलाद गावँ हो सकता है,

ी अंिबकादेवी कथा
।।ॐ नमः।।

सोरठदेशमध्य े कोडीनािर(र)ग्रामे सोमभट्टब्राह्मणः (आसीत)्। तस्य 
घरणी(गृिहणी) अिंबकानामा(नाम्ना) िनवसित (स्म)। अन्यिस्मन ् िदने 
सोमभट्टब्राह्मणगृह े सराध(श्राद्ध)िदने किश्चन्मिुनः मासक्षमणपारणाथीर् गृह े
समागतः। अिंबका दृष्टः । मनिस िचिंततवान ्धन्यो(ऽ)यं वासरः यत ्अिचिंततः 
मम ससुरिदने समागतः। यतः

गु रिग्निद्वजातीनां वणार्नां ब्रा णो गु ः ।
पितरेव कुल ीणां सवर् या यागतो गु ः ।।१।।
मनिस िचतंयित यद्यत्स ु संुदरं िमषं्ट भोजनािदकं तदस्म ै दीयत।े एवं 

ज्ञात्वा तस्म ै ऋषये भोजनािदकं दत्तम।् तिस्मन्नवसरे पािपन्या प्राितवेस्मन्या 
(प्राितवेिशकया) अिंबका दृष्टा। कु्रद्धमनायाता। यतः

तं नि थ घरं तं नि थ दवेलं, राय उलंिष(िघ?)तं नि थ ।
ज थ अकारण कुिवया, दो िति न खला न दीसंित ।।१।।
परवाद ेदसवदना, पररंध्रिनरीक्षण ेसह ाक्ष(क्षः) ।
पर..िव हरण ेबाहु सह ाजुर्(?)ला िपशनु ।।२।।
इित िचिंततं। अस्याः सश्र ू(स्वश्रमु)् अग्रे कथियत्वा एना ंगृहािन्नसारयािम। 

समागत्यमाना स्वश्र ूप्राितवेस्मन्या दृष्टा। करेण धतृ्वा सवेर् स्वरूपं िनवेिदतम।् 
अनया पािपन्या सू(शू)द्राय दानं दत्तम।् ब्राह्मणषेु अभुक्तषेु तव वध ू
ईदृशाचािरणी। एवं श्रतु्वा पुत्राग्रे सवर्ं िनवेिदतं वधवूतृ्तातंम।् पितना िनराकृता। 
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अिंबका गृहािन्नस्सािरता। शुभकरिवभकरौ द्वौ पुत्रौ गृहीत्वा िगिरनािर(र)
िगरं(िरं) प्रित प्रितचिलता।

मागेर् गच्छता पुत्राणा ं िव(ब)ुभुक्षातृषा लग्ना। मनिस खेदपरा जाता। 
िचतंयित िधग्मे। सरोवरपाल्या ंगत्वा िनिषन्ना। अकालविृष्टजार्ता। सरोवरो भृतः। 
सहकारवकृ्षः सफलो यातः। शुभकरस्य करे आम्रो दत्तः। िवभकरस्य पानीयं। 
पश्चादृ्गह ेिकं जातं? सश्र ू(स्वश्र)ूिचिंततं। गत्वा गृहं िवलोकयािम वध ूिकं दतं्त? 
िकं रिक्षतं? गृह ेप्रिवष्य(श्य) याविद्वलोकयित तावद्भतंृ भाणं्ड सवर्ं पस्य(श्य)ित। 
मुिनदानप्रभावात ्पट्टकः स्वणर्मयो दृष्टः। धमर्प्रभावो दृष्ट्वा पुत्राग्रे िनरूिपतः। मया 
दजुर्नवचनं श्रतुम।् अिवमृस्य(श्य) वध ूगृहािन्नःकािसता (गृहािन्नष्कािसता)। परं 
तथा कुरु यथा सवर्त्र िवलोक्य सोधय(िय)त्वा ग्रामनगरपवर्तादीन ्वधूं  समानय। 

सोमभट्टः मातःु वचनं श्रतृ्वा वध ूअनुपदेशगतः सरोवरे उपिवष्टा दृष्टा। सा 
पित ं िवलोक्य पुत्रौ गृिहत्वा अग्रे प्रचिलता। पिथ गच्छती िचतंयित असौ मे 
भतार् मा ंहिनष्यित। किश्चिन्नषेधकतार् निह। इित िवमृस्य(श्य) पुत्रौ गृिहत्वा कूपे 
पपात।

कूपोपिर भतार् समागतवान ्ता ं मृता ंदृष्ट्वा िचतंयित ‘एना ं िवना पश्चाद्गत्वा 
िकं किरष्यािम। कथं वदनं दशर्ियष्य ेमातःु लोकाना ंच’ इित िविचतं्य तनेािप कूपे 
झंपा ंदत्ता। अस्याः चरणौ मे शरणं भूयात।् स (सः) सोमभट्टो मृत्वा अिंबकाया 
वाहने िसघंो(िसहंो) बभूव।

अिंबका रत्नश्रावकस्य सुप्नो दत्तः। रत्नश्रावकेन अिंबकाप्रितमा ंकारियत्वा 
िगिरनािर(र)िगरौ था(स्था)पना कृता। अिधष्टाय(िय)का कृता। पश्चािज्जनशासन 
अिधष्टाय(िय)का िवक्षाता बभूव। अस्याः प्रभावेन कंचणचलाणा(?)
न्निेमनाथ प्रितमा ं वज्रमयी रत्नश्रावकेणानीता। रैवताचले प्रितमा स्थािपता। 
दानशीलप्रभावादंिबका जगित िवक्षा(ख्या)ता बभूव।।

इित अिंबकादृष्टातंः।। सं. १६४१ वषेर् श्रावण वदी १४ िदने। पं०.।। 
िवजयदेव िलपीकृतं।। श्रीवीलादेसर मध्य।े शुभं भवत।ु।श्री





महोपा याय ी क्षमाक याणजी म. िवरिचत
थाव चापतु्र अणगार चौढालीया

सपंा. आयर् मेहुलप्रभसागरजी म.
कृित पिरचय-

कथा के प्रित मानव-मन सहज आकिर्षत होता है। इसको लक्ष्य में रखकर 
धमर्-प्रचारको ंने भी कथा सािहत्य को उपदेश का माध्यम बनाया ह,ै िजससे धमर् 
की ज्ञये और उपादेय बातें लोक-मानस में गहरा प्रभाव जमा सके।

पूज्य महोपाध्याय श्री क्षमाकल्याणजी म. ने सरल लोकभाषा में चार ढालो ं
में गंुिफत थावच्चापुत्र अणगार चैढािलया में तद्भवमोक्षगामी थावच्चापुत्र का 
वैराग्य, माता से रोचक वातार्लाप, श्रीकृष्ण की जनसामान्य में दीक्षा ग्रहण 
हतेु प्ररेणा व दीक्षाथीर् के पिरवार की िजम्मदेारी उनकी रहगेी, ऐसी घोषणा से 
एक हजार पुण्यशाली थावच्चापुत्र के साथ संयम ग्रहण हेतु तत्पर हुए। उसके 
पश्चात ्श्रीकृष्ण के साथ समवशरण में प्रस्थान, अनशन आिद सभी घटनाओ ं
को ज्ञाताधमर्कथागं से उद्धृत कर जनसामान्य पर उपकार िकया है।

इस कृित की रचना िवक्रम संवत ्१८४७ आसोज सुिद दशमी को मिहमापुर 
में करने का उले्लख स्वयं कतार् ने अतं में िकया ह-ै

वरस अढारै हो सैतािलसम,े िवजयदशमी सिुवचार ।
परूब दशेे हो मिहमापरु वरे, एह र यो अिधकार ।। 

प्रित पिरचय- 
खरतरगच्छ सािहत्य कोश क्रमाकं-१०७७ में अिंकत प्रस्ततु थावच्चापुत्र 

अणगार चैढािलया की हस्तिलिखत प्रित की प्रितिलिप स्नहेी पूज्य पंन्यास श्री 
पुं डरीकरत्निवजयजी म. के सहयोग से िवश्विवरासत समान श्री िजनभद्रसूिर 
ज्ञानभंडार-जसैलमेर के संचालको ंसे प्राप्त हुई है। एतदथर् वे साधवुादाहर् हैं।

उनतीस पन्नो ंकी प्रायः शुद्ध प्रित में अनेक िजनस्तवन, उपदेशक गीत व 
दादा गुरुदेव िजनदत्तसूिरजी के गीत िलखे हुए हैं। हर पन्न ेमें बारह पंिक्तया ँ
और हर पंिक्त में चौवािलस अक्षर िलखे गये हैं। अक्षर संुदर और सुवाच्य ह।ै
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कतार् पिरचय-

चतिुर्वध संघ की मिहमा का गान स्वयं तीथर्ंकर भगवंत देशना के पूवर् नमो 
ितत्थस्स कहकर िकया करत ेहैं। उसी संघ के उच्च स्थान पर प्रितिष्ठत पूज्य 
महोपाध्याय श्री क्षमाकल्याणजी म.सा. का नाम िवक्रम की उन्नीसवी ंशताब्दी 
के मध्य भाग के गीताथर्, िवद्वान एवं लोकमान्य साध ुके रूप में िवख्यात ह।ै 
इसी कारण उनके द्वारा रिचत कृितया ँआज जन-जन के मुख से सस्वर होती हैं। 

पं. िनत्यानंदजी िवरिचत क्षमाकल्याण चिरत (संसृ्कत-पद्य) के अनुसार 
आपने बीकानरे के समीपवतीर् गावं केसरदेसर के ओसवाल वंशीय मालु गौत्र में 
िव.सं. १८०१ में जन्म ग्रहण िकया था। जन्म का नाम खुशालचन्द था। आपने 
िव.सं. १८१२ में खरतरगच्छािधपित आचायर् श्री िजनलाभसूिरजी म. के िवजयी 
राज्य में वाचक अमतृधमर्जी म. से दीक्षा ग्रहण की। आपके धमर् प्रितबोधक और 
गरुु वाचकश्री अमतृधमर्जी म. थ।े आपका िवद्याध्ययन उपाध्याय श्री राजसोमजी 
म. और उपाध्याय श्री रूपचन्दजी म. (रामिवजयजी) के िनदेर्शन में हुआ था। 

वतर्मान में खरतरगच्छीय साध-ुसाध्वीजी भगवंत िजस वासचूणर् का 
उपयोग करत ेहैं, उसे संपूणर् िविध-िवधान के साथ आपने ही अिभमंित्रत िकया 
था। वही वासचूणर् गुरुपरंपरानुसार आज तक दीक्षा, बड़ी दीक्षा, योगोद्वहन, 
पदारोहण आिद प्रते्यक िविध-िवधान में आपका नाम लेकर िनक्षपे िकया जाता 
ह।ै ऐसा उदाहरण प्रायः समग्र िजनशासन में िवरल ही है। आपका स्वगर्वास 
बीकानेर में िव.सं. १८७३ पौष विद १४ को हुआ था। इस वषर् पौष विद १४ 
बधुवार ता. २८ िदसम्बर २०१६ को उनके स्वगर्वास के दो सौ वषर् पूरे हो रहे 
हैं। आपकी िशष्य संतित अद्याविध िवद्यमान ह।ै

आपका िवचरण क्षते्र राजस्थान, कािठयावाड, गुजरात, बंगाल, महाराष्ट्र, 
उत्तरप्रदेश आिद में प्रमुखता से हुआ। अपने जीवनकाल में जहा ँसािहत्य रचना का 
अद्भतु कायर् अिंतम समय तक जारी रहा, वही ंपरमात्म भिक्त से ओतप्रोत मन ने 
शतािधक रचनाएँ कर भक्तो ंको भावप्रवण भेंट देकर सम्यक्त्व को िस्थर िकया।

आपके द्वारा रिचत साधिुविध प्रकाश, श्रावकिविध प्रकाश, प्रितक्रमण 
हतेु िवचार जसेै गं्रथ आपकी िक्रयाशीलता की पहचान उजागर करत ेहैं, वही ं



SHRUTSAGAR 16 November-2016

प्रश्नोत्तर साधर्शतक, िवचार शतक बीजक आिद ग्रन्थ आपकी आगम शास्त्रो ं
की अजोड़ पकड को िसद्ध करते हैं। भूधात ुविृत्त से जहा ँआपकी व्याकरण के 
तलस्पशीर् ज्ञान की झलक िमलती ह,ै तो तकर् संग्रह फिक्कका, मुक्तावली फिक्कका 
(अप्राप्य) आिद गं्रथो ंमें आपकी प्राजंल न्यायशैली देखकर िवद्वज्जन दंग रह 
जाते हैं। आपकी रिचत अिधकाशं रचनाएँ अद्याविध अप्रकािशत हैं। िजनमें से 
१२१ लघुकृितयो ंका संकलन मेरे द्वारा िकया जा रहा ह।ै 

थाव चापुत्र अणगार चौढालीया

(ढाल- धमर् िहयै धरौ एहनी)

ढाल-१

भिवजन सांभलौ ।
आलस िवषय िनवारो रे, मन करी िनमर्लो रे ।।टेर।।
द्वािरका नगरी अित भली रे, अलकापरुी अवतार ।
राज करै ितहां यदपुित रे, कृ ण नरेसर सारो रे  ।।१।।
सेठाणी इक ितहां वसै रे, थाव चा धन नाम ।
तस ुनंदन गणु आग  रे, थाव चा पतु्र नामो रे  ।।२।।
कुलवंती क या भली रे, एक लगन ब ीस ।
पिरणावी ितण पिरवय  रे, सखु भोगवै िनसदीसो रे  ।।३।।
ितण अवसर ी नेिमजी रे, िगिरवर ी िगरनार ।
समवसयार् नंदन वने रे, साध ुअढार हजारो रे  ।।४।।
वासदुवे आदशे थी रे, ताडी भरै सजुाण ।
कौमोदकी नाम ितहां रे, िमिलया सहु नर राण  रे  ।।५।।
ऋिद्ध तण ेिव तारथी रे, हिर वंद ेप्रभ ुपाय ।
थाव चा सतु िपण ितहां रे, वांद्या ी िजनरायौ रे  ।।६।।
वािण सणुी िजनवर तणी रे, प्रितबु यौ ितण वार ।
घर आवी माता भणी रे, पभण ेएम कुमारो रे  ।।७।।
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प्रभ ुपासे ह ैसांभ यौ रे, धमर् यो मझु एह ।
मात कह ैसतु ध य तूं रे, विल कृतपु य अछेहो रे  ।।८।।
कुमर कह ैविल मातजी रे, दीजै मझु आदशे ।
प्रभ ुपासै जई आद ं  रे, सयंम सगुणु िनवेसो रे  ।।९।।
मात सणुी असहुामणो रे, ए सतु वचन िवचार ।
पतु्र िवरह े याकुल थई रे, धरिण ढली ितण वारो रे  ।।१०।।
विल शीतल उपचार थी रे, सावधान थई मात ।
िवलपंती कह ेपतु्र ने रे, दीन वयण ईिण भातो रे  ।।११।।

ढाल-२

(ढाल- जीवन जादा रहो रहो एहनी)

इ  कांत त ुपतु्र अमारै, एकज छै बहु मा यौ ।
रयण करंड समान अनपुम, दलुर्भ दरसण जाणौ  ।।१२।।
मोहनगारा सणु सणु पतु्रिपयारा सणु सणु ।
वािर जाउं सणु सणु प्राण आधारा ।।टेर।।
तमु िवयोग मझु थी न खमायै, िछण एक िपण इण वारे ।
ितण कारण जां लिग म जीवुं, तां लिग रिह सतु सारै  ।।१३।। मो.
मानव भव संबंधी भोगिव, काम भोग सिुवलासे ।
परणीत वय कुल वंस वधावी, त लीजै प्रभ ुपासै  ।।१४।। मो.
पतु्र कह ेनर भव अित चचंल, सं या वांन इम जाणौ ।
पिहला अथवा पाछै इक िदन, तजवुं िन ै जाणौ ।
माता मोरी सणुौ सणुौ ।
वािर जाउं सणुौ सणुौ मजु िवचार  ।।१५।।
कुण पिहला कुण पाछै जासै, परभव ए कुण जाण ै।
ितण कारण अनमुित मझु दीजै, त लेवा इण टांण ै ।।१६।। माता.
माता कह ेविल ए कुलवंती, ब ीसे वरनारी ।
स श प लाव य गणुाकर, भोगव सील सधुारी  ।।१७।। मो.
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पतु्र कह ेनर नारी केरी, काया अशिुच िपछाणो ।
िधर मांस मल मतु्रादीक नो, आ य ए तमु जाणो  ।।१८।। माता.

माय कह ैमिण कनकािदक, बहु द्र य अछै घर मांह े।
ते िनज इ छा दान भोगथी, िवलसी त ऊमाह ै ।।१९।। मो.
थाव चा सतु कह ैए धन नौ, मारै काम न होई ।
चोर अगिन जल राजािदक, बहु एहना लाग ुहोई  ।।२०।। माता.
माय भण ैसंयम अित दकु्कर, घोर पिरसह सहवा ।
तुं सकुमाल शरीर मनोहर, नही पल यै त एहवां  ।।२१।। मो.
कुमर कह ेसंयम नही दकु्कर, धीर वीर सा परुसां ।
दकु्कर छै ए िवषय िवगतूां, कायर नै कापरुसां  ।।२२।। माता.
इण पिर बहु वचने पिरचायौ, पण ते मन निव धारे ।
िवण इ छायै अनमुित आपी, माता िपण ितण वारै  ।।२३।। मो.

ढाल-३

(ढाल- बे बे मुिनवर नी एहनी)

थाव चा माता ितण अवसरे रे, जाये कृ ण नरेसर पास रे ।
िवनय किरने आपे भटेणौ, भाख ैइिण पिर वचन िवमास रे  ।।२४।।
राजेसर इक सतु छै माहरै, सुंदर जीवन प्राण आधार रे ।
संयम लेवा ते इ छुक थयो, करवुं छे मझु उ छव सार रे  ।।२५।।
छत्र चामर विल मगुट मनोह , ते कारण दीजै महाराज रे ।
कृ ण कह ैतु ह जावौ िनज घरै, हु ंकरसुं तस ुउ छव काज  ।।२६।।
गज चढी आवे थाव चा घरे, भाख ेइण पिर कृ ण नरेस रे ।
तुं त यै मत दवेाणिु पया रे, भोगव नर भव भोग िवशषे रे  ।।२७।।
जेह पवन तझु ऊपिर संचरे, तेह िनवारण सगित न मु झ रे ।
बांह ग्रही छै म िहव ताहरी, कोय न कर यै बाधा तु झ रे  ।।२८।।
कुमर कह ेदजुर्य िरप ुमाहरे, मरण जरा नाम ेदखु िदतं रे ।
तेह िनवारो जे तमु ेआवता, तो हु ंभोगवुं भोग िनिचतं रे  ।।२९।।



श्रतुसागर 19 नवम्बर-२०१६
हिर कह ैदकु्करकारी ज छै सिह, सरु असरुािदक न िपण एह रे ।
आतम संिचत कमर् ख या िवना, किर न सकै कोइ एहनो छेह रे  ।।३०।।
थाव चा सतु कह ेते कारण,े कमर् खपावा चाहु ं वाम रे ।
कृ ण नरेसर इम उद्घोषणा रे, नगरी मांिह करावै ताम रे  ।।३१।।
 सणुजो सहु कोय दवेाणिु पया रे ।। आकंणी ।।
थाव चा सतु संयम आदरै, मन शदु्ध नेम िजणसेर पास रे ।
जो कोई राजा यवुराजा वली रे, सठे सेनापित सकृुत िनवास रे  ।।३२।।
साथ करै थाव चा सतु तणो, अनमुित द्यै तस ुकृ ण नरेसर रे ।
पाछल िपण तेहना पिरवारनी, सार संभाल करै सिुवशषे रे  ।।३३।।
सहस पु ष संयम स मखु थया, तस ुअनरुागे ितहां ितण वार रे ।
ते दखेीनै कृ ण नरेस , दीक्षा उ छव करे उदार रे  ।।३४।।
समवसरण पासे आवी करी, िशिबका थी ऊतरै कुमार रे ।
कृ ण नरेसर िनज आगल करी, प्रभ ुपासै यावै सिुवचार रे  ।।३५।।
कुमर उतारे भषूण अगंथी, आपै माय भणी िन संग रे ।
माता आखं आसं ुनाखती, सीखामण आपी मनरंग रे  ।।३६।।
सैहथ लोच कय  संयम वय , सहस पु ष साथे ीकार रे ।
थाव चा सतु ते मिुनवर थया, अनकु्रम चउद ेपरूब धार रे ।।३७।।
प्रभ ुआपै थाव चा सतु भणी, िश य पण ैते साध ुहजार रे ।
प्रभ ुआदशेे मिुनवर एकदा, बािहर जनपद करे िवहार रे  ।।३८।।

ढाल-४
(ढाल- ी िजनप्रितमा हो िजन सािरखी कही एहनी)

संवेगी नीरागी हो मिुनवर ितण सम, करता शदु्ध िवहार ।
सैलगपरु नै हो पासे समोसयार्, नपृ उद्यान मझार  ।।३९।।
सेलग राजा हो आ यो वांदवा, सांभिल धरम उदार ।
सद्गु  पासै हो ततिखण आदयार्, ावक ना त बार  ।।४०।।
पंचसय मतं्री हो ावक त ग्र ां, पंथग प्रमखु उ लास ।
साधजूी आवे हो अनकु्रम िवचरतां, सोगंिधका परुी पास  ।।४१।।
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ितण पिुर िनवसै हो आढ्य िशरोमिण, शठे सदुशर्न नाम ।
सेवक ते छै हो शकु तापस तणौ, सोच मलू ध्रम धाम  ।।४२।।
आगम िनसणुी हो सेठ सगुु  तणो, आवै परुी उद्यान ।
वादी पछैू हो मलू ते धमर् नो, मिुन कह ैिवनय प्रधान  ।।४३।।
गु  मखु सिुणने हो, धरम सहुामणो, जलशिुचता अप्रमाण ।
जाणी ने लीधा हो त ावक तणां, छांडी प्रथम गणुठाण  ।।४४।।
शकु िपण आवे हो सिुण एह वातार्, िश य सहस संघात ।
ततिखण जावै हो सेठ घरे ितहां, दखे ैन आदर वात  ।।४५।।
तब शकु भाष ैहो शठे भणी इसुं, चालो तमु गु  पास ।
प्र  पछूीने हो करशु ंपािरखा, पाछिल उिचत प्रकाश  ।।४६।।
इम कही जावे हो सेठ सिहत ितहां, पछैू प्र  अनेक ।
गु  िपण आपै हो उ र तेहने, बू यो शकु सिुववेक  ।।४७।।
सांख्य मत छोडी हो संयम आदय , िश य सहस पिरवार ।
ी गु  आपै हो ते िश य तेहन, शकु थया परूब धार  ।।४८।।

थाव चा पतु्र हो मिुन तदनंतरे, ितहां थी करै िवहार ।
िश य सहस नै हो साथे पिरवयार्, िवचरै दशे मझार  ।।४९।।
अनकु्रम ेआ या हो िवमलाचल िगरै, पिृथवी िसल पट याम ।
पुंजी ने कीधो हो संथारौ ितहां, मास एक अिभराम  ।।५०।।
केवल पामी हो ितहां मगुते गया, थाव चा सतु वाम ।
एह संक्षेपै हो चािरत्र क ो इहां, िव तर ज्ञाता ठांम  ।।५१।।
वरस अढारै हो सैतािलसम,े िवजयदशमी सिुवचार ।
परूब दशेे हो मिहमापरु वरे, एह र यो अिधकार  ।।५२।।
वाचक िग आ हो गणु गण िनमर्ला, अमतृधमर् सजुाण ।
मिुन गणु गाया हो आतम िहत भणी, सीस क्षमाक याण  ।।५३।।
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આતંરાષ્ટર્ીય સ્તરે િવખ્યાત છે. આ ગર્થંમાલા દ્વારા સપંાિદત સાિહત્ય સરળભાષામાં 
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િહદंી અનવુાદ તથા ભારતીય પર્માણશાસ્તર્ માટે ઉપયોગી પર્માણમીમાंસા ઉપરોક્ત 
બાબતની સાક્ષી પરુ ે છે. તે ગંર્થની સાથે સંપાિદત કરવાથી સાક્ષર વ્યિક્ત પણ 
આપણા શાસ્તર્ના ગૂઢ રહસ્યને  સરળતાથી સમજી શકે છે અને આ પર્કાશનો બધાં 
માટે બુિદ્ધગમ્ય અને રોચક બન ેછે. જેથી આજની પેઢીના જે લોકો સસં્કતૃ અને 
પર્ાકતૃ ભાષાથી િવરક્ત છે. તેવા લોકોને આપણી સંસ્કિૃતનુ ંમાહાત્મ્ય સમજાશે અને 
આ સાિહત્યની િદવ્યતા ઓળખીને તેમનુ ંસંરક્ષણ કરવા પેર્રાશ.ે હજુ પણ એવંુ ઘણંુ 
સાિહત્ય છે. જેનુ ંઉદ્ધરણ અવિશષ્ટ છે.  તેથી આ ગંર્થમાલાના આવા ભગીરથ 
કાય થી આપણે સૌન ેનષ્ટપર્ાયઃ થતાં પર્ાચીન-સાિહત્યનાં સંરક્ષણ તથા સમ્માજર્ન 
કરવાની  પર્રેણા મળે છે.

ગર્ંથમાલા-સં થાપકનો પિરચય – 

अिस्त वङ्गािभधे दशेे सुपर्िस ा मनोरमा ।
मुिशर्दाबाद इत्याख्या पुरी वैभवशािलनी ।।
शर्ी बहादरुिसंहाख्यो गुणवाँस्तनयो स्तयोः ।
अभवत् सुकृती दानी धमर्िपर्य  धीिनिधः ।।
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િસंઘી જૈન ગર્ંથમાલાના સંસ્થાપક બાબૂ રાયબહાદુર ી ધનપતિસंહજી 

િસंઘીનો જન્મ મુિશર્દાબાદમાં િવ.સં. ૧૯૪૧માં થયો હતો. તેનાં િવવાહ 
બંગાળના એક જૈન સદ્ગૃહસ્થ લ મીપતિસંહજીની પૌતર્ી િતલકસંુદરી સાથે 
િવ.સં. ૧૯૫૪માં થયા હતા. જેથી તેઓએ એક પર્િસદ્ધ જૈન કુટુંબ સાથે સંબંધ 
બાંધ્યો અને તેમનાં િપતા ી ડાલચંદજી િસंઘી પણ જૈનમહાજનોમાં સચ્ચિરત 
પુરુષ હતાં. તેમનાં િપતાને  જૈનધમર્નાં િવશુદ્ધ તત્ત્વોનાં પર્ચાર અને સવ પયોગી 
જૈન સાિહત્યના પર્સારમાં ખાસ રુિચ હતી, વળી કલકત્તામાં સાિહિત્યક કેન્દર્ની 
સ્થાપના કરવાની યોજના તેઓ િવચારી રહ્યા હતાં. પરંતુ ઈ.સં. ૧૯૨૭માં તેમના 
િપતાજીનો સ્વગર્વાસ થયો. િપતાજીનंુ આ સ્વપ્ન પુરૂ કરવાનું કાયર્ એમનાં પુતર્ 
‘રાયબહાદુર ી ધનપતિસंહજી િસंઘી એ કયુર્ં. 

ગર્ંથમાળાની થાપના – 

ઈ.સ. ૧૯૩૧માં  િવશ્વવંદ્ય કવીન્દર્ ીરવીન્દર્નાથ ટાગોરની િવભૂિતિવહારમાં 
િવશ્વિવખ્યાત શાંિતિનકેતનનાં િવશ્વભારતી િવદ્યાભવનમાં ી રાયબહાદૂર ી 
ધનપતિસंહજીએ “િસंઘી જૈન જ્ઞાનપીઠ”ની સ્થાપના કરી ત્યાં જૈન સાિહત્યના 
અધ્યયન–અધ્યાપનનંુ કાયર્ શરૂ કયુર્ં, ત્યારબાદ જૈનપુસ્તકોનું પુનરુદ્ધરણનું કાયર્ 
શરૂ થયંુ. અગિણત ઐિતહાિસક પુસ્તકો જૈનભંડારોમાં હતાં, પરંતુ િવદ્વદ્સંપકર્ના 
અભાવે તે પર્કાશમાં આવ્યાં ન હતાં. પણ પાટણના પુરાતન જૈન ભંડારોનું 
અવલોકન કરતાં ઐિતહાિસકતા તરફ દર્િષ્ટ પડી અને “ ીમત્કાંિતિવજય મ.સા.”ની 
િદવ્ય પેર્રણા તથા ‘આગમોદ્ધારક મુિન ી પુણ્યિવજયજી’ની સહકાિરતાથી આ 
કાયર્ માટે આગળ વધ્યાં, તેમજ અનેક સ્થાનેથી પેર્રણા પર્ાપ્ત કરી આ “િસंઘી 
જ્ઞાનપીઠ”ની સાથે “િસंઘી જૈન ગર્ંથમાલા” શરૂ કરવાની યોજના ઘડાઈ. તથા 
‘પર્બંધકોષ, કુમારપાલપર્બંધ, વસ્તુપાલચિરતર્, િવમલપર્બંધ’ આિદ િશલાલેખ, 
તામર્પતર્ ગંર્થપર્શિસ્ત આિદ સાધનની સંકલના શરૂ થઈ, અને અંતે ઈ.સ. 
૧૯૩૧માં ી રાયબહાદુર ી ધનપતિસंહ િસंઘીના િપતા ી ડાલચંદજી િસंઘીની 
પુણ્યસ્મૃિતમાં “િસंઘી જૈન ગર્ંથમાલા”નો પર્ાદૂભાર્વ થયો. જેનું પર્થમ મિણ એટલે કે 
“પર્બંધિચंતામણી” નામનો ગંર્થ પર્કાશમાં આવ્યો.

ગર્ંથમાળાનો ઉદ્દે ય – 

આ ગર્ંથમાળાનાં પર્કાશનકાયર્ અંતગર્ત બધાં ગંર્થનાં મુખપૃષ્ઠ ઉપર પર્દેશ-
સૂચક ઉલ્લેખ અંિકત કરેલા જ હોય  છે. તદનુસાર જૈન સાિહત્યોદ્ધારનંુ કે્ષતર્ ખુબ  
િવશાળ છે.  મુખ્ય રીતે તો જૈનપર્વચન અંતગર્ત  આગિમક, દાશર્િનક, સાિહિત્યક, 
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ઐિતહાિસક તથા કથાત્મક આિદ મહત્વનાં ગર્ંથોનું િવિશષ્ટ રીતે સંશોધન,સંકલન 
અને સંપાદન કરીને યથાશક્ય પર્કાિશત કરવાનંુ હતું. પરંતુ સૌથી પહેલા મુખ્ય 
લ ય ઐિતહાિસક સાિહત્ય પર્કાિશત કરવાનંુ હતંુ. જેના મુખ્ય બે કારણો હતા. 

જૈન ગર્ંથભંડારમાં ઇિતહાસાન્વેષણને ઉપયોગી ખુબ બહોળા પર્માણમાં 
સાિહિત્યક સામગર્ી અસ્ત-વ્યસ્ત રૂપમાં ઉપલબ્ધ થઈ. પરંતુ આ પિર મપૂવર્ક 
સંકિલત કરીને શાસ્તર્ીય રીતે વ્યવિસ્થત કરીને અન્યાન્ય પર્માણમાં તથા ઉલ્લેખો 
દ્વારા આલોચનાત્મક તથા ઊહાપોહાત્મક ટીકાિટપ્પણીઓથી િવવેિચત કરીને  
િવદ્વદ્ ગર્ાહ્ય તેમજ િજજ્ઞાસુ વાચકોને ઉપયુક્ત થાય એવંુ સાિહત્ય પર્કાિશત 
કરવાનું કાયર્ કોઈ જૈન જનતાએ નહોતંુ કયુર્ં. તેથી ભારતની સ્થાપત્ય, ભાસ્કયર્ 
તથા પુરાત્તત્વવેત્તા એવા ગંર્થમાળાના સ્થાપકનો સંપૂણર્ પરામશર્ પર્ાપ્ત કરીને  જૈન 
સાિહત્યના ઐિતહાિસક અંગોને  પર્કાિશત કરવાનંુ નક્કી કયુર્ં. 

િદ્વતીય કારણ જૈન ધમર્માં અને સામાિજક દર્િષ્ટએ આ (ઐિતહાિસક) 
િવભાગનુ મહત્ત્વ તો છે જ, પરંતુ ભારતીય સંસ્કૃિત માટે જૈનધમ ય સાિહત્યનંુ 
ઐિતહાિસક અંગ જેવું પિરપુષ્ટ છે અને ઉપલબ્ધ છે, તેવું કદાચ બીજા ધમર્માં 
ઓછા પર્માણમાં જોવા મળે છે. તેથી જૈન ગર્ંથભંડારોમાં નાશોન્મુખ દશામાં પડેલી 
ઐિતહાિસક સાધન-સંપિત્ત જો યોગ્યરૂપમાં સંશોિધત અને સંપાિદત થાય તો તે 
જૈનધમર્ માટે તો ગૌરવની વાત છે જ, પરંતુ ભારતના પર્ાચીન સ્વરૂપનંુ િવશેષજ્ઞાન 
પર્ાપ્ત કરવામાં ઉપયોગી થાય અને રાષ્ટર્ીય પર્િતષ્ઠા િવિશષ્ટ રીતે પર્િસિદ્ધને પામે.

આ ઉદ્દેશ્ય હેઠળ “િસंઘી જૈન ગંથમાલા”ના ૧૫-૨૦ ઐિતહાિસક 
સાિહત્યગંર્થો પર્કાિશત થયાં ત્યારબાદ જૈન સાિહત્યનંુ િદ્વતીય આધારભૂત 
અંગ એટલે કે દશર્નશાસ્તર્. જે િનિશ્ચત ઉદે્દશ્ય માટે ખુબ ઉપયોગી હતંુ. જૈન 
દશર્નશાસ્તર્નો મૌિલક તત્ત્વિવચાર છે. જે અંિહસાની પર્િતષ્ઠા જૈન દશર્નશાસ્તર્માં 
પર્સ્થાિપત છે તે અન્યતર્ અજ્ઞાત છે. તેમને  િસદ્ધ કરવુं એ જ જૈન દશર્નશાસ્તર્નો 
ચરમ ઉદ્દેશ્ય છે. ભારતીય દશર્નશાસ્તર્માં એવો કોઈ િવષય નિહ હોય જેમાં જૈન 
િવદ્વાનો એ મમર્ભેદકતાથી પર્વેશ ન કય  હોય. મહાવાદી ‘િસદ્ધસેન િદવાકર’ 
થી લઇને મહોપાધ્યાય યશોિવજય સુધીનાં િવદ્વાનો ભારતવષર્ને મળ્યાં છે. અને 
એવાં ઘણાં તાિકર્ક, સાિહિત્યક તથા િવિવધ િવષયના પુસ્તકો સંપાિદત થયેલા છે. 

ગર્ંથમાલાના પર્ધાન-સંપાદક ી િજનિવજયજીનો પિરચય –
भर्ान्त्वा नैकेषु दशेेषु सेिवत्वा च बहून् नरान्,
दीिक्षतो मुिण्डतो भूत्वा जातो जैनमुिनस्ततः ।
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स बहुिभः सुिव ि स्तन्मण्डलै  सत्कृतः ।
िजनिवजयना ाऽसौ ख्यातोऽभवद ्मनीिषषु ।।
સમ્માન્ય સભાસદ ભાંડારકર પર્ાચ્યિવદ્યા સંશોધન મંિદર પૂના, તથા ગુજરાત 

સાિહત્ય સભા અહમદાવાદ, ભૂતપૂવાર્ચાયર્ ગૂજરાત પુરાત્તત્વમિંદર અહમદાવાદ, 
જૈન વાઙમ्યાધ્યાપક િવશ્વભારતી શાંિતિનકતેન સસં્કતૃ પર્ાકતૃ, પાલી, પર્ાચીનગૂજર્ર 
આિદ અનેકાનકે ગંર્થના સશંોધક તથા સંપાદક ીિજનિવજય મુિનજી.

આ મહાપુરુષનો જન્મ ૨૭ જાન્યુઆરી ૧૮૮૮માં રાજસ્થાનમાં થયો 
હતો. તેમના િપતા વૃદ્ધિસंહજી અને માતા રાજકુમારી. ખેડુત કુંટુંબમાંથી 
ઉચ્છરેલા તેમનું બાળપણનંુ નામ િકશનિસंહ હતંુ. નાનપણમાં જ માતાિપતાની 
છાયા ગુમાવી. અને  યુવાન વયમાં  જ્ઞાનિપપાસા માટે ભર્મણ કરતાં કરતાં ‘ ી 
સુંદરિવજયજી’ સાથે તેમનો ભટો થયો અને િકસનિસंહ માટે ભણવાની વ્યવસ્થા 
સુંદરિવજયજી એ કરાવી આપી ત્યારબાદ જૈન શ્વેતાંબર મૂિતર્પુજકમાં દીક્ષા 
ગર્હણ કરી અને િજનિવજય નામ ધારણ કયુર્ં. તેમણે સમગર્ દેશમાં ખૂબ ભર્મણ 
કયુર્. િવચરણ દરમ્યાન જેસલમેર, બરોડા અને પુના માં આવેલ પર્ાચીન જૈન 
ભંડારોની હસ્તપર્તોનંુ સંશોધન, વાંચન તથા લેખનાિદ કાયર્ કયુર્. 

ઈ.સ.૧૯૨૦માં મહાત્મા ગાંધીને મળ્યા તથા અમદાવાદ ‘ગૂજરાત 
િવદ્યાપીઠ’ માં ગુજરાત પુરાત્તત્ત્વ િવભાગમાં સેવા આપીને આચાયર્પદ પર 
મહાત્માજી દ્વારા સ્થાિપત થયા. ત્યાં સંસ્કૃત-પર્ાકૃત-પર્ાચીન ગુજરાતી આિદ 
ગર્ંથોનાં પર્કાશન માટે “પુરાતત્ત્વમંિદર ગર્ંથાવલી” સ્થાપીને તેમાં અનેક પર્ાચીન 
સાિહત્યનંુ પર્કાશન કયુર્ં. મે ૧૯૨૮માં મુિનજી જમર્ની િવદેશયાતર્ા માટે ગયા હતા. 
ત્યાં પણ પોતે ભારતીય સાિહિત્યક સેવા આપેલી અને િબર્ટીશનાં મ્યુિઝયમની 
મુલાકાત પણ લીધી.

મુિનજીની  િવદેશયાતર્ા પૂરી થતાં જ કલકત્તામાં એક ક ગેર્સ અિધવેશનમાં 
તેમની મુલાકાત ી રાયબહાદુર ી ધનપતસંહજી િસंઘી સાથે થઇ. અને તેમને 
શાંિતિનકેતનમાં આમંતર્ણ આપ્યંુ. ત્યાં   રહીને મુિનજી એ “િસंઘી જૈન જ્ઞાનપીઠ” 
ની સ્થાપના કરી. અને જૈનનાં પર્ાચીન સાિહત્યનંુ સંકલન કાયર્ શરૂ કયુર્ં. 

મુિનજીનું મહાત્માજી સાથે ખુબ જોડાણ હતંુ એટલા માટે જ સત્યાગર્હના 
આંદોલનમાં તેમની સાથે જોડાયા હતાં. અને જેના કારણે નાિસકમાં  કારાવાસ 
પણ  ભોગવ્યો. કારાવાસ દરમ્યાન તેમની મુલાકાત કન્હૈયાલાલ મંુશીજી સાથે થઈ 
અને  મુિનજીને ત્યાં લેખન અને વાંચનનો ખૂબ જ સારો ઓપ મળ્યો અને મંુશીજી 
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સાથે ભિવષ્યની સાિહિત્યક પર્વૃિત્ત િવષે ચચાર્ થતી રહેતી. જેલમાંથી છુટ્યા બાદ 
ફરીથી શાંિતિનકેતન આવ્યા ને ત્યાં ‘જૈન છાતર્ાલય’ શુરુ કયુર્ં. ત્યારબાદ ફરીથી તે 
પર્ાચીન ગર્ંથોના ઉદ્ધરણ માટે પર્વૃત્ત થયાં.

ભારતના ષે્ઠ પર્ાચીનતમ સાિહત્યમાં િશરમોર પુસ્તકોને સમાજ સમક્ષ 
પર્કાિશત કરવા િવશ્વપર્િસદ્ધ સુિવખ્યાત “િસंઘી જૈન ગંર્થમાળા”ની સ્થાપના કરી 
અન ેજૈન સાિહત્યોને એક નવુ ંજ સ્વરૂપ આપ્યંુ, પરતં ુતેના માટે મુદર્ણ ‘િનણર્ય 
સાગર પર્સે’ માં થતુ.ં જૈન ભંડારોમાથંી પુસ્તકોનુ ંસંકલન કરવા પાટણ, પુના તથા 
રાજસ્થાનમાં ખુબ ભર્મણ કરતા ંઅને હસ્તિલિખત ગંર્થોનુ ંચયન કરતા.ં “પર્ાચ્ય 
શોધસસં્થાન” તથા  પાટણભંડારનુ ંિનરીક્ષણ કરતાં હતાં. ખુબ ભર્મણને કારણે તથા 
વાતાવરણની પર્િતકૂલતાને કારણે તેમનુ ં સ્વાસ્થ્ય બગડ્ય,ુ તથેી સ્વાસ્થ્યનંુ ધ્યાન 
રાખી િસઘंીજીએ પરામશર્ કરી અમદાવાદ જવાનો આગર્હ કય .   

ઈ.સ. ૧૯૩૮-૩૯માં “ભારતીય િવદ્યાભવન”ની સ્થાપના મંુબઇમાં કરી. 
૧૯૪૨ માં જેસલમેરમાં પર્ાચીન ગંર્થભંડારોમાં સતત ૪-૫ મિહના સખત મહેનત 
કરી પર્ાચીન ગર્ંથોની  પર્િતિલિપઓ તૈયાર કરાવી અને મંુશીજીના આગર્હથી તેઓ 
‘ભારતીય િવદ્યાભવન’ના ‘ઓનરેરી ડાયરેક્ટર’ બન્યાં. રાજસ્થાનમાં િચત્તોડગઢ 
રાષ્ટર્ીયતીથર્ પર્ાચ્યિવદ્યા પર્િતષ્ઠાનની સ્થાપના કરીને “ રાજસ્થાન પુરાતન ગંર્થમાળા” 
અંતગર્ત ઘણા ગંર્થો પર્કાિશત કરાવ્યા. જો કે જેવો ન્યાય ‘િસंઘી જૈન ગર્ંથમાલા’ને   
આપી શક્યાં તેવો ‘રાજસ્થાન પુરાતન ગર્ંથમાળા’ને આપી શક્યાં નથી. 

ઈ.સ. ૧૯૫૨માં “જમર્ન ઓિરયેન્ટલ સોસાયટી” દ્વારા સવ ચ્ચ સન્માન 
પર્ાપ્ત થયંુ, સાથે જ આ સન્માન પર્ાપ્ત કરનાર તેઓ િદ્વતીય ભારતીય બન્યાં. 
ઈ.સ.૧૯૫૪માં શારીિરક િનબર્ળતાને કારણે આ કાય માંથી ઔપચાિરક રીતે 
િનવૃત્ત થયાં. આમ, મુિનજીએ આજીવન ભારતની તથા જૈન સાિહત્યોની ખૂબ 
સેવા કરી અને આપણા સમાજના ઉત્કષર્ માટે સતત કાયર્શીલ રહ્યા હતાં. આવા 
સંતપુરુષોનાં આપણે સદા ઋણી રહીશંુ.

અ ય સંપાદકો –

મુિન ીિજનિવજયજીની સાથે આગમોદ્ધારક મુિન ીપુણ્યિવજયજી, 
પંિડતવયર્ સુખલાલજી સંઘવી, ી અમૃતલાલ ગોપાણી તથા ી જયંતકૃષ્ણ દવે 
આિદ સંપાદકોનો આ ગંર્થમાળામાં િવશેષ સહયોગ રહ્યો છે. 

(બનારસ આવૃિત–પૃ. ૫૮)

આ ગર્ંથ પરથી કુમારપાલપર્બોધ પર્બंધ, કુમારપાલ ચિરતર્, વસ્તુપાલચિરતર્, 
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ઉપદેશતરંિગણી જેવા અનેક ગર્ંથો માટે આધાર ગર્ંથ પર્બંધ િચंતામિણ છે. આમાં 
િવકર્મરાજા થી કમર્સાર આિદ રાજાઓનાં ચિરતર્ તથા તેના રાજ્યનો પિરચય 
વણર્વ્યો છે. અનેક પર્બंધ હોવાનાં કારણે આ પર્બंધ સંગર્હાત્મક ગંર્થ તરીકે પણ 
મુલવવામાં આવે છે. આ સંગર્હના અવલોકનથી ઘણી બધી જાણકારી પર્ાપ્ત થાય 
છે તથા ઇિતહાસના અભ્યાસુઓ માટે આ સંગર્હ અવશ્ય અવલોકનીય છે.

માણ મીમાંસા (દાશર્િનક)-

િસઘंી જૈન ગંર્થમાળાના િદ્વતીય ઉદે્દશ્ય જૈનશાસનના ંદાશર્િનક ગંર્થ પર્કાિશત 
કરવાનુ ંહતંુ. જેમા ંયશોિવજયજી િવરિચત ‘જૈન તકર્ભાષા’ એ પર્થમ ગંર્થ હતો. 
ત્યાર બાદ કિલકાલ સવર્જ્ઞ હેમચદંર્ાચાયર્ િવરિચત પર્માણ મીમાંસા ગર્થં પર્કાિશત 
કય . ભારતીય દશર્નિવદ્યાના બર્ાહ્મણ, બૌદ્ધ અને જૈન આ તર્ણ િવિશષ્ટ તત્ત્વોનંુ 
િનરૂપણ મતોની િવિભન્ન તાિત્ત્વક પિરભાષાઓમાં અને લાક્ષિણક વ્યાખ્યામાં  કઈ 
રીત ેકર્મશઃ િવકાસ, વૃિદ્ધ અને પિરવતર્ન થયંુ તેનુ ંખુબ સારા પર્માણમાં પર્િતિષ્ઠત 
જ્ઞાનનુ ંિનરૂપણ કરેલુ ંછે. સસં્કતૃ પર્વશે, ભારતીય પર્માણ, ન્યાય પર્માણ, સ્થાપન 
યગુ, વગેર ેતથા તત્વજ્ઞાન િવષયોપિર હેમચદંર્ાચાયર્જીએ િવિશષ્ટ ધ્યાન આપેલ ુછે. 
માતર્ જૈનતકર્શાસ્તર્ જ નહ  પરંત ુભારતીય પર્માણશાસ્તર્ પણ રહેલુ ંછે. 

કથાકોષ કરણ (કથા મક ગર્ંથ)-

કિવ ી િજનેશ્વરસૂરીની ઉપલબ્ધ કૃિતઓમાં કથાકોશ એ તેમની અંિતમ 
રચના છે. આ ગંર્થ મૂલ અને વૃિત્તરૂપ છે. મૂલ ગાથાબદ્ધ છે અને વૃિત્ત ગદ્યરૂપમાં 
છે. મૂલમાં તો માતર્ ૩૦ ગાથાઓ છે. જેમાં કથાઓનો નામિનદશ કરેલો છે. 
કથાનું િવસ્તૃતરૂપ ગદ્યવૃિત્તમાં લખેલ છે. જેમાં મુખ્ય ૩૬ કથાઓ અને ૪-૫ 
અવાતંર કથાઓ છે. આ રીતે ૪૦-૪૧ કથાઓનો સંગર્હ આપેલ છે. આ કથાઓમાં 
જૈનસાધુઓ દ્વારા હંમેશા આપવામાં આવેલા િજનદેવની પૂજા આિદ સ્વરૂપ 
પર્કીણર્ ઉપદેશને જ કથાબદ્ધ કરેલ છે તથા જૈન સાંપર્દાિયક િવચારોની ચચાર્નું 
િચતર્ણ સ્પષ્ટ રીતે રજુ કરેલ છે. 

ભાવકચિર  –(ઐિતહાિસક- બંધા મકગર્ંથ)

પર્ભાવક ચિરતર્ મહત્ત્વનો ઐિતહાિસક ગંર્થ છે. િવકર્મની પર્થમ શતાબ્દી થી 
૧૩મી શતાબ્દીના પૂવર્ ભાગ સુધી સાડા બારસો વષર્માં થયેલાં જૈન શ્વેતાંબર 
સંપર્દાયના સૌથી મહાન્ પર્ભાવક, સંરક્ષક અને શાસ્તર્કાર આચાય ના કાયર્-
કલાપ તથા ગુણ ગૌરવોનું આ ગંર્થમાં સુચારુ રીતે સંકલન કરેલ છે. આ ગંર્થમાં 



श्रतुसागर 27 नवम्बर-२०१६
માતર્ જૈન આચાય ના ઇિતહાસ જ નહ  સાથોસાથ તત્કાલીન અનેક રાજાઓ, 
િવદ્વાનો, પર્ધાનો, કિવઓ અને પર્સંગોપાત િવિશષ્ટ ઉલ્લેખ તથા ઐિતહાિસક 
તથ્યો અન્તિનર્િહત છે. ભારતનાં સાિહત્ય-સમર્ાટોની પણ કેટલીક મહત્વપૂણર્ 
ઘટનાઓનો ઉલ્લેખ કરેલ છે. ભાષાની દર્િષ્ટએ પણ પર્ભાવશાળી છે. વણર્ન પણ 
સુસંબદ્ધ તથા સુપિરિમત છે. 

આ ચિરતર્-પર્બંધનાં અવલોકનથી િવદ્વાનોને ઘણી િવિશષ્ટ વાતોનંુ જ્ઞાન 
થશે જેમકે જૈનધમર્નાં કેવા કેવા પર્ભાવશાળી િવદ્વાનોનાં આપણે વારસદાર 
છીએ તથા જૈનદશર્નને કેવી રીતે એક ધાિમર્ક સમુદાયનંુ સ્વરૂપ મળ્યંુ. જૈન ધમર્ 
તથા જૈન સમાજનાં િવકાસ અને પિરવતર્નનાં તથ્યપૂણર્ ઇિતહાસને આ પર્બંધનાં 
અધ્યયન-મનનથી ઉત્તમ પર્કારનંુ સાિહત્ય પર્દાન થયંુ છે.

િદિગ્વજય મહાકા ય (કા યા મક ગર્ંથ)

િદિગ્વજય મહાકાવ્ય સત્તરમી-અઢારમી શતાબ્દીના મહાન પર્ાભાિવક અને 
મહાવીરસ્વામીની પટ્ટપરંપરાના ૬૧માં ભટ્ટારકાચાયર્ ીિવજયપર્ભસૂરીશ્વરજીનું 
ચિરતર્વણર્ન આલેખે છે અને તેમનાં ગુરુ િવજયદેવસૂિરનું પણ ચિરતર્ાલેખન છે. 

ીિવજય પર્ભસૂરીશ્વરજીએ કરેલા ગામ, નગર અને શહેરના િવહારવણર્ન દ્વારા 
ભૌગોિલક માિહતી સહજતાથી સમજાય તેવી છે. કિવએ ઉદયપુર, શંખેશ્વર, 
િસરોહી, આગરા, બનારસ, પટના અને સમેતિશખર આિદ મોટાં મોટાં સ્થળોનંુ 
વણર્ન કયુર્ં છે, તેના કરતાં કાવ્યનું કિવત્વ દર્િષ્ટને વધુ સ્પશ છે. 

જૈન પુ તક શિ ત સંગર્હ  (ઐિતહાિસક) 

પાટણ, સ્તંભતીથર્, જેસલમેર આિદ સ્થાનોમાં સંરિક્ષત જૈન જ્ઞાનભંડારોમાંથી 
ઉપલબ્ધ જૈન પુસ્તકસ્થ પર્શિસ્તઓનો સંગર્હ. આ પર્શિસ્તસંગર્હમાં ૨ પર્કારની 
પર્શિસ્તઓ સંગર્િહત કરવામાં આવેલી છે. પર્શિસ્તલેખોમાં મુખ્ય વણર્ન એ 
વ્યિક્તનંુ હોય છે, જે પુસ્તકના પર્ારંભમાં લેખકનાં વંશનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવે. 
ત્યાર બાદ તેના એ િનકટવત  પુરુષની વંશાવલી શરૂ કરવામાં આવે જેની પર્િસિદ્ધ 
થઈ હોય પછી દાદા- િપતા માતા આિદના નામનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવે છે 
અને ધમ પદેશી વ્યિક્તની પેર્રણાથી લખાયંુ  હોય તેના ગુરૂ આિદનો પિરચય અને 
નામિનદશ કય  હોય છે તથા સમકાલીન રાજાઓનો પણ ઉલ્લેખ કરેલો હોય 
છે. અંતે પુસ્તક પઠન-પાઠન કરનારાઓ માટે મંગલ, કલ્યાણ અને આશીવાર્દનું 
િનરુપણ કરેલું  હોય છે. આ ગંર્થમાં ૧૧૧ પર્શિસ્તઓ છે તથા તાડપતર્ીય પુસ્તકના 
સંિક્ષપ્ત લેખો આપેલાં છે, જે ૪૩૩ છે. 
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કૌમુદી િમ ાણાનંદરૂપકમ્

કિલકાલસવર્જ્ઞ આચાયર્ ી હેમચંદર્સૂરીશ્વરજીનાં િશષ્યરત્ન કિવ ી 
રામચંદર્સૂિર િવરિચત રુપકોનાં ૧૦ પર્કારોમાંથી આ નાટકનો પર્કાર પર્કરણ છે. 
અિહં નાયક એક સિચવ હોય છે. આ નાટકમાં નાયક ધીરોદાત્ત છે અને નાિયકા 
મધ્યમવગર્ પિરવારની છે. સાથેસાથ દાસ, સેવક, આિદ પાતર્ નો ઉલ્લેખ પણ 
કરેલો છે. આ ૃંગારરસ પર્ધાન  રૂપક છે.

ગર્ંથમાલા દ્વારા કાિશત િવિશ  પુ તકોનો પિરચય –

“િસंઘી જૈન ગંર્થમાળા” દ્વારા અનેક પુસ્તકોનુ ં સસં્કરણ થયેલુ ं છે. જેમાં 
ઐિતહાિસક, તાિત્ત્વક, કથાત્મક અને ચિરતર્ાત્મક ગંર્થો પર્કાિશત થયેલા ં છે. આ 
ગર્થંમાળામાં સૌપર્થમ ઐિતહાિસક ગંર્થોનુ ંપર્કાશન કાયર્ શરૂ કયુર્ં હતંુ. જેમા ંસૌ પર્થમ 
‘પર્બધંિચતंામિણ’ પર્કાિશત ગંર્થનુ ંસંસ્કરણ કયુર્ હતંુ અને આ ગર્થંમાળાનાં ૬૦ થી 
વધ ુપર્કાશનો છે. તેમની િનિશ્ચત સંખ્યા ઉપલબ્ધ નથી ી મહાવીર જૈન આરાધના 
કને્દર્- કોબા જ્ઞાનમિંદરમાં આ ગર્થંમાળાનાં ૬૨ પર્કાશનો માતર્ ઉપલબ્ધ જ નહ  પરતંુ 
સરુિક્ષત પણ છે. જેમા ંકેટલાક ગંર્થાકંનુ ંપુનઃપર્કાશન થયંુ છે. જેનો પર્ાયઃ છેલ્લો ગંર્થાકં 
-૭૭ કૌમુદી િમતર્ાણાનંદરૂપકમ્ છે. જેમાથંી ૨૩ ગંર્થાક એવા છે જે જ્ઞાનમંિદરમાં 
ઉપલબ્ધ નથી.(૧૫, ૩૭, ૩૮, ૫૦ અને ૫૨ થી ૭૦) જેમા ંઅન્ય પર્કાશકો દ્વારા 
િસઘंી જૈન ગંર્થમાલાના પુનઃ પર્કાિશત ગંર્થોની યાદી જોઈએ તો તે આ પર્માણે છે-

ધમ પદેશમાલા-ભદંર્કર પર્કાશન –અમદાવાદ િવ.સં.૨૦૬૬.
કીિતર્કૌમુદીમહાકાવ્ય તથા સુકૃત સંકીતર્નમહાકાવ્ય–ભદંર્કર પર્કાશન-િવ.સં-

૨૦૬૬. સંદેશરાસક –સંભવનાથ મહારાજ ટર્સ્ટ –સતારા(મહારાષ્ટર્) –િવ.સં.- 
૨૦૦૧. સુકૃતકીિતર્કલ્લોિલન્યાિદ વસ્તુપાલ પર્શિસ્ત સંગર્હ –સુરત તપગચ્છ 
રત્નતર્યી આરાધક સંઘ ટર્સ્ટ-સુરત – પર્કાશન વષર્ ઉપલબ્ધ નથી.

પર્બંધિચंતામિણ (ઐિતહાિસક પર્બંધાત્મક) ી મેરુતુંગાચાયર્ િવરિચત 
પર્બંધિચंતામિણ નામક પર્િસદ્ધ ઐિતહાિસક-પર્બંધ સંગર્હાત્મક સંસ્કૃત ગંર્થ છે. 
ગુજરાતનાં પર્ાચીન ઇિતહાસને િવિશષ્ટ ુિત અને સ્મૃિતના આધારભૂત જેટલાં 
પર્બંધાત્મક તથા ચિરતર્ાત્મક ગંર્થ-િનબંધ સંસ્કૃત પર્ાકૃત તથા પર્ાચીન દેશી ભાષામાં 
ઉપલબ્ધ છે તે ગંર્થોમાં આ સૌથી િવિશષ્ટ અને મહત્વનંુ સ્થાન ધરાવે  છે. ‘सवऽिप 
पर्बंधाः पर्बन्धिचंतामिणतो ज्ञेयाः’

ધમાર્ભ્યુદય મહાકાવ્ય નંુ પુનઃ પર્કાશન ી ભદંર્કર પર્કાશન અમદાવાદ દ્વારા 
િવ.સં ૨૦૬૬ માં થયેલ છે. પર્બંધકોશનું પુનમુર્દર્ણ આશાપુરણ પાશ્વર્નાથ જૈન 
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જ્ઞાનભંડાર અમદાવાદ દ્વારા ઝેરોક્ષ સ્વરૂપે થયેલ છે. પર્કાશન વષર્ ઉપલબ્ધ 
નથી. િવિવધતીથર્ કલ્પનું પુનઃ પર્કાશન આશાપુરણ પાશ્વર્નાથ જૈન જ્ઞાનભંડાર 
અમદાવાદ દ્વારા ૨૦૬૬ માં ઝેરોક્ષ સ્વરૂપે થયેલ છે.

િવજ્ઞિપ્ત લેખ સંગર્હનુ ંપુનઃ પર્કાશન િજનશાસન આરાધના ટૃસ્ટ-મંુબઈ દ્વારા  
થયેલ છે. પર્કાશન વષર્નો ઉલ્લખે નથી. અકલંક ગર્થંતર્યનુ ંપુનઃપર્કાશન  ી ભવાની 
મિુતર્પજૂક જૈન શ્વતેાબંર સંઘ કોલકાતા દ્વારા િવ.સં ૨૦૬૦ મા ંથયેલ છે. કથાકોષ 
પર્કરણનુ ંપનુઃ પર્કાશન પર્ાકૃત ભારતી અકાદમી જયપુર દ્વારા ઈ.સ. ૨૦૦૮.

ઉપસંહાર – 

આ ગર્ંથમાળાએ પર્ાચીન ધરોહરમાં ેષ્ઠ ગંર્થરત્નોને આધુિનક શાસ્તર્ીય 
પદ્ધિતથી સંશોિધત અને સંપાિદત કરીને પર્કાિશત છેલ્લી સદીમાં કરેલા અને આ 
ભગીરથ કાયર્ માટે  સમાજના પર્િતિષ્ઠત મુખી બાબૂ રાયબહાદુર ી ધનપતિસंહજી 
િસंઘીનો ઉદાર સહયોગ મળેલ છે. “િસंઘી જૈન ગર્ંથમાળા”ની સ્થાપના કલકત્તામાં 
થયેલ છે. પરંતુ કાલાન્તરે આ કાયર્માં કન્હૈયાલાલ મંુશીજીનો પણ ખુબ સાથ 
સહકાર મળવાના કારણે તેના દ્વારા સ્થાિપત “ભારતીય િવદ્યા ભવન”માં  આ 
ગર્ંથમાળાનંુ કાયર્ સમાિહત થયેલું.  

૧૯૪૪માં રાયબહાદુર ી ધનપતિસंહજી િસंઘીના દેહાવસાન બાદ કાયર્માં 
થોડી મુશ્કેલી આવેલી પરંતુ તેમના સુપુતર્ો ીરાજેન્દર્ િસंહજી અને નરેન્દર્ િસंહજી 
િસंઘીની સ્મૃિતમાં તેમની ભાવનાને સમજી  આ કાયર્ િજનિવજયજીના જીવનકાળ 
પયર્ંત ચાલુ રહ્યું. સમિપર્ત વ્યિક્તઓના ચાલ્યા ગયા બાદ આવી યોજનાઓનો 
અંત થઈ જાય છે. મુિનજી અને મંુશીજીના ગયા બાદ િવરામ લાગી જાય. પરંતુ 
૬૦થી વધારે પુસ્તકોનું પર્કાશન થઈ ચુક્યું હતંુ અને આ ગંર્થમાળાએ આંતરાષ્ટર્ીય 
ખ્યાિત પર્ાપ્ત કરી લીધી હતી. જે  આપણા જૈન સમાજ માટે ગૌરવની વાત છે. 

છેલ્લા ૩૦-૪૦ વષ થી શોધક િવદ્વાન વગર્ને આ ગર્ંથમાળાનાં ગંર્થનો 
અભાવ ખટકી રહ્યો છે અને ઘણા ગંર્થો અપર્ાપ્ય થઈ ગયા છે વળી કેટલાક 
મહત્વપૂણર્ ગર્ંથ તો સુવ્યવિસ્થત પુસ્તકાલયોમાં પણ ઉપલબ્ધ નથી થતાં. 

ઉપરોક્ત ગર્ંથમાળા જે હેતુથી જૈન ધમર્નાં પર્ાચીન પુસ્તકોનાં પર્ચાર-પર્સાર 
માટે સ્થપાઈ હતી, તે ખરેખર પર્શંસનીય છે. આ ગંર્થમાળા દ્વારા પર્કાિશત 
અમૂલ્ય સાિહત્ય સમાજના ઉત્કષર્ અને પોષણ માટે પીરસાઈ રહ્યું હતું. સમય 
જતાં તેમના દ્વારા પીરસાતા આિધદૈિવક-આિધભૌિતક-આધ્યાિત્મક જ્ઞાનની 
ઉણપ આજના સમાજમાં વરતાઇ રહી છે.
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સંગર્ાહક-મુિન ી ન્યાયિવજયજી
(ગતાંક થી આગળ)

(ડ) પાંચમંુ ફરમાન

ગુજરાત સુબાના હાકેમને માલુમ થાય કે સંિતદાસ ઝવેરી અરજ કરે છે 
કે આલી દરજ્જાના બાદશાહના હુકમ મુજબ મજકૂર શેહેરમાં તેની માલેકીની 
હવેલીઓ, દુકાનો, બીજી મીલ્કત તથા બાગબગીચા છે. આ ઉપરથી હુકમ કરવામાં 
આવે છે કે જહાંપનાહ બાદશાહની કચેરીનો એ ઝવેરી તથા ખેરખાહ વેપારી છે. 
તેથી કોઈ પણ માણસ એ હવેલીમાં જઈ ઉતારો કરે નિહ એવો મનાઇ હુકમ 
કાઢવો અને એ દુકાનોનું એ ભાડું ઉઘરાવે ત્હેમાં એને કોઇએ અડચણ કરવી નિહ, 
અને બાદશાહી ફરમાન મુજબ જે બાગ બગીચા એને મળેલા છે તે બાબતમાં 
કોઈએ કાંઈ દખલ કરવી નિહ.

વળી િવશેષ હુકમ કરવામાં આવે છે કે એ સૂબાના અમલદારોમાંથી કોઈ પણ 
માણસે કોઈ પણ રીતના કાયદાનંુ બહાનું કાઢી એની માન િમલકત લઇ લેવાનો 
પર્યત્ન એના પર્ત્યે યા એના ફરજનો પર્ત્યે કરવો નિહ, કે જેથી એ તથા એનાં 
ફરજંદો િનિશ્ચંતપણે પોતાના વતનમાં આબાદ થઈ હમારી પાદશાહત હંમેશ 
ચાલુ રહે એવી દુઆ ખુદા પાસે કરતા રહે.

હમારા આ હુકમથી િવરુદ્ધ યા ઊલટંુ કોઈએ વતર્વું નિહ. લખ્યંુ તા. ૨જી 
નૂર માહ ઈલાહી સને ૮મા લેખની ઉપરના ભાગમાં મહોર િસક્કો શાહજહાન 
બાદશાહનો છે, અને બીજો િસક્કો દારા શકુહનો છે (હી.સ. ૧૦૪૫)

(ઈ) છટ્ઠું ફરમાન

આ નીચેનું ફરમાન જહાંગીર બાદશાહ તરફથી નીકળેલું છે. એની નકલમાં 
કંઈક અક્ષરો પડેલા છે. અને લખ્યા સાલ વગેરે કેટલીક બાબત તેમાં ઉતરી નથી, 
છતાં પણ પોતાની રૈયતમાં ાવક કોમ પર્ત્યે બાદશાહની કેટલી  લાગણી હતી, તે 
એમાંથી ખુલ્લી રીતે દેખાઇ આવે છે.

આ ફરમાન પોતાના કૂલ રાજની અંદર નીમાએલા હાકેમો, અમલદારો, 
જાગીરદારો, કચેરીઓ, મુત્સદ્દીઓ, અને આખી ગુજરાતના સુબા પર કાઢવામાં 
આવ્યું છે. એમાં તેમને જણાવ્યંુ છે કે પરમેશ્વરની પર્ીિત ત્યારે જ મેળવી શકાય 
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છે કે જ્યારે રાજમાં રહેતી દરેક જાતની યા કોમની રૈયતના મનને આસૂદગી અને 
િનિશ્ચંતપણંુ રહેલું હોય. હાલમાં ાવક હરખા પરમાનંદજીએ જહાંપનાહની 
દરબારમાં આવી અમલદારો મારફતે અરજ કરી કે િવજયસેનસૂિર િવજયદેવસૂિર 
અને ખુસફહમ નંદજી (!) એઓ હમારા આચાય  છે, અને ઠેકઠેકાણે તેમનાં દેરાં 
ને ધરમશાળા છે, અને તેઓ હંમેશાં પિવતર્-ધાિમર્ક-કામમાં, સેવાપૂજામાં અને 
ઈશ્વરને યાદ કરવામાં મશગૂલ રહે છે, અને ખરેખર હમને મજકૂર ાવક હરખા 
પરમાનંદજીની વફાદારીની ખબર છે કે એ હમારંૂ ેય ચાહતા, વફાદાર માણસ છે, 
તેથી હમારી જહાંપનાહની-દરબારમાંથી હુકમ કાઢવામાં આવે છે કે એ કોમની 
ધરમશાળા કે તેમના દેરામાં કોઈએ મુકામ કરવો નિહ અને તેની નઝીકમાં પણ 
કોઇ રીતની દખલગીરી ન કરવી, અને તેઓ ત્હેને ફરીથી નવાં બનાવવા માગે તો 
તેમાં પણ અડચણ ન કરવી. વળી ત્હેમના િશષ્યોના મકાનમાં પણ કોઇએ ઉતારો 
રાખવો નિહ, અને તેઓ જો સોરઠના મુલકમાં શેતર્ુંજે જાતર્ા કરવા જાય તો કોઇએ 
તેમની પાસે કશું માગવું નિહ.

વળી એ જ માણસની માગણી અને અરજ ઉપરથી હુકમ કરવામાં આવે 
છે કે દરેક આઠવાડીઆમાં, બે વાર-િદવસ એટલે રિવ તથા ગુરુવારે, દર મહીને 
તે મહીનાને પહેલે દહાડે, તેમજ ઇદ (તહેવાર)ને દહાડે, તેમજ દર વરસે યૂર 
માસમાં...(!) તેમજ હમારી ઉમરનાં જેટલાં વષર્ વીતી ગયાં છે તે વષર્ ગણી દર 
વષ એક િદવસ એ પર્માણે, હમારા આખા રાજમાં કોઇ પણ જાનવરને કતલ કરવંુ 
નિહ, તેમ તેનો િશકાર કરવો નિહ, તેમજ પક્ષી માછલાં, વગેરે જીવોને પકડવાં 
નિહ યા મારવાં નિહ. આ હુકમ પર્માણે ચાલવાને સૌએ કોિશશ કરવી એનાથી 
િવરૂદ્ધ વતર્વાને કોઇને અવકાશ જ નથી

આ ફરમાન ખાનજહાન મારફત નીકળેલું.

ી કૃ. મો. ઝવેરીએ અનુવાિદક કરેલ આ છ ફરમાનોમાંની હકીકતને જ પુષ્ટ 
કરે એવું એક લખાણ ી હરગોિવન્દદાસ દ્વારકાદાસ કાંટાવાળાએ લખેલ ‘ટચુકડી 
ચોથી સો વાતો’ નામક પુસ્તકમાંથી ઉદ્ધૃત કરીને અહ  પિરિશષ્ટ રૂપે આપું છંુ.

પિરિશ

શાિ તદાસ અને શાહજહાન

સામાન્ય રીતે એવંુ મનાય છે મુસલમાનો િહंદુઓને જુલમથી વટાળતા, 
તેમનાં દેવાલયો તોડી નાંખતા, અને િહंદુ ધમર્નો ઉચ્છેદ કરવા મથતા; પરંતુ 
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જેમ કેટલાક મુસલમાન બાદશાહો એવાં કાયર્ કરવાને પોતાના ધમર્ને લાભ થાય 
છે એમ ગણતા, ત્યારે બીજાઓ, િહंદુ મુસલમાનોને સરખા ગણી તેમને અદલ 
ઈન્સાફ આપવામાં, સવર્ ધમર્ને માન આપવામાં આવે, અન્ય ધમ  સાથે ભાઇચારો 
વધારવામાં આપણંુ કતર્વ્ય રહેલું છે એમ સમજતા; બાબર, અકબર, જહાંગીર 
અને શાહજહાન આ બીજા વગર્ના બાદશાહ થઇ ગયા.

અમદાવાદના નગરશેઠ શાિન્તદાસ ઝવેરીએ ઘણા પૈસા ખરચીને મોટંુ જૈન 
દેવાલય બંધાવ્યું હતંુ. શાહજાદા ઔરંગજેબના હુકમથી તે દેવળ તોડી પાડીને તેને 
ઠેકાણે મસીદ બાંધવામાં આવી, તેથી નારાજ થઇ શાિન્તદાસ બાદશાહને ફિરયાદ 
કરવા માટે િદલ્હી ગયા.

શાહજહાને શેઠની સવર્ હકીકત સાંભળીને ન્યાયની ખાતર પોતાના 
શાહજાદા દારાિશકોહની સહીથી પરવાનો લખી મોકલ્યો. તેમાં  અમદાવાદના 
હાકેમને એવંુ ફરમાવ્યંુ કે તેણે મસીદને સ્થળે નવું દેરૂં બાંધી આપવું, જૂના દેવલનો 
જે સરસામાન મુસલમાનોએ લઇ લીધો હોય તેનો કબજો શેઠને સ પવો.

હવે પછી કોઇએ તેમને હેરાનગિત કરવી નિહ તથા અમુક અમુક જૈન 
તહેવારોએ શહેરમાં જીવિહंસા કરવી નિહ. પરધમ  બાદશાહે જેવો ઈન્સાફ 
આપ્યો, તેવો ઈન્સાફ બીજા પરધમ  મહારાજા ભાગ્યે જ આપી શકે.

વળી શાહજહાન બાદશાહે જૈનોના પૂજ્ય શેતર્ુંજા પવર્તની આસપાસ 
તેમ પાલીતાણામાં જીવિહंસા ન કરવાનો પરવાનો કાઢ્યો હતો. એ જ પર્માણે 
અકબરે અને જહાંગીર બાદશાહે પણ જીવિહंસા ન કરવાના તથા જૈનધમર્ને મદદ 
આપવાના હુકમો કયાર્ હતા. આવા ન્યાયી બાદશાહો મુસલમાનો છતાં પણ તેમને 
માટે િહंદુઓ વફાદારી બતાવે એમાં શી નવાઇ?

શેઠ શાિન્તદાસ ઠેઠ દીિલ્હ દ્વાર જૈ ચઢ્યા.
પાદશાહ પાસે અજર્ આપવા ત્યહાં અડયા.
દેહરો બાંધી આપવા, મસીદ પાડી નાખવા.
ન્યાયનો ઠરાવ કીધ, શાહ નામ રાખવા.

- ી જૈન સત્યપર્કાશ ઈ.સન ૧૯૪૩ વષર્-૯ અંક-૨માંથી સાભાર 
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