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संपादकीय

रामप्रकाश झा

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

अपार आनन्द की अनुभूित हो रही है।

इस अकं में “गुरुवाणी” शीषर्क के अन्तगर्त आचायर्देव श्री बिुद्धसागरसूिर 

म.सा. का लेख प्रकािशत िकया जा रहा है, जो गताकं से जारी ह.ै इस लेख में 

संस्कारो ंकी सुरक्षा व धमर् के प्रसार-प्रचार हतेु जनै गुरुकुल की स्थापना के बारे में 

पू. आचायर्श्री ने बहुत ही संुदर प्ररेणादायी बातें बतलाई हैं, िद्वतीय लेख राष्ट्रसंत 

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

yond Doubt’ से क्रमबद्ध शे्रणी के अतंगर्त संकिलत िकया गया ह।ै

अप्रकािशत कृित प्रकाशन सं्तभ के अन्तगर्त इस अंक में “उन्नतपरु तीथर्माला” 

नामक कृित प्रकािशत की जा रही है. मारुगजूर्र भाषा में पद्यबद्ध इस कृित का 

संपादन गिणवयर् श्री सुयशचन्द्रिवजयजी म. सा. ने िकया ह.ै इस कृित में उन्नतपरु 

(उना) गावँ के िविवध िजनालयो ंका ऐितहािसक पिरचय िदया गया है. 

डॉ. रिश्म भेदा द्वारा िलिखत लेख “जनै सािहत्य को प्रकािशत करनेवाले शा 

भीमशी माणके” जनै सािहत्य के मुद्रण के इितहास पर प्रकाश डालता है. उस 

यगु में जब लोगो ंकी ऐसी धारणा थी िक जनै ग्रन्थो ंको प्रकािशत करने से उनकी 

आशातना होती है, ऐसे समय में श्रावक भीमशी माणके ने जनै ग्रन्थो ंके प्रकाशन  

जसेै चुनौतीपूणर् कायर् की शुरुआत की और १५ वषोर्ं में उन्होनंे लगभग ३०० से 

अिधक ग्रन्थो ंका प्रकाशन िकया.

पुनःप्रकाशन शे्रणी के अन्तगर्त इस अंक में संवत ्१९७० में जोधपुर में हुए 

“जनै सािहत्य सम्मलेन” के ऊपर प्रकाश डाला गया ह.ै इस सम्मलेन में प्रस्ततु 

िकए गए जमर्नी के प्रिसद्ध िवद्वान डॉ. हमर्न जैकोबी के वक्तव्य के साथ-साथ 

सम्मलेन में िकए गए ठरावो ंको भी क्रमशः प्रस्ततु िकया गया 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

(ગતાંકથી આગળ)
શરીરબળ િવના મનોબળ અને વચનબળ ખીલી શકતંુ નથી. જેને બોલવાની 

પણ હ શ થતી નથી  તે પોતાનો કે જૈન કોમનો ઉદ્ધાર ક્યાંથી કરી શકશે ?  
બળવાન વ્યિક્તઓ જ પોતાનો અને બીજાનો ઉદ્ધાર કરી શકે છે. આજના 
સમયમાં પુતર્ોને બર્હ્મચારી બનાવી બળવાન કરવા હોય અને પોતાના ધમર્નો 
ઉદ્ધાર કરવો હોય તો આ લેખને અમૃત સમાન સમજી લેવો.

જો ધાિમર્ક કેળવણી આપવામાં પાછા પડી જઈશંુ તો આપણે ીવીર પર્ભુના 
ક્ષિતર્ય પુતર્ કહેવાઈશું નિહ. જૈનોએ િખર્સ્તીઓની માફક ધાિમર્ક જનોની વૃિદ્ધ 
માટે સખાવત કરતાં શીખવું જોઈએ. મંુબઈમાં િખર્સ્તીઓની એક મોટી સંસ્થા છે. 
એનું મકાન બાંધતાં દસ-પંદર લાખ રૂિપયાનંુ ખચર્ થયંુ હશે. અમદાવાદ, વડોદરા, 
પુના, અજમેર, કાશી, કલકત્તા, મદર્ાસ, કરાંચી, આગર્ા, નાગપુર, બોરસદ, 
પર્ાંતીજ, સમેરેરા, વલસાડ, પારડી, વગેરે હજારો શહેરો અને ગામડાંઓમાં 
િખર્સ્તીઓ લાખો રૂિપયા ખરચીને અને આત્મભોગ આપીને લાખો મનુષ્યોને 
ભણાવી, હુન્નરધંધા શીખવી િખર્સ્તી ધમર્ની ઉન્નિત કરી છે. જૈનોના હૃદયમાં 

ી મહાવીર પર્ભુ વસ્યા હોય તો, રોમે રોમે ધમાર્િભમાન વ્યાપ્યા િવના નિહ રહે 
અને જૈન ગુરુકુળ જેવી સંસ્થા ઉપાડી લીધા િવના નિહ રહે. જૈનોમાં બહાદુર, 
સમપર્ણશીલ જૈનોનો તૂટો છે, પણ જો જૈન ગુરુકુળ સ્થાપવામાં આવે તો હજારો 
િવદ્યાથ ઓને તેવા બનાવી શકાય. “વહોરો રોડે અને વાિણયો વરઘોડે”ની કહેવત 
પર્માણે વિણક તરીકે બનેલા જૈનો વરઘોડા અને નાતવરામાં લોકો લાખો રૂિપયાની  
ધૂળધાણી કરી નાખે છે. જૈન ધમર્ની ઉન્નિત માટે “ચમડી તૂટે પણ દમડી ન છૂટે”, 
તેવી  ગિત આચરે છે. અહો! જૈનોનું મન ક્યારે સુધરશે ? 

આવા જૈનો જૈનમંિદરમાં જઈને કહે છે- “હે દીનાનાથ! શી ગિત થાસે 
અમારી ? બે વાતે મારંૂ મન લલચાણંુ વહાલા! એક કંચન, દુજી નારી.” આવી રીતે 
બોલ્યા કરે છે, પણ તેનો અથર્ સમજીને જૈન ધમર્ના ઉદ્ધાર માટે આત્મભોગ કોઈ 
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વીરલા જ આપે છે. જેને જૈન ધમર્ની ઉન્નિત કરવાનો િવચાર નથી અને જે જૈન 
ધમર્ના ઉદ્ધાર માટે આત્મભોગ આપવા તૈયાર નથી, તે તીથર્ંકરોની આરાધનામાં 
શું સમજે ? જેઓની નસેનસમાં જૈન ધમર્ની ઉન્નિત કરવા માટે શૂર વ્યાપતંુ 
નથી, તેવા જનોનો ધમર્ િનરથર્ક છે.

જેમના પૂવર્જોએ જૈન ધમર્ના ઉત્કષર્ માટે તન, મન અને ધન અપર્ણ કયાર્ં 
હતાં. હજારો દુઃખો સહન કરી જૈન ધમર્ની ઉન્નિત માટે આખી િજંદગી ભેખ 
લીધો હતો તેમના વંશજો આજે સાવ િનસ્તેજ અને િનિષ્કર્ય થઈ ગયા છે. તેઓની 
આવી િસ્થિત જોઈને આંખમાંથી દળ-દળ આંસુ નીકળે છે.

પૂવાર્ચાય એ એક શ્વાસોચ્છવાસ પણ નકામો ગાળ્યો નહોતો. જૈન ધમર્ની 
ઉન્નિત માટે મેદાનમાં યા હોમ કરીને પડ્યા હતા. હજારો દુઃખો સહન કયાર્ં હતાં. 
િનરાંત વાળીને જરા માતર્ પણ બેઠા નહોતા. કંચન અને કાિમનીથી ન્યારા રહી 
જૈન ધમર્નાં બીજો બધે વાવ્યાં હતા. અનેક આફતો અને મુશ્કેલીઓ આવવા છતાં 
પોતાનો ધમર્ ફેલાવવામાં પાછી પાની કરી નહોતી. એમના વંશજો અત્યારે કેવી 
સાંકડી િસ્થિતમાં આવી પડ્યા છે તે િવચારતાં મોટો િનઃશ્વાસ મૂકવો પડે છે.

તત્વજ્ઞાનની પર્ાિપ્ત અને જમાનાને જાણ્યા િવના સાધુઓમાં અને 
સાધ્વીઓમાં નવો જુસ્સો આવવાનો નથી. “વાતો કરે વડાં થવાનાં નથી.” ભૂલ્યા 
ત્યાંથી ફરીથી ગણો. જાગ્યા ત્યાંથી પર્ભાત માનો. તમારી શિક્તઓ પુનઃ પર્ાપ્ત 
કરવા જૈન ગુરુકુળની યોજનાને વધાવી લો. હવે તો બસ ઘણંુ થયંુ. આંખો ઉઘાડો 
અને કાયર્ કરવા લાગી જાઓ. તમારી પાસે જે છે તે સવર્ જનોદ્ધાર માટે છે એમ 
સંકલ્પ કરો.

જૈનોની િશિથલતાનો લાભ લઈ અન્ય કોમો આગળ પડતી દેખાય છે. આ 
સમયે જ્ઞાનશૂન્ય કેટલાક જૈનો નકામી તકરારોમાં લાખ્ખો રૂિપયાનો ધુમાડો કરે 
છે અને માંહોમાંહેની ચડસાચડસીમાં લાખ્ખો રૂિપયા વેડફી નાખે છે. આ કારણે 
જ જૈનોની િસ્થિત દરરોજ ઉન્નિતનાં િશખરથી એક બે પગથીયાં નીચે ઊતરતી 
ઊતરતી છેક તળેટીમાં આવી પહ ચી છે. જૈન બંધુઓએ યાતર્ા કરવા માટે દરરોજ 
ઉન્નિતનાં િશખરે પાંચ-છ પગથીયાં તો ચઢવંુ જ જોઈએ.

જૈનો જો દયા કરવા ધારતા હોય અને ચાર ખંડમાં દયા વધારવા માગતા 
હોય તો તેમણે જરૂર ગુરુકુળ સ્થાપવંુ જોઈએ. િવ.સં. ૧૯૬૬માં હું અમદાવાદથી 
િવહાર કરીને વડોદરા તરફ જતો હતો. આ સમયે બારેજાની પાસે વગડામાં એક 
િખર્સ્તીઓનું મકાન હતંુ. આ મકાનમાં િહન્દુઓના આશરે પાંચસો છોકરાઓ 
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િખર્સ્તી બનાવેલા હતા. આમાંથી આશરે પચાસેક છોકરાઓ હું ચાલતો હતો ત્યાં 
આવી પહ ચ્યા.

મ આ છોકરાઓને પૂછ્યું કે તમે કોણ છો ? તેઓએ કહ્યું કે અમે િખર્સ્તી 
છીએ. મ કહ્યું કે તમે તો િહંદુઓનાં સંતાન હતાં. ત્યારે તે છોકરાઓએ કહંુ્ય કે 
અમારા પર્ાણ બચાવનારા િખર્સ્તીઓ છે. તેમણે અમને કારમા દુકાળમાંથી ઉગાયાર્ 
છે. િહંદુઓ અને જૈનોને િધક્કાર છે કે તેઓ પોતાની જાતને બચાવી શકતા નથી. 
ટીલાં ટપકાં, નદીસ્નાન વગેરેમાં ધમર્ માને છે અને મનુષ્ય જાતને બચાવવામાં 
ધમર્ માનતા નથી. હવે અમને કહેવાથી શું વળે ? હવે તો અમે બધાંને િખર્સ્તીઓ 
બનાવવા માટે પર્ાણ આપીશંુ.

હમણાં જ િવ.સં. ૧૯૬૭ના માગશર સુદી દશમના રોજ વલસાડથી િવહાર 
કરીને પારડી જતાં વચ્ચે એક િખર્સ્તીઓનંુ મકાન આવ્યંુ િહંદુઓમાંથી િખર્સ્તીઓ 
બનેલા ઘણા છોકરાઓ મને જોવા ભેગા મળ્યા. એ બધા મારી સામે જોઈને 
હસવા લાગ્યા. મ પૂછ્યું કે તમે કોણ છો ? એના જવાબમાં એમણે કહ્યું કે અમે 
િખર્સ્તી છીએ. મ એમને કહ્યું કે તમે િહંદુઓ હતા, ત્યારે શા માટે િખર્સ્તી બન્યા ? 

એ બાળકોએ કહંુ્ય કે િખર્સ્તી ધમર્ જ ખરો ધમર્ છે અને બીજા ધમ  ખોટા છે. 
મ એમને કહ્યું કે તમે િહંદુ ધમર્ના પુસ્તકોનો અભ્યાસ કય  હોત તો આવંુ બોલત 
નિહ. તમે િહંદુ માતાઓના પેટમાં ઊછયાર્ છો. જો અમે વહેલાસર ચેત્યા હોત તો 
તમને ધમર્ભર્ષ્ટ થવા દેત નિહ.

મારો આ જવાબ સાંભળી છોકરાઓએ કહંુ્ય કે તમે કેમ વહેલાસર ચેત્યા 
નિહ ? એમની વાત સાંભળીને મારા મનમાં ઘણંુ લાગી આવ્યંુ. મારી સાથે 
ચાલતા વલસાડ અને પારડીના ાવકો તથા અમારા િવદ્યાથ ઓને પણ મનમાં 
ઘણંુ લાગી આવ્યંુ.

હે િપર્યજનો ! જુઓ ! આપણે કેટલા બધા પાછળ પડી ગયા છીએ ! આનંુ 
મુખ્ય કારણ એ છે કે, બર્હ્મચયર્ ગુણ વડે યુક્ત એવા ગુરુકુળથી સાચા જનો આપણે 
તૈયાર કરી શક્યા નથી. હે જૈન યાતર્ાળુઓ ! તમે ખરી યાતર્ા કરવા ધારતા હશો, 
તો ધમ ન્નિતનંુ કારણ એવા બર્હ્મચયર્ને ધારણ કરતા જૈન યુવાનો તૈયાર કરશો. આ 
માટે જૈન ગુરુકુળ સ્થાપવાનો જે િવચાર જણાવ્યો તેને આપ સહુ િદલના પૂરા 
ઉમંગથી વધાવી લેશો.

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



Beyond Doubt

Acharya Padmasagarsuri
Sethji went along with the Harijan and spent the night in his hut. 

On the other hand the son of the Station Master returned after seeing 

a drama in the village. He had taken his father’s permission to go to 

the theatre. Instead of returning home in the late hour and disturbing 

his mother, he found it convenient to sleep in the waiting room. He 

found that the door was opened and a bed was already duly laid. He 

thought that his father was so kind to have laid a bed there for him. 

He kept his cycle in the waiting room and soon fell asleep on the bed; 

as he was very tired. And 

what happened after this is quite known to all.

The Shravaka got his trunk and after rewarding the Harijan, he 

left for his village. He was extremely thankful to the gentleman for 

saving his life at the right time. The incident is narrated to prove that 

we reap the good or bad fruit of our deeds depending on the deeds we 

have done previously. As it is said.

“यथा बीज तथा फलम ्।”
As you sow, so you reap. If you sow a neem seed, you cannot reap 

a mango fruit. Good will result in good and the evil will result in suf-

fering and pain. All living beings experience either pleasure or pain. 

One is favoured with pleasure, when the meritorious deeds bear fruit. 

Hence if pleasure and pain exist, it is definite that karma also exists.

On the other hand if a name exists, the substance bearing that 

time also should exist without doubt. Karma also is a shudha pada 

hence a substence bearing that name also has to exist. Thus Lord Ma-

havira cleared Agni Bhuthi’s doubt regarding the existence of karma 

and Agni Bhuti too surrendered at the Lord’s feet and got initiated in 

the Shramana faith and became his disciple like. Indra Bhuthi Gau-

tama. The Lord imparted the knowledge of “Tripadi” to Agni Bhuthi 

and, then Agni Bhuthi worked out the ‘Dradashanga’.

(Countinued)
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On getting the news about both his elder brothers, Indrabhuti 

and Agnibhuti having become the Lord’s disciples, Vayubhuti, along 

with his five hundred students began his journey to the place of ser-

mon of the Mahashramana. But Vayubhuti was not arrogant and hes-

itant as his elder brothers were; but was extremely delighted to get 

an opportunity to have the darshana of the supreme Lord. He looked 

forward to meet Him and get his doubt cleared and was also eager to 

become the Lord’s disciple like Indrabhuti and Agnibhuti.

Vayubhuti too was addressed in the same way by Lord Mahavira 

as Indrabhuti and Agnibhuti were addressed and the Lord explained 

the vedic verse based on which Vayubhuti was doubtful whether the 

body and the soul were two different identities or both were to be con-

sidered as a single identity. The vedic verse is as follows:

“िवज्ञानघन एवैते यो भूते यः समु थाय
ता येवानु िवन यित न पे्र य सजं्ञाि त ।।”

The Lord said, “Oh Vayubhuti Gautama, You have understood 

the above verse as follows.” The body and the soul are born when the 

five Mahabhutas viz. earth, water, fire, air and space come together. 

Hence the two are not different at all. The body and the soul are iden-

tical. And after death, the body does not exist and so the soul being 

indifferent from the body also ceases to exist. On the other hand the 

vedas also record a statement that contradicts this verse सते्यन लभ्यस्तपसा 
हये ब्रम्हचयेर्ण िनतं्य ज्योितमर्यो िह शुद्धो यं पश्यिन्त धीरा संयमात्मानः।

i.e. The self-controlled and the self restrained aspirants can reach 

the soul which is self illumined, ever existent and blissful. With the 

help of truth, austerity, brahmacharya etc. one can know the Atman. 

This vedic verse elucidates that the body and the soul are two different 

identities. Under these circumstances, how can one understand what 

the truth is? Should one consider the soul and the body identical or 

different. Oh. Vayubhuti, isn’t this your doubt and the vedic verse the 

base for it?”

Vayubhuti said “Oh Lord, You are indeed great for you know 
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everything. You know the doubt which nobody could know. Please 

enlighten me by clearing this doubt. I have come to you and I am 

confident that you will not disappoint me”.

Lord Mahavira said, “Oh Vayubhuti Gautama, the verse does not 

signify the dissolution of the soul and the body, but it means that the 

relative object of knowledge constituted in the soul comes into exist-

ence and also undergoes destruction. We see an object and get the 

knowledge of it and when we see another object, the knowledge of the 

former object goes along with the object itself. But the soul never dis-

solves with anything, because only in the presence of consciousness 

we are able to grasp the knowledge of other objects. On death, the 

body dissolves into the ‘pancha mahabhutas’ five elements but not the 

atman. The atman takes another body form to experience the fruit of 

the meritorious and evil karmas. That is why it is said.

“Oh Vayubhuti Gautama, the verse does not signify the dissolu-

tion of the soul and the body, but it means that the relative object 

of knowledge constituted in the soul comes into existence and also 

undergoes destruction. We see an object and get the knowledge of 

it and when we see another object, the knowledge of the former ob-

ject goes along with the object itself. But the soul never dissolves with 

anything, because only in the presence of consciousness we are able 

to grasp the knowledge of other objects. On death, the body dissolves 

into the ‘pancha mahabhutas’ five elements but not the atman. The 

atman takes another body form to experience the fruit of the merito-

rious and evil karmas. That is why it is said.

“अ नो जीवो अ नं सरीरम ्।”
i.e. the Atman is different and the body is different. They are of 

all together different existence. The body is compared to a palace in 

which the atman abides. The king is not identical with the palace in 

which he lives. It is a known fact that the king and the palace are dif-

ferent entities. Similarly the soul abiding in the body is not the body 

itself. It is in fact different from the body.

(Countinue...) 



ઉ તપુર તીથર્માલા

ગિણ સુયશચંદર્િવજય
ચૈત્યપિરપાટી : ટંૂકી પણ ઐિતહાિસક રચનાના સાિહત્યમાં જે રચનાઓનું 

સ્થાન મહત્ત્વપૂણર્ રીતે આંકવામાં આવ્યંુ છે તે સાિહત્ય એટલે ચૈત્યપિરપાટી 
સાિહત્ય. એક જ ગામના િવિવધ િજનાલયોનો, તેમાં પર્િતિષ્ઠત િજનિબંબોનો 
તથા પર્િતષ્ઠા કરાવનાર ગુરૂભગવંત કે ાવકો િવગેરેનો પિરચય તે કાવ્યમાં રજુ 
કરવામાં આવે છે.

ખાસ કરી સંસ્કૃત-પર્ાકૃત-અપભંર્શ-મારૂગુજર્ર-િહંદી જેવી ભાષાઓમાં આ 
પર્કારની રચનાઓ જોવા મળે છે. પર્ાય: (ઇ.સ.ની ૧૨મી સદીમાં રચાયેલ પૂ. 
સાગરચંદર્સૂિરજી રિચત ‘શતંુર્જય ચૈત્યપર્વાડ’ની રચના ચૈત્યપિરપાટી સાિહત્યની 
પર્થમ રચના હશે.) ત્યારપછી ઇ.સ. ૧૪મી, ૧૫મી તથા ૧૬મી સદીમાં તો 
શતર્ુંજય, િગરનાર, આબુ જેવા કેટલાય પર્ાચીન તીથ ની ચૈત્યપિરપાટીની 
રચનાઓ થવા લાગી. પર્સ્તુત કૃિત આવી જ એક ચૈત્યપિરપાટી સંજ્ઞક રચના છે. 
ઉન્નતદુગર્(ઉના) ગામના િવિવધ િજનાલયોનો ઐિતહાિસક પિરચય કિવ દ્વારા 
અહ  રજુ કરાયો છે. સૌ પર્થમ આપણે પર્સ્તુત કૃિત અંગે થોડંુ િવચારીશું.

કૃિત પિરચય :

મંગલાચરણના પર્થમ પદ્યોમાં કિવએ િવદ્યાગુરૂને, માઁ સરસ્વતીદેવીને 
નમસ્કાર કરી કાવ્ય રચનાની શરૂઆત કરી છે. આગળ દેવોએ પણ સ્તુિત કરી જ 
છે તો પોતે શા કારણથી આ સ્તુિત રચે છે તે વાતનું પર્યોજન “િચત્ત થયો ભાસ” 
શબ્દ દ્વારા કિવએ સરસ રીતે રજુ કયુર્ં છે. સાથે-સાથે કૃિત રચના માટેના પોતાના 
અિધકારની વાતોને પણ કિવ ૫-૬-૭ ગાથામાં સ્પષ્ટ પણે આલેખે છે તો વળી, 
ઘણી ભિક્તની રજુઆત ઓછી બુિદ્ધથી કેમ કરી શકાય? એવી મીઠી મંૂઝવણ 
સાથે કિવએ ૮મી ગાથામાં નેિમનાથપર્ભુ પાસે કૃિત રચનાનું સામથ્યર્ માંગ્યું છે તે 
પણ ધ્યાનાહર્ છે. 

બીજી ઢાળનંુ બંધારણ કિવએ કેદાર-ગુડી રાગમાં કયુર્ં છે. ચૈત્યપિરપાટીના 
સૌ પર્થમ િજનાલયમાં મૂળનાયક ી નેિમનાથપર્ભુના િજનાલયનો તેમજ તેમની 
પૂજાથી થતાં અનેકિવધ લાભોની વાત કિવ વડે આ ઢાળમાં રજૂ કરાઈ છે. િવશેષ 
રૂપે ગાથા ૧૩માં પૂજાથી થતાં લાભમાં બોિધબીજના કર્મને કિવ સુંદર રીતે 
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આલેખે છે. સૌ પર્થમ પોતાના મનમાં પર્ભુનાં ગુણો ભાવવા, પછી વાચાથી તેનું 
કીતર્ન કરવું, જેથી અન્ય પણ તે સાંભળી શકે છેલ્લે તે પર્ભુગુણ વણથી પુલિકત 
થયેલા હૃદયમાં બોિધબીજને વાવવું સરસ કર્મ છે.

ત્યાર પછી તર્ીજી અને ચોથી ઢાળમાં કિવએ નેિમનાથપર્ભુનો જન્મ-
યૌવનવયમાં વૈરાગી જાણી કૃષ્ણની રાણીઓ દ્વારા જલકર્ીડાના બહાને 
પરણાવવાની વાત-લગ્ન કરવા જતા પર્ભુનો તથા જાનનો દેખાવ-પશુનું કંર્દન-
તોરણથી પર્ભુનું પાછા ફરવંુ–સંવત્સરી દાન-સંયમ સ્વીકાર-કેવળજ્ઞાન-રાણી 
રાજુલની દીક્ષા-પર્ભુનું િનવાર્ણ િવગેરે પર્સંગોને સાદા, સરળ શબ્દોમાં તેમજ ખૂબ 
જ ઓછા પદ્યમાં ગુંથ્યાં છે.

આસાઉરી રાગમાં ગવાયેલી પાંચમી ઢાળમાં કિવ નેિમનાથપર્ભુના 
િજનાલયની આભ્યંતર પર્ભુપષર્દા તરફ આપણંુ ધ્યાન દોરે છે. મૂળનાયક 

ીનેિમનાથપર્ભુની જમણી બાજુ આિદનાથપર્ભુનું તેમજ તે િબંબની જમણીબાજુ 
ધૃતકલ્લોલ પાશ્વર્નાથપર્ભુના િબંબની તે જ રીતે ી નેિમનાથપર્ભુની ડાબીબાજુ 
શામળા પાશ્વર્નાથપર્ભુના િબંબની તેમજ તે િબંબની ડાબી બાજુ ચતુમુર્ખ િબંબની 
ઐિતહાિસક િવગત અહ  જાણવા જેવી છે.

આખા કાવ્યની ઐિતહાિસક દર્િષ્ટએ સૌથી મહત્ત્વપૂણર્ ઢાળ હોય તો તે છઠ્ઠી 
ઢાળ છે. આ ઢાળમાં ી નેિમનાથપર્ભુના િજનાલય બનાવનાર તથા જીણ દ્ધાર 
કરાવનાર પિરવારની વંશાવલી આલેખાઈ છે. 

સં. ૧૪૭૭માં ીમાલ વંશના ઠક્કર જેબી નામના ાવકે આ િજનાલયનંુ 
િનમાર્ણ કયુર્ં તે જ શેઠના વંશજ ેિષ્ઠ જૂઠાએ શતંુર્જયનો સંઘ કાઢ્યો ત્યારથી તેઓ 
સંઘપિત તરીકે ઓળખાયા. તે સંઘપિતના કુળમાં વરજાંગ નામે ખ્યાતનામ વેપારી 
થયો તેને અંબરાજ નામનો દાન ગુણવાળો પુતર્ થયો. તે અંબરાજને વાછા નામે 
અને વાછાને હરપિત નામનો પુતર્ હતો. 

પૂવ તે હરપિતએ સંપર્િત મહારાજાએ બનાવેલા ચૈત્યનો જીણ દ્ધાર કરાવ્યો 
હતો. તે જ હરપિતએ સં. ૧૬૮૦માં ઘણંુ દર્વ્ય ખરચી આ મંિદરનો જીણ દ્ધાર 
કરાવ્યો િવગેરે-િવગેરે િવગતો પદ્યબદ્ધ રીતે અહ  રજુ કરાઈ છે. જો કે હરપિતના 
જીવનની કોઈ િવશેષ િવગત અહ  અપાઈ નથી ફક્ત સં. ૧૬૮૦માં તેમનું રહેઠાણ 
દીવ બંદરે હતંુ તેવી સામાન્ય િવગત છે.

આ જ ઢાળની ૧૦મી ગાથામાં તેમજ ત્યાર પછીની ઢાળના ૨ દુહામાં 
નેિમનાથપર્ભુનું િજનાલય અનુકર્મે આિદનાથપર્ભુનું-નેિમનાથપર્ભુનું તથા 
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શામળપાશ્વર્નાથપર્ભુનું એમ ૩ ગભારાવાળંુ તેમજ ૩ દ્વારવાળંુ ચૈત્ય હતંુ તેની 
પણ મહત્ત્વપૂણર્ સામગર્ી છે.

ધન્યાસી રાગની પર્થમ ઢાળમાં કિવ દ્વારા ભાવથી કરાયેલી પૂજા શંુ શું 
ફળ આપે છે તેનો િચતાર કાવ્યમાં આલેખાયેલ દેખાય છે. તો આજ રાગવાળી 
બીજી ઢાળમાં કિવ જ્યારે ૧૬૮૩માં ઉન્નતપુરયાતર્ાએ પધાયાર્ં હતાં ત્યારે 
તેમણે ઉન્નતપુરમાં અન્ય કયા કયા િજનાલયોની િજનપર્િતમાઓની વંદના કરી 
હતી તેનું આલેખન અહ  જોવા મળે છે. નેિમનાથ પર્ભુના િજનાલય િસવાય 
સંભવનાથપર્ભુનું િજનાલય, અિમઝરા પાશ્વર્નાથનું િજનાલય, ઋષભદેવ પર્ભુનું 
િજનાલય તથા શાંિતનાથપર્ભુનું િજનાલય આ ચારેય િજનાલયની ન ધ ઉનાના 
અન્ય િજનાલય સંબંધી એક મહત્ત્વનો પુરાવો છે.

પોતાની આ રચનાનંુ ેય પણ પોતે જાણે ગુરૂભગવંતને જ આપતાં હોય 
તેવા ભાવો વણર્વતાં કિવએ ઉન્નતપુરના એ પાંચેય િજનાલયોને અનુત્તર સુખ 
આપનારા, પાંચમા જ્ઞાનને તથા પંચમગિતને આપનારા આ જ ઢાળની ૬ઠ્ઠી ૭મી 
ગાથામાં વણર્વ્યા છે. પોતાના નામનાં ઉલ્લેખ પૂવર્ક ઉન્નતપુર સંઘના આગર્હથી 
પર્સ્તુત કૃિતની રચના કયાર્નું કારણ જણાવી કિવ આ ઢાળનંુ સમાપન કરે છે.

કાવ્યાન્તની ઢાળમાં શરૂઆતમાં રહેલા ૩ પદ્યો કિવના દાદાગુરૂ આ. 
ીહીરિવજયસૂિરજીને ઉદ્દેશી લખાયેલ ઐિતહાિસક પદ્યો છે. ગંધાર બંદરે રહેલા 

સૂિરજીને અકબર દ્વારા તેડુ, સૂિરજી દ્વારા અકબર સાથે ધમર્ચચાર્, સૂિરજીથી 
પર્ભાિવત થયેલાં અકબર દ્વારા પયુર્ષણ પવર્ના ૧૨ િદવસ અમાિર ઉદ્ઘોષણાના 
તથા ૧૨ કોશના ડામર સરોવરમાં માછીમારી િનષેધનાં ફરમાનની િવગત તેમાં 
ન ધાઈ છે. અંત્ય ૨ પદ્યોમાં કિવ પોતાની ગુરૂપરંપરાનો તેમજ તેમનાં ગુણવૈભવનો 
ઉલ્લેખ કરવા દ્વારા કાવ્યનંુ સમાપન કરે છે.

કતાર્ પિરચય : 

પર્સ્તુત કૃિતકાર ી હીરિવજયસૂિરજી મ.સા.ની પરંપરામાં ી 
ધમર્િવજયજીના િશષ્ય ધનહષર્ છે. તેમની અન્ય ૧-૨ કૃિતઓ મળે છે. તેમની 
રચના ભાષાકીય દર્િષ્ટએ સરળ છે. ઓછા શબ્દમાં પણ ઘણંુ બધું કહેવાયું હોય 
તેવું તેમની રચના જોતા લાગે છે. સંપાદનાથ પર્સ્તુત કૃિતની હસ્તપર્ત આપવા 
બદલ ી હેમચંદર્ાચાયર્ જૈન જ્ઞાનભંડારના વ્યવસ્થાપક ી યિતનભાઈનો ખૂબ 
ખૂબ આભાર.
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उ नतपुर तीथर्माला

 ीगु यो नमः ।।
आयार्

न वा ीिवद्यागु न,् र य ीिवजयसेनसरूी द्रान ्।
ीधमर्िवजय बधुान,् गु न ्गु िनिधयाऽ माकान ्  ।।१।।
ीहसंराजयानां _ियका पु तकांिकताग्रकराम ्।

प्रिणप य िव जननीं, वी(वा)च ंवागथर्बोधकरीम ्  ।।२।।
ीउ नतपरुवसधुारमणी दयाग्रहारसंकाशान ्।

प चािप िजनवरे द्रान,् क्रमणे शवैािदकान ् तो ये  ।।३।।
ए िजन ितिण वासिव थु या, जस बहु बिुद्धिवलास,
हु ंपिण ए िजन सं तवुं, िच  थयो उ लास  ।।४।।
रायमािग गयवर चलइ, ितहां युं कीट न जंित ।
मे  प्रदिक्षण रिव िदइ,ं युं तारा निव िदिंत  ।।५।।
गंगोदक नरपित िपइ ं तो, अवर नरा न िपबंित ।
फलइ वकृ्ष सहकार तो, युं करी म फलंित  ।।६।।
नािलकेिर ऊगइ भइु,ं तो युं तणृ न उगंित ।
होइ लहिर ज ुसायिर, युं सरोविरं निव हुिंत  ।।७।।
भिक्त घिण मित थोिडली, मझु तझु थणुवा जािण ।
ीनेमी र वीनवुं, सरस करे मझु वािण  ।।८।।

ढाल-राग- केदारगुडी

प्रथम नेिमिजनभविनं जईइ,ं प्रभजूी पजूी मिन गिहगिहइ,ं 
लाभ घणो इम लिहइ,ं सणुयो भिव तु नइ इम किहइ  ।।९।।
ीनेमी र मलु गभारइ, भािव िनरख्यो दिुरत-िनवारइ,

सघलां िवघन िवडारइ, सणुयो भिव भवसायर ऊतारइ  ।।१०।।
ऋिद्ध अनंती िजननी िनरखो, प्रभ ुपजूंता िहअडइ हरखो,
ए परमे र परखो, सणुयो, भिव कोइ न एहनइ सिरखो  ।।११।।
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सकल मषृामित मनथी टालो, गंगोदिक प्रभ ुअगं पखालो,
इम नरभव अजआुलो, सणुयो िजननी आज्ञा पालो  ।।१२।।
प्रथम प्रभनुा गणु मिन भावुं, रसनाइ ंपिण पछइ सणुावुं,
सहुइ ंहिषर्त थावुं, सणुयो बोिधबीज हु ंवाव ु  ।।१३।।

दुहा

समदु्रिवजय धरिण प्रभ,ु नािर िशवा तस दिेव
गभर् धरइ आणदं युं, पितसंयोग लहिेव  ।।१।।
राग केदारो। सणुो मरेी सजनी रजनी न जावइ रे ए ढाल ।
शभु वेलाइ ंिजननी जायो रे, अनकु्रिम अनकृुिम यौवन पायो रे  ।।२।। 
रमणी रंग न िहअडइ आयो रे, तहुइ पिरिणवा प्रभजुी धायो रे,
 शभु वेलाइ ंिजननी जायो रे ....    ।।१।।
खडोखली मांिह झीलवा नेिमजी आवइ रे, कृ णनी राणी िववाह मनािवइ रे,
छांिट पाणी रमिल करावइ रे, नेमीजी मनावा सघली आवइ रे, शभु... ।।२।।
नेिमजीनो िववाह आज रे, िजय सरेइ तमुारां काज रे,
िववाह मनावुं इमं कहइ राणी रे, मािनउ मािनउ किहतीऊ जाणी रे,शभु...।।३।।
कंुडल मकुुट कनकना हार रे, बिहरखा बाजबंूध उदार रे,
पिहरइ सुंदर चीर अपार रे, रिथ बइठो ीनेिमकुमार रे,  शभु... ।।४।।
प्रभ ुिशर ऊपिर छत्र धरावइ रे, िनमर्ल चामरयगुल ढलावइ रे, 
त्रिण भवुननइ मिन िजन भावइ रे, इम पिरणवेा प्रभजुी जावइ रे शभु... ।।५।।
सुंदर सयल सजी शृगंार रे, बिहनडी लणू उतारइ सारे रे,
मझु वीरानइ हो जयकार रे, कहती हिषर्तवदनाकार रे शभु...।।६।।
मात-िपता आनंिदत थाइ रे, कोिकलकंठी गोिर गाइ रे,
तेहनां मखु तंबोल भराइ ंरे, शोक सवेनो ततिखिण जाइ रे  शभु...।।७।।
सािथं आ या दसइ दसारइ रे, सयल सग्ग विल पिरवार रे,
गज रथ सघलापित तषुार रे, सािथं सेना यार प्रकार रे शभु...।।८।।
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ढाल

पश ुआकं्रिदत वण ेसिुणअ,ं प्रभजुीइ सारिथनइ ंभिणअ,ं
वािलनइ ंरथ तुं धिणअ,ं निह ंपरणु ंमिन मिुणअ ं  ।।१।।
राजिुल छंडी प्रभजुी विलउ, एतो ित्रभवुिन मोटो बिलउ,
मयणिपशािच न छिलउ, भोगपंिक निव किलउ  ।।२।।
दईेनई संव छर-दानं, विलअ यजीनइ सिव अिभमानं,
इदं्रिविहत-गणुगानं, संयम िलइ शभु यानं  ।।३।।
सकलपिरसह परूो सिहउ, ीनेमी र केवलह लिहउ,
ित्रभवुनजन गहगिहउ, सकल सरुासरु मिहउ  ।।४।।
प्रभनुी अमतृ वाणी पीधी, राजिुल राणी िदक्षा लीधी,
केवल लिहनइ ंिसद्धी, ए तो वात प्रिसद्धी  ।।५।।
अनकु्रिम िगिरनािर संचिरउ, प्रभजुी ज ममहोदिध तिरओ,
िशवरमणीइ विरओ, यार अनंते भिरओ  ।।६।।
प्रितमा िप नेिम िजणदं, कमर्कंसभदेनगोिवंद,
सोहइ जस मखुचदं, िदइ सहुनइ आनंद  ।।७।।

ढाल-राग असाउरी

दिक्षण पासइ ऋषभ िजिणदंा, समुगंला विल दिेव सनंुदा,
पिरणावइ आवी प्रभ ुइदंा, धन धन तुं म दवेीनंदा ।।१।।
तस दिक्षण किर धतृक लोल, पासइ फुि लत दोइ कपोल,
भिवजन िविध युं किर अघंोल, पजूो घतृ युं करो क लोल दिक्षण... ।।२।।
राजलुवरनइ पािसं डावइ, सामलपासजी अितिह सहुावइ,
जस पजूेवा बहुजन आवइ, पिुरसादाणी नाम कहावइ दिक्षण...।।३।।
प्रभ ुडावइ किर न िजन चओमकु्ख, चउगइ केरां टालइ दखु,
शिश सम सोहइ जेहन ुमकु्ख, ए प्रभ ुपजूो लेवा सकु्ख दिक्षण...।।४।।

दुहा

ए िजनभवन करािवउं, खरचीनइ िनज दाम,
भिवअण भािवं संभलो, हवइ कहु ंतस नाम  ।।१।।



SHRUTSAGAR 16 December-2016
ढाल-राग-सारंगी

ीमाली जेबीको ठक्कर, लाि छ बहुनइ बहूला चक्कर,
जेथी दिूरं जावइ तक्कर, वाणी मीठी जेहवी सक्कर ीमाली.....।।१।।
प्रथम भिूमका सुंदर भाली, कचरो क मल ितहांथी टाली,
निव अमिृ का थाली चाली, इिणपिर वंशाविल अजआुली
 ज्ञाित सोहावी ी ीमाली ीमाली.....।।२।।
तेणइ ए प्रासाद करा यो, चउदस यो रो िजहारइ आ यो,
धमर् करइ ते सहुइ का यो, ते जाणो ल मी घिर ला यो ीमाली....।।३।।
तस वंिश ंसतु जठूो आवइ, शत्रुंजयनो संघपित थावइ,ं
ते विल सघलइ वात जणावइ, ितहािरं संघपित नाम कहावइ ीमाली...४।।
धन-धन कमला तास कमाइ, धमर् तणइ कामइ जे आइ,
तेणइ ित्रभवुिन कीि र् ज गाई, गावा बहु िजन बहुिंस लगाइ ीमाली...।।५।।
तस कुिल यवहारी वरजांग, आम जन युं बहुलो संग,
धमर् तणो जस अिवहड रंग, कीरित तेहनी हिजअ अभगं ीमाली...।।६।।
तस सतु संघवी ीअबंराज, ते करइ उ म धरमना काज,
दानगणु ेकरी ावक जाणु,ं तस कुिल दीपक वाछा वखाणु ं ीमाली...।।७।।
तस संतािन संघपित हरपित, एह उद्धरइ िजनगहृ संप्रित,
वसइ दीिव ते अधनुा धनपित, तसूो एहनइ नेिमजी िजनपित ीमाली...।।८।।
संवत सोल असीइ ंजाणु,ं ए उद्धार िकउ लिह टाणु,ं
कइ खर युं एणइ िनज नाणु,ं ितम ितम मिंदर लि छ भराणु ं ीमाली...।।९।।
एणइ दहेरइ त्रिण गंभारा, एक एकथी दीसइ सारा,
जाणु ंधमर् तणा भडंारा, सोहइ जाली त्रिण दवुारा ीमाली...।।१०।।

दुहा

मलू गभारइ नेिमजी, पािसं ऋषभ िजिणदं,
बीजइ पािसं सामलो, पास िदइ आणदं  ।।१।।
समदु्रिवजयसतु गणुभय , भवसायरमां पाज,
हु ंिहअडइ हरख्यो घणु,ं जव िनरख्यो िजनराज  ।।२।।



श्रतुसागर 17 िदसम्बर-२०१६
राग-ध यासी

ीनेमी र पजूो भावथी, लेवा केवलनाण,
जे दखेावइ अथर् सवे सदा, िजम ऊगंतो भाण  ीनेमी र...।।१।।
िजनपद चक्रािधप पदवी वडी, पदवी िशवनी जांिण,
ते दवेा पिण समरथ ए क ो, प्रभजुी गणुमिण खांिण ीनेमी र...।।२।।
यार अनंता रे पोतइ एहनइ, हवणां मगुित मझािर,
ए प्रभ ुतठूो ते पिण आप यइ, िनज मिन इम िनधार्िर ीनेमी र...।।३।।।
चबेंलीनइ चपंक केवडो, आणी कुसमुनी जाित,
जासलूइ युं भाित बनावी, पजूो प्रभ ुसपु्रभाित ीनेमी र...।।४।।
समदु्रिवजय िजन बावीसमो, प्रभजुी गणुनो गेह,
कामकंुभनइ सरुत नी पिरं, परूइ वंिछत एह  ीनेमी र...।।५।।

ढाल-राग-ध यासी

ीउ नतपरु सुंद  रे, िजहां जहुायार् पंच प्रासाद रे, 
भाग्य प्रगट थयो माहरो रे, िचत थयो उ हाद रे  ीउ नतपरु...।।१।।
नेमी र संभव िजन रे, पास अमीझर जेह रे,
दवे ऋषभ िजन शांितजी रे, मलूनायक िजहां एह रे ीउ नतपरु...।।२।।
इशांवक (१६८३) वस ुविल सहु रे, दशर्न माहव-नािर रे,
ए संव सर मइ क ो रे, पंिडत तुं मिन धािर रे ीउ नतपरु...।।३।।
पक्ष िवसल बाहुल तणा रे, वार अ ण उडु मलू रे,
सायकिमत ितिथ जाणयो रे, ज्ञान तणु ंजे मलू रे ीउ नतपरु... ।।८।।
इिण संव सिर इिण ितिथ रे, इिण वािरं इिण मािस रे,
ीउ नतपरु नगरमां रे, आिव बहु उ लािस रे ीउ नतपरु... ।।५।।

जेिसंगनी पट्टोध  रे, ीिवजयदवेसिूरंद रे,
तेह तणइ सपुसाउलइ, तिवआ पंच िजिणदं रे ीउ नतपरु...।।६।।
पंचानु र सखु दइ रे, ए विल पंचम नाण रे,
पू या िदइ गित पांचमी रे, ए पंचइ िजण भाण रे ीउ नतपरु...।।७।।
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ए भणता सिव सखु िमले रे, विल होइ मगंिलमाल रे,
ल मी नव िनिध पामीइ रे, होवइ बिुद्ध िवशाल रे ीउ नतपरु...।।८।।
ीउ नतपरु-संघाग्रिह रे, तवन िकआ मितचगं रे,

सधुनहषर् पंिडत कहइ रे, भणत सणुत होइ रंग रे ीउ नतपरु...।।९।।
ढाल-वली राग – ध यासी ।

ीिवजयदानसिूरंद पट्टोधर, सिूरगु  हीरिवजयािभधाना,
नगर गंधारथी जेह तेडािवआ, सािह ीअकबिरं द माना ।।१।।
धमर्नुं त व पू य सवे ते क ु,ं साहकुरां कंुअिर धमर्धीिरं,
अित िवशिेष ंप्रकासी कृपा ितहां गिुरं, तेह मनमां धरी तपूवीिरं,
 ीिवजय...।।२।।
पवर् प जसूिण ंिदवस द्वादश लिगं, कुिण ंकुण जीवनो वध न करवो,
इ यां फुरमान किर सगुु नइ ंअि पआ, निह ंकृपा िविण िकिसं ज म तरवो,
 ीिवजय...।।३।।
द्वादश क्रोशनुं जे सदा जल भय,ु नाम डाबर सरो जाण दिरउं,
ीहमाऊ सतुइ विलअ लखी अि पअ,ं जाल प्रक्षेपइ न िमनं किरउ,

 ीिवजय...।।४।।
मात नाथीतनुंज जगतआनंदकर, जे सकल जन-उद्योतकारी,
तास िशश ुधमर्िवजयािभधो बधुवरो, जे सदा िवमलतर धमर्धोरी,
 ीिवजय...।।५।।
तास पदयगु्म अभंोज मधकुर समो, तास िशश ुिवबधु धनहषर् भाषइ,
पंच ए िजनाधीश सं कृित थकी, प्रगट हुअ ंपु यरससधुा चाखइ,
 ीिवजय...।।६।।

।। इित ीतीथर्माला तोते्र ीशांिततीथकर तवननामािधकार सपूंणर्म ्।।

शुभं भवतु ।। क याणम तु ।। ीर तु ।। आरोग्यम तु ।। दीघार्यु ।।





જૈન શા ોને કાિશત કરનાર શા ભીમશી માણેક

ડૉ. રિ મ ભેદા
પતર્કાર એ હોય કે જે પોતાના લેખન તથા પર્કાશન દ્વારા લોકજાગૃિત લાવે 

અને વતર્માન જૈનોમાં કાંઈક પણ જાગૃિત – બોધ આપવાની શરૂઆત કરનાર 
છે શા ભીમશી માણેકનું પુસ્તક પર્કાશન. આપણે એને પતર્કારત્વનું પરોઢ કહી 
શકીએ. જ્યારે જૈન શાસ્તર્ો માતર્ તાડપતર્ પર જ  લખાય, પુસ્તક છપાવવામાં 
જ્ઞાનની આશાતના થાય છે એ  જાતનો િવચાર સાધુ અને ાવકોના મોટા 
સમુહમાં પર્વતર્તો હતો, તેવા કાળે જૈન સાિહત્યને છપાવવાની પહેલ કરવી એ 
બહુ મોટંુ સાહસ હતંુ. ઓગણીસમી સદીના અંતમાં મુદર્ણકલાની શરૂઆત થઈ 
અને પછી વીસમી સદીમાં મુદર્ણકલાનો િવશેષ આિવષ્કાર થયો. તે કલાનો આ ય 
લઈ ધમર્પુસ્તકો છપાવવામાં પહેલ કરનાર કચ્છી દશા ઓશવાળ જ્ઞાિતના બંધુ શા 
ભીમશી માણેક હતાં.

ડૉ. કુમારપાળ દેસાઈના શબ્દોમાં જૈન પતર્કાર એટલે શંુ ? તો પતર્કાર એવો 
હોય જેની પાસે િવરલ અને િવિશષ્ટ એવા જૈનદશર્નમાંથી સાંપડેલી આગવી 
દૃિષ્ટ હોય, િજનશાસનના વ્યાપક તત્ત્વોનંુ એની આંખમાં અંજન હોય, જૈન 
ધમર્ પાસેથી પર્ાપ્ત જીવનકલા હોય અને એમાં િનિહત મૂલ્યો માટેની િનષ્ઠા હોય. 
આવી જ િનષ્ઠા હતી કચ્છ મંજલ રેલિડયાના સપૂત ી ભીમશી માણેકની કે જેના 
માટે સમગર્ જૈન સમાજ ગૌરવ લઈ શકે છે. સામાન્ય રીતે એવી છાપ હોય છે કે 
વાિણયાઓ લ મીદેવીના ઉપાસકો છે સરસ્વતીદેવીના નહ . પણ આ વિણકપુતર્ે 
જૈન સાિહત્યના પર્સાર અને ઉત્થાનમાં એવંુ યોગદાન આપ્યંુ કે જૈન સમાજે 
તેમને “જૈન  ુતપર્સારક” નું િબરુદ આપ્યંુ.

જૈન સાિહત્ય જાળવવાના અને પર્સારના ઉમદા ધ્યેયને વરેલ આ માનવીના 
જીવન િવશે િવશેષ માિહતી મળતી નથી, એટલે એમણે પર્કાિશત કરેલ સાિહત્યનંુ 
િવવેચન કરતાં એમના જીવન અંગેની જાણકારી લઈશંુ. જૈન ુતનો બહુ મોટો 
ભાગ નાશ પામ્યો છે તે નાશ પામવાનાં કારણો અનેક છે પણ આજે તેનો જેટલો 
અને જે ભાગ સચવાઈ રહ્યો છે તેનું ફક્ત એક જ કારણ છે અને તે છે જૈનોની 

ુતભિક્ત. આ અંગે શા ભીમશી માણેક લખે છે, ‘જૈન સમાજ પર ઉપકાર કરી 
પૂવર્ના મહાન આચાય  અને િવદ્વાનોએ અનેક ગર્ંથો રચ્યાં, પરંતુ તેમાંનો મોટો 
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ભાગ મુિસ્લમોના રાજ્યમાં નષ્ટ થયો. તેમજ તે જાળવવા પર્ત્યેની બેદરકારી પણ 
કારણરૂપ છે.

આચાયર્ ી હિરભદર્સૂિરએ ૧૪૪૪ ગંર્થોની રચના કરી તેમજ ી 
હેમચંદર્ાચાય સાડા તર્ણ કરોડ પર્માણ શ્લોક રચ્યાં પણ તેમાંથી ઘણંુ થોડંુ મળે છે. 
મહાસાગરમાંથી એક િબંદુરૂપ ગંર્થો બચ્યાં છે. તેને સાચવવા જોઈએ, સદુપયોગ 
કરવો જોઈએ અને સામાન્ય માનવી સમજી શકે તેવા અથર્ સાથે છપાવવા 
જોઈએ. એ માટે એમણે પર્ચંડ પુરુષાથર્ આદય . એમણે એ જમાનામાં પર્ચિલત 
મૃત્યુ પાછળ જમણવારના કઢંગા િરવાજ સામે લોકોને સમજાવી અને લ મીનો 
સદુપયોગ કરી જ્ઞાનામૃતનું જમણ આપવા સમજાવ્યાં. અધ્યયન કરવા યોગ્ય ગંર્થોનું 
વાંચન કરી લોકો લાભ લે તેવી ભાવના જાગૃત કરી પિરણામ સ્વરૂપે ી કચ્છી દશા 
ઓશવાળ જ્ઞાિતના ઘણા લોકો ગંર્થો છપાવવામાં મદદરૂપ થયાં.

શા ભીમશી માણેકના સમયમાં િપર્ન્ટ ગ પેર્સનું આગમન નવંુ હતું. તેઓ 
મુદર્ણકળાનું મહત્વ સમજી શક્યા અને ભારતભરમાં વેરિવખેર પડેલ હસ્તિલિખત 
સાિહત્યને મુિદર્ત કરવું જરુરી છે એમ જાણ્યંુ. નિહતર કાળના પર્વાહમાં જે 
કાંઈ બચેલું જ્ઞાન છે તે પણ નષ્ટ થઈ જશે. ગુજરાતની મુદર્ણકલાની સ્થાપનાનંુ 
વષર્ સંવત્ ૧૮૬૮ છે. સંવત્ ૧૮૭૮ માં મંુબઈ સરકારે મુદર્ાલય શરૂ કયુર્ં આ 
મુદર્ણયંતર્કલાના િહમાયતી ભીમશીભાઈ લખે છે.

“હાલના સમયમાં જીણ દ્ધાર કરવા જેવા સાધનો મળી આવે છે તેવા 
આગળ કોઈ વખતે પણ ન હતાં. પર્થમ ગંર્થોનો જીણ દ્ધાર તાલપતર્ પર થયેલો 
દેખાય છે ને ત્યાર પછી કાગળ ઉપર થયો છે એ અદ્યાિપ િસદ્ધ છે. ચાલતા 
સમયમાં જ્ઞાનવૃિદ્ધનું સવ ત્કૃષ્ટ સાધન મુદર્ાયંતર્કલા છે એ કળાનો મૂળ પાયો જો 
કે યુરોપ દેશમાં અન્ય ધમ ઓના હાથેથી પડ્યો છે તો પણ એ સવર્ લોકોને અિત 
ઉપયોગી હોવાથી તેનો િતરસ્કાર ન કરતાં જ્ઞાનવૃિદ્ધની ઈચ્છા કરનારા મનુષ્યોએ 
અંગીકાર કરવો જોઈએ. પુસ્તક મુિદર્ત કરવાની ઉત્કૃષ્ટ અને સહેલી રીતને ગર્હણ 
કરી લેવી જોઈએ. તેમાં કોઈ દોષ નથી પરંતુ મોટંુ પુણ્યાનુબંધી પુણ્ય છે. કારણ કે 
જે પરોપકારબુિદ્ધથી પૂવાર્ચાય એ જે ગર્ંથો લખ્યાં છે તેને છાના રાખી મૂકવા તે 
કરતાં જે તે પર્કારે ગંર્થો છપાવીને પર્િસદ્ધ કરવા જોઈએ જેથી અનેક ભવ્ય જીવો 
જ્ઞાનને પામે અને જ્ઞાનની વૃિદ્ધ થાય.”

પોતાની આ વાત સમાજના િવદ્વાનો અને ગુરૂભગવંતોના ગળે તેઓ 
ઉતરાવી શક્યા તેથી આગળ જતાં તેમને સમાજ તરફથી ઘણો સહયોગ મળ્યો. 
છતાં તેમનો િવરોધ કરનારો પણ રૂઢીચૂસ્ત મોટો વગર્ હતો.
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એમણે સંવત્ ૧૯૨૧ થી ૧૯૨૮ સુધી દેશાવરોમાં ફરીને જૈન સાિહત્યની 

બહુમૂલ્ય હસ્તિલિખત ગંર્થોની પર્તો મેળવવાનું કાયર્ કયુર્ં અને સંવત્ ૧૯૨૮ બાદ 
મેળવેલા ગંર્થોને શુદ્ધ કરી. ફરી લખાવી સામાન્ય માણસ સમજી શકે તે માટે મૂળ 
શ્લોકોનો અથર્ અને જરૂરી હોય તો મૂળ ગંર્થોનું સરળ ગુજરાતીમાં ભાષાંતર કરાવ્યંુ 
અને ત્યાર બાદ ગંર્થોને છાપવાનંુ કાયર્ શરૂ કયુર્ં. “આ કાયર્માં ખૂબજ સમય અને 
રકમનો વ્યય થાય, વળતર મળશે કે નહ  પણ મારે તો જ્ઞાનભંડારમાં દટાઈ રહેલા 
ગર્ંથોને સમાજ સમક્ષ અને લોકો સમજી શકે એવી લોકભાષામાં રજૂ કરવા છે.”

એવી એકમાતર્ ભાવના સંવત્ ૧૯૩૨ થી ૧૯૩૭ ના સમયગાળા દરમ્યાન 
ભીમશીભાઈએ પર્કરણરત્નાકરના દળદાર ૪ ભાગ આપ્યાં. જે જૈન સમાજમાં 
ખૂબજ લોકિપર્ય થયાં. તેની સાથે પાંડવચિરતર્નો  બાલાવબોધ, સાથે પર્િતકર્મણ 
સૂતર્, િવિવધ પૂજા સંગર્હ, સૂયગડાંગ સૂતર્, સમ્યકત્વમૂલ બાર તની ટીપ આિદ 
ગર્ંથો પણ છાપ્યાં. સમાજના રૂઢીચૂસ્ત વગર્નો િવરોધ ચાલુ રહ્યો. ખૂબજ દબાણો 
આવ્યાં છતાં િહંમતથી તેનો સામનો કરી પર્કાશન કાયર્ ચાલુ રાખ્યું.

છપાવેલ ગર્ંથો િવશેષ લોકિપર્ય બને તે માટે શાસ્તર્ો િલિપમાં (દેવનાગરી 
િલિપ, ગુજરાતી ટાઈપ) છપાવ્યાં. સંુદરમાં સંુદર ટાઈપમાં મોટા સુવાચ્ય વણ માં 
પાક્કા પુંઠાવાળા દળદાર આકારમાં ગંર્થો છપાવ્યાં. પિરણામે એમણે પર્કાિશત કરેલાં 
ગર્ંથો લોકોમાં ખૂબજ પર્ચિલત થયાં. ી િવિધપક્ષગચ્છીય ાવકના દૈવિસકાિદક 
પાંચેય પર્િતકર્મણ સૂતર્ એમણે સંવત્ ૧૯૪૫ માં પર્કાિશત કયાર્ં. 

જૈન શાસ્તર્ોમાં અઘરા િવષયોને બાળજીવો આસાનીથી સમજી શકે તે માટે 
કથાઓ અને ચિરતર્ોના પર્સંગો પણ ઘણાં આવતાં હોય છે. ભૂતકાળમાં જૈન 
મહાત્માઓએ અનેક મહાપુરુષોના જીવનવૃત્તાંતોને િવિવધ રાસા દ્વારા પણ 
લખેલ છે, જેમાં તે વખતની લોકભાષામાં જ તેમની રચના થયેલી છે. તેમાં નવે 
રસનાં વણર્નો હોય છે. શા ભીમશી માણેકે આવા ંઘણાં રાસાઓ પર્કાિશત કયાર્ છે. 
જેમ કે ધન્નાશાલીભદર્નો રાસ, ી સમરાિદત્ય કેવલીનો રાસ, જેમનાં વાંચનો 
આજે પણ પૂજ્ય ગુરૂભગવંતો ચાતુમાર્સ દરમ્યાન કરે છે.

અંચલગચ્છની ગુરૂપટ્ટાવલીને સૌપર્થમ પર્કાિશત કરવાનંુ ેય ી ભીમશી 
માણેકને જાય છે. એ પટ્ટાવલીનો આધાર લઈને જમર્ન િવદ્વાન્ ડૉ. જ્હોનસને 
અંગર્ેજીમાં તેનું પર્કાશન કયુર્ં છે.

તેઓ કહેતાં કે, ‘જેમ સૈન્ય, િકલ્લા અને કોષાિદક એ રાજ્યનાં અંગો છે. 
તે અંગો જેટલા પર્માણમાં સબળ હોય તેટલા પર્માણમાં રાજ્યની પર્બળતા અને 
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દઢતા લેખાય છે તેમ સુિવિહત ગંર્થો એ ધમર્રૂપી રાજ્યનંુ એક મુખ્યમાં મુખ્ય અંગ 
છે. તે અંગનો પર્બળતાથી અન્ય તીિથર્ઓના મનમાં િજનધમર્ને િવશે હંમેશા ઉત્તમ 
િવચારો અને સાધિમર્ક ભાઈઓને શુદ્ધ દેવ, ગુરૂ અને ધમર્ ઉપર િનરંતર દ્ધા રહે 
અને કુદેવ,, કુગુરૂ અને કુધમર્ના આગર્હથી તેઓ દૂર રહે એ કારણ માટે તે અંગને 
મજબૂત રાખવું એ ખરેખર મહા આવશ્યકતાનંુ કામ છે.’

આવાં જ્ઞાનિપપાસુ, ઉમદા િવચારવાળા શા ભીમશી માણેક એ સમયનાં 
રૂઢીચૂસ્ત સમાજ અને સાધુસમાજ સામે કેવા કર્ાંિતકારી િવચારોથી ઝઝૂમ્યા એ 
આપણે જોઈ શકીએ છીએ. સંવત્ ૧૯૪૭ જેઠ વદ ૪ ને ગુરૂવારના એમનંુ 
અવસાન થયંુ. સંવત્ ૧૯૩૨ ના પર્થમ ગંર્થ પર્કાિશત કરી મૃત્યુ પયર્ંતના ૧૫ 
વષર્ના ગાળામાં ૩૦૦ થી વધારે ગર્ંથોનું પર્કાશન કરી િજનશાસનને ચરણે ધયાર્ં.

સંદભર્

1) જૈન સાિહત્યનો સંિક્ષપ્ત ઈિતહાસ-મોહનચંદ દલીચંદ દેસાઈ
2) આપણા પર્તાપી પૂવર્જો (લેખમાળા)લેખ- ાવક ભીમશી માણેક
 સંકલન-રમેશ મુલજી  લોડાયા



धूपं दहित पापािन दीपं दािरद््रयनाशनम ्।
पूजायािवपुलं रा यं नैवेदं्य मोक्षदायकम ्।।

(कैलाससागरसिूर ज्ञानमंिदर प्रत नं- ५०५६२)

पूजा में प्रज्विलत िकया जानेवाला धपू पाप को 

जलाता ह,ै दीप दिरद्रता को नाश करता है, नैवेद्य मोक्ष को 

देनेवाला ह ै तथा पूजा से िवपुल राज्य की प्रािप्त होती ह.ै



ી જૈન સાિહ ય સંમેલન

જોધપુર તા. ૩-૪-૫ માચર્.

સંવત ૧૯૭૦ના ફાગણ ૬-૭-૮, મંગળ, બુધ, ગુરુ.
જૈન શાસનના પૂવાર્ચાય  દ્વારા સુગર્િથત સાિહત્યના ઉદ્ધાર માટે 

રાજસ્થાનના જોધપુર શહેરમાં જૈન સાિહત્ય સંમેલનનું ુતોદ્ધારકો તથા 
ુતોપાશકો દ્વારા આયોજન થયેલ. આ સંમેલનમાં કાઠીઆવાડ ગુજરાતમાંથી 

બહુ અલ્પ માણસો ગયા હતા. મારવાડમાંથી  સોજત, પાલી, સાદરી, બીયાવર 
િવગેરે શહેરોમાંથી સુમારે ૫૦૦ માણસો આવ્યંુ હતંુ. મંડપ તરીકે એક મહાન તંબુનો 
ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો. તેની નીચે પાંચ હજાર માણસો સુખેથી બેસીને 
સાંભળી શકે તેમ હતંુ તેની ઉપર માતર્ બે ખુરશીઓ જ મૂકવામાં આવી હતી. તેની 
જમણી બાજુએ મુિન મહારાજ માટે ઉંચી બેઠક ગોઠવવામાં આવી હતી. ડાબી 
બાજુએ યિતઓ માટે બેઠક રાખી હતી. પાછળના ભાગમાં સાધ્વીજીને બેસવા 
માટે જુદા તંબુમાં ગોઠવણ રાખી હતી. પર્મુખની બેઠકની આસપાસ સુમારે ૫૦૦ 
ખુરશીઓ ગોઠવી હતી. બાકીની બેઠક રેતીનો સમૂહ એકતર્ કરીને ઢાળ પડતી 
બનાવવામાં આવી હતી. વોલંટીયરો પણ સારંૂ કામ બજાવતા હતા.

પહેલે િદવસે કલકત્તાની સંસ્કૃત કૉલેજના િપર્ન્સીપાલ મહામહોપાધ્યાય 
સતીશચંદર્ િવદ્યાભૂષણ એમ.એ., પી.એચ.ડી. એ પર્મુખસ્થાન લીધા બાદ 
રીસેપ્શન કમીટીના પર્મુખ મુત્તા બખતાવરમલજીનંુ ભાષણ િહંદીમાં વાંચવામાં 
આવ્યું હતંુ. ત્યારબાદ પર્મુખ સાહેબે પોતાનંુ ભાષણ અંગર્ેજીમાં કયુર્ં હતંુ. તેનો 
સાર એક િવદ્વાને િહંદીમાં કહી સંભળાવ્યો હતો. ત્યારબાદ સબ્જેક્ટ કમીટીની 
નીમનોક થઈ હતી. તે કમીટીએ રાતેર્ તે જ મંડપમાં ચાર કલાક બેસીને પસાર 
કરવાના ઠરાવો અંગર્ેજી અને િહંદી ભાષામાં તૈયાર કયાર્ હતા. તેમજ તેના વક્તા 
પણ મુક્કરર કયાર્ હતા. 

તર્ણે િદવસની બેઠકમાં ી િવજયધમર્સૂરીએ વ્યાખ્યાન કયુર્ં હતંુ, અને તે 
ોતાઓએ ઘણા આનંદથી શાંત િચતે્ત સાંભળ્યું હતંુ. તેની અસર પણ ોતાઓ 

પર સારી થયેલી જણાતી હતી.
બેઠકના પર્ારંભમાંને અંતમાં ી પાલીતાણા યશોિવજયજી પાઠશાળામાંથી 

આવેલા લધુ િવદ્યાથ ઓએ ગાયન કરીને લોકોના મનનંુ રંજન કયુર્ં હતંુ. તેમાંના એક 
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િવદ્યાથ એ તો ભાષણ પણ એવંુ અસરકારક કયુર્ં હતંુ કે તે વખતે જ તે િવદ્યાથ ને 
પાિરતોિષક તરીકે જુદા જુદા ગૃહસ્થ તરફથી રૂ.૨૫/- મળ્યા હતા.

બીજા િદવસની બેઠકના પર્ારંભમાં જમર્નથી આવેલા પર્ોફેસર ડૉ. હમર્ન 
જેકોબીએ અંગર્ેજીમાં ભાષણ આપ્યંુ હતંુ. તેનો સાર પણ િહંદીમાં સમજાવવામાં 
આવ્યો હતો. સંસ્કૃતમાં પણ તેઓ થોડંુક બોલ્યા હતા. મુિનરાજથી કરવામાં 
આવતી આવશ્યક (પર્િતકર્મણ)ની િકર્યા જોવા માટે ડૉ. હમર્ન જેકોબી તથા 
સતીશચંદર્ િવદ્યાભૂષણ તે િદવસે સાંજે પધાયાર્ હતા. તેમણે તમામ િકર્યા દર્િષ્ટએ 
જોઈ હતી, અને તેનો તાત્પયર્ તેમને અંગર્ેજીમાં તેમજ િહંદીમાં સમજાવવામાં 
આવ્યો હતો.

બીજે ને તર્ીજે િદવસે પસાર થયેલા ઠરાવો આ નીચે આપેલા છે. તે દરેક 
ઠરાવ મૂકતાં ઠરાવ મૂકનાર અને તેને અનુમોદન આપનાર પોતપોતાની શિક્તના 
પર્માણમાં બોલ્યા હતા. તેની ટંુકી નોટ ફાગણ શુદ ૧૪ના જૈન શાસનમાં પર્ગટ 
થયેલ છે. રીસેપ્શન કમીટીના પર્મુખનું ભાષણ ત્યારે અગાઉના અંકમાં પર્ગટ થયેલ 
છે. અને પર્મુખનું તથા ડૉ. હમર્ન જેકોબીનું અંગર્ેજી ભાષણ સંમેલનના રીપોટર્ની 
અંદર પર્ગટ થનાર છે.

આ પર્સંગ ઉપર બહાર ગામથી માગવામાં આવતાં ૨૫ લેખો (૪ અંગર્ેજી, 
૧૦ િહંદી તેમજ ૧૧ ગુજરાતી ભાષામાં) લખાઇને આવ્યા હતા. વખતના 
સંકોચને લીધે સંમેલનમાં તે વાંચવાનું બની શક્યંુ નહોતંુ. લેખોનો મોટો ભાગ 
ઉપયોગી છે તેથી તે તમામ લેખો રીપોટર્ની અંદર પર્િસદ્ધ કરવામાં આવનાર છે. 
રીપોટર્ છપાવવામાં થનારો ખચર્ આપવાનું એક ગૃહસ્થે સ્વીકાયુર્ં છે.

આ પર્સંગની અંદર પોતાની સહાનુભૂિત દશાર્વવા માટે બહાર ગામથી પુષ્કળ 
તારને કાગળો આવ્યા હતા. તેના નામોનંુ િલસ્ટ જૈન શાસનની અંદર પર્િસદ્ધ 
કરવામાં આવેલ છે.

તર્ણે િદવસની બેઠકમાં જોધપુર રાજ્યના મુખ્ય મુખ્ય અિધકારીઓએ, 
ત્યાંના અને બહાર ગામના િવદ્વાનોએ, તેમજ જૈની િશવાયના અન્ય દશર્ની 
સંખ્યાબંધ ગૃહસ્થોએ ભાગ લીધો હતો. તેઓ બધા મુક્ત કંઠે જૈનધમર્ની પર્શંસા 
કરતા હતા. કારણ કે આવો મેળાવડો જોધપુર શહેરમાં સો પચાસ વષર્માં કોઈ પણ 
વખતે થયેલો નહોતો.

ચોથે િદવસે તે જ મંડપમાં મુિન મહારાજાઓનાં ભાષણો થયાં હતાં, તે 
સાંભળવાને માટે પણ સંખ્યાબંધ માણસો એક્તર્ થયાં હતાં. પાંચમે િદવસે ગુરાંના 
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તળાવ પરના જૈનમંિદરમાં મેળો હોવાથી ાવકોનો મોટો ભાગ ત્યાં ગયો હતો. 
ત્યાં સ્નાતર્ પૂજા, સ્વામીવત્સલાિદ થયાં હતાં. છઠ્ઠે િદવસે ઓસીયા નગરીની 
જાતર્ાએ જવા માટે સ્પેશ્યલ ટેર્ન મૂકવામાં આવી હતી. તેથી ત્યાં પણ પુષ્કળ 
જૈન બંધુઓ ગયા હતા. આ નગરી સંબંધી વણર્ન ખાસ જાણવા યોગ્ય હોવાથી તે 
આગળ ઉપર આપવામાં આવનાર છે, તેથી અહ  િવશેષ લખવામાં આવ્યંુ નથી.

આ સંમેલનમાં ભાગ લેવા માટે અમારી સભાના પર્મુખ કુંવરજી આણંદજી 
અને સભાના શાસ્તર્ી જેઠાલાલ હિરભાઈ ગયા હતા. તેઓએ ત્યાંથી નીકળ્યા 
બાદ ફળોધી, મેડતા, પાલી િવગેરેની યાતર્ાનો લાભ લીધો હતો. સંમેલન સંબંધી 
ટુંક હકીકત આપીને હવે તેમાં પસાર થયેલા ઠરાવો ગુજરાતી ભાષામાં આ નીચે 
આપવામાં આવે છે.

જોધપુર મુકામે મળેલ પર્થમ જૈન સાિહત્ય સંમેલનમાં પસાર થયેલા 
અગત્યના ઠરાવો.

ઠરાવ ૧ લો.

નામદાર બર્ીટીશ સરકારનો આભાર.
ઠરાવ ૨ જો.

જોધપુરના નામદાર મહારાજાનો તથા િરજંટ સાહેબનો આભાર.
ઠરાવ ૩ જો.

રજપૂતાનાના એજંન્ટ ધી ગવનર્ર જનરલ સર ઇ. જી. કેલ્વીન સાહેબનો 
ઉપકાર.
ઠરાવ ૪ થો.

1

જૈન સાિહત્ય સંબંધી તમામ િલિખત પુસ્તકો, હસ્તલેખો, પટ્ટાવલીઓ 
િવગેરે પર્માિણક સાિહત્યોની એક સવર્તર્ મંજુર થયેલી રીિત પર્માણે સાંગોપાંગ 
નોટ અથાર્ત્ િલસ્ટ થવાની અત્યંત આવશ્યકતા છે એમ આ સંમેલન માને છે, અને 
તેથી િભન્ન-િભન્ન રજવાડાઓ, પુસ્તક ભંડારો, સંસ્થાઓ અને મુિનરાજ િવગેરે 
વ્યિક્તઓ કે જેમની પાસે અથવા જેમના સ્વાિમત્વમાં એવી સામગર્ી ઉપિસ્થત 
હોય તેમને સન્માનપૂવર્ક અરજ કરવામાં આવે છે કે પોતપોતાના સંગર્હની એવી 
યથાથર્ ન ધ (િલસ્ટ) બનાવીને મોકલવાની કૃપા કરે.
1. આ ઠરાવ અમારી સભાના પર્મુખ કુવરજી આણંદજીએ રજુ કય  હતો, તેની, તેમની પુિષ્ટમાં 
તેમણે આપેલું ભાષણ હવે પછી પર્િસદ્ધ કરવામાં આવશે.
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ઠરાવ ૫ મો.

ગવમન્ટ યુિનવિસર્ટીમાં બી.એ.ના તેમજ બીજી પરીક્ષાના કોસર્માં મંુબઈ, 
મદર્ાસ અને કલકત્તા ખાતે કેટલાક જૈનગર્ંથો દાખલ થયેલા છે તે ખાતે તે-તે 
યુિનવિસર્ટીઓનો આભાર માનવામાં આવે છે. તદુપરાંત િવનિત કરવામાં આવે 
છે કે પર્ીિવયસ િવગેર યુિનવિસર્ટીની જે-જે પરીક્ષાના કોસર્માં જૈનગર્ંથો દાખલ 
કરવામાં આવ્યા ન હોય તે-તે કોસર્માં તેના માટેના યોગ્ય ગંર્થો દાખલ કરવા કૃપા 
કરે. આ સંબંધમાં યોગ્ય અિધકારી પાસે આ સંમેલન તરફથી અરજ કરવી.

ઠરાવ ૬ ઠ્ઠો. 

જેસલમેર, મેડતા, પાટણ િવગેરે સ્થળોમાં જે જે લેખીત પુસ્તકોના અમૂલ્ય 
ભંડારો હજુ પણ જાહેરમાં મૂકવામાં આવતા નથી, અને તેની અંદર અમૂલ્ય પુસ્તકો 
હજુ પણ િવનાશ પામે છે, તેનો જૈન બંધુઓએ સત્વરે પર્યત્ન પૂવર્ક અટકાવ કરવો 
જોઈએ. આપણો અમૂલ્ય વારસો કોઈ પણ રીતે િવનાશ ન પામે તેમ કરવાની દરેક 
જૈન બંધુઓની ખાસ ફરજ છે. 

ઠરાવ ૭ મો.

ભારત વષર્ની જે-જે સભાઓ, સંસ્થાઓ, અને ગૃહસ્થો તેમજ વ્યિક્તઓ 
જૈન સાિહત્યનો સંગર્હ, સંસ્કરણ, પર્કાશન તેમજ વ્યાખ્યાન કરવાનંુ ઉદાર તેમજ 
કષ્ટસાધ્ય કાયર્ શુદ્ધ વૃિત્તથી, શુદ્ધ રીતે કયુર્ં છે તે સવને આ સંમેલન હાિદર્ક 
ધન્યવાદ આપે છે, અને તેવો સુઅવસર પોતાને પર્ાપ્ત થવાથી પોતાને પણ ધન્ય 
માને છે, અને આશા રાખે છે કે તે સભાઓ, સંસ્થાઓ િવગેરે તેમજ અન્ય 
સભાઓ, સંસ્થાઓ અને વ્યિક્તઓ િવગેરે પણ તેવા પર્કારનો િવશુદ્ધ પર્યાસ શરૂ 
રાખી આ સંમેલનને અનુગૃિહત કરશે.

ઠરાવ ૮ મો.

જૈનતીથ માં તેમજ અન્ય અનેક સ્થળોએ જૈનધમર્ની પર્ાચીનતા િસદ્ધ 
કરનારા અનેક િશલાલેખો છે. તેનો તેમજ બીજા તામર્પટાિદ જે હોય તેનો તેમજ 
મૂિતર્ની નીચેના ભાગમાં કરવામાં આવેલા લેખોનો એકતર્ સંગર્હ કરવાની અત્યંત 
આવશ્યકતા છે; કારણ કે એ પણ આપણા સાિહત્યનંુ એક અંગ છે. આ કાયર્ 
માટે ખાસ એક કમીટી નીમીને તે દ્વારા તેમજ કોઈ ભાગ્યવાન આત્મભોગ 
આપીને તે સંબંધી પર્યાસ કરવા ધારે તો તે દ્વારા પર્યત્ન શરૂ કરવાની ખાસ 
આવશ્યક્તા છે.
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ઠરાવ ૯ મો.

યુવાન પુરૂષોના હૃદયમાં જૈન સાિહત્ય પર્િત અનુરાગ ઉત્પન્ન કરવા માટે 
તેમજ અન્ય સાિહત્યોની તુલનામાં એના મહત્ત્વનંુ સાચું જ્ઞાન ઉત્પન્ન કરવાને 
માટે આત્યાવશ્યક જૈન પાઠ્ય પુસ્તકોનો િબલકુલ અભાવ દેખીને આ સંમેલન 
એવાં પુસ્તકોની એક માળા કે જે સ્કૂલ તથા કૉલેજોમાં ઉપયોગી થઈ શકે તેવી 
બનાવવાની આવશ્યકતાને આગર્હ પૂવર્ક સ્વીકારે છે.
ઠરાવ ૧૦ મો.

િહન્દુસ્તાન અને બહારના દેશોમાં જૈન સાિહત્યના પર્ચારની ઉિચતતાને 
જાણીને, આ સંમેલન પરામશર્ દે છે કે– જૈન દશર્નના ઇિતહાસ, અધ્યાત્મ, 
અલંકાર, િવજ્ઞાન આિદના ઉપયુક્ત ગર્ન્થોનો િભન્ન િભન્ન િહન્દી અને િવદેશી 
ભાષાઓમાં અનુવાદ કરવામાં આવે અને આ જ ઉદ્દેશથી એ પણ પરામશર્ આપે 
છે કે, આ કાયર્માં ભાગ લેવાવાળાઓને ઉત્સાિહત કરવાને માટે પાિરતોિષક યા 
પુરસ્કાર િનયત કરવામાં આવે.
ઠરાવ ૧૧ મો.

પર્ાચીન લેખોની રક્ષાની આવશ્યકતા જણાતાં આ સંમેલન પરામશર્ આપે છે 
કે– દેશના િભન્ન િભન્ન ભાગોમાં િવકીણર્ અને અરિક્ષત લેખો તેમજ સંગર્હયોગ્ય 
વસ્તુઓની રક્ષાને માટે િનયત કરેલ કેન્દર્ોમાં મ્યુિઝયમ (અદ્ભુત સંગર્હસ્થાન) 
સ્થાિપત કરવામાં આવે.
ઠરાવ ૧૨ મો.

આ સંમેલન પર્ત્યેક પર્િસદ્ધ પર્તર્કારોને અને તેમાં પણ જૈન પતર્કારોને જૈન 
સાિહત્યની ઉન્નિત-પર્ચાર કેવી રીતે થાય? તે સંબંધી વારંવાર આિટર્કલો લખવાની 
ભલામણ કરે છે.
ઠરાવ ૧૩ મો.

આ સંમેલન સારી રીતે જાણે છે કે આના ઉદ્દશ્યો અને લ યો અનુસાર 
આનું કાયર્ કેટલંુ કઠીન છે? અને આ સંમેલન એ પણ જાણે છે કે તે કાયર્ જૈનેતર 
જાિતયો-સંસ્થાઓ અને વ્યિક્તઓની સહયોિગતા અને સદ્ભાવના િવના પૂણર્ 
થવું અસંભિવત છે કે જે અમારા સદૃશ ઉદે્દશ્યો અને લ યોથી કામ કરી રહેલ છે. 
એટલા માટે આ સંમેલન આદર પૂવર્ક તેઓને પર્ાથર્ના કરે છે કે આ સંમેલન તરફ 
તેઓ પોતાની સહાયતાનો હાથ લંબાવે.
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ઠરાવ ૧૪ મો

આ સંમેલનની એક સ્થાયી કમીટી નીમવાની આવશ્યકતા એમ આ સંમેલન 
સ્વીકારે છે, કે જે કમીટી બીજંુ સંમેલન મળતાં સુધી આ સંમેલનમાં થયેલા 
ઠરાવોનો બની શકે તેટલો અમલ કરવાનો પર્યાસ શરૂ રાખે, અને બીજંુ સંમેલન 
થાય ત્યારે ત્યાં સુધીમાં થયેલ કાય નો સંમેલન સમક્ષ રીપોટર્ રજુ કરે.

ઠરાવ ૧૫ મો.

બીજુ અિધવેશન ક્યાં અને ક્યારે કરવું? એનો િનણર્ય કરવાની આવશ્યકતા 
છે. (આ ઠરાવને અંગે જૈન શાસન અંક ૩૭મો વાંચવાથી જાણવામાં આવશે કે 
સાદરીના ગૃહસ્થોએ બીજા સંમેલન માટે આમંતર્ણ કયુર્ં છે અને તે સ્વીકારવામાં 
આવ્યું છે.)

ઠરાવ ૧૬ મો.

સમ્મેલન ઓફીસનું કાયર્ ચલાવવા માટે ખાસ એક સારા ફંડની આવશ્યકતા 
છે. (આ ઠરાવને અંગે સુમારે રૂપીઆ બે હજારનું ફંડ થયંુ છે. તે સંબંધી હકીકત પણ 
જૈનશાસન અંક ૩૭મો વાંચવાથી જાણવામાં આવશે.)

ઠરાવ ૧૭ મો.

આ સંમેલન પોતાના તરફથી તથા સમસ્ત જૈનસંઘ તરફથી ીમાન્ ડૉ. 
હમર્ન જેકોબી સાહેબ પર્િત, તેઓના અિવ ાન્ત પાંિડત્યપૂણર્ પિર મને માટે કે 
જેથી જૈનશાસ્તર્ના પુનરુદ્ધાર અને ઉન્નિતમાં િવશ્વવ્યાપક અનુરાગ ઉત્પન્ન 
થવાનું શુભ પિરણામ થયંુ છે, તથા આ સમ્મેલનના કાયર્માં પર્ાચીન જૈન પર્ાકૃત 
સાિહત્યપર ગવેષણા પૂણર્ િનબંધ વાંચીને સહાયતા દેવાને માટે, તથા સભાપિત 
મહાશયની અપિરહાયર્ અનુપિસ્થિતમાં1 પર્મુખનું આસન લેવા માટે પોતાની 
કૃતજ્ઞતા પર્કાિશત કરે છે.

ઠરાવ ૧૮ મો.

આ સમ્મેલન આપણા સભાપિત મહામહોપાધ્યાય ડૉ. સતીશચંદર્ 
િવદ્યાભૂષણ એમ.એ, પી.એચ.ડી.ને પોતાનો સમય અને સગવડતાનો ઘણો વ્યય 
કરીને આ સમ્મેલનની કાયર્વાહીના પર્મુખ બનવાને માટે હાિદર્ક ધન્યવાદ આપે 

1. તર્ીજે િદવસે પર્મુખ સાહેબ કલકત્તા તરફ િવદાય થયેલા હોવાથી તેમને પર્મુખ સ્થાન આપવામાં 
આવ્યું હતંુ.
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છે, અને તેઓની યોગ્યતા, ચતુરાઈ તથા પાંિડત્ય પર્િત પોતાનંુ બહુમાન પર્કાિશત 
કરે છે કે જેઓએ આ સમ્મેલનના પર્થમ અિધવેશનની સફળતાને િસદ્ધ કરી છે.

ઠરાવ ૧૯ મો.

આ સમ્મેલન, પં. શ્યામિવહારીલાલજી િમ  એમ.એ. જોધપુર િરજન્સી 
ક િસલના મેમ્બરે જે પિર મ આ સમ્મેલનના પર્થમ અિધવેશન સંબંધી લીધો છે, 
તથા આ અિધવેશનના કાયર્માં હર સમયે જે સલાહો આપી છે, તેના માટે કૃતજ્ઞતા 
જાહેર કરે છે.

ઠરાવ ૨૦ મો.

આ સમ્મેલન શાસ્તર્િવશારદ જૈનાચાયર્ મુિનરાજ ી િવજયધમર્સૂિર, જેઓ 
આ સમ્મેલનના જન્મદાતા છે, તેઓને િવનયપૂવર્ક વંદન કરે છે, અને તેઓ ી 
જેવા િવદ્વાન અને સ્વાથર્ત્યાગી કૃપાળુ મહાત્માની સંરક્ષતા તથા સંચાલકતા 
પર્ાપ્ત કરવાથી સમ્મેલન પોતાનંુ ગૌરવ સમજે છે.

- ી જૈનધમર્ પર્કાશ વષર્-૩૦ અંક-૧ માંથી સાભાર



खलजन की लघुता बुरी भली सेण की त्रास ।
जब सरूज गरमी करे तब वषार् की आस ।।

(कैलाससागरसिूर ज्ञानमंिदर प्रत नं-३५७४२)

दषु्टजनो ंकी लघुता भी बरुी होती ह,ै परन्त ुसज्जन 

पुरुष का त्रास भी िहतकारक होता है. जसेै- सूरज जब 

अिधक गरमी देता ह,ै तब वषार् की आशा िदखाई देती 

ह.ै



समाचार सार

प. पू. आचायर्देव श्री मनोहरकीिर्तसागरसूरीश्वरजी तपागच्छीय प्रवर 
सिमित के अध्यक्ष के रूप में मनोनीत

िजनशासन में सबसे िवराट संख्या में श्रमण-श्रमिणयो ंकी संख्या धरानेवाले 

तपागच्छ की प्रवर सिमित में योगिनष्ठ आचायर् श्री बिुद्धसागरसूिर समुदाय के 

गच्छनायक आचायर् श्री मनोहरकीिर्तसागरसूरीश्वरजी को प्रवर सिमित के शेष 

चारो ंआचायोर्ं ने प्रवर सिमित में समािवष्ट होने हतेु िवनती करत ेहुए उन्हें प्रवर 

सिमित के अध्यक्ष के रूप में मनोनीत िकया.

प्रवर सिमित के पूवार्ध्यक्ष पूज्य आचायर् श्री िवजय प्रमेसूरीश्वरजी 

के कालधमर् के पश्चात ् यह स्थान िरक्त था. यह घोषणा िदनाकं २३-१०-

२०१६, रिववार के िदन, गोदावरी जैनसंघ, अहमदाबाद में आयोिजत िवजय 

प्रमेसूरीश्वरजी की िवराट गुणानुवाद सभा में प्रवर सिमित की ओर से पूज्य 

आचायर् श्री पद्मसागरसूरीश्वरजी, पूज्य आचायर् श्री हमेचन्द्रसूरीश्वरजी तथा 

पूज्य आचायर् श्री जयघोषसूरीश्वरजी तथा िवशाल श्रमण-श्रमणी गण आिद 

चतिुर्वध श्रीसंघ के समक्ष शेठश्री आणंदजी कल्याणजी पेढी के प्रमुख शेठ 

श्री संवेगभाई ने जनमेिदनी की हषर्ध्विनयो ंके साथ की. इसके साथ ही समस्त 

भारत के श्रीसंघो ंमें प्रसन्नता की लहर दौड़ गई.

शान्त, सौम्य व अप्रमत्त स्वभाव के धनी पूज्यश्री वतर्मान श्रमणसंघ में 

सबसे अिधक वषोर्ं का दीक्षा पयार्य एवं आचायर्पद पयार्य धरात ेहैं.

इसी उपलक्ष में िदनाकं २०-११-२०१६ के िदन श्री लावण्य जनैसंघ में 

अनेक संघो ंके महानुभावो ंकी उपिस्थित में पद-वधामणा का भव्य आयोजन 

भी िकया गया. 

सफल चातुमार्स व चातुमार्स पिरवतर्न

राष्ट्रसन्त जैनाचायर् श्रीपद्मसागरसूरीश्वरजी म. सा. तथा आचायर् 

श्रीहमेचन्द्रसूरीश्वरजी आिद साध ुसाध्वीजी भगवन्तो ंका चातमुार्स श्री पुष्पदन्त 

जैन श्वतेाम्बर मूिर्तपूजक जैन संघ, सेटेलाईट, अहमदाबाद में सोल्लास सम्पन्न 
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हुआ. श्रीसंघ में चातमुार्स के दौरान गुरुभगवन्त के मुख से धमर्िबन्द ुग्रन्थ का 

वाचंन हुआ. आचायर्श्री ने श्रावक-श्रािवका को गृहस्थ जीवन हेतु उपयोगी 

अनेक दृष्टान्त देकर हमारी आत्मा का कल्याण िकस प्रकार हो सकता है तथा 

व्यावहािरक जीवन हतेु उपयोगी िशक्षा धमर्िबन्द ु ग्रन्थ के द्वारा बतलाया. 

आचायर्श्री के प्रवचन सुनकर श्रद्धालु वगर् ने धन्यता का अनुभव िकया. चातमुार्स 

के दौरान श्रीसंघ में बहुत ही सुन्दर तप धमर् की आराधना तथा िविवध अनुष्ठानो ं

का आयोजन िकया गया. िदनाकं १४ नवम्बर सोमवार को प्रातःकाल ६-१५ 

बजे सम्भवनाथ प्रभु के िजनालय में सामूिहक चैत्यवन्दन तथा मागंिलक करने 

के बाद चातमुार्स पिरवतर्न यात्रा प्रारम्भ हुई. श्रीमती शातंाबने वनमालीदास के 

िनवास स्थान पर सकल संघ की उपिस्थित में शत्रुंजय वन्दना का कायर्क्रम हुआ 

तथा प. पू. आचायर्श्री ने िवशेष प्रवचन िदया.

प.पू. गु  महाराज ी का दीक्षा िदवस

रामदेवनगर सेटेलाईट िस्थत पुष्पदंत जनैसंघ में िबराजमान राष्ट्रसन्त 

जनैाचायर् पद्मसागरसूरीश्वरजी महाराज के संयम जीवन के ६२वें वषर् में 

प्रवेश के िनिमत्त िदनाकं १७ नवंबर गुरुवार को प्रातःकाल ८-४५ बज े गुरु 

गौतमस्वामी भगवन्त का िविशष्ट अनुष्ठान कराया गया. इस अनुष्ठान में भाग 

लेनेवाले आराधको ं को समू्पणर् पूजन की सामग्री तथा पूजन हेतु ताम्रपत्र 

(िसल्वर कोटेड) िदया गया. अनुष्ठान ४ वलय में करवाया गया. इस प्रसंग 

पर सूिर-पदस्थ तथा अनेक साध-ुसाध्वी भगवन्त उपिस्थत थ.े यह महोत्सव 

समू्पणर् श्रद्धा-भिक्त तथा अत्यन्त उल्लास के साथ मनाया गया. देश भर से 

गुरुभक्त इस कायर्क्रम को िनहार सकें , इस हेतु लाइव वेबकािसं्टग का िवमुिक्त 

के सौजन्य द्वारा प्रसारण िकया गया. बहुत बड़ी संख्या में साधको ंने इसमें भाग 

िलया.

िगरनार से पालीताणा यात्रा सघं

राष्ट्रसन्त प. पू. आचायर् भ. श्री पद्मसागरसूरीश्वरजी म. सा. की पावन िनश्रा 

में िखवादंी िनवासी श्रीमती लहरेीबाई छगनलालजी अचलदासजी लौबगोत्र 

चौहान पिरवार चैन्नई द्वारा िगरनार से पालीताणा का शानदार भव्याितभव्य 
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छ:री पािलत यात्रा संघ का आयोजन कर “जग में तीरथ दो बड़े शत्रुं जय 
िगरनार…” इस प्रिसद्ध उिक्त को चिरताथर् िकया जा रहा है. २१ िदसम्बर 

को िगरनार तीथर् से पालीताणा की ओर संघ प्रयाण करेगा. प्रयाण से पूवर् १८, 

१९ व २० िदसम्बर २०१६ को िगरनार तीथर् में रत्नत्रयी महोत्सव का ित्र-

िदवसीय आयोजन िकया जा रहा है. िजसमें चतुिर्वध संघ के साथ िगरनारतीथर् 

की यात्रा, सामूिहक भक्तामर पाठ, नवग्रह पाटला पूजन तथा महामंगलकारी 

शािंतस्नात्र पूजन का कायर्क्रम होगा. संघयात्रा में प.पू. आचायर्प्रवर श्री 

वधर्मानसागरसूरीश्वरजी म. सा., पू. आचायर् श्री िवनयसागरसूरीश्वरजी 

म. सा., पू. आचायर् श्री देवेन्द्रसागरसूरीश्वरजी म. सा., पू. आचायर् श्री 

िववेकसागरसूरीश्वरजी म. सा., पू. आचायर् श्री अजयसागरसूरीश्वरजी म. सा. 

तथा २५ से अिधक प. पू. साध-ुसाध्वीजी भगवन्तो ंकी पावनकारी िनश्रा में 

प्रभुभिक्तमय िविवध धािर्मक, सामािजक, सासृं्कितक व सािहित्यक आयोजन 

िकए जाएँगे. ३ जनवरी २०१७ को संघ पालीताणा पहँुचेगा तथा ४ जनवरी 

२०१७ को संघमाल का कायर्क्रम सम्पन्न होगा.



मृते वजनमाते्रिप सतूकं जायते िकल ।
अ तंगते िदवानाथे भोजनं िक्रयते कथं ।।

यिद मृत स्वजन के िलए सूतक का पालन (भोजनािद विर्जत) िकया जाता 

ह,ै तो िदन के स्वामी (सूयर्) के अस्त हो जाने पर कैसे भोजन िकया जा सकता 

ह?ै

अनायके न वा त यं न वा त यं बहुनायके ।।
ीनायके न वा त यं न वा त यं बालनायके ।।

(कैलाससागरसिूर ज्ञानमंिदर प्रत नं-३४८७५)

जहा ँकोई नायक (मुिखया) न हो, वहा ँनही ंरहना चािहए. जहा ँबहुत सारे 

नायक हो,ं वहा ँभी नही ंरहना चािहए, जहा ँस्त्री नायक हो, वहा ँभी नही ंरहना 

चािहए तथा जहा ँबालक नायक हो,ं वहा ँभी नही ंरहना चािहए.
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