૧૧. ૧૦. જૈન સાહિત્યની પ્રસસદ્ધ કૃસિઓનો પહિચય.
મધ્યકાલીન ગુજિાિી સાહિત્યમાાં પદમ ૂલક િથા કથામ ૂલક એમ બે સમ ૃદ્ધ પિાં પિા છે . પદમાાં કેન્દ્રસ્થાને સાંવેદન
ઘુટાં ાયેલ ભાવ, ઊસમિિત્ત્વ કે વર્ણનો િોય છે . જ્યાિે કથામ ૂલક ધાિામાાં કેન્દ્રસ્થાને કોઈ કથા િસવિી િોય છે .
પ્રાચીન ભાિિીય કથા સાહિત્યમાાં મુખ્યત્વે ત્રર્ ધાિાઓ પ્રચલલિ છે .
(૧) બ્રાહ્મર્સ્ત્રોિ (૨) બૌદ્ધસ્ત્રોિ

(૩) જૈનસ્ત્રોિ

પ્રાચીન ગુજિાિી સાહિત્યમાાં િાસ, આખ્યાન, પ્રબાંધ, પવાડા, પદ્યકથા, પદ, પ્રાસાંલિક િીિો વિેિે સવસવધ પ્રકાિો
ખેડાયેલા છે . િેમાાંથી ૧૨માાં સૈકાથી છે ક ૧૫માાં સૈકા સુધી સિિ ખેડાતુ ાં આવેલ ુાં અને ત્યાિ પછી પર્ છે ક ૧૮માાં સૈકા
સુધી સવકસતુ ાં િિેલ ુાં આ સાહિત્ય સ્વરૂપ “િાસ” આપર્ા સાહિત્યમાાં સવસિષ્ટ અને અનોખુાં સ્થાન ધિાવે છે .
મધ્યકાલીન અન્દ્ય સાહિત્યપ્રકાિોની જેમ િાસ પર્ કથામ ૂલક સાહિત્ય પ્રકાિ છે . િાસ માટે ગુજિાિીમાાં
‘િાસ’ સાંજ્ઞા જ છે . િે ઉપિાાંિ ચોપાઈ, પ્રબાંધ, પવાડાને નામે પર્ ઓળખાય છે . આ માટે આપર્ે ત્યાાં એક ખ્યાલ
પ્રવિે છે િે મુજબ જૈન ધાિાનુ ાં આ સાહિત્ય કઈ બાબિ ઉપિ અવલાંલબિ છે િેનો ખ્યાલ આવે છે . િકીકિે િો આ
ધાિાના કથા સાહિત્યનુ ાં ખરૂાં મ ૂળ ઈ.સ.ની પિેલી િિાબદીમાાં ગ્રાંથસ્થ થયેલી (૧) આિમ (૨) સનર્ુક્ણ તિના દિગ્રાંથો
(૩) સપિંડ, ઓઘ અને આિાધના ( ત્રર્ સ્વિાંત્ર સનર્ુક્ણ તિઓ ) અને ત્યાિ પછી િચાયેલી (૪) ચ ૂલર્િ, ભાષ્ય અને ટીકા છે .
આમાાંથી ક્રમ બે, ત્રર્ અને ચાિમાાંના ગ્રાંથોમાાં ધમણના મ ૂળભ ૂિ સસદ્ધાાંિોને સિળિાથી સજાવિી કથાઓ છે .
મધ્યકાલીન ગુજિાિી જૈન કથાસાહિત્ય આ ગ્રાંથોના કથાનકો ઉપિ આધાહિિ છે .

િાસમાાં શુ ાં આવે ?
આ સ્વરૂપના સવષયો અંિે એક માન્દ્યિા પ્રવિે છે . િે મુજબ “જૈન ધમણચહિિાનુિાિી” િોય એ ચહિત્રને
ઉપસાવતુ ાં સાહિત્ય સસવિેષ છે . હિન્દ્દના કોઈ પર્ સાંપ્રદાયમાાં ચહિત્ર સવષયક આટલુાં સવપુલ સાહિત્ય સજાણયેલ
નથી. િાસના કેન્દ્રમાાં ચહિત્ર જ િોય છે . પિાં િે ક્યાિે ક એ ચહિત્ર પ્રચલલિ લોકકથાનુ ાં િોય, ક્યાિે ક ધમણકથાનુ ાં િોય,
ક્યાિે ક વ્રિકથાનુ ાં િોય, ક્યાિે ક નર્ુું ઐસિિાસસક િોય, ક્યાિે ક પૌિાલર્ક િોય, ક્યાિે ક રૂપાત્મક િીિે િાસ િચાયા
િોય, ક્યાિે ક માત્ર નયાણ બોધ-ઉપદે િ-કેન્દ્રમાાં િોય, ક્યાિે ક સાંપ્રદાયના સવસધસવધાનને કે પ્રસાંિને આલેખિા િાસ
િોય. આમ કથાસમસિિ ચહિત્ર, શુદ્ધચહિત્ર અને ચહિત્ર કેન્દ્રમાાં ન િોય પર્ બોધ કે સવસધજ કેન્દ્રમાાં િોય છિાાં િાસના
સ્વરૂપમાાં કૃસિ િચાઈ િોય એવાાં ઉદાિિર્ો મધ્યકાલીન જૈનકથા મ ૂલક િાસસાહિત્યમાાંથી સવપુલ મળે છે .
આમ મધ્યકાલીન ગુજિાિી િાસસાહિત્ય એક સવલક્ષર્ સાહિત્યસ્વરૂપ છે િેની સવષય સામગ્રીમાાં
એકસવધિા છિાાં િસપ્રદ એવુ ાં ઘણુ ાં બધુ ાં જોવાાં મળે છે એનુ ાં કાિર્ આ ધાિાની કૃસિઓમાાં લભન્ન લભન્ન ધાિાની કથાઓ

પર્ યથાસમયે ઉમેિાિી િિી છે . એટલે વૈન સ્ત્રોિના કથાનકોનુ ાં મ ૂળ વૈહદક, બૌદ્ધ કે જૈન પિાં પિામાાં જોઈ િકાય.
ઋષભદે વ, પાર્શ્ન
ણ ાથ અને મિાવીિસ્વામી આહદ િીથક
ું િોની જીવન સવષયક કથાઓ, િાિીહિક અને માનસસક
ાં ોની નર્શ્િિા ઈત્યાહદનાાં કથાનકો, મુખ્ય સાધુ-સાધ્વીના જીવનસાંદભે
યાિનાઓ, અહિિંસા, કમણસવપાક, સાંસાિ સાંબધ
પ્રિટેલા ચહિિ અને પ્રબાંધો સનિઃિાંક જૈનપિાં પિામાાં જન્દ્મેલી જૈનધાિાની સનજી મ ૂડી છે િેષ કથાનકોનાાં મ ૂળ અન્દ્ય
પિાં પિામાાં જોઈ િકાય છે .
િાસની પ્રાચીનિા
િકીકિે િો િાસ અત્યાંિ પ્રાચીન એવુ ાં ભાિિીય સાહિત્યનુ ાં એક સ્વરૂ૫ છે . સાંસ્કૃિ સાહિત્યમાાં પુિાર્ો,
સાંિીિિાસ્ત્રના િેમજ નાટયિાસ્ત્રના ગ્રાંથોના િાસા કે િાસકના જુદા જુદા પ્રકાિના ઉલ્લેખો મળે છે . આમાાંનો સહથ
ુ ી
પિેલવિેલો “િાસ” િબ્દ બીજા-ત્રીજા િિકમાાં િચાયેલા “િિીવાંિ”માાં વપિાયેલો મળે છે . ત્યાિ પછી
ુ ાર્, બ્રહ્મપુિાર્ િથા ભાિવત્ વિેિેમાાં િેનાાં પુષ્કળ વર્ણનો મળે છે .
સવષ્ણુપિ
િાસ પ્રાચીનકાળમાાં જે સ્વરૂપે િચાયા િિા િે સ્વરૂપે મધ્યકાલીન ર્ુિમાાં િચાય નથી. કાિર્કે આ સ્વરૂપ
પછી િો એક સાંપ્રદાય પ ૂિતુ ાં સીસમિ થઈ િર્ુ ાં અને મુસનઓ જ બહધ
ુ ા િેના િચસયિા િિા. િેઓ સાંપ્રદાયના
ૂ સવિિો ઉમેિાઈ. િેઓનો ધમણ
કાંઠીબાંધ ભતિો િોવાના કાિર્ે િે િાસનાાં લક્ષર્ોમાાં પોિાના સાંપ્રદાયને અનુકળ
પ્રચાિનો િેત ુ િોવાના કાિર્ે િાસની િચનામાાં જૈનના ધાસમિક અને નૈસિક સસદ્ધાાંિોનુ ાં પ્રસિપાદન કિવામાાં આવતુ ાં
ાં ૂ ી દે વામાાં આવિા. બીજી મિત્ત્વની બાબિ એ પર્ કિી િકાય કે િાસ
અને િે સસદ્ધાાંિો ચાતુિીપ ૂવણક વાિાણમાાં ગથ
સાહિત્ય આપણુ ાં પ્રાચીન સાહિત્ય છે કાિર્ કે િેિમી-ચૌદમી સદીના પ્રાિાં ભમાાં િો આ સાહિત્યપ ૂર્ણ િીિે ખેડાયેલ ુાં
જોવા મળે છે .
પાંદિમી સદી પ ૂવેના સાિી પેઠે ખેડાયેલા આ િાસ સાહિત્યને લક્ષમાાં લઈએ અને ગુજિાિી સાહિત્યનો
આિાં ભ િાલલભરસ ૂહિકૃિ “ભિિેર્શ્િ બાહબ
ુ લલ િાસ”થી િર્ીએ િોિે પછીના ત્રર્સો વષણના િાળાને
કે. કા. િાસ્ત્રી કિે છે િેમ “િાસર્ુિ” નામ આપવામાાં સાિસ નથી.

િાસ એટલે શુ?ાં
“છાંદાનુિાસન”માાં પર્ “િાસક”નો ઉલ્લેખ છે . “િાસક”ની વ્યાખ્યા પ્રસ્તુિ ગ્રાંથમાાં આ પ્રમાર્ે આપવામાાં
આવી છે .
િાસ-િાસા િબ્દની વ્ર્ુત્પસિ સવિે સવસવધ િબ્દો સ ૂચવવામાાં આવે છે . િિસ્ય, િસ અને િાસાયર્ વિેિે
િબ્દોને આની ઉત્પસિના મ ૂળમાાં િર્વામાાં આવ્યા છે . િી કે.કા.િાસ્ત્રીના મિાનુસાિ િાસ કે િાસો િબ્દ સાંસ્કૃિ
થ્ક્ક્રિઙ્ગેંમાાંથી પ્રાકૃિ થ્ક્ક્રિત્ત્ક્રર્શ્માાંથી, અપભ્રાંિ થ્ક્ક્રિિ િબ્દ દ્વાિા ગુજિાિી િાસો એમ સનષ્પન્ન થયેલ છે .

િી

િાજસ્થાની ભાષામાાં થ્ક્ક્રિિ િબ્દ કથાકાવ્ય માટે વપિાય છે . િે પિથી િાસ-િાસા િબ્દની ઉત્પસિ થઈ
િિે એમ પર્ મનાય છે . ફ્રાન્દ્સના ભાષા િાસ્ત્રીઓએ “િાજસ ૂય”
ણ માાંથી િાસ િબ્દની ઉત્પસિ કલ્પી છે .
િી સવજ્યિાય ક. વૈદ્યના મિે િાસ કે િાસો એટલે પ્રાસર્ુતિ પદ્યમાાં િચાયેલ. ધમણસવષયક અને કથાત્મક કે
ચહિત્રાત્મક સામાન્દ્યિિઃ કાવ્યગુર્ થોડે અંિે િોય િેવ ુ ાં પર્ સમકાલીન દે િક્સ્થસિ િથા ભાષાની માહિિી સાિા
પ્રમાર્માાં આપતુ ાં લાાંબ ુ ાં કાવ્ય.
િાસના બે પ્રકાિ છે . િાલાિાસ અને લકુટાિાસ, આ સુિેયન ૃત્ય-કાવ્યો વાાંજજત્રો સાથે િવાિાાં અને સાથે
ફૂદિડી પર્ ફિવામાાં આવિી િિે. આજ કાલ પર્ “િાસ િમવો” એવો િબ્દ પ્રયોિ કિીએ છીએ એટલે િાસની
ૂ ી વ્યાખ્યા એ પ્રમાર્ે આપી િકાય કે ટાંક
ૂ ા િાન સાથે ન ૃત્ય પ્રયોજ્વામાાં ઉપયોિી થાય િેવાાં કાવ્ય િે “િાસ”
ટાંક
“િાસ” અલભનયક્ષમ િેય કાવ્યો છે .

િાસનાાં લક્ષર્ો :
(૧)િાસના આિાં ભમાાં માંિલાચિર્ અને સ્તુસિ આવે છે અને અંિે મુખ્યત્વે પોિાનુ નામ, ગુરુન ુ ાં નામ, ગ્રથિચનાની
સાલ, ફલશ્રુસિ, વિેિે માહિિી આપિાાં કોઈક કસવ પોિે િચેલ ગ્રથની પ્રિક્સ્િ પર્ અંિે આપિા િિા.
(૨)િાસનુ ાં મિત્ત્વનુ ાં િત્ત્વ છે ધમોપદે િ. કોઈપર્ સવિેષ કથાનકો દ્વાિા અહિિંસા, દયાિીલ વિેિેનો ઉપદે િ િેમજ
જૈન ધમન
ણ ી હફલસ ૂફી મુખ્યિયા કમવ
ણ ાદનુ ાં મિત્ત્વ કમન
ણ ાાં ફળ, કોર્ે કઈ િીિે ભોિવ્યાાં િેના દૃષ્ટાાંિો સહિત્
પ્રરૂપર્ા થિી.
ાં
(૩)િાસનુ ાં ત્રીજુ વ્યાપક
લક્ષર્ છે કે પ્રકૃસિવર્ન
ણ , પ ૂજાવર્ન
ણ , સ્ત્રી-પુરુષોનાાં વર્ન
ણ , નિિનુ ાં વર્ન
ણ , ર્ુદ્ધનુ ાં વર્ન
ણ ,
સવવાિનુ ાં વર્ણન, વિઘોડાનુ ાં વર્ણન વિેિેન ુ ાં સવસ્ત ૃિ વર્ણન પ્રાપ્િ થાય છે .
(૪)

સવસવધ ઢાળો અને છાંદોમાાં િાસિચના થાય છે . વસ્તુ દૃષ્ષ્ટએ િાસનુ ાં સવભાિીકિર્ કિીને િેને અસધકાિ,

ઉલ્લાસ, પ્રસિાવ અને ખાંડ વિેિે નામ આપવામાાં આવિા. દુિા, ચોપાઈ, સોિઠા, િોળા વસ્તુ અને સવૈયા વિેિે
છાંદો પાંદિમી સદી પ ૂવેના િાસમાાં જોવા મળે છે અને િે પછીના િાસાઓમાાં દે િી, ઢાળો અને બાંધો જર્ાય છે .
આ ઉપિાાંિ માલલની, ઉપજાસિ, આૃયાણ,િાદૂણ લસવહક્રહડિ વિેિે સાંસ્કૃિ વ ૃિો પર્ પ્રર્ુતિ થિા. આ ઉપિાાંિ
અથાણલકાં ાિો અને િબ્દાલાંકાિોનુ ાં પ્રાચુયણ પર્ િાસનુ ાં સામાન્દ્ય લક્ષર્ િર્ીિકાય.
આમ િાસસાહિત્ય એ બહધ
ુ ા જૈનમુસનઓ િિફથી જ મળે લી ભેટ છે એની સાાંપ્રદાસયક મુરા જેટલી સ્પષ્ટ
દૃષઢહટિોચિ થાય છે િેવી જ િેની પ્રસ્તુિીકિર્ માટેની સવિિો સાંદણભો મળે છે .

(૧)

લધુિાસ કૃસિઓ :લધુિાસકૃસિઓ એ પ્રાિાં ભની િાસકૃસિઓ છે . આ િાસાઓ અલભનયમ ૂલક છે અને પ્રસ્તુિીકિર્ માટે િિી

એટલે કે િેને ઁઁીહકિદ્બૈિખ્િ સછિં ની નજીકના સ્વરૂપ િિીકે ઓળખાવી િકાય. લધુિાસકૃસિનુ ાં પ્રયોજન ઉત્સવ પ્રસાંિે
જજનાલયમાાં, સમ ૂિમાાં િાન માટે, ધાસમિક વાિાવિર્ િચવાનુ ાં િતુ.ાં આવા લધુિાસાઓ ૨૦-૨૫ કે ૬૦-૭૦ કડી
ૂ ાર્થી આલેખાયેલી દૃષ્ષ્ટિોચિ થાય છે .
જેટલા સવસ્િાિના િિા. લધુિાસમાાં કથાનક પાાંખ ુ િોય છે , કથા ટાંક
આવા લધુિાસાઓમાાં ધમણનો િાં િ ચડાવેલો િોય છે . દાં િકથાઓનો પટ લઈને ધાસમિક માન્દ્યિા દૃઢીભ ૂિ
થિી િોય છે અને આવા િાસાઓનુ ાં પ્રયોજન પર્ પુન્દ્યફળ પ્રાપ્પ્િ િોય છે .
(૨) દીધણ િાસકૃસિઓ :દીધણ િાસકૃસિઓમાાં કથાનો ક્રસમક સવકાસ કેન્દ્રસ્થાને િોય છે . અિીં પર્ ચહિત્રનાાં ધમણકાયણ કે પુન્દ્યકાયોનુ ાં
આલેખન થાય છે . પિાં ત ુ એને મ ૂળ કથાનક સાથે સાાંકળીને કોઈ નવી ઘટનાના ઉદ્ ભવ માટે કથાને િસપ્રદ
બનાવવા માટે બીજી ત્રીજી દાં િકથાઓ કે અવનવા પ્રસાંિોને અિીં પ્રયોજવામાાં આવિા િોય છે . એમ કિી િકાય કે
કૃસિઓમાાંથી આખિે િસપ્રદ-બોધપ્રદ કથા પ્રાપ્પ્િ થિી િોય છે . આમ દીધણ િાસકૃસિઓનુ ાં મિત્ત્વ િેમાાં િિેલ ુાં
કથાિત્ત્વ અને િજૂ કિવાની સવસવધ િીસિઓને કાિર્ે છે . કિાણ અિીં સવસવધ પ્રર્ુક્તિઓ યોજે છે . સર્જક, કથા કિેવા
માટે જુદાાં જુદાાં કથનકેન્દ્રો ઊભા કિે છે . ક્યાિે ક એકજ કથાનક જુદાાં જુદાાં દૃષ્ષ્ટલબિંદુથી િજૂ કિે છે . સર્જક કથાનકને
પોિપોિાની િીિે સવભાજજિ કિે છે . આમ દીધણ િાસ કૃસિઓનુ ાં મિત્ત્વ િેના સવષય સનરૂપર્ અને અલભવ્યક્તિનુ ાં
સ્વરૂપ સાંદભે છે .

િાસ સાહિત્ય :
િાસસાહિત્ય સ્વરૂપ સવષયે િચાયેલી િાસકૃસિઓ ઘર્ીબધી પ્રકાસિિ થઈ છે . આિિે ૮૦૦ જેટલી
િાસકૃસિઓ મુહરિ સ્વરૂપે ઉપલબ્ધ છે . આપર્ે ત્યાાં છે ક ઈ.સ. ૧૮૮૫ થી જૈન િાસકૃસિઓ સ્વિાંત્ર કે સાંચયો રૂપે
પ્રકાસિિ થિી િિી છે .
િેમાાં આિિે ૩૦૦-૪૦૦ જેટલી િાસકૃસિઓ મુહરિ સ્વરૂર્ે છે . એ ઉપિાાંિ ભીમસસિંિ માર્ેક, લાલચાંદ
ભિાવનજી િાાંધી, અનેક જૈનમુસનઓ, િથા ડો. િમર્લાલ ચી. િાિ દ્વાિા સ્વિાંત્ર િીિે પર્ સાંપાદનો પ્રકાસિિ
થયેલ છે . આ બધી િાસકૃસિઓ જોિાાં ખ્યાલ આવે છે કે સવષયની દૃષ્ષ્ટએ એમાાં અપાિ વૈસવધ્ય છે . માટે
ગુજિાિીમાાં િી કે .કા.િાસ્ત્રી, ડો. િહિવલ્લભ ભાયાર્ી, ડો. માંજુમદાિ, ડો. ચાંરકાન્દ્િ મિેિા અને ડો. ભાિિી વૈદ્યે
વિીકિર્ પ્રસ્તુિ કયાણ છે . ખાસ કિીને એમાાંથી િી કે .કા.િાસ્ત્રી, ડો. ચાંરકાન્દ્િ મિેિા અને ડો. ભાિિી વૈદ્યે વિીકિર્
જુદી જુદી િીિે કર્ુું છે .

િી કે.કા.િાસ્ત્રીએ “આપર્ા કસવઓ” ખાંડ-૧, (ઈ.સ. ૧૯૪૨) િથા “ગુજિાિી સાહિત્યનો ઈસિિાસ” ખાંડ-૧
(ઈ.સ. ૧૯૭૩)માાં િાસસાહિત્ય સ્વરૂિની પ્રાચીનિાને ઉદાિિર્ો આપીને દિાણવેલ છે અને પછી ચાિ િીિે િાસનુ ાં
વિીકિર્ કિે લ છે .
કથાત્મક િાસ :- (૧) ધાસમિક કથાનક (૨) ચહિત્ર કથાનક

૪ઁિઃ૧

૨ઁિઃ૧ ધાસમિક કથાનક

૨ઁિઃિ લૌહકક કથાનક

૨. િીથાણત્મક

૩. ઉપદે િાત્મક

૪. પ્રકીર્ણ

િાપ્ત્ત્વક ૪ઁિઃ૨ સ્તુત્યાત્મક

૪ઁિઃ૩

૪ઁિઃ૪

પ્રસિમાપ્રસિષ્ઠા

૨ઁિઃ૪ ઐસિિાસસક કથાનક

પ ૂજાત્મક

ડો. ચાંરકાન્દ્િમિેિા “મધ્યકાળના સાહિત્યપ્રકાિો” (ઈ.સ. ૧૯૫૮)માાં િાસસાહિત્ય સ્વરૂપની સવિિે સમીક્ષા કિે છે .
ડો. ભાિિી વૈદ્ય “મધ્યકાલીન િાસ સાહિત્ય” (ઈ.સ. ૧૯૬૬)માાં િાસસાહિત્ય સ્વરૂપની પ્રાચીન પિાં પિાનો
પર્ પહિચય કિાવે છે . િેમજ િે સ્વરૂપની સાંસ્કૃિ, પ્રાકૃિ અને અપભ્રાંિ પિાં પિા કઈ િીિે ક્રમિિઃ બદલાિી િિી છે .
અને પછી એતુ ાં ગુજિાિીરૂપ પર્ કેવ ુ ાં કેવ ુ ાં અવનવુ ાં િહ્યા કર્ુું એનો સવિિે આલેખ પ્રસ્તુિ કિે છે . િેમર્ે
િાસકૃસિઓનુ ાં છિીિે વિીકિર્ કર્ુું છે .

(૧)

હક્રયાત્મક

ઁિઃ

(૧) લૌહકક કથાત્મક િાસાઓ (૨) ધાસમિક (૩) પવણ કે વ્રિકથાઓ

(૨)

ચહિત્રાત્મક

ઁિઃ

(૧) ઐસિિાસસક (૨) પૌિાલર્ક

(૩)

હકયાત્મક

ઁિઃ

(૪)

બોધાત્મક

ઁિઃ

(૫)

સાાંપ્રદાસયક

ઁિઃ

(૧)

(૪)

ટુરુમહિમા

(૫)

દીક્ષાવર્ણન

(૬) પટ્ટાલભષેકવર્ણન

(૭)

સનવાણર્ વર્ણન

(૮)

ગુવાણવલર્

(૯) પ્રસિમા સ્થાપન

(૧૦)

સવસધ

પ ૂજા

(૬)

પ્રાસાંલિક

િાપ્ત્ત્વક (૨)

(૧૧)

ધાસમિક

(૩) િીથણવર્ણન ચૈત્યપહિપાટી

ઁિઃઆમ સ ૂક્ષ્મ દૃષ્ષ્ટથી િાસસાહિત્યનુ ાં સ્વરૂપ સમજાવિાાં, િેન ુ ાં સ ૂક્ષ્મ િીિે વિીકિર્

ાં મ ૂલ્યવાન છે . િેમ છિાાં ડો. િહિવલ્લભ ભાયાર્ીએ “સાંદેિ િાસક” (૧૯૪૫)માાં
કિનાિા સાંિોધકનુ ાં પ્રદાન ઘણુજ
જે સ્વરૂપ સવષયક ચચાણ કિી છે િે પર્ મિત્ત્વની છે . ડો. ભાયાર્ી “િાસક” નામના છાંદને કાિર્ે િાસસ્વરૂપ સાંજ્ઞા

પ્રાપ્િ થઈ િેમ જર્ાવે છે અને માંજુલાલ મજ્મુદાિનુ ાં પ્રદાન પર્ સ્વરૂપ ચચાણસવષે ઘણુ ાં જ મિત્ત્વનુ ાં છે . આ
પ્રાચીન િાસસ્વરૂપ સવષે સવિિે આલેખન કિનાિા સવદ્વાનોમાાં િી મોિનલાલ દે સાઈ, િી ચાંરકાન્દ્િ મિેિા, િી
કે.કા.િાસ્ત્રી, ડો. માંજુલાલ મજ્મુદાિ, ડો. િસુ યાલક્ષક, િી ડોલિિાય કાકાંડ, ડો. િહિવલ્લભ ભાયાર્ી, િી અનાંિિાય
િાવળ િથા િી િોવધન
ણ પાાંચાલનાાં નામો ઉલ્લેખનીય છે .
િાસકૃસિઓ :
(૧) ધમણચહિત્રમ ૂલક, (૨) ઐસિિાસસકચહિત્રમ ૂલક, (૩) લૌહકક ચહિત્રમ ૂલક
એમ ત્રર્ પ્રકાિની કથાઓ પિ માંહડિ છે . આમ, ઐસિિાસસક, ધાસમિક અને લૌહકક ચહિત્રોને કેન્દ્રમાાં િાખીને
કૃસિઓ િચાઈ છે .
“િાસ” સાંજ્ઞા ધિાવિી કે િાસ પ્રકાિમાાં સમાવેિ પામિી બધી જ પદ્યિચના કથાત્મક નથી. કેટલીક
કૃસિઓમાાં ઊસમિિત્ત્વ પર્ િોતુ ાં નથી. છિાાં અનેક જૈન સાહિત્યકાિોને િાથે સવપુલ િચનાઓ થઈ છે . બાિકી સદીના
“સાંદેિક િાસક” જેવી ઉિમોિમ દૂ િકાવ્યાત્મક કૃસિથી છે ક ૧૯મી સદી સુધી સવપુલિાથી થયા જ કિી છે .

િેિમાાં સૈકામાાં

ાં ૂસ્વામીચહિિ”, પાલ્િર્કૃિ
િાલલભર સ ૂહિકૃિ “ભિિેર્શ્િ બાહબ
ુ લલ િાસ”, “જબ

“નસમિાસ” વિેિે િાસકૃસિઓ લખાયેલી છે .
ચૌદમાાં સૈકામાાં અભયસિલક કૃિ “મિાવીિિાસ” સવનયચાંર કૃિ “બાિવ્રિિાસ” અબદે વ કૃિ
“સમિાિાસો” અજ્ઞાિકસવ કૃિ “કચ્છૂલીિાસ” વિેિે િાસકૃસિઓ લખાયેલી છે .
પાંદિમા અને સોળમાાં સૈકામાાં આ િાસનો પ્રકાિ વધુ સવકાસ પામેલો જોવા મળે છે . સવનયકૃિ
“િૌિમસ્વામીિાસ” િીિાનાંદ સ ૂહિકૃિ “દિાર્ણભરિાસ” ગુર્િત્નસ ૂહિકૃિ “ઋષભિાસ” વિેિે િાસકૃસિઓમાાં
ાં ૂ ાયેલા છે .
નવા સવષયો ગથ
સિિમાાં સૈકામાાં કસવઓને િાથે આ િાસ પ્રકાિ ખ ૂબ ખીલવા પામ્યો છે . િેમાાં મિત્ત્વના કસવઓ
ાં િથા ઋષભદાસનાાં નામો નોંધ પાત્ર છે .
લાવણ્યસમય, સિજસુદિ
અઢાિમાાં સૈકામાાં ઉપાધ્યાય યિોસવજયજી, ઉપાધ્યાય સવનયસવજયજી જજનિષણ, ઉદયિત્ન, માનસવજય,
જ્ઞાનસાિિજી, જ્ઞાનસવમલ િથા અભયસોમ વિેિેએ િાસની િચના કિીને િાસા સાહિત્યના સવકાસમાાં નોંધપાપ્ર
ફાળો આપ્યો છે .
આમ મધ્યકાળમાાં જૈન કસવઓના િાથે ગુજિાિીમાાં અત્યાંિ સવપુલ, મિાન અને સમ ૃદ્ધ, સાહિત્યની િચના
થઈ છે . સમાજનો આ અર્મોલ વાિસો છે િેમા ઉપાધ્યાય સવનયસવજયજી મિાિાજનુ ાં સ્થાન પર્ ઘણુ ાં જ મિત્ત્વનુ ાં

છે . ઉપાધ્યાય સવનય સવજયજી મિાિાજ સાંસ્કૃિ સાહિત્યમાાં કલ્પસ ૂત્ર પિ ૫૨૬૫૮૦ શ્લોક પ્રમાર્
“કલ્પસુબોસધકા” નામની ટીકા “ષટ્ સવિસિ-જલ્પસાંગ્રિ”, “અિણન્નમસ્કાિ સ્િોત્ર”, “આનાંદલેખ” આહદ અદ્
ભ ૂિ લખેલ છે .

િત્ત્વજ્ઞાનમ ૂલક િાસનો ઉદ્ ભવ :
મધ્યકાલીન ગુજિાિી સાહિત્યમાાં િાસનો સાહિત્ય પ્રકાિ સવસવધ રૂપે અને સવસવધ િાં િે સવકસ્યો છે .
મુખ્યત્વે આ સાહિત્ય સ્વરૂપના િચસયિા જૈનમુસનઓ છે . આ સાહિત્ય પ્રકાિ ખ ૂબ લોકસપ્રય િોવાથી વધુને વધુ
સાંખ્યામાાં િાસ િચવા લાગ્યા છે . આમ િો નિસસિંિ પ ૂવન
ણ ા સાહિત્યને િાસર્ુિ િિીકે ઓળખવામાાં આવે છે . પિાં ત ુ
િત્ત્વજ્ઞાન સભિ િાસના પ્રયોિો ૧૭ મી સદીથી થવા લાગ્યા છે .
ાં
ઉપાધ્યાય િી યિોસવજયજી મિાિાજે રવ્યાનુયોિના
સવષયને કેન્દ્રમાાં િાખી “રવ્યગુર્ પયાણયના
િાસ”ની િચના કિી અને િે પછી માનસવજય કૃિ નયસવચાય-સાિનયનો િાસ-િથા સવક્રમ સાંવિ ૧૭૨૬માાં
“નયચક્રિાસ” િેમિાજ નામના મુસન ભિવાંિે િચ્છયો છે . સવક્રમ સાંવિ ૧૭૨૭માાં ઉપદે િિત્નકોિ ચોપાઈની િચના
કિી છે . અને સવ.સ. ૧૭૬૬માાં “ધ્યાનદીસપકા ચતુષ્પદી”ની િચના કિી છે .
ઉપાધ્યાય સવનયસવજયજી મિાિજે આિમોનો સાિભ ૂિ ગ્રાંથ “લોકપ્રકાિ ગ્રાંથ” િચ્છયો છે . િેમજ
સવનયસવજયજી મિાિાજનો “િીપાળિાસ” અને આ અપ ૂર્ણ કૃસિને પ ૂર્િ
ણ ાએ પિોંચાડવા ઉપાધ્યાય
યિોસવજયજી મિાિાજે જબ્બિ પુરૂષાથણ કયો છે .
સવષયની દૃષ્ષ્ટએ િાસ િચનામાાં અપાિ વૈસવધ્ય મળી આવે છે . િાસાઓની કથા સામગ્રીમાાં કથાનાાં પાત્રો,
િાજાઓ અથવા િો ધસનકો િોય છે . પિાં ત ુ આ સસવાય ચહિત્રાત્મક િાસ, વર્ણનાત્મકિાસ, િીથણનો મહિમા બિાવિા
િાસ, અને જૈન આિમગ્રાંથોની પ્રચલલિ કથાઓને લક્ષમાાં િાખીને િચાયેલ િાસકૃસિ મળે ઁે છે .
બાિમી સદીમાાં ફતિ ચાિ કૃસિ મળે છે િેમાાંની બે િો ધમચ
ણ હિત્રમ ૂલક િચના છે .
ાં ૂસ્વામી, સ્થ ૂલલભર આહદને આવિી લેિી કૃસિઓ
િેિમી સદીમાાં ૧૧ કૃસિ મળે છે . િાલલભર, ચાંદનબાળા, જબ
ાં લિહિ જેવી િીથણમિત્મ્ય બિાવિી કથા અને ધમણસસદ્ધાાંિોને મ ૂલિવી બાિવ્રિ િાસ
છે . િો આબુિાસ અને િે વિ
િથા જીવદયા િાસ જેવી િચના મળે છે .
ચૌદમી સદીમાાં છવીસ કૃસિ મળે છે . િેમાાં િૌિમસ્વામી સવષેની બે, નેમનાથ સવષયક બે, િચના મળે છે .
પિાં ત ુ સવિેષ ઉલ્લેખનીય છે . મિાભાિિના લોકસપ્રય કથાનકને કેન્દ્રમાાં િાખી િચાયેલા કૃસિ “પાંચપાાંડવચહિત્ર”
અને “નલનવદાં િીિાસ” િસપ્રદ િચના છે . લૌહકક કથાનાકને કેન્દ્રમાાં િાખીને િાસિચવાનો આિાં ભ થયો અને

ઈ.સ. ૧૩૫૫માાં “િાંસિાજ વચ્છછિાજ ચોપાઈ” િચના મળી આવે છે . એકના એક સવષય પિ ત્રર્ કે ચાિ િચના
પર્ મળે છે .
પાંદિમી સદીમાાં ૯૦ કૃસિઓ મળે છે . “વસ્તુપાલિાસ” , “જાવડભાવડિાસ”, “સવમલ પ્રબાંધ”,
“સત્રભુવનદીપકપ્રબાંધ” સવિેષ ઉલ્લેખનીય કૃસિઓ છે . પાંદિમી િિાબ્દીની િચનાઓ િાસના સાહિત્ય-પ્રકાિનો
આનાંદપ્રદ સવકાસ દિાણવે છે .
સોળમી સદીમાાં ૩૬૫ જેટલી િાસકૃસિ મળે છે . કથા અને કસવિા બન્નેનો સાંિમ આ સમયિાળાની
િચનામાાં જોઈ િકાય છે . સવિેષ ઉલ્લેખનીય કૃસિમાાં “આિામિોભા”, “કમણસવપાકિાસ”, “આઠકમણિાય”,
“િાવકસવસધિાસ”, “જીવસ્વરૂપિાસ” વિેિેને િર્ાવી િકાય. આ સમય દિસમયાન ઐસિિાસસક ચહિત્રમ ૂલક
િાસકૃસિઓ મળે છે . જેમકે “કુમાિપાળિાસ”, “સવક્રમચહિત્રિાસ”, “અમીપ્રબાંધિાસ”, “ભોજપ્રબાંધ” આકષણર્
િાચનાઓ છે . િો લૌહકક ચહિત્રોને કેન્દ્રમાાં િાખીને લખાયેલા “અબાંડસવદ્યાધિિાસ”, “માધવાનલ
કામકાંદલાચોપાઈ”, “પાંચદાં ડ”, “સસિંિાસન બત્રીિી”, “િાંસાઉલી” િસપ્રદ િચનાઓ છે . આજે પર્ આ િાસનુ ાં
ફિી ફિી વાાંચન કિવાનુ ાં મન થાય િેવા આકણષક િત્ત્વો િેમાાંથી મળી આવે છે .
સિિમી સદીમાાં ૫૭૪ િાસિચનાઓ મળે છે . સમાન સવષયવાળી “ભિિબાહબ
ુ લલિાસ”,
“શુકનદીસપકા”, “નવકાિસ”, “પાર્શ્ન
ણ ાથચહિત્ર”, “પાાંડવચહિત્ર” આહદ િર્ાવી િકાય. પિાં ત ુ ઉિમકુમાિ
ાં ૂસ્વામી અને સવક્રમાહદત્ય સવષે
અને “િી પાળિાજા”સવષે િો આઠ િચના મળે છે . જ્યાિે િજસુકુમાિ, જબ
અલિયાિ િચના મળે છે . આ સમય દિસમયાન ધમણચહિત્રમ ૂલક ધમણસ્થળમ ૂલક ઐસિિાસસક ચહિત્રસવષયક અને
લૌહકકિચના પિ આધાહિિ ઘર્ી િચના મળે છે .
અઢાિમી સદીમાાં ૨૧૨ કૃસિઓ મળે છે અને આ સમય દિસમયાન પર્ સવષય િથા સનરૂપર્ના પર્ અનેક
પ્રયોિો મળી આવે છે . સવષયનુ ાં વૈસવધ્ય ખ ૂબ નોંધપાત્ર બની િિે છે .
ઓિર્ીસમી સદીમાાં ૫૬ કૃસિઓ મળે છે . અને આિળની સદીની જેમ સવષય િથા સનરૂપર્ના અનેક
િસપ્રદ પ્રયોિો ખાસ ધ્યાન ખેંચે છે . અને જૈન કથાનક કેટલીક ગુર્વિાથી સમ ૃદ્ધ છે , િેનો પર્ પહિચય કિાવે છે .
સમગ્ર મધ્યકાલીન ગુજિાિી સાહિત્યમાાં િાસનુ ાં સર્જન ઘર્ી મોટી સાંખ્યામાાં થર્ુ ાં છે . િેના કેન્દ્રમાાં બોધ કે
ઉપદે િ િોય છે પર્ કથા અને કસવિાના સમલનથી એ બોધ ખ ૂબ િસપ્રદ બની િિે છે . િાસના સાહિત્ય પ્રકાિમાાં
કથા, બોધ, કસવિા, સાંિીિ, ન ૃત્ય સવસવધ િાિ અને ઢાળ, િબ્દ અને ભાષાની મધુિિા વિેિેના સાંિમથી
િાસકૃસિઓ ખ ૂબ લોકસપ્રય બની િઈ છે . અને િેનો િસાસ્વાદ આબાલવ ૃદ્ધ સૌ કોઈ માર્ી િકે િેમ િોવાથી આ
િચનાઓ મનિિ અને મનભિ બની િઈ છે .

આ િાસકૃસિઓમાાં બીજી એક ધ્યાનાિણ બાબિ-જીવનધમણ સવષયક સામગ્રીનુ ાં સનરૂપર્ છે . જૈનધમણ
યજ્ઞયાિાહદ સ્થ ૂળ હક્રયાઓને બદલે િપોમય સાંયમી જીવનનો આદિણ િજૂ કિે છે . મિાવીિસ્વામીએ પ્રબોધેલ
સાંયમધમણન ુ ાં આલેખન “િૌિમિાસ”માાં અનેક સ્થળે થર્ુ ાં છે . આત્મસવજયની મિિાનો ઉપદે િ “ભિિેર્શ્િ
બાહબ
ુ લલિાસ”માાં સનરૂપાયો છે . એમાાં પ્રસિપાહદિ કિવામાાં આવ્ર્ુ ાં છે કે િસ્ત્ર કે બાહબ
ુ ળથી પર્ ઉત્કૃષ્ટિક્તિ
આત્મસવજયની છે .
સ્થ ૂલલભર ઈત્યાહદના સાંયમી જીવનને કેન્દ્રમાાં િાખીને પર્ અનેકિાસ િચાયા છે . િાિાસતિલચિ
સવિાિમાાં જોડિા િૌિમસ્વામીની કથાને આધાિે “િૌિમસ્વામી િાસ”માાં િાિ, ત્યાિ અને લચતુશદ્ુ દ્ધનો સસદ્ધાાંિ
િજૂ થયો છે . વીિાિિાની ચિમસીમા જૈનિાસોનો મ ૂલિાંત્ર છે , જૈનિાસોનુ ાં લક્ષ્ય વીિાલિિા દ્વાિા જન્દ્મમિર્માાંથી
મુક્તિ પામવાનુ ાં છે .
જૈનિાસ સાાંસાહિક ભોિોને તુચ્છછ સમજીને ર્ુવાવસ્થામાાં જ પ ૂર્ણ સાંયમનુ ાં પહિપાલન આવશ્યક માને છે .
“નેસમનાથિાસ”માાં વલર્િિ નેસમનાથ િૈિવકાળથી જ સવિકિ િિા અને સાંસાિના સવલાસોમાાં િેમની જિાપર્
સ્પ ૃિા નિિી, િે બધી વાિ સવસ્િાિથી વર્ણવેલ છે .
િાસકિાણઓએ સાાંસાહિક વ્યક્તિઓના ઉદ્ધાિ માટે િીથક
ું િો િેમજ સાધકમુસનઓની જીવનઘટનાઓને િેય
પદો રૂપે િજૂ કિી છે . એવા સાધકોના જીવનમાાં સમથ્ક્યાત્વગુપસ્થાન, સમિગુર્સ્થાન, અસવિસિ સમ્યગ્દૃષ્ષ્ટ,
દે િસવિસિ, વિેિે ચૌદ ગુર્સ્થાનો કોઈને કોઈ સ્વરૂપે દૃષ્ષ્ટિિ થાય છે .
કેટલાક િાસાઓમાાં સાધુ,સાધ્વી, િાવકાહદ સવણવ્યક્તિઓના ઉપર્ુતિ આચાિસવચાિની વ્યાખ્યા મળે છે .
ગુર્ાકાિસુહિકૃિ “િાવકસવસધિાસ”માાં િાવકધમન
ણ ુ ાં માસમિક સવવેચન થર્ુ ાં છે . એમાાં પ્રાિિઃ કાળે જાગૃિ થવાનો
આદે િ આપિા િાસકાિ કિે છે કે “જે િાવકને િયનાવસ્થામાાં સ ૂયોદય થઈ િયો િેને ન િો આ જીવનમાાં સુખ છે
કે ન િો જીનમાાં િાાંસિ છે .”
“નલદાં િીિાસ”, “પાંચપાાંડવિાસ”, “િહિર્શ્ચાંર” ઈત્યાહદ પૌિાલર્કિાસોમાાં પૌિાલર્ક કથાનકોના
માધ્યમથી અને િેમાાં જૈન ધમણ અનુસાિ કેટલુકાં પહિવિણન કિીને િાસકિોએ અહિિંસા, સત્ય, અપહિગ્રિ, ઈત્યાહદ
ાં િ કૃિ િહિર્શ્ચાંરમાાં પ્રસસદ્ધ િહિશ્ચચાંર અને િૈવ્યાની કરુર્કથા િજૂ થઈ છે .
સદ્ ગુર્ોનો પ્રભાવ વર્વ્ણ યો છે . કનકલુદ
અંિે એક જૈનમુસનવિ ઉપક્સ્થિ થઈને િહિર્શ્ચાંરને અને િૈવ્યા િેમના પ ૂવણજન્દ્મની ઘટના સાંભળાવીને દુિઃખનુ ાં
કાિર્ સમજાવે છે .
“સાધુ કિે સનજ્જજીવને સાાંભલ મનવીિ
ાં
ભોિવ પ ૂવણ ભવે હકયાએ દુિઃખ જજીિ

કિમ કમાઈ આપની ૂટે નહિ કોય”
િાજા િહિશ્ચચાંર ે મુસનના ઉપદે િથી પ્રભાસવિ થઈ ચાહિત્રવ્રિ અંિીકાિ કર્ુ.ું આ િીિે પૌિાલર્ક કથાનકને
આધાિે િાસકાિો જૈન ધમણના સસદ્ધાાંિો િિફ પાઠકને પ્રેિે છે .
ાં
“િામયિોિસાયનિાસ”, “અંજનાસુદિીિાસ”,
“કમલાવિીિાસ”,“રોપદીિાસ” ઈત્યાદી િાસકૃસિઓ
જૈનધમણના સસદ્ધાાંિોનુ ાં સનરૂપર્ કિીને વૈષ્ર્વ અને જૈનધમમ
ણ ાાં એકિા સ્થાપવાનો પ્રિસ્ય પ્રયાસ કિે છે .
કેટલાક િાસ જૈન ધાસમિક અને દાિણસનક સસદ્ધાાંિોને યેય પદો દ્વાિા સિળ બનાવીને િજૂ કિે છે . જેથી
સામાન્દ્ય માનવ પર્ િેને સિળિાથી હૃદયાંિમ બનાવી િકે આવી િાસકૃસિઓમાાં “ઉપદે િિસાયન િાસ”,
“કમણસવપાક િાસ”, “ગુર્ાવલી િાસ”, “મોિસવવેકનો િાસ”, “હિિસિક્ષાિાસ”, “સમ્યક્ ત્વકૌમુદીિાસ”,
“નવિત્ત્વિાસ” ઈત્યાહદનો સમાવેિ થાય છે . “સપ્િક્ષેસત્રય િાસ”માાં જજનવિકસથિ નવિત્ત્વોનો મહિમા િજૂ
થાય છે . “રવ્ય ગુર્, પયાણયિાસ”માાં જૈન દાિણસનક ગ્રાંથ ઉિિાધ્યયનસ ૂત્રમાાં સનરૂસપિ િેય સસદ્ધાાંિોને, િેયપદો
દ્વાિા સમજાવવાનો પ્રયત્ન કયો છે . જૈન દિન
ણ માાં સાંસાિ, જીવ(ચેિન) અને અજીવ (જડ)ના સ્વિસપને સવસ્િાિથી
સમજાવેલ છે . અજીવના પાાંચ પ્રકાિ છે . ધમણ, અધમ,ણ આકાિ, પુદ્િલ અને કાળ, “રવ્ય-ગુર્-પયાણયનો”િાસ
બનાવનાિ ઉપાધ્યાય યિોસવજયજી મિાિાજ આ વાિને િેમાાં ઉલ્લેખ કિિાાં કિે છે .
ધમણ - અધમણ િ િિન સમયવલી, પુદ્િલ જીવજ એક
ષટ્ રવ્ય કહિયો િે િી જજનિાસનની જાસ ન આહદ ના છે િ...
ાં
ાં
ાં
ચાંદનબાળા, િીલવિી, અંજનાસુદિી,
રૌપદી, સુિસુદિી,
મલયસુદિી,
લીલાવિી, કમલાવિી, ઈત્યાહદ
નાિીઓને નાસયકા રૂપે િજૂ કિીને િાસકાિોએ માનવજીવનની “સવોચ્છચ ક્સ્થસિ” મોક્ષપ્રાપ્પ્િને બિાવવાનો
પ્રયાસ કયો છે . જેમકે “ચાંદનબાળા િાસ”માાં ચાંદનબાલાના માધ્યમથી િીલિક્ષાના યજ્ઞમાાં સવણસ્વ િોમી દે વાની
ઉદાિભાવના અલભવ્યતિ થઈ છે . વળી નેમ સવજયકૃિ “િીલવિી િાસ”માાં પસિવ્રિા ધમણનો મહિમા િજૂ થયો
ાં વ્યાખ્યા પ્રાપ્િ થાય છે . જે વ્યક્તિ સમ્યગ્િીલ રૂપી કવચ ધાિર્ કિે છે
છે . િાસનો અંિે સમ્યગ્ જીવની સુદિ
ાં માાં િિે છે . જજનવચનોનુ ાં પાલન કિે છે ક્રોધાહદનો ત્યાિ કિીને કામક્ગ્નને બાળે છે . મન, વચન, કાયાથી
સાધુસિ
યોિ સાધના કિે છે િે ચાહિત્રબળથી અવશ્ય મુક્તિ પ્રાપ્િ કિે છે .

ઉપસાંિાિ
ઉપિોતિ સવષયને લક્ષમાાં લઈને કિી િકાય કે જૈન િાસાસાહિત્યની પિાં પિા પ્રાચીન સમયથી આજ સુધી
અસ્ખલલિ િિી છે એ એની લોકસપ્રયિા અને વ્યાપકિાનુ ાં પ્રમાર્ છે . િેમ છિાાં એટલુાં નોંધવુ ાં જોઈએ કે ઉિિવિી

િાસકૃસિઓમાાં સવષયોની એકસવધિા અને કાવ્યસૌંદયણનો અભાવ ખટકે છે . સવાણિે એમ કિી િકાય કે િેયિા, ન ૃત્ય
અને અલભનયના આનાંદ સાથે કથાિસ અને ધમાણમ ૃિનુ ાં બહજ
ુ ન સમાજને પાન કિાવવામાાં આવી કૃસિઓ
મ ૂલ્યાસધકાિીર્ી બની િિી છે . ગુજિાિી સાહિત્યના આખ્યાન, િિબા, િિબી, ઈત્યાહદ કાવ્યપ્રકાિો માટે િો આ
િાસાઓ ઉદ્ ભવ સ્ત્રોિ સમાન છે . જૈનકથા સાહિત્યની સવસિષ્ટના, િાસ સાહિત્ય સ્વરૂપનો પહિચય િથા જૈન
િાસકૃસિઓની િાસીિ કે લાક્ષલર્ક મુરા ચીંધી બિાવવાનો ઉપક્રમ અત્ર વર્ણવેલ છે . એ દ્વાિા મધ્યકાલીન
ગુજિાિી સાહિત્યમાાં મિત્ત્વની ધાિા અને એમાાંન ુ ાં મિત્ત્વનુ ાં સાહિત્ય સ્વરૂપ “િાસ” કેવ ુ ાં સવિલ અને પ્રેિક છે એનો
પહિચય પ્રાપ્િ થાય છે .
જૈન સાહિત્યના િાસસ્વરૂપમાાં િત્ત્વજ્ઞાનમ ૂલક, નવપદની સવષયસામગ્રીવાળી, ધમણપ્રધાન િાજવીને
સવષય બનાવીને િચાયેલ કૃસિ “િીપાળિાજનો િાસ” અદ્ ભ ૂિ છે . સમગ્ર જૈન સમાજમાાં િે અનન્દ્ય મિિા ધિાવે
છે .

