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�ीहेमच��पादानां �सादाय नमोनमः  
ડૉ .અ�તૃલાલ વી .દ�સાઈ 

�યા�યાતા, 

મ�હલા આ�્ર્  કલલે, મકતી�રુા, �હ�મતનગર  
 

આચાયર હહમચચ� ચયાય, �યા રણ તલમે ્ા�હ�ય વગલરહ ્ા�હ�યકના � ાડં િવ�ાન હકવા ઉપરાતં �ન ધમરના 

શા�ીય ત�વકના પણ અ�વૂર  ાતા હતા. આ રામચચ�ના ��ુુ આચાયર હહમચચ�નક ેચમ �ુે રાત રાાયના 

ધ�ં ુા ગામમા ં ઈ.્. 1090મા ં એ  વૈ�ય પ�રવારમા ં થયક હતક. તલમની માતા�ુ ં નામ ચા�હણી (અથવા 

પા�હણી) અનલ િપતા�ી�ુ ંનામ ચ�ચભ અથવા (ચ�ચ) હ� ુ.ં બા�યાવ�થામા ંઅ�યારહ �મ બાળ કના ઉપનામ 

રાખવામા ંઆવલ છલ. તલમ તલમ�ુ ંઉપનામ – ચગંદહવ હ� ુ.ં બાળ  ચગંદહવનક પ�રચય  રા�યક �યારહ ચગંદહવની 

�મર આઠ વષરની હતી. પકતાના ગામમા ં દરરકે �ીદહવચ�ં��ૂર�ુ ં �વચન થ�ુ.ં આ �વચનકએ બાળ  

ચગંદહવના �દય પર �બૂ ે �ભાવ પાડ�ક. આથી બાળ  ચગંદહવલ �ીદહવચચ���ૂરનલ �ાથરના  રર  હ – 

�ચુા�ર�ય�પી ેળયાન �ારા આ ્ં્ ાર્ાગરથી મનલ પાર ઉતારક. દહવચચ���ૂરએ બાળ ની યક�યતા અનલ 

ઉ� ટતા ેકઈનલ તલના મામા ‘નલિમ’નલ  �ુ ં હ તલના િપતા ‘ચ�ય’નલ �લરણા આપક  હ આનલ �ત�હણની આ ા 

આપલ. ચગંદહવના િપતાની આ ા મળતા ં ્ભંવતવ ઈ.્.1098મા ં આઠ વષરની �મરમા ં બાળ  ચગંદહવ 

આચાયર દહવચચ���ૂર �ારા �નધમર દરદા �હણ  રર. એ ્મયલ તલ�ુ ં ‘્કહ�ખુ’ ્ૌ�ય�ખુ�ુ ંનામ ્કમચચ� 

રાખવામા ંઆ��ુ.ં 
 

‘્કમ�ભ��ૂર’ િવર�ચત ‘�ુમારપાલ�િતબકધ’  થા �માણલ 21 વષરની �મરહ ઈ.્.1111મ ં્કમચચ� હ ��ુરપદ 

�ા�ત  રવાથી તલ�ુ ંનામ હહમચચ� રાખવામા ંઆ��ુ.ં આ ્મયલ તલના શરરરનક વણર હહમ(�વુણર) ્માન તથા 

�ખુની �ાિંત ચચ� ્માન હતી. તલથી તલના ઉપરક�ત નામની યથાથરતા િ્સ થઈ. તલમના આ �રૂરપદ 

�ા��તનક મહક�્વ નાગકર (મારવાડ)મા ંમકટા ્મારકહ ્ાથલ મનાવવામા ંઆ�યક. 
 

હ�મચ��ાચાયર્નો ાજસ�બ�ધઃ 

�ુે રાતમા તલ ્મય ઈ.્.1093થી ઈ.્.1243 �ધુી લગભગ 50 વષર િ્સરાે ેયિ �્હનક શા્ન ાળ હતક. 

�યારબાદ 1143 થી 1173 �ધુી લગભગ 30 વષ� �ુમારપાળલ ‘અણ�હલ પાટણ’ની ગાદર શકભાવી. આ બનંલ 

રાેવીઓના રાાયમા ંઆચાયર હહમચચ�નલ �બૂ ે ગૌરવ�ણૂર �થાન મ �ુ ં હ� ુ.ં હહમચચ� રા�િ્સરાેના 

્મવય�  હકવાનલ  ારણલ તલમની વ�ચલ િમ�તા�ણૂર �યવહાર થતક. �ુમારપાલ િશ�યની �મ તલના પર �ીિત 



International Journal of Research in all Subjects in Multi Languages   

[Author: Dr. Amrutlal V. Desai] [Subject: Sanskrit]        
Vol. 5, Issue: 2, February: 2017 

(IJRSML)  ISSN: 2321 - 2853 
 

42  International, Refereed (Reviewed) & Indexed Print Monthly Journal                    www.raijmr.com        
RET Academy for International Journals of Multidisciplinary Research (RAIJMR) 

 

રાખતક. િ્સરાેના રાાયશા્ન દર�યાન ��ુર અનલ માળવા રાાયમા ંબ� ુલા�ં ુ�સુ ચાલ� ુર�ુ.ં �તમા ં

ઈ.્.1136મા ં��ુર રાાયલ માળવા પર િવેય �ા�ત  યાર. િવેયના ઉ�્ાહ �વ�પ િ્સરાે ેયિ �્હનક 

ભ�ય ્� ાર  રાયક. ્વરધમરના �િતિનિધઓએ આ અવ્ર પર તલમ�ુ ં�વાગત  �ુ� �નધમરના �િતિનિધના 

�પમા ંઆચાયર હહમચચ� હ તલ�ુ ં�વાગત  �ુ�. પ� �પલ  �ુ�. 
 

આ િ્સરાે ્ાથલના �થમ પ�રચય ્મયલ તલમની �મર 46 વષરની હતી.  કઈ બી� �્ગંલ િ્સરાેેયિ �્હ 

‘અણ�હલ-પાટણ’ના રાેમાગર પર હાથી પર ્વાર થઈ ેઈ રરા હતા. બી� બા�ુ માગર પર લ્થી આચાયર 

હહમચચ���ૂર પગલ ચાલીનલ આવી રરા હતા. માગર ્ા ંડક હતક. રા� િ્સરાે ેયિ �્હહ હાથીનલ રક ાવી દરધક 

�યારહ આચાયર હહમચચ� હ ત� ાળ �લક  બનાવી દરધક. 

‘कारय �सरं �सद् ! हि�तराजमशददृकतम त । 

��य�तु �द�गजाः �क�तभयूर���ययैचोठता यतः ।।’ 
્�ં�ૃત ્ા�હ�ય દલ�લ આચાયર હહમચચ��ુ ં અં�તીય �દાન રહહરુ ં છલ. ઈ.્.1136મા ં માળવાનક િવેય 

્મારકહના ્મયલ ‘અણ�હલ-પાટણ’ના રા�િધરાે િ્સરાેેયિ �્હ ્ાથલ તલમનક પ�રચય થયક. �યારબાદ 

ઈ.્.1146મા ં િ્સરાે ેયિ �્હના રાાયની ્મા��ત થઈ. આ ્ાતવષરના બ� ુ ે �ૂં ા ્મયમા ં

િ્સરાેેયિ �્હના �ક�્ાહન અનલ �લરણાથી તલમણલ ્�ં�ૃત ્ા�હ�યદલ�લ મહ�વ�ણૂર�થંકની રચના  રર. 

ચયાય, છદંશા�, �યા રણ ્ા�હ�ય વગલરહ િવષયક પર તલમના અ�યતં ઉ�મ દાના �થંકની આપણનલ ભલટ 

ધરર. તલમના �ારા રચાયલલ �થંકની યાદર તથા તલના �િતપાધ િવષયક�ુ ંદલ� �બૂ ે િવશાળ છલ. તલની યાદર 

નીચલ �માણલ છલ. 

1. િ્સ-હહમશ�દા�શુા્ન (િ્સહહમ-�યા રણ) 

2. વાદા�શુા્ન 

3. છદંા�શુા્ન 

4.  ા�યા�શુા્ન 

5. ધા� ુપરાયણ 

6. �યા�ય મહા ા�ય 

7. દહશીનામ માલા�ભધાન �ચ�તામ�ણ 

8. ્�ત્ઘંાન મહા ા�ય 

9. અનલ ાથર્�ંહિનઘ�ું 

10. િ�ષ��ટશલા ા��ુુષચ�રત 

11. પ�રિશ�ટપવર 

12. યકગશા� 
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13. વીતરાગ�તક� 

14. �ાિ��િશ ા�યિત 

15. �માણમીમાં્ ા... વગલરહ 

ઉપરક�ત �થંક આચાયર હહમચચ�ની �લ�ઠતા �રુવાર  રહ છલ. ખરહ ે આ �થંકનલ ેકતા ં તલમણલ તલમના 

આચાયરપદનલ ચ�રતાથર  રર બતા��ુ ંછલ. આ તમામ �થંકમા ં િ્સ-હહમ-શ�દા�શુા્ન�ુ ંનામ ્િવશલષ�પથી 

ચ�ડયા� ુ ં બતાવી શ ાય તલમ છલ. આ �થંના ‘શ�દા�શુા્ન’ નામ પરથી ે તલ �યા રણ શા�નક �થં 

હકવાની �તીિત થાય છલ. આ �થંના નામ રણમા ં િ્સહહમ પદ ેકડર આચાયર હહમચચ� હ પકતાની અનલ 

અણ�હલ-પાટણના રાેિધરાે િ્સરાેની િમ�તાનલ અેર-અમર બનાવી દરધી છલ. િ્સરાે ેયિ �્હની 

�લરણાથી આચાયર હહમચચ� હ શ�દા�શુા્નની રચના  રર છલ. આ વાતનલ આચાયર હહમચચ� હ આ નામ રણ �ારા 

��ૂચત  �ુ� છલ. ્�ં�ૃત અનલ �ા�ૃત બનંલ ભાષામા ં લખાયલલ ‘�યા�ય મહા ા�ય’ એ  �લ�ઠ મહા ા�ય છલ. 

તલમ�ુ ં‘િ�ષ��ટશલા ા��ુુષચ�રત’ એ  િવશાળ �ચથ છલ. તલમ�ુ ંપ�રિશ�ટ પવર ભારતના �ાચીન ઈિતહા્ના 

અ�ુ્ ધંાન  ાયરમા ં ઉપયકગી થઈ શ હ છલ. �નદશરનની ્ાથલ યકગ ���યાનક ્મચવય ‘યકગશા�’મા ં

 રવાનક �ય�ન  ય� છલ. ‘�માણમીમાં્ ા’ તલનક દશરન�થં છલ. તલમા ં�ન દશરન �માણલ િવવલચન  �ુ� છલ. આ 

�થં અ�રૂક મળલ છલ. ��ૂ�પલ લખાયલલ આ �થં પર પકતાની ે બનાવલલી ‘�વકપ ્િૃ�’ પણ મળલ છલ. આમ, 

તલમણલ 11મી ્દરના ્ા�હ�યભડંારનલ �બૂ ે ્�સૃ  ય�. પકતાના અ�યુાયીનલ ્ા�હ�ય ેગતમા ંઉપયકગી 

થાય તલવા અનલ  �થંકની ભલટ ધરર આ �થંકએ �નધમર તથા �ુે રાત �દહશનલ ્�ં�ૃત્ા�હ�યમા ં�વાવલબંી 

બનાવી દરધક છલ. 
 

આચાયરોહ�મચ��્ાો િશયનઃ 

આચાયર હહમચચ�ના ��ખુ િશ�ય રામચચ� હતા. આ ઉપરાતં �ણુચચ�, વધરમાનગ�ણ, દહવચચ��િુન, 

યશચચ�, ઉદયચચ�, મહહચ�, બાલચચ� વગલરહ િશ�યક રામચચ�ના ્મ ાલીન અનલ ્હપાઠર હતા. 
 

1. ામચ��ઃ 

���તુ નાટ  ‘્�યહ�ર�ચ�’ના િનમારતા રામચચ�ના �ુે રાતના  �લ ાલ્વર  આચાયર હહમચચ�ના પાિશ�ય 

હતા. ઈ.્. 1277 (્.ં 1334)મા ં �ભાચચ��રુરના ‘�ભાવ ચ�રત’મા ં રામચચ�નલ હહમચચ�ાચાયરના પાધર 

િશ�ય હકવા �ગલનક ઉ�લલખ  ય� છલ. 

रा�ा �ी�सद्राजजे, अ�यदाेुययुुजज �भःु । 

भ�तां कचडि�त पट्�य यच�यः �श�यगणुा�्कः ।। 

तम�माकं दशरये �ै�च�कषारय, मा�म� । 
अपु�मेुक�पाह� पू�� ��ां मा �म शचैये त 

आह �ीहजमै���य े कचड�यज� �ह ै�तकः । 
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आदयचडयभ�ूददापादः स�पा�ा�भच�्��माः ।। 

स��ाेम�हम�थययर म�ुेेां �कं े जायतज । 

क�प�मुसमज रा�� ��यीददशी कृति�थतौ ।। 

अ��यु�यायाणच रामै��ार�यः कृ�तशजखरः । 
આ �લક મા ં રા� િ્સરાે ેયિ �્હ અનલ આચાયરહહમચચ�નક ્વંાદ છલ. એ વાર રા� િ્સરાે ેયિ �્હ 

આચાયર હહમચચ�નલ �છૂ�ુ,ં ‘હહ ભગવાન ! આપનક ઉ�રાિધ ારર યક�ય િશ�ય  કણ ?’ અમનલ પણ તલમ�ુ ં

દશરન  રાવક. રા�િ્સરાેનલ  કઈ ��ુ ન હતક. તલથી તલઓનલ થ�ુ ં  હ મારર �મ તમારા ઉ�રાિધ ારરની 

બાબતલ તમક �ુવખ અ�ભુવક છક  હ �ુ ં? આપ પણ આપના પાધર િશ�યનક ઉ�લલખ આ� ે  રર દક તક ્ા� ં

�યારહ આચાયર હહમચચ� રામચચ�નલ પકતાના ઉ�રાિધ ારર પાિશ�ય બતા�યક અનલ  �ુ ં  હ આ અગાઉ પણ 

આપનલ બતાવી ��ૂક છલ. તલ ્મયલ રામચચ� હ તમારર અ�વૂર ��િુત પણ  રર હતી. 
 

2.�ણુચ��ોઅ્ેોવધરમા્નગણઃ 

�ણુચચ� અનલ વધરમાનગ�ણનક આચાયર હહમચચ�ના િશ�ય તરર હનક ઉ�લલખ િ્વાય  ંઈ િવશલષ મા�હતી 

મળતી નથી. િવ.્.ં 1241 (ઈ.્.1284)મા ં્કમ�ભાચાયર િવર�ચત ‘�ુમારપાલ�િતબકધ’ નામના  ા�યની 

રચના  રર હતી. તલમણલ આ  ા�ય હહમચચ�ના િશ�ય �ણુચચ� અનલ વધરમાનગ�ણએ ્ભંળા��ુ ં હ� ુ.ં આ 

રરતનક ઉ�લલખ તલમણલ  ય� છલ. 
 

�ણુચચ�નલ આપણલ રામચચ� ્ાથલ ્�ં�ુત લલખ  તરર હ �ણીએ છરએ. આ ્હા�યાયીઓ ્ાથલ મળર 

‘નાટ�દપરણ’ અનલ તલની �વકપ ્િૃ�ની રચના  રર છલ. વધરમાનગ�ણએ પણ ‘�ુમારિવહાર�શ��ત’ નામના 

�થંની રચના  રર છલ. �મ હ, 

‘श�शजद�्सयूर शु�ैमासज र���द जे�सता�्�याम त िजे्मर���च्ः क�पतचडयं गजुररज��पुरज ।। 

हजमस�ूरपदपकंजहंसयः महज��म�ुेययः �तुमजतत त । �्रमाे-गणुै��ग�ण�यां साकमाक�दतशा��रह�ययः ।।’ 
 

3.દ�વચ��� ુ્ોઅ્ેોયિચ��નગણઃ 

દહવચચ��િુનએ ‘ચચ�લલખિવેય’ નામના � રણની રચના  રર છલ. 

મલ�ુ�ગં��ુર �ારા િવર�ચત ‘�બચધ �ચ�તામ�ણ’મા ં આચાયર હહમચચ�ાચાયરના િશ�ય�પમા ં યશચચ�ગ�ણના 

નામનક ે ઉ�લલખ થયલલ છલ. 
 

4. ઉદયચ��ઃ 

ઉદયચચ� હ  કઈ �વત�ં�થંની રચના  ર નથી. આચાયર હહમચચ� િવર�ચત શ�દા�શુા્નની ચયા્ટર ાના 

લલખ   ન �ભલ તલમનક નામક�લલખ  ય� છલ.  
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5. મહ�����ૂ ઃ 

મહહચ���ૂર પણ રામચચ�ના ્હપાઠર હતા. તલઓએ આચાયર હહમચચ�ના ‘અનલ ાથર્�ંહ’ નામના �ચથ ઉપર 

‘હહમાનલ ાથર્�ંહ’ નામની ટર ા લખી હતી. 
 

6. બાલચ��ઃ 

આચાયર હહમચચ�ના િશ�ય બાલચચ�નલ પણ �ૃિત �ારા �ણી શ ાતા નથી. રા� અેયપાલના �ૃપાપા� 

બાલચચ��ુ ંઅચય િશ�યક  રતા ં ંઈ  અલગ છલ. રા��ુમારપાળ તથા આચાયર હહમચચ�ના ��ૃ�નુા  ારણ�પ 

હકવા�ુ ંેણાય છલ.  


