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પાઠ : 30 જૈન ઇતિહાસ – ભાગ-3 
(પહલેી સદી સીઈ થી બારમી સદી સીઈ) 
 
પ્રાચીન સમયમાાં જૈન ધમમ આખા ભારત વર્મમાાં ફેલાયેલો હતો. તેથી જૈનોનો પોતાનો લાાંબો સળાંગ 
ઇતતહાસ છે. પ્રાચીન અન ેમધ્યકાલલન સમયમાાં, બીજા ધમોની સમખામણીમાાં જૈન ધમમ ઉચ ાં સ્થાન 
ધરાવતો હતો. રાજાઓ, માંત્રીઓ, લશ્કરના સેનાપતતઓ, વગેરે રાજકીય વ્યક્તતઓ જૈન ધમમ 
પાળતા અન ેતેન ેટેકો આપતા. 
 
મથરુા અને કુશન સામ્રાજ્ય:  
મથ રાના લોકો જૈન પ્રતતમાના ભતત હતા, જેમને તેઓ તેમના ઘરમ ાં પ્રતતષ્ઠિત કરાવતા હતા. 
સામાન્ય ધાતમિક પ્રજાજનો પણ ભગવાન મહાવીર અને તેના પવૂ ેથયેલા તીથંકરોની મતૂીઓન ે
પ્રતતષ્ઠિત કરવાની અને તેમની તથા તેમના માંદિરો પજૂવાની તરફેણ કરતા. કેટલાક 
સાંશોધનકારોએ જજન પ્રતતમાઓ પણ શોધી કાઢી છે. તે સમયના નીચા વગમના લોકો, વેપારીઓ, 
શરાફો, અત્તરના વેપારીઓ, ગામના મ ખીઓ, ઝવેરાતનો ધાંધો કરનાર, ઝવેરીઓ વગેરે જૈન 
ધમમની તરફેણ કરતા હતા.  
 
ગ પ્તા સામ્રાજ્ય: (૪થી-૬િીસિી એ.ડી.): 
વૈઠણવો હોવા છતાાં, ગ પ્તાઓ ધાતમિક સદહઠણ તાનો એક સરસ દ્રઠટાાંત છે. ક માર ગ પ્ત (૪૧૪ - 
૪૪૫ એ.ડી.) નો રાજ્યકાળ િરમ્યાન લખાયેલા ઉિયલગદર ગ ફાનો તશલાલેખ પાર્શ્વેની મતૂતિની 
સ્થાપના તવર્ે છે. આ સામે િરમ્યાન સ્થાપના કરેલી તીથંકરો - આદિનાથ, શાાંતતનાથ, નેતમનાથ, 
પાર્શ્વમનાથ અને મહાવીર ની ઘણી બધી મતૂતિઓ મળી આવી છે. આ સમય સ ધીમાાં બ્રાહ્મણ, 
સાંસ્કૃતતનો ઉિય ફરી શરૂ થયો. ૭મી સિી એ.ડી. પછી જૈનધમમ ગ જરાત, રાજપ તાના (રાજસ્થાન) 
અન ેકણામટકમાાં ઝડપ થી ફેલાવવા લાગ્યો. એમ િેખાય છે કે કલલિંગની સાથ ેસહતે બાંગાળ પણ 
જૈનોની અસર નીચ ેઆવ્્ ાં હત  ાં. ૪૭૮-૪૭૯ એ.ડી. ના પહારપ રના તામ્રપત્રમાાં બાંગાળમાાં દિગાંબર 
સાધ ઓન ાં અક્સ્તત્વ િશામવે છે કારણકે એ મ દ્રાલેખમાાં નાંિી સાંઘના આચાયમ ગ હનાંિીનો ઉલ્લેખ છે. 
બાંગાળના મૈનામતત ગામના ખાંડીયોરો માાંથી આશરે ૫૦૦ એ.ડી. ના સમયની જૈન પ્રતતમાઓ મળી 
આવી છે. હ્ય એન ત્સાાંગ જેણે ૭મી સિીમાાં ભારતની મ લાકાત લીધેલી તે કહ ેછે કે, 'નગ્ન તનર્ગ્રંથો 
અતત પ ઠકળ છે'. 
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ચાલકુ્ય ના રાજાઓ: (૫૦૦ થી ૭૫૭ એ.ડી.): 
ચાલ ક્ય રાજાઓએ પ ડકેશી સદહત ઘણા જૈન આચાયોને આશરો આપ્યો હતો. 
 
રાષ્ટ્રકુટ ના રાજાઓ: (૭૫૭ થી ૯૭૩ એ.ડી.): 
કણામટકના જૈન ઇતતહાસમાાં મલખેડાના રાઠરક ટનો સમય વધારેમાાં વધારે તવકાસ અને કીતતિનો 
ગણાય છે. 

 

ચાંન્ડેલા: (૯મી સિી): 
આ સમય િરમ્યાન જૈન ધમમ ઘણોજ તવસ્તાર પામ્યો હોય એમ લાગ ેછે કારણકે કેટલાય તશલાલેખ 
અન ેભવ્ય માંદિરો તેની સાક્ષી પ રે છે. ઘણા રાજાઓ જૈન માંદિરો બાંધાવવાની તરફેણમાાં હતા. 
િા.ત. ખજ રાહોના જૈન માંદિરો। 
 

ગાંગ ના રાજાઓ: (૨જી સિી થી ૧૧મી સિી એ.ડી.): 

તસિંહનાંિીની મિિથી ગાંગ રાજ્ય બન્્ ાં હોવા થી ગાંગ રાજાઓની નીચ ેજૈન ધમમની આબાિીનો 
મજબ ત પાયો પડયો હતો. તે રાજ્યધમમ બની ગયો હતો. સાધ ઓ રાજકાજમાાં ભાગ લેતા અન ે
સલાહ આપતા હતા. કણામટકમાાં ઘણા જૈન મિ બાાંધવામાાં આવ્યા હતા. 

   

હોયસલ ના રાજાઓ:(૧૦૦૬ થી ૧૩૪૫ એ.ડી.): 

જૈનધમમન ેહોંતશલી મિિ કરનાર એક હજી વધ  વાંશ હતો હોયસાલ જેની રચના એક જૈનમ તનએ 
કરેલી. આ વાંશે દિલોજાનથી જૈન ધમમને ટેકો આપ્યો હતો. ૧૧મી સિીમાાં આચાયમ સ િત્તની હોયસલ 
રાજાઓ ઉપર ખ બ અસર હતી. પ્રાચીન સાંગમ સાદહત્ય અને પ રાતત્વ અને મ દ્રાલેખો દ્વારા સાલબત 
થાય છે કે જૈન ધમમ તાતમલનાડ માાં ઘણો તવકાસ પામ્યો હતો. આંધ્રમાાં પણ ઘણા જૈન મ દ્રાલેખ મળી 
આવ્યા છે. 
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આજે ગ જરાત અને કાદિયાવાડમાાં અપન ેવધારે માાં વધારે જૈનોન ાં કેન્દ્રીકરણ જોઈએ છીએ. જૈન 
સાદહત્ય પ્રમાણ ેગ જરાત અને જૈનોનો સાંબાંધ ઘણોજ પ્રાચીન છે. ૧૧૦૦ એ.ડી. માાં ચાલ ક્ય વાંશના 
રાજા તસદ્ધાથમ અને તેનો વારસિાર ક મારપાળ જૈનધમમ પાળતા હતા. તેમને ધમમના સાદહત્યની અને  

માંદિરો બાાંધવાની પ્રવતૃત્તઓને ઘણ ાંજ પ્રોત્સાહન આપ્્ ાં હત  ાં. ક મારપાળે જૈન ધમમને ઘણી ઊંચી 
કક્ષાએ લઇ જય તેન ેરાજ્ય ધમમ બનાવી િીધો.શરૂઆતમાાં તે તશવ ભતત હતો. પણ હમેચાંદ્રાચાયમના 
સાંપકમમાાં આવ્યા પછી તનેે જૈન ધમમ પ્રત્ય ેખ બ જ આકર્મણ થ્ ાં હત  ાં. તેણે જૈન માંદિરોને રાજ્યનો 
ઉિાર સહારો આપ્યો અન ેરાજ્યમાાં પ્રાણીઓની દહિંસા ઉપર પ્રતતબાંધ મ ક્યો. પરાંત   તેનો વારસિાર 
અજયપાલ ચ સ્ત તશવપાંથી હતો અન ેજૈનોનો શત્ર  હતો. ૧૧ મી સિી એ.ડી. માાં જૈન ધમમને વાઘેલા 
વાંશના રાજ્ય માંત્રીઓ વસ્ત  પાલ અને તેજપાલ તરફથી રાજ્યનો ટેકો મળ્યો. તેઓએ આબ , 
શાંત્ર જય અને લગરનારમાાં સ ાંિર માંદિરો બાંધાવ્યા. 


