
                   9.10  જૈન ધર્મના Mkkík ûkuºkku. 

 

જૈન ધર્મના સાત કે્ષત્રો અને તેની સર્જ. 

 જૈન ધર્મર્ાાં સાત પ્રકારનાાં ક્ષેત્રો બતાવ્યા છે. કહેવાય છે કે જૈન શ્રાવક જો સાત ક્ષેત્ર ર્ાટે 

પોતાન ાં જીવન વ્યતતત કરે તો પણ તેન ાં જીવન સફળ ગણાય, આ સાત ક્ષેત્રો ક્ષેત્ર ર્ાટે પોતાન ાં 

જીવન વ્યતીત કર ેતો પણ તેન ાં જીવન સફળ ગણાય, આ સાત ક્ષેત્રો નીચે ર્ જબ છે. 

 (૧) તજન ચતૈ્ય, (૨) તજન પ્રતતર્ા, (૩) તજન આગર્ (૪) સાધ , (૫) સાધ્વી, (૬) 

શ્રાવક (૭) શ્રાતવકા. 

 આ સાતેય ક્ષેત્રન ેદરેકન ાં પોત પોતાન ાં આગવ ાં ર્હત્વ છે. આ ક્ષેત્રો તવશેની સર્જ નીચ ે

ર્ જબ છે.  

 તજન ચૈત્ય :- તજન એટલે અરરહાંત, પરર્ાત્ર્ા અને ચૈત્ય એટલે દેરાસર તજનર્ાંરદર બીજી 

રીતે અવલોકન કરીએ તો કર્મ તોડવા ર્ાટેન ાં સ્થળ એટલે તજન ચૈત્ય, પણ એ જ ચૈત્યર્ાાં જો નવા 

કર્ો બાાંધ્યા તો - ''અન્ય સ્થાને કૃતાં પાપાં તીથમ સ્થાને તવનશ્યતત, તીથમ સ્થાને કૃતાં પાપ વ્રજ લેપો 

ભતવષ્ય'' આ શ્લોક અન સાર અન્ય કોઈપણ સ્થાને બાાંધેલાાં કર્ો તીથમસ્થાને એટલે કે દેરાસર 

આરદર્ાાં નાશ પારે્ છે. પણ તીથમસ્થાનર્ાાં કરેલાાં પાપકાયોથી જે કર્ો બાંધાય. જેર્ વજ્ર એક 

વખત છોડી દીધા પછી લક્ષ્યપ્રાતતત બાદ જ પરત ફર ેતેની વજ્રની જેર્ ચોંટી જાય. આવાાં કર્ો 

ખૂબ જ પરરશ્રર્થી તૂટ.ે ર્ાટે તજનચૈત્યર્ાાં આશાતના કરવાની તનકાતચત કર્મ પણ બાંધાઈ શકે. 

આવા તજનચૈત્યન ાં ર્હત્ત્વ જૈન શાસ્ત્રોર્ાાં દીક્ષા લીધા બાદ બીજ ાં છે. એવ ાં કહેવાય છે કે વ્યતતત 

સાંજોવસાત્ સાંયર્ ન લઈ શકે અગર તજનર્ાંરદર બાંધાવે તો તેન ેતેટલ ાં જ પ ણ્ય ર્ળ ેછે, કારણ કે 

આ સ્થાનર્ાાં આલાંબન દ્વારા કેટલાય જીવો પોતાન ાં કલ્યાણ કરી જાય છે. અન આજ ચૈત્યો 

બાંધાવાથી શાંત્ર જ્ય પવમત, તશખરજી તથા જગતવખ્યાત આબ  - દેલવાડા દ્વારા તજનશાસનની 

પ્રભાવના ઘણી થઈ છે. આ ર્ાટે જ વધ  તજનચૈત્યો ની પ્રતતષ્ઠા થવી જોઈએ તથા જે દેરાસરો 

બાંધાયેલા છે તેર્ની રજ્ઞા થવી જોઈએ. કારણ કે આ ચૈત્યો જ આપણને ર્ોક્ષગાર્ી બનાવવાર્ાાં 

સૌથી વધ  ર્દદરૃપ છે. પહેલાનાાં સર્યર્ાાં લોકોને તજનર્ાંરદર પ્રત્ય ેએટલો પ્રેર્ હતો કે પોતાના 



ઘરની ઊંચાઈ પણ તેઓ દેરાસરની ધ્વજાની ટોચ કરતાાં નીચે રાખતા, આજના સર્યર્ાાં આ જ 

વાતને લોકો સર્જાવવાની જરૃર છે. 

 ચૈત્ય એટલે કે દેરાસર તેના તવશ ેઆજે કોઈ પાંથની એવી ભ્રર્ણા છે કે પરર્ાત્ર્ા ર્ાટે 

દેરાસર બન ે તે યોગ્ય નથી તેર્જ તજન પ્રતતર્ા ને પણ તેઓ ર્ાનતા નથી. સૌ પ્રથર્ તો એર્ 

કહેવાય છે જો તેઓ પરર્ાત્ર્ાની પ્રતતર્ા નથી બનાવી શકતા. દેરાસર ન બનાવાય તો પછી 

તેર્નાાં ઘરર્ાાં પણ ગ જરનાર વ્યતતતનાાં ફોટા ને તેર્ને અગરબત્તી ન કરાય તેર્જ તેર્ને પણ ઘરર્ાાં, 

ઉપાશ્રયર્ાાં ન રહેવાય દેખાય. તેર્જ તેર્ની ભ્રર્ણા ખોટી છે તે વાત સાતબત કરવાન ાં એક 

ઉદાહરણ છે કે પરર્ાત્ર્ા જ્યાર ેકેવલજ્ઞાાાન પારે્ ત્યારબાદ તેર્ના ર્ાટે દેવતાઓ સર્વસરણ 

રચે છે. તે સર્વસરણ એટલે તજન ચૈત્ય જ કહેવાય, અન ે તે વખત ે જે અષ્ટાપ્રાતતહાયો 

દેવતાઓએ રચ્યા હતા તે જ અષ્ટાપ્રાતતહાયો ને ધ્યાનર્ાાં રાખીને જ દરેક દેરાસરની પ્રતતષ્ઠા થતી 

હોય છે, આર્ દેરાસર બાંધાવવા તે યોગ્ય જ છે. 

 આવા તજનચૈત્યોના દશમન કરવાની ઇચ્છા ર્ાત્ર કરવાથી ઉપવાસન ાં ફળ ર્ળ ે છે. અન ે

દેરાસર પહોંચતા સ ધીર્ાાં /ર્ાસક્ષર્ણન ાં પણ ફળ ર્ળી શકે છે. આટલ ાં ર્હત્ત્વ ચૈત્ય તવશે 

શાસ્ત્રોર્ાાં દશામવેલ છે. તે જ પ્રર્ાણે જાાંવતત ચેઈઆાંઈ સૂત્ર દ્વારા પણ ત્રણેય લોકનાાં તજનચૈત્યોને 

વાંદના કરવાર્ાાં આવી છે. 

 આવા તજનચૈત્યો એ ભવભ્રર્ણ ઘટાડવાન ાં સ્થાન છે, ભવભ્રર્ણ વધારવાન ાં નહીં. આગળ 

વણમવ્ય ાં તેર્ પતવત્ર સ્થાન પર કરેલાાં પાપોથી જે કર્ો ચોંટે તે વજ્રની જેર્ ચોંટ ેછે. પરાંત  આ સત્ય 

હકીકત સાંઘર્ાાં તવશેષતાથી સર્જાવવાની જરૃરરયાત છે. કારણ કે આજે દેરાસરર્ાાં અતતશય 

આશાતનાઓ થાય છે. આજના કળીય ગર્ાાં ધાðતર્ક સ્થાન પણ તવષયકષાયીઓ ર્ાટે 

વાસનાપðૂતતન ાં સ્થળ બની ગય ાં છે. તીથમસ્થાનોને લોકો ફરવા ર્ાટેન ાં સ્થળ ગણવા લાગ્યા છે. આ 

ક ટેવોર્ાાં સ ધારો નહી થાય તો હવનેો સર્ય એવો આવશ ેકે લગ્ન, રીસેતશન વગેર ેપ્રોગ્રાર્ો ધાર્ર્મક 

સ્થળ ેથવા લાગશે. જેનાથી શાસનની હોલના થશ.ે અન ેઆવ ાં ન થાય તે ર્ાટે સાંઘર્ાાં સર્ાજર્ાાં 

તવશેષ જાગૃતતની જરૃરરયાત છે. 

 (ર) તજન પ્રતતર્ા :- તજન ચૈત્ય તવશ ે જાણ્યા બાદ ચૈત્યન ાં ર્હત્ત્વ જેનાથી છે તે 

તજનપ્રતતર્ાન ાં ર્હત્ત્વ બતાવવાર્ાાં આવ ેછે. તજન પ્રતતર્ાને ભવતારરણી ઉપર્ાાં આપવાર્ાાં આવી 



છે. એટલે કે શ્રી વીતરાગ પરર્ાત્ર્ાની પ્રતતર્ાના આલાંબન દ્વારા પણ ભવથી તનસ્તાર પાર્ી 

શકાય છે. જ્યાર ેદેવતાઓ સર્વસરણ રચે છે. ત્યાર ેપણ તેઓ જે રદશાર્ાાં પરર્ાત્ર્ા બીરાજર્ાન 

હોય તેના તસવાયની ત્રણેય રદશાર્ાાં બેઠેલાાં લોકોને બરાબર સાંધળાય તે ર્ાટે પ્રતતબબાંબ રચવાર્ાાં 

આવ ેછે. અને તેના દ્વારા કેટલાય જીવો બોધ પારે્ છે. આપણ ેપણ પરર્ાત્ર્ાની પ્રતતર્ા જોતાાં 

એ જ ભાવથી જોઈએ કે સાર્ ેસાક્ષાત ્પરર્ાત્ર્ા જ તબરાજર્ાન છે અને તેઓ ર્ને બોધ આપી 

રહ્યા છે. ચૈત્યવાંદન ભાષ્યર્ાાં પણ આલાંબનતત્રક દ્વારા કહેવાર્ાાં આવ્ય ાં છે કે ત્રણ આલાંબનર્ાાં 

પ્રથસૂત્રાવલાંબન બીજ ાં અથામવલાંબન અને ત્રીજ ાં છે જેર્ની સન્ર્ ખ આપણ ેસૂત્ર, સ્તવન બોલીએ 

તે પ્રતતર્ાજીન ાં પણ આલાંબન ધારણ કરવ ાં સૂત્ર બોલતી વખત ેઅથમ તવચારવા અન ેઅથમ તવચારતી 

વખતે પરર્ાત્ર્ાનાાં ગ ણો યાદ કરવા અને તે જીવનર્ાાં ઉતારવાનાાં પ્રયત્નો કરવાાં તે જ પરર્ાત્ર્ાની 

સાચી સ્તવના છે. પ્રતતર્ાન ેપ્રતતર્ા ન સર્જતાાં પરર્ાત્ર્ાાં સર્જવા તે સર્રકતન ાં લક્ષણ છે. અન ે

વીતરાગ એવા પરર્ાત્ર્ાની પાસે જવા ર્ાત્રથી પણ આપણાાં તર્ાર્ પાપો ધોવાઈ શકે છે. કારણ 

કે વીતરાગ, ત્રણલોકના નાથ, તત્રકાલાબાતધત છે જેર્ન ાં વચન એવા પરર્ાત્ર્ાન ાં જે શરણ સ્વીકારે 

તેનો બેડો પાર થાય જ પણ જે પણ જે તેર્ની આશાતના કરે તે સાતર્ી નરકે જવાવાળો થાય છે. 

પ્રતતર્ાજીને જોતાાં ર્નર્ાાં ભાવો આવ ે છે કે તે પૃથ્વીકાયના જીવો કેટલાાં પ ણ્યશાળી હશે કે 

જેર્ાાંથી આવા પ્રતતર્ાજી બન્યાાં, પણ હ ાં કેવો અભાગી જે ર્ન ષ્ય જન્ર્ પામ્યો, પાંચેતન્િયપણાં 

પામ્યો ર્હારૂ્લો જૈન ધર્મ પામ્યો પણ પરર્ાત્ર્ાને પામ્યો નહી; ''પાતવઓ તજણધમ્ર્ો હારીઓ.'' 

 (૩) તજન આગર્ :- આજના સર્યર્ાાં જૈન સર્ાજ ર્ાટે વધારે ર્હત્વન ાં અાંગ હોય તો તે 

છે તજન આગર્. આગર્ એટલે પરર્ાત્ર્ાની વાણીરૃપી અરૃ્ત આપતો ર્ોટો સર્ િ જેને 

ભણવાનો અતધકાર ફતત સાધ  ભગવાંતોન ેજ છે. આગર્ એટલે સાક્ષાત પરર્ાત્ર્ા જ છે. એવ ાં 

કહી શકાય. પરર્ાત્ર્ાની વાણીન ે ગણધર ભગવાંતોએ િાદશાાંગીર્ાાં ગૂાંથી હતી તેના દ્વારા જ 

આગર્ોની રચના થઈ, આર્ આગર્ એ પરર્ાત્ર્ાની વાળી છે અને સૌથી વધારે ર્હત્ત્વ 

કલ્પસૂત્રન ાં છે. જે પણ આગર્નો જ એક ભાગ છે. આવાાં આગર્ પ્રત્ય ેહાંર્ેશા તવનય બહ ર્ાન 

હોવ ાં જોઈએ. જૈનસર્ાજની કર્નસીબી છે કે આપણા ૪પ આગર્ર્ાાંથી કેટલાાંક આપણા જ 

પ્રર્ાદને કારણે તથા બેધ્યાનપણાાંને કારણે નાર્શેષ થઈ ગયાાં છે. તેર્ છતાાં આજે પણ જૈનશાસન 

જોડ ેકેટલાાંક જે બાકી રહી ગયલેા છે તે આગર્ોનો અતતતવશાળ ખજાનો આતસ્તત્વર્ાાં છે. એટલ ે



કે આજે પણ પરર્ાત્ર્ાની વાણીની પ્રભાવના થઈ શક ે તેર્ છે. આ આગર્ોના સારરૃપ 

પાંચપ્રતતક્રર્ણારદ ગ્રાંથો ભણવા દ્વારા પોતાના આત્ર્ાનો ઉદ્ધાર કરી શક.ે કારણ કે જ્ઞાન ભણ્યા 

વગર તયારેય જીવ આત્ર્ગ ણોર્ાાં રર્ણતા કરી શકતો નથી. પણ જ્ઞાન પ્રાતત કરીનેય તેને 

આચરણર્ાાં ર્ કવાર્ાાં આવ ેતો જ જ્ઞાનની ઉત્તર્ોત્તર્ આરાધના થાય તે જરૃરી છે પણ હાલત 

એવી છે કે કેટલાાંય લોકોને આગર્ોનાાં નાર્ જ ખબર નથી. તેનાથી વધ  લોકોને આગર્ શ ાં છે. તે 

જ ખબર નથી. તેનાથી વધ  કેટલાાંય લોકોને તો એ ખબર જ નથી કે આગર્ નાર્ની કોઈ વસ્ત  

જૈન શાસનર્ાાં છે. આ તો આગર્ન ાં એટલે કે પરર્ાત્ર્ાની વાણીન ાં એટલે કે પરર્ાત્ર્ાન ાં જ 

અપર્ાન કહેવાય. આ બાબત અત્યાંત ગાંભીર છે તેર્જ તેર્ાાં તાત્કાતલક સ ધારો લાવવાની જરૃર 

છે. 

 (૪) સાધ  :- સાધ  ભગવાંતોએ જૈન દશમનર્ાાં ચોથ ાં ક્ષેત્ર બતાવવાર્ાાં આવ્ય ાં છે. સાધ  એટલે 

જૈન સર્ાજની સૌથી ર્ોટી તાકાત સાધ  કોને કહેવાય તેનાાં ર્ાટે કેટલીક વ્યાખ્યાઓ આપવાર્ાાં 

આવી છે. જેર્ કે સર્તા ધારે તેને સાધ  કહેવાય, સાધના કર ેતેન ેસાધ  કહેવાય. સાંતોષી હોય તેને 

સાધ  કહેવાય, સરળતા અપનાવ ેતે સાધ . સર્ભાવર્ાાં રહે તેન ેસાધ  કહેવાય. ર્ૌન રાખે તે ર્ તન 

આવી કેટલીક વ્યાખ્યા સાધ  ભગવાંત ર્ાટે થાય પણ સાધ  કોને કહેવાય તેના અથમર્ાાં કહે છે કે જે 

સાધ  પછી તે આચાયમ ભગવાંત હોય, ઉપાધ્યાય ભગવાંત હોય કે સાધ  ભગવાંત - જે પોતાના પદને 

અન રૃપ ગ ણો ધારણ કર ે તે સાધ  કહેવાય. સાધ  એટલે જેર્ણે સાંસારનો તન સાથે ર્નથી પણ 

ત્યાગ કયો છે, જેર્ણે વીરના પાંથને સહષમ સ્વીકારેલો છે, જેર્ને આવતીકાલની પણ બચાંતા નથી, 

જેઓ ર્ોતને ર્હોત્સવ બનાવે છે. તે સાચો સાધ , સાધ  તે જ કે જેન ેતયારેય પણ કોઈ અર્ીર કે 

ગરીબની વચ્ચે ફરક ન દેખાય. જેને ઊંચ-નીચના, રાંગ-ભેદનાાં ભેદભાવ ન થાય, જેર્ને સવમ જીવો 

પ્રત્ય. કરૃણા હોય તે જ સાચો સાધ . આ સાધ  પદવી ર્ેળવવાની સૌથી ર્હત્વની એટલા ર્ાટે જ 

છે કે તે ર્ોક્ષની સીડીને પ્રથર્ પગતથય ાં છે. તીથંકર પરર્ાત્ર્ાએ પણ પૂવમના ભવર્ાાં સાંયર્ પાળય ાં 

હોય છે. જેથી ક્રર્શઃ કર્મક્ષય કરી તેઓ તીથંકર નાર્ કર્મ બાાંધ ેછે. અન ેઅાંતે ર્ોક્ષ ેજાય છે. જેર્ 

બારર્ાાં ધોરણર્ાાં ભણતો બાળક પ્રથર્ ધોરણ ભણ્યા બાદ જ ધીરે્ ધીરે્ બારર્ાાં આવ ેછે. તેવી જ 

રીતે ર્ોક્ષ સ ધી પહોંચવા સાંયર્ સ્વીકારવો જ પડ ેછે. પણ સાંયર્ લીધા બાદ પણ તેને ઉત્કૃષ્ટ રીતે 

પાળવ ાં પડ ેછે. સાધ ન ાં ર્હત્ત્વ વધાર ેછે. કારણ કે ગ રૃ જ આપણને ધર્મ બતાવે છે. તે ધર્મ ધ્વારા 



દેવન ેપાર્વાનો ર્ાગમ બતાવ ેછે. અને આ સાધ  ભગવાંતો જ પરર્ાત્ર્ાનો ર્ાગમ આગળ વધારે છે. 

ર્ાટે તરે્ન ાં ર્હત્ત્વ તજનશાસનર્ાાં ઝળહળત ાં જ રહેવ ાં જોઈએ. 

 (પ) સાધ્વી :- સાધ  ભગવાંત પછી પણ જો કોઈન ાં ર્હત્વ હોય તો તે છે સાધ્વીજી 

ર્હારાજ સાહેબ. સાધ  ભગવાંતો સાંઘન ેર્ાગમ બતાવ ેછે તો સાધ્વીજી ભગવાંત તે ર્ાગમને અપનાવે 

છે તેર્જ સાધ્વીજી ભગવાંત શ્રાતવકાઓન ે તૈયાર કરે છે. સાધ્વીજી ભગવાંત શ્રાતવકાઓ દ્વારા 

ધાર્મનો ફેલાવો કર ે છે. સાધ  ભગવાંત શાસનની સેવા ર્ાટે શ્રાવકોને ર્જબૂત બનાવ ે છે. તો 

સાધ્વીજી ભગવાંત શ્રાતવકાઓને પણ ઘર્મર્ાાં ર્જબૂત બનાવી શ્રાવકોની ર્દદે રહેવા તેર્ને તૈયાર 

કર ે છે. તજનશાસનની પ્રભાવના ર્ાટે સાધ્વીજી ચગવાંતનો પણ ઘણો ફાળો હોય છે. આવાાં જ 

એક સાધ્વીજી દ્વારા તજન શાસનને કતલકાલસવમજ્ઞા શ્રી હેર્ચાંિાચાયમજીના ગ રુ હરરભિસૂરરજી 

ર્ળયા હતા. કૃષ્ણ ર્હારાજા પણ પોતાની દીકરીઓન ેએક જ પ્રશ્ન કરતાાં કે તારે દાસી થવ ાં છે કે 

રાણી જો દાસી થવ ાં હોય તો લગ્ન કર અને? જો રાણી થવ ાં હોય તો તજનશાસનની સાધ્વી બન. 

સાચા સ ખતો ત્યાાં જ પરર્ાત્ર્ા પાસે છે. આવ ાં ર્હત્ત્વ હોય છે આ પદવીન ાં કે રાજા 

ર્હારાજાઓએ પણ સાંયર્ીના ચરણોર્ાાં ઝૂાંકવ ાં જ પડ ેછે. હકીકતર્ાાં તો અત્યારે જૈન સર્ાજની 

સૌથી વધારે ર્ શ્કેલીઓ પડવાની સાંભાવના રહે છે, તો જૈન સર્ાજની ફરજ છે કે સાધ્વીજી 

ભગવાંત ર્ાટે હાંર્ેશા યોગ્ય વ્યવસ્થા રાખવાર્ાાં આવ.ે કારણક ેતેર્ના દ્વારા પણ ધર્મની પ્રભાવના 

પ ષ્કળ થાય છે. જો તેર્ને અશાતા પડ ેતો પણ તે અાંતે શાસનહીલનાન ાં જ કાયમ છે. 

 (૬) શ્રાવક :- સાધ  ભગવાંતની ગણના સવમતવરતતવાંતર્ાાં થાય છે તો શ્રાવકની ગણના 

દેશતવરતતવાંતર્ાાં થાય છે. શ્રાવક એટલે જે અાંતરાય કર્મના ઉદયે પોતે તો દીક્ષા ન લઈ શતયો હોય 

છતાાં બાર વ્રત અાંગીકાર કરી, સાધ ર્ય જીવન જીવે છે. જે સાંસારર્ાાં રહ્યો હોય પણ રર્તો ન હોય 

તેર્ છતાાં હાંર્ેશા એવી જ તવચારધારા ધરાવતો હોય કે યોગ્ય સાંજોગો પણ કેવા ઉત્તર્ કોટીના 

હોય. જૈન ઈતતહાસની ઝલક જોવા જતાાં ગણી ન શકાય તેટલાાં શ્રાવકોનાાં નાર્ો છે જેર્ણે 

શાસન ર્ાટે ફના થઈ જવાન ાં પસાંદ કય ં છે તે લગભગ બીજા કોઈએ નથી કય  ંતેર્ કહી શકાય. સાંઘ 

એ પચ્ચીસર્ો તીથંકર કહેવાય છે. અને શ્રાવકોનો સર્ાવેશ ચત ðતવધસાંઘર્ાાં થાય છે. સાધ  

સાધ્વીજી ભગવાંત ઉપદેશ દ્વારા સાંઘન ે ર્ તતતનો ર્ાગમ બતાવે છે. સર્રકત અપાવે છે. તો 

શ્રાવકોની પણ ફરજ છે. કતમવ્ય છે કે ગ રુ ભગવાંતન ે તયારેય પણ અશાતા ન પડે તેન ાં ધ્યાન 



રાખવાર્ાાં આવ.ે શ્રાવક એટલે ધર્મ શાસન આપતત્તર્ાાં કે આવે તો ર્રી જવા સ ધીની તેયારી વાળો 

હોય. શ્રાવક એટલે જેનાાં લોહીર્ાાં પણ પરર્ાત્ર્ાની વાણી એવી એકરે્ક થઈ હોય કે તે 

પરર્ાત્ર્ાની આજ્ઞાાાની બહાર તયારેય ના જાય. શ્રાવક એટલે ખૂન એવ ાં તો ધગધગત ાં હોય કે 

શાસનહીલના થાય તો તે ચૂપ બસેી ન રહ.ે શ્રાવક એટલે એ જ કે વધ  તજનર્ાંરદર બનાવવાની 

ઈચ્છારાખે, જે પોતાન ાં ધન સાતે ક્ષેત્ર ર્ાટે વધ  વાપરે. જે નીતતર્ત્તાવાળો હોય જેનાાં ઘરર્ાાં ખોટો 

રૃતપયો ન હોય તે જ સાચો શ્રાવક સાચો. શ્રાવક એટલે જે સાધ નાાં શરીરની બચાંતા સાથે સાંયર્ની 

પણ બચાંતા કર ેતે. 

 (૭) શ્રાતવકા :- શ્રાતવકા એ સાત ક્ષેત્રન  છેલ્લ  એવ ાં સાતર્ ાં ક્ષેત્ર છે. અન્ય છ ક્ષેત્રની જેર્ 

શ્રાતવકાન ાં પણ આગવ ાં ર્હત્ત્વ છે. જૈન ધર્મ પ રૃષપ્રધાન ધર્મ છે છતાાં સ્ત્રીન ાં ઘણાં ર્હત્વ જૈન 

શાસ્ત્રર્ાાં વણમવેલ છે. સ્ત્રી એ ઘરની લક્ષ્ર્ી કહેવાય, પણ આજે પતશ્ચર્ની સાંસ્કૃતતની લપેટર્ાાં 

આવેલી ભારતીય પ્રજા આ લક્ષ્ર્ીને બાજારર્ાાં લાવવા ર્ાાંગે છે. જૈન ધર્મર્ાાં સ્ત્રીન ાં ર્હત્વ છે એ 

રીતે કે કોઈપણ તીથંકર પરર્ાત્ર્ા, ચક્રવતી, વાસદેવ કે કોઈપણ વીર પ રષૃનો જન્ર્ કેવી રીત ેથશે 

? શ્રાવક ગરે્ તેટલા ઉત્તર્ કાયો કર ે પણ તેન ે શ્રાતવકા જ પીઠબળ પૂરૃ પાડે છે. શ્રાતવકાને 

શાસ્ત્રોર્ાાં રત્નક ક્ષીની ઉપર્ાાં આપી છે. ઈતતહાસર્ાાં કેટલાાંય એવા ઉદાહરણ બની ગયા છે કે 

જ્યાર ેશ્રાવકો આપતત્ત સાર્ ેકાંઈ ન કરી શકતા ત્યાર ેશ્રાતવકાએ સાર્નો કરીન ેશાસનની હીલના 

થતી બચાવી છે. શ્રાતવકા તો સ લસા જેવી જોઈએ કે જેની ગરે્ તેટલી પરીક્ષા કરવાર્ાાં આવે છતાાં 

પણ શ્રી તજનેશ્વર ભગવાંત ેબતાવ્યા ર્ાગમથી તે તવચતલતન થાય. તેર્ાાં પૂરી શ્રદ્ધા રાખે. શ્રાતવકા 

હોય તો ચાંદનબાળા જેવી કે જેણ ેપ્રભ ર્હાવીરને છ ર્ાસ ના ઉપવાસ બાદ પારણાં કરાવ્ય ાં. અન ે

પારણાં કરાવતી વખત ે પણ તેનાાં ભાવ અતતશય ઉત્તર્ હતાાં. આર્ જૈન શાસનર્ાાં શ્રાતવકાન ાં 

ર્હત્ત્વ પણ અતતશય છે. 

 આર્, આ સાતક્ષેત્રન ાં તજનશાસનર્ાાં અતતશય ર્હત્ત્વ છે, જે નીચેની પાંતતત દ્વારા 

સર્જાશે. 

     

It is not a lake;   If there are no lilies,  

   

It is not a garden    If  there are no roses. 



    Just like that  

         It is not a jin shashan 

     If there are no seven kshetras.  

તે સરોવર સરોવર નથી,      કે જ્યાાં કર્ળ નથી, 

 તે બાગ બાગ નથી,      કે જ્યાાં ગ લાબ નથી . 

          તે  જ  રીતે            તે જૈન શાસન નથી      કે જ્યાાં સાત ક્ષેત્ર નથી. 

 

વીતરાગની આજ્ઞા તવરૃદ્ધ કાાંઈ લખાય ાં હોય તો  

                                                      તત્રતવધ તત્રતવધ ''તર્ચ્છાર્ી દ તકડ્ર્ાં'' 

 

 


