
                                      ૧૦.૮ શત્રુંજયની  યાત્ાઓનરું  મહત્વ 

ધમમક્રિયાનરું ફળ ઉલ્લાસના આધારે મળે છે. ઉલ્લાસ વવના ધમમક્રિયા કરવાથી તેનરું યથાથમ ફળ મળતરું નથી. 

આથી દરેક ધમમક્રિયા ખૂબ ઉલ્લાસથી કરવી જોઈએ. ધમમક્રિયામાું જેમ ઉલ્લાસ વધાર ેતેમ ફળ વધાર.ે 

ધમમમાું ફળનો આધાર બાહ્ય ક્રિયા નવહ, કકુંતર આુંતક્રરક ઉલ્લાસ છે. ક્રિયા જેમ વધાર,ે તેમ ફળ વધાર ેએમ 

નવહ, કકુંતર ધમમક્રિયામાું જેમ ઉલ્લાસ વધાર ેતેમ ફળ વધારે.  

ધમમક્રિયાઓમાું કોન્ટીટી (સુંખ્યા)નરું મહત્ત્વ નથી, કકુંતર ક્વોવલટીનરું (=ગરણવત્તાનરું) મહત્ત્વ છે. ધમમક્રિયાઓ 

કેટલી કરી એના કરતા કેટલા ભાવોલ્લાસથી કરી એનરું મહત્ત્વ વધાર ેછે. ભાવોલ્લાસમાું દ્રવ્ય-ક્ષેત્-કાળ 

મહત્ત્વનો ભાગ ભજવે છે.  

પ્રસ્તરત શત્રુંજય તીથમનરું ક્ષેત્ એટલરું બધરું પવવત્ છે કે જેથી ત્યાું આવનારમાું શરભ ભાવોની વૃવધધ થાય છે. 

બીજા ક્ષેત્માું જેટલા ભાવ વધે તેના કરતાું શત્રુંજય તીથમમાું અવધક ભાવો વધ ેએ આરાધકોન ેઅનરભવ 

વસધધ છે. શત્રુંજય તીથમમાું દાન, જાત્ા અન ેતપશ્ચયામ કરવાનો ભાવ વધ ેછે, એટલરું જ નવહ, પણ કઠીન 

પણ તપશ્ચયામ આ તીથમમાું વવશેષ કષ્ટ વવના કરી શકાય છે એવી અનેક તપસ્વીઓન ેઅનરભૂવત થાય છે. 

શત્રુંજય તીથમમાું અવધક ભાવવૃવધધ થાય છે. આથી જ શત્રુંજય માહાત્્ય ગ્રુંથમાું કહ્યરું છે કે- ‘બીજા 

તીથોમાું જપ, તપ, વનયમ, દાન અન ેસ્વાધ્યાય કરવાથી જે પરણ્ય ઉપાજમન થાય છે તેથી દશગણું જૈન 

તીથોમાું તે તે કાયો કરવાથી થાય છે. તેનાથી અનુંતગણું પરણ્ય શત્રુંજય તીથમના દશમનમાત્થી થાય છે.’ 

આ ક્ષેત્ અનાક્રદકાળથી એટલરું બધરું પવવત્ છે કે જેથી ત્યાું આવનારાના અશરભ વવચાર-વાણી-વતમન નાશ 

પામે છે, અન ેશરભ વવચાર-વાણી-વતમન જાગ્રત થાય છે. આમેય વસવત વવનાના પવમતો પ્રાયઃ કરીન ે

પ્રદૂષણોથી મરક્ત હોય છે, તેમાુંય વળી જે પવમત ઉપર એક એક કાુંકરે અનુંત આત્માઓ ભવ્ય સાધના 

કરીન ેમરવક્તપદ પા્યા હોય તે પવમત સવામવધક પવવત્તમ હોય તેમાું તો શરું કહેવરું ? માટે જ કહ્યરું છે કે - 

તીથેષર શત્રુંજજયઃ= સવમતીથોમાું શત્રુંજય વશરોમવણ તીથમ છે. 

કામવ તકી પૂનમની યાત્ા 



ચોમાસરું પૂણમ થયા પછી પહેલી જાત્ા શત્રુંજય તીથમની કામવ તકી પૂનમના ક્રદવસ ેયાત્ા કરવાથી વવશેષ 

લાભ થાય છે. કારણ કે આ ક્રદવસ ેદ્રાવવડ અન ેવાક્રરવખલ્લ દશ િોડ મરવનઓની સાથ ેઆ તીથમ ઉપર 

મરવક્ત પા્યા છે. 

શ્રી ઋષભદેવ ભગવાનના સો પરત્ો હતા. તેમાું દ્રવવડ નામે એક પરત્ હતો. તેના દ્રાવવડ અન ેવાક્રરવખલ્લ 

નામે બ ેપરત્ો હતા. દ્રવવડ ેમોટા પરત્ દ્રવવડન ેવમવથલાનગરીનરું રાજય આપયરું, અન ેનાના વાક્રરવખલ્લન ેએક 

લાખ ગામો આપયા. પછી શ્રી આક્રદશ્વર ભગવાન પાસ ેદીક્ષા લીધી. દ્રાવવડ નાનાભાઈન ેસુંપવત્તની 

અવધક જોઈન ેઈર્ષયામથી બળવા લાગ્યો તેનાથી નાનાભાઈની ઉન્નવત સહન ન થઈ. ે આથી તેના ઉપર 

ધવેષ ધારણ કરવા લાગ્યો. વાક્રરવખલ્લન ેઆની ખબર પડતા તે પણ મોટાભાઈ ઉપર ધવેષ ધારણ કરવા 

લાગ્યો. બુંન ેપરસ્પર ધવેષભાવવાળા થઈન ેએકબીજાનરું રાજય પડાવી લેવાની તક શોધવા લાગ્યા. 

વાક્રરવખલ્લ ેવમવથલા નગરીમાું પોતાનો વનવાસ કયો. આથી દ્રાવવડ ેતેન ેકહ્યરું  ઃ તારે મારા નગરમાું રહેવરું 

નવહ. આથી વાક્રરવખલ્લ ગરસ્સામાું આવીન ેતત્કાળ પોતાના નગરમાું ચાલ્યો ગયો. પણ મોટાભાઈએ 

કરેલા અપમાનનો બદલો વાળવા સૈન્યસવહત લડવા માટે આવ્યો. નાનો ભાઈ લડવા આવે છે એ 

સાુંભળીન ેદ્રાવવડ પણ સૈન્ય લઈન ેનગરની બહાર આવ્યો. બુંન ેવચ્ચ ેખરુંખાર લડાઈ થઈ. લગાતાર સાત 

મવહના સરધી યરધધ ચાલ્યરું. તેમાું બુંન ેપક્ષાના મળીને દશિોડ સરભટોનો નાશ થયો. હાથી ઘોડા વગેરે 

પશરઓનો પણ િોડોની સુંખ્યામાું વવનાશ થયો. 

પછી વષામકાળ આવવાથી લડાઈ બુંધ થઈ. વષામકાળ પૂણમ થતાું એક વખત દ્રાવવડ ખીલેલી વનરાજીને 

જોવા મુંત્ી આક્રદ પક્રરવાર સવહત ફરવા નીકળ્યો. વનરાજી જોતાું જોતાું બઘા તાપસોના આશ્રમની 

નજીક આવ્યા. મુંત્ીની પ્રેરણાથી દ્રાવવડ રાજા તાપસોના આશ્રમમાું ગયો. બધાએ તાપસોના કરલપવતન ે

પ્રણામ કયામ. કરલપવતએ આશીવામદ આપયા. પછી અનરગ્રહ બરવધધથી વહતોપદેશ આપયો. અત્યાર ેબુંન ે

ભાઈઓ યરધધના મોરચ ેરહલેા છે એવો કરલપવતન ેખ્યાલ હતો. આથી પ્રસુંગન ેઅનરરૂપ ઉપદેશ આપતા 

કહ્યરું કે- ‘હે રાજન ! રાજય નરકને આપનારું છે. આથી રાજયલોભથી યરધધ કરવરું એ ઉવચત નથી. તેમાું 

પણ ભાઈ સાથ ેયરધધ કરવરું એ તો તમારા જેવા માટે ઘણું જ અનરવચત ગણાય. તમે યરગાદીશના પૌત્ છો. 



તમે તમારા પૂવમજોનો જરા વવચાર કરો. તમારા દાદાએ રાજય છોડયરું, વપતાએ પણ રાજય છોડયરું. જો 

રાજય અનથમનરું કારણ ન હોત તો તમારા દાદા અન ેવપતા રાજય શા માટે છોડત ? તમારા દાદાએ અન ે

વપતાએ તણખલાની જેમ રાજયનો ત્યાગ કરીન ેસુંયમનો સ્વીકાર કયો અન ેતમે બ ેબુંધરઓ પૃથ્વીના ટરકડા 

માટે લડો એ કેટલરું શરમ ભરેલરું ગણાય ! 

કરલપવતનો ઉપદેશ દ્રાવવડના હૈયા સરધી ઉતરી ગયો. વવવેકદૃવષ્ટ ખૂલી ગઈ. આથી પોતાની ભૂલ સમજાઈ. 

હૃદયમાું ભૂલ બદલ ખૂબ પક્રરતાપ થયો. પ્રવતબોધ પમાડનાર કરલપવતનો ઉપકાર માન્યો. પછી તરરત 

નાનાભાઈન ેખમાવવા માટે ચાલ્યો. મોટાભાઈન ેએકલા આવતા જોઈન ેવાક્રરવખલ્લ તેમની સામે 

આવ્યો, મોટાભાઈના પગમાું પડયો. દ્રાવવડ ેતેન ેબ ેહાથથી ઊભો કરીન ેસ્નેહથી આલલુંગન કયરું. બુંનેની 

પરસ્પર પ્રેમભરી આુંખો મળી. જે આુંખોમાુંથી અત્યાર સરધી વેરરૂપ અવગ્નના અુંગારા વરસતા હતા, તે 

આુંખોમાુંથી હવ ેપ્રેમરૂપ અમૃત વહેવા લાગ્યરું. બુંનેની આુંખોમાું ઝળહવળયાું આવી ગયા. વષો પછી બુંન ે

ભાઈઓન ેલડાઈના સ્થાનમાું પ્રેમથી મળતા જોઈન ેલોકો વવસ્મય પા્યા. 

રોતાું રોતાું નાનાભાઈએ મોટાભાઈન ેક્ષમાની યાચના કરતા કહ્યરું  ઃ ‘હ ેબુંધર ! યરધધ માટે આપની સામે 

આવીન ેમેં કરબુંધરપણું બતાવ્યરું તે બદલ મન ેક્ષમા આપો. મોટાભાઈનરું હૈયરું ખૂબ ભરાઈ આવ્યરું. બોલવા 

માગે છે પણ બોલી શકાતરું નથી. જેમ તેમ કરીન ેબોલ્યા  ઃ વાક્રરવખલ્લ ! આમાું તારી જરાય ભૂલ નથી. 

મારી જ ભૂલ છે. હર ું ઈર્ષયામથી તારી ઉન્નવત સહન કરી શક્યો નવહ. આથી આપણી વચ્ચે વેર થવાનરું મૂલ 

કારણ હર ું છર ું. આથી તરું મન ેએની ક્ષમા આપ. તન ેખમાવવા માટે જ હર ું અહીં આવ્યો છર ું. આમ બુંનેએ 

પરસ્પર ક્રદલથી ક્ષમાપના કરી.’ 

પછી વાક્રરવખલ્લ ેદ્રાવવડન ેકહ્યરું  ઃ હે વક્રડલબુંધર ! હવ ેઆ બુંન ેરાજયનો આપ સ્વીકાર કરો. દ્રાવવડ ેકહ્યરું 

 ઃ અત્યાર સરધી હર ું અજ્ઞાનરૂપ અુંધકારમાું અથડાતો હતો, પણ હવ ેમન ેજ્ઞાનરૂપ પ્રકાશ મળી ગયો છે. 

આથી હવ ેમારું રાજય પણ મારે જોઈતરું નથી તો તરું બુંન ેરાજયની વાત ક્યાું કર ેછે ! મારું મન હવ ેત્યાગ 

માગે જવા ઉત્કુંક્રઠત બન્યરું છે. હવે તરું જ બુંન ેરાજયનો સ્વીકાર કર. વાક્રરવખલ્લ બોલ્યો  ઃ તો પછી મારે 

પણ આ રાજયથી સયરું. જે માગે આપ ચાલવા તૈયાર થયા છો એ જ માગે હર ું પણ આપની સાથ ેજ 



ચાલીશ. પછી બુંનેએ પોતપોતાના પરત્ન ેરાજય આપીન ેદશ િોડ પરરષોની સાથ ેતે કરલપવતની પાસ ે

તાપસ વ્રતનો સ્વીકાર કયો. બધા કુંદમૂલ વગેરેનો આહાર કરતા હતા. ગુંગાનદીમા સ્નાન કરતા હતા. શ્રી 

આક્રદનાથનો જાપ અન ેધમમકથા વગેરેથી ક્રદવસો પસાર કરતા હતા. આ પ્રમાણ ેલાખ વષમ સરધી ત્યાું રહીન ે

સાધના કરી. 

એક વખત નવમ-વવનવમના વવદ્યાધર બ ેવશર્ષયો વવદ્યાના બળ ેઆકાશમાું ઊડી ત્યાું આવ્યા. દ્રાવવડ અને 

વાક્રરવખલ્લ વગેર ેતાપસોએ તેમને પ્રણામ કયામ. મરવનઓએ બધાન ેધમમલાભ આપયો. પછી દ્રાવવડ ેપૂછયરું 

 ઃ હે ભગવન ! આપ ક્યાું પધારી રહ્યા છો ? મરવનઓએ જવાબ આપયો  ઃ અમે શ્રી શત્રુંજય તીથમની 

યાત્ા કરવા જોઈએ છીએ. દ્રાવવડ ેશત્રુંજય તીથમનરું માહાત્્ય પૂછયરું એટલ ેમરવનઓએ તેમને શત્રુંજયનરું 

માહાત્્ય જણાવ્યરું. શત્રુંજયનરું અનરપમ માહાત્્ય જાણીન ેબધા તાપસો તીથમની યાત્ા કરવા ઉત્કુંક્રઠત 

બન્યા. આથી બધા તાપસોએ મરવનઓની સાથ ેશ્રી શત્રુંજય તરફ ચાલવા માુંડયરું. મરવનઓએ તેમને સાધર 

ધમમનો ઉપદેશ આપયો. આથી તેમણ ેતાપસવ્રતનો ત્યાગ કરી સાધરઓના પાુંચ મહાવ્રતો સ્વીકાયામ. 

અનરિમે બધા શ્રી શત્રુંજય પાસ ેઆવી પહોંચ્યા. તીથમ જોઈન ેબધા ખૂબ ર્હમષત બની ગયા. ત્યાું શ્રી 

આક્રદનાથ આક્રદના લબુંબોના દશમન કયાું. બધાએ માસખમણ કયરું. માસખમણના અુંતે વવદ્યાધર મરવનઓએ 

તેમન ેકહ્યરું  ઃ આ તીથમની સેવાથી તમારા બધાનાું અનુંતકાળથી એકઠાું થયેલાું બધાું કમોનો ક્ષય થઈ જશે. 

આથી તમે બધા સુંયમ-તપમાું તત્પર બનીન ેઅહીં જ રહો. આમ કહીન ેવવદ્યાધર મરવનઓ બીજે ચાલ્યા 

ગયા. 

દ્રાવવડ અન ેવાક્રરવખલ્લ વગેર ેદશિોડ મરવનઓ ત્યાું રહીન ેવવવવધ પ્રકારનો તપ વગેર ેસાધના કરવા 

લાગ્યા. અુંતે માસખમણ કરીને કામવ તક સરદ પૂનમના ક્રદવસ ેવનવામણ પા્યા. ભરતચિવતીના વનવામણ 

પછી પૂવમકઢરોડ વષો જતાું ું આમનરું વનવામણ થયરું. આમ કામવ તક પૂનમના ક્રદવસ ેશ્રી શત્રુંજય તીથમ ઉપર 

દ્રાવવડ અન ેવાક્રરવખલ્લ દશ િોડ મરવનઓ સાથ ેમરવક્તએ ગયા હોવાથી કામવ તક સરદ પૂનમના ક્રદવસ ેશ્રી 

શત્રુંજય તીથમની યાત્ા કરવાથી વવશેષ લાભ થાય. આ ક્રદવસ ેતપ વગેર ેધમમ કરવાથી વવશેષ ફળ મળ.ે 

આસો પૂનમનો મવહમા 



શ્રી નેવમનાથ ભગવાનના સમયની વાત છે. જરાકરમારના મરખથી ધવાક્રરકાના દાહનો અને કૃર્ષણની 

વસ્થવતનો  વૃત્તાુંત સાુંભળીને પાુંચ પાુંડવોન ેવૈરાગ્ય થયો છે. આથી પાુંડવો દીક્ષા લેવાની ભાવનાવાળા 

થયા છે. આથી શ્રી નેવમનાથ ભગવાનના આગમનની રાહ જોવા લાગ્યા. ભગવાને પાુંડવોન ેપ્રવતબોધ 

પમાડવા હવસ્તનાપરર મોકલ્યા છે. શ્રી ધમમઘોષસૂક્રર હવસ્તનાપરર પધાયામ એટલ ેપાુંડવો વુંદના કરવા અન ે

ધમોપદેશ સાુંભળવા ગયા છે. આચાગમ ભગવુંત ેકહ્યરું  ઃ પૂવમભવમાું તમે પાુંચેય બુંધરઓ હતા. ચાક્રરત્ 

લઈન ેસમાવધથી મરીને અનરત્તર દેવ થયા હતાું. ત્યાુંથી ચ્યવીને હમણાું પાુંડરપરત્ો થયા છો. પછી પરત્ન ે

રાજયગાદી ઉપર સ્થાવપત કરીને દ્રૌપદી અન ેકરુંતી સવહત પાુંડવોએ દીક્ષા લઈ સુંયમની સરુંદર આરાધના 

કરવા લાગ્યા. એકવાર પાુંડવોએ ગરર મહારાજન ેપૂછયરું. જો આપની અનરજ્ઞા હોય તો અમારી શ્રી 

નેવમનાથપ્રભરન ેવુંદન કરવા જવાની ભાવના છે. ગરરએ અનરજ્ઞા આપી. પછી પાુંડવોએ પૂછયરું  ઃ હમણાું 

પ્રભરજી ક્યાું વબરાજમાન છે ? ગરરએ કહ્યરું  ઃ વનવામણ સમયન ેનજીક જાણીન ેહમણાું રૈવતક પવમત ઉપર 

પધાયામ છે. પાુંડવોએ પ્રભરન ેવુંદન કરવા તે જ ક્રદવસ ેરવૈતક પવમત ઉપર પધાયામ છે. પાુંડવોએ પ્રભરન ેવુંદન 

કરવા તે જ ક્રદવસ ેરૈવતક તરફ વવહાર કયો. માસખમણના પારણાના ક્રદવસ ેહવસ્તકલ્પનગર ેઆવ્યા. 

નગરમાું પ્રવેશ કરતી વખતે તેઓ પરસ્પર પ્રીવતથી કહેવા લાગ્યા કે રૈવતક (વગરનાર) અહીંથી ૧ર યોજન 

દૂર છે. આપણ ેકાલ ેપ્રાયઃ ત્યાું પહોંચી જઈએ. જેથી પારણું આજે ન કરતાું આવતીકાલ ેપ્રભરજીનાું દશમન 

કરીન ેકરવરું, એવો અવભગ્રહ લીધો. પછી થોડી જ વારમાું સાુંભળ્યરું કે પ્રભરજી વનવામણ પા્યા. પછી ત્યાુંથી 

સીધા વસધધાચલ આવીન ેઅનશન સ્વીકાયરું. આસો સરદ-પૂનમના ક્રદવસ ેસવમ કમમનો ક્ષય કરીન ેવીસ િોડ 

મરવનઓની સાથ ેમરવક્તપદને પા્યા. આ ક્રદવસ ેકરુંવતમાતા પણ મરવક્તપદને પા્યા અન ેદ્રૌપદી પાુંચમા 

દેવલોક ેગઈ. આ રીત ેપૂનમના ક્રદવસ ેશત્રુંજયનરું શરણું સ્વીકારી ર૦ િોડ મરવનવરોએ આત્મ કલ્યાણ 

સાધ્યરું. 

ફાગણ સરદ તેરશની યાત્ા 

સમસ્ત જૈનોમાું શત્રુંજયની યાત્ાનરું ઊંચરું મહત્ત્વ સ્વીકારેલરું છે. જયાું અનુંતા મરવનવરો મોક્ષ ેગયા છે. 

જયાું પાપી આત્માઓ પણ પાવન બની શે્રયઃ સાધ ેછે. વતથુંચો અન ેપશર-પુંખીઓ પણ સધગવતને પામે 



છે તેવા શત્રુંજય વગક્રરરાજની ૩ યાત્ાઓનરું સવવશેષ મહત્ત્વ છે. તે પૈકી ફા.સર.૧૩નરું અવત મહત્ત્વ એટલા 

માટે છે કે શ્રી ભગવાન નેવમનાથના શાસનકાળમાું શ્રી કૃર્ષણ મહારાજાના પરત્ શાુંબ અને પ્રદ્મરનકરમાર 

આક્રદ સાડા આઠ કરોડ મરવનવરો સાથ ેમોક્ષ ેપધાયામ છે. તે ભાડવાના ડરુંગર ઉપર અનશન સ્વીકારી છેલ્લ ે

વસવધધગવતને પા્યા છે. આ પવવત્ જગ્યા ઉપર સાધનાના પવવત્ પરમાણઓ પથરાયેલાું છે. 

ગામ ેગામના ચતરમવ વધ શ્રી સુંઘ વવશાળ સુંખ્યામાું છ ગાઉની યાત્ા કરવા પધાર ેછે. વહેલી સવારથી 

તળેટી ચડવાનરું ચાલર કરી મોટી પોળ આક્રદનાથ દાદાના દશમન-વુંદન કરીન ેરામપોળની બારીથી નીકળી 

આપણી જમણી બાજરએથી ઉતરવાનરું ચાલર કર ેછે અન ેત્યાું શરૂમાું જ સોખરી નામની ટેકરી છે. તેના 

ઉપર દેવકીજીના છ પરત્ોની દેરી છે. ત્યાું નમસ્કાર કરી, આગળ ચાલતાું- અડધો ગાઉં ગયા પછી 

ઉલકાજલ નામનરું સ્થાન આવે છે. ત્યાું દાદાના પ્રક્ષાલનરું પાણી આવ ેછે અન ેત્યાું આક્રદનાથ પ્રભરના 

પગલાું નાની- દેરીમાું છે. ત્યાુંથી આગળ પોણો ગાઉં ચાલતાું ચુંદન (વચલ્લાણ) તલાવડી આવ ેછે. આ 

સ્થાન ેશ્રી અજીતનાથ ભગવાન તથા શ્રી શાુંવતનાથ ભગવાનના પગલાની બે દેરીઓ છે. આ સ્થાન ે

દુંતકથા પ્રમાણ ેબુંન ેભગવુંતો ચોમાસરું રહ્યા હતા. તેની યાદગીરી માટે સામ સામે દેરીઓ સ્થાપન કરેલી 

હતી. પરુંતર કાળિમે શ્રી નુંદીષમણ મરવન આ વગક્રરરાજની જાત્ા માટે આવ્યા અન ેતેઓ ચૈત્યવુંદન કરવા 

બેઠાું ત્યાર ેદેરીન ેપરુંઠ થતાું આશાતનાના ભયે, તેઓએ બુંને પરમાત્માની શરધધ ભાવથી સ્તરવત કરી અન ે

બુંન ેદેરીઓ ખસીન ેજોડ ેજોડ ેથઈ ગઈ એવરું સુંભળાય છે.  

ત્યાું યાવત્કો ચૈત્યવુંદન અન ે૧ર-૯-૮ લોગસ્સનો કાઉસ્સગ્ગ કરી આગળ વધ ેછે અન ેપછી માઈલ જેટલરું 

ચાલતા ભાડવો ડરુંગર આવ ેછે અન ેઆ વશખર પર ફાગણ સરદ-૧૩ની જાત્ાનરું મહત્વ રહેલરું છે. અહીં પણ 

ચૈત્યવુંદન/કાઉસ્સગ્ગ કરવાનો હોય છે અન ેએવો ધન્ય ક્રદવસ ક્યાર ેઆવ ેકે આપણન ેપણ આ 

વસધધભૂવમ ઉપર અનશન કરી મોક્ષ ેજવાનરું બન.ે 

ચૈત્ી પૂનમની યાત્ા 

શ્રી ઋષભદેવસ્વામીના પ્રથમ ગણધર શ્રી પરુંડરીકજી ચૈત્ી પૂનમન ેક્રદવસ ેએ પવમત ઉપર મોક્ષ ેગયા જેથી 

એ પવમતનરું નામ પરુંડરીકવગરી કહેવાય છે.  



એકવાર શ્રી ઋષભદેવસ્વામી છદ્મસ્થપણ ેવવહાર કરતાું પરક્રરમતાલની સમીપ ેશરકલમરખ ઉદ્યાનમાું આવ્યા 

છે. ત્યાું પ્રભરન ેકેવલજ્ઞાન ઊપન્યર છે. ત્યાર ેઈન્દ્રાક્રદક દેવોએ મળી સમવસરણની રચના કરી છે. સેવક ે

આવી ભરત રાજાન ેપ્રભરન ેથયલેા કેવલજ્ઞાનની વધામણી આપી છે. તે સાુંભળી ભરત રાજા ઘણો હષમ 

પા્યા છે.  

તે વખતે ભરત રાજા વવનય-વવવેક સાચવી ત્ણ પ્રદવક્ષણા દઈ વવવધપૂવમક વુંદના કરી યથાયોગ્ય સ્થાનકે 

બેઠા છે. ત્યાું ભગવાન ેધમોપદેશ દીધો. તે સાુંભળી ભરત રાજાએ શ્રાવકનો ધમમ આદયો, અન ેભરતના 

પરત્ ઋષભસેન જેમનરું જ બીજર ું નામ પરુંડરીક હતરું, તેમણ ેબીજા ઘણા પરત્ પૌત્ાક્રદક સાથ ેચાક્રરત્ લીધરું 

હતરું. ભગવાન ેચતરમવ વઘ સુંઘની સ્થાપના કરી, ચોરાશી ગણધર સ્થાપયા, તેમાું પ્રથમ ગણધર શ્રી 

પરુંડરીકજીન ેથાપયા. 

હવ ેપરુંડરીક ગણધર શ્રી ઋષભદેવજીની સાથ ેશરધધ ચાક્રરત્ પાલતા વવચરવા લાગ્યા. કેટલાક કાલ પછી 

ભગવાન સવમ પક્રરવાર સવહત શ્રી વસધધાચલતીથ ેરાયણવૃક્ષ તળે સમોસયામ. ત્યાું ઈંન્દ્રાક્રદક દેવતા વુંદવા 

આવ્યા. તેમની આગળ તથા શ્રી પરુંડરીકાક્રદક મરનીશ્વરોની આગળ શ્રી શત્રુંજય તીથમનો મવહમા કહ્યો તથા 

એ તીથમ ઉપર શ્રી પરુંડરીક ગણધરને મોક્ષપ્રાવપત થશ ેએમ કહ્યરું. વળી કહ્યરું કે હે ભવ્ય જીવો ! એ તીથમ 

અનાક્રદકાળનરું શાશ્વતર છે. અહીં અનુંતા તીથુંકર, અનુંતા મરનીશ્વર કમમ ખપાવી વસવધધ પા્યા છે, અન ે

અનુંતા પામશે. અભવ્ય જીવ તો પ્રાયઃ એ તીથમન ેનજરે પણ ન દેખે. વળીં આ અવર્સમપણીમાું એ તીથમ 

વવશેષપણે પરુંડરીક એવા નામે પ્રવસધધ થશ.ે ઈત્યાક્રદક પ્રકારે તીથમનો મવહમા કહીન ેભગવાને વવહાર કયો. 

હવ ેપરુંડરીકજી પાુંચ કોડી સાધરના પક્રરવાર સવહત ગ્રામાનરગ્રામ વવહાર કરતા સોરઠ દેશમાું આવ્યા. ત્યાું 

તેમન ેવાુંદવાન ેઅનેક રાજા, શેઠ, સેનાપવત પ્રમરખ ઘણા જ લોકો આવ્યા. ગરરએ પણ યથાયોગ્ય 

ધમમદેશના આપી. તે અવસરમાું કોઈક સ્ત્ી લચુંતાતરર થતી થકી મહાદરઃખી એવી પોતાની વવધવા પરત્ીન ે

સાથ ેલઈન ેત્યાું આવી અન ેપરુંડરીક ગણધરન ેનમસ્કાર કરી પૂછવા વાગી કે, હે મહારાજ ! આ કન્યાએ 

પૂવમભવમાું શરું પાપ કયરું હશ,ે કે જે થકી એનો વવવાહ કરતાું હસ્તમેળાપની વેળાએ જ એનો સ્વામી મરણ 

પા્યો ? ત્યાર ેચાર જ્ઞાનના ધરનાર ગણધરજી કહેવા લાગ્યા કે હે મહાનરભાવ ! અશરભ કમમનરું જ ફળ 



થાય. સવમ જીવ પોતાનાું જ પૂવમકૃત શરભાશરભ કમમનાું ફળ પામે છે, બીજા તો વનવમત્ત માત્ છે, માટે એના 

પૂવમના ભવન ેહર ું કહર ું છર  તે સાુંભળ. 

જુંબૂધવીપ ેપૂવમ મહાવવદહે ેચુંદ્રકાુંતા નામની નગરીને વવષ ેસમરથલસુંહ નામે રાજા હતો. તેન ેધારણી નામે 

રાણી હતી. તે જ નગરમાું એક મહાધનવુંત પરમશ્રાવક ધનવાહ નામે શેઠ રહેતો હતો. તેને એક ચુંદ્રશ્રી 

અન ેબીજી વમત્શ્રી નામે બ ેસ્ત્ીઓ હતી. 

એક ક્રદવસ ેચુંદશ્રી કામવવકારને વશ થઈ થકી મયામદા મૂકી, પોતાની શોક્ય વમત્શ્રીનો પવત પાસ ેજવાનો 

વારો હતો તેનરું ઉલ્લુંઘન કરી પોત ેસ્વામી પાસ ેઆવી. ત્યાર ેતેન ેસ્વામીએ કહ્યરું કે આજ તો તારો વારો 

નથી, માટ ેમયામદા મૂકીને કેમ આવી ? તે સાુંભળી ચુંદશ્રી કામવશ થતી કહેવા લાગી કે એમાું શાની 

મયામદા ? ત્યાર ેશેઠે કહ્યરું કે, કરલવુંતને મયામદા છોડવી યરક્ત નહીં. તે સાુંભળી ચુંદ્રશ્રી અસુંતરષ્ટ થઈ રોષ ે

ભરાતી થકી મવલન પક્રરણામે મરખ વવલખરું કરીન ેવમત્શ્રી ઉપર ઘણો જ ધવેષ કરવા લાગી. 

કેટલાક ક્રદવસ પછી તે ચુંદ્રશ્રીએ પોતાના વપતાને ઘેર આવીન ેમુંત્, યુંત્, તુંત્, કામણ, ટરુંમણ કરીન ે 

વમત્શ્રીના શરીરમાું ડાકણનો પ્રવેશ કરાવ્યો. તેથી વમત્શ્રીના શરીરની સવમ શોભા જતી રહી. તે જોઈ 

સ્વામી પણ વમત્શ્રીન ેત્યાગી ચુંદ્રશ્રીન ેવશ થઈ ગયો. પાછળથી સ્વામીએ પણ કેટલાએક ક્રદવસ ેતે સ્વરૂપ 

જાણ્યરું, તેથી તેણ ેચુંદ્રશ્રીન ેપણ ત્યાગી દીધી. હવ ેચુંદ્રશ્રી શ્રાવકધમમ પાલતી થકી પણ તે પાપ ખપાવ્યાું 

વવના જ મરણ પામીન ેઆ તારી પરત્ીપણ ેથઈ છે. એણ ેપૂવમ ભવમાું વમત્શ્રીન ેપવતનો વવયોગ પાડયો 

તેથી એ વવષકન્યા થઈ છે એને સ્વામીનો સ્પશમ તો દૂર રહ્યો, પણ સ્વામી એનરું મરખ જોવાની પણ ચાહના 

ન કર ેએવરું કમમ એન ેઉદય આવ્યરું છે. એ પૂવમકૃત કમમના ઉદયથી દરઃવખયારી થઈ છે માટે કમમની ગવત વવવચત્ 

છે. 

ત્યાર ેફરી તેની માતાએ કહ્યરું કે, હે સ્વામી ! સ્વામીના વવરહથી પીડાતી થકી આજે એણે વૃક્ષની ડાલન ે

વવષ ેફાુંસો ખાઈન ેમરવા માુંડયરું હતરું, તેન ેફાુંસાથી છોડાવીન ેહર ું આપની પાસ ેલઈ આવી છર ું, માટે આપ 

કૃપા કરીન ેએન ેસવમ દરઃખથી વવમરક્ત કરનારી એવી દીક્ષા આપો. ગરર બોલ્યા કે- આ તારી પરત્ી દીક્ષા 



લેવાન ેઅયોગ્ય છે. ત્યાર ેમાતાએ કહ્યરું કે હ ેમહારાજ ! એને જે ધમમ કરવા યોગ્ય હોય તે બતાવો. ગરર 

બોલ્યા કે હે ભદ્રે ! એન ેચૈત્ શરદ પૂનમનરું આરાધન કરાવો, કે જે થકી એના અશરભ કમમનો વવલય થાય. 

પછી કન્યાએ કહ્યરું કે હે મહારાજ ! તમે મન ેએનો વવવધ બતાવો. ત્યાર ેપરુંડરીક ગણધર બોલ્યા કે ચૈત્ સરદ 

પૂનમન ેક્રદવસ ેશરભ ભાવથી ઉપવાસ કરવો, તથા શ્રી ભગવુંતના દેરાસર ેજઈ પૂજા કરવી, સ્નાત્ મહત્સવ 

કરવો, સવમ દેરાસર ેવાુંદવા જવરું, ગરરની પાસ ેચૈત્ી પૂનમનરું પ્રવચન સાુંભળવરું, દીન હીન જનોન ેદાન 

આપવરું, તે ક્રદવસ ેવશયળ પાલવરું, જીવની રક્ષા કરવી, મોતીથી અથવા ચોખાથી પાટ ઉપર વવમલવગરીના 

સ્થાપના કરીન ેતેની મોટી પૂજા કરવી, ગરરની પાસ ેપાુંચ ેશિસ્તવ ેદેવ વાુંદવા. દશ, વીશ, ત્ીશ, ચાળીશ, 

પચાસ લોગસ્સના કાઉસ્સગ્ગ કરવા. સ્તવન પણ કહેવાું. બ ેટુંક પક્રડક્કમણાું કરવાું.  

ઈત્યાક્રદક ક્રદન રાવત્નાું કતવ્યમ કરવાું. પછી પારણાન ેક્રદવસ ેમરવનમહારાજન ેવહોરાવીન ેપોત ેપારણું કરવરું. 

એવી રીત ેપુંદર વષમ તપસ્યા કરવી. તપસ્યા પૂણમ થયેથી શવક્ત પ્રમાણ ેઉજમણું કરવરું. એથી જે દક્રરદ્રી હોય 

તે ધનવાન થાય. પરત્, કલત્, સૌભાગ્ય, યશ, કીવ ત વધ.ે દેવતાનાું સરખ અન ેમોક્ષનાું સરખ પામે. વળી 

સ્ત્ીન ેસ્વામીનો વવયોગ ન થાય. રોગ, શોક, વવધવાપણું, મૃતવત્સાપણું ઈત્યાક્રદ દોષોનો નાશ થાય. 

વળી વવષકન્યાપણું તથા ભૂત-પ્રેત, શાક્રકની, ડાક્રકની આક્રદકના સવમ દોષ વવલય પામે. જે પ્રાણી ભાવે કરી 

ચૈત્ી પૂનમનરું આરાધન કર,ે તે પ્રાણી મોક્ષનાું સરખ પામે. 

એવી પરુંડરીક ગણધરની વાણી સાુંભળીન ેતે કન્યા હષમવુંત થઈ કહેવા લાગી કે હ ેમહારાજ ! એ તપ હર ું 

કરીશ. એમ ગરર પાસ ેતપ અુંગીકાર કરી માતા-વપતા સવહત ગરરને નમસ્કાર કરી પોતાને ઘેર જઈ તે 

ક્રદવસ આવ્યેથી ચૈત્ી પૂનમનરું આરાધન કયરું. તપ પૂણમ કરી ઉજમણું કયરું. શ્રી વસધધાકચલજીની યાત્ા કરી, 

શ્રી ઋષભદેવસ્વામીનરું ધ્યાન ધરતી રહી. છેવટ ેઅનશન કરી આયર પૂણમ થય ેસૌધમમ દેવલોક ેદેવતાપણ ે

જઈ ઉપની. ત્યાું દેવતા સુંબુંધી ભોગ ભોગવી આયર પૂણમ કરી મહાવવદેહન ેવવષ ેસરકચ્છ વવજય ેવસુંતપરર 

નગરમાું નરચુંદ્ર રાજાના રાજયન ેવવષ ેતારાચુંદ શેઠની તારા નામે ભાયામની કૂખે પરત્પણ ેઉપજશે. તેનરું 

નામ પૂણમચુંદ્ર થશ.ે તે બહોંતેર કલાએ પક્રરપૂણમ થશ,ે પુંદર કોડી દ્રવ્ય પામશે, પુંદર સ્ત્ીઓ અન ેપુંદર પરત્ 



પામશે. ઈત્યાક્રદક ઘણાું સરખ ભોગવશ.ે વળી તે ભવમાું પણ ચૈત્ી પૂનમનરું આરાધન કરશે. છેવટે 

જયસમરદ્ર ગરરની પાસ ેદીક્ષા લઈ ચાક્રરત્ પાળી મોક્ષ ેજશે. 

એમ જ ચૈત્ી પૂનમનરું તપ કરતાું ઘણા જીવ મોક્ષ ેગયા છે. વળી શ્રી કૃર્ષણના પરત્ શાુંબ, પ્રદ્યર્ન, દશરથનો 

પરત્ ભરત, શરકનામે મરવનરાજ, શૈલકજી, પુંથકજી, રામચુંદ્ર, દ્રાવવડ રાજા, નવ નારદ, પાુંચ પાુંડવ એ 

સવમશ્રી વસધધાચલ ઉપર મોક્ષ ેગયા છે. વળી ચૈત્ી પૂનમને ક્રદવસ ેઉપવાસ કરીન ેજે પ્રાણી શ્રી વસધધાચલ 

તીથમની યાત્ા કર ેતે પ્રાણી નરક, વતયુંચની ગવતનો વવચ્છેદ કર.ે ચૈત્ી પૂનમન ેક્રદવસ ેમાુંત્ાક્ષર ેપવવત્ 

સ્નાત્જલ ગ્રહણ કરીન ેઘરને વવષ ેછાુંટ ેતેના ઘરમાું મરકી પ્રમરખ ઉપદ્રવ ન થાય. સવમદા છાુંટે છત ેપ્રાણી 

ઋવધધ વૃવધધ સરખ સુંપદા પામે. શરભ ભાવથી આરાધતાું મુંગલ માલા વધ.ે મોક્ષનાું સરખ પામે. 

શ્રીનુંદીશ્વર ધવીપન ેવવષ ેશાશ્વતા ભગવાન પૂજયા થકી જે પરણ્ય થાય, તે થકી અવધક પરણ્ય ચૈત્ શરક્રદ 

પૂનમન ેક્રદવસ ેશત્રુંજય તીથમ ઉપર ભગવાનની પૂજા કરવાથી થાય. જે મનરર્ષય અન્ય સ્થાનકે રહ્યો થકો 

પણ ચૈત્ી પૂનમન ેક્રદવસ ેશ્રી ઋષભદેવજીની તથા પરુંડરીક ગણધરની પૂજા કર,ે તે દેવતાની પદવી પામે 

અન ેજો વવમલાચલ ઉપર રહ્યો થકો ભવક્ત કર,ે તો ઘણું જ ફલ પામે, તેમાું તો કહેવરું જ શરું ? તથા ચૈત્ી 

પૂનમન ેક્રદવસ ેજે દાન આપીએ, તપસ્યા કરીએ, ધ્યાન ધરીએ, સામાવયક કરીએ, વજનપજૂા કરીએ, તે 

સવમ ધમમ કાયમ, પાુંચ કોડી ગરણાું ફલનાું આપનાર થાય. જે પ્રાણી શરધધ વવવધએ ચૈત્ી પૂનમનરું આરાધન કર ે

તે જીવ પોતાને સ્થાનકે બેઠો થકો ભાવના ભાવતો પણ તીથમયાત્ાનરું ફલ પામે છે. 


