
                     ૧૧.૮ પ્રભ ુમહાવીરનો ગણધરવાદ એક ચ િંતન 

 રમ તીર્થપતત ભગવાન મહાવીર સ્વામીના અનુયાયીઓ પ્રભુવીરના ઉપદેશ, સિંદેશ કે આદેશન ે

માનનારો, સ્વીકારનારો બહુ મોટો વગથ લાખોની સિંખ્યામાિં રહેલો છે. જગતના જીવમાત્રના કલ્યાણ માટ ે

કેવળ જ્ઞાનના પ્રકાશમાિં જે સત્ય જણાયુિં તે જ જણાવયુિં છે. જે દૃતિ, જ્ઞાન અન ેઆ ારની તવભાવનામાિં 

આત્મ તહતકર અનેકાિંત સભર નય-તનક્ષેપ-પ્રમાણર્ી યુક્ત જ બોલ્યા છે. જે તેઓની પ્રત્યેક ઘટનામાિં 

પ્રગટ ર્ાય છે તે પહલેિં પૂવથ તવગતો જાણી લઈએ. 

આજર્ી ર૬૦૯ વર્ષો પહલેાિં ભગવાન મહાવીર સ્વામીનો આત્મા દેવલોકમાિંર્ી અર્ષાઢ સુદ-૬ના દદવસ ે

માતાની કુક્ષીમાિં અવતયો, તે ચ્યવન કલ્યાણક કહેવાયુિં, તેના પછી  ૈત્ર સુદ-૧૩ દદવસ ેનવ માસ અન ે

સાત દદવસ ર્યા પછી તેમનો જન્મ ર્યો. તે જન્મ કલ્યાણક કહેવાયુિં, તે આજે બધા સ્ર્ાનોમાિં ઉજવાય 

છે. તેનો ઉત્સાહ ખૂબ હોય છે. તેના પછી ૩૦ વર્ષથની ઉંમરમાિં માગસર વદ-૧૦ના દદવસ ેયુવા 

અવસ્ર્ામાિં પ્રભુ મહાવીર ેદીક્ષા લીધી. તે દીક્ષા કલ્યાણક કહેવાયુિં. ૧ર૧/ર વર્ષથ સુઘી ઘોર સાધના કરતાિં 

ઘણા કિો, ઉપસગો અન ેપદરર્ષહોન ેસમતાપૂવથક સહન કરતાિં કરતાિં પ્રભુ સાધનાની પરાકાિાએ પહોં ીન ે

જ િં તભકા ગામની બહાર ઋજુવાતલકા નદીના કાિંઠ ેઆવયા. 

આજર્ી રપ૬૦ વર્ષથ પૂવ ેવૈશાખ સુદ-૧૦ના દદવસ ેબપોરના  ોર્ા પ્રહરમાિં (લગભગ ૪ કલાક)ે નદીની 

ધૂળ એકદમ ગરમ ર્યેલી હતી. ઉપર સૂયથની ભયિંકર ગરમી હતી, પગની ની ેની જમીન પણ ભગવાનના 

શરીરને તપાવતી હતી. ભગવાનન ેબ ેદદવસર્ી  ોતવહારા ઉપવાસ હતા. તે સમય ેભગવાન ઋજુવાતલકા 

નદીના કાિંઠ ેવૈયાવ ત્ય  ૈત્યની પાસ ેશ્યામક નામના ગાર્ાપતતના ખેતરમાિં ઉત્તરા ફાલ્ગુન નક્ષત્રમાિં 

શાલવ ક્ષની ની  ેગોદોહીકા આસનમાિં (ગાયન ેદોહવા બેસ,ે એવી મુદ્રામાિં) ભયિંકર ગમીને સહન કરતાિં 

કરતાિં શુકલ ધ્યાનમાિં લીન હતા, ત્યાર ે ોર્ા પ્રહરમાિં ભગવાનન ેકેવલજ્ઞાનની પ્રાતતત ર્ઈ. આ કેવલજ્ઞાન 

કલ્યાણક કહેવાયુિં. ત્યાર પછી સમવસરણની ર ના ર્ઈ. પ્રભુએ તીર્થન ેનમસ્કાર કરી ત્યાિં તબરાજમાન 

ર્ઈ ૪૮ તમતનટ સુધીધમથ દેશના આપી. ત્યાિં માણસો પણ હતા, છતાિં કોઈએ દીક્ષા ન લીધી, તેર્ી 

ભગવાનની પ્રર્મ દેશના તનષ્ફળ ગઈ. ભગવાન મહાવીર પોતાના જ્ઞાનમાિં જાણતા હતા કે મારી પ્રર્મ 



દેશના તનષ્ફળ જશે, છતાિં પણ દેશના આપવાનુિં કારણ એ છે કે કેવલજ્ઞાન ર્યા પછી તીર્ંકર ભગવાનન ે

૪૮ તમતનટ સુધી દેશના આપવાનો આ ાર છે. દેશના તનષ્ફળ ર્યા બાદ વૈશાખ સુદ-૧૦ની સાિંજે જ 

ભગવાન મહાવીર ેપાવાપુરી તરફ ૧ર યોજન એટલ ે૧પ૩ દક.મી.નો ઉગ્ર તવહાર કયો. પ્રભુશાસનની 

સ્ર્ાપના માટે ભયિંકર કિ સહન કરીન ે૧પ૩ દક.મી.નો તવહાર કરી પાવાપુરી પહોંચ્યા. અન ેપાવાપુરીની 

નજીકમાિં જ રહેલા મહાસને વનમાિં આવયા. 

ઈન્દ્રભૂતત ગૌતમ આદદનુિં આગમન ઃ   

પાવાપુરીની બહાર વૈશાખ સુદ-૧૧ના દદવસ ેદેવોએ ફરીર્ી સમવસરણની ર ના કરી. ત્યાિં ભગવાનની 

ધમથદેશના સાિંભળવા હજારો લોકો અન ેદેવ-દેવીઓ જઈ રહ્યા હતા. તે વખતે પાવાપુરીમાિં સોતમલ 

બ્રાહ્મણોએ મહાયજ્ઞનુિં આયોજન કયુ ંહતુિં. તેમાિં ગોબર ગામના તનવાસી ઈન્દ્રભુતત વગેરે ૧૧ મુખ્ય 

દિયાકાિંડી બ્રાહ્મણ પિંદડતોન ેઆમિંત્રણ આતયુિં હતુિં. એક બાજુ કેટલાય લોકો યજ્ઞમાિં જઈ રહ્યા હતા. તો 

બીજી બાજુ કેટલા લોકો અને દેવ-દેવીઓ ભગવાન મહાવીરના સમવસરણ બાજુ જઈ રહ્યા હતા. દેવ-

તવમાનર્ી આખુિં આકાશ ઘેરાયેલુિં હતુિં. ઈન્દ્રભૂતત ગૌતમ મનમાિં તવ ારતા હતા કે  દેવો યજ્ઞમિંડપમાિં 

આવશે, પણ જયાર ેતેઓ યજ્ઞ મિંડપ છોડી સમવસરણ તરફ જવા માિંડ્યા, ત્યાર ેમારાર્ી પણ વધાર ેજ્ઞાની 

સવથજ્ઞ આવયા છે. એવુિં બીજા પાસરે્ી જાણી આશ્ યથ અને અતભમાનર્ી તવ ાર કરવા લાગ્યા કે મારાર્ી 

બીનો કોઈ સવથજ્ઞ હોઈ શકે જ નતહ, હુિં હમણાિં  તેને હરાવી દઉં. તે પોતાના પ૦૦ તશષ્યો સામે 

સમવસરણ તરફ જવા ઉપડ્યા. ત્યાિં સમવસરણનીશોભા અન ેદેવોનો સમૂહ તર્ા પ્રશાિંત અન ે

આદ્યાતત્મક વૈભવ જોઈ ઈન્દ્રભૂતત ગૌતમન ેઆશ્ યથ ર્વા લાગ્યુિં અન ેમનમાિં ર્યુિં કે મારા મનની શિંકાનુિં 

તનવારણ કર,ે તો હુિં મારિં જીવન તેમના  રણ ેસર્મથપત કરી દઉં, એટલામાિં પ્રભુએ ગિંભીર સ્વરમાિં તેમનુિં 

નામ લઈને ‘આત્મા છે કે નર્ી’ એ સિંશયાત્મક પ્રશ્નનો સતવસ્તારર્ી ખુલાસો કયો ત્યાર ેપ૦ વર્ષથની, 

ઉંમરના ઈન્દ્રભૂતત ગૌતમે પોતાના પ૦૦ તશષ્યો સાર્ ેભગવાન મહાવીર પાસ ેદીક્ષા લીધી. 

(ર) ગોબર ગામના ૪૬ વર્ષથની ઉંમરના તેમના ભાઈ પિંદડત અતગ્નભૂતતન ે‘કમથ’ની શિંકાનુિં સમાધાન કયુ.ં 



(૩) ૪ર વર્ષથની ઉંમરના તેમના ભાઈ પિંદડત વાયુભૂતતને ‘શરીર અન ેઆત્મા’ના ભેદની શિંકાનો ખુલાસો 

કયો.  

(૪) કોલ્લાગ સતન્નવેશના તનવાસી ભારદ્વાજ ગોત્રવાળા પ૦ વર્ષથના વયક્ત નામના બ્રાહ્મણન ે

‘પિં ભૂત’નો ખુલાસો ર્વાની. 

(પ) કોલ્લાગ સતન્નવેશના અતગ્નવૈશ્યાયન ગૌત્રવાળા પ૦ વર્ષથના સુધમાથસ્વામીન ે‘જે જેવો હોય તેવો જ 

ર્ાય’ તેનો ખુલાસો ર્વાર્ી.  

(૬) મૌયથ સિંતન્નવેશના વતસિ ગોત્રવાળા ૪૩ વર્ષથની ઉંમરના મિંડતલકને ‘બિંધ અન ેમોક્ષ’નો ખુલાસો 

ર્વાર્ી.  

(૭) મૌયથ સિંતન્નવેશના ૬પ વર્ષથના કાશ્યપ ગોત્રવાળા મૌયથપુત્રન ે‘દેવ’નો ખુલાસો ર્વાર્ી. 

(૮) કૌશલ તનવાસી ૪૬ વર્ષથના હાદરત્ર ગોત્રવાળા અ લભ્રાતાને ‘પુણ્ય-પાપ’નો ખુલાસો ર્વાર્ી.  

(૯) તુિંતગત સતન્નવેશના ૩૬ વર્ષથના કોદડન્ય ગોત્રવાળા મેતાયથને ‘પરલોક’નો ખુલાસો ર્વાર્ી.  

(૧૦) રાજગ હીનાિં ૧૬ વર્ષથના કોદડન્ય ગોત્રવાળા ‘પ્રભાસ’ને ‘મોક્ષનો’ ખુલાસો ર્વાર્ી ભગવાન 

મહાવીર પાસ ેદીક્ષા લીધી. 

તે જ સમય ેપહેલાિં પાિં  પિંદડતોના પ૦૦-પ૦૦ તશષ્યો, તે પછીના બ ેપિંદડતોના ૩પ૦-૩પ૦ તશષ્યો 

અન ેછેલ્લા ૪ પિંદડતોના ૩૦૦-૩૦૦ તશષ્યોએ ભગવાન મહાવીર પાસ ેદીક્ષા લીધી, તે રીત ેએક 

દદવસમાિં ૪૪૦૦ સાધ ુબન્યા.  

 તુથતઃવધ સિંઘની સ્ર્ાપના ઃ  



દીતક્ષત ર્યેલા ઈન્દ્રભૂતત ગૌતમસ્વામી વગેરે પુરર્ષોના શ્રમણ સિંઘમાિં સતમમતલત કરવામાિં આવયા. શાસન 

અર્ાથત દ્વાદશાિંગી, જેમાિં સવથ ઉત્સગથ અપવાદના તનયમ હોય, તે શાસન તનરાધાર ન રહે. તેર્ી તેના 

સિં ાલન માટે ઈન્દ્રભૂતત ગૌતમાદદને દીક્ષા આપી સાધ-ુસાધ્વીઓન ેસવથપ્રર્મ સિંઘમાિં પ્રવેશ આતયો. 

હવ ેજે માણસો સાધ-ુસાધ્વીના કઠોર સિંયમમાગથન ેજીવનમાિં જીવવાનુિં માનવા છતાિં કમથના ઉદય ેતે 

માગથનુિં પાલન કરવામાિં અસમર્થ હતા, તે શિંખ શતક વગેર ેપુરર્ષોન ેશ્રાવક સિંઘમાિં અન ેસુલસા રેવતી 

આદદ સ્ત્રીઓન ેશ્રાતવકા સિંઘમાિં પ્રવેશ આતયો. 

આ પ્રમાણ ેવૈશાખ સુદ-૧૧ના દદવસ ે તુથતઃવધ સિંધની સ્ર્ાપના ર્ઈ. તેન ેતતર્થ સ્ર્ાપના-શાસન 

સ્ર્ાપના પણ કહેવાય છે. કારણ કે  તુથતઃવઘ સિંઘ એ તીર્થ છે. તેર્ી કેવલજ્ઞાની અદરહિંત ભગવાન સ્વયિં 

તીર્ંકરો પણ ‘નમો તતત્ર્સ્સ’ કહીન ેસમવસરણમાિં બસે ેછે. કેટલુિં મહત્વ છે તીર્થનુિં ? 

દીક્ષા લીધા પછી ઈન્દ્રભૂતત ગૌતમ આદદએ ભગવાન મહાવીર સ્વામીન ેત્રણ પ્રશ્ન િમસર પૂછ્યા કે 

ભગવાન ! તત્વ શુિં છે ? ભગવાન ેજવાબ આતયો કે (૧) ઉપન્નેઈ વા, (ર) તવગમેઈવા, (૩) ધુવેઈવા, 

એટલ ેકે બધા પદાર્ો ઉત્પન્ન ર્ાય છે, નાશ ર્ાય છે અને તસ્ર્ર રહ ેછે. આ તત્રપદીના આધાર ે

જ્ઞાનાવરણનો અજબગજબનો ક્ષયોપશયમ ર્વાર્ી ૧૧ મુતનવરોએ દ્વાદશાિંગીની ર ના કરી. તેમાિં 

ભગવાન મહાવીરના તત્વતવધાન, સિંતવધાન અન ેકાયદા કાનૂન સિંબિંધ કરવામાિં આવેલ તે દ્વાદશાિંગીન ે

પણ તીર્થશાસન કહેવામાિં આવે છે. તશષ્યતેડનેનેતત શાસનમ્ જેનાર્ી ભવયજીવોનુિં શાસન કરવામાિં આવ,ે 

તે દ્વાદશી પણ શાસન છે. 

ત્યારબાદ કોલાહલ શાિંત કરીને ઈન્દ્ર ેસુગિંતધત વાસક્ષેપર્ી ભરેલા રત્નર્ાળ હાર્માિં લીધો. અતગયાર 

મુતનવરો િમાનુસાર ેભગવાન મહાવીરની અનુજ્ઞા મેળવવા મસ્તક નમાવીન ેઉભા રહ્યા. ભગવાન 

મહાવીર ઉભા ર્ઈન ેરત્નર્ાળમાિંર્ી વાસક્ષેપ લઈ તેમના મસ્તક પર નાિંખતા દ્રવય ગુણ પયાથયર્ી તમન ે

તીર્થ એટલ ેદ્વાદશાિંગીની અનુમતત આપુિં છુિં. 



આ પ્રમાણ ેશાસન સ્ર્ાપના અતત ઉત્સાહ અન ેઆનિંદપૂવથક ર્ઈ. મનુષ્યો અન ેદેવોએ સુગિંતધત વાસ ૂણથ 

અન ેપુષ્પની વ તિ કરી. કેવલજ્ઞાની ભગવાન મહાવીર દ્વારા આ પ્રમાણ ેપ્રમાતણત કરવાર્ી બધા 

આનિંદતવભોર ર્ઈ ગયા. િમસર ૧૧ ગણધરો (શ્રમણપ્રધાન)ની સ્ર્ાપના કરી પાિં મા ગણધર સુધમાથ 

સ્વામીન ેશાસનની ધૂરા સોંપી, કારણ કે એમનુિં આયુષ્ય દીઘથ હતુિં. સાધ્વીજી  િંદનબાળાન ેશ્રમણીપ્રધાન 

પદ ેસ્ર્ાતપત કયાથ. 

આ પ્રમાણ ેવૈશાખ સુદ-૧૧ના મિંગળ દદવસ ેપૂવાથહણમાિં મહાકલ્યાણકારી સમતારસમય, સ્વાદ્વાદમય, 

અપદરગ્રહમય, મહાવીર શાસનની સ્ર્ાપના ર્ઈ, તે જ આ સુધી  ાલી આવ ેછે. ભગવાન કેવલજ્ઞાની 

ર્યા પછી જ આ શાસનની સ્ર્ાપના કરી છે. તેર્ી તેમાિં કોઈ જ સિંદેહ રહેતો નર્ી. ડો. આિંબેડકર 

સતમતતએ ભારતની ગણતિંત્ર (ર૬ જાન્યુઆરી) ૧૯પ૦ના દદવસ ેજાહેર કયુ,ં તે પછી તો સેંકડો ફેરબદલ 

આવી ગયા અન ેહજી આવશે. પરિંત ુકેવલજ્ઞાન ર્યા બાદ પ્રભુએ શાસનની સ્ર્ાપના કરી છે, માટે હજારો 

વર્ષો સુધી આ શાસન આનિંદ અન ેકલ્યાણ કરનારિં બની રહેશે. તેર્ી પિંદડત વીરતવજયજી મહારાજે પણ 

કહ્યુિં છે કે, ‘પ્રભુ તુિં જ શાસન અત ભલુિં, માન ેસુરનર રાણો રે’ ‘કતલકાલ ેપણ પ્રભુ તુજ શાસન’ વતે છે 

અતવરોધજી.’ 

પ્રભુ વીરના શાસનમાિં રાજા હોય કે રિંક હો, દેવ હોય કે દાનવ હોય પુરર્ષ હોય કે સ્ત્રી હોય, પશુ હોય કે 

મનુષ્ય હોય, બધા માટે તહતકર છે. બધાન ેઅનિંત દુ ખોર્ી મુક્ત કરાવનારિં છે. 

આજે આખા તવશ્વમાિં ચહિંસા, દ્વેર્ષ, આતિંકવાદ, પદરગ્રહવાદ, સત્તા અન ેલાલસાની બોલબાલા હોય છે. 

તેર્ી સવથત્ર આતિંકવાદ, બળાત્કાર, ભ્રિા ાર, યુદ્ધવાદ, વાદ-તવવાદ, પુિંજીવાદ, સગાવાદ આદદ અનેક 

સમસ્યાઓ ઊભી ર્ઈ રહી છે. રપ૬૦ વર્ષથ પૂવ ેસ્ર્ાતપત મહાવીર શાસનન ેજીવન વયવહારમાિં 

અપનાવીએ, તો તવશ્વ, રાષ્ટ્ર અન ેરાજયમાિં શાિંતત, સદભાવના, તવશ્વમૈત્રી, ભાઈ ારો અન ે

અદ્યાત્મવાદર્ી દેશ અન ેતવશ્વ ઉન્નતતના તશખરે તન સિંકો  પહોં શે. 

પ્રભુ મહાવીરના શાસનનો પ્રભાવ 



દરરોજ ૭ માનવીઓની હત્યા કરનારો અજુથનમાલી શ્રી મહાવીર શાસનના પ્રભાવર્ી એક સિંત બનીન ે

સાધના કરી કૈવલ્યજ્ઞાનન ેપ્રાતત કરી મોક્ષ ેપહોં ી ગયો. આ શાસનના પ્રભાવ ેજ એક દદવસમાિં ૯૯ િોડ 

સોનૈયા તેમજ યુવાવસ્ર્ામાિં જ રૂપ અન ેલાવણ્યની મૂથતઃત સમાન આઠ આઠ પત્નીઓન ેછોડીન ેઆયથ 

જિંબુસ્વામી મહાન ત્યાગી બની સાધના કરી આ ભરતક્ષેત્રમાિં અિંતતમ કેવલી ર્ઈ ગયા. આ જ શાસનના 

પ્રભાવે પ૦૦  ારોના નેતા પ્રભવ ોર પ્રભવસ્વામી બની ગયા. આ શાસનના પ્રભાવે યજ્ઞ કરવાવાળા 

શયિંભવ ભટ્ટ  ૌદ પૂવથના જ્ઞાતા બનીગયા. ૧ર વર્ષથ સધુી વેશ્યાને ત્યાિં રહેવાવાળા મહાકામી 

સ્ર્ુલભદ્રસ્વામી આ શાસનના પ્રભાવે ૮૪  ોવીસીની અમર નામી બની ગયા. મહા અહિંકારી દશાણથભદ્ર 

રાજા પણ અતતનમ્રતાની મૂથતઃત બની ગયા. આજ શાસનના પ્રભાવે શ્રી રામ િંદ્રસૂરીશ્વરજી મ.સા. 

ગરમાગરમ લોઢાના તવા ઉપર હસ્તે મોઢે શેકાઈ ગયા અને ગુવાથજ્ઞાનુિં પાલન કયુ.ં તસદ્ધ નામનો જુગારી 

પણ આ શાસનના પ્રભાવ ેમુતન બનીન ેઉપતમતતગ્રિંર્ના ર તયતા તસદ્ધર્ર્ષથગતણ બની ગયા. સગડ શરાબી 

પણ આ શાસનના પ્રભાવ ેશ્રી શત્રુિંજય તગદરરાજનો અતધષ્ઠાયક દેવ કવડયક્ષ તરીક ેબન્યો. શાસનના 

પ્રભાવે જ આબ ુમાઉન્ટ દેલવાડામાિં ૧૮ િોડ દ્રવયનો ખ ો કરી તવમલશાહ મિંત્રીએ દુતનયાની આઠમી 

અજાયબી જેવી તજનમિંદદરનુિં કલાત્મક તનમાથણ કરાવયુિં. 

આ પ્રમાણ ેશાસનના પ્રભાવર્ી તવશ્વ અન ેદેશની આદ્યાતત્મક પ્રગતત ર્ાય છે. 

શાસન સ્ર્ાપના દદવસનુિં મહત્વ ઃ   

પરિંત ુહવ ેખેદ સાર્ ેકહેવુિં પડ ેછે કે આજ શાસના સ્ર્ાપનાનો દદવસ તવશેર્ષ રીત ેઉજવાતો નર્ી. 

અપેક્ષાએ તવ ારીએ તો પ્રભુ મહાવીરના અનિંતર ઉપકાર કરતાિંય તેમના શાસનનો ઉપકાર અનેકગણો 

અન ેરહેવાનો છે.  ભારતીય ગણતિંત્ર (શાસન) સ્ર્ાપના દદવસ ર૬મી જાન્યુઆરીએ દરેક ઠેકાણ ેઉજવાય 

છે. આપણો એક બાળક પણ આ દદવસન ેજાણ ેછે. છતાિં અચહિંસાના અવતાર પ્રભુ મહાવીરના 

અચહિંસાના અવતાર પ્રભુ મહાવીરના અચહિંસામય શાસનની સ્ર્ાપનાની તતતર્ કઈ છે તે ઘણાન ેખબર 

નર્ી. કદા  ૧૦ ટકા જ જૈનોન ેખ્યાલ હશ.ે એ માટે સવથજન તહતાય સવથજન સુખાય અચહિંસા, 

સ્યાદ્વાદ આદદર્ી પદરપૂણથ એવા મહાવીર સ્ર્ાપનાના દદવસન ેજાણી તેન ેઉજવવાનો પૂણથ પુરૂર્ષાર્થ કરવો 

જોઈએ. 



મહાવીર શાસનની તવશેર્ષતા ઃ  

૧. ભગવાન અતજતનાર્ર્ી માિંડી પાશ્વથનાર્ ભગવાન સુધીના રર તીર્ંકરના શાસનમાિં ૪ મહાવ્રત હતા. 

(મૈર્ુન ત્યાગનો અિંતભાથવ પદરગ્રહ ત્યાગ કરવામાિં આવી જતો) પ્રભુ મહાવીરના શાસનમાિં પાિં  મહાવ્રતો 

છે. 

ર. રર તતર્ંકરોના શાસનમાિં સાધ-ુસાધ્વી રિંગીન કપડા પણ પહેરતા હતા. ભગવાન મહાવીરના શાસનમાિં 

માત્ર સફેદ વસ્ત્રો જ પહેરવામાિં આવ ેછે, એવુિં તવધાન છે. 

૩. રર તીર્ંકરોના શાસનમાિં સાધ-ુસાધ્વીઓ જયાર ેપાપ લાગ ેત્યાર ેપ્રતતિમણ કરતા હતા, અન્યર્ા ન 

હોતા કરતા. પણ પ્રભુ મહાવીરના શાસનમાિં દરેક સાધ-ુસાધ્વીજીન ેઅવશ્ય પ્રતતિમણ કરવુિં જ પડ ેછે.  

૪. રર તીર્ંકરોના શાસનમાિં સાધ-ુસાધ્વી ભગવિંતો એક જ સ્ર્ાન ે૧૦૦ વર્ષથ કે તેર્ી વધુ વર્ષો સુધી પણ 

રહી શકતા હતા. જયાર ેવીર પ્રભુના સાધ-ુસાધ્વીઓ એક જ સ્ર્ાન ેએક  ોમાસાર્ી વધુ ન રહી શક.ે 

પ. રર તીર્ંકરોના શાસનમાિં જે સાધ-ુસાધ્વીજીના માટે બનાવેલ આહારઆદદ હોય, તે તસવાયના સાધ-ુ

સાધ્વીન ેખપતો હતો, પણ પ્રભુ વીરના કોઈપણ સાધ-ુસાધ્વી બનાવેલ આહારાદદ બીજા કોઈ સાધ-ુ

સાધ્વીન ેખપે નતહ. 

૬. ભગવાન મહાવીરના શાસનમાિં દીક્ષા, વડીદીક્ષાનો વયવહાર હોય છે. જયાર ેરર ભગવાનના સાધુન ે

માત્ર દીક્ષા દદવસર્ી જ વયવહાર ર્ાય છે. 

પ્રશ્ન ઃ  અચહિંસા આદદ તનયમો એક હોવા છતાિં મહાવીરના તનયમો જુદા શા માટે ? 

જવાબ ઃ  રર તીર્ંકરોના શાસનમાિં જનતા સરળ (ઋજુ) અન ેબુતદ્ધમાન (પ્રાજ્ઞ) હતી. પણ ભગવાન 

મહાવીરના શાસનના માણસો વિ અન ેજડ હોય છે. આર્ી કાયદાઓમાિં તભન્નતા હોય છે અન ેતે 

આવશ્યક છે. જેની ઉપર ર્ોડો કાટ લાગ્યો હોય તેન ેએતસડ લગાવી પોતલશ કરવાની જરૂર નર્ી હોતી. 



પણ જેની ઉપર વધાર ેકાટ લાગ્યો હોય, તેને એતસડ લગાવી પોતલશ કરવાની જરૂર રહ ેછે. તો જ તે 

સાફ ર્ાય છે. તેમ અહીં પણ સમજવુિં. 


