
                        ૧ર.ર જૈન ધર્મન ું કેન્દ્ર બ ુંદ , પુંચપરર્ેષ્ઠિ અને નવપદજી 

                                        નવપદજી + ષ્ઠિદ્ધચક્રજી 

ષ્ઠજનશાિન એટલે નવપદજી. ષ્ઠિદ્ધચક્ર ષ્ઠવના ષ્ઠજનશાિન નથી. ષ્ઠજનશાિન ષ્ઠવના નવપદજી નથી. 

નવપદજી એટલ ેગ ણ ગ ણીનો અભેદ િર્ન્દ્વય. નવપદજી એટલ ેદેવ, ગ રુ, ધર્મ. નવપદજી એટલ ેિાધ્ય. 

િાધક, િાધન. નવપદજીર્ાું   ેતત્ત્વ, ત્રણ ગ રુ તત્ત્વ, ચાર ધર્મ તત્ત્વ. નવપદજીર્ાું પાુંચ ધર્ી અન ેચાર 

ધર્મ. નવપદનાું નાર્ો તથા લક્ષણોન ેિષ્ઠવસ્તર તપાિીએ. વ્યષ્ઠતતને શાિન પ્રત્યેની શ્રદ્ધા દૃઢ  ન,ે 

પરર્ાત્ર્ા પ્રત્યેની પ્રીષ્ઠત જારે્ તો જ ર્ાનવી પોતાના ર્ાનવ જીવનનાું રૂ્લયાુંકન કરી શકે. તે ર્ાટે 

નવપદજીની િર્જ, જ્ઞાન, આરાધના, િાધના, ઉપાિના જીવનર્ાું જરૂરી છે. 

૧. અરરહુંત પદ ઃ  પ્રથર્ પદ, પ્રચુંડ-પ્ર ળ પૂણ્યનાું સ્વાર્ી. રાર્દ્વેષ અન ેર્ોહન ેજડરૂ્ળથી નાશ 

કરનાર. અનુંત ગ ણોન ું સ્વાર્ીત્વ એર્ની પાિ.ે લોકોત્તર શાિનનાું ષ્ઠશરતાજ. અરરહુંત પદની આરાધના 

કરનાર િાધક િૌથી પ્રથર્ પોતાની િુંિારની રઝળપાટનાું કારણ ેઅનુંત વ્યથા જો અન ભવે તો પરર્ાત્ર્ા 

પ્રત્ય ેઅનુંત શ્રદ્ધા પ્રગટાવી શકે અન ેપછી તેન ેપાર્વાનાું તલિાટર્ાું અનુંત પ્રતીક્ષા કરતાું કરતાું ઈયળ 

ભ્રર્ર ન્દ્યાય ેઆત્ર્ા પરર્ાત્ર્ા  ની જાય. ર્ાગમદશમક આ અરરહુંત ભગવાન  ાર ગ ણોથી ય તત હોય છે. 

શ્વેતવણમથી િ શોષ્ઠભત છે. 

ર. ષ્ઠિદ્ધપદ ઃ  ષ્ઠજન શાિન ેસ્વીકારલેા પુંચાષ્ઠસ્તકાય જગતર્ાું આત્ર્ રવ્યન ેજો પોતાન ું સ્વરૂપ 

પ્રગટાવવ ું હોય તો ષ્ઠિદ્ધપદની આરાધના િવમશે્રિ છે. પ્રત્યેક આત્ર્ાર્ાું ષ્ઠિદ્ધત્વ નાર્નો ગ ણ િત્તાગત 

રહેલો જ છે. િુંિારીર્ાુંથી ષ્ઠિદ્ધ  નવાું ર્ાટે િૌથી પ્રથર્ કષ્ટ િહન કરવ ું અષ્ઠત આવશ્યક છે. કષ્ટ વેઠ ેછે 

તે શે્રિ  ન ેછે. કષ્ટ િહન કરનાર દોષોન ું વર્ન કરી ગ ણો તરફ ગરન કર ેછે. ગ ણોનો િુંપૂણમ આષ્ઠવભામવ તે 

જ ષ્ઠિદ્ધ પરર્ાત્ર્ા, ષ્ઠિદ્ધશીલાનાું સ્વાર્ી. ષ્ઠિદ્ધ પરર્ાત્ર્ા-અષ્ઠવનાશી શાશ્વત સ્વરૂપનાું ભોકતા છે. 

લાલવણમથી િ શોષ્ઠભત આઠ કર્મના ષ્ઠનવારણથી આઠ ગ ણોથી ય તત છે.  



૩. આચાયમપદ ઃ  નદીનાું   ેરકનારાનો િર્ન્દ્વય જો િેત થી થાય છે. તો દેવતત્વ અને ધર્મતત્વનો િું ુંધ 

ગ રુ ષ્ઠવના કોણ  તાવ ે? ગ ણવાન ગ રુ ભગવુંતો પોતાની પષ્ઠવત્રતાથી વાતાવરણન ેપષ્ઠવત્ર  નાવ ેછે. 

પષ્ઠવત્ર સ્વચ્છ વાતાવરણ ષ્ઠવચારની ષ્ઠનર્મળતા િ ુંદરતા  ક્ષ ેછે. જે અુંતે સ્વયું શ દ્ધ આચારપાલક  નીન ે

જ રહ ેછે. આચાયમ ભગવુંતો ષ્ઠતથંકરોની ગેરહાજરીર્ાું ષ્ઠતથંકરન ું કાર્ કર ેછે. ર્ાટે ‘ષ્ઠતત્થયરો િર્ા િૂરી’ 

ઉષ્ઠતત ચરરતાથમ જ છે. ચારરત્રષ્ઠનિ ગ રુ ર્હારાજ કાુંષ્ઠત અને ઓજિનાું કારણ ેિ શોષ્ઠભત હોવાથી તેર્નો 

વણમ પીળો છે. તેર્જ ૩૬ ગ ણોએ ષ્ઠ રાજર્ાન છે. પુંચાચારનાું પાલક એવા આચાયમ ભગવુંતની 

ઉપાિના કરવાથી સ્વયું આચાયમ  ની શકાય છે. 

૪. ઉપાધ્યાય પદ ઃ  ગ રૂતત્વના કેન્દ્ર સ્થાન ેરહલેા ઉપાધ્યાય ભગવુંતો જીનશાિનનાું ય વરાજ છે. 

જ્ઞાનગ ણનાું ષ્ઠવકાિ કાજે જહેર્ત ઉઠાવતા અન ેષ્ઠવવેકન ેપર્ાડવા ર્ાટે ઉપાિકોને ઉપાધ્યાય ય વરાજો 

વાત્િલયતાથી ભરપૂર  હોવાથી જ્ઞાનનો ષ્ઠવષ્ઠનયોગ ખૂ  િ ુંદર કરી શકે છે. ષ્ઠવષ્ઠનયોગન ું ફળ ષ્ઠવવેક જ હોઈ 

શક.ે જીવનની ર્જા ર્ાણવા ર્ાટે ષ્ઠવવેક  ીજ છે તો જ્ઞાન ફળ છે. ષ્ઠવનય-ષ્ઠવવેક ષ્ઠવનાન ું જ્ઞાન ભારરૂપ 

શાપરૂપ છે. ર્ાટે ષ્ઠવવેક-ષ્ઠવષ્ઠનયોગ-વાત્િલયનાું ષ્ઠત્રવેણી િુંગર્થી િભર લીલારુંગથી ર્ાનવને લીલાછર્ 

 નાવનાર રપ ગ ણોવાળા ઉપાધ્યાય ભગવુંતોને અર્ારા કોટી કોટી વુંદન હો. 

પ. િાધ પદ ઃ  પુંચ પરર્ેષ્ઠિર્ાું પ્રવેશ પાર્નારા જો િાધ  ભગવુંતો નથી. િાધ પદ નથી તો શાિન નથી. 

જયાું શાિન નથી. જયાું શાિન ત્યાું િાધ . જયાું િાધ  ત્યાું શાિન. િાધ પદની આરાધના-િાધના કરી 

િહાયગ ણતી પ્રાષ્ઠતત કરવી છે. િરળ હોય તે િાધ . િહાય કર ેતે િાધ . િુંયર્ જીવનની િાથમકતા 

િદ્દષ્ઠનષ્ઠર્ત્તોનાું આહાર, ક િુંસ્કારોનાું ષ્ઠનહાર, અન ેશ ભ અધ્યવિાયના ષ્ઠવહારર્ાું છે. િહાયકતામ, 

અપ્રર્ત્તભાવ ેવતમતા, ર્ાન-અપર્ાન િર્ ગણતા. ઈષ્ઠન્દ્રયોન ું દર્ન કરનારા. દિ પ્રકારનાું યષ્ઠતધર્મન ું 

પાલન કરનારા. જયણાએ જીવનારા. અષ્ટ પ્રવચન ર્ાતાને ધરનારા િાધ -ભગવુંતો તો અર્ારા હૈયાર્ાું 

પ્રવેશ થાય  િ આ જ આરાધના-િાધના-ઉપાિના. િત્તાવીશ ગ ણોએ ષ્ઠ રાજર્ાન િાધ  

ર્હારાજાન્ઓ ઉપિગમ પરરષહને િહન કરી દેહની ર્ર્તા અન ેશ શ્ર ષાનો ત્યાગ કયો હોવાથી  શ્યાર્ 

કાુંષ્ઠતવાળા છે. આત્ર્ા શરીરનાું ભેદ જ્ઞાનન ેઅન ભવ જ્ઞાન  નાવ ેછે.  



૬. દશમનપદ ઃ  અનુંત િુંિાર પરરભ્રર્ણર્ાું ષ્ઠનષ્ઠ ડ રાગદ્વેષની ગ્રુંષ્ઠથ તૂટ ેત્યાર ેદશમનની સ્પશમના થાય. 

િમ્યકત્વની સ્પશમના વેળા તયારયે ન અન ભવ્યો હોય તેવો આનુંદ અન ભવે. દશમન ષ્ઠવના જ્ઞાન પ્રર્ાણ 

 નત ું નથી. ચારરત્રવૃક્ષ ફળત ું નથી. તેર્જ ર્ોક્ષિ ખ ર્ળત ું નથી. જેર્ એકડાું ષ્ઠવનાના ર્ીંડાની કોઈ જ 

કકુંર્ત નથી. તેર્ િમ્યકત્વ (દશમન) ષ્ઠવનાની આરાધનાની કકુંર્ત ફૂટી કોડીની છે. ષ્ઠજનેશ્વરોનાું વચનો 

પ્રત્ય ેશુંકાએ િમ્યકદશમનન ું દૂષણ છે. તો ષ્ઠજનવચનોનાું ઉપાિકોની બનુંદા એ િમ્યકત્વન ું પ્રદૂષણ છે. તો 

વ્યષ્ઠતતર્ાું રહેલા રાઈ જેવડા નાના ગ ણોની પણ વારુંવાર સ્તવના વખાણ તે છે. ભૂષણ-ર્ોક્ષર્ાું જવાન ું 

લાયિન્દ્િ રે્ળવવ ું જ હોય તો સ્વદોષ દશમન પર ગ ણદશમન રૂપ િમ્યકત્વની પૂવમ ભૂષ્ઠર્કા  ીજન ેઆ 

જન્દ્ર્ર્ાું વાવી લેવ ું જ પડશે. જે િમ્યકત્વ-શ્રદ્ધારૂપ વડલો  નીન ેરહેશે. જે ૬૭ ભેદે ય તત શ્વેતગ ણ ે

િ શોષ્ઠભત િમ્યકત્વની પ્રાષ્ઠતત થાઓ. આ છે ર્ારી તીવ્રતર્ ઈચ્છા. 

૭. જ્ઞાનપદ ઃ  કેવળજ્ઞાનનાું ર્ાષ્ઠલક આત્ર્ાર્ાું જયારે ષ્ઠવવેક જાગ ેછે. ત્યાર ેજ્ઞાનર્ાું પડેલ ર્ોહનાું ષ્ઠવકારો 

નાશ પારે્ છે. આ ષ્ઠવવેક પાર્વા-લાવવા િમ્યક િર્જણની તાતી જરૂર છે. િમ્યતજ્ઞાન આત્ર્ાર્ાું 

પાત્રતા ષ્ઠવકિાવ ેછે. પાત્રતા જેની ષ્ઠવકિી તેવા જ્ઞાની  નેલા ખૂની ષ્ઠચલાતી પ ત્ર ર્ ષ્ઠન  ની શતયા. 

પાત્રતાનાું વાષ્ઠઃિ િાથ ેષ્ઠચત્તની પ્રિન્દ્નતા ટકાવી રાખવાન ું કાર્ િમ્યકજ્ઞાનથી થાય છે. જો િમ્યતજ્ઞાન 

કારણ છે તો કાયમ-પરરણાર્. જીવર્ાત્ર પ્રત્ય ેપ્રેર્-વાત્િલય, રૈ્ત્રી જો જીવો પ્રત્ય ેદ્વેષ અણગર્ો-કઠોરતા, 

અપ્રીષ્ઠત, અવગણના, ષ્ઠતરસ્કાર છે તો તે ષ્ઠર્થ્યા જ્ઞાનની ષ્ઠનપજ ર્ાનવી જ રહી. રૂ્ળ પાુંચ અન ેઉત્તર 

એકાવન ભેદ ેપરરપૂણમ શ્વેતવણે દેદીતયર્ાન જ્ઞાનપદન ેષ્ઠનત્ય ષ્ઠનત્ય વુંદન. 

૮. ચારરત્રપદ ઃ  ચારરત્ર એટલ ે ાહ્ય પૌદ્ગષ્ઠલક પદાથો ષ્ઠવના પણ અનુંત િ ખની અન ભૂષ્ઠત, ષ્ઠનજ 

સ્વભાવ ેરર્વ ું. શ ભ લેશ્યાથી અલુંકરેલો આત્ર્ા ર્ોહરૂપી વનર્ાું ભર્તો નથી. ચારરત્ર િુંિારનાું 

પરરભ્રર્ણ પર પૂણમષ્ઠવરાર્ રૂ્ક ેછે. િવમપ્રથર્ િવમ િાવદ્યનાું ષ્ઠવરર્ણરૂપ ચારરત્ર. િવમ પાપથી ર્ તતજીવન. 

પાપર્ તત રહેવાની જહેર્ત પછી ધર્મય તત  ની જવાની તલપ. ચારરત્રન ેપામ્યા પછી ચારરત્રન ેચાખવા. 

રિાસ્વાદ ર્ાણવા િૌથી પ્રથર્ િ ખર્ાું િાવધાની અષ્ઠત જરૂરી છે. તો દ  ખર્ાું િર્ાધાન કરવાની વૃષ્ઠત્ત 

તર્ન ેચારરત્ર્યવાન  નાવ ેછે. ચારરત્રવુંત ચેતનો ધર્મર્ાું પ્રષ્ઠણધાન પાર્ી શાશ્વત િ ખનાું સ્વાર્ી  ની 



જાય છે. ષ્ઠિત્તેર ભેદ ેતથા શ્વેત વણમવાળા ચારરત્રપદન ેષ્ઠત્રકરણ યોગ ેભજીયે. જેથી સ્વરૂપ િ ખનાું સ્વાર્ી 

શીઘ્રાતીશીઘ્ર  ની શકાય. 

૯. તપપદ ઃ  તપ એ િાધના જીવનનો પ્રાણ છે. તપ એ િયૂમ છે. કર્મ અુંધકારને દૂર કરે છે. કર્મર્ળને 

શોષવ ેછે. શાસ્ત્રોર્ાું તપની વ્યાખ્યા કરતાું લખ ેછે કે ‘ઈચ્છા ષ્ઠનરોધ  તપ ’ ઈચ્છાનો ષ્ઠનરોધ, અપેક્ષાનો 

અભાવ એટલે તપ. ઈચ્છાષ્ઠનરોધ પૂવમકનો તપ જો કારણ છે તો પરરણાર્ર્ાું િર્તાને જવા  છે. 

િમ્યકતપની ફળશ્ર ષ્ઠત ષ્ઠવકારોની શાુંષ્ઠત. ષ્ઠવકારોનાું ષ્ઠવનાશે વૈરાગ્યની પ ષ્ઠષ્ટ. હવે ષ્ઠવરાગીન ેવીતરાગી  નવા 

ર્ાટે ષ્ઠવચાર શ ષ્ઠદ્ધરૂપ અભ્યુંતર તપ.  ાહ્ય તપ જો દૃવ્યતપ છે તો અભ્યુંતર તપ તે ભાવ છે. ષ્ઠનકાચીત 

કર્ોનો નાશ તો ર્ાત્ર તપ પદની આરાધનાથી જ થાય. િભ્યકતપ આહારીન ેઅણાહારી  નાવ.ે અનારદ 

અનુંત િુંિારના  ીજરૂપ શરીરનાું પોષણકાજેની આહાર િુંજ્ઞાનાું ઉચ્છેદ કરી ઘરર્ાું વાિ કરાવ.ે શાશ્વત 

િ ખનો ભોકતા  નાવ.ે અખુંડ આનુંદના િાગરર્ાું શ દ્ધાત્ર્ા ષ્ઠવહર.ે પચાિ ગ ણોથી ય તત શ્વેતવણમવાળા 

એવા તપપદન ેઅર્ારા ષ્ઠનત ષ્ઠનત નર્સ્કાર. 

િુંિારના  ીજરૂપ શરીરનાું પોષણકાજની આહાર િુંજ્ઞાનો ઉચ્છેદ કરી ઘરર્ાું વાિ કરાવ.ે શાશ્વત 

િ ખનો ભોકતા  નાવ.ે અખુંડ આનુંદના િાગરર્ાું શ દ્ધાત્ર્ા ષ્ઠવહાર.ે પચાિ ગ ણોથી ય તત 

શ્વેતવણમવાળા એવા તપપદને અર્ારા ષ્ઠનતષ્ઠનત નર્સ્કાર. 

ઈર્ નવપદ ધ્યાવે, પરર્ાનુંદ પાવ,ે 

નવરે્ ભવ ષ્ઠશવ જાવ,ે દેવ નરભવ પારે્, 

જ્ઞાનષ્ઠવર્લ ગ ણ ગાવ,ે ષ્ઠિદ્ધચક્ર પ્રભાવે, 

િષ્ઠવ દૂરરત શર્ાવે, ષ્ઠવશ્વ જયકાર પાવ ેઃાઃા 

આ નવ પદની આરાધના કરો એટલ ેિર્ગ્ર ષ્ઠજન શાિનની આરાધના કરી ગણાય. ધ્યાનર્ાું એટલ ું જ 

રાખવાન ું કે રૂ્મષ્ઠઃતપૂજા કે રવ્ય આરાધના આપણા ષ્ઠવચાર, વાણી અન ેવતમનર્ાું  દલાવ લાવવા ર્ાટે છે. 



જેની આરાધના કરવા ર્ાટે સ્વભાવ િ ધરવો જોઈએ. પોષ્ઠઝટીવ થવ ું જોઈએ, ર્ન હળવ ું અન ેષ્ઠનર્મળ 

 નવ ું જોઈએ. તો જ આરાધનાનો િાચો લાભ ઉઠાવ્યો ગણાય. 


