
                          ૧ર.૮ જિનાલયમાાં અાંિનશલાકા અન ેપ્રજિષ્ઠા શ ાં છે ? 

િગિમાાં પરમાત્મ િત્ત્વથી ચડિયાિ ાં, ઉંચ , બીિ ાં એક પણ િત્ત્વ નથી. મધ્યબબાંદ  કે કેન્દ્રબબાંદ  રૂપે 

પરમાત્મા િગિનો આધાર છે. સજીવ જનર્જીવોન ાં ચાલક બળ છે. અનાંિ ગ ણોના સ્વામી છે. શજતિના 

ભાંિાર છે. અજિલ બ્રહ્ાાંિના સાવવભૌમ ચક્રાધીશ્વર છે. આવા પ્રભ જીની ઓળિ ચાર પ્રકાર ેથાય છે. ૧. 

નામ, ર. આકારો (સ્થાપના) ૩. રવ્ય સ્વરૂપ, ૪. ભાવ જિનેશ્વર (કેવળ જ્ઞાનની અવસ્થા)થી િણાય છે.  

પરમાત્માના જનવાવણ પછી પરમાત્મ શજતિન ાં આલાંબન િગિને ઉપકારક બનિ ાં હોય છે. પ્રભ ના નામ 

અન ેઆકારની શજતિ પરમાત્માની જીવાંિ અવસ્થા િેટલી િ સબળ મનાયેલી છે. પરમાત્માની 

ગેરહાિરીમાાં નામ અન ેસ્થાપનાન ાં આલાંબન લઈન ેઅનાંિા જીવો પોિાન ાં શે્રયઃ સાધિાાં રહ ેછે. 

આત્મકલ્યાણ પામિાાં રહ ેછે. િેવી રીિ ેવીલ ઉપર કે િોતય મેન્દ્ટરી ફાઈલ ઉપર પોિાની સહી. પોિાના 

મૃત્ય  પછી પણ અસરકારક હોય છે. 

પરમાત્મભાવ એ જવિરાગ મ રામાાં વણાયેલોછે. યોગ-સાધનાના ઉચ્ચત્તમ જશિરે વાત્સલ્યથી લઈ 

જવિરાગિા સ ધીના સવવ ભાવો પરમાત્માની મ રામાાં સાંસ્થાજપિ હોય છે. આરસની મમવજ િ પથ્થરની હોવા 

છિાાં પરમાત્મ ભાવોન ાં આરોપણ જવજશષ્ટ સમડરભગવાંિો ચોતકસ જવજધ, જનયમો, આરાધન અન ેમાંત્રો 

દ્વારા ગ પ્િ રીિ,ે એકાાંિમાાં મધ્યરાત્રીએ કરિાાં હોય છે.  

પથ્થરમાાંય પરમાત્મપણાાંનો અહેસાસ માત્ર િકવ, બ જદ્ધ કે કહેવાિી શ્રદ્ધાથી થઈ શકિો નથી, પરાંિ  રફ 

હીરો, કાચ ાં સોન ાં િેમ પ્રોસસે કરિાાં શ દ્ધ બન ેછે. િેમ પથ્થરમાાં ભગવાનની મમવજ િનો આકાર બની ગયાાં 

પછી આદ્યાજત્મક, માાંજત્રક-યૌજગક વગેરે પ્રડક્રયા-પ્રોસસેથી સાક્ષાિ ભગવાંિને િોિાાં, ભજતિ કરિાાં િેટલો 

લાભ થાય િે આ સ્થાપના મમવજ િથી પણ િેટલો િ લાભ મળિો હોય છે. 

િૈન માંડદરોમાાં પરમાત્માની મમવજ િમાાં પરમોચ્ચ કક્ષાના ભાવો કે પ્રાણો આરોજપિ કરિા પહેલાાં, આઠ 

ડદવસ પમવ ેિેથી યાંત્ર, માંત્ર, િાંત્રની માાંગજલક આરાધના દ્વારા પમવવ િૈયારી કરાિી હોય છે. શ ભ માંગલ 

મ હમિે જિનાલયમાાં ક ાંભ સ્થાપના, અિાંિ દીપક, નવગ્રહ, દશડદગ્પાલ, અષ્ટમાંગલ, િવારારોપણ, િોરણ 



માણેકસ્િાંભ વગેર ેજવધાનો થાય છે. પછી લઘ  નાંદાવિવ, વીરા સ્થાનક, બૃહદ ્નાંદાવિવ, જસદ્ધચક્ર પમિન, 

દેવી પમિન, ૧૮ અજભષેક, રપ ક સ માાંિજલ વગેરે પમિનો ભણાવાય છે. િે દરમ્યાન અને માંત્રોચ્ચારપમવવક 

જવજધ-જવધાન કરાિા હોય છે. 

જવશ દ્ધ ડક્રયાકારકો પણ િેટલી િ િવાબદારી વહન કરિાાં હોય છે. દશેય ડદશામાાં રહેલા શ ભ અન ે

શાસન અજધષ્ઠાયક દેવ-દેવીઓની સહાય, આજશષ વગેરે લેવામાાં આવિી હોય છે. આ માાંગજલક મહોત્સવ 

દરમ્યાન જીવદયા, અન કાંપા, સાર્ધવમક ભજતિ, પ્રભ ભજતિ, ભાવના વગેર ેચાલિ ાં હોય છે. પ્રભ જીની ભવ્ય 

અાંગરચના બાળજીવોન ેપ્રભ  પ્રત્ય ેશ્રદ્ધા વધવાન ાં કારણ બનિી હોય છે.  

સમડરભગવાંિો, ગ રુ ભગવાંિો જવશ દ્ધકક્ષાના ઉચ્ચ ભાવો િથા પરમાત્મ ભાવોન ાં મનન, બચાંિન, સેવન 

કરિા હોય છે અન ેએમ કરિાાં કરિાાં આઠમા ડદવસ ેિયાર ેઅાંિનશલાકાનો પરમ પાવન ડદવસ આવ ે

ત્યાર ેમધ્યરાત્રીએ એકલા જિનાલયમાાં જાય છે. ડક્રયાકારકની સાથ,ે પરમ માાંગજલક જવજધ-જવધાનો ફરી 

કર/ેકરાવ ેછે. અજિ માંગલ ક્ષણે સોનાની થાળીમાાં, સોનાની વાિકીમાાં, સોનાની સળીથી જહરા-માણેક વગેર ે

રત્નોન ાં ચમણવ. ગાયના શ દ્ધ ઘીમાાં હલાવી િૈયાર કરેલ અાંિનચમણવન ેપરમાત્માના ડદવ્ય નેત્રોમાાં અજિ ઉચ્ચ 

સ્વર ેમહામાંત્રોન ાં ઉચ્ચારણ કરિાાં પરમાત્વ ભાવોન ાં આરોપણ કર ેછે. આ ડદવ્ય જવધાન કરવાનો માત્ર 

ગીિાથવ, ગાંભીર, સમડરભગવાંિોને િ અજધકાર છે. અન્દ્યને નજહ.  

અાંિનશલાકાની મધ્ય રાજત્રએ કોઈપણ શ્રાવક-શ્રાજવકા અાંદર િઈ શકિાાં નથી. કે િોઈ પણ શકિાાં નથી. 

સત્ત્વશાળી, પજવત્ર, ગાંભીર, શાસન સર્મવપિ, અન ેપ્રભ ભતિ એવા સમડરભગવાંિો પોિાના મન-વચન-

કાયા અન ેપ્રાણોન ેપરમાત્મ િત્ત્વ સાથ ેસાંમીલન કરિાાં હોય ત્યાર ેઆ ડદવ્ય પ્રડક્રયા અાંિનશલાકાની થઈ 

શકિી હોય છે. િેમાાં શ્રીસાંઘના અન ેિગિના ભવ્ય જીવોન ાં  કલ્યાણ સમાયેલ ાં હોય છે. આવી 

અાંિનશલાકા થયલે પ્રજિમાના સમ્યગ ્દશવનથી આડદની પ્રાજપ્િ, જસ્થરિા, જનમવલિાન ાં પરમ કારણ બનિી 

હોય છે. 

પાપ, િાપ, સાંિાપથી બળિા સાંસારી જીવો માટે પરમ શીિલિા આપવાન ાં પરમાત્માના બબાંબમાાંથી 

નીકળિી  નૈર્સવગક ઊજાવ કામ કરિી હોય છે. આ રીિ ેઅાંિનશલાકા થયલે જિનબબાંબન ેિ ભગવાંિની 



રવ્યપમજા (અષ્ટપ્રકારી કે પાંચોપચારી) અન ેભાવપમજા થઈ શકે છે. અન્દ્યથા હૃદયમાાં િેવા ભાવો ઝટ 

સ્પશવિા નથી અન ેટકિાાં પણ નથી. આવા પ્રભ જી જચરકાળ પયંિ િગિના જીવોન ાં શે્રયઃ કરિાાં રહ ેછે. 

િેવી રીિ ેસદેહ ેકર ેછે. 

ત્યાર બાદ માંગલ ડદવસ,ે માંગલ ઘિીએ, જિનાલયના અાંદરના ગભારામાાં પબાસન ઉપર દૃજષ્ટ 

(બારશાિ=બારણાના ૮મા ભાગે) ગોઠવીન.ે ચોતકસ પ્રકારની જવજધ-મ રા-આહ્વાનાડદ કરીન ેપ્રજિષ્ઠાની 

પમવવ િૈયારી કરવામાાં આવ ેછે. પ્રજિષ્ઠા ચિ વજ વધ શ્રી સાંઘની હાિરીમાાં- ગ રુ ભગવાંિો ‘ૐ પ ણ્યાહાં 

પ ણ્યાહાં જપ્રયન્દ્િામ્ જપ્રયન્દ્િામ્’ ના ઉચ્ચ સ્વરેથી નાદ કરિાાં/કરાવિાાં, માંગલ ક્ષણે ‘ૐ સ્થાવર ેજિષ્ઠ સ્વાહા’ 

એ માંત્રથી પ્રભ જીની પ્રજિષ્ઠા કરાવ ેછે. પરમાત્મા િેવા ગાદીનશીન થાય અન ેમાંત્રોચ્ચારથી પ્રજિજષ્ઠિ થાય 

એટલ ેઘાંટનાદ, શાંિનાદ, બેન્દ્િવાજા, પીપ િી, શહનાઈ વગેરેના ગગનભેદી માંગલ સમરોથી વાિાવરણ ગ ાંજી 

ઉઠ ેછે. ચારેય બાિ  આનાંદ/માંગલ/પ્રસન્દ્નિાની છોળો સૌના મોઢા પર િોવા મળિી હોય છે. સવવત્ર હષવ-

ઉલ્લાસન ાં વાિાવરણ રચાય છે. 

આ રીિ ેપથ્થરનેય જીવાંિ બનાવી, હજારો લોકોની પ્રભ જી પ્રત્યેની શ્રદ્ધાન ેભજતિન,ે સમપવણન,ે ભાવોને 

અન ેિે દ્વારા ભવમ જતિ કહેિાાં મોક્ષન ેઆપનારી ડદવ્ય અાંિનશલાકાનો માંગલમય મહોત્સવ િોવા િેવો 

હોય છે. એક પરમ જવધાન દ્વારા આિા સમગ્ર વાિાવરણમાાં શ ભત્વન ાં સામ્રાિય રચાિ ાં જાય છે. પ્રભ  

ભજતિ દ્વારા જીવોન ેપ્રબળ પ ણ્ય સાંચય, પાપક્ષય અજવરિ થિો રહ ેછે. સાંસાર સાગરથી િરવા માટેન ાં 

સવવશે્રષ્ઠ આલાંબન, પમવવના પમણ્યોદયન ેકારણ ેજીવન ેમળે છે. પરાંિ  જિનમાંડદરના જનમાવણથી લઈ પ્રજિષ્ઠા 

સ ધીના દીઘવ પડરશ્રમ અન ેપ્રડક્રયામાાં ઉદારડદલ શ્રાવક, શ્રાજવકાઓના િન, મન, ધન અને સમપવણના 

લાભ જવના પડરપમણવ થઈ શકિ ાં નથી. 

આમ એક જિનાલય હજારો જીવોના કલ્યાણમાાં પ્રગટ-અપ્રગટ પણ ેકલ્યાણન ાં કારણ બનિ ાં હોય છે. 


