
                          ૯.૧ તીર્થ-મનઃશ ાંતતન ાં ચ ાંબકીય ક્ષેત્ર 

પોત ની આદ્ય ત્મમક અન ેત ત્તમમિક મૌલિક સાંસ્કૃતતર્ી જૈનધમથ સમગ્ર તિશ્વમ ાં આગવ ાં સ્ર્ ન 

ધર િ ેછે. ભ રતન  તિક સમ ાં જૈન ધમથન ાં મહમિન ાં યોગદ ન છે. જૈન ધમથન  

અન ય યીઓએ તનમ થણ કરેિ  તશલ્પ સમદૃ્ધિર્ી શોભત  અનેક તિશ ળ ત્િનમાંદદરો આજે 

તિશ્વન ેઅદહિંસ  અને અનેક ાંતનો દદવ્ય સ્દેશ પહોંચ ડિ મ ાં અગે્રસર રહ્ય  છે. ગ ઢ અરણ્યો, 

ફિદ્ર  પ ક્ષેત્રો, ગગનગ મી પિથતો, પ ણ્યસલિિ સદરત ઓ અન ેતનમથિ નૈતસિગક ક્ષેત્રોમ ાં 

ઊભી ર્યેિી નયનરમ્ય માંદદર િલિઓમ ાં ઠેઠ પ્ર ચીનક ળર્ી પોત ન  ઉપ સકોન ાં 

અૈૈદહક અન ેપરિૌદકક શ્રેય સ ધિ ની સ ર્ે િગતન  કિ રતસકો અને અભ્ય સીઓન  

હૃદયમ ાં પણ અનેર ાં સ્ર્ ન િમ વ્્ ાં છે. આિ  અનેક પ્ર ચીન જૈન તીર્ોન  ઈતતહ સની 

યશોગ ર્  આજે પણ ર ષ્ટ્રન  મ ક્ત ગગનમ ાં પ્રસરેિી િોિ  મળે છે. જૈનોન  તીર્ો મ ત્ર 

િૈભિ કે કિ ન  નમનૂ  નર્ી પણ જૈનોની અદ્ભુત ધમથશ્રિ  અને આમમકલ્ય ણન  જીિાંત 

પ્રતીકો છે. ક ળન  ઝાંઝ િ તોમ ાંયે જૈન સાંસ્કૃતતન  આ ઉિિિિ પ્રતીકોએ પિથતની ટોચ 

પર ઊભેિ  અડગ મૌન તપસ્િીની જેમ જૈન સાંઘની રક્ષ  કરી છે. જૈન સાંસ્કૃતતન  આિ  

િિિાંત તીર્થસ્ર્ નોની રક્ષ મ ાં અને ક ળર્ી િર્જરીત ર્યેિ  આિ  પ્ર ચીન દેિ િયોનો 

ત્િણોિ ર કરિ મ ાં જૈન સાંઘે પોત ની અઢળક, અનથગિ િક્ષ્મીનો તેની પ છળ સદ્વવ્યય 

કરીન ેપોત ની અતટૂ શ્રિ , અપિૂથ ભક્ક્ત, ઉચ્ચ ભ િન  અન ેઅપ્રતતમ ઉદ રત નો 

ગૌરિપદ પદરચય િખતો િખત આપ્યો છે. જૈન સાંઘ આજે આટિ  આમમ સન્મ ન સ ર્ે 

જીિાંત રહ્યો છે એ તેની તીર્થ ભ િન  અન ેસરસ્િતીન  ઉપ સક એિ  જૈન સ ધ  

ભગિાંતોની પ્રેરણ  અને ઉપદેશન ેિ આભ રી છે તેમ કહિે મ ાં િર  પણ અતતશયોક્ક્ત 

નર્ી.  



તીર્થય ત્ર નો આિો ઉમકૃષ્ટ્ટ મદહમ  િોઈને એમ કહવે  ાં સિથર્  ઉલચત છે કે જેણ ેમન ષ્ટ્ય દેહ 

પ મિ  છત ાં ત રક એિ  તીર્ોની ય ત્ર  ન કરી હોય તેનો િન્મ તનરર્થક ગયો છે, તેનો 

અિત ર એળે ગયો છે. જૈન શ સ્ત્રોમ ાં તીર્થની વ્ય ખ્ય  કરત ાં કહિે ્ ાં છે કે ‘ત રયત ેઈતત 

તીર્થમ’્- જે ત રે ત ેતીર્થ. િળી કહ્ ાં છે કે, ‘ભિસમ દ્રોડનને તીયથત ેતત તીર્થમ’્- એટિ ે

કે ભિસ ગરન ેતરી શક ય તેન ેતીર્થ કહ ેછે. 

જૈન શ સ્ત્રક રોએ તીર્થન  બે પ્રક ર િણ વ્ય  છે. એક િ ાંગમ તીર્થ અને બીજ ાં સ્ર્ િર તીર્થ. 

શ્રમણપ્રધ ન શ્રી ચત થતૈિધ સાંઘ એ િ ાંગમ તીર્થ છે િય રે તીર્ંકર ભગિાંતોની કલ્ય ણક 

ભતૂમઓ, મહ મ તનઓ જે ભતૂમ ઉપર કમથક્ષય કરી તનિ થણ પ મ્ય  હોય તેમ િ જીિોન  

કમથક્ષય કરિ મ ાં જે તનતમત્તરૂપ સ્ર્ નો હોય તેને સ્ર્ િર તીર્થ કહિે મ ાં આિ ેછે. 

તીર્થય ત્ર ન ેમન ષ્ટ્ય િન્મન ાં એક તિતશષ્ટ્ટ અંગ મ નિ મ ાં આવ્્ ાં છે. એટિ ેિ કહિે ય છે 

કે, પિૂયોની પજૂા, દય , દ ન, તીર્થ ય ત્ર , િપ, તપ, શ્ર ત ર ધન  અને પરોપક ર એ 

મન ષ્ટ્ય િન્મન  આઠ ફળો છે. મ મ ક્ષ ઓ આ પ ણ્યફળર્ી િાંલચત ન રહી જાય ત ેમ ટે િ 

શ્ર િકન  આચ રોન ેપ્રસ્ત  ત કરત ાં ‘મન્નહ ત્િણ ણાં’ સતૂ્રમ ાં કહિે ્ ાં છે કે-  

‘ત્િણપ આ ત્િણથ અણાં, ગ ર થ  અ સ હક્મ્મઆણ િચ્છલ્િાં’ ૈ  િિહ રસ્સ ય સ િી, 

રહિત  તતમર્િત્ત  યાં’ ૈ ૈ  

ત્િનપજૂા, ત્િનસ્તિન, ગ ર સ્ત  તત, સ તધિમક િ મસલ્ય, વ્યિહ રશ દ્ધિ, રર્ય ત્ર  અન ે

તીર્થય ત્ર  એ શ્ર િકન  કતથવ્યો છે. શ્ર િકન ેતનમય કરિ  યોગ્ય કતથવ્યમ ાં પણ તીર્થ 

ય ત્ર નો તનદેશ આ રીતે િોઈ શક ય છે.  

તીર્થય ત્ર નો મદહમ  દશ થિત  જૈન મદહિષઓએ કહ્ ાં છે કે- 

શ્રી તીર્થ પ ન્ર્રિસ  તિરજીભિક્ન્ત, તીર્ેષ  બ્રમ્રમિતો ન ભિ ેભ્રમક્ન્ત ૈ  



દ્રવ્યવ્યય દદહ નર  ક્સ્ર્રસમ્પદઃ સ્્ ઃ, પિૂય  ભિક્ન્ત િગદીશમર્ ચથયન્તઃ ૈ ૈ  

તીર્થય તત્રકોન  પગની રિ િડ ેરિિ ળ  ર્ન ર  મન ષ્ટ્યો કમથરિર્ી રદહત ર્ ય છે. 

તીર્થમ ાં પદરભ્રમણ કરન ર  મન ષ્ટ્યો સાંસ રમ ાં પદરભ્રમણ કરત ાં નર્ી. તીર્થય ત્ર મ ાં 

દ્રવ્યવ્યય કરિ ર્ી મન ષ્ટ્યો ક્સ્ર્ર સાંપતત્તિ ળ  ર્ ય છે. અન ેતીર્થમ ાં િઈ િગદીશ એટિ ે

શ્રી ત્િનેશ્વર પરમ મમ ની પજૂા-ભક્ક્ત-આર ધન -ઉપ સન  કરન ર  સ્િયાં પિૂય બન ેછે. 

જૈન ધમથગ્રાંર્ોમ ાં તીર્થય ત્ર ન  અનેક િ ભો િણ િિ મ ાં આવ્ય  છે. તીર્થય ત્ર  કરિ ર્ી 

જ્ઞ નમ ાં વદૃ્ધિ ર્ ય છે, દૃષ્ષ્ટ્ટ તિશ ળ બન ેછે, ચ દરત્ર તનમથળત ન ેધ રણ કરે છે તર્  

જીિનમ ાં ઉદ રત , પરમ ર્થ, પરોપક ર પર યણત , સ્િ શ્રય અન ેખડતિત  કેળિ ય છે. 

િળી સ મ દહક તીર્થય ત્ર  કરત ાં એકબીજાનો સાંપકથ  સધ ય છે. સ ખ-દ ઃખન  સહભ ગી 

ર્િ ય છે. શ ભ સાંસ્ક રોની િેિડ-દેિડ કર ય છે. આરાંભ દદક અનેક પ પો કરીન ેમેળિેિ  

દ્રવ્યનો ભક્ક્ત, સેિ  િગેરે ક યોમ ાં સદ પયોગ ર્ત ાં તેની સફળત  પ્ર પ્ત ર્ ય છે. 

તીર્થય ત્ર ર્ી હૃદયમ ાં હષોલ્િ સપિૂથક ઉત્તમ અધ્યિસ ય ર્ ય છે. તીર્થની પતિત્રત ર્ી 

જીિન સ્િયાં પતિત્ર બને છે. તીર્થસ્ર્ નો અને તીર્ંકર પરમ મમ ની કલ્ય ણક ભતૂમઓની 

ય ત્ર ર્ી હૈય મ ાં અનેર  ભ િોલ્િ સ જાગે છે. અન ેભક્ક્તની આિી ઉચ્ચ શ્રેલણ ય તત્રકોન ાં 

પ્ર ાંતે કલ્ય ણ િ કરે છે. 

ય ત્ર  કરન ર સ ધકોએ પયથટન અન ેય ત્ર  િચ્ચનેો ભેદ સમજી િિેો આિશ્યક છે. 

તીર્થય ત્ર  અન ેપયથટન એ બાંનેમ ાં પ્રિ સ તરીકે સમ નત  હોિ  છત ાં તેમ ાં ભ રે અંતર 

રહલે  ાં છે. જે અટન, ભ્રમણ કે પદરભ્રમણ આંતદરક તિશ િ તિન  હતે  ર્ી ર્ ય તે ય ત્ર . જે 

મ ત્ર મનોરાંિન મ ટે ર્ ય તે પયથટન અને જે મ ત્ર ભિસમ દ્ર તરિ ને મ ટે કર ય તે 

ય ત્ર . 



આિન  સમયમ ાં પયથટન મ ટેનો રસ િોકહૃદયમ ાં વદૃ્ધિ પ મી રહ્યો છે. પરાંત   પયથટનમ ાં 

મનોરાંિન તસિ ય કોઈ હતે   હોતો નર્ી. જીિનતિક સ, આમમોન્નતત, દોષક્ષય, ગ ણવદૃ્ધિ 

િગેરે પતિત્ર ધ્યયેોન ાં આિન  પયથટનમ ાૈં ાં સ્ર્ ન નર્ી. ર્ોડ ાં મનોરાંિન મળે, ર્ોડ ાં 

િ ત િરણન ાં પદરિતથન ર્ ય એર્ી આમમ ન ાં કલ્ય ણ ર્ોડ ાં ર્ઈ શકે ? 

એટલ ાં ખ સ ય દ ર ખવ ાં ઘટે કે તીર્થમ ાં િિ  મ ત્રર્ી આપણ ાં શ્રેય ર્ઈ શકત  ાં નર્ી. તીર્થમ ાં 

તો તિતધપિૂથક િવ ાં િોઈએ. તીર્થમ ાં ગય  પછી મન, િચન, ક ય ની પણૂથ પતિત્રત  

િળિ િી િોઈએ. અહીં તો ફરિ  આવ્ય  છીએ મ ટે મોિ-મક્સ્તમ ાં રહો, મ િ-મલિદ  

ઉડ િો એ ભ િન ન ેલબિક િ તતિ ાંિિી આપિી િોઈએ. તીર્થય ત્ર ને ઉદે્દશીન ેએટિ ેિ 

આપણ  મદહિષઓએ ચેતિણી આપત ાં કહ્ ાં છે કે- 

અન્ય સ્ર્ ને કૃત ાં પ પાં, તીર્થ સ્ર્ ને તિનશ્યતત ૈ  

તીર્થ સ્ર્ ને કૃત ાં પ પાં, િજ્રિેપો ભતિષ્ટ્યતત ૈ ૈ  

અન્ય સ્ર્ ને કરેલ ાં પ પ તીર્થસ્ર્ નમ ાં ન શ પ મે છે. પરાંત   તીર્થસ્ર્ નમ ાં કરેલ ાં પ પ તો 

િજ્રિેપ જેવ ાં અર્ થત ્તનક લચત બની જાય છે.  

 

તીર્ંકર પરમ મમ ન  પાંચ કલ્ય ણકોન ાં રહસ્ય 

તીર્ંકર ભગિાંતોન  જીિનન  પ ાંચ તિતશષ્ટ્ટ કલ્ય ણક પ્રસાંગો િગતભરન  જીિોને મ ટે 

પરમ આનાંદક રી ને મહ માંગિક રી હોિ ર્ી પરમકલ્ય ણક રી છે. 

દરેક કલ્ય ણકન  પ્રસાંગે ઈંન્દ્રોન ાં આસનો કાંતપત ર્ ય છે. અિતધજ્ઞ નર્ી જાણી, ઈંદ્ર 

મહ ર જા આનાંદતિભોર બન ેછે અન ેભગિ ન જે દદશ મ ાં હોય તે દદશ  તરફ, તસિંહ સન 



ઉપરની ઉઠી, સ ત આઠ પગિ ાં આગળ િઈ, શક્રસ્મિ દ્વ ર  પ્રભ જીન ેસ્તિે છે અન ેશ શ્વત  

આઠમ  નાંદીશ્વરદ્વીપ ેિઈ ભક્ક્ત સભર હૈય ેઅષ્ટ્ટ દ્ધિક  મહોમસિ ઉિિિ પિૂથક 

પ્રભ ભક્ક્તનો અણમોિ લ્હ િો ઉઠ િ ેછે. સ્િગથિોક, મમૃ્ િોક અને પ ત િિોકમ ાં ય ન ે

તત્રભ િન મધ્ય ેસિથત્ર આનાંદ-પ્રમોદ અન ેહષથની હલેિઓ િષે છે. અરે ! નરક િ સોમ ાં 

રહિે  ન રકીન  જીિો પણ ક્ષણભર પોત ન  દ ઃખ ભિૂી િઈન ેસ ખનો અન ભિ કરે છે અને 

દરેક તીર્ંકરન  કલ્ય ણક પ્રસાંગે આવ ાં બધ ાં િ બને છે. આ પ ાંચે કલ્ય ણક ભવ્ય જીિોન  

ભિભ્રમણન ાં તનિ રણ કરન ર ાં ર્ ઓ ! 

૧. ચ્યિન કલ્ય ણક ૈઃ દેિિોકમ ાંર્ી ચ્િીન ેતીર્ંકર ભગિ નનો જીિ રમનક લક્ષણી 

મ ત ન  ગભથમ ાં આિ ેછે તેન ેચ્યિન કલ્ય ણક કહિે ય છે. 

ર. િન્મ કલ્ય ણક ૈઃ તીર્ંકર પરમ મમ નો િન્મ, સ્િપરન  િન્મને અિન્મ  બન િ ેછે 

તેન  પ્રત પ ેપ્રભ િન્મન  સમય ેત્રણ િોકમ ાં સિથત્ર પ્રક શ પ્રસરે છે અન ેગ ઢ અંધક રમય 

નરક િ સોમ ાં પણ અિિ ળ ાં ર્ ય છે. િયોતતષચક્ર ઉચ્ચ સ્ર્ નેહોય છે દદશ ઓ 

ઉિિિળ બને છે. િનપદિ સી િોકો આનાંદતિભોર બન ેછે. છપ્પન દદક્ક મ દરક ઓન  

આસનો કાંપે છે, અને ભક્ક્તભ િર્ી પ્રસતૂતન ેઅન રૂપ ક યથ કરી ભક્ક્તસભર હૈય ેર સ રમ ે

છે અન ેપ્રભ જીનો િન્મ મહોમસિ ઉિિ ેછે. ઈંદ્ર મહ ર જાન ાં તસિંહ સન પણ કમ્પ યમ ન 

ર્ ય છે, ઈંદ્ર પોતે અિતધજ્ઞ નનો ઉપયોગ મકેૂ છે. તસિંહ સન ઉપરર્ી નીચે ઉતરીન ે

અણમોિ મલણરમન િદડત પગની મોિડીઓનો મય ગ કરી, સ ત-આઠ ડગિ ાં આગળ િઈ 

‘નમ મથ ણાં અદરહાંત ણાં ભગિાંત ણાં’ આદદ પદો બોિી પ્રભ જીની ભ િર્ી સ્તિન  કરે છે. 

બ દ હદરણીગમષેી દેિને હ કમ ફરમ િ ેછે કે અમ ક સ્ર્ળે અમ ક ર જાની ર ણીની ક ખ ે

તત્રિોકન ર્ અિતય થ છે.  



ચરમદેહ ેઅિતરેિ  પ્રભ ની ભક્ક્ત કરિી એ આપણ  મ ટે કલ્ય ણક દરણી કરણી છે, મ ટે 

તમ મ તિમ નિ સી દેિ-દેિીઓન ેજાણ કરો કે તત્રિોકન  ન ર્નો અમ ક સ્ર્ળે િન્મ ર્યો 

છે તે િન્મ મહોમસિ ઉિિિ  મ ટે સૌ તૈય ર ર્ ઓ, બ દ હદરણીગમષેી દેિ ઘણ  દેિો 

સદહત સાંદેશિ હક યાંત્ર ત લ્ય સ ઘોષ ઘાંટ  િગ ડે છે. હજારો યોિનો દૂર રહિે  તિમ નોન  

ઘાંટ ઓમ ાં તે ન દ ઉતરે છે. સૌ શ ાંત લચત્ત ેસ ાંભળે છે અન ેસૌ તૈય ર ર્ઈ, તિમ ન દ્વ ર  

મેરૂલગદરર િ ઉપર આિે છે. અને આ બ જ  ઈંદ્ર મહ ર જા પ્રભ જીન  િન્મ સ્ર્ળે આિી, 

પ્રભ સદહત મ ત ન ેિાંદન  કરી, અિસ્િ તપની તિદ્ય ર્ી મ ત ન ેતનિંદ્ર ધીન બન િી, 

મ ત જીન ેદ ઃખ ન ર્ ય, તે રીતે પ્રભ જીન ેઈંદ્ર મહ ર જા પોતે હ ર્મ ાં િે છે. પ ાંચ રૂપે 

િઈન ેમેરૂલગદર તશખરે િઈ િન્મલભષકે દ્વ ર  ભક્ક્ત કરે છે. બ દમ ાં નાંદીશ્વર દ્વીપે િઈ, 

અષ્ટ્ટ દ્ધિક  મહોમસિ ઉિિ ેછે. મય ાં તિતિધ રીતે પ્રભ  ભક્ક્ત કરી કૃતકૃમય બન ેછે. પ્રભ જી 

િન્મે મય રે પશ -પાંખીઓ પણ િય િય રિ કરે છે. સ ક ળન  સ ખદ સ ગાંધી િ યર  િ ય 

છે. પથૃ્િી ઉપર ધ ન્ય દદન  સ ાંદર પ કો તનપજે છે. િોકો ઓચ્છિો મહોમસિો ઉિિ ેછેૈ ે

અન ેસિથત્ર આનાંદન ાં િ ત િરણ સજાથય છે. ન રકીન  તેમિ તનગોદન  ન ેસ્ર્ િરોન  

જીિો પણ સ ખદ િહરીનો અન ભિ કરે છે અન ેઆ છે પ્રભ જીન  િન્મકલ્ય ણકની 

ઝગમગતી િયોતત ! 

૩. દીક્ષ  કલ્ય ણક ૈઃ દીક્ષ  મ ક્ક્તપ રીમ ાં પહોંચ ડન રી રીક્ષ  છે. ત્રણ ેક ળમ ાં દીક્ષ ની 

તશક્ષ  તિન  ય ને ભ િચ દરત્રની સ્પશથન  તિન  કોઈનો પણ મોક્ષ ર્યો નર્ી, ર્તો નર્ી, 

અન ેર્શ ેપણ નદહ. 

પ્રભ જી પણ આમમ ન  ઉિ રન ેકલ્ય ણન ેઅર્ે િ સિથસ િદ્યન  મય ગમ ગથન ે

સિથતિરતતરૂપ પતિત્ર ચ દરત્રન ેગ્રહણ કરે છે. ચ દરત્રજીિન સ્િીક રત ાં પહિે ાં તેઓ 

મ નિ િગતન ેમય ગર્ી િ જીિન બડભ ગી બન ેછે તેવ ાં સમજાિિ ની પિૂથ ભતૂમક  રૂપે 



બ ર બ ર મદહન  સ ધી િષીદ નનો િરસ દ િરસ િ ેછે અને રોિન  એક કરોડન ેઆઠ 

િ ખ સોનૈય ન ાં દ ન કરે છે. તેમ ાં તેઓશ્રી ૩ અબિ ૮૮ કરોડ અને ૮૦ િ ખ સોનૈય ન ાં 

દ ખ કરે છે. સૌને ભેદભ િ તિન , છૂટે હ ર્ ેમોં મ ગ્્ ાં દ ન આપે છે અને મોહ મય ગનો 

અિોડ દ ખિો તિશ્વન  ચોકમ ાં પ્રચ રે છે. તિશ્વ કલ્ય ણની, કમનીય ક મન ર્ી તિપ િ 

ર િઋદ્ધિ ર િરમણીન ેર િિૈભિોનો સહષથ મય ગ કરે છે. દેિો-ઈન્દ્રોન ેમ નિો, પ્રભ જી 

મહ મય ગનો મહ મદહમ  ઉિિિ  દીક્ષ  કલ્ય ણકનો મહ મહોમસિ ઉિિ ેછે. અિાંક ર 

અન ેઆભષૂણોર્ી ભતૂષત પ્રભ જીનો દીક્ષ નો દદવ્ય અને દબદબ ભયો િરઘોડો ક ઢે છે. 

દીક્ષ  િેિ ન  સ્ર્ળે િરઘોડો ઉતરે છે. મય ાં પ્રભ  સ્િયાં બધ  અિાંક રોને, આભષૂણોન ેસહષથ 

ઉત રે છે. સ પ જેમ ક ચળી ઉત રે તેમ તમ મનો મય ગ કરે છે. સ્િયાં પાંચ િોચ કરે છે 

બ દ પ્રભ  ‘નમો તસિ ણાં’ કહી સિથસ િદ્યન  મય ગરૂપ સિથ તિરતત દાંડક ઉચ્ચ રે છે મય રે 

પ્રભ જીન ેચોથ ાં મનઃપયથિજ્ઞ ન ઉમપન્ન ર્ ય છે. ઈન્દ્ર મહ ર જા પ્રભ જીએ સ્કાંધે દેિદ ષ્ટ્ય-

દદવ્ય િસ્ત્ર અપથણ કરે છે, અને આ છે દીક્ષ  કલ્ય ણકની દદવ્ય ઉિિણી ! 

૪. કેિળજ્ઞ ન કલ્ય ણક ૈઃ છદ્મસ્ર્ અિસ્ર્ મ ાં ઘોર તપો તપી, પદરષહોન ેઅદીનભ િે 

સમત ર્ી સહી, પ્રભ  ચ ર ઘ તત કમથ ખપ િી કેિળજ્ઞ ન પ મે છે, મય રે પ્રભ જી 

છદ્મસ્ર્ િસ્ર્  િટ િી િીતર ગ અિસ્ર્ ને પ મે છે. િોક િોક પ્રક શક કેિળજ્ઞ નની 

દદવ્યિયોતર્ી ત્રણ ેિોકન , ત્રણ ેક ળન  સકિ પદ ર્ોન ેસ્િપર પય થયર્ી સાંપણૂથપણ ે

જાણ ેછે, દેખે છે. આ પ્રભ ની િ ણી ૩પ ગ ણર્ી ્ ક્ત હોય છે. આઠ પ્ર તતહ યથ પ્રગટ ર્ ય છે. 

પ્રભ જી ૩૪ અતતશયર્ી અિાંકૃત બન ેછે. તેમન  દેહન ાં િોહી, મ ાંસ ગ યન  દૂધ જેિ ાં 

ઉિિિળ ન ેસફેદ હોય છે. તેમન  આહ ર-તિહ રન ેચમથચક્ષ િ ળ  િોઈ શકત  નર્ી. 

તેમન  શ્વ સોચ્છિ સ અતતસ ગાંધી ને સ ાંદર હોય છે. તેમન ેકદી પરસિેો ર્તો નર્ી. પ્રભ જી 

િય ાં તિચરે મય ાં સિ સો યોિન સ ધી ચોગરદમ મ રી-મરકી-દ ક ળ-ઈતત-ભીતત-સિચક્ર 



ભય-પરચક્રભય િગેરે પ્રિતથત  નર્ી. દેિતનિતૈમત સમિસરણમ ાં અશોક વકૃ્ષ નીચે 

રમનિદડત સ િણથમય તસિંહ સન ઉપર લબર જી પ્રભ જી ચ રગતત તનિ રક ચત મ થખ ેચ ર 

પ્રક રન  ધમથનો ઉપદેશ આપ ેછે. પ્રભ જી પ્ર કૃત ભ ષ મ ાં મ િકોષ ર ગમ ાં અમતૃર્ી પણ 

અતધક મધ રત  ભરી િ ણીર્ી, ભવ્ય જીિોન ેબોધ આપ ેછે. િગતન  કલ્ય ણ મ ટે 

તીર્થની, ગણધરોની ને ચત થતૈિધ શ્રી સાંઘરૂપ તીર્થની સ્ર્ પન  કરી, તીર્ંકરપણ ન ે

સ ર્થક કરે છે. આિ  કેિળજ્ઞ ન-કલ્ય ણકની કમનીય ઉિિણી આપણ  અજ્ઞ ન 

આિરણોન ેદૂર કરી આપણ મ ાં િોક િોક પ્રક શક િયોતતન ેપ્રગટ કરે છે ! 

પ. તનિ થણક કલ્ય ણક ૈઃ પ્રભ જીન ેકેિળજ્ઞ ન ર્ય  પછી ચ રગતત તનિ રક ચત મ થખ ેચ ર 

પ્રક રન  ધમથનો ઉપદેશ આપ ેછે અને બ કી રહિે  ચ ર અઘ તત કમથ ખપ િીન,ે પ્રભ જી જે 

સ્ર્ળે તનિ થણ પ મ ેછે તે સ્ર્ળ તનિ થણ કલ્ય ણક સ્ર્ળ તરીકે ઓળખ ય છે. 

પરમ ત રક દેિ તધદેિ શ્રી ત્િનેશ્વર પરમ મમ ન  પ ાંચે કલ્ય ણકો અન ક્રમ ે૩ર િ ખ તર્  

ર૮ િ ખ દેિતિમ નોન  અતધપતત મહ સમદૃ્ધિશ ળી ક્રોડો દેિદેિીઓન  પદરિ રર્ી 

સેિ ત  અખટૂ િૈભિશ ળી એિ  શ્રી સૌધમેન્દ્ર આદદ ૬૪ ઈન્દ્ર મહ ર જાઓ, અન ેક્રોડો 

દેિદેિીઓએ સપદરિ રે અપિૂથ સ મગ્રીર્ી, દત્તલચત્ત,ે પરમ હષોલ્િ સપિૂથક જે રીત ે

ઉિવ્ય  હત  તેિી િ રીતે આપણ ેપણ શક્ય એટિી ઉત્તમોત્તમ સ મગ્રી પિૂથક સમ દ્રની 

ભરતીની મ ફક, ઉત્તરોત્તર ચઢત  પદરણ મ ેપરમ ત રક શ્રી ત્િનેશ્વર પરમ મમ ન  

ચ્યિન, િન્મ, દદક્ષ , કેિળજ્ઞ ન તર્  મોક્ષરૂપ પ ાંચે કલ્ય ણકોની અમયાંત બહ મ નપિૂથક 

ઉિિણી કરી, આપણો આમમ  શ્રી ત્િનેશ્વર પરમ મમ ની ભક્ક્તમ ાં ક્ષીર-નીરની મ ફક 

ઓતપ્રોત બની જાય તો પરમત રક એવ ાં શ્રી તીર્ંકર ન મકમથ પણ બ ાંધી શકે છે. 

શ્રી પાંચકલ્ય ણકોની ઉિિણી સબહ મ ન કરન રન  ગમ ેતેિ  અંતર યકમો, તિઘ્નો, 

આતધવ્ય તધ-ઉપ તધ િગેરે દૂર ર્ઈ જાય છે અને મહ ન પ ણ્ય ન બાંધી પ ણ્ય ઉમપન્ન  



ર્િ ર્ી ઉત્તરોત્તર તિતશષ્ટ્ટ ધમથ સ મગ્રી પ્ર પ્ત ર્િ ર્ી આમમ  ર્ોડ  િ ભિોમ ાં અનાંત 

આવ્ય બ ધ એિ  મોક્ષ સ ખનો અતધક રી બની શકે છે. 

આ સ ર્ેન  કોઠ મ ાં ર૪ તીર્ંકરોન  ર્યિે  પાંચ કલ્ય ણકન  સ્ર્ળો આપિ મ ાં આિેિ છે 

અન ેત ેસ્ર્ળો  બહ  િ પતિત્ર અને પ િનક રી મ નિ મ ાં આિ ેછે. 

પરમ મમ ન  કલ્ય ણક-આર ધન -તિધી 

તપ ૈઃ િય રે એક કલ્ય ણક હોય મય રે એક સણ ાં કરવ ાં. બે કલ્ય ણક હોય મય રે આયાંલબિ 

કરવ ાં. ત્રણ કલ્ય ણક હોય મય રે એક સણ ાં અને આયાંલબિ કરવ ાં. ચ ર કલ્ય ણક હોય મય રે 

ઉપિ સ કરિો અને પ ાંચ કલ્ય ણક હોય મય રે ઉપિ સ અને એક સણ ાં કરવ ાં. 

િપ ૈઃ ર૦ નિક રિ ળી નીચ ેપ્રમ ણ ેગણિી. જે પ્રભ ન ાં કલ્ય ણક હોય તે પ્રભ જીન ાં ન મ 

િપન  પદમ ાં િોડવ ાં. 

૧. ચ્યિન કલ્ય ણકે ૐ હીં શ્રી.....પરમેષ્ષ્ટ્ઠન ેનમઃ 

ર. િન્મ કલ્ય ણકે ૐ હીં શ્રી.....અહથત ેનમઃ 

૩. દીક્ષ  કલ્ય ણકે ૐ હીં શ્રી.....ન ર્ ય નમઃ 

૪. કેિિજ્ઞ ન કલ્ય ણકે ૐ હીં શ્રી.....સિથજ્ઞ ય નમઃ  

પ. તનિ થણ કલ્ય ણકે ૐ હીં શ્રી.....પ રાંગત ય નમઃ 

તિધી ૈઃ ૧ર િોગ્ગસનો ક ઉસગ્ગ, ૧ર સ ર્ીય  અને તેની ઉપર ૧ર ફળ નૈિેદ્ય તર્  ૧ર 

ખમ સણ  આપિ . 

ખમ સણ નો દ હો ૈઃ  



પરમ પાંચ-પરમેષ્ષ્ટ્ઠમ ાં, પરમેશ્વર ભગિ ન, ચ ર તનક્ષેપ ેધ્ય ઈએ, નમો નમો શ્રી 

ત્િનભ ણ. 


