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સમ્મેત શિખરજીની મગંલમય યાત્રા  
 તારે તે તીર્થ 

 

સષૃ્ટિન ું સ્વર્ગ એિલે સમ્મેત શિખર.  સમ્મેત શિખરજીની યાત્રા એિલે સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્ત કરવાની 
જાત્રા. બિહારની પશવત્ર ધરતી પર પર્ મકૂીને આંખ સામે શ્રી િીખરજી તીર્ગ આવીને ઊભ ું ન રહ ે
એ િક્ય નર્ી. 
 

પહાડોની દ શનયામાું પોતાની અનોખી આભાર્ી િોભી રહલેો એક શવિાળકાય પહાડ એિલે 
શિખરજીનો પહાડ.  આ શિખર તીર્ગ સમ્મેત શિખરજીના નામે તો માત્ર જૈનોમાું ઓળખાય છે.  
િાકી પહાડની સવોચ્ચ ટૂુંક પર િોભાયમાન પાર્શ્ગનાર્ ભર્વાનના મુંદિરે અને જલમુંદિરમાું 
બિરાજમાન શ્રી પાર્શ્ગનાર્ ભર્વાનનને આ સુંપરૂ્ગ પહાડ પર પોતાનો એવો પ્રભાવ ફેલાવી િીધો 
છે કે બિહારની પ્રજા સમ્મેત શિખરના પહાડને પારસનાર્ના પહાડ તરીકે ઓળખે છે. 
 

વીસ તીર્ંકરોની શનવાગર્ગ ભશૂમ અને સેંકડો સાધકોની સાધના ભશૂમ એિલે સમ્મેત શિખર. તીર્ંકરોએ 
એકાુંત એવી પવગતની ગ ફાઓ કે જ ુંર્લોની ઘિામાું તપ અને જ્ઞાન સાધના કરી છે. મોંઘા અન ે
અર્મોલ એવાું આપર્ા આ તીર્ોનો મદહમા એવો અનુંત ઉપકારી છે કે તેન ું સ્પિગન, િિગન અને 
સ્તવન કરો, અરે માત્ર સ્મરર્ કરો તો પર્ તે કલ્પના માત્રર્ી ભાશવત િનેલા પ ણ્યિાળી જીવો 
કમોનો ભકૂો િોલાવી િે છે. 
 

ધન્ય છે એ પાવનતીર્ગ ભશૂમને જેરે્ વાચારદહત સ્વરૂપે લાખો કરોડો આ્માઓને આ્મિોધન અને 
આ્મિિગન ના મકૂ ઉપિેિો આપ્યા છે.  જેના કાુંકરે કાુંકરે, પર્લે પર્લે, શિખરે શિખરે, િેરીએ 
િેરીએ ્યાર્, તપશ્ચયાગ, તેજસ્સ્વતા, આ્મ સમપગર્ અને આ્મિાુંશતનો અલોદકક અન ભવ ર્ાય 
તેવા તીર્ગ સ્ર્ાનો જો કલ્યાર્ ભશૂમ હોય તો તેની સ્પિગના માત્રર્ી જીવન ધન્ય િને છે. 
 

કલ્યાર્ભશૂમ એિલે જયાું તીર્ંકર ભર્વાનના ચ્યવન, જન્મ, િીક્ષા, કેવળજ્ઞાન અને શનવાગર્ એમ 
પાુંચ કલ્યાર્ક ર્યા હોય અર્વા કોઈ એક કલ્યાર્ક ર્ય ું હોય, તેવી આ ભશૂમ, તીર્ગ ભશૂમ િની 
રહીને જે દિવસે કલ્યાર્ક ર્ય ું તે દિવસ ધન્ય િની રહ્યો. 
 

● ચ્યવન કલ્યાર્ક એિલે માતાના ર્ભગમાું પ્રવેિ ર્ાય અને શનશશ્ચત મોત પામે. 
● જન્મ કલ્યાર્ક એિલે ર્ભગની જેલમાુંર્ી છૂિકારો. 
● િીક્ષા કલ્યાર્ક એિલે ગહૃસ્ર્વાસીની જેલમાુંર્ી છૂિકારો. 
● કેવલજ્ઞાન કલ્યાર્ક એિલે ચાર ઘાશત કમગનો ક્ષય કરી યોર્ અવસ્ર્ાએ પહોંચે. 
● શનવાર્ગ કલ્યાર્ક એિલે ચારે ર્શતરૂપ જેલમાુંર્ી છૂિકારો. 
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એક વાત િીવા જેવી ચોખ્ખી છે કે પહાડ ઉપર મુંદિરો અને ટૂુંકો છે માિે પહાડ પશવત્ર છે તેવ ું 
નર્ી.  સમગ્ર પહાડનો કર્કર્ તળેિી વરે્રે િઘ ું જ પાવનકારી છે.  જીવન પહાડયાત્રાન ું સ  ુંિર 
શનશમત્ત મળે તે માિે ઉપરની ટૂુંકોની યાત્રાન ું મહ્્વ છે.  િાકી પહાડ ક િરતી રીતે સ્વયું પશવત્ર 
છે.  જેમ કમળ સ્વયું સ ર્ુંશધત છે. 
 

યાત્રા પ્રારંભ: સોમવાર - તા. ૧ ફેબ્રઆુરી ૨૦૧૯ 

દિવસ પહલેો – સોમવારે મ ુંિઈર્ી દિલ્હી ર્ઈ, દિલ્હીર્ી રાુંચી પહોંચ્્યા.  રાુંચી કોચમાું િેસી, 
ભર્વાનન ું નામ લઈ સમ્મેત શિખર તરફની યાત્રા ચાલ  કરી.  રસ્તામાું કોઈ કારર્સર કોચ 
િિલવી પડી તેર્ી શિખરજીની તળેિીની ધરમિાળામાું મોડાું પહોંચ્યા.  શસધ્ધાવત ધરમિાળા 
નવી જ િનેલી હતી.  છ માળવળી બલફિ સાર્ે હતી, તેર્ી ઉપર-નીચે જવાની સર્વડ સચવાઈ 
જતી હતી.  મોડાું પહોંચ્યા તેર્ી િીજે દિવસે શિખરજીના પહાડ ચઢવાન ું માુંડી વાળી, ઋજ વાબલકા 
જવાનો કાયગક્રમ ર્ોઠવ્યો અને િીજા દિવસના શવચાર કરતા િધાું સવૂા છૂિા પડયા. 
 

બીજો દિવસ: મગંળવાર – તા. ૧૨ ફેબ્રઆુરી ૨૦૧૯ 

ઋજ વાબલકા – ચોવીસમાું તીરં્કર મહાવીર સ્વામીની કેવળજ્ઞાન કલ્યાર્ક ભશૂમ. સવારે પ્રાતક્રમ 
પતાવી તૈયાર ર્ઈ ઋજ વાબલકા જવા કોચમાું ર્ોઠવાયા.  કોચની સફર નવકારમુંત્રર્ી ર્તી.  
સ્તવન વરે્રે ર્ાતા આર્ળ વધતાું.  રસ્તામાું જયેિભાઈ ઋજ વાબલકા માિે માદહતી આપતા જેર્ી 
િધાુંને ખિૂ જ જાર્વાન ું મળય ું. 
 

આપર્ા સાસન ઉપકારી પરમ તીર્ાગશધપશત શ્રી મહાવીર પ્રભ ની કેવળજ્ઞાન ભશૂમ એિલે 
ઋજ વાબલકા.  અદ્દભ ત – અદ્દભ ત – અદ્દભ ત આ તીર્ગ છે.  ્યાું પ્રવેિ કરતાું એકિમ નાનાું શ્રી 
મહાવીર સ્વામી ભર્વાનની પ્રશતમા તર્ા ચરર્ પાદ કા છે.  તે ફરતે  ભમતીમા ૪ ભર્વાન અને 
શ્રી ર્ૌતમ સ્વામીજીની પ્રશતમા છે.  િરાિર વીર પ્રભ ના પાછળ ભાર્માું એક િરવાજો છે.  ્યાુંર્ી 
િહાર નીકળતા જમર્ી િાજ માું તે વકૃ્ષ છે જેની નીચ ેર્ૌદ્દહીકા આસનમાું પ્રભ ને કેવળજ્ઞાન ર્યેલ ું.  
આ જગ્યામાું િેસી કમગક્ષય શનશમત્તે કાઉસ્સગ્ર્ કરાય જેર્ી આપર્ને પર્ ક્યારેક કેવળજ્ઞાન મળે.  
્યાુંર્ી િરાિર સામે એક નતૂન ભવ્ય જજનાલય િેખાિે. 
 

આ િેરાસર માિે જ મેં પહલેાું ૩ વાર અદ્દભ ત િબ્િ વાપરેલ.  મહાવીર ભર્વાનની એકિમ ઊંચી 
ર્ોદ્દહીકા આસનમાું દૂધ જેવી સફેિ શનમગળ પ્રશતમા છે. તે જોતાું ્યાર્ી ખસવાન ું મન ન ર્ાય.  
આ ભ્વવ્ય િેરાસર જોતા આપર્ા ઓિવાળ સેન્િરના િેરાસરની યાિ આવી ર્ઈ.  ્યાું ભમતીમાું 
વીર પ્રભ ના જીવન પ્રસુંર્ો સ ુંિર રીતે આલેખાયેલા છે. આ નતૂન િેરાસરમાું સૌ પ્રર્મ પ્રક્ષાલ – 
કેસર પજૂા ર્ાય છે – પછી પ્રાચીન પ્રશતમાને ર્ાય છે.  અહીં આપરે્ અવશ્ય િેસવ ું જોઈએ. 
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િહારની ભમતીમાું ફરતાું ઋજ વાબલકા નિી િેખાિે.  ઋજ વાબલકા નિીન ું િીજ ું નામ બ્રાકર છે.  
૨૬૫૦ વર્ગ પવૂગની પ્રભ ની એ પાવન ઘિનાને નજર સમક્ષ લાવીએ, કલ કલ વહતેી ઋજ વાબલકા 
નિીના દકનારે જભીય નામક ર્ામના શ્યામક કર્િીના ખેતરમાું, એક ખુંડેર ચૈ્યની પાસે, 
િાલવકૃ્ષની ઘેરી ઘિા નીચે, ચોર્ા પ્રહરે વૈિાખ સ િ િિમીએ સુંધ્યા સમયે પ્રભ  ર્ૌદ્દહીકા આસને 
કેવળજ્ઞાની પ્રાપ્પ્ત કરે છે. 
 

અહીં ર્ભારાના પ્રવેિદ્વારની ડાિે રક્તતવર્ી શ્રી વીર પ્રભ ની પ્રાચીન પ્રશતમા બિરાજમાન છે જે 
ઋજ વાબલકા નિીમાુંર્ી પ્રાપ્ત ર્ઈ છે અને વેળુ એિલી રેતીની િનેલ છે. 
 

જજનાલયની િહાર ભીંત પર એક િાજ  કેવળકલ્યાર્કનો પટ્ટ અને િીજી િાજ  સમવસરર્નો પટ્ટ 
છે.  આ િેરાસરે કેિલાકે પહલેી વાર પજૂા કરી અને આનુંિ પામ્યા. 
 

અહીંર્ી ર્ોડ ક ચાલીને પાછળ નિીને દકનારે ર્યા ્યાું િીલા પર િેસી પાર્ીમાું પર્ િોળી ખ લ્લા 
પરે્ િેઠાું.  ચાલવાની અને ઠુંડા પાર્ીમા પર્ િોળવાની મજા આવી.  અહીં નિીની પશવત્ર માિી 
ઘરના િેરાસરમાું મકૂીએ તો કેવળજ્ઞાનની ભશૂમની યાિી સચવાઈ રહ.ે 
 

્યાુંર્ી નીકળી પાછા િપોરના ભોજન માિે ર્યા.  ્યાર પછી તરત જ ચાલીને િજારમાું ર્ઈ 
ભોશમયાજીના િિગન કરવા ર્યા.  જયેિભાઈએ સરસ રીતે િિગન કરાવ્યા તેમ જ યાત્રા, શવઘ્ન 
શવના પરૂી ર્ાય તેવી યાચના કરી.  િાજ માું જ પાર્શ્ગનાર્ન ું િીજ ું નાન ું િેરાસર હત  ું ્યાું િિગન 
કયાગ. 
 

પાછળ પાર્શ્ગનાર્ના મોિા િેરાસરમાું જીર્ોધ્વાર ચાલત  ું હત  ું તો પર્ િિગન કરવા ર્યા.  વચ્ચે 
મળૂ નાયક શ્રી િામળા પાર્શ્ગનાર્જીન ું િેરાસર આવે છે.  િે ત્રર્ પર્શર્યાું ચઢી ભમતીમાું 
ય ર્ાદિિેવ આિીનાર્ પ્રભ ની ખિૂ જ સરસ એકિમ સ્નેહ શનતરની પ્રશતમા છે.  શ્રી િાુંશતનાર્ 
ભર્વાન અને શ્રી પ ુંડદરક સ્વામી પર્ છે.  ડાિી િાજ  િીવાલ પર િત્ ુંજયનો ખિૂ જ સરસ 
આરસમાું પટ્ટ છે. આ તો િત્ ુંજયની ભાવ યાત્રા ર્ઈ ર્ઈ!  ૨ ઇન ૧ ર્ય ું સમ્મેત શિખમાું િુંત્ ુંજય.  
ર્ોડા આર્ળ વધીને વળાુંક પર આિીનાર્ પ્રભ ને ઈક્ષ રસન ું પારણ ું કરાવી રહલે શે્રયાુંક માર 
સાર્ેની તેમની િેને્નની મોિી પ્રશતમા છે. 
 

આર્ળ ઉપર જવાની એક સીડી છે. ્યાું ઉપર ચૌમ ખજી છે. ્યાુંર્ી ઉતરતા િામળા પાર્શ્ગનાર્જીન ું 
મ ખ્ય િેરાસર છે.  અદ્દભ ત પ્રશતમાના િિગન ર્િે.  ્યાુંર્ી આર્ળ જતાું અટિાપિ િેરાસર આવે 
છે.  આર્ળ ડાિી િાજ  ૧૦૮ પાર્શ્ગનાર્ આરસના નામ સદહત પટ્ટ છે.  અહીં એક સાર્ે ૧૦૮ 
પાર્શ્ગનાર્ િિગન ર્ઈ ર્યા.  ્યાુંર્ી નીચે ઉતરતા એક હોલમાું ૨૪ ચૌમ ખજી છે. 
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રે્શ્તાુંિર કોઠીના પાછળના ભાર્માું લોિસ િેમ્પલ છે જેને ‘ધમગ મુંર્લ ફાઉન્ડેિન’ કહ ેછે.  અહીંના 
ફૂલ ખાસ જોવા જેવા છે.  શવિાળ તમ ગ લાિ, કમળ હોય છે, પર્ અમે અહીં પહોંચી નહોતા 
િક્યા.  ્યાર પછી જહાજ મુંદિર આવે છે પર્ જવાય ું ન હત  ું. 
 

મળૂ પ્રભ ના િેરાસરની ભમતીમાું ૧૦૮ પાર્શ્ગનાર્ની પ્રશતમાના િેરાસરની નીચે ભકતામર મુંદિર 
છે.  િરાિર આની પાછળ ભોશમયાજીન ું રાજક માર સ્વરૂપ જોવા જેવ ું છે પર્ અમે જોઈ ન િક્યા. 
 

સુંગ્રહસ્ર્ાનમાું આપર્ી ધમગકર્ાઓ આવરી લેતા શવશવધ પ્રસુંર્ો છે.  ઉપર િે દૂરિીન છે જેમાુંર્ી 
ચુંદ્રપ્રભ સ્વામીજીની ટૂુંક અને પારસનાર્ ટૂુંક િેખાય છે. 
 

પાછા વળતા ભોજન િાિ ધરમિાળાએ પહોંચ્યા. 
 

ત્રીજો દિવસ: બધુવાર - તા. ૧૩-૦૨-૧૯ 

આજે તો મનમાું ઉમુંર્ સમાતો ન હતો કારર્ કે જેની રાહ છેલ્લાું ર્ોડા મદહનાઓર્ી જોઈ રહ્યા 
હતાું તે દિવસ આવી પહોંચ્યો. 
 

સવારમાું ત્રર્ વાર્ે ઊઠી તૈયાર ર્ઈ ભોશમયાજીના િિગને પહોંચી ર્યા.  મધ વન શિખરજી તળેિી 
છે.  અહીં ર્શ્ેતાુંિરના ૧૦ જજનાલયો છે.  પ્ર્યેક જજનાલય તીર્ગ સમાન છે.  અહીં એક ભોશમયાભ વન 
છે.  અહીં મળૂનાયક િાુંશતનાર્જીને નમી ‘નમો જજર્ાર્ું’ કરી નીચે ભોયરામાું અદ્દભ ત મુંદિર જોય ું,  
આદિનાર્ને ‘નમો જજર્ાર્ું’.  આ મુંદિરમાું ભક્તતામરની એક ર્ાર્ાના એક એક બચત્ર તર્ા માનત  ુંર્ 
મ શનની મશૂતિ િિગનીય છે. 
 

શ્રી ભોશમયાજી મુંદિર – શિખરજી તીર્ગના અશધટઠાયક રક્ષક િેવ શ્રી ક્ષત્રપાલ સ્વરૂપે ર્શ્ેતાુંિર 
મુંદિરમાું બિરાજે છે.  ચાલો આ મુંત્ર સો સાર્ે મળી િોલીએ. 
 

ૐ ક્ષાું ક્ષીં ક્ષ ૂું ક્ષૌ, ક્ષ: શ્રી ભોશમયાિેવ 

કે્ષત્રપાલ નમ: હ ેભોશમયાજી અમારી શિખરજીની યાત્રા મુંર્ળકારી િનાવી શનશવિઘ્ને પાર પાડજો 
 

કહવેાય છે કે ભોશમયાજીના િિગન કરીને યાત્રા કરનાર માર્ગ ભલૂી જાય તો ર્શ્ાનરૂપે ભોશમયા રસ્તો 
િતાવે છે.  સવારે િાળક, િપોરે ય વાન અને સાુંજે પ્રૌઢ એમ ત્રર્ સ્વરૂપે િિગન આપતા હોય 
એમ લાર્ે છે,  જાર્ે તીર્ગની રક્ષા કાજે સમસ્ત પહાડનો ભાર પોતાના ઉપર લઈ લીધો હોય તેવા 
ભાવસ્વ: આ મશૂતિના ખભા ઉપર શિખરજીનો આકાર જોઈ િકાય છે.  એમને રોજ પ્રક્ષાલ ર્ાય 
છે, શસિંધરૂ ચમેલીના તેલનો લેપ કરવામાું આવે છે, પજૂા ર્ાય છે અને છત્ર પર્ ચઢે છે.  સારે્ 
પેંડાનો પ્રસાિ અન ેફૂલ ચઢે છે.  ભોશમયાજી આર્ળ શત્રશ લ આકારનો શવશિટિ સાશર્યો કરવામાું 
આવે છે. 
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જર્તિેઠ માિે એક શવિેર્ર્.  લક્ષ્મીિેવીના લાડકવાયા. 
િીજી ઓળખ – શિખરજીનો ઉધ્ધાર કરાવનાર જર્તિેઠ પોતે. 
 

તીર્ંકરોના શનવાગર્ પછી કલ્યાર્ક ઉજવતા િેવતાઓએ શનવાગર્ જગ્યાએ સ્ત  પોની સ્ર્ાપના કરી 
હતી.  કાળક્રમે મ ખ્ય વીસ વખત જજર્ોદ્વાર ર્યો.  એકવીસમો જર્તિેઠે કરાવ્યો.  હવે એવ ું ર્ય ું 
કે કામ તો ચાલ  કરાવ્ય ું પર્ શનવાગર્સ્ર્ળો નામિેર્ ર્તાું ચરર્ોની મળૂ સ્ર્ાન િોધવામાું મ શ્કેલી 
જર્ાઈ એિલે પજૂય િેવશવજયર્બર્જીની પે્રરર્ાર્ી અઠ્ઠમ તપ કરી મા પદ્માવતીનો જાપ કયો.  
િેવીએ સ્વપનમાું ઉકેલ આપ્યો કે જયાું જે સુંખ્યામાું કેસરના સાશર્યા િેખાય તે પ્રમારે્ ચોવીસીના 
તે તીરં્કરન ું સ્ર્ાન જાર્વ ું.  આમ વીસ તીરં્કરોના શનવાગર્ સ્ર્ાન નક્કી ર્યાું. 
 

હવે પહાડ ચઢવાની િરૂઆત કરી.  અહી ૯ દક.મી ચઢાર્, ૯ કી.મી. ચાલવાન ું અને ૯ દક.મી. 
ઉતરવાન ું એમ ૨૭ દક.મી.ની જાત્રા કરવાની છે.  આ એવી ભશૂમ છે જયાું ૨૦ ૨૦ તીર્કંરોના 
શનવાગર્ સમયના ર્ુંભીર નાિ સાુંભળી િકાય છે. તે સાુંભળતા ચઢવાન ું િરૂ કરી આર્ળ વધીએ.  
સૌ પ્રર્મ ડાિી િાજ  કે્ષત્રપાલની િેરી આવી પ્રર્ામ કરી આર્ળ વધ્યા.  િોઢ દક.મી.ન ું અંતર 
કાપતા કબલક ુંડ જજનાલય આવે છે.  ્યાું અંિર જઈ ‘નમો જજર્ાર્ું’ કરી આર્ળ ચાલ્યા.  પાછા 
િોઢ દક.મી. ચાલ્યા એિલે ર્ાુંધવગનાળુ આવે છે.  અહીં િધી ઋત માું પાર્ી ખળખળ વહ ેછે.  ર્ાકેલા 
પશર્કને યાત્રા માિે નવી િસ્ક્તત િકે્ષ છે. 
 

ર્ોડ ેઆર્ળ ર્યા.  ્યાું રસ્તાના િે ફાિા પડે છે.  એક જલમુંદિર િાજ  અને િીજો ડાકિુંર્લા 
પાર્શ્ગનાર્જીની ટૂુંક તરફ જાય છે.  અમે જલ મુંદિર તરફ ર્યા – આર્ળ સીતાનાળુ આવે છે.  
અહીંર્ી જમર્ી િાજ  નજર કરતાું પાર્શ્ગ પ્રભ ની ટૂુંક એિલે મેઘાડુંિર ટૂુંકના િિગન ર્ાય છે.  વધારે 
ચઢાર્ ચડતા ચોપરાક ુંડ આવે છે.  ર્ોડ ું આકર ું ચઢાર્ ચઢયા એિલે ર્ૌતમસ્વામીની પહલેી ટૂુંક 
આવી. 
 

આપરે્ ટૂુંકની યાત્રા તો ખાસ કરવી જ જોઈએ કારર્ કે એક પર્ ટૂુંકની યાત્રા િાકી રહ ેતો યાત્રા 
અધરૂી ર્ર્ાય કારર્ કે આ ટૂુંક એ શનવાગર્ભશૂમ છે. આ પાવન ભશૂમઓનો સ્પિગ એ યાત્રાનો પ્રાર્ 
છે. આ ભ શમના સ્પિગર્ી અદ્દભ ત સ્પુંિનો, અવર્ીય સુંવેિની અને આહલાિક અન ભશૂત ર્ાય છે. 
 

શ્રી ર્ૌતમસ્વામી પ્રભ વીરના પ્રર્મ ર્ર્ધર. તેમનો જન્મ ક ુંડલપરૂ તીર્ગમાું, તર્ા શનવાગર્ 
વૈભાવબર્દર પવગત પર ર્યેલો છે.  તેની યાિમાું અહીં િેરીની ડાિી િાજ એ તેમના સ્વતુંત્ર પર્લાું 
તર્ા ચોવીસ તીર્ંકરોના અને િસ ર્ર્ધરોના એમ ૩૪ પર્લાુંની આ િેરી છે.  અહીં ‘નમો 
જજર્ાર્ું’ કરવ ું.  સ પાર્શ્ગનાર્ની ટૂુંકની માિી દ :સાધ્ય વ્યાશધઓન ું ઔર્ધ છે.  શ્રી શવમલનાર્ની 
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ટૂુંકની માિી નવા ઘરના િાુંધકામમાું વાપરવામાું આવે તો મકાનમાું રહવેાની સ ખસમદૃ્ધિ પ્રાપ્ત 
ર્ાય છે. 
 

આમ િરેક ટૂુંક પર ‘નમો જજર્ાર્ું’, ત્રર્ પ્રિબક્ષર્ા નૈવેદ્ય ફળ વરે્રે ધરી નાન ું ચૈ્યવુંિન કરતાું  
અમે ચુંદ્રપ્રભ ની સૌર્ી ઊંચી ટૂુંકે પહોંચ્યા – અહીંર્ી નીચે નજર કરતાું અમે અમારી જાતન ે
ધન્યવાન માની અને આશ્ચ્રયગ ર્ય ું કે આિલે ઊંચે કેવી રીતે પહોંચ્યા.  અહીં પર્ ઉપર પ્રમારે્ 
પ્રાર્ગના વરે્રે કરી. નીચે ઉતરતા િાકીની ટૂુંકના િિગન કરતાું કરતાું અમે પાર્શ્ગનાર્જીની 
શનવાગર્ભશૂમ અને સમ્મેત શિખરજીની અંશતમ ટૂુંકે પહોંચ્યા.  ્યાું નાહીધોઈ જલમુંદિરમાું પજૂા કરી.  
પજૂા પછી આરતી અને ચૈ્યવુંિન કય .ં  ભોશમયાજીના િિગન કરી, ચૈ્યવુંિન વરે્રે પતાવી કપડાું 
િિલાવીને ભોજન કય .ં ્યાર િાિ આર્ળની િીજી ટૂુંકોના િિગન વરે્રે કયાગ અને છેલ્લે 
શિખરજીની અંશતમ ટૂુંક કે જયાું પાર્શ્ગનાર્જી શનવાર્ગ પામ્યા હતાું.  ્યાું પહોંચ્યા, ઉપર જજનાલયમાું 
ચૈ્યવુંિન કય  ંઅને ર્ોડી વાર જાપ કયાગ.  ્યાર િાિ નીચે ભોયરામાું જયાું પ્રાચીન પર્લાું છે 
તેનાું િિગન કયાગ અને જાપ કયાગ. ્યાર િાિ નીચે ઉતરવાન ું િરૂ કય .ં  
 

આ મોક્ષનર્રીએ પહોંચવા માિે ૭૫ પર્શર્યાું ચઢવા પડે છે. નતૂન જજનાલયમાું પ્રભ ના નતૂન 
પર્લાું છે અને ભોંયરામાું પ્રાચીન પર્લાું છે.  અહીં િેસી ર્ોડીવાર કાઉસ્સગ્ર્ કરવો.  આ સૌર્ી 
ઊંચી ટૂુંક છે.  આને મેધાડુંિર ટૂુંક કહ ેછે.  અહીંર્ી ભોજન િાિ નીચે ઊતરવાન ું િરૂ કય .ં  ધીરે 
ધીરે નીચે આવતાું જ લર્ભર્ સાુંજ ર્ઈ ર્ઈ અને િધા ર્ાકને લીધે પોત પોતના રૂમમાું ર્યા.  
 

ચોર્ો દિવસ: ગરુૂવાર - તા. ૧૪-૦૨-૨૦૧૯ 

સવારે તૈયાર ર્ઈ ર્યા, નાસ્તો કરીને જયેિભાઈએ જર્ાવ્ય ું કે અહીં ૨૪ તીરં્કરોન ું નવ ું જજનાલય 
િને છે.  ચાલો િિગન કરી આવીએ.  અહીં એકિમ ભવ્ય મોિા િેરાસરન ું કામ ચાલી રહ્ ું હત  ું  
પાર્શ્ગનાર્જી મળૂનાયક.  િિગન કરી િહાર આવ્યા તો ગ ફામુંદિરન ું પાદિય ું જોય ું અને ઇંતેજારી ર્ઈ 
કે ગ ફા મુંદિર કેવ ું હિે?  ચાલો અહીં સ ધી આવ્યા જ છીએ તો તેના પર્ િિગન કરીએ.  અમન ે
એક ભાઈ ્યાું સ ધી લઈ ર્યા અને પછી ગ ફા મુંદિરના પજૂારી નીચે ગ ફામાું લઈ ર્યા.  ્યાું એક 
જ કાળા પથ્ર્રમાુંર્ી ખિૂ જ સ ુંિર િામળા પાર્શ્ગનાર્જીની પ્રશતમા હતી અને તેના પદરકરમાું તેજ.  
પથ્ર્રમાુંર્ી સ ુંિર આકૃશતઓ કોતરેલી હતી.  એક મોિા ઓરડા જેિલી જગ્યામાું ્યાુંર્ી ખસવાન ું 
મન ર્ત  ું ન હત  ું.  િાજ માું િને્ન િાજ  િે ગ ફા હતી.  એકમાું શત્રિલા માતા અને ચૌિ સ્વપ્ના વરે્રે 
હિે અને િીજી િાજ  પર્ કાુંઈ ભવ્ય જ િનિે.  
 

્યાર િાિ ધરમિાળામાું પહોંચી કોચમાું ચુંપાપ રી તરફ પ્રયાર્ કય .ં  રસ્તામાું નવકાર મુંત્ર. 
સવાલ-જવાિ, સ્તવન વરે્રે ચાલ ું રાખી આર્ળ વધતા હતા. કોઈને પર્ આર્ળ આવીને માઇક 
પર કાુંઈ કહવે  ું હોય તો તેની છૂિ હતી.  જયેિભાઈએ ચુંપાપ રી શવિે માદહતી આપી.  રસ્તામાું 
ભોજનનો સમય ર્તાું ભોજન લઈ આર્ળ વધ્યા.  પાુંચ વાગ્યે ચા પાર્ી પતાવી આર્ળ પ્રયાર્ 
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કય .ં  રસ્તામાું ટ્રાદફક હોવાર્ી મોડ ું ર્ય ું.  ચુંપાપ રીની ધરમિાળાએ પહોંચ્યા ્યાું રસ્તો એવો 
સાુંકડો હતો કે ર્ાડી આર્ળ કે પાછળ ન ર્ઈ િકે.  બિચારા ડ્રાઈવરે ખિૂ જ મહનેત કરી કોચ 
તેના મ કામે પહોંચાડી.  લુંડનના ડ્રાઇવરન ું ્યાું કામ ન હત  ું.  ધરમિાળામાું િધાને રૂમ વરે્રે 
આપ્યા અને પછી તેને અડીને જ વાસ પજૂય સ્વામીન ું િેરાસર હત  ું.  આરતીનો સમય ર્યો હતો 
તેર્ી ્યાું ર્યા. 
 

આખા ભારતમાું એક જ એવ ું તીર્ગ છે કે જયાું ચોવીસીના કોઈ એક તીર્ંકરના પાુંચે કલ્યાર્ક એક 
જ સ્ર્ળે ર્યા હોય.  જૈન િિગનમાું કોઈ એક તીર્ંકરના પાુંચેય કલ્યાર્કોન ું એક જ સ્ર્ળે ર્વ ું 
અને તેની સ્મશૃતરૂપે ્ યાું જ કલ્યાર્ મુંદિર હોવ ું – આ એક અદ્દભ ત, અસામાન્ય અને અશત મહ્્વની 
ઘિના કહી િકાય. 
 

આવી ઐશતહાશસક પુંચકલ્યાર્ક ભશૂમ છે ચુંપાપરૂી જયાું ૧૨માું તીરં્કર શ્રી વાસ પજૂય સ્વામીના 
પાુંચે કલ્યાર્ક ર્યા છે. 
 

આિીનાર્, પાર્શ્ગનાર્ અને મહાવીર ભર્વાન અહીં પધાયાગ હતાું.  મહાવીર સ્વામીના ત્રીજા અન ે
િારમાું એમ િે ચાત  માગસ અહીં ર્યા હતાું.  ર્ૌતમસ્વામી અટિાપિની જાત્રાએ અહીંર્ી ર્યા હતા. 
તેમરે્ ૧૫૦૦ તાપસોને ખીરના પારર્ા કરાવ્યા હતાું  ચુંપાપ રીમાું ક લ ચાર મુંદિરો અને એક 
િાિાવાડી છે. પ્રર્મ ચોવીસી મુંદિર, િીજ ું વાસ પજૂયજીન ું, ત્રીજ ું નવપિજીન ું અને ચોથ ું 
પ ુંચકલ્યાર્ક મુંદિર છે. 
 

પુંચકલ્યાર્ક મુંદિરમાું શનવાગર્કલ્યાર્ક ભોયરામાું શ્યામ પાર્ર્ની પ્રભ ની ખિૂ જ સ ુંિર ભાવવાહી 
પ્રશતમા છે.  શનવાગર્ કલ્યાર્ક મુંદિરમાું ભોયરામાું કાચમુંદિર આવેલ ું છે. અહીં શનવાગર્ કલ્યાર્કની 
સમશૃતમાું શ્યામ પાર્ર્ની શ્રી વાસ પજૂય સ્વામીની ખિૂ જ સ ુંિર ભાવવાહી મશૂતિ છે અને તેની 
આર્ળ શ્યામવર્ાગ પ્રાચીન પર્લાું કહવેાય છે કે પ્રભ એ અહીં િેસી સાધના કરી હતી.  મળૂ અહીં 
પ્રાચીન િીલા હતી.  અહીં અ્યારે તેના સ્ર્ાને કાચમુંદિર છે.  અહીંની િાુંધર્ી એવી છે કે મુંદિરના 
કોઈ પર્ ર્ોળાકાર કાચમાું ભર્વાનની મશૂતિના િિગન ર્ાય છે.  
 

અહીંની આરતીનો લ્હાવો લેવાની તક મળી અને િધાએ સાર્ ેઆરતી કરી. પુંચકલ્યાર્ક મુંદિર 
હોવાર્ી આરતી પાુંચ જગ્યાએ કરી હતી. ચ્યવન, જન્મ, િીક્ષા, કેવળજ્ઞાન અને શનવાગર્ કલ્યાર્ક 
વરે્રે. 
 

આરતી િાિ મોડ ું ર્ય ું  હોવાર્ી છૂિા પડી, ભોજન પતાવી સઈૂ ર્યા.  અહીં શ ભદ્રાની કસોિી ર્ઈ 
હતી અને ચારર્ી દ્વારા કવૂામાુંર્ી પાર્ી િહાર કાઢી સતી પરૂવાર ર્ઈ હતી.   
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પાચંમો દિવસ:  શકુ્રવાર – તા. ૧૫.૦૨.૨૦૧૯ 

સવારે વહલેાું છ વાગ્યે ઊઠી, નાહી ધોઈ અને વાસ પજૂયજીના મુંદિરે ર્યા.  પહલેાું વાક્તકે્ષપ પજૂા 
કરી.  ્યાર િાિ અડધો પોર્ો કલાક ભસ્ક્તત કરી.  ્યાર પછી િધાું ભર્વાનનો પ્રક્ષાલ કરી, 
ચુંિન પજૂા, કેસર પજૂા, ફૂલ પજૂા, આભ ર્ર્ વરે્રે ચઢાવી, આખ ું ચૈ્યવુંિન કરી ભર્વાનને 
મ ર્િ પહરેાવવાનો લાભ મળયો. 
 

આ િધ ું પતાવી ચુંપાપરૂીની નાની ર્લીમાું દરક્ષામાું િેસી અલોદકક પાર્શ્ગનાર્જીના િેરાસરે જવા 
નીકળયા. રસ્તામાું ર્ીચોર્ીચ વસ્તી અને વાહનની ભીડ હતી. શનિાળ છૂિવાનો સમય હોવાર્ી 
કીડી વેરે્ દરક્ષા ચાલતી હતી અને આવી જ એક ર્લી પાસે િરવાજામાું િાખલ ર્યા અને ઉપર 
પહલેે માળે ર્યા જયાું અલોબલક પાર્શ્ગનાર્જીન ું કાચન ું ભવ્ય પ્રાચીન િેરાસર હત  ું.  ર્ોડી વાર તો 
સ્તબ્ધ ર્ઈ ર્યા. આિલ ું સરસ િેરાસર આવી જગ્યામાું! ્યાું પર્ િિગન, ચૈ્યવુંિન કય .ં  
પાર્શ્ગનાર્જીની જય િોલાવી પાછા નીચે આવી દરક્ષામાું ર્ોઠવાયા.  ્યાુંર્ી ર્ોડે જ દૂર એક િીજ ું 
મ ુંદિર હત  ું જયાું નેશમનાર્જીના અને મપ્લ્લનાર્જીના પર્લાું શમશર્લામાુંર્ી લાવીને સ્ર્ાશપત કયાગ 
છે.   
 

ચુંિનિાળાન  ર્ામ ચુંપાપ રી.  ચુંપાપ રીન ું િીજ  નામ ભાર્લપરૂ હત  ું.  અહીંની િાલ ખિૂ જ 
વખર્ાય છે. ઠુંડીમાું ર્રમી આપે અને ર્રમીમાું ઠુંડી આપે તેવી િાલ હતી. ચુંપાપ રીમાું 
ભર્વાનની સન્મ ખ િેસિો તો ભર્વાન સાર્ે પ્રીશત િુંધાિે.  સ્ત  શત ન આવડે તો ચોપડીમાુંર્ી 
િોલો અને તે ન આવડે તો ભર્વાન સારે્ વાતો કરો.  છેવિે એકીિિે ભર્વાનને શનહાળયા કરો.  
આની અસર તમને ઘરે આવ્યા પછી પર્ જર્ાિે.  ઘરે આંખો િુંધ કરિો તો પર્ પ્રભ ના મ ખના 
િિગન ર્તા અન ભવિો. 
 

નીચે લખ્યા પ્રમાર્ે એક માળા ર્ાય તો જરૂર કરવી નદહિંતર ઓછામાું ઓછું નીચે મ જિ ત્રર્ 
વખત િોલવ ું, 
પ્રભ ના: 
ચ્યવન કલ્યાર્ક: શ્રી વાસ પજૂય સ્વામીને નમ: 
જન્મ કલ્યાર્ક: શ્રી વાસ પજૂય સ્વામીને અહગતે નમ: 
િીક્ષા કલ્યાર્ક: શ્રી વાસ પજૂય સ્વામી નાર્ાય નમ: 
કેવળજ્ઞાન કલ્યાર્ક: શ્રી વાસ પજૂય સ્વામી સવગજ્ઞાય નમ: 
મોક્ષ કલ્યાર્ક: શ્રી વાસ પજૂય સ્વામી પારુંર્તાય નમ: 
 

તેના પર્ િિગન કરી, િહાર નીકળી ધમગિાળામાું પાછા આવ્યા.  અહીં સામાન કોચમાું ચડાવી 
િઘાું ર્ોઠવાયા અને લર્ભર્ એક વાગ્યે રાજગ્રહી જવા નીકળયા. રાજગ્રહીનો રસ્તો લર્ભર્ 
સાડા ત્રર્ કલાકનો હતો.  શનયમ મ જિ નવકાર, સ્તવન વરે્રે પતાવી િધા આરામ કરતા 
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આર્ળ જતા હતા.  િપોરે ત્રર્ વાગ્યે લાઇિ લન્ચમાું હત  ું રે્પલાું, સેન્ડવીચ, ચા અને ફળમાું 
દ્રાક્ષ તર્ા સુંતરા વરે્રે. 
 

સાુંજે સાડા સાત વાગ્યે રાજગ્રહી પહોંચ્યા.  રાજગ્રહી રેશસડન્સી હોિલમાું ઊતારો હતો. રાત્રી ભોજન 
અને આરામ. 
 

છઠ્ઠો દિવસ: િશનવાર – તા. ૧૬.૦૨.૨૦૧૯ 

રાજગ્રહી એ પાુંચ પહાડની ભશૂમ છે. તેને પુંચિૈલ પર્ કહવેાય છે. મ ખ્ય જજનાલય િોઢ માઇલ 
દૂર પશૂનત કલ્યાર્કોના પાુંચ પહાડ આવેલા છે જે ક િરતી સૌંિયગર્ી િોભાયમાન છે.  વીિમાું 
તીરં્કર મ શનસ વ્રત સ્વામીના જયાું ચ્યવન, જન્મ, િીક્ષા અને કેવળજ્ઞાન એમ ચાર કલ્યાર્ક ર્યા 
છે.  તે પહલેા પહાડ પર ર્યા છે.  લર્ભર્ ૬૫૦ ર્ી ૭૦૦ પર્શર્યાું છે.  અમ ેઆ દિવસની 
જાત્રા કરી અને તે દિવસ િશનવાર હતો જેમ હન માનજીને િશનવાર સાર્ ેસુંિુંધ છે તેમ મ શનસ વ્રત 
સ્વાશમને િશનવાર સાર્ે સુંિુંધ છે.  મ શનસ વ્રત અને િશનવારને પ્રીશત છે તેર્ી લોકો ખાસ િશનવારે 
મ શનસ વ્રતના િેરાસરે િિગન કરવા જાય છે.  મ શનસ વ્રતન ું લાુંછન કાચિો છે, માિે કહ ેછે કે જયારે 
કાચમાને કોઈ મ શસિત કે આફત જેવ ું લારે્ ્યારે તે પોતાના પર્ અને માથ ું વરે્રે સુંકેલીને 
પોતાની ઢાલ જેવી ચામડીમાું સુંતાડી િે છે.  તેવી જ રીતે આપરે્ પર્ આપર્ી ઇષ્ન્દ્રયોને આપર્ા 
કાબ માું રાખવાની છે.  ઇષ્ન્દ્રયો પર અંક િ જરૂરી છે.  અહીં િેરાસર નાની િેરી જેવ ું નાન ું હત  ું પર્ 
તેન ું પદરકર ખિૂ જ ભવ્ય હત  ું.  અહીં દિલ ખ િ ર્ઈ જાય એવો ઠુંડો મુંિ મુંિ પવન વાતો હતો 
તેર્ી ખસવાન ું મન ર્ત  ું ન હત  ું.  અહીંર્ી િેકરી પર દિગ્મ્િર મુંદિર ખિૂ જ સરસ િેખાત  ું હત  ું.  
િિગન, ચૈ્યવુંિન વરે્ર પતાવી ્યાુંર્ી નીકળયા.  પાછા પહાડ ઊતરી નીચે આવ્યા. 
 

સામે રસ્તો વિાવી િીજા પાુંચમા પહાડન ું ચઢાર્ ચડયા.  આ ચઢાર્ અઘર ું હત  ું પર્ ધીરજ રાખી 
આર્ળ વધ્યા એિલે વાુંધો ન આવ્યો.  ઉપર પાર્શ્ગવનાર્ન ું નાન ું િેરાસર હત  ું.  ્યાું િિગન, 
ચૈ્યવુંિન પછી ર્ોડા આર્ળ સ ધી પચાસેક પર્શર્યાું ચઢી િીજા સાવ નાના િેરાસરે િિગન કરી 
નીચે ઊતયાગ. 
 

ઘર્ાું કહ ેકે એક તીર્ગ પ્ય ું પર્ મારા મત પ્રમારે્ તીર્ગને પતાવે નદહ પર્ તેને મારે્, પ્રભ ના 
િિગન કરી ભાર્ે નહીં પર્ પજૂા કરી દિલમાું વસાવે.  આ િાજ ની ભશૂમ કલ્યાર્કોની ભશૂમ હોવાર્ી 
શવિેર્ પ્રકારે ચાજડગ રહવેાર્ી જીવ માત્રને ઉજાગ અન ભશૂત ર્ાય અને મનમાું એક પ્રકારનો અદ્દભ ત 
સુંતોર્ ર્ાય. 
 

અહીંર્ી ઘોડાર્ાડીમાું િેસી રોપ વે િાજ  ર્યા.  રોપ વેમાુંર્ી ઊતરી ર્ોડ ું ચાલી ઉપર પવગત પર 
પહોંચ્યા.  અહીં બ િન ું ભવ્ય મુંદિર હત  ું.  મોટ ું હત  ું અને તેની સામે જ િીજ ું બ િ મુંદિર હત  ું.  ્યાું 
એક જર્ ઢોલ પર ડુંકા વર્ાડતો હતો. ્યાું િિગન કરી પ્રસાિી લઈને િહાર પહાડ પરર્ી 
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આજ િાજ ન ું વાતાવરર્ જોઈને પાછા રોપ વેમાું નીચે આવીને ઘોડાર્ાડીમાું િેસી શવરાયતન ર્યા.  
તે દિવસે તેમના નવા િેરાસરની િીજી વરસની નવી ધજા ચઢાવી હતી. સુંગ્રહસ્ર્ાન ખાસ જોવા 
જેવ ું હત  ું.  શવરાયતન ૪૫ એકરમાું હત  ું.  રહવેાની સરસ સર્વડ અને ચોખ્ખાઈ માિે પર્ કહવે  ું 
પડે!  અમે િેરાસરમાું ભસ્ક્તત કરી પાછા હોિેલમાું આવી ર્યા.            
 

સાતમો દિવસ: રશવવાર – તા. ૧૭.૦૨.૨૦૧૯ 

સવારે તૈયાર ર્ઈ કોચમાું િેસી નવકાર વરે્રેની ધનૂ મચાવતા શ્રી ગ બર્યાજી જવા ઉપડયા.  
ગ બર્યાજીમાું ર્ૌતમ સ્વામીને કેવલજ્ઞાન ર્ય ું હત  ું.  પ્રભ  મહાવીરે ર્ૌતમસ્વામીને રાર્મ ક્તત કરવા 
પોતાનાર્ી દૂર મોકલ્યા હતા – પાછળર્ી મહાવીર સ્વામીન ું શનવાગર્ ર્ાય છે.  શનવાગર્ના સમાચાર 
મળતાું ર્ૌતમ સ્વામી ખિૂ રડયા અને શવલાપ કયો.  શવલાપ કરતાું કરતાું મોહના િુંધનો તિૂયા 
અને તેમને કેવળજ્ઞાન ર્ય ું.  અહીં અમે િિગન કયાગ. 
 

ગ બર્યાજીર્ી નીકળી લચ્છવાડ તીર્ે જવા રવાના ર્યા.  હવે ્યાું રસ્તો ર્ઈ ર્યો છે અને ર્ાડી 
છેક ઉપર સ ધી જઈ િકે છે.  ચાલીને જઈએ તો રસ્તો કપરો છે.  લચ્છવાડ, મહાવીર સ્વામીની 
જન્મ, િીક્ષા કલ્યાર્કની ભશૂમ છૈ.  લચ્છવાડ ક્ષશત્રયક ુંડની તળેિી તરીકે ઓળખાય છે.  અહીં પ્રભ ને 
પ્રક્ષાલ કરવાનો લ્હાવો મળયો.  અહીં પ્રક્ષાલ પછી પજૂા ચૈ્યવુંિન િધ ું ર્ય ું – ર્ાળ પર્ ધરાવ્યો. 
 

ક્ષશત્રયક ુંડની તળેિીમાું ૧૫૦૦ વર્ગ જૂન ું મહાવીરન ું ચ્યવન મુંદિર આવે છે.  અહીં નવાું અને જૂનાું 
એમ િે જોડી પર્લાુંના િિગન કયાગ,  શ્રી વીર પ્રભ ના િુંને્ન માતા ના િિગન અહીં ર્ાય છે. 
 

અહીંર્ી નીકળી ર્ોડા આર્ળ િીક્ષા કલ્યાર્કના મુંદિરે ર્યા અને અહીં પર્ જૂનાું અન ેનવાું 
પર્લાું છે, અહીં ‘નમો જજર્ાર્ું’ કય .ં  અહીં શ્રી મહાવીર પ્રભ એ ત્રીસ વર્ગની ઉંમરે જ્ઞાતખુંડ 
ઉપવનમાું આવીને િીક્ષા લીધી હતી. 
 

અહીં િે માઇલન ું ચઢાર્ છે અને ઉપર પ્રભ ન ું જન્મ કલ્યાર્ક મુંદિર છે.  ચૈત્ર સ િ તેરસે પ્રભ નો 
જન્મ ર્યો હતો અને િેવલોકમાુંર્ી ઇન્દ્રો આવી, મેરૂ પવગત પર પ્રભ ને લઈ જઈ અબભરે્ક કરે છે.  
અહીં પ્રભ ના ભાઈ નુંિીવધગને િનાવેલી શ્યામવર્ી પ્રભ ની ૨૭” ઊંચી પદરકર વાળી કસોિી 
પથ્ર્રની મશૂતિ છે.  અહીં કેસર પજૂા પહલેાું ચ મેલીન ું તેલ લર્ાવાય છે.  િરરોજ શવિેર્ પ્રકારે 
િનાવેલો ગ લાિનો હાર ચઢાવાય છે. 
 

આ પ્રશતમાને એક વાર ચોરો ચોરી ર્યા ્યારે ્ યાુંના લોકોએ આયુંબિલ, ઉપવાસ વરે્રે કયાગ અને 
પ્રશતમા મળે તે માિે પ્રાર્ગના કરી.  એક મદહના પછી પ્રશતમા મળી ્યારે તેને નીચે પેઢીમાું રાખી 
હતી.  હવે પછી મળૂ જર્ાએ સ્ર્ાશપત કરી છે.  તેના િિગનનો લાભ મળયો. 
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ભર્વાનના રાજમહલેમાું જવાત  ું નર્ી પર્ તેની એક ઈંિ મુંદિરના દ્વાર પાસે રાખેલ છે તેના િિગન 
અવશ્ય કરવા.  અહીં ભર્વાનની િે માતાના િિગન ર્ાય છે.  ઉપર ક િરતી આખ ું વાતાવરર્ 
ખિૂ જ સ ુંિર, સોનેરી ચમકતા પથ્ર્રો, રુંર્િેરુંર્ી ફૂલો વરે્રેર્ી રસ્તો િર્ર્ારેલો.  ક્ષશત્રયક ુંડમાું 
પ્રભ ના ધ્યાનમાું િેસવાનો લ્હાવો લેવો ભલૂવો નહીં.  અહીં મહાવીર પ્રભ ની આરતી જ ર્વાય છે 
તેમાું મહાવીરના જીવન પ્રસુંર્ોની હારમાળા ગ ૂુંર્ાયેલ છે. અહીંર્ી પાછા હોિેલ પર. 
 

આઠમો દિવસ: સોમવાર – તા. ૧૮.૦૨.૨૦૧૯ 

સવારે તૈયાર ર્ઈ અને વહલેાું નીકળયા.  રસ્તામાું ક ુંડલપરૂ તીર્ે ર્યા.  ક ુંડલપ રમાું મહાવીર 
પ્રભ ના પહલેાું ત્રર્ ર્ર્ધર.  ઇન્દ્રભશૂત, અસ્ગ્નભશૂત અને વાય ભશૂતનો જન્મ ર્યેલ.  અહીં પહલે  ું 
જજનાલય આદિનાર્ન ું છે.  આ પ્રશતમામાું પ્રભ ના મસ્તક પર ઉન્નત કેિકલાપ અને ખભા પર 
લિકતી વાળની લટ્ટો િેખાય છે.  આ પ્રશતમામાું પ્રભ ના મસ્તક પર છત્ર અને તેની ઉપર માતા 
મર િેવી બિરાજમાન િેખાયા હતા. 
 

અહીં િીજ ું મ ુંદિર ર્ૌતમ સ્વામીન ું છે.  રે્શ્ત કમળ પર બિરાજમાન ૪૧”ની ર્શ્ેત પાર્ર્માુંર્ી 
િનાવેલી પ્રશતમાના િિગન કયાગ. 
 

અહીંર્ી નીકળી મહાવીર સ્વામીની શનવાગર્ ભશૂમ પાવાપરૂી તરફ આર્ળ વધ્યા.  પ્રભ  ૭૨ વર્ગ 
શવહાર કરતાું કરતાું અહીં આવ્યા હતાું.  આન ેઅપાપાપરૂી એિલે પાપર્ી મ ક્તત પ ણ્યભશૂમ પર્ કહ ે
છે.  અહીં મહસેનવનમાું છઠ્ઠ તપ સાર્ે ૧૬ પ્રહરની શનરુંતર િેિના આપી હતી.  અહીં સમવસરર્ 
મુંદિર પર્ છે.  અંત સમય નજીક જાર્ી પ્રભ  હસ્સ્તપાલ રાજાની હસ્તિાળાએ ર્યા જયાું િેહ ્ યાર્ 
કયો અને ્ યાું આજન ું ર્ામ મુંદિર છે.  આ મુંદિરે પહલેાું વાસકે્ષપ પજૂા કરી, પછી િીજા ભર્વાનની 
ચુંિનપજૂા વરે્રે કરી હતી.  છેલ્લે મળૂ નાયકને પ્રક્ષાલ કરી, ચૈ્યવુંિન કય  ં- ર્ાળ ધરાવ્યો.  
સમવસરર્ િેરાસરની પાછળ સ્ત  પ અને કવૂો હતો.  આ સ્ત  પ નુંદિવધગન પ્રભ ના ભાઈએ િુંધાવેલ.  
૮ ફૂિ ઊંચો અને ૪ ફૂિ પહોળો.  કહવેાય છે કે આ સ્ર્ાને િેવો કવૂાન ું પાર્ી ભરી િીવા પ્રર્િાવ્યા 
હતા અને ્યારર્ી દિવાળીના દિવસે િીવા પ્રર્િાવવાની પ્રર્ા ર્ઈ. 
 

પ્રભ ના અંશતમસુંસ્કાર ર્યા તે જળમુંદિર. પાવાપ રીન ું જળમુંદિર એિલે પ્રભ ના શનવાગર્ પછી જયાું 
એમના અસ્ગ્ન સુંસ્કાર ર્યા હતા તે જગ્યા.  કહવેાય છે કે અસ્ગ્ન સુંસ્કાર પછી લોકો રાખ લેવા 
માિે તિૂી પડયા.  રાખ ખલાસ ર્ઈ તો આજ િાજ ની ભશૂમને પશવત્ર માની તે માિી લેવા મુંડયા.  
આમ ચારે િાજ  ઊંડો ખાડો ર્ઈ ર્યો જયાું વરસાિન ું પાર્ી ભરાઈ ર્ય ું.  આમ ચારે િાજ  પાર્ીની 
વચ્ચે િેરાસર છે. દિવાળી વખતે ્યાું પાર્ીમાું િધે જ કમળો ખીલી ઊઠે છે તેર્ી જલમુંદિરમાું 
રાત્રે િિગન કરવા જાવ તો કુંઈક અલર્ અન ભશૂત ર્ાય છે.  દિવાળીની રાતે્ર વીર પ્રભ ની ઉપરન ું 
છત્ર હલે છે. 
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સમવસરર્ મુંદિરમાું ચત  મ ગખપ્રસાિમાું િાર પર્ગિાય ક્તત પ્રભ ની ૩૫” ચૌમ ખી પ્રશતમા છે.  બિહારન ું 
આ આરસન ું પ્રર્મ મુંદિર છે, જેમાું અંિર ત્રર્ નાની સ વર્ગમુંદિર વેદિકા છે.  અહીં મધ્યમાું પ્રભ ના 
પ્રાચીન મળૂ ચરર્ છે.  ડાિી િાજ  ર્ૌતમ સ્વામીના અને જમર્ી િાજ  સ ધમાગ સ્વામીના ચરર્ 
છે.  શનવાગર્ની રાશત્રએ ભર્વાન ઉપરન ું છત્ર કુંશપત ર્ાય છે.  આસો વિ અમાસના ૫૧ દકલોનો 
લાડ  ચઢાવાય છે. 
 

અહીં પાદ કાન ું પજૂન કરી પાછા વળતા જલમુંદિરના ચારે ખરેૂ્ ૧) િીપશવજયજી મહારાજ             
૨) સોળ સતીના ૩) જીનિત્તસદૂર ૪) અબર્યાર ર્ર્ધર ના િિગન કયાગ. 
 

પછી ્યાુંર્ી ર્ામના મુંદિરે આવ્યા અને ્યાું ભોજન કરી પાછા રવાના ર્વા હોિલમાું ર્યા. 
 

નવમો દિવસ: મગંળવાર - તા. ૧૯.૦૨.૨૦૧૯ 

સવારે તૈયાર ર્ઈ પિના એરપોિે પહોંચ્યા.  ્યાુંર્ી િધા પોત પોતાની ફ્લાઇિ પ્રમાર્ે છૂિા 
પડયા અને સમ્મેત શિખરજીના મીઠા સુંભારર્ા સાર્ે ઘેર પહોંચ્યા.                                                             
 
 

રમીલાબેન કાન્તતલાલ િાહ 

 

 
 

 
 

 
 

 
 


