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મૌન એકાદશી Maun Ekadashi 

માગસર સદુ ૧૧નો દદિસ પવિત્ર અને પાિન દદિસ છે. 
મૌન એકાદશી – મગંળિાર ૧૪/૧૨/૨૦૨૧ 

આ વતવિના દદિસે ત્રણ ચોિીશીના તીિંકરોના ૧૫૦ કલ્યાણકો િયા ંછે. 
ભરત કે્ષત્રમા ંિતતમાન ચોિીસીમા ંઆ દદિસે –
૧. - ૧૮મા ંશ્રી અરનાિ પ્રભનુી દીક્ષા િઈ હતી
૨. - ૨૧મા ંશ્રી નવમનાિ પ્રભનેુ કેિલજ્ઞાન પ્રાપ્ત િયુ ંહત ુ ં
૩-૪-૫. - ૧૯મા ંશ્રી મલ્લ્લનાિ પ્રભનુા જન્મ, દીક્ષા, કેિલજ્ઞાન, એમ ત્રણ 
કલ્યાણકો આ જ દદિસે િયા હતા. 

એમ ભરતકે્ષત્રમા ંઆ ચોિીસીમા ંકુલ પાચં કલ્યાણકો િયા હતા.
આ પ્રમાણે કુલ પાચં ભરતકે્ષત્રો અને પાચં ઐરાિત કે્ષત્રોમા ંપાચં પાચં 
કલ્યાણકો િયા ંહોિાિી ૫૦ કલ્યાણકો િયાં
આ પ્રમાણે િતતમાન િોચીસીના ૫૦, અતીત (ગઈ) ચોિીસીના ૫૦ અને 
અનાગત (આિતી) ચીિીસીના ૫૦ એમ કુલ ૧૫૦ કલ્યાણકો આ વતવિના 
િયા ંછે. 

પાચં ભરત અને પાચં ઐરાિત કે્ષત્ર. આ ૧૦ કે્ષત્રના અતીત – અનાગત 
૪-૬-૭મા,ં  આ ત્રણ તીિંકરો અને િતતમાન ચોિીસીના ૧૮-૧૯-૨૧, આ 
ત્રણ તીિંકરોના પાચં-પાચં કલ્યાણકો છે. 
અિાતત ૧૦ x ૩ = ૩૦ x ૫ = ૧૫૦ કલ્યાણકો છે.

તેમા ંશ્રી અહતતે નમ: જન્મ કલ્યાણક, શ્રી નાિાય નમ: દીક્ષા કલ્યાણક 
અને શ્રી સિતજ્ઞાય નમ: કેિલજ્ઞાન સચૂચત કરે છે. ૧૫૦ લોગસ્સનો 
કાઉસગ્ગ કરિો. 

Magsar Sud 11 is a very holy and auspicious day. 

Maun Ekadashi – Tuesday, 14/12/2021 

A total of 150 Kalyanaks (great events) of Tirthankaras - of 

the past, present and future, all fall on this day. On this day, 

in Bharat Kshetra - 

1. The 18th Tirthankara, Shri Arnath Prabhu took Diksha

2. The 21st Tirthankara, Shri Naminath Prabhu attained

Kevalgyan

3.4.5. The Birth, Diksha and Kevalgyan Kalyanaks of the 

19th Tirthankara Shri Mallinath Prabhu took place on 

this day 

In Bharat Kshetra there were a total of five Kalyanaks of the 

present 24 Tirthankaras. There are five Bharat Kshetras and 

five Airavat Kshetras and there were five-five Kalyanaks of 

Tirthankaras in each, therefore a total of 50 Kalyanaks. 

Thus, 50 Kalyanaks of the present Twenty-four Tirthankara 

Chauvisi, 50 Kalyanaks of the past Chauvisis and 50 

Kalyanaks of the future Chauvisi, makes a total of 150 

Kalyanaks on this day. 

There are five Bharat and five Airavat Kshetras. Of these 10 

Kshetras, the past and present Tirthankaras, 4-6-7, these 

three Tirthankaras and of the present twenty-four

Tirthankaras 18-19-21, these three Tirthankaras have five-
five Kalyanaks. 

Meaning – 10 x 3 = 30 x 5 + 150 Kalyanaks. 

This is indicated by - Shri Arhate Namah! – Janma 

Kalyanak, Shri Nathaay Namah! – Diksha Kalyanak and Shri 

Sarvagnaay Namah! – Kevalgyan Kalyanak. Perform a 

Kaussagga of 150 Logassa. 



 

મૌન એકાદશી જૈનો માટે ખબૂ જ મહત્તત્તિનો પિત છે. આ દદિસ એિો શે્રષ્ઠ 
છે કે,  મૌન રહીને કરેલ આરાધના, ઉપાસના અને તપશ્ચયાતનુ ંફળ ૧૫૦ 
ગણ ુમળે છે તેિી એક ઉપિાસ કરનારને ૧૫૦ ઉપિાસનુ ંફળ મળે છે. 
એમ માનિામા ંઆિે છે કે મૌન એકાદશીના આરાધકને ૧૧ િર્ત અને ૧૧ 
મદહના સધુી સપંણૂત વિવધપિૂતક આરાધના કરિાિી આગામી ભિોમા ંમોક્ષ 
પ્રાપ્ત કરિાનો અવધકાર પ્રાપ્ત િાય છે.   

આ દદિસે મૌન રહીને નીચે જણાવ્યા મજુબ આરાધના પણ કરિામા ં
આિે છે: 
૧. એક ઉપિાસ 
૨. ૧૨ લોગસ્સનો કાઉસગ્ગ 

૩. ૧૨ ખમાસમાણ 

૪. ૧૨ સ્િસ્સ્તક 

૫. ૨૦ નિકારિાળી – જાપ: ૐ ર્હ્રીં શ્રીં મલ્લ્લનાિ સિતજ્ઞાય નમ: 
 

પૌર્ધ.., દેસાિગાવસક.., સામાવયક.., પ્રવતક્રમણ.., વ્યાખ્યાન.., ઉપિાસ..,  
આયબંીલ...  એકાસણુ.ં., નિકારિાળી.., નિકારસી.. 
ચોવિહાર.. શક્ય હોય એ પ્રમાણે જરૂર કરશો. 
 

આ દદિસે મૌન ધારણ કરી નીચેના કૌષ્ટકમા ંજણાવ્યા પ્રમાણે દરેક 
કલ્યાણકની એક માળા કરિી - જે ઉપરોક્ત મતં્રો આપ્યા છે તેનાિી 
૧૫૦ માળા િાય છે.  

 

 

Maun Ekadashi is a very important day for Jains. This day is 
so auspicious that any adoration, worship and penance 

performed in silence is multiplied by 150 times so even one 

fast achieves the fruits of 150 fasts.  It is believed that a 

worshipper, by performing all the rites and rituals of Maun 

Ekadashi for a period of 11 years and 11 months, can 

achieve salvation in an upcoming life  

 
The following worship rites are also observed in silence on 

this day: 

 

1. A fast  

2. Kaussagga of 12 Logassa 

3. 12 Khamasaman  

4. 12 Swastiks 

5. 20 Narvkaar Vali of Jap Pad: Om Rhim Shrim  

Mallinath  Sarvagnay Namah! 

 

 
If possible, please try to observe – Poshadh, Desavgasik, 

Samayik, Pratrikraman, listen to Discourses, a Fast, Aymbil, 
Ekaasnu, Navkaar Jap, Navkaarsi, Chauvihaar.  

 

 

On this day, observe silence and chant one Mala (Rosary of 

beads) of each Kalyanak according to Mantras in the table 
below, making a total of 150 Malas   

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 




