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પુષ્પપજૂા એટલ ેશુ ં? ત ેશા માટ ેકરવાની છે? 
 

પુષ્પપૂજા એ પરમાત્માની અષ્ટપ્રકારી પૂજાનો એક પ્રકાર છે. પ્રભનુા ગણુો મળેવવા માટ,ે પ્રભ ુ

જેવા જ બનવા માટ ેકરવામા ંઆવતી પરમાત્માની અષ્ટપ્રકારી પજૂામા ંપષુ્પપૂજા એ મન-વચન 

અન ેકાયાથી સમકકતની સવુાસ મેળવવા માટ ેકરવાની છે.. 
 

પુષ્પ સ્વય ંપવવત્ર છે. તેના એક એક ભાગમા ંસવુાસ અન ેસગુધં ભરલેી છે. એવા સગુવંધત 

પુષ્પોથી પરમાત્માની પજૂા કરવા દ્વારા આપણા આત્મામા ંરહલેા અનાકિકાળના વમથ્યાત્વના 

કુસસં્કારોરૂપી િગુધં િૂર થઈ જાય અન ેઆપણો આત્મા પણ પષુ્પ જેવો કોમલ, સુગધંી અન ે

પવવત્ર બન ેત ેમાટ ેપષુ્પ પૂજા કરવાની છે. 
 

શુદ્ધ ભાવપવૂવક રોજન ેરોજ હૃિયના ઉછળતા ભાવપવૂવક કરલેી પરમાત્માની  પષુ્પ પૂજા 

અદ્ભતૂ ફળ આપ ેછે. ભાવ વવનાની કોઈ પણ કિયા રસ કાઢી નાખલેી શેરડી જેવી છે. ભાવ 

વાળી થોડી પણ કિયા ગડંેરી જેવી છે અન ેપણૂવ ભાવ સાથ ેપરમાત્માની કરલેી પૂજા એ રસથી 

ભરપરૂ શેરડીના સાઠંા જેવી છે.  સસંારની કોઈ પણ કિયામા ંએવી તાકાત નથી ક ેજેવી તાકાત 

પરમાત્માની પજૂામા ંરહલેી છે. 
 

િમશ:... 
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પ્રભુની પુષ્પપૂજા માટ ેકયા કયા પષુ્પોનો ઉપયોગ કરી શકાય? 
 

પરમાત્માની પષુ્પપજૂા માટ ેસગુંવધત, ઉત્તમ, અખંડ તથા તાજા પષુ્પોનો જ ઉપયોગ કરવો 

જોઈએ જેવા ક.ે.. 
 

ગલુાબ, મોગરો, જાઈ, જૂઈ મિંાર, ચપંક, અશોક, પુંનાગ, નાગકસેર, વપ્રયગં, વશરીષ, મુિગુર, 

મવલલકા, અંકોલ, પદ્મ, કોરટં, િમનક, પાડલ  નવમાવલકા, બકલુ, વતલક, વાસંવતકા, કુટજ, 

ઉત્પલ, કુિં, અવતમિુત, સહકાર વવગરે.ે.. 
 

પુષ્પો ઓળખવા માટ ેઉપરોકત ઈમજે મોકલાવલે છે. 
 

પ્રભપુૂજાથી શુ ંશુ ંમળ?ે 

  આપવત્તઓ આવ ેનવહ.... 

  િુ:ખો િરૂ થાય.... 

   મનની શાવંત મળે.... 

   સુખ મળે..... 

   વભૈવ મળ.ે... 

   સ્વગવ મળ.ે... 

   સદ્દગવત મળ.ે... 

   પરપંરાએ મોક્ષ મળ.ે.. 
 

પ્રભપુૂજાથી શુ ંબની શકાય? 

  વીતરાગ બની શકાય... 

  પરમાત્મા બની શકાય... 
 

િમશ:.... 
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પુષ્પપૂજા કરતી વખત ેકઈ કઈ સાવધાનીઓ રાખવી જોઈએ? 
------------------------------------------- 

   પ્રભુજીન ેચઢાવવા માટેના પુષ્પો સારા, સગુધંવાળા, તાજા ંઅન ેઅખડં હોવા જોઈએ. 
 

   પુષ્પોન ેપાણીમા ંરગિોળાય નહીં ક ેપષુ્પો પાણીથી ધોવાય નહીં કમે ક ેપવવત્ર પષુ્પોન ેપાણી 

વડ ેધોવાથી ક ેપાણીમા ંરગિોળવાથી તમેા ંરહલેા ત્રસ જીવોની વવરાધના થવાનો સભંવ છે. 
 

   પુષ્પોની પાંિડીઓ છૂટી કરાય નહીં ક ેતોડાય નહીં અથવા તો તટૂલેી પાિંડીઓ પ્રભજુીન ે

ચઢાવાય નહીં. 
 

   જમીન ઉપર પડલેા ંહોય અથવા આગલા કિવસના ચઢાવલેા પષુ્પો ક ેવાસી પુષ્પો પ્રભુજીન ે

ચઢાવાય નહીં કમે ક ેતેનાથી પરમાત્માની આશાતના થાય છે. 
 

   પક્ષીની ચરક પડલેા,ં  ગંિા,  જીવડાઓએ ખાધલેા,ં ખંકડત થયલેા, કરમાયલેા,ં અપવવત્ર 

મનષુ્યો વડ ે સ્પશાવયલેા, અધમાગંન ેઅડલેા ંપષુ્પોથી પ્રભુપજૂા થઈ શક ેનવહ. 
 

   િેખાવમા ંસારા હોય પરતં,ુ સુગધં વગરના ક ેિૂધ ઝરતુ ંહોય એવા પુષ્પો પ્રભજુીન ેચઢાવાય 

નહીં. 
 

   પુષ્પો ઝાડ પરથી જાત ેપડલેા હોવા જોઈએ. ત ેમાટ ેઝાડ નીચ ેશુદ્ધ કપડુ ંપાથરીન ેહળવા 

હાથ ેઝાડન ેહલાવીન ેનીચ ેપડલેા પુષ્પો ગ્રહણ કરવા જોઈએ. 
 

   જો પષુ્પો તોડવાની જરૂરત ઊભી થાય તો પણ  પ્રથમ વકૃ્ષની રજા લઈ હુ ંપષુ્પ તોડુ?ં તમે 

પૂછીન ે રજા લઈન ેપછી જ પુષ્પોના જીવોન ેકકલામણા ન થાય ત ેરીત ેપુષ્પોન ેચૂંટ્વા જોઈએ. 
 

   મવલન વસ્ત્રમા ંગ્રહણ કરાયલેા ંક ેરખાયલેા,ં અપવવત્ર પષુ્પો વડ ેતેમ જ પવવત્રતાના 

વવષયમા ંશકંાવાળા ંપષુ્પો વડ ેપ્રભપુૂજા થઈ શક ેનહીં. 
 



   આગંી માટ ેઅખંડ પષુ્પન ેતોડી પાખંડી કરાય નવહ ક ેપષુ્પો વી ીઁધાય નહીં. ગલુાબ ક ેઅન્ય 

પુષ્પનો હાથથી ગુથંલેો હાર જ ચઢાવવો જોઈએ. સોય-િોરાથી ગુથંલેી માળા ચઢાવવી નહીં. 

િમશ:.... 
========================================================== 
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� પષુ્પપૂજાનો િહુો -તનેો અથવ:- 
 

સુરભી અખંડ કુસમુ ગ્રહી, 

પજૂો ગત સતંાપ, 

સુમજંત ુભવ્ય જ પર,ે 

કરીએ સમકકત છાપ. 

(ॐ હ્ર્રીં શ્ર્રીં પરમ પરુુષાય પરમશે્વરાય જન્મ-જરા-મૃત્ય ુવનવારણાય, શ્ર્ીમત ેવજનને્રાય 

પુષ્પાવણ યજામહ ેસ્વાહા) 
 

અથવ :- જેનાથી સતંાપ નાશ થઈ જાય છે તવેા પ્રભુની હુ ંસગુવંધત અન ેઅખંડ પષુ્પોથી પૂજા કરુ ં

છંુ. જે પ્રકાર ેપષુ્પ પજૂા કરવાથી ત ેપષુ્પોન ેભવ્યત્વનો શ્ર્યે પ્રાપ્ત થાય છે ત ેજ પ્રકાર ેમન ેપણ 

ભવ્યત્વનો શ્ર્યે પ્રાપ્ત થાય... 
 

� પષુ્પપૂજા કરતી વખત ેકઈ કઈ ભાવના ભાવવી જોઈએ? 
 

   હ ેપ્રભ ુ! આપના ચરણોમા ંપષુ્પ અપવણ કરતી વળેાએ હુ ંએવી ભાવના ભાવુ ંછંુ ક ે- જેવી 

રીત ેઆ પુષ્પો પણૂવ વવકવસત, સુગવંધત અન ેકોમલ છે. તેનુ ંજેવુ ંસ્વરુપ છે તવેુ ંજ િેખાય છે. 

તેનામા ંકોઈ પણ પ્રકારની માયા કયાયં જોવા મળતી નથી. પરતં,ુ મારા હ્ર્િયના તો ખુણ ેખુણ ે

માયા ભરલેી છે - હુ ંઅંિરથી વવચારુ ંછંુ કાઈં જુિુ ં, બોલુ ંછંુ કાઈં જુિુ ં અન ેકરુ ંછંુ પણ કાંઈ જુિુ ં

જ. એટલ ેક ેમારા આત્મામા ંહજુ સરળતા આવી નથી. એટલ ેહ ેપ્રભ ુ! આ પષુ્પપૂજાના 

પ્રભાવથી હુ ંમારા સ્વભાવની એવી વસ્થરતા પ્રાપ્ત કરુ ંક ેજે મારા હૃિયની માયારૂપી કાવલમાન ે

ધોવાવાળી હોય..! 
 



   હ ેકરૂણાસાગર વવશ્વવાત્સલય વવભ ુ! હુ ંતમને સમુનસ (પષુ્પ) અપવણ કરુતી વખત ેએવી 

ભાવના ભાવુ ંછંુ ક ે- તેના પ્રભાવથી મારો આત્મા તમારા જેવા ગણુોથી સવુાવસત બને. મારુ ં

મન િોધાકિ કષાયોથી રવહત બન ેઅન ેમારામા ંજીવિયારૂપી કોમળતા પ્રગટે... 
 

  હે પ્રભ ુ! સમુનસ એટલ ેક ેપુષ્પ મનન ેસારૂ કર ેએમ પણ કહી શકાય. એટલ ેઆપ મન ેપણ 

આ પુષ્પપૂજાના પ્રભાવથી સારૂ, પ્રશાતં, પ્રસન્ન, પરાથવ રસીક મન આપો. વળી હ ેપ્રભ ુ! જેમ 

પુષ્પના ખુણ ેખણુ ેસવુાસ અન ેસૌંિયવ ભયુ ંછે. એમ મન ેપણ સદ્દગુણોની સવુાસ અન ેસકુતૃોના 

સૌંિયવની પ્રાવપ્ત કરાવો.. 
 

િમશ:.... 
========================================================== 
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� પષુ્પપૂજાનો મવહમા બતાવતા જૈન ઈવતહાસના સવવ શ્ર્ેષ્ઠ રષ્ટાંતો 
 

(૧) પાચં કોડીન ેફૂલડ,ે પામ્યા િશે અઢાર, 

રાજા કમુારપાળનો, વત્યૉ જય જયકાર. 
 

પરમાત્માની પજૂા એટલ ેતમેના ચરણ ેઆપણા કકમંતી રવ્યોનુ ંસમપવણ. મહારાજા કુમારપાળ ે

પવૂ ેજયતાકના ભવમા ંતમેના શઠે ઓઢવ ેતહવેારના પ્રસગં ેતમેન ેવાપરવા માટ ેઆપલેી પાચં 

કોડીથી પરમાત્માની પજૂા માટ ેઅઢાર પુષ્પો ખરીદ્યા. પહલેી જ વાર સ્વ-રવ્યથી ખરીિલેા 

પુષ્પોથી જયતાક ેખૂબ ભાવ-વવભોર થઈન ેપરમાત્માની પષુ્પપૂજા કરી. એના પ્રભાવથી એમણ ે

અઢાર િેશના રાજા બનવાનુ ંપુણ્ય ઉપાર્જવત કયુ.ં તથેી તઓે ત્યારપછીના કમુારપાળના ભવમા ં

અઢાર િેશના રાજા બન્યા. 
 

આ રાજ્યલક્ષ્મી પણ વભૈવ કરાવ ેતવેી લક્ષ્મી નવહ, પરતં ુચોમાસામા ંપણૂવ બ્રહ્મચયવ, પરસ્ત્રી 

ત્યાગ, બાર વ્રતનો અગંીકાર વગરે ેકટેલુયં અક્ષય ધનન ેપ્રાપ્ત કરાવનારી બની. પોતાના અઢાર 

િેશમા ંસાત વ્યસનોન ેિશેવટો િવેડાવી િીધો અને ચોમેર જીવિયાનુ ંકટ્ટર પાલન કરાવનારી 

બની. આવી  બધી લક્ષ્મી સાચી આત્મલક્ષ્મી અન ેઅક્ષયલક્ષ્મી કહવેાય છે. એનાથી એમણ ે



ગણધર પિનુ ંપણુ્ય ઉપાજવન કયુ ંઅન ેિવેલોકમા ંગયા. હવ ેઆવતી ચોવીશીમા ંએટલ ેક ેત્રીજા 

ભવમા ંપ્રથમ તીથકંર પદ્મનાભ સ્વામીના ગણધર બનીન ેમોક્ષ પિન ેપ્રાપ્ત કરશ.ે 
 

(૨) નાગકતે ુમહાત્માન ેપરમાત્માની પષુ્પપજૂા કરતા કરતા સપવ કરડ્યો. પરંત,ુ તેઓ સહજે પણ 

વવચવલત થયા વગર પષુ્પપૂજાનુ ંઆલબંન અખંડ રાખીન ેશભુ ધ્યાનમા ંવસ્થર બન્યા અન ેચાર 

ઘાતી કમવનો સવવથા ક્ષય કરીન ેકવેળજ્ઞાનન ેપામ્યા. 
 

(૩) હીલલર ગામનો અશોક નામનો માળી ગરુુિવેના મખુથેી પષુ્પ પૂજાનો મવહમા સાભંળી 

રોજ આકિનાથ પ્રભુની તાજા સગુધંી, મનોહર એવા નવ પષુ્પોથી પૂજા કર ેછે તનેા પ્રભાવ ેબીજા 

ભવથી ચાકરત્ર પામીન ેવચ્ચ ેવચ્ચ ેઉત્તરોત્તર ઉચ્ચ જાવતના િવેના ભવ કરીને અવધકાવધક સખુ 

પામ ેછે અન ેઆ પ્રમાણ ેપહલેા ભવથી મનુષ્ય ભવોન ે ગણતા િરકે ભવમા ંઉતરોત્તર અવધક 

સંપવત્તના સ્વામી બનીન ેછેલલા નવમા ંમાનવ ભવમા ંનરિવે ચિવતી રાજા થાય છે અન ેશ્ર્ી 

પાશ્વવનાથ પ્રભનુા હાથ ેચાકરત્ર લઈન ેસવવ કમવનો ક્ષય કરીન ેમવુકત સખુન ેપામ ેછે. 

િમશ:.... 
========================================================== 

પરમાત્માની પષુ્પપજૂા - ૦૬ 
 

� અહીં ઘણાન ેસવાલ થાય ક ે- પુષ્પમા ંપણ વનસ્પવતકાયનો જીવ છે. છોડ પરથી તેન ે

તોડવાથી તેના જીવન ેપણ પીડા થાય છે. તો પછી પજૂાની પ્રવવૃત્તમા ંઆવી હહંસામય પદ્ધવતનુ ં

વવધાન કમે ? 
 

પરમાત્માની પષુ્પપજૂા માટ ેપષુ્પો ચૂટંતી વખત,ે ખરીિતી વખત ેક ેપૂજા કરતી વખત ેઘણાન ે

એવો સવાલ થતો હોય છે ક ેઆપણા અહહંસા પ્રધાન શાસનમા ંઆવી હહસંાની પદ્ધવત કમે 

અપનાવવામા ંઆવી ? પણ  આ પ્રશ્નન ેખૂબ ગભંીરતાપવૂવક વવચારવાથી એનો સુિંર અન ે

તાર્કવક જવાબ આપણન ેમળશે. સૌથી પ્રથમ વાત તો એ ક ેએ પષુ્પના જીવનું આયષુ્ય કટેલુ ં? 

કેટલી ક્ષણોનુ ં? ત ેપષુ્પ  કેટલુ ંસરુવક્ષત છે ? જો કોઈ પણ પશ,ુ પક્ષી, પ્રાણીની નજરમા ંઆવી 

જશ ેતો તેની હાલત કવેી થશ?ે પુષ્પન ેકોઈ જનાવરના જીવ મોઢામા ંલઈને ચાવશ ેતો શુ ંતેન ે

પીડા નવહ થાય ? 
 



એટલુ ંજ નવહ, માની લો ક ેકિાચ જનાવરના મખુમા ંન જાય તો પણ શુ ંકોઈ બીજા લોકો તેન ે

ચૂંટશ ેનહીં ? પુષ્પન ેઆપણ ેપરમાત્માના ચરણોમા ંસમર્પવત કરવા માટ ેન ચૂટં્યા હોત તો માળી 

પણ પોતાની આજીવવકાના સાધન સમાન પષુ્પન ેઅવશ્ય ચૂટંશે. એ પષુ્પોને માળી અવશ્ય 

બીજાન ેવચેશ ેજ. એ પષુ્પનો ઉપયોગ સોય િોરાથી વણેી બનાવવામા ંક ેવાળોમા ંગૂથંવામા ં

કરવામા ંઆવશ.ે જેનાથી ત ેપષુ્પના જીવોન ેખબૂ કકલામણા થશ ેથશ ેન ેથશ ેજ...! 
 

માટ ેજ ના, નહીં ! નહીં ! આવી રીત ેપુષ્પન ેવચેીએ તો પણ તને ેકકલામણા થશ,ે ચૂંટીએ નહીં તો 

પણ કકલામણા થશ ેજ. એના કરતા ંતો પરમાત્માના ચરણોમા ંપુષ્પન ેસમર્પવત કરવાથી ત ેપષુ્પ 

અવશ્ય સરુવક્ષત રહ ેછે. 
 

જે પુષ્પો પજૂાના ઉપયોગમા ંઆવ ેછે, તેના જીવો અવશ્ય ભવ્ય હોય છે, એટલ ેએવા પષુ્પોન ે

પરમાત્માની પ્રવતમા ઉપર ચઢલેા જોઈન ે એવી ભાવના ભાવવત કરવી ક ે "અહો ! આ પષુ્પનો 

એકેવન્રયનો જીવ પણ કટેલો ભાગ્યશાળી છે ક ેએને પરમાત્માના ચરણોમા ંસ્થાન પ્રાપ્ત થયુ ં છે" 

એટલ ેજ પષુ્પ પૂજામા ંહહંસા અથવા પષુ્પના જીવોન ેકકલામણા થવાની વાત અન ેતકવ સરાસર 

વ્યથવ છે. 
 

પષુ્પપૂજાથી આ ભવમા ંઅન ેઆવતા ભવમા ંપિ-પ્રવતષ્ઠા અન ેપરપંરાએ મોક્ષ ફળ પ્રાપ્ત થાય 

છે. આ પજૂા દ્વારા કમુારપાળ રાજા અઢાર િશેન ેપામ્યા પરતં ુઆપણં પણુ્ય તવેુ ંપ્રબળ નથી 

તથેી અઢાર પાપ પણ આપણા ક્ષય થાય તવેી ભાવના સાથ ે હ ેસજુ્ઞ  ભવીજનો ! િરરોજ પષુ્પ 

પૂજા અવશ્ય કરો...! 
 

સંપણૂવ:...... 
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