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એવી એક જગ્યા સમવસરણ……… 
 

 

એ સ્થાન જયાાં પરમાત્માના સવોત્કષૃ્ટ પણુ્યના પ્રતાપ ેજગતનાાં બધાાં આશ્ચયો એકસાથ ેજોવા મળ.ે 
 

એક એવી જગ્યા જયાાં પરમાત્માની પવવત્ર વાણી સાાંભળવા મળ.ે.. 
 

એક એવી દદવ્ય જગ્યા જયાાં positive vibrationsની અનભુવૂત થાય... 
 

જયાાં મનષુ્ય પણ આવ,ે દવેતા પણ આવ ેઅન ેપશ-ુપક્ષીઓ પણ આવ.ે.. 
 

જયાાં સવવ જીવો પોતાનાાં વેર ભલૂી જાય... 
 

જયાાં આવ્યા પછી જવાનુાં મન જ ન થાય 

 

એ પાવન જગ્યા સમવસરણ! 
 

સમ : સમતાના ભાંડાર એવા ભગવાન 

 

શરણ : જયાાં જ્ઞાન સાથ ેશાાંવત અન ેસમાવધ મળે એવુાં પવવત્ર સ્થાન... શરણ! 
 

સમવસરણની રચના શા માટ?ે 

 

દવેલોકના દવેો! જેમન ેપરમાત્મા પ્રત્ય ેઅત્યાંત ભવતતભાવ છે તેઓ પોતાના હૃદયના   ભાવોન ે
પરમાત્માના ચરણમાાં અપવણ કરવાની ઇચ્છા રાખ ેછે. જે સ્થાન ઉપર પરમાત્મા વબરાજમાન થાય છે એ 
સ્થાન જગતમાાં સવવશ્રષે્ઠ હોય છે. જેઓ અલ્પજ્ઞાની છે તેઓ આ પ્રકારના આકર્વણથી આકર્ર્વત થઈન ે
સમવસરણમાાં આવ ેછે, પરમાત્માનાાં દશવન કર ેછે, પરમાત્માની વાણી સાાંભળ ેછે અન ેસાચુાં જ્ઞાન પામે છે, 

ધમવન ેપામે છે અન ેઆત્માનુાં કલ્યાણ કર ેછે. 
 

સમવસરણની રચના તયાર ેથાય છે? 

 

જયાર ેપરમાત્માન ેકવેળજ્ઞાનની પ્રાવતત થાય છે ત્યાર ેદવેલોકના દવેો ૪૮ વમવનટથી પણ ઓછા સમયમાાં 
સમવસરણની રચના કર ેછે. 
 



તીથાંકર પરમાત્માને કવેળજ્ઞાન પ્રગટ થયુાં એની ખબર સૌપ્રથમ દવેતાઓના રાજા ઇન્દ્રન ેપડ ેછે. 
પરમાત્માન કવેળજ્ઞાન પ્રગટ થતાાં જ તમેનુાં સસાંહાસન ચલાયમાન થાય છે. ઇન્દ્ર પોતાના અવવધજ્ઞાન વડ ે
જાણ ેછે કે પરમાત્માન ેધરતી પર કવેળજ્ઞાન પ્રગટ થયુાં છે ત્યાર ેતેઓ તરત જ પરમાત્માની સમીપ આવીન ે
પરમાત્માન ેવાંદન-નમસ્કાર કરીન ેતેમની સ્તવુત કર ેછે. તેઓ અન્દ્ય દવેોમાાં ઘાંટ વગાડીન ેઘોર્ણા કર ેછે ક ે
પરમાત્માન ેકવેળજ્ઞાન પ્રાતત થયુાં છે. 
 

સમવસરણની રચના કયા સ્થાન ેકરવામાાં આવ ેછે? 

 

જે પ્રદશેમાાં પરમાત્મા વબરાજમાન હોય એ પ્રદશેમાાં પવૂોત્તર દદશામાાં સમવસરણની રચના કરવામાાં આવ ે
છે, કારણ કે પવૂોત્તર દદશામાાં પૉવિદટવ એનર્જી વહ ેછે. 
 

જયાર ેપરમાત્માન ેકવેળજ્ઞાન પ્રગટ થાય ત્યાર.ે.. 
 

પણૂવ લોકમાાં પ્રકાશ થાય છે 

 

દવેલોકના દવેો અપ્રવતમ સુખ વચ્ચ ેઅલગ આનાંદની અનભુવૂત કર ેછે 

 

જગતના દરકે જીવન ેસખુ અને શાાંવતની અનભુવૂત થાય છે 

 

નરકના જીવોન ેપણ એક ક્ષણ માટે સુખની અનભુવૂત થાય છે 

 

સમવસરણની રચના કોણ કર ેછે? 

 

સમવસરણની રચના દવેો દ્વારા કરવામાાં આવ ેછે. એની સુાંદરતા અવણવનીય અને અકલ્પનીય હોય છે. 
દવેતાઓ પાસ ેઅનકે વવદ્યા અનકે લવધધઓ હોય છે જેના ઉપયોગથી તઓે ઉત્તમમાાં ઉત્તમ અને શ્રષે્ઠમાાં 
શ્રષે્ઠ એવા સમવસરણની રચના કર ેછે. બધા જ દવેોન ેપરમાત્મા પ્રત્ય ેઅત્યાંત ભવતતભાવ હોય છે. તેઓ 
પરમાત્મા પ્રત્ય ેપોતાના ભાવ, પોતાની સવેા શદુ્ધ ભાવથી અપવણ કરે છે. 
 

ઇન્દ્રની આજ્ઞાથી વાયકુમુાર દવેો સાંવતકવ વાય ુદ્વારા જયાાં સમવસરણ બનાવવુાં હોય ત્યાાંથી (૧ યોજન 
ક્ષતે્રમાાં) ૧ યોજન - ૪ ગાઉ. ૧ ગાઉ- દકલોમીટર. માટ ે૧ યોજન એટલ ે૧૨ દકલોમીટરના Areaન ેસાફ 
કર,ે કાાંકરા, ઘાસ આદદ દૂર કરે અન ેજમીનન ેસમથળ બનાવ.ે 
 

મેઘકમુાર દવેો (વરસાદ વરસાવવાવાળા દવેો) વાદળાાંઓ ઉત્પન્દ્ન કરી સગુાંધી પાણીનો વરસાદ વરસાવ.ે.. 
વ્યાંતર દવેો સવુણવ રત્નોની જમીનથી ભવૂમતલ બાાંધ ે(basement બાાંધ)ે. ઋતઓુની અવધષ્ઠાવયકા 



દવેીઓ ઘૂાંટણ પ્રમાણ અચેત પુષ્પોની વવૃષ્ટ કર.ે.. સમવસરણ દવેો બનાવ ેમાટ ેજ એની સુાંદરતા અવણવનીય 
અન ેઅકલ્પનીય હોય છે. 
 

દવેતાઓ પાસ ેઘણી વવદ્યા હોય છે. લવધધ હોય છે, જેન ેકારણે તેઓ ઉત્તમમાાં ઉત્તમ, શ્રષે્ઠ રીત ે
સમવસરણની રચના કર ેછે. 
 

ભવતતનુાં ઉત્કષૃ્ટ ઉદાહરણ એટલ ેસમવસરણ. 
 

પરમાત્માનુાં સમવસરણમાાં આગમન 

 

પરમાત્મા સમવસરણમાાં આગમન સમય ે‘નમો વતત્થસ્સ’ બોલી સસાંહાસન પર પવૂવ દદશામાાં મખુ રાખી 
ત્રીજા ગઢ પર વબરાજમાન થાય છે. 
 

દશેના આતયા પછી પરમાત્મા બીજા ગઢમાાં, વ્યાંતર દવે દ્વારા બનાવવામાાં આવલેા દવે કક્ષમાાં આરામ કર ે
છે.  
 

દવેો, પરમાત્મા જે દદશામાાં હોય એના વસવાયની બાકીની ૩ દદશામાાં પરમાત્માની ૩ પ્રવતકવૃત સ્થાવપત 
કર ેછે જેથી પરમાત્મા ચારેય દદશામાાં દખેાય છે. 
 

સમવસરણની રચના કવેી હોય છે? 

 

પહલેો ગઢ 

 

પહલેો ગઢ ભવનપવતના દવેો બનાવ ેછે. 
 

જે રૂપાનો હોય છે અન ેએમાાં સોનાના કાાંગરા હોય છે. 
 

જેમાાં દવેતાનાાં વવમાનો, રાજાઓના રથ, હાથી, ઘોડા વગરે ેવાહનો રાખવા માટનેો area, parking 

zone એટલ ેપહલેો ગઢ. 
 

બીજો ગઢ 

 

બીજો ગઢ જયોવતર્ી દવેો બનાવ ેછે. 
 

જે સોનાનો હોય છે અન ેએમાાં રત્નના કાાંગરા હોય છે. 



 

વતયચં  ગવતના જીવો જેમ ક ેબકરી, સસાંહ, સાપ, નોવળયો બધાાં પ્રાણીઓ પોતપોતાનાાં પરસ્પરનાાં વરે-િેર, 
િઘડા ભલૂી બાજુ-બાજુમાાં બસેી પ્રભનુી દશેના સાાંભળ ેછે. 
 

ત્રીજો ગઢ 

 

ત્રીજો ગઢ વમૈાવનક દવેો બનાવ ેછે. 
 

જે રત્નોનો હોય છે અન ેમવણરત્નના કાાંગરા હોય છે. 
 

જેમાાં સાધ,ુ સાધ્વી, શ્રાવક-શ્રાવવકા, ગણધરો, મનષુ્યો, મનુષ્યાણી, કવેળજ્ઞાની વગરે ેત્રીજા ગઢમાાં બેસી 
પ્રભનુી દશેના સાાંભïળ ેછે. 
 

પ્રવતહાયવ એટલ ેશુાં? 

 

કટેલાક દવેો ઇન્દ્રની આજ્ઞાથી પ્રભનુી સવેામાાં રહે છે. તઓે પ્રભનુા પ્રવતહાર (સવેક) ગણાય છે. વ્યવતતન ે
સ્વામી પાસ ેલઈ આવ ેતને ેપ્રવતહાર, દ્વારપાળ કહ ેછે. પ્રભનુી સવેામાાં ઉપ્ાાવસ્થત દવેો જગતનાાં 
પ્રાણીઓને પ્રભ ુપાસ ેલઈ આવવા આશ્ચયવ રચે  છે એ અદ્ભતુ આશ્ચયો જોવા લોકો આકર્ાવય... 
 

તેના દ્વારા જગતના સ્વામી પાસ ેપહોંચે છે માટ ેએ પ્રવતહાયવ કહવેાય છે. દવેો ભગવાન પ્રત્યનેી ભવતત 
દશાવવવા અશોકવકૃ્ષ વગરે ે૮ પ્રવતહાયવ રચ ેછે. 
 

૧. અશોક વકૃ્ષ : શીતળ છાાંયા આપ ેછે. એટલી ઠાંડક પ્રસરાવ ેછે ક ેજાણ ેAC હોય એવુાં જ લાગ.ે અશોક વકૃ્ષ 
બાર ગણાં ઊંચુાં હોય છે. 
 

૨. પુષ્પવવૃષ્ટ : એક યોજન સધુીના વવસ્તારમાાં (area)માાં અચેત પષુ્પોની વવૃષ્ટ અવધષ્ઠાવયકા દવેીઓ કરે 
છે. ફૂલ ઉપર અન ેડીંદટયાાં નીચે એ રીત ેપષુ્પો પથરાય છે જે ગાલીચાનુાં કામ કર ેછે. પષુ્પવવૃષ્ટ ઘૂાંટણ સમાન 
હોય છે. 
 

૩. દદવ્ય ધ્વવન : પ્રભનુી દશેના માલકૌંસ રાગમાાં હોય છે જે યોજન સધુી સાંભળાય છે. સાથે વીણા વગરે ે
કણવવપ્રય સાંગીત પણ હોય છે. 
 

૪. ચામર : પરમાત્માની બન્દ્ન ેબાજુ દવેતાઓ ચામર વીંિે છે જેથી હવા આવ ેઅન ેપરમાત્માની ભવતત 
થાય. 
 



૫. સસાંહાસન : પ્રભ ુજેના ઉપર વબરાજમાન થાય એ સસાંહાસન સ્ફદટકનુાં બનલેુાં હોય છે. 
 

૬. ભામાંડળ : પરમાત્માના મસ્તકની પાછળના ભાગમાાં એક દદવ્ય આભાયતુત પ્રકાશમય, તેજોમય 
આભામાંડળ હોય છે જે બાર (૧૨) સયૂવના તજેથી પણ વધાર ેતજેસ્વી હોય છે. એ અાંધકારમાાં દશ ે
દદશાઓ પ્રકાવશત કર ેછે. 
 

૭. દવે દુાંદવુભ : ભવુન વ્યાપી દુાંદવુભ... આ દવેોનુાં વાસજાંત્ર (musical instrument) છે. પ્રભનુી દકર્તવ 
ફલેાય, યશ ફલેાય એ રીત ેનાદ કરીને ઘોર્ણા કર ેછે... અહીં ત્રણ ેલોકના નાથ પધાયાવ છે. ધમવ નરશે્વર 
પધાયાવ  છે. 
 

૮. છત્ર : પ્રભનુા મસ્તક ઉપર ત્રણ છત્ર હોય છે. પહલેુાં છત્ર નાનુાં, પછી એના નીચનેુાં બીજુાં  છત્ર થોડુાં મોટુાં 
અન ેત્રીજુાં  છત્ર એકદમ મોટુાં હોય છે. પરમાત્માનો વવશરે્ પ્રભાવ... ત્રણ ેલોક માટ ેઆપ છત્ર સમાન છો. 
 

પરમાત્માની વવતરાગતા 
 

ભવ્યાવતભવ્ય એવુાં સમવસરણ જે ફતત પરમાત્મા માટ ેબનાવવામાાં આવ્યુાં છે. તો શુાં પરમાત્મા આ 
ભવ્યતાથી આકર્ર્વત થાય છે? 

 

શુાં પરમાત્મા આવુાં નયનરમ્ય દૃશ્ય વનહાળી ખશુ થાય છે? 

 

સોના, ચાાંદી, રત્નોથી સજાવયલેા સમવસરણ પર ગવવ કર ેછે? 

 

ના...! 
 

પરમાત્મા ફતત અન ેફતત અબોધ જીવો પર કરુણા વશાવવ ેછે અન ેઆપણને સાચી સમજણ આપ ેછે! 
 

Amazing Facts 

 

સમવસરણનો મવહમા એવો હોય છે ક ેજે શ્રમણ ેઆ અલૌદકક સમવસરણનાાં પહલેાાં તયારેય દશવન નથી 
કયાાંર ્તઓે ૧૨ યોજન પગ ેચાલીન ેપરમાત્માનાાં દશવન કરવા આવ ેછે. 
 

સમવસરણમાાં વબરાજમાન પરમાત્માનુાં રૂપ અવતશય સુાંદર હોય છે. જો બધા જ દવેો મળીન ેપણ એવુાં 
સુાંદર રૂપ વનમાવણ કરવામાાં સાંપણૂવ વદૈિય-શવતત લગાડી દે તો પણ તીથાંકર ભગવાનના ચરણના અાંગઠૂાથી 
વધાર ેશોભાયમાન રૂપ ન રચી શક.ે 
 



જેમ લોકસભામાાં સ્પીકસવ hindi or english બોલ ેઅન ેસામ ેવ્યવતતન ેપોતાની languageમાાં સમજાય 
એવી જ રીત ેપરમાત્મા એક જ ભાર્ા અદ્ધવ-માગધીમાાં ધમોપદશે આપ ેછે. પરાંતુ ત્યાાં ઉપવસ્થત દવે, 

મનુષ્ય અન ેવતયચં બધાન ેપોતપોતાની ભાર્ામાાં સમજાઈ જાય છે. 
 

પરમાત્માની દશેના 
 

પરમાત્મા કઈ ભાર્ામાાં દશેના આપ?ે 

 

પરમાત્મા અધવમાગધી ભાર્ામાાં દશેના આપ ેછે. 
 

સવવ જીવો પરમાત્માની દશેના પોતાની ભાર્ામાાં સાાંભળી અને સમજી શક ેછે. 
 

દવેી-દવેતાઓની ધમવ પ્રત્યનેી શ્રદ્ધા દૃઢ બન ેછે. 
 

શ્રાવક-શ્રાવવકા વ્રત અાંગીકાર કરે છે અન ે૧૨ વ્રતના પચ્ચતખાણ લ ેછે. 
 

ગણધર ભગવાંત પરમાત્માની દશેનાન ેહૃદયસ્થ કરી શ્રી આગમોની રચના કરે છે. 
 

પશ-ુપક્ષીઓને પણ જાવત સ્મરણ જ્ઞાન થાય છે અન ેતેઓ શ્રાવક ધમવનો અાંગીકાર કરે છે. 
 

પરમાત્માની અનાંત કરુણાનુાં પ્રાગટ્ય સ્થાન છે સમવસરણ, 

 

✍ સજેલ કામદાર 
Jainam Jayati Shasanam WhatsApp-8898336677 
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