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પ્રીતિ શાહ
(M.A. M.Phil,jainism)

ુ ાર કાળચક્ર ઉત્સતપિણી અને અવસતપિણીનાં રૂપમાં તનરં િર પરરવિતન
જૈન પરં પરા અનસ

પામે છે . આ કાળચક્ર માત્ર ભરિ ક્ષેત્ર અને ઐરવિ ક્ષેત્રમાં જ લાગ ુ પડે છે . અવસતપિણી

કાળમાં મનષ્ુ ય અને તિયંચનાં આયષ્ુ ય, શરીરની ઉંચાઈ, બળ વગે રે ઘટત ંુ રહે છે . જયારે
ઉત્સતપિણી કાળમાં આયષ્ુ ય, પ્રમાણ, ઉંચાઈ વગે રે વધિાં જાય છે .

ઉત્સતપિણી અને અવસતપિણી દરે ક કાળ છ-છ પ્રકાર (આરા)નાં હોય છે .
ુ મ સષ
ુ મ ૨) સષ
ુ મ ૩) સષ
ુ મ દુ:ષમ
 અવસતપિણી કાળનાં આરા– ૧) સષ
ુ મ ૫) દુ:ષમ ૬) દુ:ષમ દુ:ષમ.
૪) દુ:ષમ સષ
ુ મ
 ઉત્સતપિણી કાળનાં આરા– ૧) દુ:ષમ દુ:ષમ ૨) દુ:ષમ ૩) દુ:ષમ સષ
ુ મ દુ:ષમ ૫) સષ
ુ મ ૬) સષ
ુ મ સષ
ુ મ.
૪) સષ

આ પ્રમાણે ઉત્સતપિણી કાળમાં પહેલો આરો અવસતપિણીનાં છઠ્ઠાથી પ્રારં ભ થાય છે
ુ મ સષ
ુ મ સધ
ુ ીમાં સખ
ુ સખ
ુ નાં અનભ
ુ વ રૂપ બની રહે છે .
અને અંિમાં સષ

બંને કાળન ંુ સમય પ્રમાણ દસ-દસ ક્રોડાક્રોડી સાગરોપમ છે . બંને કાળ
પરુ ા થિા એક કલ્પકાળ બને છે , જેન ંુ માપ ૨૦ ક્રોડાક્રોડી સાગરોપમ છે .

અવસતપિણી કાળ અને ઉત્સતપિણી કાળમાં સમયન ંુ માપ :

અવસતપિણી કાળ

આરાન ંુ નામ
ુ મ સષ
ુ મ
૧) સષ
ુ મ
૨) સષ
ુ મ દુ:ષમ
૩) સષ
ુ મ
૪) દુ:ષમ સષ
૫) દુ:ષમ

૬) દુ:ષમ દુ:ષમ

સમય

ઉત્સતપિણી કાળ

આરાન ંુ નામ

સમય

૧) દુ:ષમ દુ:ષમ

૨૧૦૦૦ વષત

૩ ક્રોડાક્રોડી
સાગરોપમ
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૨૧૦૦૦ વષત

૨ ક્રોડાક્રોડી
સાગરોપમ

ુ મ
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૪) સષ
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૨૧૦૦૦ વષત

ુ મ
૫) સષ

૨૧૦૦૦ વષત

ુ મ સષ
ુ મ
૬) સષ

૪ ક્રોડાક્રોડી
સાગરોપમ

૨ ક્રોડાક્રોડી
સાગરોપમ
૩ ક્રોડાક્રોડી
સાગરોપમ

૪ ક્રોડાક્રોડી
સાગરોપમ

અવસતપિણી કાળ

•

ુ લલક કાળ હોય છે .
અવસતપિણી કાળનો પ્રથમ ત્રણ કાળ ભોગભ ૂતમનો કાળ છે . જેમાં યગ
ુ લલક િેમના છે લ્લા
લોકો બહુ ધમત કરિાં નથી, િેઓમાં રાગ-દ્વેષ હોિા નથી. યગ
ુ લને જન્મ આપે છે .િેઓના શરીર તવઘરટિ થઈને દે વ ગતિને પ્રાપ્િ
સમયે એક યગ
કરે છે . ચોથા આરાથી મનષ્ુ યો વક્ર સ્વભાવનાં થાય છે .

ુ ોનાં નામ :
પ્રથમ ત્રણ આરામાં કલ્પવ્રક્ષ

૧
માતંગ
૨
ભુતગ
ં
૩
ત ુયંગ
૪
દીપશિખા
૫ જ્યોશતરં ગા
૬
ચિત્રંગા
૭ ચિત્રરસ
૮
મચર્ન્ગા
૯
ગેહકર
૧૦ અનંગા

જેનાં પર્ણ, ફળ, ફૂલ સ્વાસ્્ય અને આનંદ ફેલાવે છે .
જેનાં પર્ણ, ફળ, ફૂલ સૌન્દયણ આપનાર છે .
જેનાં પર્ો મધુર સંગીત આપે છે .
જે પર્ણ, ફળ, ફૂલ પોતાનાં તેજથી અંધકાર દુર કરે છે .
જે સુયણ, અગ્નન અને વીજળી જેમ પ્રકાિે છે .
જેનાં પર્ણ, ફૂલ આદદ મોહક હાર અને ગજરા આપે છે .
જેનાં પર્ણ, ફળ, ફૂલ સ્વાદદષ્ટ અને સુગશં ધત ભોજન આપે છે .
જેનાં પર્ણ, ફળ, ફૂલ રત્નો અને દકમતી પદાથો આપે છે .
જેનાં પર્ો સુદર
ં આવાસની વ્યવસ્થા કરાવે છે .
જેનાં પર્ો સુદર
ં વસ્ત્રો આપે છે .

ુ ોનો હ્રાસ(નાશ) થાય છે અને ભોગભ ૂતમનો અંિ આવવા
 ત્રીજા આરાનાં અંિમાં કલ્પવ્રક્ષ

લાગે છે . ત્રીજા આરાના અંતિમ ભાગમાં ૧૪ કુલકર થાય છે . પ્રથમ િીથંકરનો જન્મ
થાય છે . અને એક ચક્રવિીનો જન્મ થાય છે .
 િે રીિે આ કાળમાં પ્રથમ િીથંકર શ્રી ઋષભદે વનો જન્મ થયો. સંસારપ્રથા એમનાથી

ુ ો ફળ નહી આપિા હોવાથી ‘અતસ, મતસ અને કતૃ ષન ંુ જ્ઞાન
શરુ થઇ. િે સમયે કલ્પવ્રક્ષ
િેમણે આપ્ય.ંુ ત્યારબાદ પ્રથમ ચક્રવિી િરીકે ભરિનો જન્મ થાય છે . પછી ચોથા
આરાનો પ્રારં ભ થાય છે .

 ચોથો, પાંચમો અને છઠ્ઠો આરો કમતભ ૂતમ કહેવાય છે .
ુ ે વ અને ૯
 પ્રત્યેક ચોથા આરામાં ૨૩ િીથંકર, ૧૧ ચક્રવિી, ૯ બળદે વ, ૯ વાસદ
ુ ે વ થાય છે .
પ્રતિવાસદ

 પાંચમા આરામાં િેઓ જ મક્ુ તિપદને પામે છે , જેનો ચોથા આરામાં થયો હોય છે .
ુ માતસ્વામી, જ ંબસ્ુ વામી આ ત્રણ અનબ
ુ દ્ધ કેવળી મોક્ષે ગયા.
ઈદ્રભ ૂતિ ગૌિમસ્વામી, સધ

 પાંચમાં આરામાં રાજકીય સામાજજક કટોકટી, ધમતના નામે તમથ્યાત્વ,પ્રલય,
અરાજકિા, રોગ, શોક, આધી, વ્યાધી, ઉપાધી વધત ંુ જાય

 આમ િો આ આરો સમાપ્િ થવાને લગભગ ૧૭૦૦૦ વષત બાકી છે , િો પણ અત્યારે
જોઈ જ રહ્યા છીએ કે સમય કેવો ખરાબ જઈ રહ્યો છે .
 પંચમ કાળની સમાપ્પ્િ પ ૂવે ચાર મહાન આત્માઓ – ૧) દુપસ્સહ આચાયત ૨) ફાલ્ગ ુ

સાધ્વી ૩) નાલગલ શ્રાવક અને ૪) સત્યશ્રી શ્રાતવકા અનશન / સંથારો ગ્રહણ કરી
ુ નો, જૈન ધમતનો તવચ્છે દ થશે.
દે વલોકે પધારશે, ત્યારબાદ શ્રિ
 િે રદવસે સવાર ચારરત્રનો, બપોરે રાજધમતનો અને સાંજે અંતિમ કલ્કીનાં મ ૃત્ય ુ બાદ

અક્નન પણ નષ્ટ થઇ જશે.
 છઠ્ઠા આરામાં મનષ્ુ યની ઉંચાઈ બે હાથની, પાંસળીઓ ૮, પ ૃષ્ઠ ભાગે હાડકા ૧૨ અને
ુ ાં વધ ુ માત્ર ૨૦ વષતન ંુ હશે. આરાનાં અંિે ઉંચાઈ ૧ હાથ િે રીિે ક્રમશઃ
આયષ્ુ ય વધમ
ઘટિાં આયષ્ુ ય પણ ૧૫ વષતન ંુ હશે. ૬ વષતની બાળકી અનેક બાળકોને જન્મ આપશે.

છઠ્ઠા આરાનો સમય
 આ આરામાં રદવસે અતિશય ગરમી અને રાત્રે અતિશય ઠં ડી પડશે. અક્નન નથી િેથી
દરીયાઈ ખોરાક રદવસે રે િીમાં દાટશે, જે સ ૂયતનાં િાપથી રાંધશે અને રાત્રે િે આહાર
કરી શકશે.
 છઠ્ઠા આરાનાં કાળમાં નરક અને તિયંચ ગતિમાંથી જીવ આવે છે અને દુઃખ ભોગવીને
ુ ઃ નરક અને તિયંચ ગતિમાં જ જન્મે છે .
પન
 કલ્પકાળનો સમય ઉત્સતપિણીથી શરુ થાય છે અને આખ ંુ ચક્ર ફરી અવસતપિણીનાં છઠ્ઠા
આરા સાથે પ ૂણત થાય છે . છઠો આરો પ ૂણત થવાના જયારે ૪૯ રદવસ બાકી રહે ત્યારે
ુ ી કુવ ૃષ્ષ્ટઓ થાય છે અને
ભીષણ િોફાન, પ્રલય થાય છે . સાિ સાિ રદવસ સધ

ભારિ ખંડની લચત્રા પ ૃથ્વીનો એક યોજન ભ ૂતમનો નાશ થાય છે .િે સમયે ૭૨
ુ લતવદ્યાધરો દ્વારા ગફ
ુ ામાં મનષ્ુ યો અને તિયંચોને લઇ જવામાં આવે છે .
યગ

ઉત્સતપિણી કાળ
 ઉત્સતપિણી કાળનો પ્રથમ આરો અવસપીણીકાલના છઠ્ઠા આરા જેવો જ હોય છે . પ્રથમ
ુ ૃષ્ષ્ટઓ શરુ થાય
આરા પછી બીજા આરાનાં પ્રારં ભમાં ૭ રદવસ તવતવધ રસ ઝરિી સવ
ુ ામાં ભરાયેલા મનષ્ુ યો અને તિયંચો
છે . ભ ૂતમ ક્સ્નનધ અને રસાળ બનિી જાય છે . ગફ
ુ ઃ સ ૃષ્ષ્ટન ંુ જીવન શરુ થાય છે .
ધીરે ધીરે બહાર આવે છે અને પન

ત્રીજા આરા દુ:ષમ

ુ મ માં નવી ચોવીશીની શરૂઆિ થાય છે અને આ આરામાં ૨૩ િીથક
સષ
ં ર, ૧૧
ુ ે વ અને ૯ પ્રિીવાસદ
ુ ે વ નો જન્મ થાય છે . ચોથા આરા
ચક્રવિી, ૯ બલદે વ, ૯ વાસદ
ુ મ દુ:ષમ માં છે લા િીથંકર અને છે લા ચક્રવિીનો જન્મ અને કાળક્રમે મોક્ષ થાય
સષ
છે . છે લ્લા બે આરા ફરી ભોગ ભ ૂતમ ના ચાલ ુ થાય છે , કલ્પવ ૃક્ષો ની પ્રાપ્પ્િ અને
ુ મ
યનુ લીક કાળ શરુ થાય છે . અગાઉ કોષ્ટકમાં દશાતવ્ય ંુ એ પ્રમાણે છઠ્ઠો આરો સષ
ુ મ ૪ ક્રોડાક્રોડી સાગર નો હોય છે .
સષ

જૈન બ્રહ્ાંડ લોકાકાશ

બ્રહ્ાંડ = ૧૪ રાજલોકરૂપ શવશ્વ

જ ંબદ્વુ દ્વપ પ્રજ્ઞપ્પ્િ, તિલોય પન્નતિ, િત્વાથત સ ૂત્ર વગે રે ગ્રંથોમાં પરમાત્મા પ્રરૂતપિ
લોકન ંુ વણતન દશાતવ્ય ંુ છે . જૈન યતુ નવસત (લોકાકાશ)માં છ દ્રવ્યો ઠાંસોઠાંસ ભરે લા છે . જૈન
યતુ નવસતન ંુ સ્વરૂપ બધાથી અજાણ નથી. આખો લોક ત્રણ ભાગમાં વહેચાયેલો છે . આપણે
મધ્ય લોકમાં રહીએ છીએ, િેથી અહી મધ્યલોકન ંુ પહેલા વણતન કરીએ...

તત્રલોક આકૃતિ

મધ્ય લોક / તિચ્છાત લોક
જેને તિચ્છાતલોક પણ કહે છે . આ મધ્યલોક અસંખ્યાિ યોજન ક્રોડાક્રોડી
પ્રમાણ છે , જેમાં અસંખ્યાિ દ્વીપ-સમદ્રુ ો આવેલા છે , અસંખ્યાિ વાણ-વ્યંિરોનાં નગરો

આવેલા છે , અસંખ્યાિ દે વિાઓની રાજધાની આવેલી છે , અસંખ્યાિ જ્યોતિષી(સ ૂયત,
ચંદ્ર, િારા, નક્ષત્રો)નાં તવમાનો રહેલા છે . આ પ્રમાણે મધ્યલોકમાં મનષ્ુ યો, તિયંચો,
જ્યોતિષી દે વો અને વ્યંિર દે વોનો વસવાટ છે .

મધ્યલોકન ંુ પ્રમાણ જોઈએ િો ૧ રજ્જુ પહોળી અને ૧લાખ યોજન ઉંચી
લંબગોળ રકાબી સ્વરૂપે છે . િેના કેન્દ્રમાં જ ંબદ્વુ દ્વપ આવેલો છે . આ જ ંબદ્વુ દ્વપની
ફરિે લવણસમદ્રુ આવેલો છે , લવણસમદ્રુ ની ફરિે ધાિકીખંડ દ્વીપ આવેલો છે ,
િેની ફરિે કાલોદતધ સમદ્રુ અને એની ફરિે પષ્ુ કરવર દ્વીપ આવેલો છે , આમ
એક-પછી એક અસંખ્યાિ દ્વીપો-સમદ્રુ ોની હારમાળા છે . પષ્ુ કરવર દ્વીપનાં બે

ુ ોત્તર પવતિની હારમાળા
ભાગ પડે છે . પષ્ુ કરવર દ્વીપના અધાત ભાગે માનષ
આવેલી છે . ત્યારપછી મનષ્ુ યોની વસ્િી નથી.

અઢીદ્વીપ

જ ંબદ્વુ ીપ, ધાિકીખંડ અને અધત પષ્ુ કરદ્વીપ = અઢી દ્વીપ
•

અઢી દ્વીપમાં જ મનષ્ુ યોની વસ્િી છે . િેની બહાર મનષ્ુ યોની વસ્િી નથી.

•

દ્વીપ-સમદ્રુ ોની હારમાળામાં આઠમો દ્વીપ નંદીશ્વર દ્વીપ છે . જ્યાં શાશ્વિા ૫૨

•

જજનાલયો આવેલા છે . આ જજનાલયો ઉપર દે વો ઉત્સવ મનાવવા આવે છે , અને ત્યાં આવેલા
વન-ઉદ્યાનોમાં રમણ કરવા આવે છે .

•

મનષ્ુ યો અઢીદ્વીપ બહાર દે વની સહાયથી જઈ શકે, પરં ત ુ જન્મ મ ૃત્ય ુ િો અઢીદ્વીપની અંદર જ
પામે. આ અઢી દ્વદ્વપમાં કમતભ ૂતમ છે જીવ કમતથી ધમતથી મોક્ષ ગામી બની શકે છે ,

•

ુ ેરુ પવતિ આવેલો છે . િે મેરુ
જ ંબદ્વુ ીપનાં કેન્દ્રમાં અતવચલ, સવત પવતિોમાં શ્રેષ્ઠ એવો મેરુ / સમ
ુ ોલભિ પંડકવન અને અનેક
પવતિ એક લાખ યોજન ઉંચો છે , ane િેની ઉપરનાં ભાગમાં સશ

નંદનવનોથી યતુ િ ઘણો આનંદદાયક છે . ભારિ, ઐરાવિ કે મહાતવદે હ કોઈ પણ ક્ષેત્ર માં
િીથાત ન્કારનો જન્મ થાય િો જ્યાં ઇન્દ્રો અને દે વો િીથંકર પરમાત્માને મેરુ પવતિ પર લઇ જાય
છે અને ત્યા િેમના જન્મ-અલભષેક સાથે મહોત્સવ મનાવે છે .

જ ંબદ્વુ ીપ

અઢીદ્વીપ
જ ંબદ્વુ દ્વપ માં દક્ષીણે ભરિ અને ઉત્તરે ઐરવિ છે . વચ્ચે મહાતવદે હ ક્ષેત્ર આવે. ભરિ
ક્ષેત્રને ગંગા અને તસિંધ ુ નદી િથા વૈિાઢય પવતિ ૬ ખંડમાં વહેંચે છે . ચક્રવિી આ
૬એ ખંડને જીિીને ૬ ખંડોનાં સ્વામી બને છે . એવી જ રીિે ઐરવિમાં પણ સીિા અને

સીિોદા નદી િથા વૈિાઢય. પવતિ ૬ ખંડમાં વહેંચે છે . મહાતવદે હમાં ૩૨ તવજય હોય
છે , જેમાં વચચે દે વકુરં ુ અને ઉત્તરકુ રુ એવા ૨ ક્ષેત્ર આવેલા છે . મહાતવદે હ માં ૪
િીથંકર હાલ તવરાજમાન છે . આખા જમ્બદ્વુ દ્વપને ૬ નરદઓ ૭ ક્ષેત્રમાં તવભાજીિ કરે છે ,
જેમનાં નામ છે – રહમવંિ, હરરવષત, રમ્યક, ઐરવિ, ભારિ, મહાતવદે હ.
જ ંબદ્વુ દ્વપ

૧ – ભરત

ધાિકીખંડ દ્વીપ
૨ – ભરત

અધત પષ્ુ કરવર દ્વીપ
૨ – ભરત

= અઢીદ્વીપ ક્ષેત્ર
= ૫ – ભરત

૧ – ઐરવત

૨ – ઐરવત

૨ – ઐરવત

= ૫ – ઐરવત

૧– મહાશવદે હ

૨ – મહાશવદે હ

૨ – મહાશવદે હ

= ૫ – મહાશવદે હ

૩ કમણ ભ ૂશમ

+ ૬ કમણ ભ ૂશમ

+ ૬ કમણ ભ ૂશમ

કુલ =૧૫ કમણ ભ ૂશમ

અઢીદ્વીપ
જમ્બદ્વુ ીપની જેમ ધાિકી ખંડ અને અધતપષ્ુ કરવરદ્વીપમાં આવી બંને બાજુ રચના હોય
છે . આ ઉપરાંિ બીજા છપ્પન આંિરદ્વીપ પણ છે .
મહાતવદે હ ક્ષેત્રમાં અવસતપિણી કાળના ચોથા આરા જેવો કાળ હોય છે . દે વકુ રં ુ ,

ઉત્તરકુ રુ માં અવ..’ નાં પ્રથમ કાળ જેવી ભ ૂતમ હોય છે . રમ્યકમાં હમેશા અવ.’નાં બીજા
ુ કાળ જેવો
કાળ જેવી ક્સ્થતિ હોય છે . હેમવંિ અને રહરણ્યવંિ ક્ષેત્રમાં અવ.નાં ચતથત
કાળ હોય છે . મધ્યલોકના દે વિાઓમાં વ્યંિર, વાણ વ્યંિર, અને જ્યોતિષ દે વિાઓ
ુ ેરુ પવતિઓ ની ગફ
ુ ામાં કે જ ંગલમાં વસે છે . મનષ્ુ યો
પણ હોય છે , જેઓ મોટા ભાગે સમ
મંત્રથી, િપથી, કે ઘ્યાનથી આ દે વિાઓને વશ કરી શકે છે . જ્યોતિષ દે વિાઓ
સ ૂયત, ચંદ્ર, કે નક્ષત્રનાં સ્વરૂપમાં હોય છે .

ઉધ્વતલોક

તિચ્છાત / મધ્યલોકથી, મેરુ પવતિથી ઉપર અસંખ્યાિ ગણો મોટો એવો ઉધ્વતલોક આવેલો છે . જેમ
જેમ ઉપરના દે વલોકમાં ઉત્પતત્ત થાય ત્યાં દે વોની તનમતળિા વધિી જાય છે . જ્યાં –
ુ ાન હોય છે
િેમનો જન્મ ફૂલોની શૈયામાં થાય છે અને સીધા યવ
ુ ર તવમાનો આવેલા છે . જેઓ વૈમાતનક દે વો છે .
 ૧૨ દે વલોક, ૯ ગ્રેવૈયક, ૫ અનત્ત

 નીચેના ૧૨ દે વલોકમાં કલ્પમાં રહે એ કલ્પ્પોપન્ન અને કલ્પની બહાર રહે િે કલ્પાિીિ દે વો છે .
કલ્પોપન્નમાં સ્વામી સેવકના ભાવ હોય છે . મનષ્ુ યલોકમાં ક્યાય જવાન ંુ થાય િો આ દે વો જ જાય છે .
કલ્પાિીિ દે વો માં બધા જ ઇન્દ્ર હોય છે . એ પોિાન ંુ સ્થાન છોડી ને ક્યાય જિા નથી.

ુ ી જ દે વીઓ હોય છે . િેમજ પાંચમા બ્રહ્ દે વલોકમાં જગિની સીમાનાં રક્ષક
 પ્રથમ બે-દે વલોક સધ

એવા ૯ લોકાંતિક દે વો રહે છે , જેઓ ચાર મખ્ુ ય રદશાઓ, ચાર ખ ૂણાઓ અને લક્ષતિજોન ંુ રક્ષણ કરે છે .

ુ ર તવમાનો છે , જેમાં તવજય, વૈજયંિ, જયંિ, અપરાજજિ અને સવાતથત
 સહથ
ુ ી ઉપર જે પાંચ અનત્ત
તસદ્વદ્ધ નામના દે વલોક છે . ત્યાં મોક્ષગામી જીવો જ ઉત્પન્ન થાય છે , અને પાંચમ ંુ સવાતથતતસદ્ધ તવમાન
માં માત્ર એકાવિારી જીવો જ ઉત્પન્ન થાય છે , એટલે કે ત્યાંથી ચ્યવન પામી મનષ્ુ ય લોકમાં જન્મ
ધારણ કરે છે , અને સવત કમોનો ક્ષય કરી મક્ુ તિને પામે છે .

 િેની ઉપર લોકનાં અગ્ર ભાગે સ્ફરટકમય તસદ્ધતશલા આવેલી છે , જે ૪૫ લાખ યોજન લાંબી-પહોળી છે ,
ુ ને પ્રાપ્િ કરી અનંિકાળ
અનંિા તસદ્ધ ભગવંિો સવત કમોનો ક્ષય કરી શાશ્વિ આજત્મક સખ
તસદ્ધક્ષેત્રમાં લબરાજ્યા છે .

તત્રલોક આકૃતિ

અધોલોક
નરક-પ ૃ્વી

નરક-આવાસ

૧)

રત્નપ્રભા પ ૃ્વી

૩૦ લાખ નરકાવાસ

૨)

૩)
૪)

િકણ રાપ્રભા પ ૃ્વી

વાલુકાપ્રભા પ ૃ્વી
પંક પ્રભા પ ૃ્વી

૨૫ લાખ નરકાવાસ

૫)

ધ ૂમપ્રભા પ ૃ્વી

૩ લાખ નારાકાવાસ

૬)
૭)

તમઃ પ્રભા પ ૃ્વી
તમઃતમપ્રભા પ ૃ્વી
કુલ = ૭ નરક

૧ લાખમાં ૫ ઓછા= ૯૯૯૯૫
માત્ર ૫ નરકાવાસ
કુલ = ૮૪ લાખ નરકાવાસ

૧૫ લાખ નરકાવાસ
૧૦ લાખ નરકાવાસ

ત્રસ નાડીમાં વચ્ચે મેરુ પવતિની નીચે / મધ્યલોકથી ૯૦૦ યોજન નીચે અધોલોક
એટલે કે ૭ નરક-પ ૃથ્વી આવેલી છે . જેમાં કુલ ૮૪ લાખ નરકાવાસ આવેલા છે .
૭ નરકની નીચે ૧ રાજુ પ્રમાણ તનગોદ નાં જીવો રહેલા છે .
અસંખ્યાિ નારકી જીવો સમ્યક્ દ્રષ્ષ્ટ છે .
નરકમાં નારકીનાં દુઃખો ભોગવીને જીવ મનષ્ુ ય કે તિયંચ ગતિને પ્રાપ્િ કરે છે .

અધોલોક
 નરકનાં જીવોને થિી વેદનામાં શીિ, ઉષ્ણ, દાહ, ભ ૂખ, િરસ વગે રે અનેક પ્રકારની
યાિનાઓ સહન કરવી પડે છે . જીવનો જન્મ સીધો કુ મ્ભીમાં થાય છે .
 અહી જન્મેલ જીવ ફરી નરકમાં જન્મ લેિો નથી., મનષ્ુ ય કે િીયંચમાં જન્મ લે છે .
 સૌથી ઉપરની રત્નપ્રભા દ્વીપ, સમદ્રુ , ગ્રામ, નગર, , વનસ્પતિ, િીયંચ, , મનષ્ુ ય, દે વ
મળી આવે છે , કારણકે એમાંનો થોડો ભાગ મધ્યલોકમાં સંતમલલિ છે .

 આ સાિેય નરકભ ૂતમઓ એક બીજાને અડીને નથી આવેલી, એમની વચ્ચે ઘનોદધી,
ુ ાિ, અને આકાશ આવેલા છે .
ઘનવાિ, િાનવ
 પેહલી નરકની નીચે દસમાં આંિરાઓમાં ભવનપતિ દે વો અને અસરુ કુ માર રહે છે .

 પહેલી ૩ ભ ૂતમના નારકો મનષ્ુ યજન્મ પ્રાપ્િ કરી િીથંકર પદ પ્રાપ્િ કરી શકે છે .


આ પ્રમાણે લોકરૂપી સમગ્ર તવશ્વન ંુ વણતન પ્રાપ્િ થાય છે .

આભાર

