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               શંત, યીશંત, જજન, જજનેશ્વય એ વલવ તીથંકયના ંમાવમલાચી ળબ્દ છે. 
તતથંકય ળબ્દન થવ છે જેઓ -   
 જે વવંાય વમદુ્રથી ાય ઈતાયલાભા ંભદદ કયે છે, જેઓ ભક્ષન ભાગવ ફતાલે છે. 
 જેઓ વાધ-ુવાધ્લી-શ્રાલક-શ્રાતલકારૂ ધભવ તીથવની સ્થાના કયે છે. અધ્માજમભક ગરુુ છે.
  તીથવ એટરે પ્રલચન (ઈદેળ) ને તીથંકય એટરે પ્રલચનકાય (ઈદેળ અનાય).
  જેભની લાણીને ગણધય બગલતં સતૂ્ર દ્વાયા ગ ૂથંીને ૧૨ અંગની યચના કયે છે.
 તે તતથંકય બગલતં - - - 
 જેઓને નતં જ્ઞાન છે, નતં દળવન છે, નતં ચારયત્ર છે, નતં ત છે, નતં 
ધૈમવ છે, નતં લીમવ છે. વલવ તતથંકય યભામભા જેઓ -  
 ૩૪ તતળમથી વશીત, ૩૫ પ્રકાયના ંવમમ લચન-લાણીના ંગણેુ કયી વરશત શમ છે. 
 એક શજાય ષ્ટ ઈત્તભ રક્ષણથી તેભજ ૧૨ ગણેુ કયી વરશત શમ છે.  
 ચાય ઘનઘાતી કભો ક્ષમ કમાવ છે. ફાકીના ંચાય કભો ાતા ાડયા છે, મકુ્તત જલાના 
કાભી થકા તલચયણ કયી યહ્યા છે, એલા એલા નતં ગણુથી યતુત તતથંકય બગલતં વલવ 
જીલને ધભવન ભાગવ, ભક્ષન ભાગવ ફતાલે છે. 

તીથંકયની વ્માખ્મા 



         

                    તતથંકય કેલી તે છે, જે સ્લમ ંબદુ્ધ શમ છે, તે મકુ્તત ાભે 
છે ને ફીજાને વવંાય વમદુ્ર ાય કયલા મકુ્તતન ભાગવ ફતાલે છે. 
તેભના કઇ ગરુૂ શતા નથી. ને વાભાન્મ કેલીને વવંાયભા ં કઇ 
તનતભત્ત ભતા ં લૈયાગ્મની બાલનાભા ં રીન ફની ધ્માનની શદુ્ધ 
ધાયાની ચયભ વીભાએ કેલ જ્ઞાન-દળવનને પ્રાપ્ત કયી તાની મકુ્તત 

ભાટે તલચયે છે, તેભના ગરુૂ શમ છે.
 તીથંકય ને વાભાન્મ કેલી ફનેં દના ંબગલતં વલવજ્ઞ શમ છે, 
પ્રતતશત વલવ શે્રષ્ઠ કેલજ્ઞાન ને કેલદળવનના ંધાયક શમ છે.
 વલવજ્ઞ = વંણૂવ, રયણૂવ જ્ઞાન. જેભને વલવ દ્રવ્મ, તેની વભસ્ત 
માવમનુ ંતત્રકાલતી જ્ઞાન શમ છે અ પ્રભાણે ફનેં વલવજ્ઞ શમ છે.

તીથંકય કેલી ને વાભાન્મ કેલી લચ્ચે વભાનતા  



 

ફનેં દના ં બગલતંને જમાયે ૧૨ભા ગણુસ્થાને મખુ્મ ભશનીમ 
કભવન વલવથા ક્ષમ થામ છે, મમાયે ફાકીના ૩ ઘાતી કભો – 
જ્ઞાનાલયણીમ, દળવનાલયણીમ, અંતયામ કભવ ણ નાળ ાભે છે, 
અમભા તનભવ કેલજ્ઞાન, કેલદળવનને ાભે છે. ને અયષુ્મ કભવ 
ણૂવ થતા ંતવદ્ધ દને ાભે છે. 
તીથંકય કેલી ને વાભાન્મ કેલી ફનેંના ં જ્ઞાનની ભાત્રા ને 
ગણુલત્તા વયખી જ શમ છે. 
 ફધા તીથંકય બગલતં વલવજ્ઞ / કેલી શમ છે  
 યંત ુફધા કેલી બગલતં તીથંકય નથી શતા.
 જેઓએ તીથંકય નાભ કભવ તનકાલચત કયુ ંશમ તેઓ તીથંકય નાભ 
કભવના ંઈદમથી તીથંકય-દ ાભે છે.   
 ફનેં તે જ બલભા ંતનલાવણ / ભક્ષ / તવદ્ધદને ાભે છે. 
 



   તતથંકય ને વાભાન્મ કેલી લચ્ચે તપાલત 

તતથંકય કેલી             વાભાન્મ કેલી 
  ૧) તતથંકય નાભકભવના ંઈદમથી ને ચાય 
ઘાતી કભવના ંક્ષમથી તતથંકય પ્રભ ુકશલેામ છે.

૧)  કેલીદ ચાય ઘાતી કભવના ંક્ષમથી પ્રાપ્ત 
થામ છે.

૨)વભરકત વરશત, ભતત– શ્રતુ – લતધ જ્ઞાન વાથે 
જન્ભ ને રદક્ષા રેતા ભનઃમવલજ્ઞાનની પ્રાપ્પ્ત.

   ૨)  વાભાન્મ કેલીભા ંએવુ ંશત ુ ંનથી.

૩) તતથંકય ૩૪ તતળમ ને ૩૫ લચનાતતળમ 
થી વરશત શમ છે.

૩) વાભાન્મ કેલીભા ંઅલા પ્રકાયના ંતતળમ 
શતા નથી.

  ૪) તતથંકય ચતતુલિધ વઘંની સ્થાના કયે છે.   ૪) વાભાન્મ કેલી નથી કયતા.ં

  ૫) તતથંકયને ગણધય લગેયે તળષ્મ શમ છે.   ૫) વાભાન્મ કેલરીને તળષ્મ નથી શતા.

૬) તતથંકયના ંજીલનભા ંાચં કલ્માણક શમ છે.   ૬) જે વાભાન્મ કેલીભા ંનથી શતા.

૭) ફે તતથંકય બગલતંન કદી તભરા થત 
નથી 

૭) વાભાન્મ કેલરીને એક - ફીજા વાથે તભરા 
ળક્ય છે.

  ૮) તતથંકય કેલરી વમદ્ુ ઘાત નથી કયતા.ં ૮) વાભાન્મ કેલી કદાચ કેલી વમદ્ુ ઘાત કયે.

૯) તતથંકય અંતતભ બલભા ંસ્લમબંદુ્ધ – તવદ્ધ થામ   ૯) તેવુ ંશવુ ંજરૂયી નથી.



 
૧ નલકાય ભતં્રભા ંપ્રથભ સ્થાન : 
 તતથંકય કે રયશંત નલકાય ભશાભતં્રભા ં પ્રથભ સ્થાને છે. તવદ્ધ 
બગલતંની ણ શરેા, કાયણકે યીશંત કેલજ્ઞાનની પ્રાપ્પ્ત ફાદ 
ભનષુ્મને પ્રમમક્ષ ઈદેળ અે છે. ને મથાથવ ફતધ તમલન, 
વલંયન, કભવ તનજૉયાન, ભક્ષન ભાગવ દેખાડ ેછે. 
૨. વખં્મા :  
   વખં્માની દ્રષ્ષ્ટએ ભશાતલદેશ કે્ષત્રભા ં કઇણ વભમે જઘન્મ ૨૦ 
ને ઈમકૃષ્ટ ૧૬૦, ૧૭૦ (૫ બયત + ૫ ઐયલતની ેક્ષાએ). ને 
બયત, ઐયલત કે્ષત્રભા ં દયેક લવતિણી – ઈમવતિણી કા એભ 
ધવચક્ર કાભા ં૨૪ – ૨૪ તીથંકય થામ છે. એલી નતં ચલીવી 
થઆ ગઇ ને નતં ચલીવી થળે.

(૨) તીથંકય બગલતંના ંવાભાન્મ ગણુ 



                   
                   

 

તતથંકય પ્રભનુા ંજીલનની ભશમલની ઘટનાઓને કલ્માણક કશલેામ છે. 
જે ાચં કલ્માણક શમ છે. તે -  
(૧) ચ્મલન કલ્માણક : જમાયે તતથંકયન અમભા લૂવની ગતતભાથંી ચ્મલીને 

ભાતાના ંગબવભા ંધાયે છે. તેને ચ્મલન કલ્માણક કશલેામ છે. 
(૨) જન્ભ કલ્માણક : ભાતાના ંગબાવધાનન ણૂવ વભમ થતા તતથંકયન જન્ભ થામ.
(૩) રદક્ષા કલ્માણક : પ્રભનુી રદક્ષાન વભમ અલતા ંવાભાન્મ પ્રજાને લયવીદાનન 
ધધ લશલેડાલી વવંાયન મમાગ કયી “નભ તવદ્ધાણ” કશતેા ંવમંભ અંગીકાય કયે છે.
(૪) કેલરજ્ઞાન કલ્માણક : ઈમકષૃ્ટ વાધનાની યાકાષ્ટાએ તતથંકય ચાયે ઘાતી 
કભોન નાળ કયી કેલરજ્ઞાનને ાભે છે.
(૫) તનલાવણ કલ્માણક : પ્રભનુુ ંઅયષુ્મ કભવ ણૂવ થતા ફાકીના ંનાભ, ગત્ર ને 
ળાતા લેદનીમરૂ ઘાતી કભોન વંણૂવ ક્ષમ થામ છે ને યભામભા ળાશ્વત 
અજમભક સખુને પ્રાપ્ત કયે છે, તનલાવણ / ભક્ષ દને પ્રાપ્ત કયે છે.

(૩) તીથંકય બગલતંના ંકલ્માણક



  

૧૪ / ૧૬ સ્લપ્ન સ્લપ્નન થવ ૧૪ / ૧૬ સ્લપ્ન સ્લપ્નન થવ

(૧) વપેદ શાથી અધ્માજમભક ભાગવદળવક (૯) મતૃ કંુબ શદુ્ધતા, તનભવતા

(૨) વપેદ વૃબ અધ્માજમભક ગરુૂ (૧૦) દ્મ વયલય દુન્મલી અનદંથી તનલેદ

(૩) રાર તવિંશ ળક્તત ને તનબવમતા (૧૧) ક્ષીય વાગય વવંાય વમદુ્ર ાય કયનાય 

(૪) રક્ષ્ભી દેલી ઐશ્વમવ (૧૨) દેલ તલભાન દેલ-દેલીઓના ંયાજા

(૫)ફૂરની ભાા તલશ્વભા ંરશિંવાની 
ભશકે

(૧૩) યમનન યાતળ યમનત્રમીના ંધાયક

(૬) ણૂવ ચદં્ર અંધકાય દુય કયનાય (૧૪) તનધ ૂવભ ક્ગ્ન અખા તલશ્વભા ંજ્ઞાનન 
પ્રકાળ

(૭) ઈગત સમૂવ જ્ઞાનરૂી પ્રકાળ (૧૫) તવિંશાવન રકભા ંયાજ્મ કયનાય 
(રદગફંય)

(૮) સળુલબત 
ધજા 

ગરુુમલ, નેતા (૧૬) ભીન યગુર મકુ્તત દ (રદગફંય)

તતથંકયની ભાતાને ફધા ભીને ૭૨ શકુનલતંા સ્લપ્ન દેખામ છે, જેભાથંી ૧૪ / ૧૬ 
ઘણા ંજ શબુ ને શકુનલતંા શમ છે ને ઘણા ંજ સ્ષ્ટ દેખામ છે. 

(૪) તતથંકયના ંચ્મલન વભમે તે ણુ્મળાી ભાતાને અલતા ંસ્લપ્ના  



(૫) તીથંકયના ંરાછંન : પ્રાણી કે લનસ્તત જગતના ંથડા લચહ્ન / રક્ષણ દયેક તીથંકય 
વાથે જડામેરા છે. અ લચહ્ન તેભના તલતળષ્ટ ગણુ દળાવલે છે. તેભા ંસ્લક્સ્તક, શ્રીલમવ, 
નદં્યાલતવ જે ાયંરયક શબુ લચહ્ન શમ છે. દયેક તીથંકયને તેભના જભણા વાથ ઈય અ 
પ્રકાયના ંરાછંન / લચહ્ન શમ છે. 
(૬) જ્ઞાન : તતથંકય જમાયે ભાતાના ંગબવભા ંધાયે મમાયે તેઓને ભતતજ્ઞાન, શ્રતુજ્ઞાન ને 
લતધજ્ઞાન શમ છે, જે વભમે વવંાયન મમાગ કયી રદક્ષા ગ્રશણ કયે મમાયે ચથા ભનઃમવલ 
જ્ઞાનની પ્રાપ્પ્ત થામ છે, ને વાધનાની ચયભ વીભાએ ચાયે ઘાતી કભોના ંક્ષમ વાથે 
રયણૂવ એલા કેલરજ્ઞાનની પ્રાપ્પ્ત થામ છે. 
(૭) સ્લમ ંબદુ્ધ : શરેેથી જ જ્ઞાની શલાથી તેભના કઇ ગરુુ શતા નથી.

(૮) ળયીય : યભામભાનુ ંળયીય યભ ઔદારયક, સ્પરટકભમ દુ્ગરનુ ંફનેલુ ંતેભજ વલાંગ 
સદુય ને ચાયે ફાજુથી વપ્રભાણ / વભચતયંુસ્ત્ર શમ છે. 
(૯) ૧૨ ગણુ : ૪ તતળમ = ૧) જ્ઞાનાતતળમ, ૨) લચનાતતળમ, ૩) જૂાતતળમ ૪) 
માગભાતતળમ. ને ૮ પ્રતતશામવ = ૧) ળક વ્રકુ્ષ, ૨) ષુ્વષૃ્ષ્ટ, ૩) રદવ્મધ્લતન, ૪) 
ચાભય, ૫) સ્પરટક તવિંશાવન, ૬) અબાભડં, ૭) દેલ દંુદુબી ૮) છત્ર. 
    અ પ્રભાણે તતથંકયનુ ંસ્લરૂ, તેભનુ ંજીલન,તેભની વાધના, તેભના ંગણુ દ્વદ્વતીમ, નુભ શમ છે.




