
રત્નત્રય : સમ્યગ્દર્શન 



રત્નત્રય : શમ્યગ્દશન જ્ઞાન ચારરત્રાણી મોક્ષ માગશઃ
રત્નત્રય = સમ્યક્દર્શન, સમ્યક્ઞાન અને સમ્યક્ચરરત્ર એ ત્રણે રત્નો મળી મોક્ષનો 
માર્શ બને છે.

(૧) શમ્યક્દશન : સદેુળ-સગુરુૂ-સધુમશ પ્રત્યે શાચી શ્રદ્ધા.

 સદેુળ = શળશ રરષંતો, શળશ તીથંકરો,  
 સગુરુૂ = શળશ અચાયશ-ઈાધ્યાય-શળશ શાધ-ુશાધ્ળી ને  
 સધુમશ = કેળલી પ્રરૂપત રષિંશા-દયામય ધમશ ર શાચી શ્રદ્ધાને શમ્યગ્દશન  કષ ેછે. 
 

  तत्वार्थ श्रद्धानाम ्सम्यग ्दर्थनम ्| = યથાથશ તત્ળો ર શાચી શ્રદ્ધાને શમ્યગ ્
દશન કષ ેછે. (૭/૯ તત્ળો). 

(૨) શમ્યક્દશનની પ્રાપ્તત બે પ્રકારે :  
૧) પનશગશ : શષજ, સ્ળાભાપળક. કોઇણ બાહ્ય પનપમત્ત ળગર શમ્યક્દશનની પ્રાપ્તત થળી. 
૨) પધગમજ : કોઇણ બાહ્ય પનપમત્ત જેમ કે, ધમશ શ્રળણ, જજન પ્રપતમા, જાપત સ્મરણ 
જ્ઞાનથી શમ્યક્ દશનની પ્રાપ્તત થળી.



(૧) અઠ અંગો : 
૧) પનઃરંકત : જૈન પશદ્ધાતંોમા,ં યથાથશ તત્ળોમા,ં શત્યમા ંકરદ કંા ન કરે.
૨) પનઃકાકં્ષક્ષત : પમથ્યાત્ળીના ંમતની ઇચ્છા ન કરે, દુન્યળી ાભ માટે ધમશ ન 
કરે.
૩) પનપળિક્ષચરકત્શા : રીરની અશક્ક્ત ઘટાડી શદુ્ધ ધમશમા ંરમણતા   રાખળી.
૪) મઢૂ દ્રષ્ટટ : કોઇણ અંધશ્રદ્ધાથી દુર, પમથ્યા દ્રષ્ટટ માગશથી દુર રષ.ે
૫) ઈગષુન : ોતાની શમ્યક્ શ્રદ્ધામા ંદૃઢ રષ,ે ન્યને ણ ધમશ માડે, 
બીજાની પનિંદાથી દુર રષ.ે
૬) ક્સ્થપતકરણ : ોતે ધમશમા ંક્સ્થર રષ ેને ન્યને ધમશમા ંક્સ્થર કરે.
૭) ળાત્શલ્ય : ન્ય પ્રત્યે ળાત્શલ્ય ને ઈટમાભયો ળતાશળ.
૮) પ્રભાળના : ન્યને ણ જૈન ધમશના ંપશદ્ધાતંો, વ્રત-પનયમો શમજાળળારૂ 
ધમશની દાી કરળી.



 (૨) ત્રણ મઢૂતાથી રરષતણુ ં: 
૧) ોક મઢૂતા : નદીમાં સ્નાન, અગમાચંાવુ ંઅરદ પળત્રતાની ખોટી માન્યતાઓથી દુર રષ.ે 
૨) દેળ મઢૂતા : મનટુયના ંગણુો ધરાળતા દેળ-દેળી પ્રત્યે અંધશ્રદ્ધાથી, ખોટી માન્યતાથી દુર રષ.ે 

૩) ાખડંી મઢૂતા : બનાળટી શાધમુા ંશ્રદ્ધા, માન-શન્માન, કે બગડેા કામ શારા કરે તે ભ્રમણા 
રાખે નષી.

(૩) અઠ મદથી રરષત :

૧) જ્ઞાન મદ ૨) જૂા મદ ૩) કુલ મદ ૪) જાપત મદ 

૫) બલ મદ ૬) શંપત્ત / ઐશ્વયશ મદ ૭) ત મદ  ૮) રૂ મદ
 

(૪) ાચં પતચાર / દોવ ન ાગે તેની શજાગતા :
૧) કંા ૨) કાકં્ષા ૩) પળપતક્ષગચ્છા ૪) ન્ય દ્રષ્ટટ પ્રશંા  ૫) ન્ય દ્રષ્ટટ શસં્તળ 



                  શમ્યક્ત્ળની યોગ્યતા 
    ભવ્ય જીળ, શકં્ષજ્ઞ ચેંષ્ન્દ્રય અત્મા જ શમ્યક્ દ્રષ્ટટ ષોય ને જેના કમોની ક્સ્થપત એક ક્રોડા-

ક્રોડી શાગરોમથી ઓછી થઆ ષોય. 
 
 

ઔપમક અંતમુશહતુશ / અંતમુશહતુશ શખં્યાતા 
 ોકના ંશખં્યાતમા ં
ભાગ જેટા છે,તેમા ં
બધા શમરકતી શમાય 
જાય  

જઘન્યથી અંતમુશહુતશ ને 
ઈત્કૃટટથી ધશ દુ્ગ 
રાળતશનથી કઈંક ઓછો  

ક્ષાયોપમક અંતમુશહતુશ / ૬૬                  
- શાગરોમ 

 
શખં્યાતા

  

ક્ષાપયક શારદ નતં / નતં નતં 
શમ્યક્ત્ળ ૪થા 
ગણુસ્થાનથી રુ થાય 

   
પ્રકાર

        કાલ  
  જઘન્ય / ઈત્કૃટટ 

  
શખં્યા

  
કે્ષત્ર સ્શન 

 
 પળરષ કાલ 

શમ્યક્ત્ળ ૪થા પળરપત ગણુસ્થાનથી રુ થાય. ઈમ ૧૧મા ં ઈાતં મોષ 
ગણુસ્થાન સધુી રષ,ે ક્ષાયોપમક ૮મા ં ળૂશ ગણુસ્થાન સધુી રષ ે ને ક્ષાપયક 
૧૪મા ંયોગી ગણુસ્થાન સધુી ષોય છે.



Thank you 


