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maI EaoiNak sauroSa sarDo,
[MijainarIga ka^laoja maQyao
p`aQyaapk Aaho.
yaa pustkamaQyao jaOna QamaaivaYayaI qaaoD@yaat maaihtI
idlaI Aaho. jaOna QamaaivaYayaI savaa-Mnaa maaihtI
vhavaI ha yaamaagacaa ]_oSa
Aaho. yaa pustka maQyao jaOna Qama- va caaoivasa itqaMkraivaYayaI qaaoDkyaat maaihtI idlaI Aaho. ho
pustk ilahtanaa maaJao vaiDla va Aa[- yaaMcaI malaa
madt JaalaI. [-saaih%ya maQyao maaJao BayaaNa ra~ ho
pustk p`kaiSat Jaalao Aaho.

1. jaoOna Qamaa-caI maaihtI
jaoOna Qama- caa Aqa- :
“jaoOna Qama- ” ha BaartatIla far p`acaIna, jaunyaa
Qamaa-MpOkI ek Aaho.jaoOna Sabd ‘ijana’ ha
SabdapasaUna banalaolaa Aaho. ijana mhNajao ijaMkNao
ikMvaa ijaMkNaara. jyaanao svat:caa [id`Myaa var
mhNajao svat:var ivajaya imaLvalaa tao. jyaaMnao
svat:caa manaavar, vaaNaIvar, kamaavar ivajaya
imaLvalaa tao,mhNajao ‘ijana’.
A) “jagaa va jagaU Va”, hI iSakvaNa p`amau#yaanao
jaoOna Qama- dotao.
“jagaa va jagaU Va” caa Aqa- :
1. kaoNaalaahI ~asa Vayacaa naahI.
2. sagaLaMcao klyaaNa krNao.

3. kaoNaacyaa svaatM~avar gada AaNaU nayao.
varcyaa tIna iSakvaNa p`amau#yaanao jaoOna Qama- dotao.
jaoOna samajaatIla laaok maanatat kI, savajaIvaaMmaQyao Aa%maa Asatao va sava- jaIvaaMnaa samaana
vaagaNaUk va maana imaLalaa paihjao.
ba) jaoOna Qama- caI t%vao :
1. AihMsaa.
2. maalama%tocaa laaoBa na krNao.
3. caaorI na krNao.
4. BaaogavaadI na haoNao.
5. EaQda, &ana , yaaogya vat-Nauk.
k) jaoOna Qamaa- cao i~r%na :
1. samyak dSa-na
2. samyak &ana

3. samyak AacarNa
D) pMcamahava`to
1. sa%ya : sa%ya mhNajao naohmaI Kro baaolaavao.
2. AihMsaa : AihMsaa mhNajao jaIvaaMcaI h%yaa
krU nayao.
3. Astoya : Astoya mhNajao caaorI krU nayao.
4. Apirga`h : Apirga`h mhNajao maalama%tocaa
laaoBa na krNao svaaqaI- vaR<aIcaa %yaaga
kravaa.
5. ba`*macaya- : ba`*macaya- mhNajao manaamaQyao
kamavaasanaa baaLgaU nayao.

[) jaoOna Qama- mahamaM~

Namaao AirhMtaNaM
Namaao isawaNaM
Namaao AayairyaaNaM
Namaao ]vajJaayaaMNa
Namaao laaoe savva saahUNaM
esaaopMcaNamaao@karao, savvapavaPpNaasaNaao
maMgalaa NaM ca savvaisaM pDmama hva[- maMgalaM

Pa`akRt

Aqa-

Namaao AirhMtaNaM

AirhMtao naa namaskar

Namaao isawaNaM

isawaoM naa namaskar

Namaao AayairyaaNaM

Aacaayaao-M naa namaskar

Namaao ]vajJaayaaMNa

]paQyaayaaoM naa namaskar

Namaao laaoe savva saahUNaM

saaQauAaoM naa namaskar

esaaopMcaNamaao@karao,
savvapavaPpNaasaNaao

hoo Namaao@kar maM~ savapapaM caa naaSa krNaaro
Aaho

maMgalaa NaM ca savvaisaM

tsaoca sava- maMgalaa maQyao

pDmama hva[- maMgalaM

p`qama maMgala Aaho

Namaaokar maM~alaa “pMca prmaoiYz namaskar” AsaohI
mhNatat.

[-) jaoOna Qamaa-caa JaoMDa

]) jaoOna Qamaa-cao p`itk

}) jaoOna Qamaa-cao AihMsaa icanh

2. caaoivasa itqa-Mkr
jaoOna Qama- maQyao "24 itqa-Mkr" haovaUna gaolao. itqaMkr mhNajao Asao vya@tI jao sva:ta tp k$na,
Aa%ma&ana (kovala &ana) p`aPt krtat to. itqa-Mkr
mhNajao Asao vya@tI ijanao sva:tacaa raga, AiBamaana,
kpT, [cCa yaa savaa- var ivajaya imaLvalaa tI vya@tI.

1) itqa-MkraMcaI qaaoD@yaat maaihtI :
naMbar

itqa-Mkr

janma sqaana

janma naxa~

Aa[-cao naava

vaiDlaaMcao naava

vaoOragya JaaD

1

?YaBadova jaI

AyaaoQyaa

]<araYaaZa

ma$dovaI

naaiBarajaa

vaT

icanh

baOla
2

3

Aijatnaaqa
jaI

samBavanaaqa jaI

AyaaoQyaa

raohINaI

ivajayaa

ijatSa~u

sap-pNah<tI

EaavastI

puvaa-YaaZa

saonaa

ijatarI

Saala
GaaoDa

4

AiBanaMdna jaI

AyaaoQyaa

punava-sau

isawaqaa-

saMvar

dovadar
maakD

5

saumaitnaaqa jaI

ivanaItapUr

ica~a

saumaMgalaa

maoGarqa

ip`Myagau
cakvaa

6

pdma\p`Ba jaI

kaOSaMbaIpUr

ivaSaaKa

sauisamaa

QaarNaarajaa

ip`Myagau
kmaL

7

saupaSva-naaqa
jaI

kaSaInagarI

ivaSaaKa

pRqvaI

saup`itYz

iSarIYa

svaistk

8

caMd`p`Ba jaI

caMd`purI

AnauraQaa

laxmaNaa

mahasaona

naagat$
caMd`

9

sauivaiQanaaqa
jaI

kakMQaIpurI

10 SaItlanaaqa jaI Baid`laapUr

maUL

pUvaa-YaaZa

jayaramaa

sauga`Iva

SaalavaRxa
magar

saunaMda dovaI dRZrqa rajaa

klaaSa
vaRxa

11 EaoyaaMsanaaqa jaI

isaMhpUrI

EavaNa

ivaYNauEaI

ivaYNauraja

(naMda)

(ivamala)

itMduk
gaoMDa

12

vaasaupujya jaI

13 ivamalanaaqa jaI

14 AnaMtnaaqa jaI

caMpapurI

kaMiplya

AayaaoQyaa

jayaavatI
ivaSaaKa

(ivajayaa)

]%traYaaZa

Aaya-Samaa-

rovatI

laxmaImatI

vasaupUjya

pazlat$
mhOsa

kRtvamaa-

jaMbaU
Du@kr

isaMhsaona

ipMpL
saayaaL

15

Qama-naaqa jaI

r%napurI

puYya

saup`Baa

Baanauraja

idGa-pNavaja`

16 SaaMitnaaqa jaI

histnaapUr

BarNaI

eOradovaI

ivaSvasaona

naMdIt$
hrINa

17

kuMqaunaaqa jaI

histnaapUr

kRitka

EaIdovaI

saursaona

itlak
bakra

18 Arhnaaqa jaI

histnaapUr

rovatI

ima~saonaa

saudSa-naa

Aama`
maasaa (maIna)

19 maillanaaqa jaI imaqaIlaapurI

20

mauinasauva`tnaaqa
jaI

kuSaaga`pUr

p`BaavatI
AiSvanaI

(rxata)

EavaNa

saaomaa

rajakuMBa

ASaaok

sauima~

caMpk

kuMBa

kasava

21

22

naimanaaqa jaI

naoimanaaqa jaI

imaqaIlaapurI

Saaoirpur

AiSvanaI

vaima-laa

ica~a

iSavaa

ivajayaraja

bakula
inalakmala

samaud`ivajaya

maoYaEauMga
SaMK

23

paSva-naaqa

vaaraNasaI
ikMvaa kaSaI

ivaSaaKa

vaamaadovaI

mahavaIr jaI

ikMvaa
vaOSaalaI

Qavala
sap-

kuMDlapUr
24

ivaSvasaona

hst

i~SalaadovaI

isaQdaqarajaa

SaalavaRxa
isaMh

1) EaI ?YaBadova EaI (Aaidnaaqa)
EaI ?YaBadova jaI jaOna Qamaa- cao p`qama tIqaMkr Aahot. EaI ?YaBadova jaI naa EaI Aaidnaaqa hI
mhTlao jaato. %yaaMcaI }McaI 500 QanauYa (1500
maITr) haotI.
janma sqaana

: AyaaoQyaa

janma naxa~

: ]<araYaaZa

Aa[-cao naava

: ma$dovaI

vaiDlaaMcao

:

naava

naaiBarajaa

vaoOragya JaaD : vaT
icanh

: baOla

}McaI

: 500 QanauYa (1500 maITr)

2) EaI Aijatnaaqa jaI
EaI Aijatnaaqa jaI ho iWtIya tIqa-Mkr Aahot.
%yaaMcaI }McaI 450 QanauYa (1350 maITr) haotI.
janma sqaana
: AyaaoQyaa
janma naxa~

: raohINaI

Aa[-cao naava

: ivajayaa

vaiDlaaMcao naava : ijatSa~u
vaoOragya JaaD

: sap-pNa-

icanh

: h<tI

}McaI

: 450 QanauYa (1350 maITr)

3) EaI samBavanaaqa jaI
EaI samBavanaaqa jaI ho tIsaro tIqa-Mkr Aahot. %yaaMcaI
}McaI 400 QanauYa (1200 maITr) haotI.
janma sqaana
: EaavastI
janma naxa~

:

puvaa-YaaZa

Aa[-cao naava

:

saonaa

vaiDlaaMcao naava :

ijatarI

vaoOragya JaaD

:

Saala

icanh

:

GaaoDa

}McaI

:

400 QanauYa (1200 maITr)

4) EaI AiBanaMdna jaI
EaI AiBanaMdna jaI ho caaOqao tIqa-Mkr Aahot. %yaaMcaI
}McaI 350 QanauYa (1050 maITr) haotI.
janma sqaana
: AyaaoQyaa
janma naxa~

:

punava-sau

Aa[-cao naava

:

isawaqaa-

vaiDlaaMcao naava :

saMvar

vaoOragya JaaD

:

dovadar

icanh

:

maakD

}McaI

:

350 QanauYa (1050 maITr)

5) EaI saumaitnaaqa jaI
EaI saumaitnaaqa jaI ho pacavao tIqa-Mkr Aahot. %yaaMcaI
}McaI 300 QanauYa (900 maITr) haotI.
janma sqaana
: ivanaItapUr
janma naxa~

:

ica~a

Aa[-cao naava

:

saumaMgalaa

vaiDlaaMcao naava :

maoGarqa

vaoOragya JaaD

:

ip`Myagau

icanh

:

cakvaa

}McaI

:

300 QanauYa (900 maITr)

6) EaI pdma\p`Ba jaI
EaI pdma\p`Ba jaI ho sahavao tIqa-Mkr Aahot. %yaaMcaI
}McaI 250 QanauYa (750 maITr) haotI.
janma sqaana
: kaOSaMbaIpUr
janma naxa~

:

ivaSaaKa

Aa[-cao naava

:

sauisamaa

vaiDlaaMcao naava :

QaarNaarajaa

vaoOragya JaaD

:

ip`Myagau

icanh

:

kmaL

}McaI

:

250 QanauYa (750 maITr)

7) EaI saupaSva-naaqa jaI
EaI saupaSva-naaqa jaI ho saatvao tIqa-Mkr Aahot. %yaaMcaI
}McaI 200 QanauYa (600 maITr) haotI.
janma sqaana
: kaSaInagarI
janma naxa~

:

ivaSaaKa

Aa[-cao naava

:

pRqvaI

vaiDlaaMcao naava :

saup`itYz

vaoOragya JaaD

:

iSarIYa

icanh

:

svaistk

}McaI

:

200 QanauYa (600 maITr)

8) EaI caMd`p`Ba jaI
EaI caMd`p`Ba jaI ho Aazvao tIqa-Mkr Aahot. %yaaMcaI
}McaI 150 QanauYa (450 maITr) haotI.
janma sqaana
: caMd`purI
janma naxa~

:

AnauraQaa

Aa[-cao naava

:

laxmaNaa

vaiDlaaMcao naava :

mahasaona

vaoOragya JaaD

:

naagat$

icanh

:

caMd`

}McaI

:

150 QanauYa (450 maITr)

9) EaI sauivaiQanaaqa (puYpdMnt) jaI
EaI sauivaiQanaaqa jaI ho navavao tIqa-Mkr Aahot. %yaaMnaa
puYpdMnt naavaanao ih AaoLKLo jaato. %yaaMcaI }McaI
100 QanauYa (300 maITr) haotI.
janma sqaana
: kakMQaIpurI
janma naxa~

:

maUL

Aa[-cao naava

:

jayaramaa

vaiDlaaMcao naava :

sauga`Iva

vaoOragya JaaD

:

SaalavaRxa

icanh

:

magar

}McaI

:

100 QanauYa (300 maITr)

10) EaI SaItlanaaqa jaI
EaI SaItlanaaqa jaI ho dhavao tIqa-Mkr Aahot. %yaaMcaI
}McaI 90 QanauYa (270 maITr) haotI.
janma sqaana
: Baid`laapUr
janma naxa~

:

pUvaa-YaaZa

Aa[-cao naava

:

saunaMda dovaI

vaiDlaaMcao naava :

dRZrqa rajaa

vaoOragya JaaD

:

klaaSa

icanh

:

vaRxa

}McaI

:

90 QanauYa (270 maITr)

11) EaI EaoyaaMsanaaqa jaI
EaI EaoyaaMsanaaqa jaI ho Akravao tIqa-Mkr Aahot.
%yaaMcaI }McaI 80 QanauYa (240 maITr) haotI.
janma sqaana
: isaMhpUrI
janma naxa~

:

EavaNa

Aa[-cao naava

:

ivaYNauEaI (naMda)

vaiDlaaMcao naava :

ivaYNauraja (ivamala)

vaoOragya JaaD

:

itMduk

icanh

:

gaoMDa

}McaI

:

80 QanauYa (240 maITr)

12) EaI vaasaupujya jaI
EaI vaasaupujya jaI ho baaravao tIqa-Mkr Aahot. %yaaMcaI
}McaI 70 QanauYa (210 maITr) haotI.
janma sqaana
: caMpapurI
janma naxa~

:

ivaSaaKa

Aa[-cao naava

:

jayaavatI (ivajayaa)

vaiDlaaMcao naava :

vasaupUjya

vaoOragya JaaD

:

Pazlat$

icanh

:

mhOsa

}McaI

:

70 QanauYa (210 maITr)

13) EaI ivamalanaaqa jaI
EaI ivamalanaaqa jaI ho toravao tIqa-Mkr Aahot. %yaaMcaI
}McaI 60 QanauYa (180 maITr) haotI.
janma sqaana
: kaMipllya
janma naxa~

:

]%traYaaZa

Aa[-cao naava

:

Aaya-Samaa-

vaiDlaaMcao naava :

kRtvamaa-

vaoOragya JaaD

:

jaMbaU

icanh

:

Du@kr

}McaI

:

60 QanauYa (180 maITr)

14) EaI AnaMtnaaqa jaI
EaI AnaMtnaaqa jaI ho caaOdavao tIqa-Mkr Aahot. %yaaMcaI
}McaI 50 QanauYa (150 maITr) haotI.
janma sqaana
: AayaaoQyaa
janma naxa~

:

rovatI

Aa[-cao naava

:

laxmaImatI

vaiDlaaMcao naava :

isaMhsaona

vaoOragya JaaD

:

ipMpL

icanh

:

saayaaL

}McaI

:

50 QanauYa (150 maITr)

15) EaI Qama-naaqa jaI
EaI Qama-naaqa jaI ho pMQaravao tIqa-Mkr Aahot. %yaaMcaI
}McaI 45 QanauYa (135 maITr) haotI.
janma sqaana
: r%napurI
janma naxa~

:

puYya

Aa[-cao naava

:

saup`Baa

vaiDlaaMcao naava :

Baanauraja

vaoOragya JaaD

:

idGa-pNa-

icanh

:

vaja`

}McaI

:

45 QanauYa (135 maITr)

16) EaI SaaMitnaaqa jaI
EaI SaaMitnaaqa jaI ho saaoLavao tIqa-Mkr Aahot. %yaaMcaI
}McaI 40 QanauYa (120 maITr) haotI.
janma sqaana
: histnaapUr
janma naxa~

:

BarNaI

Aa[-cao naava

:

eOradovaI

vaiDlaaMcao naava :

ivaSvasaona

vaoOragya JaaD

:

naMdIt$

icanh

:

hrINa

}McaI

:

40 QanauYa (120 maITr)

17) EaI kuMqaunaaqa jaI
EaI kuMqaunaaqa jaI ho satravao tIqa-Mkr Aahot. %yaaMcaI
}McaI 35 QanauYa (105 maITr) haotI.
janma sqaana
: histnaapUr
janma naxa~

:

kRitka

Aa[-cao naava

:

EaIdovaI

vaiDlaaMcao naava :

saursaona

vaoOragya JaaD

:

itlak

icanh

:

bakra

}McaI

:

35 QanauYa (105 maITr)

18) EaI Arhnaaqa jaI
EaI Arhnaaqa jaI ho Azravao tIqa-Mkr Aahot. %yaaMcaI
}McaI 30 QanauYa (90 maITr) haotI.
janma sqaana
: hstInaapUr
janma naxa~

:

rovatI

Aa[-cao naava

:

ima~saonaa

vaiDlaaMcao naava :

saudSa-naa

vaoOragya JaaD

:

Aama`

icanh

:

maasaa (maIna)

}McaI

:

30 QanauYa (90 maITr)

19) EaI maillanaaqa jaI
EaI maillanaaqa jaI ho ekaoiNasaavao tIqa-Mkr Aahot.
%yaaMcaI }McaI 25 QanauYa (75 maITr) haotI.
janma sqaana
: imaqaIlaapurI
janma naxa~

:

AiSvanaI

Aa[-cao naava

:

p`BaavatI (rxata)

vaiDlaaMcao naava :

rajakuMBa

vaoOragya JaaD

:

ASaaok

icanh

:

kuMBa

}McaI

:

25 QanauYa (75 maITr)

20) EaI mauinasauva`tnaaqa jaI
EaI mauinasauva`tnaaqa jaI ho ivasaavao tIqa-Mkr Aahot.
%yaaMcaI }McaI 20 QanauYa (60 maITr) haotI.
janma sqaana
: kuSaaga`pUr
janma naxa~

:

EavaNa

Aa[-cao naava

:

saaomaa

vaiDlaaMcao naava :

sauima~

vaoOragya JaaD

:

caMpk

icanh

:

kasava

}McaI

:

20 QanauYa (60 maITr)

21) EaI naimanaaqa jaI
EaI naimanaaqa jaI ho ekivasaavao tIqa-Mkr Aahot.
%yaaMcaI }McaI 15 QanauYa (45 maITr) haotI.
janma sqaana
: imaqaIlaapurI
janma naxa~

:

AiSvanaI

Aa[-cao naava

:

vaima-laa

vaiDlaaMcao naava :

ivajayaraja

vaoOragya JaaD

:

bakula

icanh

:

inalakmala

}McaI

:

15 QanauYa (45 maITr)

22) EaI naoimanaaqa jaI
EaI naoimanaaqa jaI ho baaivasaavao tIqa-Mkr Aahot.
%yaaMcaI }McaI 10 QanauYa (30 maITr) haotI.
janma sqaana
: Saaoirpur
janma naxa~

:

ica~a

Aa[-cao naava

:

iSavaa

vaiDlaaMcao naava :

samaud`ivajaya

vaoOragya JaaD

:

maoYaEauMga

icanh

:

SaMK

}McaI

:

10 QanauYa (30 maITr)

23) EaI paSva-naaqa jaI
EaI paSva-naaqa jaI ho toivasaavao tIqa-Mkr Aahot.
%yaaMcaI }McaI 10 QanauYa (30 maITr) haotI.
janma sqaana
: vaaraNasaI (kaSaI)
janma naxa~

:

ivaSaaKa

Aa[-cao naava

:

vaamaadovaI

vaiDlaaMcao naava :

ivaSvasaona

vaoOragya JaaD

:

Qavala

icanh

:

sap-

}McaI

:

10 QanauYa (30 maITr)

24) EaI mahavaIr jaI
EaI mahavaIr jaI ho caaoivasaavao tIqa-Mkr Aahot. %yaaMcaI
}McaI 6 QanauYa (18 maITr) haotI.
janma sqaana
: kuMDlapUr (vaOSaalaI)
janma naxa~

:

hst

Aa[-cao naava

:

i~SalaadovaI

vaiDlaaMcao naava :

isaQdaqa- rajaa

vaoOragya JaaD

:

SaalavaRxa

icanh

:

isaMh

}McaI

:

6 QanauYa (18 maITr)

1) EaI sammaod iSaKrjaI xao~
EaI sammaod iSaKrjaI laa parsanaaqa pva-t Asao hI
mhNatat. ho Baartacyaa JaarKMD rajyaamaQaIla igarIDIh
ijalhamaQyao CaoTa naagapUr pzaravar Asalaolyaa 1350
maITr ]Mca pva-tamaQyao vasalaolao sagaLyaat mah%vapuNa- jaOna
tIqa- xao~ Aaho. itqao 24 itqa-MkraMcao paduka Aahot.
yaoqao 24 pOkI 20 itqa-Mkranaa maaoxa p`aPtI JaalaI Aaho.

2) EaI pavaapurI xao~ (mahavaIr inavaa-Na sqala)
EaI pavaapurI xao~ ho rajagaIr AaiNa baaoQagayaa cyaa
javaL Baartacyaa ibahar rajyaacaa naalaMda ijalha maQaIla
Sahr Aaho.ho Sahr kOmaUr pva-tamaQyao vasalaolao
Aaho.yaoqao Bagavaana mahavaIr yaaMnaa maaoxa p`aPtI JaalaI
Aaho.yaoqaIla jalamaMidr ho p`isaQd maMidr Aaho.

3) EaI EavaNabaoLgaaoL xao~
EaI EavaNabaoLgaaoL xao~ ho BaartamaQaIla knaa-Tka
rajyaatIla hsana ijalha maQaIla ivaQyaMigarI va caMd`igarI
DaoMgara maQyao vasalaolao p`isaQd jaOna tIqa- xao~ Aaho.itqao
EaI gaaomazoSvar baahubalaI caI 58 fuz ]Mca mautI- AsaUna,
hI mautI- ivaQyaMigarI DaoMgaravar Aaho.’

4) EaI maaMgaI-tuMgaI
maaMgaI-tuMgaI ho jaOna tIqa-xao~ Aaho.to maharaYT/atIla
naaiXak ijalhatIla saTaNaa talau@yaat iBalavaD
gaavaajavaL Aaho. toqao jaOna QamaI-yaaMcao pihlao EaI
?YaBadova jaI (EaI Aaidnaaqa jaI) yaaMcaI 108 fuT ]Mca
mautI- Aaho.

5) EaI igarnaar
igarnaar ho jaOna tIqa-xao~ Aaho.to maharaYT/atIla
naaiXak ijalhatIla saTaNaa talau@yaat iBalavaD
gaavaajavaL Aaho. toqao jaOna QamaI-yaaMcao pihlao EaI
naoimanaaqa jaI yaaMcao Bavya va saMpnna dovaalaya Aaho.

6) EaI baahubalaI
baahubalaI ho jaOna tIqa-xao~ Aaho.to maharaYT/atIla
kaolhapUr ijalhatIla hatkNaMgalao talau@yaat kuMBaaoja
gaavaajavaL Aaho. toqao baahubalaIMcaI 28 fuT ]Mca mautIAaho.

7) EaI kuMqalaigarI
kuMqalaigarI ho jaOna tIqa-xao~ maharaYT/at Aaho.to
maharaYT/atIla ]smaanaabaad ijalhatIla BaUma talau@yaat
Aaho. toqao 11 maMidro Aahot. itqao mauinaEaI doSaBauYaNa
va kulaBauYaNa yaaMcaI Bavya maMidro Aahot.

महाराष्ट्रातील जैन धमम
- मिम िंद फडे, जैन सहयोग समिती
सहसा जैन धर्म म्हटले की लोकांना गजु राती
णकंवा राजस्तानी व्यक्ती असेल असे वाटते. पि
ते खरे नाही. जैन धर्ामचा प्रसार भारताच्या सवमच
राज्यांत आहे. र्हाराष्ट्रातही जैन हा एक प्रर्ख
ु
दर्म आहे.

जैन धिा िा ििाराष्ट्रािधील एक प्रिख
ु धिा असनू राज्याि चौथा
सर्ााि िोठा धिा आिे. २०११ च्या भारिीय जगनगिेच्या
अिर्ालानसु ार ििाराष्ट्रािील जैन सिाजाची लोकसांख्या
१४,००,३४९ (१.२५%) आिे. ििाराष्ट्रािील जैन िे राज्थान िधील
िारर्ाड प्राांि आहि गुजराि राज्यािनू आलेले आिेि. ििाराष्ट्राि एक
अल्पसांख्य देिी िराठी जैन सिदु ाय आिे. राष्ट्रकूट आहि
चालक्ु यासारख्या राजर्टींच्या काळाि पहिल्या िजार र्र्ाांपासनू
ििाराष्ट्रािील िासक जैन धिााचे अनयु ायी िोिे. प्राचीन र्ेरूळ लेिी
पररसाराि हिदां ू आहि बौद्ध लेण्याांच्या बाजल
ू ा कािी जैन लेिी आिेि.

र्ैहदक काळापासनू भारिाि यज्ञप्रधान ब्राह्मिी स्ां कृ िीबरोबरच
अहिसां ेर्र आधररि श्रििस्ां कृ िी अह्ित्र्ाि िोिी, असे र्ैहदक
र्ाङ्ियार्रून हदसिे. इहां द्रयहनग्रि, पररग्रित्याग, आत्ििद्ध
ु ी र् अहिसां ा
या गोष्टींना िित्त्र् देिारी िी श्रििस्ां कृ िी िोिी. बौद्ध र् जैन िे
श्रििस्ां कृ िीचे अनयु ायी िोि. अहिसां ा, सत्य, अचौया, ब्रह्मचया र्
पररग्रित्याग िी व्रिे श्रििस्ां कृ िीि िख्ु य िानली िोिी.

जैनाच
ू िः प्राकृ ि भार्ेि
ां े धाहिाक र्ाङ्िय : जैनाचां े र्ाङ्िय िल
आिे. ििार्ीरानां ी आपल्या धिााचा उपदेि अधािागधी या प्राकृ ि
जनभार्ेि के ला. श्वेिाबां र जैनाचां े ४५ आगिग्रथां अधािागधी भार्ेिच
आिेि. हदगांबर पांथाचे आगिग्रांथ ‘जैन िौरसेनी’ प्राकृ ि भार्ेि आिेि.
कालाांिराने जैन आचायाांनी ग्रांथरचनेसाठी सां्कृ ि भार्ेचा अर्लांब
के ला. आचाया उिा्र्ािीने हलहिलेला ित्त्र्ाथााहधगिसत्ू िा जैनाांचा
आद्य सां्कृ ि ग्रांथ िोय. आठव्या ििकाि आचाया िररभद्रसरू ीने
सां्कृ िाि टीका हलहिण्याचा पायांडा पाडला. हजनसेन आहि गिु भद्र
या हदगांबर आचायाांनी ििापरु ाि सां्कृ िाि हलहिले. याहिर्ाय सां्कृ ि,
प्राकृ ि र् अपभ्रांि या भार्ाांि जैनाांनी हर्पल
ु कथार्ाङ्िय हनिााि के ले
िसेच आपल्या लौहकक र् नैहिक ग्रांथहनहिािीकररिा जैनाांनी िहिळ र्
कन्सनड या भार्ाांचािी उपयोग के ला [→ जैन साहित्य].
पांचपरिेष्ठी : िोििागा अनसु रिाऱ्या साधकाचे त्याांच्या प्रगिीला
र् पदाला अनसु रून पाच प्रकार के लेले आिेि. िे पाचिी प्रकारचे

साधक ससां ारी जीर्ानां ा िागादिाक आहि आदिाभिू असल्याने त्यानां ा
जैन धिाािध्ये ‘पचां परिेष्ठी’ म्िििाि. साध,ू उपाध्याय, आचाया, अिाि्
आहि हसद्ध िे पचां परिेष्ठी िोि. साध,ू हभि,ू िप्र्ी, िनु ी, श्रिि याच
ां ा
अथा र्ेगर्ेगळा िोि असला, िरी त्याचां ा उपयोग सिानाथााने के ला
जािो. सघां ाि रािून साधू हििि घेि असिो. उपाध्याय िे ्र्िः
हिकिाि आहि हिकहर्िाििी. आचाया िे सघां ाचे प्रिख
ु असिाि िे
नर्ीन साधांनू ा दीिा देिाि आहि हनयिन करिाि [→ जैन सांघ].
हर्द्वान र् ज्येष्ठ साधांनू ाच आचायापद हदले जािे. अिाि् िे के र्लज्ञानी र्
सर्ाज्ञ असिाि. हसद्ध िक्त
ु ीला पोिोचलेले कृ िकृ त्य असिाि.
पांचपरिेष्ठींच्या नार्ाांचे हचांिन पण्ु यकारक सिजले जािे. त्याांना ज्याि
नि्कार के लेला आिे, िो ‘पांचनि्कारिांत्’ जैन धिीयाांना अहििय
पहर्त् असनू सर्ा पापाांचा नाि करिारा आिे.

जैनाांचा हनरीश्वरर्ाद : ईश्वराहिर्ाय धिा असू िकिो, िी गोष्ट
सािान्सय िािसाला हर्हचत् र्ाटिे. कारि ‘धिा म्ििजे ईश्वरप्राथाना’, िे
सिीकरि त्याच्या िनाि ठसलेले असिे. िराठीि आपि देर्धिा िा
सिास करून देर् र् धिा याांचा सांबांध प्रगट करिो परांिु ईश्वर सृहष्टकिाा
आिे, िोच जीर्ाांना त्याांच्या किाानसु ार चाांगली–र्ाईट फळे देिो, िी
कल्पना जैन धिााला िान्सय नािी. सृष्टी िी कोिी के लेली नािी र् कोिी
हिचा नाििी करीि नािी. प्रत्येक जीर्ाला त्याच्या किाानसु ार
आपोआप फळ हिळि असिे, अिी हर्चारसरिी जैन धिााची आिे.

जैन धिा सृहष्टकिाा ईश्वर िानीि नसला, िरी पापपण्ु य, ्र्गानरक र्
बधां िोि िानिो आहि िोिप्राप्तीसाठी इहां द्रयहनग्रि व्रिाचरि,
ध्यानधारिा इ. गोष्टी आचरार्यास आग्रिाने सागां िो.

असे जरी असले, िरी ‘देर्’ हकांर्ा ‘ईश्वर’ नार्ाची र््िू जैन धिााि
नािी असे नािी. किााचा नाि करून के र्लज्ञानप्राप्ती र् िोिप्राप्ती
करून घेिलेला प्रत्येक जीर् ‘परिात्िा’च आिे र् िो आदिा र् पज्ू य
असल्याने त्यालाच जैन ईश्वर म्िििाि. त्याच्या गिु ाांची प्राप्ती
िोण्यासाठी, त्याला आदिा म्ििनू पढु े ठे ऊन, त्याची पजू ाअचाा आहि
भक्ती करिेिी जैन धिााला िान्सय आिे. भारिर्र्ाािध्ये सगळीकडे
िीथांकराांची भव्य िांहदरे प्राचीन काळापासनू अह्ित्र्ाि असून िोठ्या
र्ैभर्ाने त्याांच्या ििू ीचां ी िेथे पजू ा के ली जािे. श्रर्िबेळगोळ येथे स.ु
१८ िी. उांचीची ििू ी असलेल्या गोिटेश्वराचा िाचा १९६७ िध्ये
ििाि्िकाहभर्ेक झाला. त्या सिारांभाला स.ु ६ लाख लोक िजर िोिे.

किार्ाद : भारिािील चार्ााक र्ा लोकायिदिानाहिर्ाय सर्ा
दिानाांनी किार्ादाचा परु ्कार के लेला आिे. ‘करार्े िसे भरार्े’ इ.
र्ाक्प्रचार किार्ाद सािान्सय रीिीने सिाजाच्या अगदी खालील
थरापयांि कसा पोिोचलेला आिे, िी गोष्ट हसद्ध करिाि. आपले
सख
ु दःु ख आपल्या किााचे फल आिे, िे बिुिेकाांना पटल्यासारखे
हदसिे. ईश्वरसद्ध
ु ा किाानसु ारच फल देिो, असे ईश्वरर्ादी साांगिाि.

ईश्वरच सर्ा कािी करिो, असे म्ििण्याि कािी हर्सगां िी हदसिे. जगाि
जे अिांगल आिे, दष्टु आिे, त्याज्य आिे, पाप आिे त्याची जबाबदारी
ईश्वरार्र नािी िर कोिार्र ? जगािील हर्र्ििेचा खल
ु ासा कसा
करार्याचा ? अिा अनेक प्रश्ाचां ी उत्तरे ⇨किार्ाद पष्ट्ु कळ
सिाधानकार रीिीने देऊ िकिो. म्ििनू च िो इिका लोकरूढ झालेला
आिे.

किार्ाद सर्ा धिाांना िान्सय असला आहि त्याांनी त्याचा परु ्कार
के ला असला, िरी त्याची चचाा जैन धिााने हजिक्या सक्ष्ू ि रीिीने र्
हर््िारपर्ू ाक के लेली आिे, ििी चचाा अन्सयत् आढळि नािी. जैन
किार्ाद आपल्या किााची सांपिू ा जबाबदारी व्यक्तीर्र टाकिो र् िेथे
सृहष्टकत्याा ईश्वराला िुळीच ्थान नािी. या हर्र्यार्र अनेक ग्रांथ
आिेि. हिर्ाय प्रत्येक िित्त्र्ाच्या ग्रांथाि त्या हर्र्याची चचाा
आिेच.ििाबांध नार्ाचा ४०,००० श्लोकाांचा प्राचीन ग्रथां नसु त्या
किाबांधाचे र्िान करिो. किाहसद्धाांि िा जैन धिााचा पाया आिे.

अहिसां ािूलक धिा : जैन नीहििास्त्र जैन ित्त्र्ज्ञानार्र आधारलेले
आिे. किानािाहिर्ाय िक्त
ु ी नािी. म्ििनू जैनाांनी किानाि करण्याच्या
दृष्टीने नीिीची आखिी के लेली आिे. गृि्थधिा आहि साधधु िा िे त्या
नीिीचेच दोन भाग आिेि. िे दोन्सिी धिा एका हदिेनेच जािाि.

गृि्थधिा िा सौम्य के लेला साधधु िा आिे. साधल
ू ा सर्ा प्रकारच्या
हिसां ेचा त्याग करार्ा लागिो, िर गृि्थाला ्थल
ू िानाने हिसां ेचा त्याग
करार्याचा असिो. िो आपल्या हनर्ाािासाठी एखादा योग्य उद्योग करू
िकिो आपल्या आहि आपल्या कुटुांबाच्या अगर देिाच्या
रििासाठी िस्त्रिी धारि करू िकिो. साधू असत्य भार्ि सर्ा
प्रकारानां ी र्ज्या करिो परांिु गृि्थ सत्याचे िरििभार् करू िकिो
अचौयाव्रि करिाऱ्या साधल
ू ा कोििीिी र््िू हदल्याहिर्ाय घेिा येिार
नािी. गृि्थाच्या बाबिीि पष्ट्ु कळ सर्लि आिे. त्याला चोरी करिा
येिार नािी पि हित्ाच्या घरािील ्र्िःच्या िालकीची र््िू त्याला
न हर्चारिा आििा येईल. साधल
ू ा कडक रीिीने ब्रह्मचया पाळार्े
लागिे पि गृि्थाचे या बाबिीिले व्रि आिे ‘्र्दारसांिोर्’. साधल
ू ा
कोििािी पररग्रि म्ििजे घरदार, सािान, नोकरी, जिीनजिु ला इ.
ठे र्िा येिारी नािी पि गृि्थाला हर्हिष्ट ियाादपे यांि िे सर्ा ठे र्िा
येईल. लोभाचा त्याग िा अपररग्रिािध्ये िित्त्र्ाचा भाग आिे आहि
लोभाचा त्याग म्ििजे पन्सु िा अहिसां ा आलीच. सयू ाा्िानांिर न जेर्िे,
पािी गाळून हपिे, िहदरात्याग, हििभार्ि, जीर्जांिू िोंडाि जाऊ नयेि
म्ििनू िुखपट्टी बाांधिे इत्यादी. साधच्ू या आहि गृि्थाच्या सर्ा
हनयिाांचा हर्चार के ला, िर त्या हठकािी र्ेगर्ेगळ्या ्र्रूपाि
अहिसां ाच साांहगिली आिे, असे हदसनू येईल [→ अहिसां ा].

इहििास र् प्रसार : ििार्ीर िीथांकराच्ां या र्ेळी जैन धिााचा प्रसार
जरी भारिाच्या पर्ू ेकडील देिािां ध्ये झालेला िोिा, िरी निां रच्या
ििकािां ध्ये जैन धिााचा गरुु त्र्कें द्र पहिि हदिेला सरकि गेला आहि
कािी काळ िरी िो गजु रािचा राजधिा बनला. चद्रां गप्तु राज्य करीि
असिाना हबिार प्रािां ाि भयक
ां र दष्ट्ु काळ पडला िोिा. त्या र्ेळी जैन
सांघाचे प्रिख
ु आचाया ⇨भद्रबािू आपल्या कािी अनुयायाांसि
दहििेि म्िैसरू कडे गेले आहि हिकडे त्याांनी जैन धिााचा प्रसार के ला.
यािळ
ु े द. भारिािध्ये हदगां बर पांथीय जैनाांची सांख्या इिर प्राांिापेिा
अहधक आिे.
ििाराष्ट्राि र् कनााटकाि आढळून येिाऱ्या जन्सु या िांहदराांर्रून र्
हिलालेखाांर्रून असे हदसनू येईल, की या भागाांिध्ये जैन धिााला
राजाश्रय िोिा र् जैन धिीयाांची सांख्यािी पष्ट्ु कळ िोिी. इसर्ी सनाच्या
दसु ऱ्या ििकापासनू जर्ळ जर्ळ एक िजार र्र्े गांग र्ांिीय राजे
दहििेि राज्य करीि िोिे. जैन धिााचा िा सर्ु िाकाळ िोय. या काळि
सिांिभद्र, पज्ू यपाद आहि ⇨अकलांकदेर् याांनी दहििेि जैन धिााचा
प्रसार के ला. गांगराज चौथा राछिल्ल याचा सेनापिी चािांडु राय याने
नेहिनाथाचे िांहदर बाांधहर्ले र् प्रहसद्ध ⇨ गोिटेश्वराच्या ििू ीची
्थापना के ली. राष्ट्रकूट र्ांिाि उत्पन्सन झालेला पहिला अिोघर्र्ा (स.ु
८०८–८०) या राजाने आहदपरु ािकिे ⇨आचाया हजनसेन याांचे
हिष्ट्यत्र् पिकरले िोिे. चालक्ु य र्ि
ु ा जैन धिााला
ां ािील राजानां ीसद्ध

चागां ला आश्रय हदलेला िोिा. कािींनी हजनिहां दरे बाधां हर्ली आहि जैन
कर्ींना राजाश्रय हदला.
यानिां रच्या काळाि दहििेिध्ये जैन धिााला उिरिी कळा
लागली. जैन धिीयािां ध्ये अनेक पथां , उपपथां , जािी, पोटजािी हनिााि
झाल्या.

सद्यःह्थिी : जैन धिीयाचां ी सख्ां या १९०१ च्या जनगिनेप्रिािे
१३,३४,१४० िोिी १९७१ च्या जनगिनेप्रिािे िी २६,०४,६४६
झाली आिे.
र्ैयहक्तक धिााचरिाच्या बाबिीि जैन सिाज अगदी काटेकोरपिे
र्ागिारा आिे पि त्याांची सािाहजक र्ागिक
ू , सि, सार्ाजहनक उत्सर्
इ. गोष्टी हिदां प्रांू िािेच आिेि. गिपिी, सत्यानारायि, दत्त इ. हिदां ू
देर्िाांना िे भजिाि. त्याांच्या जन्सि-हर्र्ािादी सां्काराांचे पौरोहित्य हिदां ू
ब्राह्मिाांकडूनच प्रायः के ले जािे. इिके च नव्िे, िर जैन िांहदराांिील
पजु ारीिी (भोजक) पष्ट्ु कळदा ब्राह्मिच असिाि. जैन ििू ीच्या
प्रहिष्ठापनेच्या र्ेळी ब्राह्मिाांना भोजन र् दहििा हदल्याचा उल्लेख
खारर्ेल या जैन पांथी कहलांगराजाच्या हिलालेखाि येिो. त्याने राजसयू
यज्ञ के ल्याचेिी त्याि म्िटले आिे.
व्यापार, हर्द्याजान या हनहित्ताने जैन िनष्ट्ु य जेथे जाईल िेथील
लौहकक रीहिररर्ाज िो अनुसरिो. ज्ञानलालसा, सत्य, दान, िील,

सदभार्
ु े त्याांच्याि सािरिाप्रसार
् इ. गोष्टींर्र जैनाचां ा भर असल्यािळ
बराच झाला असनू गन्सु िगे ारीचे प्रिाि किी आिे. कारखाने, उद्योगधदां ,े
व्यापार, हर्द्या र् सभ्यिा याांिळ
ु े जैनानां ी भारिीय सिाजाि आपले
र्ैहिष्ट्य हटकर्नू प्रभार् पाडला आिे.

सरुु र्ािीला पाहििात्य अभ्यासकानां ा बौद्ध धिा र् जैन धिा यािां ध्ये
अनेक बाबिींि इिके साम्य आढळून आले, की जैन धिा िा बौद्ध
धिाािनू उत्पन्सन झालेला असार्ा, अिी त्याचां ी चक
ु ीची कल्पना झाली.
िी कल्पना अजनू सिूळ नािीिी झालेली नािी परांिु ⇨िेिाान
याकोबीने जैन आगिाांची प्राचीनिा हसद्ध करून जैन धिा बौद्ध धिाािून
र्ेगळा असनू त्यािून प्राचीन आिे, िे सप्रिाि दाखर्नू हदले.

जैनाांचे चोहर्सार्े िीथांकर ⇨र्धािान ििार्ीर िी ऐहििाहसक
व्यक्ती आिे, याबद्दल आिा िांका उरलेली नािी. ििार्ीराांपर्ू ी िोऊन
गेलेल्या ⇨पाश्वानाथाांनी उपदेहिलेल्या धिााचे आचरि ्र्िः ििार्ीर
र् त्याांचे आईर्डील करीि िोिे. बद्ध
ु ापर्ू ी जैन धिा अह्ित्र्ाि िोिा,
िे दाखहर्िारे अनेक उल्लेख बौद्ध र् जैन र्ाङ्ियाि आढळिाि.
जैन धिा र् बौद्ध धिा : जैन धिा आहि बौद्ध धिाािील साम्यदिाक
गोष्टी अिा आिेि : दोन्सिी धिाांचे प्रर्िाक िगध देिािील िहत्य िोिे.
दोघािी धिाप्रर्िाकाांना हजन, अिाि,् बद्ध
ु , सगु ि, िथागि इ. सिान

उपाधींनी सबां ोधण्याि येि असे. दोन्सिी धिाांचे अनयु ायी आपल्या
धिाप्रर्िाकानां ा ‘देर्’सिजनू र् त्या देर्ाच्ां या ििू ी िहां दराि ्थापन
त्याच
ां ी पजू ा करिाि चैत्य र्ा ्िपू उभारून त्यािां त्याांच्या ििू ीचां ी
्थापना करिाि. चोर्ीस ⇨िीथांकर िोऊन गेले असे जैन िानिाि,
िर पच
ु िोऊन गेले असे बौद्ध िानिाि. या जगाचा इहििास
ां र्ीस बद्ध
साांगिाना जैन धिा आहि बौद्ध याांची कल्पाची र् यगु ाची कल्पना
अर्ाढव्यपिाि सिान आिे. या दोन धिाांिील साम्य असे : अहिसां ा
परिधिा, यज्ञखांडन, र्ेदप्रािाण्य र् जाहिसां्था िोििागााि न िानिे
किाहसद्धाांि, हभिसु ांघ, लोकभार्ेि उपदेि, िोिाचा सर्ा िानर्ाांस
अहधकार इत्यादी.

जैन आहि बौद्ध धिाांिील प्रिख
ु ित्त्र्ाांिध्ये िौहलक फरकिी
आिे. बौद्धाांची पांच्कांधाांची कल्पना जैन कल्पनेिून हभन्सन आिे. जैन
पृथ्र्ीकाय, अपकाय,
िेजकाय, र्ायक
्
ु ाय र् र्न्पहिकाय असे पाच
प्रकारचे ्थार्र जीर् िानिाि. बौद्धाांिध्ये अिा प्रकारची कल्पना
नािी. िहिज्ञान, श्रिु ज्ञान, अर्हधज्ञान, िनःपयायज्ञान र् के र्लज्ञान िे
ज्ञानप्रकार बौद्धाांि नािीि. बौद्ध ‘हनर्ााि’ आहि जैन ‘िुक्ती’ या
कल्पना हभन्सन आिेि.

र्हाराष्ट्रातील णदगबं र जैनक्षेत्े

आसेगाांर्

कांु थलहगरर

आष्टा (कासार)

कुन्सथहु गरर

अन्सिररि पाश्वानाथ

िाडां ल

भािकुली जैन

िागां ीिगांु ी

दिीगााँर्

नाईचाकुर

धरिगााँर्

नदां ीश्वर-पच
ां ालेश्वर

एलोरा (र्ेरूल)

नर्ागढ़ (उखलद)

गजपथां ा

नेिहगरर, हजिां रू

जटर्ाडा

पैठि

कचनेर

पोदनपरु (बोरीर्ली)

कारांजा (लाड)

रािटेक

कौडण्यपरु

सार्रगााँर् (काटी)

के सापरु ी-बीड

हिरड ििापरु

कुम्भोज बािुबली

िेर

कुण्डल

हर्जय गोपाल

चातुमामस
चाििु ाास म्ििजे आपल्या घरािील िोठा आनांदाचा िि असे
जैन सिाज बाांधर् िानिाि. त्यासाठी रोजच्या व्यापािनू र्ेळ काढून
िनु ीश्रींचे दिान घेिे, प्रर्चने ऐकिे याला अनन्सयसाधारि िित्त्र् देिाि.
ििाराष्ट्र आहि जैन सां्कृ िी याांचे अजोड, परु ािन नािे आिे. अहिसां ा,
अनेकाांि र्ाद, िाकािार अिा उदात्त िानर्ी िूल्याांचा प्रभार् जैन
सां्कृ िीिळ
ु े र्ाढला, असे जैन बाांधर् अहभिानाने साांगिाि.
चाििु ाास पर्ााची सारे जैन आिरु िेने र्ाट बघि असिाि. जैन
धिााि या चार िहिन्सयाच्ां या कालार्धीस म्ििजेच चाििु ाास पर्ाास
अनन्सयसाधारि िित्त्र् आिे. जैन धिाकल्पनेनसु ार चाििु ाास आर्ाढ
िक्ु ल चिदु ि
ा ीला सरू
ु िोिो आहि काहिाक पौहिािेला सागां िा िोिे. या
कालार्धीि जैन साध-ू साध्र्ी एकाच हठकािी चार िहिने रािून,
धिाआराधना आहि साधना करिाि. पार्साळ्याच्या या चार िहिन्सयािां
चाििु ाास र्र्ाार्ास पर्ा साजरे के ले जािे.
जैन धिा अहिसां ेर्र आधाररि आिे. पार्साळ्यािील चार
िहिन्सयाांि अनेक प्रकारचे कीटक आहि न हदसिारे सक्ष्ू िजीर् सर्ााहधक
सहिय िोिाि, असे जैन सां्काराांि िानले जािे. या कालार्ाधीि
िनष्ट्ु याच्या चालण्या-हफरण्याने या सक्ष्ू िीजीर्ाांना धोका पोिाचू िकिो,

असा सिज आिे. या जीर्ानां ा त्ास िोऊ नये आहि जैन साध-ू
साध्र्ींकडून हिसां ा िोऊ नये, यासाठी या चाििु ाास काळाि िे एकाच
जागी िक्ु काि करून धिासाधना, धिा आराधना, सयां ि साधना आहि
सर्ासािान्सयाच्ां या आत्िकल्यािासाठी प्रेरिादायी प्रर्चने देिाि.
र्र्ाभर िे जैन साध-ू साध्र्ी देिभर अनर्ािी चालनू , धिाजागरि
आहि सिाजप्रबोधनाचे काि करिाि. चाििु ाास काळाि जैन धिाांचे
प्रिख
ु सांर्त्सरी ििापर्ा म्ििजेच आठ हदर्साांचे पयार्ु ि पर्ा
आधारिेसि साजरे के ले जािे. र्र्ाभर जे जैन भाहर्क आपल्या रोजच्या
जीर्नाि कािी बाबींचे पालन करू िकि नािीि, िे सर्ा या आठ
हदर्साांच्या पयार्ु ि पर्ााि पाळले जािे. रात्ी भोजन न घेिे, ब्रह्मचयााचे
पालन, ्र्ाध्याय, जप-िप, िांगल प्रर्चनाांचा लाभ आहि साध-ू सांिाांची
सेर्ा याद्वारे जैन सां्काराांचे आचरि करीि जीर्न फलदायी करण्याचा
बाांधर् प्रयत्न करिाि. चाििु ाासाच्या या चार िहिन्सयाांच्या कालार्धीि
सर्ा बाांधर्ाांना हर्िेर्िः, यर्ु क आहि िहिलाांना जैन साधू साध्र्ी जैन
सां्काराांचे कथन करिाि. त्यािनू धिा जागरि आहि सिाजप्रबोधनिी
के ले जािे. ्र्िःची ओळख प्राप्त करून घेिे िा पयार्ु ि पर्ााचा िेिू
आिे.
चाििु ाास पण्ु याप्रिािेच देिािील अनेक ििराांि हर्हर्ध
साधसू ाध्र्ींच्या उपह्थिीि सरू
ु आिे. आपल्या ििराििी अनेक
सां्था, सिाज सांघटकाांनी सत्सांग, सां्कार हिहबरे आयोहजि के ली
आिेि.

जैन धिा िा जगािील एक प्रिख
ु धिा असनू , त्याला िजारो र्र्ाांची
परां परा आिे. ‘अहिसां ा परिो धिाः’ िा या धिााचा गाभा आिे. जैन धिा
श्वेिाबां र आहि हदगबां र या दोन िख्ु य पथां ािां ध्ये हर््िारला आिे. याच्ां या
परांपरािां ध्ये कािी लिान-िोठे बदल आढळून येिाि. श्वेिाबां र जैनािां ध्ये
िेरापांथी ििू ी पजू क, डेरार्ासी आहि ्थानकर्ासी असे िीन उपपांथ
आिेि. यािील िेरापांथी ििू ी पजू क िे िूिीचे पजू न करिाि, त्यासाठी
जल अहभर्ेक करिाि. डेरार्ासीदेखील ििू ी पजू क आिेि. िात्, िे
पांचाांििृ ाचा अहभर्ेक करिाि. ्थानक पांथाि ििू ीपजू न नािी. धाहिाक
कायािि िोिाि; पि ििू ीची पजू ा िोि नािी. हदगां बर जैनाांिध्ये नग्न
साधू त्याांचे श्रद्धा्थान आिेि.
चाििु ाासाचे पालन िे बिुिाांि धिा आहि सिाजाि के ले जािे;
पि प्रत्येकाचा कालार्धी, त्यािागील धाहिाक कारिे, आख्याहयका
आहि श्रद्धा्थाने, हनयि र्ेगर्ेगळे आिेि. जैन सिाजाचे पयार्ु ि
पर्ादख
े ील उपपांथानसु ार र्ेगळ्या हदर्िी सुरू िोिे. पहिल्याांदा
्थानकर्ासींचे पयार्ु ि पर्ा सुरू िोिे. िे आठ हदर्साांचे असिे. दसु ऱ्या
हदर्िी िेरापांथी जैनाांचे पयार्ु ि सरू
ु िोिे. हदगांबर जैनाांचे पयार्ु ि पर्ा
गिेिोत्सर्ाबरोबर सुरू िोिे आहि िे गिेि जयांिीनसु ार १० हकांर्ा ११
हदर्साांचे असिे. या काळाि पर्ू ाजाांनी हदलेल्या आदेिाांनुसार प्रत्येक
सर्ा हनयिाांचे पालन के ले जािे.

भारिाि आज जैन सिाजाची सख्ां या दोन कोटींपेिा जा्ि आिे.
यािील श्वेिाबां र जैन बाधां र् व्यर्सायाहनहित्त देिाच्या कानाकोपऱ्याि
हर्खरु ले असले, िरी िे िळ
ू चे राज्थान आहि गजु रािचे! कािासाठी
िेकडो र्र्ाांपर्ू ी िे बािेर पडले. हदगबां र जैन िे सरुु र्ािीपासनू देिाच्या
कानाकोपऱ्याि र्सले आिेि. िे त्या िािीिच जन्सिाला आले आहि
हिथेच राहिले आिेि. हदगबां र जैन िख्ु यिः िेिकरी! िरुिसागर
ििाराज, आचाया रजनीि, पहिि ििाराष्ट्रािील किार्ीर भाऊसािेब
पाटील िे सगळे िळ
ू चे िेिकरी कुटुांबािले. देिाि जैन धिाािील
सर्ााहधक श्रीििां र्गा िा श्वेिाबां र जैन; कारि त्यानां ी सरुु र्ािीपासनू
व्यर्साय िेत्च हनर्डले आिे. देिाि राििाऱ्या जैनािां ध्ये हदगबां र
जैनाांचे प्रिाि अहधक म्ििजेच ६५ टक्के , िर श्वेिाांबर जैनाांचे प्रिाि
३५ टक्के आिे. आहदर्ासी सििू ाििी हदगांबर जैन सिाज आिे; पि
चाििु ाासाचा कालार्धी सर्ाच जैनाांसाठी सारखाच िित्त्र्ाचा आिे.
देिाच्या कानाकोपऱ्यािील जैन चाििु ाासाबद्दल सांर्ेदनिील असनू , या
काळािील सर्ा हनयिाांचे प्रािाहिकपिे पालन करिाि. पयार्ु ि पर्ााच्या
िेर्टच्या हदर्िी कुटुांबािील प्रत्येक जि िांहदराि, ्थानकाि जािे. या
र्र्ीिी पण्ु याि चािुिाासाहनहित्त हर्हर्ध ्थानके आहि िांहदराांिध्ये
अनेक धाहिाक कायािि, प्रर्चनाांचे आयोजन करण्याि आले आिे.

पयुषय ण पर्वुती दशधिवांचे पव न...
डॉ. रवर्सवहेब पवटी , जैन धिु अभ्यवसक
आत्िीय गुिाांची पजू ा िे जैन धिााचे खास र्ैहिष्ट्य! जैन सां्कृ िी,
परांपरा आहि सां्कार याांची अनिोल देिगी म्ििजे पयार्ु ि पर्ा.
दिधिााच्या ्र्ाध्यायासि िे दिधिा जीर्नाि उिरहर्ण्याचा प्रयत्न
के ल्यास कोित्यािी व्यक्तीच्या जीर्नाि अलौहलक सुख, सिृद्धी
आहि आत्िहनष्ठा प्राप्त िोिे.
ििा धिा : आचारापेिा गिु ात्िक असलेला जैनधिा िा १०
प्रकारािां सािार्ला आिे. ििा िा आत्म्याचा िख्ु य गिु आिे; पि
िोधािळ
ु े िा ििागिु अर्गठांु ीि िोिो. र्ड्ररपिू ील िक्तीिान िोधाला
जी हजक
ां ू िकिे, िी ििा. िोध अपयिाकडे ओढून नेिो, िर ििा िी
नदीसारखी आिे. नदी जिी सर्ा घाि ्र्ीकारिे; पि अ्र्च्छ िोि
नािी. िी ्र्च्छ रािून इिरानां ा पािी देऊन िृप्त करिे. ििा िे आपले
जगण्याचे कर्च आिे.
िादार् धिा : िान, दरु हभिान, अिक
ां ार िा िािसाचा िोठा ित्ू
आिे. अिक
ां ार िािसाला िीन करिो. िी कटुिा त्याग करिे म्ििजेच
िादार् (िृदिु ा), नम्रिा आहि हर्नय िे गिु आत्िसाि करिे. अिक
ां ाराने

िोठी झाडे िोडून पडिाि, िर नम्र िोिारी, र्ाकिारी लव्िाळी िात्
सख
ु रूप राििे. आयष्ट्ु याि यि प्राप्त करण्यासाठी िदृु िा-िादार्च धारि
के ले पाहिजे.
आजार् धिा : आजार् म्ििजे ऋजिु ा, सरलिा, िनाि जे असेल
िेच र्चनाि आििे, ििीच कृ िी करिे. कपटाचा अभार् म्ििजे
आजार्! आत्िाच्या हििाचा हर्चार करिाऱ्यानां ी आजार् धिााचा
आश्रय घेिला पाहिजे. आजार् धिा िोिाकडे नेिारा आिे. ज्याचे िन
सरळ असेल, त्याच्या जर्ळ फारसे धन नसले, िरी िो सख
ु ासिाधानाने
जगिो.
उत्ति िौच धिा : िौच म्ििजे िहु चिा, पाहर्त्र्य, िाांगल्य. िहलन
िरीराला आपि ्नान करून ्र्च्छ करिो. चाांगल्या कपड्याांनी
नटर्िो; पि िनाला हनिाल ठे र्िे िेिी हििके च िित्त्र्ाचे आिे, िे
आपि हर्सरिो. िन ्र्च्छ असल्याहिर्ाय िारीररक िद्ध
ु िेला कािी
अथा नािी. िन पहर्त्, िर िरीरिी पहर्त्!
सत्य धिा : सर्ाच धिाांि सत्याला िित्त्र्ाचे ्थान आिे. सत्य
र्चनाने िनष्ट्ु याचे जीर्न उज्ज्र्ल िोिे. सत्य अहििय दल
ु ाभ आिे; पि
िे एकदा प्राप्त झाले, की िनष्ट्ु य त्याला सोडि नािी. त्याहिर्ाय रािू

िकि नािी. असत्य बोलिाऱ्यार्र कोिी हर्श्वास ठे र्ि नािी. असत्य
फार काळ हटकि नािी. जो प्रािी सत्याचा आश्रय घेिो, त्याला जन्सििृत्यच्ू या फे ऱ्याि अडकार्े लागि नािी. आजचे जग असत्याने भरले
आिे; पि आज ना उद्या सत्याचा जय झाल्याहिर्ाय राििार नािी.
उत्ति सयां ि धिा : पचां ेंहद्रयार्ां र सयां ि हिळहर्िे अहिकठीि आिे;
पि असाध्य नािी. हर्द्याजान, अथााजान, घरसांसार या सर्ाांच्याच
बाबिीि सयां ि आर्श्यक आिे. एर्ढेच नािी, िर र्ािीर्रिी सयां िाची
गरज आिे. योग्य र्ेळी ब्रेक लार्ला नािी, िर अपघाि घडिो.
त्याचप्रिािे िानर्ी जीर्नाच्या या गाडीला इहां द्रयाच्ां या िनाच्या आहि
कर्ायाांना सांयिाच्या ब्रेकची गरज आिे. आपल्या गरजा सीहिि करिे,
ियााहदि ठे र्िे, कोठे थाांबायचे िे कळिे म्ििजे सांयि.
त्याग धिा : त्याग िी भारिीय सां्कृ िीची िोठी देिगी आिे.
िृष्ट्िेपासनू िक्त
ु ी म्ििजे त्याग. त्याग िा प्रकािाकडे नेिारा आिे, िर
िृष्ट्िा अांधःकाराकडे नेिारी आिे. भारिीय सां्कृ िी िी त्यागिय आिे.
्र्ाथीपिाचा त्याग करा. एक िीळ सर्ाांनी खा, िे सां्कृ िी साांगिे. दान
करण्याचा सांदि
े देिे. आपले जे आिे, त्याि इिराांना सिभागी करून
घ्या, असे साांगिे.

आहकांचन्सय धिा : ज्ञान-दिानिय ्र्रूपापेिा दसु रे कािीिी िाझे
नािी, िी भार्ना म्ििजे आहकांचन्सय धिा! आत्िा िरीरापेिा हभन्सन
आिे. िो ज्ञानिय, अनपु ि, ्पिा- रस- गधां - र्िारहिि, ज्ञानानदां ाने
पररपिू ा आिे. िे िरीर म्ििजे िी नािी. िी के र्ळ या सर्ाांचा ज्ञािा
आिे. िरीर िी िला हिळालेली देिगी आिे. त्यािळ
ु े किाव्य करा; पि
त्याि अडकू नका असे आहकांचन्सय धिा सागां िो.
ब्रह्मचया धिा : सर्ा हर्र्य़ाांचा िोि सोडून ज्ञायक ्र्भार्ी
आत्म्याि लीन िोिे म्ििजे ब्रह्मचया! ब्रह्मचया धारि करण्यासाठी
िििा असलेला िनष्ट्ु य सिजच इहां द्रयार्र आहि कर्ायार्र हर्जय
हिळर्ू िकिो. सर्ा १० धिाांि श्रेष्ठ असा ब्रह्मचया धिा आिे. स्त्री
सख
ु ाचा र्ा परुु र् सख
ु ाचा आ्र्ाद घेण्यासाठी एक सािाहजक व्यर््था
म्ििजे हर्र्ाि. त्या हर्र्ािािील िाांगल्य, पाहर्त्र्य जपनू एक नर्ी हपढी
आपि घराि आििो. र्ैर्ाहिक सांबांध उत्ति रािार्ेि, अनरु ागी रािार्ेि
आहि पर्पराांच्या आत्िहर्कासासाठी उपयोगी पडार्ेि, यासाठी
ब्रह्मचयााची साधना आर्श्यक आिे. िच्ु छ आहि िीन कािर्ासनेला
बळी पडून, आपला गौरर्, आपली अह्ििा आहि लौहकक, साधना
नष्ट करण्यासारखे ििापाप नािी. उत्ति ब्रह्मचया िे जीर्ननौके चा सक
ु ािू
िोय.

हित्िो

पस्ु तकं वाचनू कोिी शहािं होतं का?
हो! आम्ही म्हितो होत.ं वाचन करिारी र्ािसं
त्यांच्याबरोबरच्या वाचन न करिार्या र्ािसांहून अणधक प्रगल्भ
आणि णवचारी असतात.
कोित्याही प्राण्याला, सजीवाला, अनभु वाने शहािपि येतं.
इतर प्राण्यांना काही प्रर्ािात त्यांचे जन्र्दाते थोडंफ़ार णशक्षि देतात.
पि र्ानव हा असा प्रािी आहे ज्याला पवु ी जगलेल्या आणि आता
णजवंत नसलेल्या र्ािसांचे अनभु वही णशकता येतात. ते पस्ु तकांद्वारे .
र्ािसाला आपल्या सभोवताली नसलेल्या, दरू देशातल्या र्ािसांचे
अनभु व सर्जनू घेऊन णशकता येत.ं तेही पस्ु तकाद्वं ारे . प्रत्यक्ष
अनभु वांहून चांगला णशक्षक नाहीच. पि इतरांना आलेले अनभु व,
त्यांनी खाल्लेल्या ठे चा याही र्ािसाला णशकवतात आणि शहािे
करून सोडतात.
म्हिनू वाचा. वाचत रहा. इतरांना वाचायचा आग्रह करा.
वाचाल तर वाचाल हे शंभर टक्के सत्य आहे.
िांडळी!
र्ाचायला िर िर्ांच!
…आणि स्वतःही णलहायला हवं.
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