
આત્માને તારે તે તતર્થોની યાત્રા ૨૦૧૯ 
 
અષ્ટ મગંળ મગંલ છે. સમેતતિખરની સઘંની યાત્રા તારીખ ૧૯ ફેબ્રઆુરીના પરૂ્ણ ર્થઈ અને બધા 
પોતપોતાના સ્ર્થાને જવા રવાના ર્થયા. ત્યાર પછી અમે આઠ શ્રાવક, શ્રાતવકાઓએ ભેગા મળીને 
યાત્રાએ જવાનો આયોજન કર્ુું હત.ુ એટલે આગળ બબહાર તર્થા ઉત્તરાખડં તતર્થોમા  
જવાનુ ંકર્ુું. દાદાની કૃપાર્થી અમારી ઈચ્છા પરીપરૂ્ણ ર્થઈ. વર્ષોની તમન્ના હતી કે ઉત્તરાખડંની જાત્રા 
કરવી છે અને સ્વપ્ના સાકાર ર્થયા. 
 

“હ ેદૂર દૂરર્થી અમે આવીયા ...... તજુ દિણનને કાજ 
હ ે દિણન તારા પામતા ...... આનદં આનદં આજ” 

 
અમારંુ પટનામા બે દદવસ રોકાર્ ર્થર્ુ.ં આ સ્થબૂલભદ્રજીની પાવન કમણ ભમૂી છે. અહીં ભવ્ય તિખરબધં 
જજનાલય છે. ત્યા ંદિણન કયાણ. ૨૭૦૦ વર્ષણ પ્રાચીન જજનાલય છે. ત્યારં્થી બોધગાયા એક દદવસ માટે 
ગયા. અહીં મહાબોતધ મદંદર છે. તવિાળ બદુ્ધની જોવા જેવી મતૂતિ છે. ત્યાર પછી ત્રર્ દદવસ માટે 
વારાર્સી ગયા. 
 

“ચાલો, દિણન કરીએ, પ્રભ ુસપુાર્શ્ણનાર્થ, પાર્શ્ણનાર્થ, શે્રયાસંનાર્થ, ચદં્રપ્રભસ્વામીના 
ચાર ચાર કલયાર્કો જયા ંર્થયા છે તેવી વારાર્સીની પાવન ભમૂી” 

  
ત્યા ંભદૈની સપૂાર્શ્ણનાર્થ ભગવાનના જજનાલયમા ંસવારે ૫.૩૦ વાગ્યે ગયા. અહીં પવૂણ દદિાએર્થી સયૂણન ુ
પ્રર્થમ દકરર્ પ્રભનુો ચરર્ સ્પિણ કરે છે ત્યારે આ તતર્થણનાયકની િોભા અવર્ણનીય બને છે. ત્યા ંસવારે 
પજૂા કરી ત્યાર બાદ ભેલપૂરૂ પાર્શ્ણનાર્થ ભગવાનના જજનાલયમા ંપ્રક્ષાલ, દિણન કયાણ. પછી તસિંહપરૂી 
શે્રયાસંનાર્થ, ચદં્રપરૂી ચદં્રપ્રભસ્વામી અને બીજા શે્રયાસંનાર્થના જજનાલયમા ંદિણન કયાણ. અહીં 
શે્રયાસંનાર્થનુ ંદેરાસર ખબૂજ અદ્દભ્તૂ હત ુ ંઅને તે જોઈને... 
 

“દાદા તારી મખુમદૂ્રાને, અતમય નજરે તનહાળી રહ્યો 
તારા નયનોમારં્થી ઝરત,ુ દદવ્ય તેજ હું ઝીલી રહ્યો 

ક્ષર્ભર આ સસંારની માયા, તારી ભક્તતમા ભલૂી ગયો 
તજુ મતુતિમા મસ્ત બનીને, આજત્મક આનદં માર્ી રહ્યો” 

 
અહી બધી પ્રાચીન ૨૫૦૦।૨૭૦૦ વર્ષણની મતુતિઓ છે. અહીં અમારી પહલેી પચંતતતર્થ ર્થઈ. ત્યાર પછી 
રત્નપરૂી ગયા. અહીં ધમણનાર્થ ભગવાનના ૪ કલ્યાર્કો ર્થયા છે. ત્યા ંદિણન કયાણ. પ્રાચીન દેરાસર 
૨૭૦૦ વર્ષણ જુન ુછે. અહીં કોઈ જૈન નર્થી પર્ ખબૂજ પ્રભાવ છે. ત્યા ંજજનાલયમા ંવરસાદમા ંકેસરના 
છાટંર્ા ર્થાય છે. દિણન કરતા ભગવાન ઉપર અમીઝરા ર્થાય છે જારે્ પ્રક્ષાલ ર્થતુ ંહોય તેવ ુદ્રષ્ય 
દેખાય છે. બાજુમા બચિંતામર્ી પાર્શ્ણનાર્થ દેરીમા નાગની ફ્ર્ામારં્થી ચોમાસામા અમીઝરા ર્થાય છે. 
મહારાજ સાહબે આવે તો ઘટં િરૂ ર્થઈ જાય છે. ખબૂજ પ્રભાવીત છે. પછી અયોધ્યા ગયા. 



“યે હ ેપાવન ભમૂી, યહા બાર બાર આના 
પ્રભ ુકે ચરર્ોમેં, આ કરકે ઝુક જાના...” 

  
અહીં બે દદવસ રોકાર્ા. બધા પ્રાચીન ૨૫૦૦।૨૭૦૦ વર્ષણ જુના જજનાલય છે. અહીં પાચં તતર્થુંકરોના 
૧૯ કલ્યાર્કો ર્થયા છે. ઋર્ષભદેવ (૩) અજજતનાર્થ (૪) અનતંનાર્થ (૪) અબભનદંન સ્વામી (૪) 
સમૂતતનાર્થ (૪). અહીં અમે બીજી પચંતતર્થી કરી. અહીં સમોવસરર્ પર્ હત ુ.ં કોઈ જૈન પજૂા કરવા 
આવત ુનર્થી. બધાજ જજનાલય એકજ સકુંલમા ંહતા. અહીં રામ જન્મભમુીના પર્ દિણન કયાણ. ત્યાર 
પછી અમે કાનપરૂ ગયા. અહીં ખબૂજ સુદંર કાચન ુજજનાલય હત.ુ ત્યા ંદિણન કયાણ અને એક દદવસ 
રોકાર્ા અને લખનવ ગયા.ં અહીં ઘર્ા બધા જજનાલયો હતા. એક સકુંલમા ંિાતંતનાર્થ  
ભગવાન, કંુથનુાર્થ, પાર્શ્ણનાર્થ, વાસપૂજૂય સ્વામી, સીમધંર સ્વામી હતા. અહીં ત્રીજી પચંતતર્થી ર્થઈ. 
બીજી સકુંલમા ંસભંવનાર્થ, મહાવીર સ્વામી, આદદનાર્થ, સપૂાર્શ્ણનાર્થ અને મહાવીર સ્વામી બનેં 
જગ્યાએ દિણન કયાણ. અહીં ચોર્થી પચં તતતર્થ કરી.  
 
ચાર પચંતતર્થી ર્થઈ ગઈ એટલે મનમા ંએકજ અબભલાર્ષા હતી કે હવે પાચંમી પચં તતર્થી કરવી છે અને 
મનની મનોકામના પરૂી ર્થઈ અને પાચંમી પચંતતર્થી કોલકતામા કરી. બે દદવસ લખનવમા ંરોકાર્ 
કરી અમે પ્લેનમા ંકોલકતા ગયા. અહીં દાદા વાડીમા ંકાચનુ ંભવ્ય જજનાલય છે. અહીં પર્ એકજ 
સકુંલમા ંતિતલનાર્થ, મહાવીર સ્વામી, આદદનાર્થ, નતમનાર્થ, ચદં્રપ્રભસ્વામીના જજનાલય છે. ૧૭૫ વર્ષણ 
જૂનુ ંછે. ખનન તવધી કરી ત્યારે જલતો દદવો તનકળ્યો હતો તે આજે પર્ જલે છે. અહીં અમારી પાચંમી 
પચંતતર્થી ર્થઈ.  
 
બધા મળીને ૭૩ કલ્યાર્કો તતર્થણકરોની ભમૂીના દિણન કયાણ અને પાચં પચંતતર્થી કરી. 
 

“અહો ભાગ્ય જાગ્યા અમારા…..” 
 
ભાવ સારે્થ અબભલાર્ષા રાખીએ છીએ કે આવીજ રીતે બીજી વખત જાત્રા કરવાની તક મળે. આ બધી 
જાત્રા કરવી કઠીન છે. જજનાલયો સાકંડી ગલી ગલીમા હોય, િોધવા અઘરા પડે પર્ ગાઈડ સારે્થ 
હોવાર્થી બધ ુિક્ય બન્ર્ુ ંઅને આ જાત્રા તો કરવા જેવીજ છે અને જીવન ભર ભલૂાિે નહીં. 
 

“રમાબહને રમબર્કભાઈ, શિુીલાબહને અતનલભાઈ, કાન્તાબહને કપરૂભાઈ, 
પષુ્પાબહને જયતંીભાઈ, િારદાબહને ના સાદર પ્રર્ામ” 

 
 

લેખક: િારદાબહનેના ભાવભયાણ પ્રર્ામ  
 

 
 


