૧૦.૧૦ અક્ષય તૃતીયાની અમર સાધના
જૈ ન ધમમ તપ-ત્યાગ અને વૈરાગ્યના પાયા ઉપર ઉભેલો છે . આત્મકલ્યાણ કે આત્મહિત તેના કેન્દ્રમાાં છે .
કોઈ પણ નાના-મોટા તપની પાછળ કમમક્ષય અને પુણ્ય સાંચયની ભાવના રિેલી િોય છે . પિેલા તીર્થંકર
ભગવાન ઋષભદેવની મિાન તપશ્ચયામ વરસીતપ તરીકે પ્રહસદ્ધ ર્થયેલ છે . તેના પારણા વૈ. સુ.-૩ના
આવે છે .
આ વૈશાખ સુદ-૩ એટલે અક્ષય તૃહતયા પવમનો પાવન દદવસ આ પહવત્ર દદવસે જૈ ન ધમમના વષી તપના
તપસ્વીઓ તેર મહિના તેર દદવસ સુધી એટલે કે ૪૦૦ દદવસ સુધી એકાાંતરે ઉપવાસ ફક્ત ઉકાળેલુાં પાણી
વાપરીને જ તર્થા બીજા દદવસે બીઆસણાં એટલે કે બે વાર બેસીને જ આિાર વાપરવાના હનયમવાળા
િોય છે . જૈ ન ધમમમાાં વષી તપના પારણાાં વૈશાખ સુદ-૩ એટલે અખાત્રીજના રોજ ઈક્ષુરસ એટલે
શેરડીના રસ વડે એકસો આઠ નાના ઘડા ભરીને તપસ્વીઓને રસ પીવડાવીને પારણા કરાવવામાાં આવે
છે . જૈ ન શાસનમાાં પયુંષણ એ પ્રભાવક પવમ છે . આ રીતે વષીતપ એ પ્રભાવક તપ તરીકે પ્રહસદ્ધ છે . દાદા
આદીશ્વરના પહવત્ર શેત્રુાંજયના ધામમાાં એટલે કે પાહલતાણામાાં તર્થા દદલ્િી પાસે આવેલ િહસ્તનાપુરના
તીર્થમસ્ર્થાનમાાં િજારો જૈ ન લોકો અખાત્રીજના રોજ ભગવાન આદદનાર્થનો ઈક્ષુરસર્થી પ્રક્ષાલ કરીને
પછીર્થી વષીતપના પારણા આ દદવસે કરે છે .
પ્રભુએ ફાગણ વદ-૮ના દદવસે રાજપાટનો ત્યાગ કરી સાંયમ સ્વીકાયો. હવહનતાનગરી માટે અભૂતપૂવમ
દદવસ િતો. એક વષમમાાં વષીદાન તરીકે અઢળક ધનની વૃહિ કરવાવાળા દાદા આદદનાર્થ સવમસ્વનો ત્યાગ
કરીને જાં ગલની વાટે ચાલી નીકળેલા. આવા પ્રભુને પ્રજા આશ્ચયમ અને આઘાતર્થી અશ્રુભીની આાંખે
જોવાય ત્યાાં સુધી જોતી રિી િતી. પ્રભુ સવમસ્વનો ત્યાગ કરીને ગામ-નગરોમાાં હવિરવા માાંડ્યા. દાન શુાં
ચીજ છે ? આ વાત લોકો માટે કલ્પના બિારની િતી કારણ કે કોઈ યાચક િતો જ નિીં. યાચક હવના
દાનની વાત કોણ સમજે ? જે ની હભક્ષાકાજે પોતાના આાંગણે પધારતા પ્રભુ સમક્ષ સુવણમ અને સમૃહદ્ધ
જે વી ચીજો તેમની પાસે ધરતા, પરાંતુ પ્રભુએ આ બધુાં ત્યાજી દીધેલ િોવાર્થી નજર નાખ્યા વગર આગળ
વધતા જતા. આવુાં એક ગામ જ નિીં પણ દદવસો સુધી બન્દ્યા કયું અને આનો ક્રમ ચાલતો જ રહ્યો.

ન આિાર ! ન પાણી ! છતાાં પ્રભુના મુખ ઉપર પ્રસન્દ્નતા જાણી સિસ્ત્રબદલ હવકસતી ચાલી આવા
હનરાિારી પ્રભુની હવિારયાત્રા દદવસો, પખવાદડયા અને મહિના વટાવીને વષમની અવહધર્થી પણ વધવા
માાંડી. પ્રજાનુાં દુુઃખ પણ વધવા માાંડ્યુાં કે આપણે કેવા અજ્ઞાની કે દાદાને ખપતી ચીજની ભાળ પણ મેળવી
શકતા નર્થી અને પ્રભુ સમક્ષ જે કાંઈ ચીજો ધરીએ છીએ એ લીધા હવના પ્રભુ આગળ વધતા જાય છે .
વૈશાખ સુદ-રની રાત િતી. શીતળ પવન માંદ ગહતએ વિેતો િતો તે જ વખતે િહસ્તનાપુરમાાં કોઈ અનેરી
સ્વપ્નસૃહિ અવતરી અને બાિુ બહલના પુત્ર રાજા સોમપ્રભ, રાજપુત્ર શ્રેયાાંશકુમાર અને નગરશેઠ સુબુહદ્ધ
આ ત્રણે અગ્રણ્ય વ્યહક્તઓ અલૌદકક સ્વપ્નસૃહિની સિેલગાિે ઉપડી ગઈ.
રાજા સોમપ્રભ, રાજા આદદનાર્થના પુત્ર બાિુ બલીના સુપુત્ર િતા એટલે એમણે સ્વપ્નમાાં એવી ઘટના
હનિાળી કે એક રાજા અનેક શત્રુરાજાઓર્થી ઘેરાઈ ગયો છે અને પોતાનો બળવાન પુત્ર શ્રેયાાંશ તેની વ્િારે
ર્થાય છે અને એ રાજા હવજયને વરે છે .
રાજપુત્ર શ્રેયાાંશકુમારે હનિાળેલ સ્વપ્ન પણ ભવ્ય િતુ.ાં તેમણે સ્વપ્નમાાં એવી અનુભૂહત કરી કે મેરુહગદર
જે વો ચારે તરફર્થી શ્યામ ર્થઈ ગયો છે તેને પોતે દૂધના કળશ ઠાલવીને ઉજજવળ બનાવે છે અને મેરુહગદર
ફરી ઝગારા મારે તેવો ઉજજવળ બની જાય છે . આ સ્વપ્ન શ્રેયાાંશકુમારને િષમર્થી ભરપૂર બનાવી ગયુાં અને
પોતે તેનો ફલાદેશ હવચારવા માાંડ્યુ.ાં
સુબુહદ્ધ શેઠે સ્વપ્નમાાં એવી આશ્ચયમભરી ઘટના જોઈ કે સૂયમબબાંબમાાંર્થી િજારો દકરણો છૂ ટા પડી ગયા છે
અને શ્રેયાાંશકુમાર એ દકરણોને સૂયમ સાર્થે જોડી દેવામાાં સફળ ર્થાય છે . જે ના યોગે એ સૂયમ પુનુઃ પ્રકાશર્થી
ઝળિળી ઊઠેેે છે . આ સ્વપ્નર્થી તેની ફલશ્રુહતના હવચારોમાાં પડી જાય છે . સવાર ર્થતાાં જ રાજા
સોમપ્રભ, રાજકુમાર શ્રેયાાંશકુમાર અને સુબુહદ્ધશેઠે નક્કી કયું કે આજે રાજસભામાાં જઈને સ્વપ્નની વાત
મૂકવી અને સ્વપ્નના સાંકેતો જાણવા એકબીજાની મદદ લેવી.
વૈશાખ સુદ-૩ને મધ્યાિન ર્થયુાં ના ર્થયુાં ત્યાાં તો રાજસભામાાં રાજા સોમપ્રભ, રાજપુત્ર શ્રેયાાંશકુમાર અને
સુબુહદ્ધ નગરશેઠે પોતાના સ્વપ્નની વાત રજૂ કરી. આનો અર્થમ એવો ર્થાય છે કે, શ્રેયાાંશકુમારને મોટો
લાભ ર્થશે અને ત્રણેય સ્વપ્નનો સૂત્રધાર આ રાજકુમાર બનશે. આ જમાનામાાં સ્વપ્ન પાઠકોનો યુગ ન

િતો એટલે દરેકને એમ લાગ્યુાં કે શ્રેયાાંશકુમારના િાર્થે ર્થનારા કોઈ શુભકાયોની છડી પોકારનારા આ સ્વપ્ન
છે .
રાજસભામાાં આ રીતે સ્વપ્નના હવચારર્થી ગાંભીર વાતાવરણ જામી રહ્યુાં છે . ત્યારે દાદા આદદનાર્થ
િહસ્તનાપુર પધારી રહ્યા િતા અને પ્રભુને ઓળખતા પ્રજાજનો પોતાના આાંગણે પધારેલ પ્રભુને સોનારૂપાનો સ્વીકાર કરવા હવનાંતી કરવા લાગ્યા. પ્રભુની પધરામણીર્થી વ્યાપેલા આનાંદનો કોલાિલ રાજસભા
સુધી પિોંચી જતા રાજકુમાર શ્રેયાાંશકુમારે કોલાિલનુાં કારણ જાણવા આદેશ કયો િતો ત્યારે રાજસેવકોએ
દોડતા આવીને પ્રભુની પધરામણીના સમાચાર આપ્યા. એટલે રાજા, રાજકુમાર તર્થા નગરશેઠ
કોલાિલની દદશામાાં દોડ્યા. પ્રભુની નજીક પિોંચીને રાજા સોમપ્રભુએ જોયુાં તો જવામદમની સાર્થે
એકલપાંડે શત્રુસેના સામે લોિીનુાં છે લ્લુાં બુાંદ ખચીને ઝઝૂમતા પ્રભુના દશમન સાર્થે પોતાને આવેલ સ્વપ્નની
કડી સાંધાઈ. રાજકુમાર શ્રેયાાંશકુમારને પણ પ્રભુના દશમન ર્થતા પ્રભુના દેિને જોતાાં એમને સ્વપ્નમાાં
જોયેલો કાળાશ ધરાવતો સુવણમ મેરુ યાદ આવી ગયો. સમૃહદ્ધ શેઠને પ્રભુજીની કાયામાાં તેનાર્થી હવખુટી
પડેલા કોઈ સૂયમનો સામ્ય દેખાવા માાંડ્યો.
રાજપુત્ર શ્રેયાાંશકુમારના દદલમાાં જે હવચારો જાગ્યા તે જુ દા જ િતા અને ગણતરીની પળોમાાં
શ્રેયાાંશકુમારને પૂવમજન્દ્મનુાં સ્મરણ કરાવતુાં જ્ઞાન પ્રાપ્ત ર્થયુ.ાં એ જ્ઞાનના પ્રકાશે એમનુાં અાંતર ઝળિળી
ઉઠયુ.ાં શ્રેયાાંશકુમાર મનોમન બોલી ઊઠયા કે પૂવમ ભવમાાં આવો વેશ મેં ધારણ કયો િતો. એટલુાં જ નિીં
પરાંતુ છે લ્લા નવ નવ ભવર્થી પ્રભુ સાર્થે સાંકળાતો ગયો છુ ાં . કેવા અચરજની વાત છે કે પ્રભુએ પદરગ્રિને
પાપનો ભારો સમજીને ત્યજી દીધો એ જ પદરગ્રિને લોકો પ્રભુ સામે ધરી રહ્યા છે . પ્રભુની સમક્ષ શુાં
ધરાય તેનુાં કોઈને જ્ઞાન નર્થી. આ જ કારણે દીક્ષાના દદવસર્થી આજ સુધી પ્રભુના િાર્થનુાં હભક્ષાપાત્ર
ખાલી રિેવા પામ્યુાં છે જે ના યોગે પ્રભુને એક વષમ ઉપર ચાલીસ દદવસ એટલે કે ૪૦૦-૪૦૦ દદવસના
લાાંબા ઉપવાસ ર્થયા છે .
શ્રેયાાંશકુમાર આનાંદી ઊઠયા અને સ્વપ્નના સાંકેત એમની સમક્ષ પ્રત્યક્ષ ર્થઈ ગયા િતા. અત્યારે તો સુપાત્ર
દાનના શુભારાંભ સ્વરૂપ પ્રભુને પારણાાં કરાવવાના અવસરને જ મુખ્યતા આપવા જે વી િતી. એર્થી જાહત
સ્મરણ ર્થતાાં જ સુપાત્રદાનના જ્ઞાતા બની ચૂકેલા શ્રેયાાંશકુમાર જાણે સુપાત્રદાનના પ્રવતમક બનવાનુાં

સૌભાગ્ય મેળવવા કદટબદ્ધ બન્દ્યા. દેવલોકમાાંર્થી પ્રભુ જાં બુદ્વીપના પૂવમ હવદેિ ક્ષેત્રમાાં આવેલ
પુષ્કલાવતી હવજયની પુાંડરીદકણી નગરીમાાં વજનાભ નામના ચક્રવતી પુત્ર ર્થયા, ત્યારે િુ ાં એમનો સુયશા
નામનો સારહર્થ ર્થયો એમના હપતાશ્રી વજ્રસેન તીર્થંકર િતા. શ્રી વજ્રસેન જયારે તીર્થંકર તરીકે હવચરવા
માાંડ્યા, ત્યારે પ્રભુના જીવ શ્રી વજ્રનાભે તેમજ મેં એ તીર્થંકર પાસે સાંયમ ગ્રિણ કયુ.ં આ પછી ભવમાાં
અમે બાંને સવામર્થમહસદ્ધ નામના પાાંચમા અનુત્તર હવમાનમાાં દેવ ર્થયા. આ દેવભવ પૂણમ ર્થતાાં પ્રભુજી શ્રી
ઋષભદેવ તરીકે આપણા ઉપર ઉપકાર કરવા અિીં અવતયામ અને િુ ાં એમના પ્રપૌત્ર તરીકે આ નગરીમાાં
જન્દ્મ પામ્યો. આમ નવ નવ ભવના આ સાંબાંધ જાહતસ્મરણ જ્ઞાન ર્થતાાં જ મને સાાંભરી આવ્યા અને
સુપાત્ર દાનનો લાભ િુ ાં મેળવી શક્યો. આ રીતે શ્રેયાાંશકુમારને િાર્થે પ્રભુએ પોતાના માટે ન કરેલી કરાયેલી
એવી ચીજ એટલે કે શેરડીના રસના એકસો આઠ કુાંભ ઠલવાયા અને પ્રભુના વષીતપના પારણા ર્થયા.
શ્રેયાાંશકુમારનુાં વકતવ્ય પૂરુાં ર્થતાાંની સાર્થે જ રાજા અને નગરશેઠે પૂછયુાં ેુઃ આપણે ત્રણેએ આજે સ્વપ્ન
જોયુ,ાં એને આજના આ પ્રસાંગને કોઈ મેળ છે ખરો ? જો િોય, તો તે કઈ જાતનો ? શ્રેયાાંશકુમારે ત્રણે
સ્વપ્નની ભૂહમકા સમજાવીને પ્રજા સમક્ષ નજર લાંબાવતા કહ્યુાં ેુઃ આ ત્રણે સ્વપ્ન દ્વારા જે શુભના
સાંકેત સુચવાયા િતા, એ આજના પ્રસાંગર્થી સાચા સાહબત ર્થયા ેુઃ શ્યામમેરુને દૂધર્થી પ્રક્ષાલ કરીને ફરી
ઉજજવળ બનાવ્યાનુાં જે સ્વપ્ન મેં હનિાળેલુાં એનો અર્થમ એ છે કે પ્રભુનો મેરુ જે વો દેિ આ દીઘમ તપર્થી
જરાક હનસ્તેજ બન્દ્યો િતો, શેરડીના રસર્થી પારણાં કરાવવા દ્વારા એ દેિને દીહપ્તમાંત બનાવવામાાં િુ ાં
હનહમત્તમાત્ર બન્દ્યો.
મારા હપતાશ્રીએ શત્રુઓર્થી ઘેરાયેલા અને એકલપાંડે ઝઝૂમતા કોઈ રાજાને મારી સિાયર્થી હવજયી બનતા
જોયો િતો, એનો અર્થમ એ છે કે, પ્રભુની આસપાસ ભૂખ-તરસ આદદ જે શત્રુઓ ઘેરા નાખીને રહ્યા
િતા, ઈક્ષુરસ વડે ર્થયેલ પારણાના કારણે પ્રભુ િવે આ બધાનો નજીકમાાં પરાભવ કરી હવજયી બની
તીર્થંકર તરીકે હવચરશે.
શ્રેયાાંશકુમારે વાત પૂરી કરી અને સમગ્ર પ્રજા િષમર્થી નૃત્ય કરી ઊઠી. ઘર-ઘર અને ઘટ-ઘટમાાંર્થી એ જાતો
ધ્વહત ઊઠયો કે ેુઃ દાદા આદદનાર્થના આ વષીતપને વાંદના ! અને દાનધમમના પ્રવતમક આપણા રાજપુત્ર
શ્રી શ્રેયાાંશકુમારને ઘણી ખમ્મા !

આવી અદ્ભુત છે , વષીતપનો વૈભવ ધરાવતા પવમની આ ધમમકર્થા ! દાદા આદદનાર્થ ભગવાનની દીક્ષા
પછીના જીવનમાાં ર્થયેલા દીઘમ તપના આાંહશક અનુકરણરૂપે અને શ્રી શ્રેયાાંશકુમાર દ્વારા આ અવર્સમપણી
કાળમાાં દાનધમમના ર્થયેલા આદ્ય પ્રવતમનની અનુમોદનારૂપે અક્ષય-તૃહતયા પવમની પ્રહતષ્ઠા ર્થઈ, એર્થી
દાનની દદવ્યતા અને તપની તેજહસ્વતાના ઉદ્ઘોષક પવમ તરીકે અક્ષય-તૃહતયાનુાં સ્ર્થાનમાન જૈ ન શાસનમાાં
અજોડ િોય, એમાાં આશ્ચયમને કોઈ અવકાશ નર્થી.
આવો દાનધમમ આ અવર્સમપણી કાળમાાં દાદાશ્રી આદદનાર્થ પ્રભુના વષીતપનુાં આલાંબન પામીને શ્રી
શ્રેયાાંશકુમારે પિેલવિેલો પ્રવતામવ્યો ! એર્થી વષીતપના આરાધકના જીવનમાાં દાનની મુખ્યતા િોવી જરૂરી
છે . તો જ અાંતે એ આરાધક સવમ જીવોનો અભયદાન આપવા દ્વારા પરમપદમોક્ષનો ભોકતા બની શકે.
ફાગણ વદ-૯ ર્થી મધ્યાિને ઋષભદેવસ્વામી ગોચરી ગયા િતા. પણ યુગહલક કાળનો નજીક કાળ િોવાર્થી
ભરક લોકો સુપાત્ર દાનની હવહધ જાણતા ન િોવાર્થી અને ભગવાનનો અતરાય કમમનો ઉદય િોવાર્થી
િીરા, માણેક આદદ હવશેષ રવ્યો ભેટ ધરતા. પણ આિાર નિોતા ધરતા, ભગવાન તો ત્યાગી િોવાર્થી
ગ્રિણ નિોતા કરતા. દરરોજ ત્રીજા પિોરે (મધ્યાિને) ગોચરી માટે જતા ત્રીજા પ્રિરમાાં (૧રર્થી ૩)
ગોચરી અર્થે ફરે, પણ ગોચરી ન મળે, ત્યારે ચોહવિારો ઉપવાસ કરી ૭ પ્રિર (લગભગ ર૧ કલાક) સુધી
ધ્યાનમાાં લીન રિેતા.
શ્રેયાાંસકુમારે પ્રભુને મુહનમુરામાાં જોઈને હવચાર કયો કે, આવો વેશ મેં ક્યાાંક જોયો છે . એમ ઉિાપોિ
કરતાાં તેને જાહત સ્મરણ જ્ઞાન ર્થયુાં તેમાાં પ્રભુ સાર્થે સાંજ્ઞીપણામાાં ૯ ભવનુાં જ્ઞાન ર્થયુાં તે ભવો નીચે પ્રમાણે
િતા.
૧. પાાંચમા ભવે ઋષભદેવ ભગવાનનો જીવ લહલતાાંગ દેવ અને શ્રેયાાંસકુમારનો જીવ સ્વયાંપ્રભા નામની
દેવી તરીકે િતો.
ર. છઠઠા ભવે ઋષભદેવ ભગવાનનો જીવ વજ્રનાભરાજા અને શ્રેયાાંસકુમારની જીવ તેની પત્ની તરીકે
િતો.
૩. ત્યાર બાદ ૭મા ભવે બાંને યુગહલકો ર્થયા.

૪. ત્યાર બાદ પિેલાાં દેવલોકમાાં બાંને દેવ ર્થયા.
પ. ત્યારબાદ ભગવાનનો જીવ જીવાનાંદ વેદ્ય િતો અને શ્રેયાાંસકુમારનો જીવ કેશવનામે શ્રેહષ્ઠપુત્ર િતો,
બાંને હમત્રો તરીકે એકબીજાનો સાંબાંધ રાખતા િતા.
૬. ત્યાર બાદ ૧રમાાં દેવલોકમાાં બાંને દેવ ર્થયા.
૭. ત્યાર બાદ ભગવાનનો વજ્રનાભ જીવ ચક્રવતી ર્થયો અને શ્રેયાાંસનો જીવ તેમનો સાર્થી ર્થયો. બાંને એ
દીક્ષા લીધી.
૮. બાંને જીવ અનુત્તર દેવ ર્થયા.
૯. નવમા ભવે શ્રેયાાંસકુમાર ર્થયો અને ભગવાને આ ૧૩મા ભવમાાં દીક્ષા ગ્રિણ કરી ગોચરી માટે પધાયામ.
પ્રશ્ન ેુઃ બે િાર્થના ખોબામાાં ૧૦૮ ઘડા કેવી રીતે સમાઈ ગયાાં ?
ઉત્તર ેુઃ તીર્થંકર પરમાત્મા પાણી માત્ર લહધધવાળા િોવાર્થી તેમના િાર્થમાાં િજારો ઘડા આવી જાય, તોય
એક ટીપુાં પણ િાર્થમાાંર્થી નીચે પડે નહિ, એવી પાણી માત્ર લહધધ િોય છે .
પ્રશ્ન ેુઃ તીર્થંકર ઋષભદેવને ૪૦૦ દદવસો સુધી અાંતરાય કેમ પડ્યો ?
ઉત્તર ેુઃ પિેલાના ભવમાાં ભગવાનનો જીવ જાં ગલમાાંર્થી પસાર ર્થઈ રહ્યો િતો ત્યાાં તેઓએ જોયુાં કે
બળદો ખળામાાં ધાન્દ્યને પીલતાાં પીલતાાં ધાન્દ્ય ખાઈ રહ્યા છે . તેર્થી ખેડૂતો બળદોને મારતા િતા. દયાર્થી
પ્રભુના જીવે કહ્યુાં કે તમે બળદોને મારો નહિ, તેને મોઢે શીંકુાં બાાંધી દો તેર્થી તે ધાન્દ્ય નહિ ખાય તેઓ
અજ્ઞાન િોવાર્થી પ્રભુના જીવે શીંકુ બાાંધી બતાવ્યુ.ાં શીંકુ બાાંધવાર્થી બળદો હનુઃસાસા નાાંખતા ધાન્દ્ય
પીલવા લાગ્યા. તે ઘણો સમય રિી જવાર્થી બળદોને તેટલા વખતનો અાંતરાય પડ્યો. તેર્થી તે હનહમત્તે
બાંધાયેલા કમમના ઉદયે પ્રભુને ૪૦૦ દદવસનો આિારનો અાંતરાય પડ્યો. તે રીતે પ્રભુ ઋષભદેવને ૪૦૦
દદવસ લાગટ ઉપવાસનો વષીતપ ર્થયો િતો અને વૈશાખ સુદ-૩ના રોજ આ રીતે પારણાં ર્થયુાં િતુ.ાં

આજે વષીતપના સળાંગ ૪૦૦ ઉપવાસ સાંઘયણ અને શહક્તના અભાવે કરાતા નર્થી, પરાંતુ એકાાંતરે
ઉપવાસ કરવામાાં આવે છે , તેર્થી એક વષીતપમાાં ર૦૦ ઉપવાસ ર્થતા િોઈને બે વષીતપ કરવા જોઈએ.
આ રીતે કરવાર્થી પ્રભુ ઋષભદેવના વષીતપનુાં યર્થાશહક્ત અનુકરણ કયું કિેવાય.

