
                   ૧૦.૩ અનુભવ જ્ઞાનનુું  વવજ્ઞાન એટલ ે જ્ઞાનપાુંચમ 

આત્મા જ્ઞાન સ્વરૂપ છે. જ્ઞાનમય છે. જ્ઞાન એ જ મુખ્ય ગુણ છે. આત્માની ઓળખ જ્ઞાન થકી જ થાય છે 

અન ેજ્ઞાનથી ચડિયાતુું સુખ બીજુું એકપણ નથી. જ્ઞાનથી જે કમમવનજમરા અન ેવવશુદ્ધ કોટીનુું પુણ્ય બુંધ 

થાય છે તે અનુપમ હોય છે. જ્ઞાન વવના સુંસારમાું પણ સફળ થવાતુું નથી તો જ્ઞાનની ઉપેક્ષા કરવાથી કે 

જ્ઞાન પ્રત્ય ેઅરૂવચ-અભાવ રાખવાથી શે ચાલ ે? જ્ઞાની પુરુષો કરોિો ભવના પાપ એક ૪૮ વમવનટમાું 

ખપાવી શક ેછે તો અજ્ઞાની જીવ કરોિો ભવના પાપો બાુંધી પણ દેતો હોય છે. ત્યાર ેકમ સ ેકમ જ્ઞાનની 

આશાતના-વવરાધના કરવાથી તો દૂર રહેવુું જોઈએ. જ્ઞાનની વવરાધના કે આશાતના કરવાથી કેવાું કેવાું 

દુુઃખો, પાપો ભોગવવા પિ ેછે અન ેકેટલા હેરાન થવુું પિ ેછે તે જ્ઞાનીઓએ બતાવેલી કથા વાુંચનથી, 

ધ્યાનથી સમજવાથી જ ખબર પિશ.ે તે હવ ેજોઈએ... 

આ જુંબુદ્વીપના ભરતકે્ષત્રમાું પદ્મપુર નામે પ્રવસદ્ધ નગરમાું અવજતસેન નામે રાજા રાજય કરતા હતા. 

તેમન ેરૂપ લાવણ્યવાળી ચોસઠ કળામાું વનપુણ યશોમતી નામે રાણી તથા વરદત્ત નામે કુમાર હતો. તે પાુંચ 

ધાવ માતાઓથી લાલન-પાલન કરાતો આઠ વષમનો થયો. તે વખતે માતા-વપતાએ શુભ મુહૂતે વવદ્યાભ્યાસ 

કરવા માટ ેતે કુમારને પુંડિત પાસ ેમૂક્યો. પુંડિત પણ વરદત્ત એ રાજાનો કુુંવર હોવાથી તેને ખુંતથી 

ભણાવવા લાગ્યો. પરુંત ુકુમારને એક પણ અક્ષર મોઢે ચિતો નહોતો. તેથી ન્યાય, વ્યાકરણ વગેર ે

ભણવાની તો શી આશા ? વરદત્ત કુમારે પૂવમભવમાું તીવ્ર જ્ઞાનાવરણીય કમમ બાુંધેલ હોવાથી તે ભણી 

શક્યો નહીં. એમ વષો જતા અનુક્રમે તે યુવાવસ્થામાું આવ્યો તે વખતે શરીરે કોઢ રોગ થવાથી તે દુુઃખમાું 

દહાિા કાઢવા લાગ્યો. 

તે જ નગરમાું સાત કોટી સવુણમનો માવલક સસુંહદાસ નામે ઉત્તમ શેઠ રહેતો હતો. તેન ેકપૂમરવતલકા નામની 

સ્ત્રીથી ગુણમુંજરી નામે એક પુત્રી હતી. તે જન્મથી રોગી અન ેમૂુંગી હતી. અનેક જાતના ઉપચાર કરવા 

છતાું  તેની અસર થઈ નહીં તેથી તે દુુઃખ ભોગવતી યવુાવસ્થાન ેપામી, પરુંત ુકોઈ તેન ેપરણવા તૈયાર થયુું 

નહીં. તેથી પડરવાર સાથ ેતેના મા-બાપ બહુ દુુઃખી હતા.  



એવામાું એકવાર ચાર જ્ઞાનના ધણી શ્રી વવજયસેનસૂડર નામના ગુરુ મહારાજ ત્યાું પધાયામ. તે વખતે પુત્ર 

તથા પડરવાર સાથ ેરાજા તેમની પુત્રીની સાથ ેસસુંહદાસ ગુરુન ેવુંદન કરવા આવ્યા. નગર લોકો પણ વુંદન 

કરવા આવ્યા. સૌ યોગ્ય સ્થાનકે બેઠા તે વખતે ગુરુ મહારાજે ધમમદેશના આપવા માુંિી.  

‘હ ેભવ્ય પ્રાણીઓ ! વનવામણન ેઈચ્છતા જીવોએ જ્ઞાનની આરાધનામાું ઉદ્યમ કરવો જોઈએ. જે જીવો તે 

જ્ઞાનની મનથી વવરાધના કરે છે તેઓ ભવાન્તરમાું વવવેક રવહત શૂન્ય મનવાળા થાય છે. જેઓ જ્ઞાનની 

વચનથી વવરાધના કર ેછે તેઓ મૂુંગાપણું તેમજ મુખના રોગન ેપામે છે. તેમજ જયણા વવના કાયાથી 

જેઓ વવરાધના કર ેછે તેમના શરીરમાું દુષ્ટ કોઢ વગેર ેરોગો ઉત્પન્ન થાય છે. માટે પોતાનુું ભલુું ઈચ્છનાર ે

જ્ઞાનની વવરાધના કરવી નહીં.’ 

ગુરુ મહારાજની ઉપર પ્રમાણેની દેશના સાુંભળી સસુંહદાસ શેઠ ેપૂછયુું કે, ‘હ ેપ્રભો ! આ મારી પુત્રી 

ગુણમુંજરી ક્યા કમમથી રોગી તથા મૂુંગી થઈ છે ?’ જવાબમાું ગુરુએ ગુણમુંજરીનો પૂવમભવ નીચ ેપ્રમાણ ે

કહ્યો ઃુઃ- 

‘ઘાતકીખુંિના પૂવામધમમાું ભરતકે્ષત્રમાું ખેટક નામના નગરમાું વજનદેવ નામે ધનવાન શેઠ રહેતો હતો. તેન ે

સુુંદરી નામે સ્ત્રીથી પાુંચ પતુ્રો અન ેચાર પુત્રીઓ થઈ. તેઓ ભણવાલાયક થયાું ત્યારે શેઠે પાુંચેય પુત્રોન ે

ગુરુ પાસ ેભણવા માટે વનશાળે મૂક્યા. તેઓ ભણતા નહીં, પરસ્પર રમત કરતા અન ેગુરુ ઠપકો આપ ે

અથવા વશક્ષા કર ેત્યાર ેમા પાસ ેઆવીન,ે ગુરુ અમને મારે છે એવી ફડરયાદ કરતા. આથી માતા ગુરુન ે

ઠપકો આપતી અન ેછોકરાુંના પુસ્તકો વગેરે બાળી નાખતી. શેઃેઠે આ વાત જાણીને સ્ત્રીન ેઠપકો આપતા 

કહ્યુું કે, ‘પુત્રોન ેઅભણ રાખીશુું તો તેમને કન્યા કોણ આપશે ? અન ેવેપાર કેવી રીત ેકરશે ?’ તે વખતે 

શેઠાણી બોલી કે, ‘તમે જ પુત્રોન ેભણાવોન ે? કેમ નથી ભણાવતા ?’ 

અનુક્રમે પુત્રો મોટા થયા. પરુંત ુતેમણે અભણ જાણી કોઈ કન્યા આપતુું ન હતુું. તે વખતે શેઠ ેસ્ત્રીન ેકહ્યુું 

કે, ‘તે જ પુત્રોન ેભણવા દીધા નહીં તેથી તેમને કોઈ કન્યા આપતુું નથી.’ ત્યાર ેશેઠનો વાુંક કાઢીન ેકહેવા 

લાગી કે, ‘પુત્રો વપતાને સ્વાધીન હોય છે તો તમે તેમન ેકેમ ભણાવ્યા નહીં?’ એ પ્રમાણે ઊલટો પોતાનો 



વાુંક કાઢતી સ્ત્રી શેઠ ઉપર ગુસ્સ ેથઈ ત્યાર ેશેઠે કહ્યુું કે, ‘હે પાવપણી ! પોતાનો દોષ છતાું તુું મારા સામે 

કેમ બોલ ેછે ?’ તે વખતે તે સ્ત્રી પણ બોલી કે તમારો બાપ પાપી છે. આથી કોપેલા શેઠે તેણીન ેપથરો 

માયો. મમમ સ્થાન ેવાગવાથી તે સુુંદરી મરણ પામી. ત્યાુંથી મરીને સુુંદરી તમારી ગણુમુંજરી નામે પુત્રી થઈ 

છે. પૂવમભવમાું જ્ઞાનની વવરાધના કરવાથી તે આ ભવમાું મૂુંગી અન ેરોગી થઈ છે માટે જ કહ્યુું છે કે, કરેલા 

કમોનો ભોગવ્યા વસવાય નાશ થતો નથી.’ 

ગુરુનો ઉપદેશ સાુંભળી ગણુમુંજરીન ેજાવતસ્મરણ જ્ઞાન થયુું. તેથી તેણ ેગુરુએ કહ્યા પ્રમાણેનો પોતાનો 

પૂવમભવ જોયો. તેથી ગુરુને કહ્યુું કે, ‘હે ગુરુજી ! તમારુું કહેવુું સાચુું છે.’ ત્યાર પછી શેઃેઠે ગુરુન ેપૂછયુું કે, 

‘મારી પુત્રી વનરોગી થાય તેવો કોઈ ઉપાય જણાવો.’ ત્યાર ેગુરુએ કહ્યુું કે, ‘જ્ઞાનની આરાધનાથી સુખની 

પ્રાવતત અન ેદુુઃખનો નાશ થાય છે. માટે આ જ્ઞાનપુંચમી અથવા સૌભાગ્યપુંચમીની આરાધના કરવાથી 

તેના રોગો નાશ પામશે અને તે સુખી થશ.ે આ પવમની આરાધના આ પ્રમાણ ેકરવી ઃુઃ 

કારતક માસની સુદ પુંચમીએ વવવધપૂવમક ઉપવાસ કરવો. ઊંચા આસન ેપુસ્તકાડદ જ્ઞાનને સ્થાપન કરી 

તેની સુગુંધીદાર પુષ્પો તથા વાસક્ષેપથી પૂજા કરવી. ધૂપ કરવો, પાુંચ ડદવેટનો દીપક કરવો. પાુંચ વણમના 

ધાન્ય, પાુંચ પ્રકારના પકવાન તથા પાુંચ જાવતનાું ફળો મૂકીને એકાવન સાવથયા કરવા. ‘નમો નાણસ્સ’ એ 

પદની ર૦ નવકારવાળી ગણવી. જ્ઞાનનુું ચૈત્યવુંદન કરવુું તથા જ્ઞાનની આરાધના માટે પ૧ લોગસ્સનો 

કાઉસ્સગ્ગ કરવો. આ પ્રમાણે જાવજજીવ સુધી કારતક સુદી પાુંચમની આરાધના કરવી.  

બીજી રીત એવી પણ છે કે કારતક સુદ પાુંચમથી આરુંભી દરેક માસની સુદ પાુંચમે ઉપરની વવવધ કરવી. 

એ પ્રમાણ ેપાુંચ વરસ અન ેપાુંચ માસ કર ેતો આ તપ પૂરો થાય. આ ડદવસ ેપૌષધ કયો હોય તો પારણાન ે

ડદવસ ેવવવધ કરવી. તપ પૂરો થાય ત્યાર ેયથાશવક્ત પાુંચ જ્ઞાનનુું ઉદ્યાપન (ઉજમણું) કરવુું.’ ગુરુના વચન 

સાુંભળી ગુણમુંજરીએ જ્ઞાનપુંચમીનુું આરાધના કરવાનુું ગુરુ પાસ ેસ્વીકાયુું અન ેતેણ ેત્યારપછી તેનુું 

વવવધપૂવમક પાલન કયુું. 

તે વખતે અવજતસેન રાજાએ પણ ગુરુ મહારાજન ેપછૂયુું કે, ‘હે ગુરુ મહારાજ ! આ મારો પુત્ર વરદત્ત 

એક અક્ષર પણ ભણી શકતો નથી તથા કોઢના રોગથી પીિા પામે છે તેનુું શુું કારણ હશ ે? તે કૃપા કરી 



જણાવો.’  ત્યાર ેગુરુ મહારાજે કહ્યુું, ‘હે રાજન ! તમારા પુત્રની આવી દશા શાથી થઈ તે માટે તેનો 

પૂવમભવ સાુંભળો ઃુઃ 

આ જુંબુદ્વીપમા ભરતકે્ષત્રમાું શ્રીપુર નામે નગરમાું વસુદેવ નામે શેઠ રહેતા હતા. તેને વસુસાર અન ે

વસુદેવ નામે બ ેપુત્રો હતા. યુવાવસ્થામાું આવેલા તે બુંને એકવાર ક્રીિા કરવાન ેવનમાું ગયા. ત્યાું 

શ્રીમુવનસુુંદર નામના સૂરીશ્વરન ેજોઈન ેતે બુંનેએ તેમન ેવુંદન કયુું. ગુરુએ પણ તેમન ેધમોપદેશ આતયો. 

તેમાું આ ઔદાડરક શરીરની નશ્વરતા જણાવી, અન ેઆવી નાશ પામનારી કાયાથી ધમમ સાધી લેવો તે જ 

એક સાર છે એમ જણાવ્યુું. 

ગુઃુરુની દેશનાથી બોધ પામીને તે બુંન ેભાઈઓએ માતા-વપતાની આજ્ઞા લઈ ચાડરત્ર ગ્રહણ કયુું. તેમાું 

નાનો ભાઈ વસુદેવ બવુદ્ધશાળી હોવાથી ચાડરત્રનુું સુુંદર રીત ેપાલન કરતાું ઘણાું વસદ્ધાુંતનો પારગામી 

થયો. યોગ્ય જાણીન ેગુરુએ પણ તેમને આચાયમપદ આતયુું. વસુદેવસડૂર દરરોજ પાુંચસો સાધુઓન ેવાચના 

આપતા હતા. એક વખત વસુદેવસૂડર સુંથારામાું સૂતા હતા. તે વખતે એક સાધ ુઆગમનો અથમ પૂછવા 

આવ્યા. તેમણે તેનો અથમ જલદી સમજાવ્યો. તે મુવનના ગયા પછી બીજા મુવન સુંદેહ પૂછવા આવ્યા. 

તેમનુું સમાધાન કયુું તેવામાું ત્રીજા સાધ ુઆવ્યા. એ પ્રમાણે અનેક સાધુઓ આવ્યા ને પૂછીન ેગયા. 

આથી કુંટાળલેા ગુરુના મનમાું એવો કુવવકલ્પ આવ્યો કે મારો મોટો ભાઈ કાુંઈ ભણ્યો નથી તેથી તે કૃતાથમ 

અન ેસુખી છે. તેન ેવનરાુંત ેઊંઘવાનુું મળે છે. તે મૂખમ હોવાથી તેન ેકોઈ પૂછતુું નથી, તેથી કોઈ પ્રકારની 

માથાફોિ તેન ેનથી. તે મરજી મુજબ ખાય છે અન ેવચત્તની શાુંવતમાું રહે છે, આવુું મૂખામપણું મન ેપણ 

મળે તો ઘણું સારુું, કારણ કે મૂખમપણામાું મુખ્ય આઠ ગુણો રહેલા છે ઃુઃ- ૧. મૂખમ વનસશ્ચુંત હોય છે. ર. 

ઘણું ખાઈ શકે છે. ૩. લજજા રવહત મનવાળો હોય છે. ૪. રાત-ડદવસ સૂઈ રહ ેછે. પ. કાયામકાયમની 

વવચારણામાું આુંધળો અન ેબહેરો હોય છે. ૬. માન અન ેઅપમાનમાું સમાન હોય છે. ૭. રોગ રવહત 

હોય છે. ૮. મજબૂત શરીરવાળો હોય છે.  

આવુું વવચારીન ેતેમણે મનમાું નક્કી કયુું કે, હવેથી હુું કોઈન ેભણાવીશ નહીં. પૂવમનુું ભણેલુું ભુલી જઈશ. 

નવુું ભણીશ નહીં. ત્યાર પછી બાર ડદવસ મૌન રહ્યા. આ પ્રકારના રૌદ્રધ્યાનમાું પાપની આલોચના કયામ 



વગર મરીન ેતે વસુદવેસૂડર તમારો પુત્ર થયો છે. પૂવમભવમાું બાુંધેલ તીવ્રજ્ઞાનાવરણીય કમમના ઉદયથી તે 

અત્યુંત મૂખમ અન ેકુષ્ટ રોગી થયલે છે. મોટો ભાઈ વસસુાર મરીને માનસ સરોવરમાું હુંસ થયો છે. કમમની 

વવવચત્ર ગવત છે. 

ઉપર પ્રમાણેના ગુરુનાું પોતાના પૂવમભવને જણાવનારાું વચનો સાુંભળીન ેવરદત્તકુમારને જાવતસ્મરણ થયુું, 

ક્ષણ માત્ર મૂછામ પામીન ેસ્વસ્થ થઈન ેકુમારે ગુરુન ેકહ્યુું કે આપનુું વચન સત્ય છે.  

રાજાએ ગુરુને પૂછયુું કે, ‘આ કુમારના શરીરના રોગો ક્યાર ેનાશ પામશે ? અન ેઅમન ેશાુંવત ક્યાર ેમળશ ે

? તે કૃપા કરીન ેજણાવો.’ ત્યાર ેદયાળ ુગુરુ મહારાજે કહ્યુું કે તપના પ્રભાવથી રોગો નાશ પામશે અન ે

સુંપવત્તની પ્રાવતત થશ.ે કારણ કે કહ્યુું છે કે, ‘તપના પ્રભાવથી જે દૂર હોય, જે દુુઃખે આરાધાય તેવુું હોય તે 

સઘળુું તપ વિ ેસાધ્ય બન ેછે.’ પછી ગુરુએ વરદત્ત કુમારને પણ જ્ઞાનપુંચમીનુું તપ કરવાનુું કહ્યુું કુમારે પણ 

તે તપ કરવાનુું ગુરુ પાસ ેઅુંગીકાર કયુું. રાજા-રાણી અન ેબીજા લોકોએ પણ તે તપ કરવાનુું અુંગીકાર કયુું. 

ત્યાર પછી સવમ સ્વસ્થાન ેગયા. 

વવવધપૂવમક પુંચમીનુું તપ કરતા કુમારના સવ ેરોગો નાશ પામ્યા, શરીર સુુંદર થયુું. જ્ઞાનાવરણીય કમમનો 

સારો ક્ષયોપશમ થવાની તે સઘળી કળા શીખ્યો તથા અનેક રાજકન્યાઓન ેપરણ્યો. રાજાએ વરદત્તન ે

રાજય સોંપી ચાડરત્ર લીધુું. વરદત્ત ેપણ લાુંબો કાળ રાજયનુું પાલન કયુું. દરેક વષ ેઉત્સાહપૂવમક વવવધ સાથ ે

પુંચમીનુું આરાધન કરતા છેવટે પુત્રન ેરાજય સોંપી વરદત્તકુમારે પણ દીક્ષા લીધી. 

આ તરફ ગુણમુંજરીના મહારોગો પણ તપના પ્રભાવથી ચાલ્યા ગયા, તેથી તે અવત રૂપવતી થઈ. તે મોટા 

ઉત્સવપૂવમક વજનચુંદ્ર સાથ ેપરણી. તેણ ેપણ તપનુું આરાધન કરી લાુંબો કાળ ગૃહનુું સુખ ભોગવી ચાડરત્ર 

ગ્રહણ કયુું. એ પ્રમાણ ેવરદત્ત ેતથા ગુણમુંજરીએ ચાડરત્રનુું અવતચાર રવહત લાુંબા કાળ સુધી આરાધન કયુું. 

અુંતે કાળ કરીન ેતે બુંન ેવૈજયન્ત નામના અનુત્તરવાસી વવમાનમાું દેવ થયા. 

ત્યાુંથી આયુષ્ય પૂરુું કરીન ેચ્યવીન ેવરદત્તનો જીવ જુંબદુ્વીપમાું મહાવવદેહ ક્ષેત્રમાું પુષ્કલાવતી વવજયમાું 

પુુંિડરડકણી નગરીમાું અમરસેન રાજાની ગુણવતી રાણીની કૂખન ેવવષ ેપુત્રપણ ેઉત્પન્ન થયો. પૂણમ કાલે 



ઉત્તમ લક્ષણવાળા પુત્રન ેરાણીએ જન્મ આતયો. તેનુું શૂરસેન નામ પાડયુું. અનુક્રમે સવમ કળા ભણીન ેતે 

યુવાવસ્થાન ેપામ્યો. અનેક કન્યાઓ પરણ્યો. ત્યાર પછી વપતા પુત્રને રાજય સોંપીન ેપરલોકમાું ગયા. શ્રી 

સીમન્ધરસ્વામી વવહાર કરતાું એકવાર તે નગરમાું સમોસયામ. પ્રભુનુું આગમન સાુંભળીન ેરાજા વુંદન કરવા 

ગયા. તે વખતે શ્રી વજનેશ્વરદેવે ઉપદેશ આપતા જણાવ્યુું કે, ‘હે ભવ્ય જીવો ! તમો જ્ઞાનપુંચમીની 

આરાધના વરદત્તની જેમ વવવધપૂવમક કરો.’ પ્રભુનાું વચન સાુંભળી રાજાએ વરદત્તનો વૃત્તાુંત પૂછયો. તે 

વખતે પ્રભુએ વરદત્તનો (શૂરસેનના પૂવમભવનો) સવમ વૃત્તાુંત કહીન ેજ્ઞાનપુંચમીનુું વવશેષ માહાત્મ્ય 

જણાવ્યુું. તેથી ઘણા લોકોએ પુંચમીનુું તપ અુંગીકાર કયુું. શૂરસેન રાજાએ પણ દશ હજાર વષમ સુધી 

રાજયસુખ ભોગવીએ અનેક પુણ્યકાયો કરીન ેપ્રભુ પાસ ેદીક્ષા લીધી. એક હજાર વષમ ચાડરત્ર પાળીન ે

કેવલજ્ઞાન પામી તેઓ મોક્ષ ેગયા. 

હવ ેદેવલોકમાું ગયલે ગુણમુંજરીનો જીવ આયુષ્ય પૂણમ થય ેત્યાુંથી ચ્યવીન ેજુંબુદ્વીપમાું મહાવવદેહ ક્ષેત્રમાું 

ઉમા નામના વવજયમાું શુભા નામની નગરીમાું અમરસસુંહ રાજાની અમરાવતી રાણીની કુવક્ષમાું પુત્રપણ ે

ઉત્પન્ન થયો. યોગ્ય સમય ેજન્મેલા તે પુત્રનુું સુગ્રીવ નામ પાડયુું. વીસ વષમની ઉંમરે થય ેસુગ્રીવન ેરાજય 

સોંપી વપતાએ દીક્ષા લીધી. સુગ્રીવ રાજા ઘણી રાજકન્યાઓ પરણ્યા. તેમન ેઅનેક પુત્રો થયા. તેમાું મોટા 

પુત્રન ેગાદીએ બસેાિી તેમણે દીક્ષા લીધી. કેવલજ્ઞાન પામી ભવ્ય જીવોન ેબોધ પમાિતાું એક લાખ પૂવમ 

સુધી ચાડરત્ર પાળી સવમ કમમનો ક્ષય કરી તેઓ મોક્ષ ેગયા. 

એ પ્રમાણ ેવરદત્ત અન ેગુણમુંજરી બુંન ેજણા જ્ઞાનપુંચમીની આરાધના કરીન ેમોઃેકે્ષ ગયા. આ 

જ્ઞાનપુંચમીની આરાધનાથી સૌભાગ્યની વૃવદ્ધ થતી હોય તેન ેસૌભાગ્ય પુંચમી પણ કહેવાય છે. 


