
                                            ૧૦.૪   મૌન એકાદશી 

ધમમ જગતમાાં પ્રવેશ કરનાર જીવ જે કાંઈપણ ધમમ આરાધના કર ેતે ત્યાર ેસફળ થાય છે જયાર ેતેનો ભાવ, 

અહોભાવમાાં પરરણમ્યો હોય, શશસ્ત-શવનય-શવવેકપૂવમક રિયા કરતો હોય, શાાંશતપૂવમક સાાંભળતો હોય, અન ે

મનના શવચારો કે શવકારોન ેમૌનપૂવમક માત્ર જ્ઞાતા-દૃષ્ટાભાવ ેજોતો હોય. મૌનની શશતત અગાધ તો છેે.ે 

પરાંત ુમૌન એ અાંતરની દુશનયામાાં ઉતરવાનુાં પ્રથમ પગથીયુાં પણ છે.  

મૌનથી આાંતરરક લાભ તો પાર શવનાના છે. પરાંત ુચાલ ુવતમમાન જીવનમાાંય પાર શવનાના લાભો થાય છે.  

ભાવનગરમાાં બેંકના એક કલાક ે૧ર વરસ સુધી મૌન ચાલ ુર્સમવસ ેરાખયુાં હતુાં. તો મૌનીબાબા માત્ર મૌનન ે

કારણ ેપ્રખયાત થઈ ગયાાં.  

મૌનથી કલેશ, શવખવાદ કે શવવાદનો અાંત આવ ેછે તો મૌનથી ડહાપણ, શાાંશત અન ેઅદ્યાત્મની પ્રાશતત 

થાય છે. મૌન માટે જેટલુાં લખીએ તેટલુાં ઓછુાં છે. મૌનથી ભોગ-યોગ અન ેમોક્ષનો અનુિમે લાભ થાય 

છે. ત્યાર ેમૌનની આરાધના શવશધપૂવમક તયાર,ે કેવી રીત ેકરવી તે અે શતહાશસક વાતામથી સમજીએ. મૌનનુાં 

પવમ એ આત્માનુાં પવમ બનાવવા માટ ેદર વર્ષ ેએક વાર જ પાવન રદવસ આવ ે છે જે ચૌમાસી ચૌદશ 

વીત્યા પછી માગસર સુદ-૧૧ને રદવસ ેમૌન એકાદશીનુાં પવમ આવ ે છે, આ રદવસ ેત્રણ ચોવીસીઓના 

તીથંકરોના ૧પ૦ કલ્યાણકો થયાાં છે. તેથી આ રદવસ એવો શે્રષ્ઠ છે કે, આ રદવસ ેઉપવાસ કરનારન ે૧પ૦ 

ઉપવાસનુાં ફળ મળે છે. આવા ઉત્તમ ફલને આપનાર આ પવમની દરેકે અવશ્ય આરાધના કરવી જોઈએ. 

આ શતશથની આરાધના કરનાર સુવ્રત શેઠ છે.  

એકવાર બાવીશમા શ્રી નેશમનાથ પ્રભુ દ્વારરકા નગરીમાાં સમોસયામ. તે વખતે કૃષ્ણ મહારાજા પ્રભુન ે

વાાંદીન ેસભામાાં બેઠા. પ્રભુએ વ રાગ્યમય દેશના આપી. દેશનાને અાંતે કૃષ્ણે પૂછયુાં કે, ‘હ ેભગવન ્! વર્ષમના 

૩૬૦ રદવસોમાાં એવો તયો ઉત્તમ રદવસ છે કે, જેમાાં કરેલુાં થોડુાં પણ વ્રતારદ તણ ઘણાં ફળ આપ ે? ાેં’ 

જવાબમાાં પ્રભુએ જણાવયુાં કે, ‘હ ેકૃષ્ણ ! માગસર સદુ-૧૧નો રદવસ સવમ પવોમાાં ઉત્તમ છે કારણ કે તે 

રદવસ ે ત્રણ ચોવીસીના તીથંકરોના ૧પ૦ કલ્યાણકો આવ ે છે. તે આ પ્રમાણ ે ે - આ ભરત ક્ષેત્રમાાં 



વતમમાન ચોવીસીમાાં આ રદવસ ે૧. અઢારમા શ્રી અરનાથ પ્રભુની દીક્ષા થઈ છે. ર. એકવીસમા શ્રી 

નેશમનાથન ેકેવલજ્ઞાન થયુાં. છે. ૩. ઓગણીસમા શ્રી મશલ્લનાથનો જન્મ થયો છે. ૪-પ તેમની દીક્ષા તથા 

કેવલજ્ઞાન પણ તે જ રદવસ ેથયાાં છે. એમ ભરતકે્ષત્રમાાં આ ચોવીસીમાાં પાાંચ કલ્યાણકો થયાાં છે. એ 

પ્રમાણ ેકુલ પાાંચ ભરતકે્ષત્રો અન ેપાાંચ અે રાવતક્ષેત્રોમાાં પાાંચ પાાંચ કલ્યાણકો થયાાં હોવાથી પ૦ થયાાં. આ 

પ્રમાણ ે વતમમાન ચોવીસીનાાં પ૦ થયાાં છે. તે પ્રમાણ ેઅતીત (ગયલેી) ચોવીશીમાાં પ૦ થયાાં છે અન ે

અનાગત (આવતી) ચોવીસીમાાં પણ પ૦ થશ.ે તેથી કુલ દોઢસો કલ્યાણકો આ શતશથએ થયાાં છે. માટે આ 

શતશથએ ઉપવાસ કરવાથી પણ દોઢસો ઉપવાસનુાં ફલ મળે છે. પરાંત ુ આ તપની શવશધપૂવમક જેઓ 

આરાધના કર ેછે તેમના ફળનુાં તો કહેવુાં જ શુાં ? આ તપ ૧૧ વર્ષ ેપૂરો થાય છે. આ રદવસ ેમુખયતાએ 

મૌન જાળવવાનુાં હોવાથી મૌન એકાદશી કહેવાય છે.’ 

કૃષ્ણ મહારાજે ફરીથી પ્રભુને પૂછયુાં કે, ‘હે ભગવાંત ! પૂવ ેકોઈ ભાગ્યશાળી જીવે આ પવમની આરાધના કરી 

છે ? તેમજ આરાધના કરવાથી તેન ે શુાં ફળ મળયુાં ? તે કૃપા કરી જણાવો.’ ત્યાર ેભગવાંત ેઆ પવમની 

આરાધના કરનાર સુવ્રત શેઠની વાતામ કહી, તેનો સાર આ પ્રમાણ ેછે. 

ઘાતકી ખાંડમાાં દશક્ષણ ભરતાધમમાાં શવજયપુર નામના નગરમાાં નરવમામ નામે પરાિમી રાજા રાજય કરતો 

હતો, તેન ેચાંદ્રાવતી નામે રાણી હતી. તે નગરમાાં સૂર નામે મોટો વયવહારી (વેપારી) રહેતો હતો. તે ઘણો 

ધનવાન તથા દેવ-ગુરુનો પરમ ભતત હતો. 

તે શેઠ ેએકવાર ગુરુન ેપૂછયુાં કે, ‘મારાથી રોજ ધમમ બની શકતો નથી. માટે મન ેએવો એક રદવસ કહો કે જે 

રદવસ ેકરેલો ધમમ ઘણા ફળવાળો થાય.’ તે વખતે ગુરુએ તેન ેમૌન એકાદશીનો મશહમા કહ્યો. તે રદવસ ે

ચોશવહાર ઉપવાસ, આઠ પહોરનો પૌર્ષધ કરવો વગેરે શવશધ જણાવી. શેેેઠે આદરપૂવમક તે તપ શરૂ કયો 

અન ેશવશધપૂવમક તે તપની આરાધના કરી આયુષ્ય પૂણમ થય ેશેઠ મરણ પામીન ેઆરણ નામના અશગયારમા 

દેવલોકમાાં દેવ થયા. 

ત્યાાં દેવતાઈ ભોગો ભોગવીને આયુષ્ય પૂણમ થય ેજાંબુદ્વીપના ભરતકે્ષત્રમાાં સૌરીપુર નગરમાાં સમુદ્રદત્ત 

શેઠની પ્રીશતમતી સ્ત્રીની કુશક્ષમાાં પુત્રપણ ેઉત્પન્ન થયા. તે વખતે માતાને વ્રત પાલવાની ઈચ્છા થઈ. 



તેણીએ પૂણમ માસ ેસુાંદર પતુ્રન ેજન્મ આતયો. મધ્ય રાતે બાળકના નાલન ેછેદીન ેભૂશમમાાં દાટતા શનધાન 

નીકળયુાં, તેનાથી પુત્રનો મોટો જન્મોત્સવ કયો. ગભમમાાં હતો ત્યાર ેમાતાને વ્રત પાલવાની ઈચ્છા થઈ તેથી 

તે બાળકનુાં સુવ્રત નામ પાડયુાં. 

પાાંચ ધાવ માતાથી લાલન-પાલન કરાતો તે સુવ્રત આઠ વર્ષમનો થયો ત્યાર ેમોટા ઉત્સવપવૂમક શનશાળ ે

ભણવા મૂતયો. ત્યાાં તે સઘળી કળાઓ શીખયો. અનુિમે યુવાવસ્થામાાં આવયો ત્યાર ે શપતાએ ૧૧ સુાંદર 

કન્યાઓ પરણાવી. તેમની સાથ ેશવર્ષય સુખ ભોગવતો તે કાળ પસાર કરતો હતો.  

સમુદ્રદત્ત શેઠે પુત્રની યોગ્યતા જોઈને તેન ેઘરનો ભાર સોંતયો અન ેપોત ેસામાશયક, પ્રશતિમણારદ ધમમ કાયમ 

કરવામાાં સાવધાન થયા અને અનશન કરી મરણ પામી દેવલોકમાાં ગયા. ત્યાર પછી સુવ્રત શેઠ અશગયાર 

િોડ ધનના માશલક થયા. લોકોમાાં પણ માનનીય થયા. 

એક વખતે તે નગરના ઉદ્યાનમાાં શીલસુાંદર નામે ચાર જ્ઞાની આચાયમ પધાયામ. વનપાલક ે વધામણી 

આપવાથી રાજા પરરવાર સાથ ે ગુરુને વાાંદવા ગયો. તે વખતે સુવ્રત શેઠ પણ ગુરુને વાાંદવા આવયા. 

આચાયમશ્રીએ સભા આગળ ધમોપદેશ આતયો. તેમાાં મૌન એકાદશીનુાં માહાત્મ્ય જણાવયુાં મૌન 

એકાદશીના તપની હકીકત સાાંભળી સુવ્રત શેઠને તેનો શવચાર કરતાાં જાશતસ્મરણ જ્ઞાન ઉપજય.ુ તેથી પોત ે

દેવ ભવના પૂવમ ભવમાાં આ શતશથની આરાધના કરી તેથી દેવ થયો અન ેત્યાાંથી ચ્યવી અહીં સુવ્રત શેઠ થયો 

એમ જાણયુાં. આ પ્રમાણ ેપોતાનો પૂવમભવ જાણીન ેઊભા થઈન ેબ ેહાથ જોડીન ેસુવ્રત શેઠે ગુરુન ેકહ્યુાં કે, 

‘મારે અાંગીકાર કરવા જેવો યોગ્ય ધમમ જણાવો.’ તે વખતે ગુરુએ પણ સભા સમક્ષ સુવ્રત શેઠનો પૂવમભવ 

વણમવીન ેકહ્યુાં કે તમે પૂવમભવમાાં મૌન એકાદશીનુાં તપ કયું તેથી આ ભવમાાં આવી ઋશદ્ધ પામ્યા છો અન ે

હવ ેપણ તે જ તપ કરો જેથી મોક્ષના સુખ પણ મળશે.  

શેઠે પણ ભાવપૂવમક કુટુાંબ સશહત મૌન એકાદશીનુાં વ્રત ગ્રહણ કયુ.ં મૌન અશગયારસન ે રદવસ ે શેઠ 

ઉપવાસમાાં મૌન રહ ેએવુાં જાણવાથી ચોર લોકો તે રદવસ ે શેઠન ેઘેર ચોરી કરવા આવયા. ચોરોન ેજોવા 

છતાાં શેઠ તો મૌન જ રહ્યા અન ેધમમધ્યાનમાાં શનશ્ચલ રહ્યા. ચોરો ધન લઈન ેચાલવા લાગ્યા. પરાંત ુ

શાસન દેવીએ ચોરોન ેથાંભાવી દીધા, તેથી તેઓ ત્યાાંથી ખસી શતયા નહીં. 



સવાર ે શેઠ કુટુાંબ સાથ ેધમમશાલાએ જઈ ગુેુરુન ેવાાંદીને પોસહ પારીન ેજ્ઞાનની પૂજા કરી ઘેર આવયા. 

ચોરોન ેતેવી જ અવસ્થામાાં ઊભેલા જોયા. પરાંપરાએ આ વાત રાજા પાસ ેગઈ. રાજાએ ચોરોન ેપકડવા 

સુભટોન ેમોકલ્યા. રાજાના સુભટો ન મારે એવો ચોરો ઉપર શેઠનો દયાભાવ થવાથી સુભટો પણ શેઠના 

તપના પ્રભાવે થાંભી ગયા. આ વાત જાણીન ેરાજા પોતે ત્યાાં આવયો. શેઠે રાજાનો આદરસત્કાર કયો. શેઠે 

નમીન ેચોરોન ેઅભયદાન અપાવયુાં. શેઠની ઈચ્છા જાણી શાસનદેવ ેચોરો તથા સુભટોન ેમુતત કયામ. સવ ે

સ્વસ્થાન ેગયા. આથી જ નશાસનનો મશહમા વધ્યો. 

એકવાર મૌન એકાદશીન ેરદવસ ેનગરમાાં આગ લાગી. તે આગ ફેલાતી ફેલાતી શેઠ પોસહમાાં રહ્યા હતા 

ત્યાાં સુધી આવી પહોંચી. લોકોએ શેઠન ેઘરમાાંથી નીકળી જવા કહ્યુાં. પરાંત ુશેઠ તો કુટુાંબ સશહત કાઉસ્સગ્ગ 

ધ્યાનમાાં રહ્યા. શેઠના ધમમના પ્રભાવથી તેમના ઘર, હાટ, વખારો, પૌર્ષધશાળા વગેર ેસઘળુાં બચી ગયુાં, તે 

શસવાય બધુાં નગર બળી ગયુાં. 

પ્રભાતે શેઠની સઘળી સાંપશત્ત બચી ગયલેી જોઈન ે સવમ લોકો આશ્ચયમ પામ્યા, શેઠની ધમમશ્રદ્ધાના 

વખાણ કરવા લાગ્યા. આ વાત જાણીન ેરાજા પણ માંત્રી, સામાંતારદ પરરવાર સાથ ેશેઠને ત્યાાં આવયો. તે 

પણ શેઠની સવમ સાંપશત્ત અખાંડ રહલેી જોઈન ેઆશ્ચયમ પામ્યો. સવેએ જ ન ધમમના વખાણ કયામ અન ે

આજે જ ન ધમમનો પ્રભાવ નજર ેજોયો એમ બોલવા લાગ્યા. શેઠે પણ તપ પૂરો થયો ત્યાર ેતપનુાં મોટુાં 

ઉજમણાં કયુ ંઅન ેધમમના અનેક કાયો કયામ. 

શેઠને અનેક પુત્ર, પુત્રીનો પરરવાર હતો. તે બધાાંન ેપરણાવયા પછી વૃદ્ધ ઉંમર ેપહોંચેલા શેઠે શવચાર કયો 

કે હવ ેમારે ગુરુ પાસ ેચારરત્ર લઈ જન્મ સફળ કરવો જોઈએ. પુણયયોગ ેચાર જ્ઞાની ગુણસુાંદર નામે 

આચાયમ ત્યાાં પધાયામ. શેઠે મોટા પુત્રન ેઘર સોંપીન ેતેમની પાસ ેદીક્ષા લીધી. તે વખતે ઘણાં દ્રવય વાપયુ.ં 

શેઠની ૧૧ સ્ત્રીઓએ પણ તેમની સાથ ેદીક્ષા લીધી. 

એકવાર મૌન એકાદશીના રદવસ ેસુવ્રત સાધ ુકાઉસ્સગ્ગ ધ્યાનમાાં રહ્યા હતા, તે વખતે શમથ્યાત્વી દેવ ે

તેમની પરીક્ષા કરી. તે દેવ ેઅન્ય સાધુના શરીરમાાં પ્રવશે કરીન ેસુવ્રત સાધુનો ઓઘો માયો. તે વખતે સુવ્રત 



સાધુકોપ નહીં કરતા ક્ષમાપૂવમક શવચારણા કરવા લાગ્યા. શવચારણામાાં શુકલ ધ્યાનમાાં ચઢી ઘાતી કમમ ક્ષય 

કરી કેવલજ્ઞાન પામ્યા. દેવોએ મોટો ઉત્સવ કયો. 

ત્યાર પછી સુવ્રત કેવલી અનેક જીવોન ેધમમ પમાડી ઘણાાં વર્ષો કેવલી પયામય પાળી છેવટ ેઅનશન કરી 

મોક્ષ ેગયા. બીજા પણ ઘણા જીવો આ તપનુાં આરાધન કરી અનેક ઋશદ્ધઓ પામી મોક્ષે ગયા છે. આ 

પ્રમાણ ેનેશમનાથ ભગવાન ેકૃષ્ણ વાસુદેવન ેમૌન એકાદશીનો મશહમા કહ્યો. તે સાાંભળી કૃષ્ણ વાસુદેવ પણ 

ધમમ કાયમમાાં ઉદ્યમી થયા.  

વાતામ વાાંચનાર ભવય જીવો પણ આ વાતામ વાાંચી આ તપના આરાધક બનો. 


