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જીવનન ેઉજાળનારા- ઉપદશેો 

એક વખત કરુણાસ િંધ ુપરમાત્મા મહાવીરદેવ કૌશાિંબીનગરીના ઉદ્યાનમાિં પધાર્ાા. દેવોએ  મવ રણ 

રચર્ુિં. કરોડો દેવતા અન ેલાખો મનુષ્ર્ો પ્રભુજીની દેશના  ાિંભળવા આવ્ર્ા. તેમાિં માલવાનો રાજા 

ચિંડપ્રદ્યોત તેમન તેના તાબામાિં રહલેી શતાનનકરાજાની રાણી મૃગાવતી પણ ઉપદેશ  ાિંભળવા આવેલા. 

કૃપાસ િંધ ુભગવિંત દેશના આપી રહ્યા હતા. ત્ર્ાિં કોઈ નભલ્લ આવ્ર્ો ને પ્રભુન ેપૂછર્ુિં તે જ આ ? પ્રભુએ 

ઉત્તર આપ્ર્ો તે તે જ છે ગૂઢ રહસ્ર્મર્ પ્રશ્નોત્તર  ાિંભળ  ભા જ નહીં, શ્રી ગૌતમસ્વામી પણ નવસ્મર્ 

પામ્ર્ા. તેમણે નવનર્પૂવાક પૂછર્ુિં - ‘હે દર્ાળ ુ! આ નભલ્લ ેઆપન ેશુિં પૂછર્ુિં ? અન ેઆપશ્રીએ શો ઉત્તર 

આપ્ર્ો ? પ્રભુ! અમન ેકાિંઈ જ ન  મજાર્ુિં.  હુએ કહ્યુિં- ‘કૃપા કરી  મજાવો.’ ભગવિંત ેકહ્યુિં- ‘ગૌતમ 

 ાિંભળો- 

આ ભરતની ચિંપાનગરીમાિં અનિંગ નામનો એક  ોની રહ.ે તે ઘણો શ્રીમિંત અન ેકામા ક્ત હતો. પરરણામે 

તે જે  ૌંદર્ાવતી કન્ર્ા દેખતો તેન ેકોઈ પણ ભોગે પરણતો, આમ કરતાિં તે પાિંચ ો સ્રીઓ પરણ્ર્ો. 

 હુન ે રખા ને  ારા વસ્રાભૂષણો તેણ ેકરાવી આપ્ર્ા હતા. પણ તેણ ેએવી વ્ર્વસ્થા કરી હતી કે જે 

સ્રીનો વારો હોર્ તેણ ેતે રાત પૂરતા એ વસ્ર અલિંકારો પહેરવા, બીજીએ  ામાન્ર્ વસ્રારદથી ચલાવવુિં. 

આ નનર્મ પળાવવા તે કડકાઈથી કામ લેતો. માર વારાના રદવ  ેતે સ્રી  ારા વસ્રો ને ઘરેણાિં પહેરી 

બનીઠનીન ેઅનિંગ  ાથ ેક્રીડા કરતી ને બીજા રદવ  ેબધુિં ઉતારીન ેમૂકી દેતી. અનત  ખ્તાઈનુિં પરરણામ એ 

આવ્ર્ુિં કે આ  ોની ક્ર્ાિંર્ બહાર કામે જતો કે તરત તેની સ્રીઓ અિંગ નવલેપન ને શૃ્રિંગાર કરતી. પનત 

આવતા પહેલાિં પાછી પૂવાવત નસ્થનતમાિં આવી જતી. તેમ છતાિં  ોનીન ેખબર પડતી તો તે ચીડાતો ને 

મારતો પણ ખરો. આમ રદવ  ેરદવ  ેઇષ્ર્ાા, બળતરા વધતી ગઈ, અન ે ાથ ે ાથ ેઅનવશ્વા  પણ 

વધતો ગર્ો. પત્નીન ેતો તે તેના બાપના ઘર ેકે ક્ર્ાિંર્ પ્ર િંગ ેજમવા પણ જવા દેતો નહીં. કોઈન ેઘર ેપણ 

બોલાવતો નહીં. એક થાિંભલાવાળી હવેલી કરાવી તેમાિં તે બધી પત્ની  ાથ ેરહેતો. જેમ ભૂત પીપળાન ેન 

છોડ ેતેમ તે આવા ન ેછોડતો નહીં. પોત ેક્ર્ાિંર્ જતો નહીં ને બીજાન ેબોલાવતો નહીં. 



એકવાર તેના કોઈ નમર ેતેન ેપરાણે ઘેર જમવા લઈ ગર્ો. જાણ ેશરુએ જેલમાિં નાિંખ્ર્ો હોર્ તેવો તેન ે

અનુભવ થવા લાગ્ર્ો. અહીં સ્રીઓ ર્હાષત થઈ ઘણા વખતે લાગ મળતા સ્નાન, નવલેપન, 

અિંગરાગારદમાિં લીન  થઈ ગઈ.  જી ધજી બધી દપાણમાિં પોતાનુિં રૂપ નનહાળવા લાગી. ત્ર્ાિં તો નપશાચ 

જેવો તે  ોની ખાધુિં ન ખાધુિં ને પાછો દોડી આવ્ર્ો. સ્રીઓન ેશણગાર  જી રકલ્લોલ કરતી જોઈ તે 

પગથી માથા  ુધી બળી ગર્ો. એક સ્રીન ેતેણે એવી મારી કે તે તરત મૃત્ર્ુ પામી. આ જોઈ ડઘાઈ ગર્ેલી 

સ્રીઓન ેભર્ લાગ્ર્ો કે ‘આ દુષ્ટ આપણને માર્ાા નવના નહીં મૂક.ે આની જેમ આપણિં પણ અકાળ મૃત્ર્ ુ

થશ.ે’ 

એમ નવચારી એ ચાર ો નવ્વાણિં નારીઓએ પોતપોતાના દપાણ ઉપાડી તેન ેમાર્ાા. પરરણામે તે  ોની 

ત્ર્ાિં ને ત્ર્ાિં ઢગલો થઈ ગર્ો ને મૃત્ર્ ુપામ્ર્ો. રાજર્ભર્ારદ ને પનતહત્ર્ાના પશ્ચાતાપે તે સ્રીઓ તે ઘર 

 ળગાવી બળી મરી. તે ચાર ો નવ્વાણ સ્રીઓ અકામનનજારા, પશ્ચાતાપ તથા  રળતાન ેલીધે ઘોર 

અરણ્ર્માિં વ તા ચોરના કુળમાિં પુરો તરીક ેઉત્પન્ન થઈ. તે છોકરાઓ મોટા થઈ લોકોન ેલૂિંટનારા 

મહાચોર થર્ા.  ોનીના હાથ ેમૃત્ર્ ુપામેલી સ્રી એક ગામમાિં દરરદ્ર બ્રાહ્મણન ેત્ર્ાિં પુર તરીક ેઅવતર્ાા. 

 ોનીનો જીવ પાિંચ વષા નતર્ંચગનતમાિં ભટકી ને દરરદ્ર બ્રાહ્મણન ેત્ર્ાિં પુરી તરીક ેઉપન્ર્ો. પૂવા ભવના 

પનત-પત્ની ભાઈ બહેન થર્ા. નાની બહેનન ેતેનાથી પાિંચ વષા મોટો ભાઈ રમાડતો. છોકરી ઘણિં રડતી. 

તેનો ભાઈ છાની રાખવા તેના પેટ પર હાથ ફેરવી તેન ેપિંપાળતો. 

આમ કરતાિં એકવાર તેનો હાથ છોકરીના ગુહ્યઅિંગ પર ફરતા તે તરત છાની રહી ગઈ. પછી તો તેન ેછાની 

રાખવાનો આ ચોક્ક  ઉપાર્ થઈ ગર્ો. તે રડ ેકે છોકરો તેની ર્ોનન પિંપાળ.ે તે રડતી અટક ેતો ખરી, 

આનિંદ પણ વ્ર્ક્ત કર.ે એકવાર આ કુચેષ્ટા જોઈન ેતેના મા-બાપ ેછોકરાન ેમાર્ો. તેથી છોકરો ના ી જઈ 

પેલા ચાર ો નવ્વાણિં ચોરોમાિં જઈ ભળ્ર્ો. તેઓ પુરા પાિંચ ો થર્ા. તે બાનલકા બાલ્ર્કાળના જ 

કુ િંસ્કારોન ેલીધે, નાની વર્માિં જ મહાનવષર્ી બની. એકવાર તે પા ેના ગામડાિંમાિં કોઈ  ગાન ેત્ર્ાિં ગઈ 

હતી. ને ચોરોએ તે ગામ લૂિંટતા ત્ર્ાિં આ નવર્ુવતીન ેજોઈ ઉપાડી. પાિંચ ો ચોરોની તે એક પત્ની થઈ. 

એકવાર ચોરોન ેનવચાર આવ્ર્ો કે આ એકલીન ેપાિંચ ો જણ ભોગવશ ેતો તેની દુદાશા થશ ેને મરી પણ 



જશે. માટ ેએકાદ બીજી સ્રી ક્ર્ાિંકથી ઉપાડી આવીએ. જેથી આને રાહત અન ે િંગાથ બિંન ેમળશ.ે એમ 

નવચારી ચોરો એક બીજી ર્વુતીને ક્ર્ાિંકથી ઉપાડી લાવ્ર્ા. 

થોડોક  મર્ ગર્ા પછી અનતકામી બ્રાહ્મણપુરીએ નવચાર્ુ ં‘આ મારી શોક્ર્ અહીં ક્ર્ાિંથી આવી ? તેણ ે

મારા, માન, મોભા અન ેનવષર્ નવલા માિં ભાગ પડાવ્ર્ો. આને મારા માગામાિંથી દૂર કરવી જોઈએ.’ આમ 

નવચારી તે લાગ શોધવા લાગી. એકવાર બધા ચોરો બહાર ચોરી કરવા ગર્ા હતા. અવ ર પામી તે દુષ્ટાએ 

તે ભોળી સ્રીને ઊંડા કૂવામાિં ધકેલી દીધી. ચોરોએ આવી નાની વહુ ન મળતા પૂછર્ુિં, મોટીએ ‘ખબર 

નથી’ એમ જણાવ્ર્ુિં. ચોરોને લાગ્ર્ુિં કે પેલી નબચારી  ર  અન ેભોળી હતી, આણે તેને મારી નાિંખી હશ.ે 

પેલો બ્રાહ્મણ પુર જે પાછળથી ચોરો  ાથ ેજોડાર્ો હતો તેન ેનવચાર આવ્ર્ો ‘આ અનતકામુક મારી બહને 

તો નહીં હોર્ ? કોઈ નરકાળજ્ઞાની મળે તો પૂછી જોઉં’ એમ કેટલાર્  મર્થી તે નવચારતો હતો. ત્ર્ાિં હ ે

ગૌતમ! લોકોના મુખેથી તેમણે અમારુિં આગમન જ્ઞાનીપણિં  ાિંભળી તે અહીં આવ્ર્ો. પણ આવડી મોટી 

 ભા જોઈ લજજાથી તેણ ે ાિંકેનતક શબ્દોમાિં પૂછર્ુિં. તેન ેઅમે ઉત્તર પણ તેવી જ રીત ેઆપ્ર્ો.’ પ્રભુએ 

પષાદાન ે િંબોધતા કહ્યુિં- હ ેભવ્ર્ો ! આ  િં ારમાિં ઉન્મત્ત પાિંચ ેઈનન્દ્રર્ો નવટિંબનારૂપ છે. તેન ેવશ પડલેા 

પ્રાણી નનરિંતર કલેશ પામ્ર્ા કર ેછે.  િં ારમાિં જીવો તેથી રખડ્ર્ા જ કર ેછે.’ ઈત્ર્ારદ પ્રભુના વાક્ર્ો ત્ર્ાિં 

બેઠલેા નભલ્લ જેવા લાગતા બ્રાહ્મણ ચોર ે ાિંભળ્ર્ા, તેણ ે િંવગે પામી ત્ર્ાિં જ પ્રભુ પા  ેદીક્ષા લીધી. 

એકવાર ચોરની પલ્લીમાિં જઈ તેમણ ેપૂવાના  ાથી ચોરોન ેઉપદેશ આપી ૪૯૯ (ચાર ો નવ્વાણિં)ને 

દીક્ષા આપી. 

મહાવીર પરમાત્માની વાણી  ાિંભળી, ત્ર્ાિં પષાદામાિં બઠેેલ મૃગાવતી રાણીએ કહ્યુિં- ‘ભગવિંત ! આપ 

ર્થાથા ફરમાવો છો. જો મને ચિંડપ્રદ્યોત રાજા રજા આપ ેતો હુિં દીક્ષા લઉં.’ પછી મૃગાવતીએ ચિંડપ્રદ્યોતન ે

કહ્યુિં- ‘રાજેન્દ્ર! મન ેઅનુમનત આપો તો હુિં પ્રભુ પા  ેપ્રવજર્ા સ્વીકારુિં.’ પ્રભુજીના અનતશર્ે વૈરરનહત 

થર્લેા રાજાએ તાબામાિં રાખેલી શરુપત્નીન ેતરત દીક્ષાની અનુમનત આપી. મૃગાવતીએ પોતાના પુરન ે

ચિંડપ્રદ્યોતના ખોળામાિં બે ાડી દીક્ષા લીધી. તે જ વખતે ત્ર્ાિં બેઠલેી અિંગારવતી આરદ ચિંડપ્રદ્યોત રાજાની 

આઠ રાણીઓએ પણ દીક્ષા લીધી. ચિંડપ્રદ્યોતે મૃગાવતીના રાજકુમાર ઉદર્નન ેતેના નપતાના રાજર્ 



(કૌશાિંબી)માિં અનભનષક્ત કર્ો. પોત ેમાલવામાિં પાછો ફર્ો. 

પેલો અનિંગ ેન  ોનીનો જીવ અનતકામુકતા અન ેપરવશતાને લીધે સ્રીના અવતારમાિં ઘણા ભવો 

ભ્રમણકરશે. 

‘ર્ા  ા’ એવા માાન મક શબ્દથી  િંદેહ પૂછવા આવેલા ચોરોન ેપરમાત્માએ પણ ‘ ા  ા’ એવો માાન મક 

ઉત્તર આપ્ર્ો. પ્રનતબોધ પામેલા તે ચોર ેબીજા  વા ચોરોને બૂઝવ્ર્ા. તે ચોરોએ પણ વ્રત લીધુિં. અથાાત્ 

વા ના વધારો તો વધ ેને  મજીને ઘટાડો તો  મૂળગી નાશ પણ પામે. 

 

 


