
 

નાની નાની વાતાઓ 
 

જૈન કથાનુયોગમાં ાતાધમકથાગમ યાત છે, જેનું વાંચન-મનન- ચતન ને િન દ યાસન 
નવી જ દશા દેખાડ ેછે, ેરણા આપે છે ને વનમાં મૂ યો સમ વે છે. િતભાશાળી 
પરમા માના શાસનમા ં િવિવધ કાર ે ગિત પામનાર િવરલાઓ પૈકી િન નાં કત પા ોન ે
ઓળખીએ. 
 
(૧) રાજવી િેણકઃ- વયનંા ંપવૂકમ ના ભાર ેચા ર  ાિ તમા ંધરાર િન ફળ ગયા, પણ 
વયનંી અનકે રાણીઓ, સપુુ ોન ે સયંમમાગ ખુશીથી જવા દીધા, કારણ ક ે ાિયક 
સમ કતના ધણી હતા. તથેી જ તો પોતાના ંપુ -પુ ીઓ માટ ે યાપથંની પરવાનગી 
હષથી આપનાર વાસદુવે ી કૃ ણની જેમ તઓે પણ આવતી ચોવીશીમા ં તીથકઁરપદ 
પામી મો  મળેવવાના છે. 
 
(૨) કનકવતીઃ- આયિંબલ તપ કરી ભનુા ભાલમા ંિતલક જડાવી ભિ ત કરનાર વા મા 
સતી દમયતંી બ યો, જેણીના લલાટમાથંી જ કાશપૂજં ઝરતો હતો. ત ેપછીનો દવેીનો 
ભવ પણૂ કરી કૃ ણિપતા વસદુવેની પ ની કનકવતી બનવાનુ ંપૂ ય ઉદયમા ંઆ યુ ં યાર ે
તણેીના લ ન સગંન ેમાણવા વય ંપવૂભવના પિત નળરાજ જેઓ કબુરે દવે બ યા હતા, 
દવેલોકથી આ યા. એક નારીના લ ન સંગે શિ તશાળી દવે આવી ઉજમણા કર ેતવેી 
ઘટનાના મળૂમા ંકનકવતીની ધમારાધના મુ ય હતી. 
 
(૩) ચડેા રા ઃ- પોતાની સાત પવતી-ગણુવતી પુ ીઓન ેપરણાવવામા ંપણ ઉદાસીન 
રા  ભુ વીકરાળ ેથયા. ધમારાધાનાન ેજ ધાન રાખી, શરણ ેઆવલે દોિહ ાઓ હ લ-
િવહ લની ર ા હતે ુયુ ધમા ંઉતરવુ ંપણ પડયુ ંતોય ફ ત એક બાણથી વધ ુન છોડવુ ંતવેી 



દિૈનક િત ા અભગં પાળી મરણ વળેા દખેી કવૂ ેઝંપલા યું પણ ધરણે  દવે ેર ા કરી. 
અતં ેસમાિધ પવૂક દવેલોક સા યો. 
 
(૪) સ ય કઃ- પઢેાલ િવ ાધર ેધૂ , િવકવુ  યામોહ પમાડી સા વી સુ યે ા થકી પુ  
સ ય કની ાિ ત કરી. ચડેા પુ ી સા વી સાથ ેબાળકન ેજ મ પછી હરણ કરી િવ ાઓ 
શીખવાડી ત ેજ સ ય કએ પાચં જ મમા ંિવ ાઓ સાધી પણ ન ફળી, છ વ ેભાવ ેફળી 
પણ છ માસ શષે આય ુહોવાથી તુ  થયલે રોિહણી િવ ાનો અ વીકાર કય . પછીના ૭મા ં
ભવમા ંિવ ા લલાટ વારા વશે પામી જેથી ત ેજ સ ય ક િ ને ધારી મહાદવે કહવેાયા. 
ભવુીર ેકહલે આગાહી મજુબ ેતણે ે િવ ાધર કાલ સદંીપન ેતો માય  જ, ઉપરાતં દભંી 
િપતા પઢેાલન ેપણ મારી ના યો. છતાયં અતંરમાં ભુભિ ત વસેલી હોવાથી િવ ાધર 
બની ભુ વીર પાસ ે નાટયપૂ  કરી, સમ કતધારી ત ેજ સ ય ક આવતી ચોવીશીમા ં
અગીયારમા તીથકઁર સુ ત નામે થઈ શાસન શોભાવશ.ે 
 
(૫) સલુસની સૌ યતાઃ- દયામુ ત રુ કાળ ધારી કસાઈ  કાલસૌ રકન ે યા ં જ 
અ હસા મેી અદકરેા સપુુ  સલુસનો જ મ અચબંો પામડનાર લાગ,ે પણ હકીકત છે. 
િપતાના ઘાતકી ધધંાનો બિહ કાર કરી પ રવારન ેપણ િતબોધ પમાડવા પગ ઉપર કહુાડી 
ફટકારી પોતાની વદેાનામા ંભાગ પડાવવા સૌન ેઆમં  ુસલુસ ેખાટકીનો ધધંો ખોટન ે
સાિબત કરી આ યો. અભયકમુારન ે િમ  બનાવી ચાડંાલવિૃ થી વગેળો રહી વય ં તો 
ધમભાિવત બ યો જ, સાથ ેપ રવારન ેપણ વાિસત બના યુ.ં 
 
(૬) મં ી શા તઃુ- ધીર-ગભંીર અન ેશાસન મેી મં વરોમા ંજેનુ ંનામ  અન ેકામ ગણાય 
છે. તઓેએ િત-વાસનાના િવકાર વમળના મળનો યાગ કરાવવા શા તવુસહી નામના 
િજનમં દરની બાજુમાં જ વે યાન ેવશ થયલે જૈન મિુનન ેનજર ેદે યા હતા છતા ંપણ 
હલકા ચીતયા ન હતા. પ  િ પાત પછી મૌનની ભાષામા ંજ મિુનરાજન ેમોહરા થી 
ચતેવવા ઈશારો મા  કય , જે મૌન મિુનવરન ેસદાય માટ ેસતાવી ગયુ.ં પોતાના પાપન ે



ણનાર છતાયં કશુ ંન કહનેાર મં ીરાજની મયાદા ણી મિુન ીન ેભારોભાર ચાતાપ 
થયો અન ે ાયિ ચત કય.ુ ફરીવાર સયંમનો વીકાર આચાય હમેચં સૂ ર  મહારાજ પાસ ે
કરી તપ વડ ેકાયા ઓગાળીન ે િસ ધાચલ નુ ંશર  ંલીધુ ંન ેગહૃ થ છતાયં શાતં ુમં ીન ે
મનોમન ગુ  મા યા ૧૨ વષ પછીની મલુાકાત વખત ે યાર ેમિુનરાજે મં ીન ેમહાન 
ઠરે યા ં યાર ેિવન  મં ીએ પોતાની તન ેસાવ તુ છ દશાવી સાધ ુપદન ેજ મહાન ઠરે યુ ં
હતુ.ં 
 
 (૭) આદશ પા ોઃ- િજનશાસનમા ંઆવા તો અનકે ગહૃ થોએ શાસનનુ ંગૌરવ 
વધાય ુછે જેમા ંસોમચદંશઠે, સવચદંશઠે, ઉજમશી ફઈ, વસમુતી ભાવસાર, મોતીશા િે  
વગરેનેા ંનામ કામ અવાચીન પા ો તરીક ેપણ વણવાય છે. તમેજ ભરહસેરની સ ઝાયમા ં
ગવાતા આદશ પુ ષ- ીઓના વન-કવન પણ ઉ ચ માગ દશન કરાવ ેતવેા ઉમદા ર ા 
છે. 
 

 
 
 


