નાની નાની વાતાઓ
જૈ ન કથાનુયોગમાં ાતાધમકથાગમ

યાત છે , જે નું વાંચન-મનન- ચતન ને િન દ યાસન

નવી જ દશા દેખાડે છે , ેરણા આપે છે ને

વનમાં મૂ યો સમ વે છે . િતભાશાળી

પરમા માના શાસનમાં િવિવધ કારે ગિત પામનાર િવરલાઓ પૈકી િન નાં કત પા ોને
ઓળખીએ.
(૧) રાજવી િે ણકઃ- વયંનાં પૂવકમ ના ભારે ચા ર

ાિ તમાં ધરાર િન ફળ ગયા, પણ

વયંની અનેક રાણીઓ, સુપુ ોને સંયમમાગ ખુશીથી જવા દીધા, કારણ કે
સમ કતના ધણી હતા. તેથી જ તો પોતાનાં પુ -પુ ીઓ માટે
હષથી આપનાર વાસુદવ
ે

ાિયક

યાપંથની પરવાનગી

ી કૃ ણની જે મ તેઓ પણ આવતી ચોવીશીમાં તીથઁકરપદ

પામી મો મેળવવાના છે .
(૨) કનકવતીઃ- આયંિબલ તપ કરી ભુના ભાલમાં િતલક જડાવી ભિ ત કરનાર

વા મા

સતી દમયંતી બ યો, જે ણીના લલાટમાંથી જ કાશપૂજ
ં ઝરતો હતો. તે પછીનો દેવીનો
ભવ પૂણ કરી કૃ ણિપતા વસુદવ
ે ની પ ની કનકવતી બનવાનું પૂ ય ઉદયમાં આ યું યારે
તેણીના લ ન સંગને માણવા વયં પૂવભવના પિત નળરાજ જે ઓ કુબરે દેવ બ યા હતા,
દેવલોકથી આ યા. એક નારીના લ ન

સંગે શિ તશાળી દેવ આવી ઉજમણા કરે તેવી

ઘટનાના મૂળમાં કનકવતીની ધમારાધના મુ ય હતી.
(૩) ચેડા રા ઃ- પોતાની સાત પવતી-ગુણવતી પુ ીઓને પરણાવવામાં પણ ઉદાસીન
રા

ભુ વીકરાળે થયા. ધમારાધાનાને જ ધાન રાખી, શરણે આવેલ દોિહ ાઓ હ લ-

િવહ લની ર ા હેતુ યુ ધમાં ઉતરવું પણ પડયું તોય ફ ત એક બાણથી વધુ ન છોડવું તેવી

દૈિનક િત ા અભંગ પાળી મરણ વેળા દેખી કૂવે ઝં પલા યું પણ ધરણે

દેવે ર ા કરી.

અંતે સમાિધ પૂવક દેવલોક સા યો.
(૪) સ ય કઃ- પેઢાલ િવ ાધરે ધૂ , િવકુવ

યામોહ પમાડી સા વી સુ યે ા થકી પુ

સ ય કની ાિ ત કરી. ચેડા પુ ી સા વી સાથે બાળકને જ મ પછી હરણ કરી િવ ાઓ
શીખવાડી તે જ સ ય કએ પાંચ જ મમાં િવ ાઓ સાધી પણ ન ફળી, છ વે ભાવે ફળી
પણ છ માસ શેષ આયુ હોવાથી તુ થયેલ રોિહણી િવ ાનો અ વીકાર કય . પછીના ૭માં
ભવમાં િવ ા લલાટ વારા વેશ પામી જે થી તે જ સ ય ક િ ને ધારી મહાદેવ કહેવાયા.
ભુવીરે કહેલ આગાહી મુજબે તેણે િવ ાધર કાલ સંદીપને તો માય જ, ઉપરાંત દંભી
િપતા પેઢાલને પણ મારી ના યો. છતાંય અંતરમાં ભુભિ ત વસેલી હોવાથી િવ ાધર
બની

ભુ વીર પાસે નાટયપૂ

કરી, સમ કતધારી તે જ સ ય ક આવતી ચોવીશીમાં

અગીયારમા તીથઁકર સુ ત નામે થઈ શાસન શોભાવશે.
(૫) સુલસની સૌ યતાઃ- દયામુ ત રુ કાળ ધારી કસાઈ

કાલસૌ રકને

યાં

જ

અ હસા મ
ે ી અદકેરા સુપુ સુલસનો જ મ અચંબો પામડનાર લાગે, પણ હકીકત છે .
િપતાના ઘાતકી ધંધાનો બિહ કાર કરી પ રવારને પણ િતબોધ પમાડવા પગ ઉપર કુહાડી
ફટકારી પોતાની વેદાનામાં ભાગ પડાવવા સૌને આમં ુ સુલસે ખાટકીનો ધંધો ખોટને
સાિબત કરી આ યો. અભયકુમારને િમ

બનાવી ચાંડાલવૃિ થી વેગળો રહી વયં તો

ધમભાિવત બ યો જ, સાથે પ રવારને પણ વાિસત બના યુ.ં
(૬) મં ી શા તુઃ- ધીર-ગંભીર અને શાસન મ
ે ી મં વરોમાં જે નું નામ અને કામ ગણાય
છે . તેઓએ

િત-વાસનાના િવકાર વમળના મળનો યાગ કરાવવા શા તુવસહી નામના

િજનમં દરની બાજુ માં જ વે યાને વશ થયેલ જૈ ન મુિનને નજરે દે યા હતા છતાં પણ
હલકા ચીતયા ન હતા. પ

િ પાત પછી મૌનની ભાષામાં જ મુિનરાજને મોહરા થી

ચેતવવા ઈશારો મા કય , જે મૌન મુિનવરને સદાય માટે સતાવી ગયુ.ં પોતાના પાપને

ણનાર છતાંય કશું ન કહેનાર મં ીરાજની મયાદા

ણી મુિન ીને ભારોભાર

થયો અને ાયિ ચત કયુ. ફરીવાર સંયમનો વીકાર આચાય હેમચં સૂ ર

ચાતાપ

મહારાજ પાસે

કરી તપ વડે કાયા ઓગાળીને િસ ધાચલ નું શર ં લીધું ને ગૃહ થ છતાંય શાંતુ મં ીને
મનોમન ગુ મા યા ૧૨ વષ પછીની મુલાકાત વખતે
ઠેર યાં યારે િવન મં ીએ પોતાની

યારે મુિ નરાજે મં ીને મહાન

તને સાવ તુ છ દશાવી સાધુ પદને જ મહાન ઠેર યું

હતુ.ં
(૭) આદશ પા ોઃ- િજનશાસનમાં આવા તો અનેક ગૃહ થોએ શાસનનું ગૌરવ
વધાયુ છે જે માં સોમચંદશેઠ, સવચંદશેઠ, ઉજમશી ફઈ, વસુમતી ભાવસાર, મોતીશા િે
વગેરન
ે ાં નામ કામ અવાચીન પા ો તરીકે પણ વણવાય છે . તેમજ ભરહેસરની સ ઝાયમાં
ગવાતા આદશ પુ ષછે .

ીઓના

વન-કવન પણ ઉ ચ માગ દશન કરાવે તેવા ઉમદા ર ા

