
જૈન દશનનો કમવાદ 

 જૈન ધમ એટલ ે ી િજને વર ભગવાન ેબતાવલેો ધમ. જૈન ધમના બી  નામો દયાધમ, 
યા વાદધમ, અહતદશન, કમવાદ વગેર ેછે. તેમાં કમવાદ ઉપર જૈનધમમાં ઘ  ંસમ યુ ંછે. 

 િજનશાસનની આ િવ વન ેઅ ભૂત દને છે. ''કમ િવ ા◌ાન'' સમ  િવ વમાં જે કાંઈ ઘટના 
બની છે. ક ેભિવ યમાં બનવાની છે ત ેબધામાં કારણ ઈ વર નથી પણ કમ છે. ઈ વર ેતો જગત 
જેવુ ંછે તેવુ ંબતા યુ ંછે-પણ બના યુ ંનથી. જગતનુ ંસંચાલન ઈ વર નિહ પણ કમ કર ેછે. તે ક યુટર 
જેવું છે. ક યટુરની જેમ ત ેકમ પોતાનું ગિણત કરે જ રાખ ેછે. લોકો તેવા કાય અનસુાર લોકોન ે
સુખ-દુઃખા દ આ યા કર ેછે. 
 કમ આ જગતમાં છે ? આવો ન ઘણાન ેથાય છે. તનેો જવાબ છે કે હા... કમ છે. કેમ ક ે
જગતમાં એક સખુી તો બીજો દુઃખી એક પૈસાદાર અન ેબી  ગરીબ, એક જ મથી અંધ અન ે
બીજો જ મથી દખેતો,  કોઈ જ મથી િભખારી તો બીજો ગભ ીમંત અર!ે' એક જ માતા-િપતાના 
સંતાનોમાં એક બુિ ધશાળી અન ેબીજો બુિ ધ વગરનો. એક રૃપાળો અન ેબીજો કદરૃપો. આવા 
આવા અનેક તના ભદેો અન ેફેરફારો જગતમાં જોવા મળે છે. આ બધાનુ ંકારણ શંુ ? ભગવાન 
આવુ ંકર ેછે ? ના, ના, ભગવાન તો કટેલા દયાળુ અન ે ેમાળ હોય ! વળી અનતં શિ તવાળા હોય 
છે. 
 જો ભગવાનન ેકરવાનુ ંહોય તો ત ેબધાન ેસરખા (સમાન) જ બનાવ ેન ે? પણ આ જગતમાં 
બધા સરખા નથી જ. તો પછી આમ થવાનુ ંકારણ શંુ ? એનો ખરો જવાબ એ છે ક ે વોના 
પૂવભવના કમ ના માણ ેત ેતે વો સખુ દુઃખ વગેર ેપામે છે. 
 કમની યા યા :- કોઈપણ કાય કરો. અન ેએન ે ''હું ક  ંછંુ'' એવો આધાર આપે તે કમની 
યા યા ''હુ ંક  ંછંુ'' એવુ ંક ુ ંએટલ ેકમ બા યું. 

 હવ ે ન એ થાય છે ક ેકમ શેનાથી બંધાય છે ? ''હું ક  ંછંુ'' એ કતાભાવ છે. કર ેછે બીજો 
કોઈન,ે આરોપ કર ેછે ક ે''મ આ કાય કયુ'' એ કતાભાવથી કમ બંધાય છે. કમ તમે કરતાં નથી છતાંય 
તમે માનો છો કે ''હું ક  ંછંુ'' તેથી કમ બંધાય છે. વેદાંતમાં પણ કમનો િસ ધાંત રહલેો છે. કૃ ણ 
ભગવાને પણ ગીતામાં ક ુ ંછે ક ે-  



 તુ ંતા  ંકમ (કાય) કય , ફળની અપે ા રાખીશ નિહ. દરેકન ેકમ માણ ેફળ મળે છે. 
આપણન ેગમે ત ેકહ ેએ કમનો િસ ધાંત છે. આખુ ંજગત કમના િસ ધાંત પર જ છે. 
 કેટલીયવાર એવુ ંબન ેછે ક ેરાત દવસ વાંચ વાંચ કરવા છતાં કોઈ િવ ાથ  નાપાસ થઈ ય 
છે. અન ેકોઈ િવ ાથ  થોડી જ મહનેત કરીન ેપાસ થઈ ય છે. વાંચવાનો પુરષૃાથ કરવા છતાં તે 
િવ ાથ  નાપાસ કેમ થયો ? કોઈવાર દદ ન ે વાડવા ડો ટર ખબૂ ય ન કરે છતાં મરી ય છે. તેનુ ં
કારણ શંુ ? આ બધાનો જવાબ છે તે વનું તેવુ ંકમ.  
 આમ જગતના તમામ સચંાલનની પાછળ જુદા - જુદા  વોમાં સખુ - દઃુખ, રોગ-
આરો ય, હષ-શોક વગેર ેપામે છે. આ કમ ન ેતે વોએ પોત પોતાના પૂવના ભવોમાં બાંધલેા હોય 
છે. આ ભવમાં ત ેકમ  ઉદયમાં આવતા પોતાના વભાવ માણે સા ં ક ેખરાબ ફળ આપ ેછે. શુભ 
કમનું ફળ મળે એટલ ે વ સખુી થાય છે. અશુભ કમનુ ંફળ મળે એટલ ે વ દુઃખી થાય છે. 
 આ ભવમાં આપણે જેવાં કામો કરીશંુ સારા કે ખરાબ તે માણે કમ  બંધાશે અન ેતે કમ નો 
ઉદય યાર ેથશે ( ાયઃ આગામી ભવોમાં જ થાય) યાર ેસખુ : દઃુખ વગેર ેઆપણ ેભોગવવા પડશે 
જ. માટ ેજ આપણ ેખરાબ કાય  ન જ કરવા જોઈએ અન ેસાર કાય  હંમેશા કરવા જોઈએ. 
કમબંધન કોન ેકહ ેછે આ માન ે? દેહન ે? દેહ  એ જ કમ છે. પછી બીજંુ બંધન યાંથી હોય ? 
આ મા છૂટો છે. વતં  છે. િવશેષ - ભાવથી જ આ અહંકાર ઊભો થાય છે ન ેતે કમ બાંધે છે, ન ે
ત ેજ કમ ભોગવ ેછે. કમ એ સયંોગ છે. ન ેિવયોગી એનો વભાવ છે. આ મા અન ેકમની વ ચે 
કતારપૃી આંકડો ના હોય તો બેઉ છુટા પડી ય. આ મા આ માની જ યાએ અન ે કમ કમની 
જ યાએ છુટા પડી ય. મનુ યનો અહંકાર તનેે તનેા કમ  બાંધવા ેરાય છે. 
 કમ  એક ક ેઅનકે હોય છે. બધાં કમ  છે તે આ એક જ જ મમાં ભોગવાતાં નથી યાં સુધી 
કમ  પરૂા ના થાય યાં સુધી જ મલેવા પડતા હોય છે. આ જ મમા કરેલા કમનુ ંફળ પણ આપણ ે
ભોગવવાનુ ંહોય છે. કમની થીયરી આવુ ંકહ ેછે ક ેખોટુ ંકરતી વખત ેઅંતર ભાવ ફરી ય તો તવેું 
કમ બંધાય. ને ખોટુ ંકરે ને ઉપરથી રા  થાય તો નવું કમ મજબુત થાય  અન ેપછી તનેે ભોગ ય ે
છૂટકો. 



 કમના કારમાં ગયા ભવમાં ખાઈ પીને મઝા કરવી છે. એવા કમ બાંધીન ેલા યો ત ેસંિચત 
કમ. ત ેસૂ મમાં ટોકમાં હોય છે. ત ેફળ આવતાં સ મુખ થાય યાર ેજંક ડ(કચરો) ખાવા રેાય 
અન ેખાઈ નાખ ેતે ાર ધ કમ અન ેએનુ ંપાછંુ ફળ આવ ેએટલ ેક ેઈફે ટ આવ ેક ેએન ેમરડો થઈ 
ય માંદો પડ ેએ યામણ કમ-કમબીજ ગયા ભવમાં વાવ ેછે ત ેકમનુ ંફળ આ ભવમાં આવ ેછે 
યાર ે ન થાય-ક ેએ ફળ કોણ આપ ેછે ? ''ભગવાન''ના એ કુદરત આપ ેછે. એન ેદાદાભગવાન 
જેવી યિ તએ '' યિવ થત શિ ત'' કદી છે. 
કમ  તો જડ છે. ચતેન નથી. જડ કમ  આ માન ેચોટયુ ંહોતુ ંનથી, યાં સુધી તે કામણ રજકણો 
ઓળખાય છે. યાર ેતે કામણ રજકણો આ માન ેચ ટ ેછે યારે ત ેકમ તરીકે ઓળખાય છે.  
કમ  વેશ વારા :-    
(૧) િમ યા વ :- દયમાં સ ય યનેા પ પાતનો અભાવ. 
(૨) અિવરિત  :- વનમાં સ યના વંત આચરણનો અભાવ. 
(૩) કષાય  :- વા મામાં ઉ પ ન થતાં આ તંદરુ ત ખળભળાટ. 
(૪) યોગ  :- મન - વચન અન ેકાયાની વૃિ ઓ. 
 આપણા આ માના મુ ય આઠગુણો છે. તને ેઢાંકી દતેાં કમ  આઠ છે. જે આ માન ેસંસારમાં 
રખડાવે છે. આપણો આ મા અનતં અન ેઅ ય (કદી નાશ ન પામે તેવો) આઠ - આઠ ગુણોનો 
વામી છે. પરતંુ એ ગુણોન ેઆઠ કારનાં કમ એ ઢાંકી દીધા છે. અન ેએના કારણ ેસંસારમાં રખડીએ 

- રઝળીએ છીએ. ખૂબ દઃુખ અન ેસખુ ભોગવીએ છીએ. પુ યકમ અન ેપાપકમ પણ કમનુ ં કાર 
છે. બી ન ેસખુ આપવાનો ભાવ કય  એનાથી જે કમ  જે કમ બંધાય ત ેપુ યકમ અન ે દઃુખ 
આપવામાં ભાવ કય  એનાથી પાપ બંધાય. 
કમ ના આઠ કાર 
૧. ાનાવરણીય કમ :- આ કમ આ માના ગુણન ેરોકે છે. અન ેઅ ા◌ાન અથવા અવળંુ ાન આપ ે
છે. ણે આખં ેપાટા બાં યા ન હોય તવેો વને બનાવી દ ેછે. 
૨. દશનાવરણીયકમ :- આ કમ આ માના દશન ગુણન ેરોક ેછે. અન ેઆંધળાપ  ંતથા ઘ વગેર ે
આપ ેછે. ણ ે વારપાળે રા ના (ભગવાનના) દશન કરતાં રોકી ન રા યો હોય! 



૩. વેદનીય કમ :- આ કમ આ માના િનરાબાધ સખુન ેરોકે છે. અન ે વન ેસંસારમાં સુખ - દખુ 
આપ ેછે. ણ ેમધથી લેપલેી તલવાર તલવાર ચાટો યાં મધનુ ંજરાક સખુ પણ તલવારની ધાર 
ભ જ કાપી નાંખ.ે 

૪. મોહનીય કમ :- આ કમ આ માની સાચી સમજ િવસરાવી દ ેછે. ધા પાટે ચડાવી દ ેછે. સા ં 
ને સુંદર ખરાબ લગાડ ેઅન ેખરાબન ેસા ં લગાડ.ે ણ ેદારૃ ડયા જેવી દુદશા ! દાર ૃપીધલેાન ેજેમ 
સારા કે નરસાનું ભાન જ ના હોય એવી દશા! 
૫. આયુ ય :- આ કમ આ માન ેમો  જેવી અ ય િ થિત ન આપ.ે સસંારમાં જ માવ.ે વન આપ ે
અન ેઅંત ેમરણ આપ.ે ણ ેજેલર ેપગમાં બાંધલેી બેડી આપ ં ધાય ુકશંુ ન થવા દ ેજેલરના હુકમ 
માણે ચાલવાનુ.ં 
૬. નામ :- આ કમ આ માની અવ થાન ેરોકે છે. અનંત દેવ મનુ ય વગેર ેગિત આપ,ે શરીર આપ,ે 
ઈિ યો આપે, ણ ેિચ કાર દોરલેા િચ  જેવી દશા આઠ કમ માં સૌથી વધારે પેટા કારો નામ 
કમના છે. (૧) િતમદ (૨) કુળમદ (૩) બી ની નદા (૪) વ શંસા (૫) ધમ જનોની હાંસી 
(૬) દુગંછા કરવી.  
(૭) ગો  :- આ કમ આ માના અગુર-ૃલઘુપણાન ેરોકે અન ેસસંારમાં ઉ ચકુળ આપ.ે નીચકુળ આપે. 
ણ ેકુભંાર ેબનાવલેા ઘડા. કોઈમાં દૂધ ભરાય તો કોઈમાં દારૃય ેભરાય. 

(૮) અંતરાય :- આ કમ આ માના અનતંવીય (પરા મ) ને રોક ેઅન ે વને કપૃણ બનાવ,ે િભખારી 
બનાવે, નબળો - દુબળો બનાવ.ે આ તો રા ના ભંડારી જેવુ.ં રા ન ેબી ન ેઆપવાની લાખ 
ઈ છા હોય છતાં ભડંારી ધાર ેતો ધન આપવામાં અંતરાય કરે. 
આ આઠ કમ માં (૧) ાનાવરણીય (૨) દશનાવરણીય (૩) મોહનીય અન ે(૪) અંતરાય કમ આ 
ચાર ઘાતી કમ કહેવાય છે. કારણ ક ેચાર કમ  આ માની િનમળતા ઉપર અથાત ્આ માના અનંત 
ાન, અનતંદશન, વીતરાગતા વગેર ેમૂળ ગુણો ઉપર જ સીધો હુમલો કરે છે.  
યાર ે(૧) વેદનીય (૨) આયુ ય (૩) નામ અન ે(૪) ગો  આ ચાર કમ  અઘાતી છે. કારણ ક ેઆ 

ચાર કમ  આ માના ગુણો ઉપર સીધો હુમલો નથી કરતાં પરતં ુચાર ઘાતી કમ ના કામમાં સહાય 
કરનાર છે. 



કમ બાંધવાથી માંડીન ેકમ ઉદયમાં આવ ે યાં સુધી આપણા આ માના જુદા જુદા પુરષૃાથ  વારા ત ે
કમ સબંંધમાં જે જે પ રિ થિતનું િનમાણ થાય છે. તે આઠ કારણો પોતાનો ભાગ ભજવ ેછે. 
(૧) બંધન કરણ :- આ મા પોત ેરાગ ક ે વષે િવષય ક ેકષાય મત ક ેમમતા, નદા ક ેઈષા વગેર ે
દોષોના સવેનથી કમ  બાંધ ેછે. ત ેકમબંધમાં ભાગ ભજવ ેછે. 
(૨) સં મણકરણ :- બધંાઈ ગયેલા કમના વભાવમાં આ માના જે અ યવસાયથી પ રવતન આવ ે
તે અ યવસાય સં મણકરણ કહેવાય છે. 
(૩) ઉદીરણા કરણ :- જે કમ  શાંિતકાળ ચાલી ર ો છે. તેનો શાંિતકાળ પૂણ થતાં પહલેાં જ તરત 
ઉદયમાં લાવીન ેતે કમ નો વહલેો અનભુવ કરાવ ેછે તને ેઉદીરણાકરણ કહવેાય છે. 
(૪) ઉ વતનાકરણ :- આ મામાં યેક સમય ેજુદા - જુદા ભાવો પેદા થાય છે. તેમાંના કેટલાક 
ભાવો એવા છે ક ેજે શાંિતકાળમાં રહલેા કમ ના સમયમાં અન ેતનેી તી તામાં વધારો કરવાનુ ંકામ 
કરે છે તને ેઉ વતનાકરણ કહ ેછે. 
(૫) અપવતના કરણ :- દરેક ધમકાય કયા પછી પોત ેકરલેા ત ેસુદંર સકુૃિતની વારવંાર હાð દક 
અનુમોદનના કરવી જોઈએ. અન ેભલૂ થઈ ગઈ હોય તો ગુરૃભગવંત પાસ ેતનેી આલોચના કરીને 
ાયિ ચત કરી લેવુ ંજોઈએ. અન ેફરી પાપ ન કરવાનો તી  સંક પ ફરી પાપ ન કરવાનો તી  સંક પ 
કરવો જોઈએ. શાિ તકાળ એટલ ેગો ડન પી રયડ ચાલતો હોય  જે સમય દર યાન પરુૃષાથ કરીન ે
આ મા બાંધલેા કમ માં ધરખમ ફેરફાર કરી શકવાની શ યતા ધરાવે છે. તેન ેઅપવતનાકરણ કમ 
ગણાય છે. 
(૬) ઉપશમનાકરણ :- કમ ના શાંિતકાળ દર યાન આ માના અ યવસાયો  માણ ેતેમાં ફરેફાર થાય 
તેવી પ રિ થિત પેદા કર ેઅન ેતનેા સમય કે તી તામાં કદાચ ઘટાડો ક ેવધારો ફેરફાર થઈ શક ેપણ ત ે
િસવાય તેમાં અ ય કોઈ ફરેફાર થઈ શક ેનહ  તેન ેઉપશમનાકરણ કહેવાય. 
(૭) િનયિતકરણ :- બધંાતી વખતે કે બંધાય ગયા પછી તનેા શાંિતકાળ દર યાન આ મામાં એવા 
કારના ભાવો પેદા થાય છે ક ેજેના કારણ ેત ેકમના સમય અન ેતી તામાં વધારો ક ેઘટાડો થઈ શક ે
પણ તનેા વભાવમાં હવે સં મણ કરણથી કોઈ ફેરફાર થઈ શક ેનહ . 



(૮) િનકાિચત કરણ :- કરલેા કમ  તો ભોગવવા જ પડ ેભોગ યા િવના તો કમ ના છૂટ.ે આવું જે 
કાંઈ સંભળાય છે ત ેિનકાિચત કમ ગણાય. 
 અઢારમાં િ પુ  વાસુદવે તરીકનેા ભવમાં તેમણે સગંીતના સરૂો બંધન કરનાર શ યાપાલકના 
કાનમાં ધગધગતુ ંસીસ ુતી  દુ ભાવથી નખંા યુ ંતો તે વખતે િનકાિચત કમ બંધાયુ.ં પછીની તેમની 
સાધનાઓએ તેમાં કાંઈ ફરેફાર ન કય . છે લા ભવમાં ત ેિનકાિચત કમ ફરેફાર ન કય . છે લા ભવમા 
તે િનકાિચત કમ ઉદયમાં આ યુ ંજ અન ે ભવુીરના કાનમાં ખીલા ભ કાયા. 
 જૈન ધમના કમ ાન સમ ય ય પછી આપણ ને આપણા કમ  માણ ેજ ફળ મળે છે. 
તેના વતા ગતા ઘણા ઉદાહરણ જોવા મળે છે. જેવા ક ેભગવાન મહાવીરન ેપણ તેનામાં કમ 
માણ ેગૌશાળે પણ ભગવાન મહાવીરના કાનમાં ખી લાં ઠો યાં હતાં. ેિણકરા  ભગવાનના 
ભ ત હતા માટ ેકાંઈ નરકમાં ગયા નથી પણ પાપની શંસાએ તેમને નરકમાં મોક યા હતા. મયણા 
સુંદરીને પણ તેના િપતાએ કો ઢયા પિતસાથ ેલ ન કરવુ ંપડયું હતુ.ં 
 માટ ેજ પાપ કરતી વખતે પણ સાવધાન રહવેું જરરૃી છે. ખાતી વખત ેભોજનની, પહરેતી 
વખતે વ ોની, મોજશોખ કરતી વખત ેમળેલી તે ચીજોની ભલૂમાંય શંસા ન થઈ ય તેની 
કાળ  રાખવી. ખંઘક મુિનવર ેપવૂના ભવમાં ચીભડાની છાલ ઉતારીને તનેી શંસા કરી તો પછીના 
ભવમાં સાધુ બ યા તોય ચામડી ઉતરાઈ. તે વાત કદીય ભલુવી નહ . આમ સા  ંકે ખરાબ કોઈપણ 
કાય કરતી વખતે મનમાં જુદા - જુદા કારનો ભાવાવેશ હોય છે. જેના મનમાં જેવો ભાવ હોય ત ે
માણે તે વખત ેમનમાં જેવો ભાવ હોય તે માણે તે વખત ેઆભાન ેચ ટતા કમા ઓનો કાર 
ન કી થાય છે. 
 જૈન ધમનો કમવાદ એ ભ ય પુરષૃાથવાદ છે. વાતવાતમાં ''કમમાં લ યુ ં હોય તે જ 
પુરૃષાથવાદ છે.'' વાત વાતમાં''કમમાં લ યુ ંહોય તે જ થાય'' એવી િનિ યતાની વાત કરતો વાદ 
નથી. જૈન ધમનો કમવાદ તો આપણન ે વન વવાની સાચી કળા શીખવ ે છે. દઃુખમાંથી 
બચવાનો અન ેસખુ પામવાનો ર તો બતાવ ેછે. િવનાશની ખાઈમાંથી નીકળીન ેિવકાસના એવરે ટ 
િશખરન ેસર કરવામાં સહાય કર ેછે. કમવાદ આપણન ેશીખવ ેછે કે ''હે આ મા તાર ેગભરાવવાની 
કે મંુઝાવવાની જરાય જરરૃ નથી. યાં સુધી બંધાયેલા કમા ઓનો શાંિતકાળ ચાલ ેછે યાં સુધી 



બા  તારા હાથમાં છે. પરતં ુધાર ેતેવુ ંતા  ંભાિવ િનમાણ કરી શકીશ તારા વનનાં ભા યિવધાતા 
તુ ંપોત ેછે. આમ કમવાદ ખરાબ કામ કરનારી થઈ ગયેલી ઘણી બધી ભલૂોન ેધોઈ નાંખવાનો અન ે
ઘ  ંસુદંર સ ભા ય પામવાનો સરળ ર તો બતાવ ેછે. આમ જૈન શાસનનો કમવાદ કહ ેછે. ''સારા 
કમા ઓના શાંિતકાળમાં થતી આ માની એકાદભલૂ વનની ધરખમ કમાણીન ેધૂળમાં ભેળવી દ ે
છે. જૈન શાસનનાં કમવાદન ેબરોબર સમ ન ેસદાચારના પંથ ે યાસ કરવાનું, સ ગુરૃની સેવામાં 
પરાયણ રહવેાનુ ંપરમા માની ભાવભરી ભિ ત કરવાની સવ વો સુખી થાય તવેી સતત ભાવના 
ભાવવાની. જેણ ે જૈન ધમ પચાવી યો તે તેનુ ં વન સાથક કરી ણે છે. જૈન ધમ આમ 
િવ ાનની સાથે ચાલતો ધમ છે. અન ેતેમાં રહલેો કમવાદ તે તો ાંડનુ ંરહ ય સમ ઈ ય છે. 

-: સમા ત :- 
 


