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જૈન ધમન ેલગતા સામા ય ાનન ેવધારતા અમકૂ નોની યાદી 
 

ન-૧. આપણ ેકોણ છીએ ? 

ઉ ર-૧. આપણે ત ેઆય છીએ ને ધમ જૈન છીએ. 
ન-૨. આય કોન ેકહવેાય ? 

ઉ ર-૨. જે આ મા, પરલોક, પુ ય, પાપ આ દની અડગ ધાવાળા હોય, પાપથી 
ડરીન ેચાલે અને પુ યકાય  કયા વગર રહ ેન હ તનેે 'આય' કહવેાય છે. 

ન-૩. હદ ુકોન ેકહવેાય ? 

ઉ ર-૩. હસાથી જેનુ ંમન દુભાય તનેે ' હદુ' કહેવાય. 
ન-૪. જૈન કોન ેકહવેાય? 

ઉ ર-૪. ી િજને વરદેવની સવ આ ાઓનો દયથી વીકાર કર,ે પાળવા જેવી 
માન ેઅને યથાશિ ત પાળે. જેટલી આ ા પળાય તેનો આનદં માને અન ે
જે આ ા ન પળાય તેનું દયમાં દુઃખ રાખે તેને      'જૈન' કહેવાય. 

 અથવા જે િજને વરદેવનો ભ ત કે અનુયાયી હોય તેને 'જૈન' કહવેાય. 
ન-૫. લોક કેટલા છે? 

ઉ ર-૫. ઊ વલોક, મ યલોક અને અધોલોક - આ ણ લોક છે. 
ન-૬. આપણ ેકયા લોકમા ંવસીએ છીએ? 

ઉ ર-૬. આપણે મ યલોકમાં વસીએ છીએ. 
ન-૭. િતયચ વો કોન ેકહવેાય? 

ઉ ર-૭. દેવ, મનુ ય અને નારક િસવાયના બાકીના બધા એટલે પૃ વીકાય, અ કાય, 
તેઉકાય, વાઉકાય, વન પિતકાય, બેઈિ ય, તઈેિ ય, ચઉ રિ ય તેમ જ 
પશુ-પંખી, સાપ, નોિળયા, દર, િખસકોલી, ગરોળી, માછલા,ં મગરમ છ 



વગેર ેપંચેિ ય વોને 'િતયચ વો' કહ ેછે. અથવા અહ  મનુ યલોકમા ં
મનુ ય િસવાયના જેટલા વ છે તે બધાન 'િતયચના વ' કહવેાય છે. 

ન-૮. મ યલોકમા ં વીપ-સમુ ો કટેલા છે? 

ઉ ર-૮. મ યલોકમાં વીપો અને સમુ ો અસં ય છે. 
ન-૯. મનુ યોની વસિત કટેલા વીપમા ંછે? 

ઉ ર-૯. મનુ યોની વસિત જંબૂ વીપ, ઘાતકીખંડ અને અધ  પુ કરવર વીપ - આ 
અઢી વીપમાં જ છે. 

ન-૧૦. પહલેા અન ેછે લા ંસમુ નુ ંનામ શુ ંછે? 

ઉ ર-૧૦. પહેલા સમુ નુ ં નામ લવણસમુ  અન ે છે લા સમુ નું નામ 
વયંભૂરમણસમુ  છે. 

ન-૧૧. અઢી વીપમાથંી કયા વીપમા ંઆપણ ેવસીએ છીએ? 

ઉ ર-૧૧. આપણે સૌથી મ યમાં આવેલા જંબૂ વીપ નામના વીપમાં વસીએ છીએ. 
ન-૧૨. જેના ઉપર આપણ ેવસીએ છીએ ત ેજંબૂ વીપની પૃ વી કવેી છે? 

ઉ ર-૧૨. જેના ઉપર આપણે વસીએ છીએ તે જંબૂ વીપની પૃ વી ગોળ છે. 
ન-૧૩. ે  કોન ેકહવેાય? 

ઉ ર-૧૩. જે ભૂિમ ઉપર મનુ યોના ંજ મ-મરણ થાય છે તે ભૂિમન ે' ે ' કહ ેછે. 
ન-૧૪. આપણ ે યા ે મા ંવસીએ છીએ? 

ઉ ર-૧૪. આપણે જંબૂ વીપમાં આવેલા ભરત ે માં વસીએ છીએ. 
ન-૧૫. ભરત ે મા ંકટેલા ખંડ છે? 

ઉ ર-૧૫. ભરત ે માં છ ખંડ છે. 
ન-૧૬. ભરત ે ની મ યમાં કયો પવત છે અન ેત ેકટેલો ચો છે? 

ઉ ર-૧૬. ભરત ે ની મ યમાં વતૈાઢય નામનો પવત છે અન ેતે ૨૫ જોજન ચો 
છે. 

ન-૧૭. વતૈાઢયપવત ઉપર કોણ વસ ેછે? 



ઉ ર-૧૭.  વૈતાઢયપવત ઉપર િવ ાધર મનુ યો વસે છે. 
ન-૧૮. મરેપૃવત યાં આવલેો છે અન ેત ેકટેલો ચો છે? 

ઉ ર-૧૮. મે પવત આપણા જંબૂ વીપના મ યભાગમા ં આવલેો છે અને તે એક 
લાખ જોજન ચો છે. 

ન-૧૯. મહાિવદહે ે  યાં આવલેુ ંછે? 

ઉ ર-૧૯. મહાિવદેહ ે  મે પવતની આસપાસ પૂવ-પિ ચમ દશામાં આવેલું છે. 
ન-૨૦. આપણા જંબૂ વીપના મહાિવદહે ે મા ંહાલમા ંકયા નામના કટેલા તીથકર 

િવચર ેછે? 

ઉ ર-૨૦. આપણા જંબૂ વીપના મહાિવદેહ ે માં હાલમાં સીમંધર વામી, 
યુગમંધરા વામી, બાહુ વામી અને સબુાહુ વામી નામના ચાર તીથકર 
િવચરે છે. 

ન-૨૧. મ યલોકમા ં(તી છાલોકમા)ં સયૂ-ચં  કટેલા છે? 

ઉ ર-૨૧. મ યલોકમાં સૂય-ચં  અસં ય છે. 
ન-૨૨. આપણા જંબૂ વીપમા ંસયૂ-ચં  કટેલા છે? 

ઉ ર-૨૨. આપણા જંબૂ વીપમાં બે સૂય અન ેબે ચં  છે. 
ન-૨૩. આપણ ેકયા કાળમા ં વીએ છીએ? 

ઉ ર-૨૩. આપણે અવસ પણીકાળના પાંચમાં આરામાં વીએ છીએ. 
ન-૨૪. આપણો આ મા કવેો છે? 

ઉ ર-૨૪. આપણો આ મા અસલમાં િનરંજન, િનરાકાર, અરૃપી, અનતં ાનમય, 
અનંતદશનમય, અનતંચા ર મય, અનંતવીયમય છે. ચૈત ય વરૃપ છે, 
શરીરથી જુદો છે, પણ કમના સંયોગથી અ યાર ે દેહ ધારણ કરીને દેહની 
સાથે એકમેક થઈન ે દહેમાં પુરાઈન ે રહલેો છે. પોતે જે દેહમા ં પરુાઈન ે
રહલેો છે, તે દેહ માણ છે. કીડીના શરીરમાં કીડી જેવડો અને હાથીના 



શરીરમાં હાથી જેવડો છે. વધેલા વાળ અને વધેલા નખમાં હોતો નથી. તે 
િસવાય દેહમાં યાપીન ેરહલેો છે. 

ન-૨૫. આપણન ેસખુઃદઃુખ આપનાર કોણ છે? 

ઉ ર-૨૫ આપણને સુખ-દુઃખ આપનાર આપ ં પુ યકમ છે. પૂવજ મોમા ંધમકાય  
કરીને તે આપણા જ આ માએ બાંધેલું છે. આપણને દુઃખ આપનાર 
આપ ં પાપકમ છે. પૂવજ મોમા ંપાપકમ  કરીને તે આપણા જ આ માએ 
બાંધેલું છે. આપણા જ આ માએ બાંધેલા ંશુભ-અશુભ કમના ંસારાં-નરસા ં
ફળ આપણે ભોગવીએ છીએ. બીજંુ બધંુ િનિમ મા  છે. આપણા સુખમાં 
િનિમ  બનનારા સૌને આપણે જશ આપવો જોઈએ, પણ આપણા ઉપર 
આવલેા દુઃખમાં આપણા આ મા િસવાય બી  કોઈન ેદોિષત ગણાય નિહ. 

ન-૨૬. સસંાર કોન ેકહવેાય? 

ઉ ર-૨૬. દેવગિત, મનુ યગિત, િતયચગિત અને નરકગિત આ ચારેય ગિતન ેસસંાર 
કહ ેછે. 

ન-૨૭. સસંાર કવેો છે? 

ઉ ર-૨૭. (ચાર ગિતરપૃ) સંસાર અસાર, પાપમય અને દુઃખમય છે. જ મ-જરા-
મરણના ંદુઃખોથી તેમ જ આિધ- યાિધ-ઉપાિધથી ભરેલો છે. રહેવા જેવો 
અને ભોગવવા જેવો નથી, પણ છોડવા જેવો છે. 

ન-૨૮. જૈનધમનુ ંમુ યસૂ  કયુ ંછે અન ેતનેો અથ શો છે? 

ઉ ર-૨૮. 'આણાએ ધ મો' એ ધામાગનુ ં મુ યસૂ  છે. િજને વરદેવની આ ાનુ ં
પાલન કરવાથી ધમ થાય છે- એ તેનો અથ છે.  

ન-૨૯. જયણા એટલ ેશુ?ં 

ઉ ર-૨૯. બોલવું-ચાલવુ,ં ખાવું-પીવુ,ં ઊઠવુ-ંબસેવું, હરવું-ફરવું વગેરે સવ કાય  કરતી 
વખતે કોઈ પણ વ મરી ન ય - દુઃખી ન થાય તેની કાળ  રાખીન,ે 



સવ વોની ર ા કરવાનો ય ન કરવો તનેું નામ જયણા છે. 'જયણાએ 
ધ મો' એ યામાગનુ ંમુ યસૂ  છે. 

ન-૩૦. 'અ હસા પરમો ધમઃ' એટલ ેશંુ? 

ઉ ર-૩૦. 'અ હસા પરમો ધમઃ' એટલે િજને વરદેવોએ બતાવલેી અ હસા એ ે  
ધમ છે. 

ન-૩૧. સ યગ ્ ાન કોન ેકહવેાય? 

ઉ ર-૩૧. જે ત વ જેવા વરૃપે હોય તવેા જ વરપૃ ે હોય તેવા જ વરપૃે તનેો 
સં ેપથી કે િવ તારથી બોધ થાય તનેે 'સ યગ્ ાન' કહે છે. અથવા જે 
ાનથી આ મ ેમ ગે અને જડ ેમ ટળે તને ે 'સ યગ્ ાન' કહ ે છે, 

અથવા જે ાનથી સંસાર યે િવરાગ અને મો  યે િચ પેદા થાય તેન ે
'સ યગ્ ાન' કહે છે. 

ન-૩૨. ાનનુ ંસાચ ુફળ શુ ંછે? 

ઉ ર-૩૨. સવ પાપનો અને પાપથી ભરેલા સંસારનો યાગ કરવાની બુિ ધ પદેા થવી, 
એ જ ાનનું ફળ છે. 

ન-૩૩. કપાળમા ંિતલક શા માટ ેકરાય છે? 

ઉ ર-૩૩. 'હુ ં િજને વરની આ ા મ તક ે ચડાવું છંુ' એવી ભાવનાપૂવક કપાળમા ં
િતલક કરાય છે. જૈનોએ િતલક રોજ અવ ય કરવું જોઈએ અને આખો 
દવસ રાખવું જોઈએ. 

ન-૩૪. સિચ  એટલ ેશુ?ં 

ઉ ર-૩૪. સિચ  એટલે સચેતન અથાત્ વવાળંુ. 
ન-૩૫. અિચ  એટલ ેશુ?ં 

ઉ ર-૩૫. અિચ  એટલે અચતેન અથાત્ વ વગરનુ.ં 
ન-૩૬. ભ યા મ કોને કહવેાય અન ેમો  કોણ ય? 



ઉ ર-૩૬. મો  પામવાની લાયકાતવાળા વને 'ભ યા મા' કહ ેછે. િજને વરદેવોએ 
બતાવેલા સાધુપણાને કે ચા ર ધમન ેપામનારા ભ ય મનુ યો જ મો માં 
જઈ શકે છે. 

ન-૩૭. અભ યા મા કોન ેકહવેાય? 

ઉ ર-૩૭. મો ની ધાના અભાવે મો  પામવાની લાયકાત વગરના વને 
'અભ યા મા' કહે છે. 

ન-૩૮. વા યાય એટલ ેશુ?ં 

◌ઉુ ર-૩૮. વા યાય એટલ ે ાન- યાનમા ંરમણતા. 
ન-૩૯. િતિવહાર એટલ ેશુ?ં 

ઉ ર-૩૯. પાણી િસવાયના ણ કારના આહારના યાગનુ ંપ ચ ખાણ કરવુ ં તનેે 
'િતિવહાર' કહ ેછે. (આયંિબલ, એકાસ  ંઅને બીજંુ બીયાસ ં કરી લીધા 
પછી મુખશુિ ધ કરીને આ પ ચ ખાણ કરવું જોઈએ અથવા ધારી લેવું 
જોઈએ.) 

ન-૪૦. ચઉિવહાર એટલ ેશુ?ં 

ઉ ર-૪૦. ચારેય કારના આહારના યાગનુ ંપ ચ ખાણ કરવુ ંતેને 'ચઉિવહાર' કહ ે
છે. 

ન-૪૧. પાણાહાર એટલ ેશુ?ં 

ઉ ર-૪૧. પાણી વરપૃ આહારના યાગનુ ંપ ચ ખાણ કરવુ ંતેને 'પાણાહાર' કહ ે છે. 
જેમણ ે િતિવહાર ઉપવાસ, આયંિબલ, િનિવ, એકાસ  ં કે િબયાસ ં કયુ 
હોય તઓે પાણી ચૂક યા પછી આ પ ચ ખાણ કર ેછે. 

ન-૪૨. 'િમ છા િમ દુ કડ'ં એટલ ેશુ?ં 

ઉ ર-૪૨. 'મા  ંપાપ િમ યા થાવ' - આ 'િમ છા િમ દુ કડ'ંનો અથ છે. પરંતુ ભાવાથ 
એ છે કે મ ભૂલ કરી છે, તનેો હુ ંપ ચા ાપ ક ં છંુ. હવે પછી એવી ભૂલ 



નહ  ક ં. અથવા હુ ંઅપરાધી છંુ. મારો અપરાધ કબૂલ કરીને અને હવે 
પછી અપરાધ નહી કરવાની ભાવના રાખીને હુ ંતમારી મા માગંુ છંુ. 

ન-૪૩. બાળકોએ પાઠશાળામા ંભણવા કવેી રીત ેઅવાય? 

ઉ ર-૪૩. મુખશુિ ધ કરીન ેતેમ જ હાથ, પગ, મોઢંુ ધોઈ, વાળ ઓળી, સુંદર, વ છ 
યો ય અને પૂણ વેશ પહેરીન ેબાળકોએ પાઠશાળામાં ભણવા અવાય. પણ 
ઠા મોઢ ેતેમ જ ગંદી-ગોબરી હાલતમા,ં વાળ ઓ યા િવના અને ઉ ભટ 

વેશ ધારણ કરીન ેકે અપૂરતા વ ો પહેરીન ેઅવાય નિહ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 


