
જૈન ધમના સાત ે ો અન ેતનેી સમજ 

 જૈન ધમમાં સાત કારનાં ે ો બતા યા છે. કહેવાય છે કે જૈન ાવક જો સાત ે  માટ ે
પોતાનુ ં વન યિતત કરે તો પણ તનેું વન સફળ ગણાય, આ સાત ે ો ે  માટ ેપોતાનું વન 
યતીત કરે તો પણ તેનુ ં વન સફળ ગણાય, આ સાત ે ો નીચે મુજબ છે. 

 (૧) િજન ચૈ ય, (૨) િજન િતમા, (૩) િજન આગમ (૪) સાધ,ુ (૫) સા વી, (૬) ાવક 
(૭) ાિવકા. 
 આ સાતેય ે ન ેદરકેનુ ંપોત પોતાનું આગવું મહ વ છે. આ ે ો િવશેની સમજ નીચ ે
મુજબ છે.  
 િજન ચૈ ય :- િજન એટલ ેઅ રહંત, પરમા મા અન ેચૈ ય એટલ ેદેરાસર િજનમં દર બી  
રીત ેઅવલોકન કરીએ તો કમ તોડવા માટેનુ ં થળ એટલ ેિજન ચૈ ય, પણ એ જ ચૈ યમાં જો નવા 
કમ  બાં યા તો - ''અ ય થાન ેકતૃં પાપ ંતીથ થાન ેિવન યિત, તીથ થાને કતૃ ંપાપ જ લેપો 
ભિવ ય'' આ લોક અનુસાર અ ય કોઈપણ થાન ેબાંધેલાં કમ  તીથ થાન ેએટલ ેક ેદરેાસર આ દમાં 
નાશ પામે છે. પણ તીથ થાનમાં કરલેાં પાપકાય થી જે કમ  બંધાય. જેમ વ  એક વખત છોડી 
દીધા પછી લ ય ાિ ત બાદ જ પરત ફર ેતનેી વ ની જેમ ચ ટી ય. આવાં કમ  ખબૂ જ 
પ ર મથી તટૂ.ે માટ ે િજનચૈ યમાં આશાતના કરવાની િનકાિચત કમ પણ બંધાઈ શક.ે આવા 
િજનચૈ યનુ ંમહ વ જૈન શા ોમાં દી ા લીધા બાદ બીજંુ છે. એવુ ંકહેવાય છે ક ે યિ ત સજંોવસાત ્
સંયમ ન લઈ શક ેઅગર િજનમં દર બંધાવ ેતો તેન ેતેટલુ ંજ પુ ય મળે છે, કારણ ક ેઆ થાનમાં 
આલબંન વારા કટેલાય વો પોતાનું ક યાણ કરી ય છે. અન આજ ચૈ યો બંધાવાથી શં ુ ય 
પવત, િશખર  તથા જગિવ યાત આબ ુ- દેલવાડા વારા િજનશાસનની ભાવના ઘણી થઈ છે. 
આ માટ ેજ વધ ુિજનચૈ યો ની િત ા થવી જોઈએ તથા જે દેરાસરો બંધાયલેા છે તેમની ર ા થવી 
જોઈએ. કારણ કે આ ચૈ યો જ આપણને મો ગામી બનાવવામાં સૌથી વધ ુમદદરપૃ છે. પહલેાનાં 
સમયમાં લોકોન ેિજનમં દર ય ેએટલો ેમ હતો ક ેપોતાના ઘરની ચાઈ પણ તઓે દરેાસરની 
વ ની ટોચ કરતાં નીચ ેરાખતા, આજના સમયમાં આ જ વાતને લોકો સમ વવાની જરૃર છે. 



 ચૈ ય એટલ ેક ેદેરાસર તનેા િવશે આજે કોઈ પંથની એવી મણા છે ક ેપરમા મા માટ ેદેરાસર 
બન ેત ેયો ય નથી તેમજ િજન િતમા ન ેપણ તઓે માનતા નથી. સૌ થમ તો એમ કહેવાય છે 
જો તઓે પરમા માની િતમા નથી બનાવી શકતા. દરેાસર ન બનાવાય તો પછી તેમનાં ઘરમાં પણ 
ગુજરનાર યિ તનાં ફોટા ને તેમન ેઅગરબ ી ન કરાય તેમજ તેમન ેપણ ઘરમાં, ઉપા યમાં ન 
રહેવાય દખેાય. તેમજ તેમની મણા ખોટી છે ત ેવાત સાિબત કરવાનુ ંએક ઉદાહરણ છે ક ેપરમા મા 
યાર ેકેવલ ા◌ાન પામે યારબાદ તેમના માટ ેદવેતાઓ સમવસરણ રચ ેછે. ત ેસમવસરણ એટલ ે

િજન ચૈ ય જ કહેવાય, અન ે તે વખત ે જે અ ા ાિતહાય  દેવતાઓએ ર યા હતા ત ે જ 
અ ા ાિતહાય  ન ે યાનમાં રાખીન ેજ દરકે દેરાસરની િત ા થતી હોય છે, આમ દરેાસર બંધાવવા 
તે યો ય જ છે. 
 આવા િજનચૈ યોના દશન કરવાની ઇ છા મા  કરવાથી ઉપવાસનુ ંફળ મળે છે. અન ેદરેાસર 
પહ ચતા સુધીમાં /માસ મણનુ ંપણ ફળ મળી શક ેછે. આટલુ ંમહ વ ચૈ ય િવશે શા ોમાં દશાવલે 
છે. ત ેજ માણ ે ંવિત ચેઈઆંઈ સૂ  વારા પણ ણેય લોકનાં િજનચૈ યોન ેવંદના કરવામાં આવી 
છે. 
 આવા િજનચૈ યો એ ભવ મણ ઘટાડવાનું થાન છે, ભવ મણ વધારવાનુ ંનહ . આગળ 
વણ યું તેમ પિવ  થાન પર કરલેાં પાપોથી જે કમ  ચ ટે તે વ ની જેમ ચ ટ ેછે. પરતંુ આ સ ય 
હકીકત સંઘમાં િવશેષતાથી સમ વવાની જરૃ રયાત છે. કારણ કે આજે દરેાસરમાં અિતશય 
આશાતનાઓ થાય છે. આજના કળીયુગમાં ધાðિમક થાન પણ િવષયકષાયીઓ માટ ે
વાસનાપðૂિતનુ ં થળ બની ગયુ ંછે. તીથ થાનોન ેલોકો ફરવા માટનેુ ં થળ ગણવા લા યા છે. આ 
કુટેવોમાં સુધારો નહી થાય તો હવનેો સમય એવો આવશે ક ેલ ન, રીસે શન વગેર ે ો ામો ધા મક 
થળે થવા લાગશે. જેનાથી શાસનની હોલના થશે. અન ેઆવુ ંન થાય ત ેમાટ ેસંઘમાં સમાજમાં 
િવશેષ ગૃિતની જરૃ રયાત છે. 
 (ર) િજન િતમા :- િજન ચૈ ય િવશે યા બાદ ચૈ યનું મહ વ જેનાથી છે ત ે
િજન િતમાનુ ંમહ વ બતાવવામાં આવ ેછે. િજન િતમાન ેભવતા રણી ઉપમાં આપવામાં આવી 
છે. એટલ ેક ે ી વીતરાગ પરમા માની િતમાના આલબંન વારા પણ ભવથી િન તાર પામી શકાય 



છે. યાર ેદવેતાઓ સમવસરણ રચ ેછે. યારે પણ તઓે જે દશામાં પરમા મા બીરાજમાન હોય 
તેના િસવાયની ણેય દશામાં બેઠેલાં લોકોન ેબરાબર સંધળાય ત ેમાટ ે િત બબ રચવામાં આવે છે. 
અન ેતેના વારા કટેલાય વો બોધ પામે છે. આપણે પણ પરમા માની િતમા જોતાં એ જ 
ભાવથી જોઈએ કે સામે સા ાત્ પરમા મા જ િબરાજમાન છે અન ેતઓે મન ેબોધ આપી ર ા છે. 
ચૈ યવંદન ભા યમાં પણ આલબંનિ ક વારા કહેવામાં આ યું છે કે ણ આલબંનમાં થસૂ ાવલંબન 
બીજંુ અથાવલબંન અન ે ીજંુ છે જેમની સ મુખ આપણ ેસૂ , તવન બોલીએ તે િતમા નુ ં
પણ આલંબન ધારણ કરવુ ંસૂ  બોલતી વખત ેઅથ િવચારવા અન ેઅથ િવચારતી વખત ેપરમા માનાં 
ગુણો યાદ કરવા અન ેતે વનમાં ઉતારવાનાં ય નો કરવાં ત ેજ પરમા માની સાચી તવના છે. 
િતમાન ે િતમા ન સમજતાં પરમા માં સમજવા ત ેસમ કતનુ ંલ ણ છે. અન ેવીતરાગ એવા 
પરમા માની પાસે જવા મા થી પણ આપણાં તમામ પાપો ધોવાઈ શક ે છે. કારણ ક ેવીતરાગ, 
ણલોકના નાથ, િ કાલાબાિધત છે જેમનું વચન એવા પરમા માનુ ંજે શરણ વીકારે તેનો બડેો 
પાર થાય જ પણ જે પણ જે તેમની આશાતના કરે તે સાતમી નરકે જવાવાળો થાય છે. િતમા ન ે
જોતાં મનમાં ભાવો આવ ે છે ક ેતે પૃ વીકાયના વો કટેલાં પુ યશાળી હશે ક ે જેમાંથી આવા 
િતમા  બ યાં, પણ હું કવેો અભાગી જે મનુ ય જ મ પા યો, પંચેિ યપ  ંપા યો મહામૂલો 
જૈન ધમ પા યો પણ પરમા માન ેપા યો નહી; ''પાિવઓ િજણધ મો હારીઓ.'' 
 (૩) િજન આગમ :- આજના સમયમાં જૈન સમાજ માટ ેવધારે મહ વનુ ંઅંગ હોય તો ત ે
છે િજન આગમ. આગમ એટલ ેપરમા માની વાણીરૃપી અમૃત આપતો મોટો સમુ  જેને ભણવાનો 
અિધકાર ફ ત સાધ ુભગવતંોન ેજ છે. આગમ એટલ ેસા ાત પરમા મા જ છે. એવુ ંકહી શકાય. 
પરમા માની વાણીન ેગણધર ભગવતંોએ ાદશાંગીમાં ગંૂથી હતી તેના વારા જ આગમોની રચના 
થઈ, આમ આગમ એ પરમા માની વાળી છે અન ેસૌથી વધાર ેમહ વ ક પસૂ નુ ં છે. જે પણ 
આગમનો જ એક ભાગ છે. આવાં આગમ યે હંમેશા િવનય બહુમાન હોવુ ં જોઈએ. 
જૈનસમાજની કમનસીબી છે ક ેઆપણા ૪પ આગમમાંથી કેટલાંક આપણા જ માદન ેકારણ ેતથા 
બે યાનપણાંન ેકારણે નામશેષ થઈ ગયાં છે. તેમ છતાં આજે પણ જૈનશાસન જોડ ેકટેલાંક જે બાકી 
રહી ગયલેા છે ત ે આગમોનો અિતિવશાળ ખ નો આિ ત વમાં છે. એટલ ે કે આજે પણ 



પરમા માની વાણીની ભાવના થઈ શક ેતેમ છે. આ આગમોના સારરૃપ પંચ િત મણા દ થંો 
ભણવા વારા પોતાના આ માનો ઉ ધાર કરી શક.ે કારણ ક ે ાન ભ યા વગર યારેય વ 
આ મગુણોમાં રમણતા કરી શકતો નથી. પણ ાન ા ત કરીનેય તનેે આચરણમાં મુકવામાં આવે તો 
જ ાનની ઉ મો મ આરાધના થાય તે જરૃરી છે પણ હાલત એવી છે ક ેકેટલાંય લોકોન ેઆગમોનાં 
નામ જ ખબર નથી. તનેાથી વધુ લોકોન ેઆગમ શંુ છે. તે જ ખબર નથી. તનેાથી વધ ુકટેલાંય 
લોકોન ેતો એ ખબર જ નથી ક ેઆગમ નામની કોઈ વ ત ુજૈન શાસનમાં છે. આ તો આગમનુ ં
એટલ ેકે પરમા માની વાણીનું એટલ ેક ેપરમા માનુ ંજ અપમાન કહવેાય. આ બાબત અ યતં ગંભીર 
છે તેમજ તેમાં તા કાિલક સુધારો લાવવાની જરરૃ છે. 
 (૪) સાધ ુ:- સાધુ ભગવતંોએ જૈન દશનમાં ચોથું ે  બતાવવામાં આ યુ ંછે. સાધ ુએટલ ે
જૈન સમાજની સૌથી મોટી તાકાત સાધ ુકોને કહવેાય તેનાં માટ ેકટેલીક યા યાઓ આપવામાં 
આવી છે. જેમ ક ેસમતા ધાર ેતને ેસાધ ુકહવેાય, સાધના કર ેતને ેસાધ ુકહેવાય. સતંોષી હોય તનેે 
સાધ ુકહવેાય, સરળતા અપનાવ ેતે સાધ.ુ સમભાવમાં રહ ેતનેે સાધુ કહવેાય. મૌન રાખે તે મુિન 
આવી કટેલીક યા યા સાધ ુભગવતં માટ ેથાય પણ સાધ ુકોન ેકહેવાય તનેા અથમાં કહ ેછે ક ેજે 
સાધ ુપછી ત ેઆચાય ભગવંત હોય, ઉપા યાય ભગવંત હોય ક ેસાધ ુભગવતં - જે પોતાના પદને 
અનુરપૃ ગુણો ધારણ કર ેતે સાધ ુકહવેાય. સાધ ુએટલ ેજેમણ ેસંસારનો તન સાથે મનથી પણ યાગ 
કય  છે, જેમણ ેવીરના પથંન ેસહષ વીકારલેો છે, જેમને આવતીકાલની પણ ચતા નથી, જેઓ 
મોતન ેમહો સવ બનાવ ેછે. ત ેસાચો સાધ,ુ સાધ ુત ેજ ક ેજેન ે યારેય પણ કોઈ અમીર ક ેગરીબની 
વ ચે ફરક ન દખેાય. જેન ે ચ-નીચના, રંગ-ભેદનાં ભેદભાવ ન થાય, જેમન ેસવ વો ય. કરણૃા 
હોય તે જ સાચો સાધ.ુ આ સાધુ પદવી મેળવવાની સૌથી મહ વની એટલા માટ ેજ છે કે તે મો ની 
સીડીને થમ પગિથયુ ં છે. તીથકર પરમા માએ પણ પવૂના ભવમાં સંયમ પા યુ ંહોય છે. જેથી 
મશઃ કમ ય કરી તેઓ તીથકર નામ કમ બાંધ ેછે. અન ેઅંત ેમો  ે ય છે. જેમ બારમાં ધોરણમાં 
ભણતો બાળક થમ ધોરણ ભ યા બાદ જ ધીમે ધીમે બારમાં આવે છે. તેવી જ રીતે મો  સધુી 
પહ ચવા સંયમ વીકારવો જ પડ ેછે. પણ સયંમ લીધા બાદ પણ તેન ેઉ કૃ  રીત ેપાળવુ ંપડ ેછે. 
સાધુનુ ંમહ વ વધાર ેછે. કારણ ક ેગુર ૃજ આપણન ેધમ બતાવ ેછે. ત ેધમ વારા દેવન ેપામવાનો 



માગ બતાવે છે. અન ેઆ સાધુ ભગવતંો જ પરમા માનો માગ આગળ વધાર ેછે. માટ ેતમેનુ ંમહ વ 
િજનશાસનમાં ઝળહળતુ ંજ રહવેું જોઈએ. 
 (પ) સા વી :- સાધ ુભગવતં પછી પણ જો કોઈનુ ંમહ વ હોય તો ત ેછે સા વી  મહારાજ 
સાહેબ. સાધુ ભગવતંો સંઘને માગ બતાવે છે તો સા વી  ભગવંત તે માગને અપનાવે છે તેમજ 
સા વી  ભગવતં ાિવકાઓન ેતૈયાર કર ેછે. સા વી  ભગવતં ાિવકાઓ વારા ધામનો ફેલાવો 
કર ે છે. સાધ ુભગવતં શાસનની સેવા માટ ે ાવકોન ેમજબતૂ બનાવે છે. તો સા વી  ભગવતં 
ાિવકાઓન ેપણ ઘમમાં મજબૂત બનાવી ાવકોની મદદ ેરહવેા તેમને તૈયાર કરે છે. િજનશાસનની 
ભાવના માટ ેસા વી  ચગવતંનો પણ ઘણો ફાળો હોય છે. આવાં જ એક સા વી  વારા િજન 
શાસનન ેકિલકાલસવ ા ી હેમચં ાચાય ના ગુ  હ રભ સૂ ર  મ યા હતા. કૃ ણ મહારા  પણ 
પોતાની દીકરીઓન ેએક જ ન કરતાં ક ેતારે દાસી થવું છે કે રાણી જો દાસી થવું હોય તો લ ન 
કર અન?ે જો રાણી થવું હોય તો િજનશાસનની સા વી બન. સાચા સખુતો યાં જ પરમા મા પાસ ે
છે. આવું મહ વ હોય છે આ પદવીનું ક ેરા  મહારા ઓએ પણ સંયમીના ચરણોમાં ઝંૂકવુ ંજ પડ ે
છે. હકીકતમાં તો અ યાર ેજૈન સમાજની સૌથી વધાર ેમુ કલેીઓ પડવાની સભંાવના રહ ેછે, તો 
જૈન સમાજની ફરજ છે ક ેસા વી  ભગવતં માટ ેહંમેશા યો ય યવ થા રાખવામાં આવ.ે કારણક ે
તેમના વારા પણ ધમની ભાવના પુ કળ થાય છે. જો તેમન ેઅશાતા પડ ેતો પણ તે અંત ે
શાસનહીલનાનુ ંજ કાય છે. 
 (૬) ાવક :- સાધ ુભગવંતની ગણના સવિવરિતવતંમાં થાય છે તો ાવકની ગણના 
દેશિવરિતવંતમાં થાય છે. ાવક એટલ ેજે અંતરાય કમના ઉદય ેપોત ેતો દી ા ન લઈ શ યો હોય 
છતાં બાર ત અંગીકાર કરી, સાધુમય વન વ ેછે. જે સસંારમાં ર ો હોય પણ રમતો ન હોય 
તેમ છતાં હંમેશા એવી જ િવચારધારા ધરાવતો હોય કે યો ય સજંોગો પણ કવેા ઉ મ કોટીના હોય. 
જૈન ઈિતહાસની ઝલક જોવા જતાં ગણી ન શકાય તટેલાં ાવકોનાં નામો છે જેમણ ેશાસન માટ ે
ફના થઈ જવાનુ ંપસંદ કય ુછે ત ેલગભગ બી  કોઈએ નથી કય ુતેમ કહી શકાય. સંઘ એ પ ચીસમો 
તીથકર કહેવાય છે. અન ે ાવકોનો સમાવેશ ચતðુિવધસંઘમાં થાય છે. સાધ ુસા વી  ભગવતં 
ઉપદેશ વારા સંઘન ેમુિ તનો માગ બતાવ ેછે. સમ કત અપાવ ેછે. તો ાવકોની પણ ફરજ છે. 



કત ય છે ક ેગુ  ભગવતંન ે યારયે પણ અશાતા ન પડે તનેુ ં યાન રાખવામાં આવ.ે ાવક એટલ ેધમ 
શાસન આપિ માં કે આવે તો મરી જવા સુધીની તેયારી વાળો હોય. ાવક એટલ ેજેનાં લોહીમાં 
પણ પરમા માની વાણી એવી એકમેક થઈ હોય ક ેત ેપરમા માની આ ા◌ાની બહાર યારેય ના 
ય. ાવક એટલ ેખૂન એવુ ંતો ધગધગતુ ંહોય ક ેશાસનહીલના થાય તો તે ચૂપ બેસી ન રહે. ાવક 

એટલ ેએ જ ક ેવધ ુિજનમં દર બનાવવાની ઈ છારાખ,ે જે પોતાનું ધન સાત ે ે  માટ ેવધુ વાપર.ે 
જે નીિતમ ાવાળો હોય જેનાં ઘરમાં ખોટો રૃિપયો ન હોય ત ેજ સાચો ાવક સાચો. ાવક એટલ ે
જે સાધુનાં શરીરની ચતા સાથે સંયમની પણ ચતા કર ેતે. 
 (૭) ાિવકા :- ાિવકા એ સાત ે ન ુછે લ ુએવું સાતમંુ ે  છે. અ ય છ ે ની જેમ 
ાિવકાનું પણ આગવું મહ વ છે. જૈન ધમ પુરષૃ ધાન ધમ છે છતાં ીનુ ંઘ ં મહ વ જૈન 

શા માં વણવલે છે. ી એ ઘરની લ મી કહેવાય, પણ આજે પિ ચમની સં કૃિતની લપટેમાં 
આવલેી ભારતીય  આ લ મીન ેબા રમાં લાવવા માંગે છે. જૈન ધમમાં ીનુ ંમહ વ છે એ 
રીતે કે કોઈપણ તીથકર પરમા મા, ચ વત , વાસદેવ કે કોઈપણ વીર પુરૃષનો જ મ કેવી રીત ેથશે ? 
ાવક ગમે તટેલા ઉ મ કાય  કરે પણ તનેે ાિવકા જ પીઠબળ પરૂૃ પાડ ેછે. ાિવકાન ેશા ોમાં 

ર નકુ ીની ઉપમાં આપી છે. ઈિતહાસમાં કેટલાંય એવા ઉદાહરણ બની ગયા છે ક ે યાર ે ાવકો 
આપિ  સામે કંઈ ન કરી શકતા યાર ે ાિવકાએ સામનો કરીન ેશાસનની હીલના થતી બચાવી છે. 
ાિવકા તો સલુસા જેવી જોઈએ ક ેજેની ગમે તટેલી પરી ા કરવામાં આવ ેછતાં પણ ી િજને વર 

ભગવતં ેબતા યા માગથી ત ેિવચિલતન થાય. તેમાં પૂરી ધા રાખ.ે ાિવકા હોય તો ચંદનબાળા 
જેવી ક ેજેણ ે ભુમહાવીરન ેછ માસ ના ઉપવાસ બાદ પાર  ંકરા યુ.ં અન ેપાર  ંકરાવતી વખત ે
પણ તનેાં ભાવ અિતશય ઉ મ હતાં. આમ જૈન શાસનમાં ાિવકાનુ ંમહ વ પણ અિતશય છે. 
 આમ, આ સાત ે નુ ંિજનશાસનમાં અિતશય મહ વ છે, જે નીચેની પંિ ત વારા સમ શે. 
    It is not a lake; 

  If there are no lilies,  
    It is not a garden  

  If  there are no roses. 
    Just like that  
         It is not a jin shashan 

     If there are no seven kshetras.  



    તે સરોવર સરોવર નથી, 
કે યાં કમળ નથી, 

    તે બાગ બાગ નથી, 
કે યાં ગુલાબ નથી . 

    તે જ રીત ે

તે જૈન શાસન નથી  
    કે યાં સાત ે  નથી. 

વીતરાગની આ ા િવરૃ ધ કાંઈ લખાયુ ંહોય તો  
િ િવ િ િવધ  

''િમ છામી દુ ક મં'' 
-: સમા ત :- 

 


