
જૈન ધમની સા તં સમ યાઓ અન ેતનેા યવહાર, સચોટ ઉપયો. 
 િનબંધના મુ ાઓ ઉડતી નજરે :-  
 િવષય વેશ :- જૈનધમની સમ યાઓની યાદી અન ેવગ કરણ, પાઠશાળા સમ યા - યા યા 
- અહં ના ટકરાવની સમ યા અન ેઉપસંહાર.  
 સમ યા... મ યા... સમ યા... આમ જોવા જઈએ તો સમ યાઓનો કોઈ અંત નથી. 
જદગીના દરકે તબ ક ે સમ યાઓનો સામનો કરીએ છીએ. તો યવહારમાં પણ ણે ણ ે
સમ યાઓ ઊભરાતી જ હોય છે. સમાજની, ધમની, ા◌ાતીની, સબંંધોની, યાપારની, 
િવ ાની... બધા જ ે માં આગવી આગવી સમ યાઓ હોય છે. કટેલીક સળગતી સમ યાઓ હોય 
છે તો કટેલીક છૂપાયલેા અંગારા જેવી સમ યાઓ હોય છે.  
 અહ  હું જૈનધમની સાં ત સમ યાઓનું વણન કરી, તે સમ યાઓનો ઉપાય મારી િ એ 
સૂચવીશ. 
જૈન ધમની સમ યાની યાદી કરવા બેસીએ તો... નબંર ઓફ સમ યાઓ થઈ ય. દા.ત. (૧) 
પાઠશાળાની સમ યા. (ર) સમેતિશખર કે અંત ર  જેવા તીથ ની ર ાની સમ યા (૩) એક િતિથ 
/ બે િતિથની સમ યા (૪) ગૌવધ બંધીની સમ યા (પ) જૈનોને લઘુમતી કોમમાં મુકવાની સમ યા 
(૬) યુવાનોન ેધમ માગમાં લાવવાની સમ યા (૭) િસ ધાંતોન ેબાજુ ઉપર મૂકીન,ે લોકોન ેફ ત 
આકષવા જ કરાતી પવ ની ઉજવણીની સમ યા (૮) અ યા મ માગ / ા◌ાનમાગની અવહલેનાની 
સમ યા (૯) સંઘો સંઘો વ ચ ેવરેભાવનાની સમ યા (૧૦) ચ ેઆસન ેબેઠેલા યિ તઓના અહમ્ 
ટકરાવની સમ યા. (૧૧) યા યાનમાં પાંખી હાજરીની સમ યા (૧ર) માઇક જેવા વીજળીના 
સાધનોની ઉપયોગની સમ યા... 
આવી તો યાદી ચા યા જ કર.ે.. જેનો અંત દખેાય નહ . પણ આ સમ યાઓનુ ંવગ કરણ કરીએ તો 
નીચ ે માણ ેથઈ શક.ે.. 
(૧) જૈન ધમના િસ ધાંતોન ેલઈન ેજૈન વગ માં જ ઊભી થતી સમ યાઓ. 
(ર) જૈન ધમના િસ ધાંતોન ેલઈને અજૈન વગ સાથે ઊભી થતી સમ યાઓ. 



(૩) જૈન ધમની કટેલીક સમ યાઓ ક ે જે િસ ધાંતોન ેલીધ ેનહ  પણ અહમ્ ના ટકરાવથી ક ે
િશિથલાચારથી પેદા થતી સમ યાઓ. 
 (૧) હવે જૈન ધમના િસ ધાંતોન ેલઈન ેઊભી થતી સમ યાઓમાં વતેાંબર / દગંબર મતના 
ઉ ભવતા ઝગડા કે એક િતિથ / બેિતિથના મતભેદો તથા િસ ધાંતોન ેબાજુ પર રાખી પવની 
ઉજવણીઓ જેવી ગણી શકાય (ર) અજૈન વગ સાથ ેઊભી થતી સમ યાઓમાં ગૌવધ બંધી, 
લઘુમતી કોમ ગણવાની સમ યાઓ ગણી શકાય. 
 આવી સમ યાઓ િવચારણા તો ઘણી લાંબી ચાલી શક ેપરતં ુજેમ ફાયર ીગેડનો ફાયરમેન 
એક સાથે ઘણી જ યાએ આગ લાગી હોય તો પણ બધી જ યાએ આગ ઓલવવા દોડતો નથી. 
પરંત ુસમય અન ે થળની અગ યતા માણ ેબ ે/ ણ જ યાએ જ આગ ઓલવવા ય નશીલ થઈ 
ય છે તેમ હુ ંપણ આટલી ધી સમ યાઓમાંથી મન ેલાગતી અગ યની સમ યાઓ ઉપરન ુમા  ં

મનન - ચતન િનબંધની મયાદામાં રહીને કરીશ. 
 સૌથી થમ હુ ં''હાલની પાઠશાળાની સળગતી સમ યા'' ઉપર કાશ પાડીશ. 
 પાઠશાળા... એટલ ેપાઠોન ેિશખવતી શાળા - આ પાઠો સં કતૃ, ગુજરાતી વગેર ેકોઈપણ 
ભાષામાં હોઈ શક,ે જેનુ ંલ ય તો ફ ત ''આ મક યાણ'' તરફનુ ંજ હોય. આ પાઠો પંચ િત મણના 
સૂ ો કે વિવચારા દ સાધન થંોના હોઈ શક ેઅગવા તો િન ચય યવહાર નયના દયા - દાન - 
પૂ  - ભિ તના પણ હોઈ શક ેજેનાથી આપણ ેઅ યા મ માગમાં ચ ેઉડાણ કરી શકીએ. 
 પરંત ુહાલ તો આપણ ે જૈન ધમના અ યાસ માટ ે કરાયલેી ગોઠવણીરૃપ ાના યાસના 
કે રૃપ થયલેી ''પાઠશાળા'' ની યવ થાનો િવચાર કરીશંુ. આ પાઠશાળાની વૃિ  મુ ય ણ 
િવભાગમાં વહચી શકાય. 
 (૧) નાનાં બાળકોન ેપંચ િત મણનાં સૂ ોનો અ યાસ અન ેધમનુ ં થિમક ા◌ાન આપતી 
પાઠશાળા. 
 (ર) આગળ અ યાસ કરતાં વ િવચાર, દડંક, કમ ંથ, ત વાથ સૂ  જેવા સૂ ોનો અ યાસ 
કરાવતી ાસુ અન ેમો ાથ  વોની પાઠશાળા. 



 (૩) સં કૃત / ાકૃત ભાષાઓ સાથ ેભા યો વગેરનેુ ંઅ યયન કરાવતી સાધ ુ / સા વી  
ભગવતંોની પાઠશાળા.ઔ આ ણેમાંથી પણ આપણી સમ યા હાલમાં તો નાનાં ભલૂકાઓની 
પાઠશાળા તરફ વધ ુકેિ ત થાય છે. 
 જેમ યવહા રક ાન માટ ેબાળમં દરની યવ થા છે તેમ આપણા નાનાં ભુલકાઓનુ ંજૈન 
બાળમં દર એ આપણી પાઠશાળા છે. આ બાળકોના આ યાિ મક અન ેમાનિસક કેળવણી માટનેો 
Stepping stone છે. બાળકોમાં ાન  અન ેઘડતરના સં કારો આપી ધમ ય ેઆ થા બીજ રોપવા 
માટેનુ ંસં કાર ધામ છે. આવી સુંદર અન ેઅ ભતૂ કહી શકાય તવેી પાઠશાળાની પ રિ થિત ઉપર 
એક નજર ફેરવીએ. 
 પાઠશાળાનાં મુ ય પાંચ અંગો ગણાય.  
 (૧) િશ ણ, (ર) િવ ાથ , (૩) માતાિપતા, (૪) સંઘ, (પ) ગુણરૃભગવંત. 
 આ દરકે અંગો તો પોતપોતાની રીત ેપોતાન ેસબળ જ સમજશે. િશ ણ કહેશે ક ે હુ ંતો 
િવ ાથ ન ેસરસ ભણાવુ ં છંુ. િવ ાથ  કહેશે ક ેહુ ંતો પાઠશાળા સમયસર પહ ચી  છંુ. માતા 
િપતા કહેશે કે અમે તો બાળકન ે પાઠશાળામાં બરાબર મોકલીએ છીએ. સંઘ કહેશે કે અમે 
પાઠશાળાની યવ થા બરાબર ગોઠવીએ છીએ. તો ગુ ભગવંતો કહેશે ક ે યા યાનમાં ાન 
મેળવવાની અગ યતા ઉપર ભાર મુકીન ેબાળકોન ેપાઠશાળમાં જવાની ેરણા આપીએ છીએ. 
 આમ પાઠશાળ રૃપી સાંકળની બધી જ કડીઓ જુદી જુદી તો મજબતૂ દખેાય છે પરતંુ 
આખી સાંકળ (પાઠશાળાની યવ થા) કમજોર કમે લાગે છે ? દરેક કડીની કમજોરી યાં છે તે 
સમજવા કોિશશ કરીએ.  
 સૌથી પહેલાં જોઈએ - િશ ક તઓે ભણાવ ેછે તો સા  ંપરતં ુબાળકોન ેગમે તેવા રૃપમાં 
ભણાવે છે ? આ વાત ઉપર કદી િવચાર થતો નથી. જેવી રીત ેનાનાં બાળકોની હોજરી અન ે
પાચનશિ ત નબળાં હોય તો બાળક પચાવી શક ેતવેો વાહી ખોરાક આપીએ છીએ. અથવા તો 
બાળકન ેખોરાક ભાવતો ન હોય કે સૂગ ચડતી હોય તો ખોરાકનુ ં વરૃપ બદલીન ેકે િવિવધ  રીત ે
સ વીને આપીએ છીએ તેવી જ રીતે આપણાં ાનયોગની પ ધિતમાં કાંઈ બદલાવ લાવી ના 
શકીએ ? When Mohamad is not going to Mountain, the Mountain has to go to 



Mohmad, એ અપે ાએ બાળકો રૃપી મહંમદોનો િવચાર કરી પાઠશાળાના સૂ ોની સાથ ેસાથે બી  
પણ ઘણી ધાðિમક બાબતો શીખવાડી શકાય જે બાળકોની રોજબરોજની વૃિ માં ઉપયોગી થાય. 
આ બધુ ંઆજકાલની ''રિવવારીય'' િશિબરોમાં તો શીખવાડાય છે અન ેબાળકો પણ હ શે શીખવા 
આવ ેછે. તો િશિબરોની આ પ ધિતન ેજ પાઠશાળાઓમાં આગળ કેમ વધારી ના શકાય ?  
 પરંત ુ િશ કોના હાથ બંધાયલેા છે. આજના કો યુટર યુગમાં યાર ેબધુ ંજ જલદીથી 
બદલાતું દેખાય છે યારે ાનાચારના િનયમોમાં આપણી પાઠશાળાની ચીલાચાલ ુશૈલીન ેવળગી 
રહેવાનું વળગણ રાખવું યાં સુધી યો ય છે ? પાઠશાળાન ેફ ત ''પંચ િત મણ સૂ ો'' નો જ પયાય 
કેમ બનાવી દેવાય છે ?  
 િશ મોન ેઆ જરરૃી બદલાવ કરી આપવાની દશામાં આપણી ધાðિમક સં થાઓ જરરૃ 
િવચાર કરી શક ેઅન ે ય - ે  - કાળ - ભાવની માંગ માણે ધા મક અ યાસન ેસુગમ અન ેસરળ 
બનાવવાની વૃિ  તરફ જોર દ ેજે બાળકોન ેપાઠશાળામાં આવવા માટ ેઆકષણ ઊભુ ંકરી શક.ે 
 બી  કડી છે િવ ાથ ની, - આજના આ ભૌિતક યુગમાં િવ ાથ ન ેપાઠશાળામાં મોકલવા 
એક મહાભારત કામ છે. ઘણાં બધાં લૌ કક લોભનો, કૂલ અન ેટયુશન વ ચ ેસમય કાઢીન ેબાળક 
પાઠશાળામાં આવે. ત ેસમયની ટચંાઈ અન ેભટકાઈ મન સાથ ેસૂ ો શીખવાનુ ંચાલ ુ  કર.ે કોઈ 
લોગ સ તો કોઈ જય વીયરાય અન ેબહુ બહુ તો વં દ  ુએ આવીન ેતનેી ગાડી અટકી જ ય છે. 
નાના બાળકન ેતો ાનયોગ એટલ ેઆ પંચ િત મણ એમ જ ઠસાવી દવેામાં આવ ેછે. એટલ ે
કોલેજમાં આ યા પછી તો આ બધુ ંભણવાનો સમય પણ ના હોય અન ે અંદરમાં એક તનો 
અણગમો આ સૂ ો તરફ પદેા થઈ ગયો હોય જેથી ાનયોગના દરવા  મોટાભાગનાં બાળકો માટ ે
અહ  જ બંધ થઈ ય છે. 
 બાળકોન ેપાઠશાળામાં આવવા માટ ે ભાવનાની લાલચનો લોલીપોપ અપાય છે. તથેી 
બાળકોન ે ભાવના લવેાની લાલચ હોય છે. ત ેપાઠશાળામાં હાજરી પરુાવ ેએટલ ે ભાવના મળતાં, 
આવવામાં શૂરો પણ ગાથા ગોખવામાં ઢોલો જ રહ ેછે. ખરેખર તો આપણ ે ભાવનાના ો સાહન, 
ઈનામ અન ેલાલચની ભેદરખેા સમજતાં નથી. આવવાના ો સાહન તરીક ે ભાવના અપાવવી 



જોઈએ જેથી ગાથા ગોખવા તરફ લ ય કેળવાય. કાના-મા  વગરનુ ં''મફત'' બધાને લેવુ ંસા  ંલાગે 
છે પણ તે માટેની પા તા કેળવવાનો િવચાર સુ ધા આવતો નથી.  
 ખરખેર તો બાળકો ગ / સંગીત  જેવા હોબી લાસમાં શોખ અન ેઆનંદથી ય છે તેવી 
જ રીતે આપણી પાઠશાળાઓનો અ યાસ મ જ એવો ગોઠવવો જોઈએ કે બાળક જ દોડતો આવ ે
અન ે ''ચાલો પાઠશાળામાંથી ભાગીએ''ના વાતાવરણન ે બદલ ે ''ચાલો, હ શે હ શે પાઠશાળા 
જઈએ''નું વાતાવરણ સ વવું જોઈએ.  
 પરંત ુઆપણ ેતો દુઃખ ેછે પટે અન ેકટૂીએ છીએ માથુ.ં દવા અ યાસ મ બદલવાની છે પરતંુ 
દવા કરીએ છીએ ો સાહન ઈનામની જેથી દદ મટતુ ંનથી પરતં ુવકરે છે.  
 ી  કડી છે માતા-િપતાની, જેઓન ેરસ બાળકો પાઠશાળામા ંશુ ંકર ેછે ત ે ણવામા ંનથી 
પણ છોકરા ંપાઠશાળાએ ય છે એમ કહવેડાવવામા ંહોય છે. આ માતા/િપતા કટુુબં-કલહ-કકંાસ-
કતુહૂલ અન ેકથુલી ઉપરાતં K-tv ની વગેર ેછોડીન ેબાળકોના ધા મક અ યાસ ઉપર યાન આપ ેતો 
બાળકોની ગાડી ાન જં શન ેજલદી પહ ચશે.  
 ચોથી કડી છે સઘંની - જેણ ેફ ત પાઠશાળાની સગવડની કરી, ઈનામો આપી સતંોષ મા યો 
છે. ભાવનાના બહાન ે તીથયા ા ક ે ના તા પાણીના અિતરકેથી દરૂ બાળકોન ે રસ પડ ે તવેી 
અ યાસ મની વિૃ ઓ દાખલ કરવા સતત ય નશીલ રહશે.ે તો ત ેસાચી સવેા ગણાશ.ે 
 અંિતમ કડી માં ગુ ભગવતંોની છે જેઓ ાન પચંમીના દવસ ેતો ા◌ાનની ઉપયાિગતા 
બતાવે જ છે પરંત ુઆવો જ ઉપદેશ દરરોજનાં યા યાનો પણ વણી સમયોિચત કહતેા રહ ેતો 
લોકો ઉપર જરૃર અસર થાય અન ેબાળકોન ેપાઠશાળા તરફ વાળવા ો સાિહત કરતા રહ.ે 
 આમ બધી જ કડીઓ મજબતુ થાય તો ુત ા◌ાનનો ા◌ાનદીપક વધ ુ જવળતો રહેશે 
તેમાં કોઈ શંકા નથી. 
 આવી જ એક બી  સળગતી સમ યા છે - '' યા યાન િવચારણા'' 
 સંવત ર૦૦૬માં ઘેટીમાં પં. ભ કંર િવજય એ ક ુ ંહતુ ંકે -  
 ''આપણા મુિનઓની દેશના પ ધિતમાં એવુ ંશંુ ખટુ ેછે ક ેજેથી અ યોન ેખચાઈ આવવાનુ ં
મન થતુ ંનથી. તનેુ ં િન પ  પથૃ કરણ બુિ ધપૂવક થવુ ંઆવ યક છે અન ેએ રીત ેઆજે નહ  તો 



પાંચ - પચીશ વષ પણ જૈન મુિનઓ નવીન યુગમાં પણ સવ પકારક વડ ેઅથવા સૌથી વધ ુ
ઉપકારક નીવડ ેએવી યોજનાઓ ગિતમાન થવી જોઈએ. 
 લગભગ પપ વષ પહલેાંનુ ંલખાણ, તેમનું મનોમંથન, અ યારનાં સંદભમાં પણ એટલુ ંજ 
સચોટ લાગે છે. યાંક મહા માન ેસાંભળવા ોતાઓનાં ટોળે ટોળાં છે તો યાંક પાંચ ાવકો ભેગા 
કરવાની મથામણ હોય છે. તો આટલો તફાવત કેમ ? આ ન દરેકના મનમાં જરૃર ઊઠે છે.  
 સૌથી થમ તો ગુ ભગવંતો સવ પરી છે તે વાત તો ચતુðિવધ સંઘમાં દરેક જણ વીકાર ે
છે. ગુ ભગવંતોએ પણ િનપુણ વૈ ની જેમ આવલેા ોતાગણન,ે તેમના દદન ેઅનુરૃપ ફ ત કડવી 
દવાના ડોઝ રૃપ, શા ોના અઘરા પાઠો ન આપતાં, થોડુંક ફોમ બદલીને, સાકરની સાથે દવા 
ચટાડવી જરૃરી છે. હાં, બહુ ઉ સાહમાં આવી જઈન ેદવાન ેબદલ ેફ ત સાકર આપે તો પણ ના 
ચાલ.ે કારણ ક ેઘણા મહા માઓ ત વને બદલે ટચુકા અન ેરમુજો વારા ોતાગણન ેઆકષવા 
ય નો કર ેછે.  

 ાવકોન ેજરૃરી એવા પંચ િત મણના અથ  સરળ ભાષામાં સમ વી શકાય તો ગૂઢ 
ભાવાથવાળા અન ેભાવવાહી તવનોના અથ  અન ેદરરોજની ઉપયોગી આવ યક િવિધઓના અથ  
પણ યા યાનમાં જરૃરથી આપી શકાય. લોકોન ેજે જરૃરી છે ત ેપીરસવાનુ ંશર ૃકરો અન ેજુઓ ક ે
લોકો આવીને, સમ ને કેટલું હણ કરવાની ત પરતા દેખાડ ેછે ? આપણ ે શંુ કામ દખેાડ ેછે ? 
આપણે શંુ કામ માંની લવેું જોઈએ કે પંચ િત મણ એ પાઠશાળાનો જ િવષય છે ? 

 ''લાઈફ બોય સાબુ - લાઈફ બોય હ ૈજહાં તંદુર તી હ ૈવહાં...'' 
 વષ  સુધી એજ પે કગ અન ેફ યલુામાં આ યાં આ યા એક આખા જનરેશને તેન ેચલાવી 
પણ લીધો. પરંત ુ''લ સ'' અન ે''લીરીલ'ે' આવીન ેઅંત ેતને ેપણ તેનુ ં વરૃપ બદલવા મજબરૂ કય . 
આ રીત ેઆપણાં યા યાનોમાં પણ ોતાઓન ેજોઈતા િવષયો જરૃરથી ગોઠવવા જોઈએ - શૈલી 
તેમન ેગમતી હોય તવેી પરતં ુસીલબેસ તો આપ ં જ... લોકોની ધગશ, યાદશિ ત, ઇ છાશિ ત 
ઘણી જ તજે અન ેતી  છે ક ેતમે જેટલુ ંપીરસશો તેટલુ ંહ શે હ શે હણ કરશે. ફ ત ''સાચા વક 
બનવાના ગુણો'', ''ધમર ન કરણ'' ક ે'' ધ િવિધ કરણ'' જ શંુ કામ દર વષ ચાતુમાસ દર યાન 
ચલાવવા ? કમ ંથો, ત વાથ સૂ , ાનસાર જેવા ંથોનો મારો ચલાવો... લોકોનો બદલાવ તમને 



આ ચયમાં મૂકી દેશે. એમ કહીન ેકેમ અટકી જઈએ છીએ ક ેઆ તો બાળ વો છે, તેમને ત વની 
સમજ ના પડ,ે તેમને તો તેમના લેવલ માણે જ અપાય. ખરખેર તો લકોનું લેવલ ધીમે ધીમે ચુ ં
તો જ આવશે જો આપણે આવા િવષયો તેમના મગજમાં ઠસાવતા જઈશંુ પહલેાંના જમાનાના 
ાવકોનુ ંધાðિમક ાન અન ેત વ ાન કેટલુ ં ચુ ંહતુ ં ક ે ગુ ભગવતંો ન ેપણ સ જતા સાથે 
યા યાન આપવું પડતું હતુ ં! 

 યા યાનની પણ એક શૈલી હોવી જોઈએ. ગુ ભગવંત ેજે િવષય ઉપર યા યાન આપવુ ં
હોય તેની શરઆૃતની ભૂિમકા બાંધવી જોઈએ. આખુ ં યા યાન ત ેિવષય ઉપર જ હોય અન ેઅંત ે
ઉપસંહારમાં આખા યા યાનની સારરૃપ વાત પર નજર ફરેવાવવી જોઈએ. આથી ોતાઓન ે
યાનમાં રહેશે કે યા યાનમાં શંુ સાંભ યુ ંઅન ેઘેર જઈન ેએ િવષય શી િવચારણા કરવી ?  

 પરંત ુ અ યારની શૈલીમાં ાયઃ. સૌથી થમ એક લોક આવી ય જેનો અથ પણ 
સમ વવામાં ના આવ ેઅન ે ત ે લોક પર સીધુ ંજ િવવેચન ચાલ ુ થઈ ય. પછી તો યાર ે
યા યાનનો િવષય જ બદલાઈ ય તવેી ોતાન ેસમજ ના પડ.ે યારેક સંઘન ેકોઈ સંગ / ઉ સવ 
આવવાનો હોય તો તનેી ઉપર જ ભૂિમકા ફાળવવામાં સમય ચા યો ય. એક મહા માએ તો 
પયુષણના યા યાનોમાં સતત બે કલાક, સકડો ટનનો પ થર ખાણમાંથી કાઢીન ે કેવી રીત ે
દહેરાસરના થળ સુધી લાવવાનું સિવ તારનું વણન ચલા યુ,ં તો બી  એક મહા મા એક પચં 
ધાતુની મૂ ત, એક કારખાનામાં કેવી રીત ેભરાવી તેનો ચાર યા યાનમાં કરતાં રહ.ે શંુ આ બધુ ં
આજનો ોતાવગ ત વ ાનના નામે સહન કરી શક ે? 

 આપણા યા યાનોમાં આપણી Physical હાજરી પરુાવી એટલ ેભયો...ભયો... માનિસક 
ગેરહાજરી ચાલ ેકારણ કે આપણે શંુ સાંભ યુ,ં શંુ સમ યા ત ે ણવાની કોઈ System નથી. જો 
વ તા, વ ચ ેવ ચ ે નો પૂરીને ોતાઓન ેટપાર ેતો ોતા પણ થોડો સ ગ રહે. 
 આ યા યાનો ઉપરથી ન પ ો નીકળે તો લોકોન ેપણ ત ે નોના જવાબ આપવાનો 
આનદં આવ.ે બાકી હાલના અ-બ-ક-ડનાં નપ ોન ેતો િતલાંજલી જ આપવી જોઈએ. 
 આ બધી વાતો પછી પણ સાચી વાતો તો ત વની છે. ગુ ભગવંતો  ાનનુ ંઅમૃત  પીરસ ે
ત ેઅગ યનુ ંછે. ચાર ેઅનુયોગોમાંથી કોઈપણ અનયુોગનુ ં ય ત ય અંતેતો ''આ મા'' તરફ જ જવુ ં



જોઈએ. દરેક ોતા ઘેર જઈન ેએટલુ ંિવચારવા તો સ મ બનવો જોઈએ ક ેતનેુ ં શંુ કત ય છે ? 
ફ ત ત / તપ કરીને સતંોષ માનવાનો છે ક ેતેથી પણ આગળ કાંઈ કરવાનુ ંછે ? 

 પાનપરાગ - ગુટકાવાળાન ેતે છોડાવવા માટ ે''‘‘Mass’’ ન ેભેગા કરી ધમ તરફ વાળે ત ેજરૃરી 
છે પરંત ુતેથી પણ વધ ુજરૃરી યાથી પણ આગળ - ‘‘Mass’’ માંથી ‘‘Class’’ તરફ જવામાં છે. 
આવા ‘‘Class’’ ના ોતાઓ માટ ે યા યાનો ઉપરાંત વાચનાઓની પણ એટલી જ આવ ય તા છે 
જે અ યાસ ુ વોને ચાતુમાસ પછીના શેષકાળમાં વાગોળવાનુ ંકામ કરશે. આ વગ જ ભાવનાની 
લાલચ વગર, અ યા મનાપંથ ેઅજવાળા પાથરવા યા યાનો માં દોડતા આવશે અન ેઆજ આપણા 
યા યાનોની સાથકતા થશે.  

 તો એક સમ યા ''અહમ્''ની છે. િવ વ વા સ યના દાતા એવા મહાવીર વામીના સંતાનોની 
આંખમાં વરેઝેરની બળ ભાવના દખેાય છે તનેાથી મોટી  સમ યા બી  શંુ હોઈ શક ે? દુભાવ ના 
કરો પણ દયા કરોની િ  નહ  રાખતાં દલુભબોધી બનીને આ માનવભવ વેડફી નાંખતાં મહાનભુવો 
તરફ ''કરણૃા િ '' િસવાય બીજંુ શંુ સમાધાન હોઈ શક?ે 
 
ઉપસંહાર :- સમ યાઓ તો ઋષભદેવના શાસનમાં પણ હતી અન ેમહાવીરના શાસનમાં પણ છે... 
સાચી વાત તો એ છે ક ે''સમ યા આપણને સામ યા રપૃી લાગી છે ? તનેો િવચાર કરવો જરૃરી છે. 
વળી તનેા ઉકેલ માટ ેપણ આપણે ખરખેર કટેલા ક ટબ ધ છીએ ? ક ેફ ત વાતોના વડાં કરીને જ 
સંતોષ માનવો છે ? 

 ‘‘ A Will find a way’’ ''મન હોય તો માળવ ેજવાય'' પણ આપ ં મન પણ નથી અન ે
માળવ ેજવાની ઈ છા પણ નથી તો ઉકેલ યાંથી મળશે ? 

 સમ યાઓથી ગભરાઈ જવામાં ક ેતનેા ઉકલે માટ ેઆખી જદગી વાપરવામાં કોઈ શાણપણ 
નથી. તેના ઉકલેમાં સુલભ અન ેશ ય સમય ફાળવવો પરતંુ બાકીનો સમય તો આ મ ચતન અન ે
ધમ આરાધનામાં જ િવતાવવો તેમાં જ ખ  ં ડહાપણ ર યુ ં છે. સમ યાઓમાં ઉલઝીન ે
આ મક યાણનો માગ કોઈપણ સંજોગોમાં બંધ તો ના જ કરાય. 



 ''જૈન ધમ માટ ેમરી ફીટો''નો ઉપદેશ અપે ાએ સાચો હોય તો પણ મનન ેકલુિષત કરી, 
કષાયોની હારમાળા સજવાની જરરૃ નથી. '' યાદવાદ'' અનુસરીન ે ''મા  ંતે જ સાચું'' સંકુિચત 
વલણ છોડીન ેસમભાવમાં રહેવુ ંતેમાં જ સાચી સમજદારી છે. 
 અંતમાં, ''હા, હો ને હ રફાઈના'' યુગમાં તટ થ મન સાથ ે ''ત ુતા  ંસભંાળ'' ની ભાવના 
સાથે ''આ મ િ '' કેળવવી તે જ આ બધી સમ યાઓનો ''સાર'' અન ે''ઉકલે'' છે. િજના ા િવરૃ ધ 
કાંઈ લખાયુ ંહોય તો િમ છાિમ દુ કડમ્. 

-: સમા ત :- 
 


