
જૈન ધમનો અ યા મવાદ 
 ''અ યા મ વાદ'' શ દ વાંચીન ેતનેો અથ ણવા મન તલપાપડ તઈ ગયુ.ં શ દકોશ ખો યો... 
તો ણવા મ યુ ંઅ યા ક એટલ ે :- આ મા - પરમા મા સંબધંી, આ મ ાન અન ેવાદ એટલ.ે.. 
(૧)શા ાથ (૨) ાન િવ ાનના કોઈ િવષયમાં કાઢેલુ ંઅનુમાન કે તાશણ. 
 તો ટૂંકમાં આ મા સબંંધી કાઢવામાં આવેલુ ંતારણ ક ેઅનુમાન એ અ યા મવાદ થયો.  
 િવચાર કરતાં થયુ ં કે આ મા સબંંધી વાતો તો ષ દશનમાં ચાવાક દશન િસવાય બાકીના 
દશનવાળા કોઈન ેકોઈ રીત ેકરે છે તો તેમાં આપણા જૈન ધમના અ યા મવાદ માટ ેશંુ િવશેષતા છે 
તે ણવા જૈન ધમનાં ંથો/પુ તકો ઉપર નજર દોડાવતાં નીચનેી યા યાઓ અન ેઅથ  મ યા.  
(૧) કરનારથી જોનારન ેજુદો પાડવો તેનુ ંનામ અ યા મ. 
(૨) વારંવાર અંતમૂખ  બનીન,ે મિત ા◌ાનના ઉપયોગમાં રહેલી રાગા દ પ રણિતન ેછૂટી પાડીને, 
તેન ેન વેદતાં, િવષયોમાંથી ઉપયોગન ેપાછો વાળીન,ે ઉપશાંત ભાવનુ ંવેદન કરવુ ંતે અ યા મ. 
(૩) વતૈની વ ચ ેરહીન,ે વૈતના બનલેા સાધનોની સહાયથી આ માએ પોતે અ વતૈ અવ થાન ે
ા ત કરવાનો માગ તે અ યા મ. 

(૪) ઉપયોગમાં રહલેાં િવકારીભાવો જેનાથી નીકળે ત ેઅ યા મ. 
(પ) આ માસબંંધી િવવચેન કરનાર િવષય તે અ યા મ. 
(૬) જે વારા આ મશુિ ધ થાય, િનજ વરૃપમાં િ થરતા થાય તે અ યા મ. 
(૭) આ માની ન કમાં વસ ત ેઅ યા મ. 
આવા ''અ યા મવાદ'' ઉપર અગમિનગમના ઘણા અથ  વાં યા પછી ''અ યા મ'' શ દમાં મન 
તરબોળ થઈ ગયુ.ં બહુજ ટુકંી અન ે સરળ ભાષામાં કહું તો...''મારી પોતાની વાત'' - ''મારા 
પોતાનામાં વસવુ'ં' - ''મારા પોતાનામાં રમણતા'' કરવાની વાત ત ેઅ યા મ. એક બાજુ રાખો સંસાર 
અન ેએક બાજુ ફ ત ''હું'' પી મારો આ મા... અન ેછતાં જેમ ‘‘I’’ is always capital તેમ 
મા  ંજોર વધી ય છે. 



 તો ''મારામાં વસવાની / રમણતા કરવાની'' કળા આ પણ ગુ  ભગવતંોએ શી બતાવી છે ? 
તે ણવા જુદા જુદા શા ો / ંથોનો અ યાસ કરવા માંડયો... પાન.ે.. પાને... મારી... મારા 
આ માની જ વાતોના દશન થવા માંડયા... ફ ત ત ેમાટ ેએક નજરની જ ર છે. 
 આ મ રમણતા કરવા માટ ેપં. ભ ંકરિવજય એ ઘણા ર તા બતા યા છે તેમાંથી થોડા 
જોઈએ.  
(૧) શુ ધ િન ચયથી તો િનમળ, કૈવ ય વરૃપ, પરમાનંદમય આ મા જ પરમા મા છે. વતમાન છે. 
વતમાનમાં પોતાની પયાય, આ મશિ ત સ મુખ ય તો પણૂાનંદ બની ય. આમ અંતમુખ થઈન,ે 
વભાવનો આ ય કરવો ત ેજ શુ ધ ઉપયોગ છે, તેજ મોહન ે ય કરવારૃપ મુિ તનો માગ છે અન ે
તેથી જ મમતામાંથી સમતામાં આવવાને જ સાચો ધમ ક ો છે.  
(ર) સમ  િજનશાસનનો સાર ''શુ ધ આ મા'' છે અન ેઆ આ મ વરૃપનો અનુભવ ત ેજ વનનુ ં
લ ય છે. આ અનભુવવા માટ ેપંચપરમે ીના વરપૃ જેવુ ંજ વરૃપ  મારામાં પણ છે તેવુ ંકરો. 
(૩) મનન ેઆ મ યાનમાં જોડવું તે મનની શિ તનો સવ ે  ઉપયોગ છે. તેના વારા જ ા◌ાન ા 
ભાવના માગ આ મ વરપૃમાં િવ ાંતી મેળવવાની છે.'' ઈ છાઓનો સવથા યાગ'' એ 
આ મ વરૃપમાં વેશવાનો રાજમાગ છે.  
(૪) ''ઉપયોગો લ ણમ્'' બીમારીમાં પણ આ સૂ નુ ં ચતન કરી આ મા અન ેશરીરની િભ નતા 
અનભુવો. ગમે તવેી િવષમ પ રિ થિતમાં પણ માનિસક વ થતા, િચ ની શાંિત અન ે દયની 
સ નતા ખોશો નહ . 
તો આચાય બુિ ધસાગર સરૂી વર એ પણ ''આ મશિ ત કાશ''માં  આ માનો આનંદ ા ત કરવા 
થોડી ગુરૃ ક લીઓ આપી છે ત ેજોઈએ. 
 તો આચાય બુિ ધસાગર સૂ ર વર એ પણ ''આ મશિ ત કાશ'' માં આ માનો આનદં 
ા ત કરવા થોડી ગુરૃ ક લીઓ આપી છે ત ેજોઈએ. 

(૧) તમારી વૃિ ઓન ેબહારના પદાથ  તરફથી ખચીન ેતમારી આ મશિ ત તરફ વ આનંદ માટ ે
વાળો. 



(ર) આ મ વરૃપ તરફ વળવુ,ં આ મ ાન ા ત કરવુ ંઅન ેઆ મ - વરૃપમાં રમવુ ંત ે િસવાય 
પારમા થક સખુનો ઉદય નથી. આ સખુ મેળવવા માટ ેમનની શાંત, અ ય અવ થા બનાવો. તમે 
પોતેજ પરમા મા છો તેનો વાનુભવ કરો. આ કરવા માટ.ે.. 
(૧) સવાર ેઆ મ વરૃપનું અધ  કલાક સંશોધન કરવાના િન ચયથી એકાંત થાનમાં વેશો. 
(૨) તમારા આ મા તરફ તમારી વૃિ ન ેદોરો. 
(૩) મનમાં આવતાં િવચારોન,ે આ મા તરફ લાવો. 
(૪) શરીરન ેઅ ય કરવા અનુકૂળ આસન અન ેિ થરતા લાવો. 
(૫) ધીર ેધીર ેને ન ેબધં કરી, લ યન ેિ પટુીમાં િ થર િચ થી રાખો. જેમ જેમ િ પટુીમાં લ ય 
િ થર રહેશે તેમ તેમ સખુનો અનભુવ થશે.  
(૬) ધીમે ધીમે  આ યાન વૃિ ધ માટ ેફ ત નાિસકા વારે જ વાસો વાસ લઈ ાણાયામનો 
ઉપયોગ કરો. 
(૭) મનમાં ઊઠતાં િવક પો માટ ેધૈય ધરો, અ યાસ કરો. આ અ યાસ અન ેવરૈા ય વડ ેજ મનમાં 
ઉઠતાં િવ પેોથી જય મળે છે. પરમા મ સખુની ઈ છાના િવચારોન ેફરી ફરી રાયમાન કરી તમારી 
વૃિ ન ેતેમાં જોડો કાંઈ તકલીફ પડ ેતો સો હનો પ સાથ ેઅથનુ ં ચતન કરો. 
(૮) માનીએ છીએ તટેલી, આ સરળ વાત નથી. છતાં સતત અ યાસ અન ેમન મુકીન ે ય ન ચાલ ુ
રાખો. 
(૯) દવસ દર યાન નકામી વાતો અન ેઆળસ છોડીન ેઆ વૃિ  તરફ ય ન કરવાનો િન ચય 
સેવો. આ મ તરફ લ  રાખી જનસંગ અિધક ન સવેવો. 
(૧૦) આ અ યાસ કરતાં કરતાં આ મ ધાં રાખજો કે ''આ મા એ પાતાળકૂવો છે. તેમાંથી અખટૂ 
સુખ રપૃી જળ સતત ા ત થતુ ંરહે છે.  
(૧૧) અંતઃકરણથી ઢતાપૂવક ભાવના કરજો ક ેબા ચ થુી દખેાય છે તનેાથી આ માનો દેશ યારો 
છે, આલખ છે, મરણ કરતાં રહતેાં અવ ય ા ત થશે તે તેમાં શંકા નથી. બુિ ધસાગર ની 
ગરૃ ક લીઓ જોયા પછી આ કેશરસૂ ર ની કૂંચીઓ પણ કાંઈ કમ નથી. તો તેન ેપણ જોઈએ. 



 તેઓએ '' ી આ મિવશુિ ધ''માં આ માન ે ા ત કરવાની અઢાર જુદી જુદી કુચંીઓ આપી 
છે ત ેસં ેપમાં આ માણે છે. 
 આસિ ત અન ેજરૃ રયાત ઓછી કયા પછીનો યાગ જ આ માની િનમળતા કરી આપનારો 
અન ેઆ માન ેસાંિન ય ા ત કરાવી આપનારો થાય છે. તે માટેના માગ  ઉપર એક િ  ફરેવીએ. 
(૧) િવ વના સવ પદાથ  જેમ છે તેમ જુવો અન ે ણો. તઓેન ે ણનારા એવા આકળુતા વગરના 
શુ ધ ાન વરૃપ આ માત ેતમે છો તેનુ ં ાન કરતા રહો. 
(૨) આ ાનરૃપ ''શુ ધ આ માનુ ં મરણ'' જે મો વૃ ાનુ ંબીજ છે. 
(૩) આ મરણ એ ઉપાદાન કારણ છે અન ેભગવાન પૂ , ત, યાગ, મા દ દશ કારનો ધમ 
એ િનિમ  કારણ છે. 
(૪) શુ ધ આ માનુ ં યાન કરવા માટેની લાયકાતમાં ચતા વગરનું દય, સસંગ વગરનુ ં થાન, 
આસ ના ભ યતા, જડ - ચેતનનુ ંિવવેકવાળંુ ભદે ાન અન ેમમતા વગરનુ ં વન મુ ય છે. બહારના 
િવષયોમાં ભટકતા આ મા આગળ શુ ધ આ માની વાત કરવી નકામી છે. 
(૫) શુ ધ આ માની ાિ તમાં '' યાન'' એ ે  ઉપાય'' છે. 
(૬) આ મ મરણ માટ ેકોઈ પણ સંજોગોમાં ''હુ ંશુ ધ િચ પ વરૃપ છંુ'' તનેુ ંભાન ભલૂાવવુ ંન 
જોઈએ. 
(૭) પહલેાં યવહારનુ ંઆલબંન લઈન,ે િન ચયના આલબંનન ેરહેવું અન ેટકવું. િન ચયમાં િ થરતાં 
આવતાં, યવહાર આલંબનન ેગૌણ કરો.આમ િન ચય અન ે યવહાર બં નનેું સમતલુન કરતાં શીખો. 
(૮) આ માન ેદેહ તથા કમ થી જુદો અનભુવી જડ/ચતેનનો િવવકે રાખતાં શીખો. 
(૯) મોહની બળતાથી દીધ સસંાર છે. આવા મોહના યાગ માટ ે બળ પરુૃષાથ કરતા રહો. 
(૧૦) ''અહ'ં' અન ે''મમ'' જે મોહરા ના મં ો છે તેનો યાગ કરો. 
(૧૧) મોહમાં ફસાયલેો વ ધમ વણ ક ે ાન ાિ ત કરી શક ેપરંત ુઆ મ ાિ ત ના પામી શક.ે 
તો આ મ ચતન કરવાવાળા ''વીર'' બનો. 
(૧૨) ાન-દશન-ચા ર  એ ણેની એકતાન ેમો નો માગ ગણી તેની આરાધનામાં મંડી પડો. 



(૧૩) આ મામાંથી મિલનતા કાઢી, િવશુિ ધ આવે તેવા મૈ ી, કરણૃા, એકાંતવાસ, બાર ભાવના 
જેવા િવશુિ ધના સાધનોનો છૂટથી ઉપયોગ કરો. 
(૧૪) આ મક યાણના ઈ છુક ેપોતાનુ ંિચ  આ મ તરફ રાખી, યવહારથી વચન અન ે વૃિ માં 
પણ આ મ ગૃિત રાખવી. ત વ ા ગુરઓૃનો આ ય લઈ શા  િસ ધાંતોનો અ યાસ કરતા રહો. 
(૧૫) પર યનુ ં ચતન જે કમબંધનુ ંકારણ છે તેનાથી દરૂ રહો.  
(૧૬) યાનમાં ભણવામાં વગેર ેમાટ ેિનજન થાનનો વપરાશ કરો યાં રાગ વેષ મોહની શાંિત 
મળે.  
(૧૭) પર પદાથ નુ ં ા◌ાન તો સમય ેસમયે થયા કરે પરતં ુતેમાં સાથ ેરાગન ેના ભેળવો. 
(૧૮) શુ ધ આ માનુ ંલ  રાખી, ઉપયોગની ગૃિ  રાખી, અ મ પણ ેચાલવુ ં(વતન કરવું) ત ે
મો નો ન કનો િવહગંમ યાં ા◌ાનની મુ યતા વત છે. 
સમયસર શા માં વત છે -  
''આ મા ાન,ં વય ં ાન,ં ાનાત ્અ ય કરોિત કમ્ ? 

પરભાવ ય કતા મા, મોહોહયમ્ યવહા રણામ્...'' 
 એટલ ેક ેઆ માન ેઓળખવામાં તનેા ાન વરૃપની મા ટર કી સાથે રાખો જેથી કળો ફટાફટ 
ખૂલવા માંડ.ે 
 જમીન ખરીદતાં જ બાઉ ી વોલ બાંધીન ેવોચમેનન ેબસેાડી દઈએ છીએ તેમ આ માની 
જમીન ઉપર બાર ભાવનાની બાઉ ી વોલ બનાવી ''ઉપયોગ''રૃપ ચોકીદાર બસેાડી દો. 
 કેટમાં ગમે તવેા બોલન ે ' લે' કરવાની રીતની જે સસંારમાં આવતા અનકુૂળ ક ે િતકૂળ 
સંજોગો સામે '' ાતા ા'' રૃપી લનેી રીત અપનાવી વડ કમળ વત ્રહેતાં શીખો. 
 અ યા મયોગી આનંદઘન  કહ ેછે ક ે- ''આપ વભાવમાંર ેઅવધ ુસદા મગનમ રહનેાં'' ની 
જેમ સદા તારા પોતાનામાં જ મ ત રહ.ે  
સાથ ેએક િવચાર આ પણ રાખ... 
''જડ ચતેન કી સબ પ રણિત ભ ુ! 
અપન ેઅપનેમ હોતી હ,ૈ 



અનુકલૂ કહો, િતકલૂ કહો, 
પહજૂઠી મન કી વૃિ  હૈ'' - આ ભાવનો સતત અહસેાસ કરતા રહો. 
 આ મા િવશુિ ધમાં આગળ વભવાનો ટૂકંો માગ - આહારનો જય, આસનનો જય, શરીરનો 
જય, વચનનો જય, મનનો જય, તી  વરૈા ય, અ મ તા, સવ ા યાન અન ેઆ મવૃિ ...આ 
બધા ઉપરિવજય મેળવવા સતત ય નશીલ રહો. 
સવ પુ તકોનો સાર... ''દહેા યાસ (અહકંાર)'' નો યાગ કરો અન ેપોતાનો આ મા જ પરમા મા છે 
એવો અનભુવ કરો. 
 દેહાિભમાન રૃપ મેલ કાઢીન ેસોહનંો ઢોળ ચઢાવતા રહો. 
 ઉ ચ િવચારો ઉ પ  કરી શક ેઅન ે દયમાં દ યતા, ઉ સાહ, આનંદ, અન ેઉ તસના 
ભાવોને ેર ેતવેા શ દોન ેઅન ેગુણોન ેસદા પાસે જ રાખો. 
 યારેક િનરાશા આવી ય,તો મહાન પુરષૃોના ચા ર ોન ે યાદ કરી, િનરાશાન ેખખંેરી, 
આ મસખુના માગ દોડવા માંડો.  
 સવ વોમાં પથરાયેલા નેહ, ેમ, અશિ ત ક ે લાગણીઓન ેખચી લઈને, સવ તરફ 
િવરાગભાવ કરતાં રહો. આ સવ લાગણીઓન ેફ ત આ મભાવ તરફ વાળતા રહો. 
 હું એટલ ેકોણ ? અન ેમારામાં કોણ કોણ ? નુ ંસતત ચતન કરી, િવચાર કરો ક ેહુ ંએટલ ે
ાન વરૃપી આ મા. જેમાં મકાન, ધન, બૈરી , છોકરાં, નથી જ, પરતં ુશરીર પણ મા  ંનથી. 

આગળ વધતાં િવચારો કે રાગ પણ મારો નથી. અર ે! એક સમયની મારી પણ મારી નથી. હુ ંતો ફ ત 
કુટ થ આ મા છંુ જેમાં માર ેિ થર થવાનું છે. આમ શુ ધ વરૃપાકારે વૃિ નુ ંપણ િવ મરણ કરી, 
પાણીમાં જેમ મીઠંુ ઓગળી ય તેમ મનન ેઆ મામાં લીન કરી પરમ અનભુવની ાિ ત કરો. 
આ કેશર સરૂી વર પણ લખ ેછે ક ે''છેવટ ેતો ભુનો આધાર છોડીને, વ આધાર ઉપર રહીશ યાર ે
જ પરમ શાંિત ા ત થશે. 
આ માનભુૂિત તરફ મા  ં ચતન જ તારા વનને ચંદનની સુવાસની જેમ મઘમઘતુ ંરાખશે જે માટ ે
પુરૃષાથની મુ ય જરૃ રયાત પડશે. આ પરુૃષાથ ઉપર એક નજર કરીએ. 



 ભગવાન સામે જઈને ''હું અધમ છંુ'' એમ બોલીન ે વદોષ દશન ક ેઆ મિનરી ણથી અટકી 
જવાનુ ંનથી. તો ભ ુમન ેતારી દો''ની રટણ પણ કામ નહ  આવે (૧) આપ મૂઆ વીણ વગ ના 
જવાય (૨) આપ સમાન બળ નહ  ન ેમેઘ સમાન જળ નહ  (૩) પારકી આશ સદા િનરાશ... કે 
પછી... ''એક ભાખરી માટ ેજમીન એડવા દકથી લઈન ે તૈયાર થવા પયત કટેલો પરુૃષાથ કરવો પડ ે
છે ? આ બધાનો સરવાળો એક જ થયો ક.ે.. 
 ''આ મ ેમ'' માટ ેશ દ ાર ધ કોઈ અવકાશ નથી, વતં  પુરૃષાથ જ એક મા  પ રબળ 
કામ કર ેછે. 
 િવચાર થાય ક ેઆ ''પુરષૃાથ'' કરવા શંુ માર ેડુગંરા ડોલાવવાના છે કે નદીના પાણીનું વહણે 
બદલવાનુ ંછે ? ક ેતમારા ન ેપાવડા લઈન ેમંડી પડવાનુ ંછે ?... ના ભાઈ ના! ગુર ૃભગવતંો કહ ેછે 
કે ''ફ ત ાતા ા રહી, તમારા પોતાનામાં િ થર થવાનુ ંછે. અન ેસમય ેસમયે જે થયા કરે છે તને ે
ફ ત જોયા કરવાનુ ંછે.'' આજ તો એક મહાન પુરષૃાથ છે ને ? મહાન પરુૃષો ચા માગ પઢયા છે. 
અન ે યા ટકી ર ા છે તેમણે આ જ એક પુરષૃાથ કય  છે. અર ે! દહેરાસરમાં રહલેી ભનુી િતમા 
પણ એક જ સંદેશ આ યા કરે છે. મારી જેમ તુ ંપણ તારામાં જ િ  કર.  
 આવા ભગીરથ પરુૃષાથ માટ ેઆળસ અન ે માદન ેદૂર કરી આિ મક િવશુિ ધન ેઅટકાવનારા 
િવચારો અન ેઆચારોન ેિતલાંજલી આપી, આવો છે... જૈન ધમના આ યા મવાદનો સાર... 
 અંતમાં દરકે વ, આવા ''જૈન ધમના અ યા મવાદન ે ણીન,ે ઓળખીન,ે આ મસાત ્
કરીન ેમુિ તના પંથ ેદોડાતા થઈ ય તેવી શુભ ભાવના સાથે હું અહ  િવરમંુ છંુ. 
િજના ા િવરૃ ધ કાંઈ લખાયુ ંહોય તો િમ છાિમ દુ કડમ્ 

આ િવષય ઉપર ઉપયોગમાં લીધલેાં પુ તકોની યાદી :-  
(૧) વીસમી સદીના મહાન યોગી :- ર નસને મ.સા. 
(૨) આ મ ઉ થાનનો પાયો   :- પં. ભ કરિવજય   
(૩) આ મ સાધના માગ   :- આ. કુંદ કુંદ સરૂી વર  

(૪) નીિત િવચાર ર નમાલા   :- આ. કેશર સરૂી વર  

(૫) સમયસાર    :- આ. કુંદકુંદાચાય 



(૬) આ મશિ ત િવશુિ ધ  :- આ. બુિ ધસાગર  

(૭) ી આ મિવશુિ ધ   :- આ. કેશરસૂરી વર  
 


