જૈ ન ધમમાં ાન અને યાનું મહ વ
‘‘¿¢¢ÝçRU²¢|²¢æ }¢¢ïÿ¢:’’ ભગવાન મહાવીરનો આ મો માગ છે . એનાં ચઢાણ કદાચ
કપરાં રહે પણ માગ પ અને સુરખ
ે છે . ''ક કરો, સંયમ ધરો કે કાયાને ગાળી નાખો પણ સાચા
ાન િવના

વને ભવદુઃખનો અંત આવતો નથી.'' ધમના ે માં કેવળ માિહતીનું કોઈ મૂ ય નથી.

જે નાથી આ મિહત-આ મક યાણ સધાય, મનોજગત શુભ યાણ કરે તેને જ િજનશાસન સાચું ાન
કહે છે . ાનથી હેય-ઉપાદેયનો, િહત-અિહતનો, યો ય-અયો યનો યાલ આવે છે અન તેના આધારે
વૃિ કે િનવૃિ થાય છે . જે ને પૈસા ગણતા જ ન આવડતા હોય તે પોતાના પૈસાને ય શી રીતે
ગણી શકે ? દોષ કોને કહેવાય એની જ જે ને ખબર નથી તે પોતાના દોષોને ય ન જોઈ શકે ન કહી
શકે. અ ાનતાને લીધે સાચા-ખોટાનો િનણય ન થવાથી ખોટી વૃિ ઓની શ યતા વધી

ય છે .

જગતમાં તમામ દુઃખો અને તમામ અપરાધભાવોનું મૂળ અ ાનમાં રહેલું છે . સોળ દવસમાં પંદર
અ ર જ યાદ રહે તો પણ ગોખવાનું ચાલું રાખવું જોઈએ. મહેનત એ મં છે અને ભણવા બેઠા એ
સફળતા છે . પંદર દવસમાં અડધી ગાથા પણ ન આવડે તેને રોજ ૨૫૦૦ નવકાર ગણવારૃપે
પરાવતન નામનો વા યાય ક ો છે . સખત વા યાય કરનાર ઘણા છે પણ સતત વા યાય કરનારા
ઓછા છે . 'યાદ નથી રહેત'ું કે 'પાકા ઘડે કંઈ કાંઠા ચડે ?' એવું કહી વા યાય બંધ કરનારા ઘણા મળે
છે . પણ ખાવાનું પચતું ન હોય તેની ખાવાનું બંધ કરનારા કેટલા? પાં ીસ ટકા જે ટલું ાન મેળવીને
પાસ થવાનો સંતોષ માનનારા આપણે બાકીનું જે નથી આવડતું તેના ટકા વધારે છે તે જોતા.
શાસન ભાવના માટે પણ તે શા
બી

ોનું ાન જરૃરી છે . ાનની પ રણિત જે નામાં થઈ હશે તે કદી

પર અ િચ નિહ કરી શકે. કુરગડુ મહા મા પર ચાર તપ વીઓને અ ચી થઈ પણ કુરગડુ

મુિનને તેમના પર ન થઈ, ''તે ાનની પ રણિતનો ભાવ છે . શા

માં તપ કરતાં ય વા યાયમાં

વધુ કમિનજરા કહી છે . ' ાની વાસો વાસમાં કરે કમનો ય'' ાન હશે તો અ પ સમયમાં અનંતા
કમ ને ખપાવી શકાય. અિ ન લાકડાને થોડીવારમાં સળગાવી દે છે , તેમ ાની પોતાનાં કમ ને
ખપાવી, ણવારમાં પૂણ કાને પામે છે . મનમાં સતત સતત ઉપયોગ િવના ાન ન મેળવી શકાય.
બા

તપ વીને ઇિ યિન હ આંિશક છે ,

દુ યાનમાં ન જ પડે. ધ ના અણગારની સવ

ાનીન સવાશે છે .

ાનથી પ રણત થયેલો

ાની

ે તા મા તેમની તપિ વતાને આભારી નહોતી,

તેઓ અિગયાર અંગના

ાતા પણ હતા. તપની મયાદા છે ,

ાનની કોઈ મયાદા નથી તેથી કે

કેવળ ાન સુધી આ માને પહ ચાડી શકે છે . ાનની થોડી પણ

યા ઉ કૃ ફળ આપે છે , થોડા

સમયમાં વધુ કમિનજરા કરે છે . પાપદય વેળા ય હાયવોય ન કરતાં શાંિતથી કમને ભોગવે છે .
આત યાન એને નહીવત્ હોય છે . સ ય ાન જે ને મ યું હોય તેની તો દશા બંને બદલાઈ
ાનની પાંચ િવશેષતાઓ છે . - (૧) ચોરી ન થાય. (૨) રા

ય છે .

વગેરે સ ાધીશ લૂટં ી ન લે.

(૩) ભાઈઓ ભાગ ન માગે. (૪) ાનનો ભાર ન લાગે. (૫) ાનને જે મ વહચો તેમ વધે.
જો કે ાનનું 'રેડ િસ નલ' પણ શા

કારો દશાવવાનું ભૂ યા નથી. સાતમા પદ ાન - એનો

અપચો થાય તો સાતમા પાપ થાનક માનમાં જતાં

વને વાર નથી લાગતી. બાહુ બિલ નું

ાંત

આપણી આંખ સામે જ છે . ી ખિલલ િજ ાને ા◌ાન અંગે ચેતવણીનો સૂર સરસ બતા યો છે
'' ાન એટલે ઘમંડી બની

ય કે મોકળા મને રડી પણ ન શકે, એટલું ગંભીર બની

હસી પણ ન શકે મોકળા મનુ રડી પણ ન શકે, અને ગંભીર બની
એટલું આ મકેિ ત બની

ય કે પોતાના િસવાય બી

ય કે મુ ત મને

ય તો મુ ત હસી પણ ન શકે,

કોઈની ચતા ન કરે યારે એ ાન અ ાન

કરતાં ય વધુ ખતરનાક નીવડતું હોય છે .
ાનનું ફળ
આચાય ી દુ નસૂ ર મ.સા. જણાવે છે તેમ મોટા ભાગના લોકોને િનિ ચત કરેલો મત છે
કે ‘‘¿¢¢ÝS² ÈUHæ ç±Úç¼:’’ ાનનું ફળ િવરિત-આચરણ છે . આચરણ િવનાનું ાન નકામું છે .
ાન તો જ સાથક થાય કે તે માણેનું
ાનના ફળની વાત બા

વન હોય, કરણી એક િ એ આ વાત ખોટી નથી પણ આ

સપાટીની છે , ઉપલક િ ની છે . બિહરંગ ભૂિમકાએ સમજણના

સીમાડાનો િવ તાર એ ાનનું ફળ છે . ાન વારા આપણા પડળ પર

મેલા મેલને ધોવાના છે .

ને ગુણો ખી યા છે તેને માવજત કરી સાચવવાના છે , તેનો િવકાસ કરવાનો છે . ાન સમ
અિભ ય ત થવું જોઈએ. ન તા, િનદભતા, આજવ, અ હસા,

ેમ,

વનમાં

મા, કરૃણા વગેરે ગુણો

ાનની સાથે પડછાયાની જે મ આવે જ.
ાન િવનાની, સાતી સમજણ િવનાની

યાની આડઅસરો ય ઘણી છે , જે ને કારણે ધમ

પણ યારેક વગોવાય છે . આજથી લગભગ પંદરેક વષ પહેલાં અમદાવાદના ટાઉનહોલમાં પયુષણ
યા યાનમાળામાં એક બહેને પોતાના લે ચરમાં જણા યું કે િત મણ કરતાં યારેક ડાબો પગ તો

યારેક જમણો પગ

ચો કરવાનો હોય છે . નવકારશીનો સમય કોઈવાર સવારે ૮ક-૧૨િમ તો વળી

કોઈ વાર ૭ક-૩૬િમ એવું જ ચઉિવહાર કરવામાંય - આ બધું કંઈ જરૃરી નથી. એક મરલાયક ભાઈ
િનયિમત સવાર-સાંજનું િત મણ, નવકારશી-ચઉિવહાર, સેવાપૂ

સામાિયક કરતા હતા, તેમણે

આ લે ચર સાંભળી બધું છોડી દીધું ! એક બહેનની જૈ નશાસનને સમજવાની અ ાનતાને કારણે
આવા કેટલાય લોકોના મન મગજ ફેરવી ના યા હશે. આપણે તો એટલું જ ાથવું ર .ું
¥¿¢¢Ý ç¼ç}¢Ú ãÚÎï, ãï }¢¢¡ à¢¢ÚÎï
સાચું ાન - સાચી યા
માગ પર ગિત કરવા - ડાબા પગનું સરખું મહ વ છે તેમ મો માગ ગિત કરવા ાન અને
યાનું સમજવું - ાનની કોરી વાતોથી કે યાંિ કપણે યાકાંડ પૂરા કરવાથી િશ ઉ ચ આ યાિ મક
ભૂિમકાની ાિ ત થઈ જશે એ

મમાં રાચવા જે વું નથી. (કેટલાક લોકોનો સમય ધમ કરવા કરતાં

ધમનો ઢ ગ કરવામાં વધુ વહી

ય છે ) ાન બીજ સમાન છે તો

યાનો સુમેળ સાચું અ યા મ છે .

યા ફળ સમાન છે . ાન અને

યાની સાથે સમજ ન હોય અને સમજની સાથે

યા ન હોય

તો દોષોનો નાશ અને ગુણોની વૃિ ધ શ ય નથી. શાસન એકલા ાનમાં નથી કે એકલી

યામાં

નથી. એકલી સમજના િવ વાસે ન રહેવાય; ત-િનયમ, તપ- યાગા દ ધમ વૃિ ઓ પણ કરવી
પડે. 'અ ાન-

ય તો

ાન આવે ' એમ નિહ,

ાન મેળવવાનો ય ન કરો તો અ ાન

ય.

ભગવાને એકલા ત
ુ ધમનું કે એકલા ચા ર ધમનું િતપાદન નથી કયુ એ બંનન
ે ો સુયોગ હોય તો જ
વા તિવક ધમ છે એમ જણા યું છે . ભગવાને પોતે પણ કમ ય માટે ાન અને યા બંનેની સાધના
કરી છે . 'ઉપશમ અને પક ેણીનું મૂળ વતન છે . વીતરાગપ ં ચા ર થી ાિ ત થાય છે . મા
ા◌ાનથી નિહ. વીતરાગ શ દ વતનની અપે ાએ છે . સવ શ દ ા◌ાનની અપે ાએ છે . થમ
વીતરાગતા અને પછી સવ ાતા છે .
ી િજનભ ગિણ
¥ó¢¢‡¢¥¢ï çÜU²¢’’

ે ટીકલ ાન અને યા
મા મણે ક ું છે : ‘‘ã²æ Ý¢‡¢æ çÜU²¢ãè‡¢æ, ã²¢
યા િવનાનું ા◌ાન એ હણાયેલું ાન છે . અને ાન િવનાની

યા તે

પણ હણાયેલી જ છે . કમબંધનથી મુ ત થવાની બળ ઇ છા હોય તો રાજમાગ એક જ છે ◌ઃ
શ ાધારવાળી ધમ વૃિ માં મન મૂકીને લાગી જવું અને જે કરીએ તેમાં સમજણ ા ત કરવાનું યેય
રાખવું. આપણા ગમા-અણગમાને બાજુ પર મૂકી થમ તો શા

િવિહત આવ યક

યાઓમાં

જોડાઈ જવું જોઈએ. એક રથનાં બંને પૈડાં બરાબર હોય તો જ રથ ઇ

થાને પહ ચી શકે તેમ

આપણો ધમરથ ા◌ાન અને યારૃપ બંને પૈડાંવાળો હોય તો જ આ માને મુિ તનગરીમા પહ ચાડે
છે . શા

માં ક ું છે કે 'Ó¢Ú‡¢ ÜUÚ‡¢ ç±ŒÐãèÝ¢ï, Ï¢éa§ü S¢éÏ¢ãéæ çÐ Á¢¢f¼¢ï’

િવ વાન પણ જો ચરણ - કરણ િવનાનો હોય તો ડૂબી

ય છે . ડો ટરને પોતાને થયેલા રોગનું ાન

હોય, તે માટેનાં દવા - ઉપચારનું ય ા◌ાન હોય પણ તે દવા લેવાની યા ન કરે તો સા

થાય ?

કકડીને ભૂખ લાગી હોય યારે તરલા દલાલનાં વાનગીનાં પુ તકો વાંચવાથી કંઈ પેટ ભરાય.
દંભ તો નથી નેાન એ

યા જો ડયા અને

ડયા ભાઈ જે વી છે . એકમેક સાથે સંકળાયેલ છે . અમુક

અપે ાએ ાન મુ ય છે , અમુક અપે ાએ

યા. એકલું ાન પાગળું છે , એકલી યા આંધળી છે .

ભવ અટવીમાંથી બહાર નીકળવું હોય તો ાન માગ બતાવે છે અને યા ર તો કાપે છે . ઉ રા યયન
સૂ માં ક ું છે . : Á¢ã¢ ¶ÚH Ó¢æÎ‡¢|¢¢Ú±¢ãè |¢¢ÚSS¢ |¢¢x¢è Ý ãé Ó¢æÎ‡¢SS¢.
¥±æ ¶é Ý¢‡¢è Ó¢Ú‡¢ï‡¢ ãè‡¢¢ï, |¢¢ÚSS¢ |¢¢x¢è Ý ãé S¢éxx¢§ü¥ï જે વી રીતે
ચંદનનો બોજ ઉપાડી ચાલનારો ગધેડો ચંદનના ભારનો ભાગી છે . પણ ચંદનની સુવાસનો ભાગી
નથી તેવી રીતે ાનવાન જો યાવાન ન હોય તો સ ગિતનો ભાગી ન બની શકે. સમજ ઉપર તો
કત યની મોટી જવાબદારી છે માટે ' ુતકેવલી ી ભ બાહુ વામી કહે છે જો અહ મળેલી બોિધને
એટલે કે ધમસમજને સ યવૃિ થી થળ નથી કરતો તો તું ભવાંતર માટે બોધી શું જોઈને માંગી ર ો
છે ? આપણે 'અ યારે' 'આવતા ભવ'ની રાહ જોઈઅને બેઠા છીએ. વતમાનમાં મેળલ
ે ી
ધમસામ ીનો લાભ નથી ઉઠાવતા તો ભાિવમાં એ સામ ી ડ ગો નહ બતાવે ? સારી સમજ ને
સારી યાનો મેળ ન

મે યાં સુધી િજનશાસનના આરમધક બની શકાય નિહ. વાતો તો ''સંસાર

અસાર છે ''ની કરાતી હોય ને કુટુંબ-કબીલામાં, પૈસામાં રાચીમાચીને સંસારને રસપૂવક લીલોછમ
રાખવામાં ઉધામા થતા હોય તો આ સમજ સાચી કે બનાવટી કહેવાય ? કપાળ માં કેસરનો ચાંદલો
હોય ને યવહારમાં અનીિત, હસા હોય તો ધમ વગોવાય કે નિહ ?
ાન અને યા બંને સાથે જ શું કામ જોઈએ ?
યા ઉપર જે ને સવથા ઉપે ા છે તેઓ તો એમ જ કહેશે 'જે
ાન િવનાની

યા કરો તે સમ

િવચારીને કરો.

યા તો િન ફળ કહેવાય' ધા મક કે યવહા રક કોઈપણ વૃિ માં પહેલેથી સંપણ
ૂ

ણપ ં હોવું જોઈએ તે એકાંત િનયમ નથી. દીકરાને િબઝનેસમાં પારંગત કયા પછી જ કંઈ દુકાને
બેસાડીએ છીઅ ?¥¢Ó¢¢Ú Ðí‰¢}¢¢ï {}¢ü: કોઈપણ કળા શીખવા માટે પહેલી યા કરવી પડે
પછી જ ાન થાય. ારંભ દશામાં

યાની મુ યતા છે , ાનની નિહ, ારંિભક

યા

ધાથી

એટલે પરના ાનના અવલંબનથી થાય, વને ાન પછી થાય જ થાય.'પહેલી સમજુ ં પછી પ પાને,
પ પા કહુ ં' એમ બોલવાનો અિધકાર નાના બાળકને ન અપાય. જ યા યારે શું ખાવું શું ન ખાવું
તેની સમજ નહોતી. સમ યા પછી જ ખાવાનું ન કી કયુ હોત તો અ યાર સુધી

યા હોત ?

ડુંગર પડતાં ચડતાં ને પાણીમાં તરતાં તરતાં જ ડુંગર ને તળાવમાં ાન મેળવી શકાય છે ને ધીમે ધીમે
તે ા◌ાનને વધારી શકાય છે . કેરીનું ાન સાચું યારે બને ? કેરી ચાખવાની પોતે

યા કરી હોય

તો. યાના ગભમાં ાન રહેલું છે તે આ રીતે સાચું છે . િજ ા◌ાસુ બનવા માટે યા અિનવાય છે .
ાન મેળ યા પછી જ યા કરવાનું િવચાયુ હોય તો. ભવવનમાં રખડી પડાય. યા કરતાં કરતાં જ
ાન ાિ તની યો યતા અને શિ તનો િવકાસ થાય છે . મ અવ થામાં યા િવના ાનનો પ રપાક
થાય નિહ. અમુક હદ સુધી ીયાનયની મુ યતા છે , અમુક હદ પછી

ાનનયની મુ યતા છે .

આ મો નિત માટે ધમ વૃિ કઠેડાના આધારે ઊભા થવાય, ઊભા રહેવાય ને ઉપર પણ ચડી શકાય
એવી રીતે ધમ યાના સહારે પાપ વૃિ માંથી ઊભા થવાય, પાપનાં આકષણ સામે અડગ રહી શકાય
ને ધીમે ધીમે ઉપર ચડી શકાય. આ યવહારરૃપ ધમ વૃિ છે વટે ભાવધમનું કારણ બની શકે છે .
ભાવધમ કદી યવહાર ધમને ખોટા ન ઠેરવે.

ય િવના ભાવ ન હોય તેનો યાલ રાખીશું તો

ય યાની ઉપે ા કરવાનું મન નિહ થાય. જે જે આ માઓ મો માગની આરાધના વારા
િસ ધ વરૃપને પા યા છે તે દરેક

ય યા વારા ભાવ યાને પðિશને જ પા યા છે . (મરૃદેવા

માતાનો દાખલો અપવાદરૃપ છે .) યવહારના સાથ િવનાનું શુ ક ાન માદ, અિભમાનને પોષે છે .
યારે આ મત વના ાનની ધાનતા ન રાખી હોય ને મા
મા

યા

ય યા બની રહેશ.ે શરીરના મેલની ઉપમા આવી તુ છ યાને આપી છે . આમ ન થવા દેવું

હોય તો યા પર જ ભાર હોય તો તે યા મા
તુ છ

યા પર જ ભાર હોય તો તે

ય યા બની રહેશે. શરીરના મેલની ઉપમા આવી

યાને આપી છે . આમ ન થવા દેવું હોય તો યામાં ય એવો ાણ પૂરીએ કે તે

બી ને પણ તે કરવાનું મન થાય.
માઇલ ટોન

યા જોઈને

આમ કરવા માટે યા કરતી વખતે ચો કસ લ ય હોવું જોઈએ. કમના ય અને મો ના લ ય
સાથે

યા કરવી જોઈએ. ધમના

યેક અનુ ાનનું મૂ ય તેનાથી કેટલા માણમાં કમ ખપશે તેના

પરથી અંકાય છે . દશા િવનાની દોટથી ગિત થશે, ગિત નિહ થાય.

વનું લ ય મા ભગવાન

મહાવીરના ભ ત બનવાનું ન હોવું જોઈએ, ખુદ મહાવીર બનવાનું હોવું જોઈએ. દૂધપાકના લ ય
િવના મા દૂધ હલાવ હલાવ કરવાથી તો માવો બની

ય. જો દૂધપાકનું રાખીએ અને હલાવવાની

યા ન કરીએ તો દૂધપામ તો ન બને, માવો ય ન બને. મો ના લ ય િવનાની કરાતી
દેવલોકરૃપ માવો ા ત થાય પણ મો રૃપ દુધપાક ા ત ન થાય,

યાથી

યાઓ િજના ાના લ યપૂવક

થાય તો અવ ય મો મળે. ત વ ાન એ યાઓનો પાયો છે . સમાિધ, સ ગિત, બોિધ એનું લ ય
છે . ગુણવાન યિ તઓનું બહુ માન, પાપની જુ ગુ સા, આ માનું અવલોકન, સંસારથી િવરિ ત વગેરે
સ ગુણોનું સા ાત્ આચરણ એની સુવાસ છે .

થાકી

વ છો ? ફ રયાદ છે ?

યામાં રસ નથી આવતો, ઉ સાહ નથી
છે : (૧)

યાના બળ પર

પર આધા રત છે . રો જદા

ધા નથી. (૨)

ગતો એવી ઘણાની ફ રયાદ છે . આના બે કારણો
યાના ફળ પર નજર નથી. રસ એ દલની સમજ

વનમાં ચડી રહેલા પાપના ભાર, એના ભાિવમાં આવનારા દારૃણ

િવપાકો... આ બધું જે ની નજર સામે તરવરતું હોય એને યામાં ખૂબ રસ રહે. રસ િવના પણ યા
કરનારને એટલો વખત યાન પાપથી અશુભ અ યનસાયથી બચી શકાય છે . વળી સારી
પડેલા આ સં કાર ભવાંતરમાં ઉપયોગમાં આવે છે . આમ ાન હશે તો
લાગે. ાન એટલે મા

યાના

યા કંટાળાજનક નિહ

યાની સમજ એટલે જ નિહ, એ યા વગેરથ
ે ી પોતાના આ માને શું લાગે

થશે એનું ય ાન જરૃરી છે . દુકાનમાં સાડીઓનું સેલ રા યું હોય, કમાણી થતી હોય ને મોડે સુધી
દુકાન ખુ લી રાખવાનું થાય તો શેઠને પોતાને આમાં લાભ છે

ણી આનંદ થાય પણ દુકાનમાં કામ

કરતાં નોકરને પોતાને કોઈ ફાયદો ન થાય માટે વેઠ જે વું લાગે. ધમકાય જલદી પતી

ય તેમાં હાંશ

થાય છે . ને પાપકમ લાંબા સમય સુધી ચાલે તો ય આનંદ ! તી મણમાં યારે મોટી ઢાળો બોલાતી
હોય તે સમય વધુ જતો લાગે એટલે ચાલુ િત મણમાં ય બાજુ વાળા સાથે ગ પા મારવાનું શ થઈ
ય છે , ને િસનેમા જોતા હોઈએ યારે બાજુ વાળાની લાિ ટકની થેલીના અવાજે ય નાકનું ટેરવું
ને આંખનાં ભવાં ચડી

ય છે કે નહ ?

યા સાચી કેવી રીતે કરવી ?
ભાવો લાસને ગટ કરવાનું મુ ય સાધન િવિધ છે . ાવક - ાિવકા એટલા અ ાન છે કે
પોતે અ ાની છે તેનું પણ ભાન ન હોવાથી સાધુ સા વી

ભગવંત પાસે જઈ સાચી િવિધને

ણવાની, તે િવિધનું પાલન કરવાની ભાવના જ થતી નથી હોતી.

યા

યે બહુ માન નથી તેથી

અિવિધએ પગપેસારો કય છે . દુકાન કમાણીનું સાધન હોવા છતાં જે ટલા દુકાન ખોલે તેટલા કમાય
જ એવું નથી. દુકાનને દુકાનની રીતે ચલાવે, િહસાબમાં યાન આપે, ઉઘરાણી ભૂલી
બાબતોમાં

ય નિહ વગેરે

ગૃત રહે તે દુકાન વારા કમાણી કરે, પણ આવી ચોકસાઈ રાખવામાં બેદરકારી હોય

તો તે દુકાન ખોલીને બેસવા છતાં કમાય નિહ, ઉપરથી નુકસાનમાં ઊતરી

ય... ડો ટરે દવસમાં

ણ વાર દવા લેવાની કહી હોય તે તેને બદલે એકવારમાં જ બધી દવા લઈ લઈએ તો તિબયત સુધરે
નિહ કદાચ વધુ બગડે. એવી રીતે ધમ યા, િવિધપૂવક, બહુ માન સાથે, ઔિચ યપૂવક કરીએ તો તે
ક પવેલડી સમી બની રહે. એના ફળની કોઈ અવિધ નથી - સવ ાના આ િ
ફરમ ન હોય એ

ી શનમાં મીનમેખ

ધા જરૃરી છે .

યાન રાખજો. અ યાય ક પ મ,માં પણ ક ું છે.
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સઘળી આવ યક યાઓને િચ ના ઉ સાહ અને ઉપયોગ રિહત બનીને કરવાથી દેહના
લેશને પમાય છે , મો ના ફળને નિહ. ભાવ અને િવિધપૂવક થતી યા આલોક અને પરલોક બં ને
ઉ ળે છે , છતાં યારેક અિવિધ થઈ

ય એમ પણ બને તો ય ધમ યાઓનો યાગ ન કરવો જોઈએ.

'અિવિધ કરવા કરતાં ન કરવું સા ં' એ ઉ સૂ વચન છે . િવિહત અનુ ાન ત ન ન કરવાથી અિધક
ાયિ ચત ક ું છે . અને અિવિધથી થઈ

ય તો અ પ ાયિ ચત ક ું છે .

'ભાવ િવના ધમ ન કરાય' આ વાત જૈ નશાસનને મા ય નથી. નીચેનું અંગ ઢાંકવાં માટે જે ની
પાસે એક નાની લંગોટી પણ નથી તે મ તક પર મોટી પાઘડી બાંધી બ રમાં થઈને નીકળે તો
હા યા પદ બને છે , તેમ સંસારના પાપના સડામાં અને રાગ- વેષના અખાડામાં રહેલા

વોએ

પાપના શુિ ધકરણ માટે વ પ પણ

ની ને

યા નથી રાખી અને મા

ાનની ાનની કે શા

ભાવની મોટી મોટી વાતો કરે છે તેટલા મા થી સ ગિતના અિધકારી નથી બનતા.

ઉ મ ધમાચરણ માટે મનની ભોમકા સરળતા,

ધા, મોદભાવ, વગેરથ
ે ી શુ ધ હોય;

ઈષા, તુ છતા, વેરવૃિ થી કાબરચીતરી ન હોય તો તેની થોડીપણ ધમ યા ફળવતી બને છે . િજ ાસા
યે બેવફા ધમ યા કરનારને બે ફળ તો આવ યક મળે છે . (૧) આ ભાવમ અપયશ (૨) પરભવમાં
દુગિત - પાણીમાં દર પડયો હોય તો મા પાણી ઉલેચ ઉલેચ કરવાથી દૂગધ ન
પાણીમાંથી કાઢવો પડે, તેમ એકલી

યા જ નિહ પણ

ય, દર પણ

યા સાથે મનની શુિ ધ પણ જરૃરી છે .

ચો સાઈપૂવકની િવિધયુ ત યા કરવાથી ભાવો લાસ વધે છે . જે મ વાયરમાંથી પાવર તો એકસરખો
વહેતો હોય પણ લોબની મતા માણે કાશની મા ા મળે તેમ દરેક અનુ ાનમાં મો

ાયક

યોગની મતા એકસરખી રહેલી છે પણ યા કરવાની પ ધિત મુજબ ફળનો લાભ મળે. ઈ રયાવહી
કરતાં કરતાં બાળ અઈમુ ામુિન કેવળ ાન સુધી પહ ચી ગયા, એ જ

યા આપણે અનેક વાર કરી

છતાં ભટકતા ર ાં. નવપદ ની આરાધનાથી ીપાળ રા નો કોઢ રોગ દૂર થયો ને આપ ં તો
ખરજવું ય દૂર નથી થતું ! વધારે

યા કરવાથી વધારે કમ ય નથી, વધારે એકા થવાથી વધારે

કમ ય છે .

રેડ િસ નલ
સમય અને કાળનું ઉ લંઘન કરીને કરાતી
િવધાન છે તે કાળે તે
વીરિવજય
એક

યાથી પણ દોષ લાગે. જે કાળે જે

યા કરવાનું

યા કરવાથી મહાન લાભ થાય. ખેડૂત ચોમાસામાં ખેતી ન કરે તો ? ી

મ.સા. ન વા ં કારની પૂ માં ધમ યાના ચાર દોષો દશાવે છે : (૧) દ ધદોષ :-

યા કરતાં બી

યામાં મન જોડાય. (૨) શૂ યદોષ :- ઉપયોગ શૂ યપણે કરાતી

યા (૩)

અિવિધ દોષ :- યાના મથી િવપરીત રીતે કરાતી યા (૪) અિત વૃિ દોષઃ- દેશ-કાળ-ભાવને
ઉ લંધીને કરાતી યા - આ દોષોથી મુ ત થઈને કરાતી યા મો ની ગેરંટી આપે છે .
આપણે તો

યાનો આ મા સાથેનો સંબંધ હોિ પટલની નસ ને પેશ ટ જે વો કરી ના યો

છે . ડયુટી શરૃ થાય એટલે નસ ધમ ધમ કરતી આવે, દવાના ટીકડા ને િસરપના રગડા ગળામાં ફટાફટ
ઠાલવે. સોયના ગોદા મારે. ડયુટી પૂરી થતાં જ પેશ ટ ભૂલી
રાખીએ તો બેડો પાર થઈ

ય.

આપણા

નો

ય છે . આવા સંબંધ સંસાર સાથે

ઘણાને

ન થાય છે કે ાન ને યા કરીએ તો શરીરની યાથી શરીરને લાભ થાય, આ માને

શો લાભ થાય ? આ માને લાભ તો શુભ ભાવ, શુભ પ રણિતથી થાય છે ને શુભ ભાવ ાનથી થાય
છે - આના જવાબમાં ી ભાવનભાનુ મ.સા. સમ વે છે કે આ માની ઉ નિત - અવનિત આ માના
શુભ - અશુભ ભાવ પર અવલંબે જે ટલી શુભ પ રણિત જોરદાર એટલી આ માની ઉ નિત

ચી,

જે ટલી અશુભ પ રણિત જોરદાર એટલી આ માની અવનિત વધુ. આ શુભ-અશુભ પ રણિત
શરીરની દરેક શુભ - અશુભ

યા સાથે સંકળાયેલી રહે છે . દા.ત. દીકરો મા-બાપની સેવાના સંગે

હરામ હાડકાં કરી, આંખ મ ચામણા કરી સેવાનું કાય ન કરે એટલે એણે શારી રક યા ન કરી - એની
સાથે હૈયામાં કેવા મિલન ભાવ ર ા તે જુ ઓ : (૧) પુ એ ઉપકારી-મા-બાપ

યે કૃત ાતાનો શુભ

ભાવ ન રાખવા મિલન ભાવ રા યો. આ હરામ હાડકાપ ં તે પ રણિત છે . આ પ રણિતથી સેવાની
શુભવૃિ ખલાસ થઈ ગઈ. (ર) હરામ હાડકા ઉપકારી મા-બાપ

યે જ છે , પોતાના વાથના

કામમાં નથી તેથી અંતરમાં વાથવૃિ મિલન આ મપ રણિત છે . (૩) ઉપકારી મા-બાપ
ઉપકારની ગણના જ ન કરે આ અશુભ ભાવ, અવગણનાભાવ છે . શરીરથી સેવાના કામની

યેના
યા

નથી કરી માટે આવી મિલનવૃિ ઓ મનમાં છે . નો બહારથી સેવાની યા કરે તો અંતરમાં પરાથવૃિ
અને કૃત ાતા અને બહુ માનની શુભ પ રણિત
સંકળાયેલી છે . વળી

વતી રહે છે તેથી શરીર યા સાથે આ મપ રણિત

યા વારંવાર કરવાથી તેના સં કાર પડે છે . ઢ થાય છે . સિ યાના અભાવે

અ ાનનો નાશ થાય છે . મો નું કારણ ાનયોગ છે . શા

માં માસતુષ મુિનનું

ાંત વારા જણા યું

છે કે તેમનું આચરણ જોરદાર હોવાથી કેવલ ાન પામી ભવપાર કરી ગયા. આ જ દશાવે છે કે શાસન
આચરણમાં છે આચરણ િવનાની ાનની કમત નથી ાન જરૃરી છે ખ ં પણ આચરણનો ઉ છે દ
તે શાસનનો ઉ છે દ છે . બી નું ાન આપણને કામ લાગે પણ બી નું ચા ર આપણને કામ ન
લાગે. આચરણ તો વયં કરવું પડે. દદ પાસે ઔષધ સંબંધી ાન નથી પણ વૈ નું ાન કામ લાગે
છે પરંતુ દવા ખાવની યા તો તેણે

તે જ કરવી પડે છે . (જો કે યા િવનાનું ાન અપે ાએ ાન

િવનાની યા કરતાં સા ં છે . કોઈ કહે હુ ં મે ડકલનું ભણીશ પણ ેિ ટસ નહ ક ં ને બીજો કહે હુ ં
ેિ ટસ કરીશ પણ એ માટેનું ભણીશ નિહ તો બેમાંથી જોખમ કોનાથી વધુ લાગે છે ? ) ાનીઓએ
મનુ યભવનું મહ વ બતા યું છે તે સ ય

ાનની અપે ાએ નિહ પણ સ ય ચા ર ની અપે ાએ છે

કારણ સ ય ાન તો બી

ગિતઓમાં ય થઈ શકે પણ સ ય ચા ર તો મનુ યગિત િસવાય બી

કોઈ ગિતમાં ન હોય.
આવી અિત સૂ મ રહ યની વાત જૈ ન ધમ િસવાય બીજે યાંય જોવા નિહ મળે. માનવભવ
અને જૈ ન શાસન મળવા અિત દુલભ છે . કોઈ એની ભાવના કરવા નથી બેઠું કે ધ કામુ કી કરીને
આગળ આવી હાથ લાંબો કરીશું એટલે હાથમાં આવી જશે. અનંત પુ યના દામ ચૂકવીને મળેલ આ
માનવભવમાં ભગવાને બતાવેલ
બનાવીએ.

ા◌ાન અને

યાના માગને અનુસરીને આપણી યા ા સફળ

