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જૈન ધ્યાન 
જૈન ધર્મર્ાાં ધ્યાન ખબુ જ ર્હત્વનુાં સ્થાન ધરાવે છે. શ્રર્ણ

પરાંપરાની તનરં્ગ્રથ ધારા જે આજે જૈન પરાંપરાનાાં નાર્થી પ્રતિદ્ધ છે, િે
પોિાના અસ્સ્િત્વ કાળથી જ “ધ્યાન િાધના” િાથે જોડાયેિી છે. અનાંિા
તિથંકર ભગવાંિો ધ્યાનની ઉત્કૃષ્ટ પરાકાષ્ટાર્ાાં જ કેવળજ્ઞાનને પ્રાપ્િ
થયા છે.

જૈન ધર્મની ખાિ તવશેષિા એ છે કે, શભુધ્યાન દશામવિાાં પવેૂ અશભુ
ધ્યાન દશામવે છે, જે નકારાત્ર્ક િરફથી હકારાત્ર્ક િરફનો ર્ાગમ છે.
ર્ગ્રાંથોર્ાાં ખાિ દશામવ્ુાં છે કે, શભુધ્યાનર્ાાં જોડાિા પવેૂ અવરોધક
પરરબળરૂપ અશભુધ્યાન જાણવુાં-િર્જવુાં આવશ્યક છે. અશભુ ધ્યાન એ
આત્ર્ા ર્ાટે અરહિકારી, નકારાત્ર્ક અને અશભુ હોવાથી િેવા અશભુ-
દુધ્યામનથી િજાગ બની િેનાથી દુર રહવે ુાં જરૂરી છે. િેથી જ આગર્ ર્ગ્રાંથો
અને અન્ય ધ્યાન તવષયક િારહત્ય ર્ગ્રાંથોર્ાાં પ્રથર્ અશભુ એવા આિમધ્યાન
અને રૌદ્રધ્યાનને િર્જાવવાર્ાાં આવ્ુાં છે, જે આત્ર્ાના તવકાિર્ાાં
અવરોધક પરરબળો છે, ર્ાટે િેને જાણી-િર્જી િેનાથી અટકી અને ધર્મ
ધ્યાનનાાં અભ્યાિર્ાાં આગળ વધવુાં.



ધ્યાનની વયાખ્યા
ધ્યાન શબ્દ ‘ધ્યે’ ધાતથુી બન્યો છે. ધ્યેનો અથમ છે ‘અંિઃકરણર્ાાં તવચાર

કરવો, લચિંિન કરવુાં. શ્વાિ – ઉચ્છવાિને રોકીને શરીરને િર્ાતધસ્થ કરવુાં િે જ ર્ાત્ર
ધ્યાન નથી, પરાંત ુ કાયાની સ્સ્થરિા િાથે કોઈ એક તવષય પર લચત્તનુાં સ્સ્થર થવુાં િે

ધ્યાન કહવેાય છે. ‘એક લચિંિા તનરોધઃ ધ્યાનમ્ |’

એક પર લચત્તનો તનરોધ કરવો િે ધ્યાન છે. એટિે કે લચત્તની / ર્નની એકાર્ગ્રિા
િે ધ્યાન છે. જૈન ધર્મર્ાાં ધ્યાન એટિે એક તવષયર્ાાં ર્નની અવસ્થા જે શભુ કે અશભુ
બાંને હોઈ શકે છે, ઉપરાાંિ િર્યે-િર્યે પરરસ્સ્થતિ કે સ્થાન પ્રર્ાણે ર્નોદશા પણ
બદિાય છે અથવા અધ્યાત્ત્ર્કિાથી પણ ર્નની અવસ્થા બદિાય છે.

 ધ્યાનનાાં પ્રકારો : જૈન ધર્મર્ાાં ધ્યાનનાાં પ્રકાર નીચે પ્રર્ાણે છે.

(૧) અશભુ ધ્યાન (૨) શભુ ધ્યાન.



(૧) અશભુ ધ્યાન : ખરાબ ધ્યાન. 
જે ધ્યાન અવરોધરૂપ છે, હયે એટિે કે ત્યાગ કરવા યોગ્ય છે.

આત્ર્ાને અરહિકારી, પીડાકારી છે, અશભુ કર્મબાંધનુાં કારણ છે, પ્રશાંિા યોગ્ય
નથી ર્ાટે અપ્રશસ્િ ધ્યાન છે. જે ભવ-ભ્રર્ણનુાં કારણ છે, દુગમતિનુાં કારણ છે.
અશભુ ધ્યાનનાાં બે પ્રકાર છે. િે – ૧) રૌદ્રધ્યાન અને ૨) આિમધ્યાન.

૧) રૌદ્ર ધ્યાન : અશભુ ધ્યાન : રૌદ્ર એટિે રહિંિક, ક્રૂરિા્કુ્િ ધ્યાન .
તનદમયી વયસ્ક્િઓનાાં ક્રૂર અધ્યવિાય, ભાવ થવા િેને રૌદ્ર ધ્યાન કહવેાય

છે. જેનુાં કારણ અતિ ક્રોધ, ર્ાન, ર્ાયા, િોભરૂપ કષાયો છે. િેનાાં ચાર પેટા
ભેદ છે.

૨) આિમધ્યાન : અશભુ ધ્યાન : આિમ અથામત્ દુઃખ, પીડા્કુ્િ ધ્યાન .
કોઈપણ પ્રકારનાાં દુઃખ, શોક કે મશુ્કેિીરૂપ તનતર્ત્તનાાં પરરણારે્ થત ુાં લચિંિન,

એકાર્ગ્રિા િે િવમ આિમધ્યાન છે. િેના ચાર પેટા પ્રકાર છે.



(૨) શભુ ધ્યાન : પ્રશસ્િ ધ્યાન, કલ્યાણકારી ધ્યાન

શભુ એક તવષયર્ાાં લચત્તની એકાર્ગ્રિા િે શભુ ધ્યાન છે. જે જીવનર્ાાં
આદરવા યોગ્ય-ઉપાદેય છે. જે આત્ર્ાને કલ્યાણકારી છે, જે શભુ કર્મબાંધનાાં
- સગુતિનાાં કારણરૂપ છે, ઉચ્ચ ગતિ પ્રાપ્િ કરાવનાર છે. શભુધ્યાન એ
આધ્યાત્ત્ર્ક તવકાિ િાથે ર્ન-વચન- કાયાની એકાર્ગ્રિાને િર્જાવે છે.

 શભુ ધ્યાનનાાં મખુ્ય બે પ્રકાર છે.

૧) ધર્મધ્યાન ૨) શકુ્િ ધ્યાન.
ધર્મધ્યાન એ પરાંપરાએ ર્ોક્ષનુાં કારણ છે, કારણ કે ધર્મ ધ્યાનનાાં િિિ

અભ્યાિથી જ શદુ્ધ ધ્યાનરૂપ શકુ્િ ધ્યાન જન્રે્ છે. અને ર્ોક્ષ પ્રાપ્િ કરવા
િર્થમ બને છે. ધર્મધ્યાનથી દેવિોક અને શકુ્િધ્યાનથી દેવિોક અને િેથી
આગળ તિદ્ધગતિ ર્ળે છે.



૧) ધર્મ ધ્યાન : શભુ ધ્યાન, પ્રશસ્િ ધ્યાન
ધર્મધ્યાન એ આધ્યાત્ત્ર્ક જાગતૃિ, શભુ તવચારોનો 

પ્રકાશ-પુાંજ છે. કર્મ તનર્જરાનુાં અર્ોઘ િાધન છે. આત્ર્-
ઉત્થાનનો રાજર્ાગમ છે. શભુધ્યાનર્ાાં જેનુાં લચિંિન કરવાર્ાાં 
આવે છે, િેના ચાર પેટા ભેદ છે. 

૨) શકુ્િ ધ્યાન : શભુ ધ્યાન , પરર્ પ્રશસ્િ ધ્યાન
શકુ્િ=ઉજ્જવળ, તનર્મળ. શકુ્િધ્યાન એ આત્ર્ાની 

અત્યાંિ તવશદુ્ધ અવસ્થા છે. શ્રિુનાાં આધારથી ર્નની 
આત્યાંતિક સ્સ્થરિારૂપ ધ્યાન. શકુ્િધ્યાનનાાં ચાર પેટા ભેદ 
છે. 



ધ્યાનનુાં વગીકરણ

અશભુ ધ્યાન 
(અપ્રશસ્િ ધ્યાન)

શભુ ધ્યાન 
(પ્રશસ્િ ધ્યાન)

રૌદ્ર ધ્યાન આિમધ્યાન ધર્મ ધ્યાન શકુ્િ ધ્યાન 

૧) રહિંિાનબુાંધી
૨) મષૃાનબુાંધી
૩) સ્િેયાનબુાંધી
૪) તવષયાનબુાંધી

૧) અતનષ્ટ િાંયોગ
૨) ઇષ્ટ તવયોગ
૩) રોગ-લચિંિા
૪) તનદાન કરણ 

૧) આજ્ઞા તવચય
૨) અપાય તવચય
૩) તવપાક તવચય
૪) િોક િાંસ્થાન 

તવચય 

૧) પથૃક્ત્વ તવિકમ 
િતવચાર 

૨) એકત્વ તવિકમ
અતવચાર 

૩) સકુ્ષ્ર્રક્રયા 
અપ્રતિપાિી

૪) વ્પુરત ્રક્રયા 
અતનવતૃિ



શભુ અશભુ ધ્યાન – ગતિ અને ગણુસ્થાનનો િાંબાંધ 
ધ્યાન શભુ ધ્યાન = ગતિ

અશભુ ધ્યાન = અશભુ ગતિ 
ગણુસ્થાન

રૌદ્ર ધ્યાન સામાન્ય રીતે નર્ક ગતતન ું ર્ારણ. ૫મા દેશતિરતત ગ ણસ્થાન સ ધી ોયય.

આિમધ્યાન તતયંચ ગતતન ું ર્ારણ બને છે. ૬ઠ્ઠા સિકતિરતત ગ ણસ્થાન સ ધી ોયય 
શરે્.

ધર્મ ધ્યાન મન ષ્ય અને દેિ ગતતન ું ર્ારણ. તનશ્ચયથી=૭થી૧૨ગ ણસ્થાન સ ધી ોયય 
શરે્. વ્યિોારથી = ૬ઠ્ઠા સ ધી
અભ્યાસરૂપ ધમકધ્યાન ોયય. 

શકુ્િ ધ્યાન ઉચ્ચ દેિ અથિા મયક્ષન ું ર્ારણ. ૧૧,૧૨,૧૩,૧૪માું ગ ણસ્થાને આ 
ધ્યાન.



જૈન યોગ 
ભારિીય રફિસફુીર્ાાં યોગ િાંસ્કૃિ શબ્દ છે. ‘્જ્ુ’ ધાત ુ પરથી યોગ

શબ્દ બન્યો છે. ્જ્ુ = જોડાણ. આ એક પ્રકારની આધ્યાત્ત્ર્ક પ્રરક્રયા
છે, જેર્ાાં ‘આત્ર્ાનુાં પરર્ાત્ર્ા િાથે જોડાણ’ િર્ાયેલુાં છે. ર્હતષિ
પિાંજલિ ‘યોગદશમન’ ર્ગ્રાંથર્ાાં ‘લચત્ત વતૃત્તઓનો તનરોધ િે યોગ’ છે, િેર્
દશામવી યોગનાાં આઠ િોપાનો / આઠ પગતથયા િાથે ‘અષ્ટાાંગ યોગ’નુાં
વણમન ક્ું છે. જેર્ાાં પ્રથર્ યર્થી અંતિર્ િર્ાતધરૂપ ઉત્કૃષ્ટ અવસ્થા
દશામવે છે.

આઠ અંગોર્ાાં પ્રથર્ પાાંચ અંગ = બરહરાંગ િાધન િેર્જ અંતિર્ ત્રણ
અંગ = અંિરાંગ િાધનરૂપ છે. પહિેા-બીજા િોપાનનાાં પાિનની
િહાયિાથી િાધક દૈરહક ભાવથી છુટિાાં છુટિાાં ઉત્તરોત્તર આત્ર્ા
પોિાનો ઉત્કષમ િાધિા અંતિર્ ધ્યેયરૂપ િર્ાતધ /મસુ્ક્િ પદે પહોંચવા
િર્થમ બને છે.



અષ્ટાાંગ યોગ િાર્ાન્ય અથમ 

૧) યર્ અરહિંિા, િત્ય, અસ્િેય, બ્રહ્મચયમ અને અપરરર્ગ્રહનુાં પાિન.

૨) તનયર્ શૌચ=(શદુ્ધદ્ધ), િાંિોષ, ત્યાગ, સ્વાધ્યાય, ઈશ્વર પ્રલણધાન આરદ.

૩) આિન કોઈપણ અનકુુળ આિન જેનાથી ધ્યાન ર્ાટે એક સ્થાને સ્સ્થર રહી શકાય.

૪) પ્રાણાયાર્ શ્વાિ પર તનયાંત્રણ.

૫) પ્રત્યાહાર પાાંચ ઇન્દ્ન્દ્રયોનાાં તવષયોથી દૂરી.

૬) ધારણા ર્ન / લચત્તને કોઈ તવશેષ ઉદે્દશ્યર્ાાં સ્સ્થર કરવુાં. 

૭) ધ્યાન ધ્યેય િાથે લચત્તની એકાર્ગ્રિા, ઊંડુાં ધ્યાન.

૮) િર્ાતધ િન-ર્ન-આત્ર્ાની િવોચ્ચ શાાંતિ, ધ્યાનનુાં ઉચ્ચિર્ લબિંદુ.

અષ્ટાાંગ યોગ 



 જૈન યોગ જૈન દશમન પ્રર્ાણે ‘ર્ોકે્ષણ યોજનાદ્ યોગ:’ =
ર્ન-વચન-કાયારૂપ યોગની જે પ્રવતૃત્ત ર્ોક્ષ િાથે જોડાણ
કરાવનાર છે િેને યોગ કહવેાય છે. િમ્યક્ –જ્ઞાન-દશમન-
ચારરત્રરૂપ રત્નત્રયની કોઈપણ આરાધના (િાંવર, િપ,
શ્રાવકાચાર, શ્રર્ણાચાર, િતર્તિ-ગપુ્પ્િ, શભુ ધ્યાન, અનપેુ્રક્ષા
આરદ િવમ) એ બધુાં જ જૈન યોગનો ભાગ છે.

આચાયમ હરરભદ્રસરૂરજીએ જૈન યોગનાાં રૂપર્ાાં ખબુ જ
્સુ્ક્િપણૂમ પદ્ધતિથી િાધનામિુક િત્વોને પ્રસ્તિુ કયામ છે.
િેઓશ્રીએ યોગનુાં વણમન કરિાાં “યોગદ્રન્દ્ષ્ટ િમચુ્ચય” ર્ગ્રાંથર્ાાં
ર્હતષિ પિાંજલિનાાં અષ્ટાાંગ યોગ િર્ાન જીવનાાં અધ્યાત્ત્ર્ક
તવકાિક્રર્ને અષ્ટાાંગ યોગ-દ્રન્દ્ષ્ટનો ર્ાગમ આપ્યો છે. જેર્ાાં
જીવની યાત્રા પ્રથર્ તર્ત્રા દ્રન્દ્ષ્ટથી શરુ થઇ આધ્યાત્ત્ર્ક
તવકાિ િાધિાાં િમ્યક્ત્વને પારે્ છે અને િેથી પણ આગળ
વધી ક્ષાતયક િમ્યક્ત્વરૂપ પ્રભા દ્રન્દ્ષ્ટ અને અંતિર્ પરા દ્રન્દ્ષ્ટ
પર પરુી થાય છે.



જૈન યોગની આઠ દ્રન્દ્ષ્ટઓ અને અષ્ટાાંગ યોગ = પ્રથર્ ૪
યોગ-દ્રન્દ્ષ્ટ અષ્ટાાંગ યોગ આ અવસ્થાર્ાાં વયસ્ક્િનાાં 

ગણુ 
બોધ –ઉપર્ા

૧) તર્ત્રા યમ અણ વ્રત પાળિાની ઈચ્છા ઘાસનાું તણખલામાું અગ્નન 
સમાન.

૨) િારા તનયમ ધમક ગમિા લાગે/ શ્રદ્ધા િધે છાણમાુંનાું અગ્નન સમાન.

૩)બિ/ બિા આસન શ્રદ્ધા િધે / જિનિાણી 
સાુંભળિાની ઈચ્છા થાય

ર્ાષ્ઠમાું અગ્નન રોે તયાું 
સ ધી.

૪) રદપ્રા પ્રાણાયામ ધમકમાું શ્રદ્ધા, પરુંત   ોજ  
આચરણ નોી.

દદિામાું જયાું સ  ધી ઘી રે્ 
તેલ ોયય અને અગ્નન રો ે

તયાું સ  ધી.

િાર્ાન્યથી આપણે ૧થી૪ દ્રન્દ્ષ્ટનાાં સ્િર પર જ હોઈએ છીએ. જેર્ાાં 
વધિી-ઘટિી શ્રદ્ધા અને આચરણ હોય છે. 



જીવને ૪થી રદપ્રા દ્રન્દ્ષ્ટની પ્રાપ્પ્િ પછી િમ્યક્ત્વની પ્રાપ્પ્િ અને
મસુ્ક્િની યાત્રા શરુ થાય છે = અંતિર્ ૪ યોગ દ્રન્દ્ષ્ટ.

દ્રન્દ્ષ્ટ

૫) સ્સ્થરા

અષ્ટાાંગ

પ્રત્યાહાર

વયસ્ક્િનાાં ગણુ 

ર્હાવ્રિ િાથે િાંયર્ી 
જીવન, કષાયોની ર્ાંદિા.

બોધ ઉપર્ા 

હીરાનાાં િેજ િર્ાન / રિનપ્રભા 
(િમ્યક્ત્વની પ્રાપ્પ્િ)

૬) કાાંિા ધારણા સુંયમમાું અપ્રમત્ત અિસ્થા તારાપ્રભા (સમ્યક્તતિ)

૭) પ્રભા ધ્યાન સ ક્ષ્મ સુંપરાય / ર્ષાય સયૂકની પ્રભા

૮) પરા સમાતધ સયયગી રે્િલી, સિકજ્ઞ ચુંદ્રની પ્રભા

આ પ્રર્ાણે આચાયમ શ્રી હરીભદ્રસરૂરજીએ જૈન યોગનો અથમ િર્જાવયો અને
એ દ્વારા યોગ એ ફક્િ આશ્રવ અને કર્મબાંધ નહી, પરાંત ુ િાંવર-તનર્જરા
અને ર્ોક્ષનુાં પણ કારણ છે. એ રીિે યોગની ર્હત્તા િર્જાવી.



આભાર !


