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UVOD
Jain filozofija lahko opišemo na različne načine, vendar je najbolj sprejemljiva tradicija
je, da ga opisujejo v smislu Tattvas ali temeljih. To so:
1. Jiva (duša): Vsa živa bitja se imenujejo Jive. Jive imeti zavest znan kot duše, ki se
imenuje tudi atma (duša – Chetan).Duša in telo sta dva različna pojma.Duša se ne more
razmnoževati. Opisana je kot neke vrste energije, ki je neuničljiv, nevidna in brezoblična.
Džainizem Jive razdeli v pet kategorij, od one-zaznanih bitij petih zaznanih bitij.Telo je
le dom za dušo. Ob smrti, duša zapusti telo za zasedbo novega. Tirthankaras so dejali, da
ima duša neskončno sposobnost, da vedo in zaznavajo. Ta sposobnost duše ni doživel v
svojem sedanjem stanju, zaradi nakopičene karme.
2. Ajiva (non-dnevna važno): Vse kar ni duša se imenuje ajiva. Ajiva nima zavesti.
Džainizem deli ajiva v pet širokih kategorij: dharmastikay (srednje gibanja),
adharmastikay (srednje počitka), akashastikay (vesolje) pudgalastikay (snovi) in Kala
(čas).
3. Punya (rezultati dobrih del): Z opravlja zdravstvena ustreznost te dejavnosti, smo
pridobili punya ali dobre karme. Takšne dejavnosti so: zagotavljanje hrane ali druge
predmete, za pomoči potrebnim ljudem, delaš dobrodelno delo, razmnoževalni vere, itd
Ko punya dozori, prinaša posvetno udobje in srečo. Digambar razmisli “Punya” kot del
Asrava.
4. Pap (rezultati slabimi dejanji): Z podjetje slabe dejavnosti smo pridobili pap ali slabe
karme. Takšne dejavnosti so: biti krut in nasilen, neprimernega obnašanja do staršev in
učiteljev, ki so bili jezni ali požrešen in kaže aroganco ali uživate v prevaro. Ko pap
dozori, prinaša posvetno trpljenje, bedo in nesrečo. Digambar menijo »PAP« kot del
Asrava.
5. Asrava (pritok karme): pritok Karman delcev duši je znan kot asrav. To je posledica
napačnega prepričanja, vowlessness (opazovalka ne zaobljube), strasti, malomarnosti in
psihofizičnih dejavnosti. Tak priliv karme je omogočeno z duševnimi, verbalne ali
telesne dejavnosti.
6. Bandh (bondage od karme): To se nanaša na dejansko vezavo Karman delcev na duši.
Bandh se zgodi, ko se odzovejo na vsako situacijo z občutkom zaplemb ali odpora.
7. Samvar (zaustavitev karme): To je proces, s katerim se pritok Karman delcev ustavil.
To se doseže z opazovanjem samiti (skrbnosti), gupti (nadzor), desetkratno yati-dharma
(preobjeda), razmišljajo dvanajst bhavanas (duševne povratna) in parishaha (trpljenje).

8. Nirjara (izkoreninjenje karme): Postopek, s katerim smo shed off karme se imenuje
nirjara. Karme lahko shed off bodisi pasivnih ali aktivnih prizadevanj. Ko smo pasivno
čakati karme dozorijo in dajo svoje rezultate v primernem času, se imenuje AKAM
Nirjara. Po drugi strani pa, če smo se dejavno prizadevala za karme, da dozorijo prej kot
pravočasno, se imenuje SAKAM Nirjara. SAKAM Nirjara je mogoče doseči z
izvajanjem pokore, kesanje, prošnjo za odpuščanje za nelagodje ali poškodbo, ki bi jih
lahko povzročila, da nekdo, meditacija, itd
9. Moksha (osvoboditve): Ko smo se znebili vseh karme, smo dosegli osvoboditev ali
Moksha.
Sedaj nam uporabite preprost analogijo za ponazoritev te Tattvas. Je živela družina v
kmečki hiši. Bili so na svežem svež vetrič, ki prihaja skozi odprta vrata in okna.Vreme
nenadoma spremenilo, in strašna nevihta prah, ki so v. Zavedanju, da je to slaba nevihta,
so prišli do zaprite vrata in okna. Do trenutka, ko bi zaprli vsa vrata in okna, je veliko
prahu vstopil v hišo. Ko zaprete vsa vrata in okna, ki jih je začel čiščenje proč prah, ki je
prišel v hišo.
Mi lahko razloži to preprosto sliko v smislu Nav-Tattvas kot sledi:
1) Jive predstavljajo ljudi.
2) Ajiva predstavlja hiši.
3) Punya predstavljajo posvetne užitek, ki izhaja iz lepo svež vetrič.
4) Pap predstavljajo posvetne nelagodjem, ki izhaja iz peščeno nevihto, ki je prinesla
prah v hišo.
5) Asrava zastopa dotok prahu skozi vrata in okna v hiši, ki je podoben priliv Karman
delcev na duši.
6) Bandh predstavlja kopičenje prahu v hiši, ki je podoben sužnosti Karman delcev na
duši.
7) Samvar zastopa zapiranja vrat in oken ustaviti prah, ki prihajajo v hišo, ki je podobna
ustavitvi pritoka KARMAN delcev do duše.
8) Nirjara zastopa čiščenja nakopičenih prahu iz hiše, ki je podoben prašijo off
nakopičene karmične delcev iz duše.
9) Moksha predstavlja čisto hišo, ki je podobna trganjem vseh karmičnih delcev iz duše.
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