
                                           

                                 7.4   ગુણસ્થાનક ની સમજ 

આત્માનો વિકાસ કેિી રીત ેથાય છે, તેની શરૂઆત ક્યારથી થાય છે અન ેઅંત ક્યારે આિે છે, એનુ ં

સ્પષ્ટીકરણ જૈનશાસ્રોમા ંવિસ્તારથી કરિામાં આવયુ ંછે. જૈનશાસ્રોમા ંપ્રવતપાદિત ગુણસ્થાનોન ેબરોબર 

સમજિાથી આ વિષયન ેસ્પષ્ટ બોધ થઈ જાય છે. આદ્યાવત્મક વિકાસના બોધ માટે ગુણસ્થાનોની સમજ 

અવનિાયય છે. ગુણસ્થાનક શબ્િ જ આદ્યાવત્મક વિકાસનુ ંસૂચન કર ેછે. 

ગુણોનુ ંસ્થાન તે ગુણસ્થાન, અથાયત્ આત્મામાં ગુણો પ્રગટિાથી થતા આદ્યાવત્મક વિકાસની ભૂવમકા. 

આત્મામાં જ્ઞાનાદિ ગુણો રહેલા જ છે, પણ આિરાયલેા=િબાયેલા છે. જ્ઞાનાદિ ગુણો ઉપર કમોનુ ં

આિરણ છે. જેમ જેમ કમોનું આિરણ ખસતંુ જાય છે, તેમ તેમ આત્મામા ંજ્ઞાનાદિ ગુણો પ્રગટતા જાય 

છે, અન ેઆત્મા વિકાસના પંથ ેઆગળ િધતો જાય છે. કમોથી આિદરત આત્માના ગુણોનું પ્રગટીકરણ એ 

જ આદ્યાવત્મક વિકાસ છે. કોઈ પણ જીિનો આદ્યાવત્મક વિકાસ ક્રવમક થાય છે. આથી તેની અનેક 

ભૂવમકાઓ (=અિસ્થાઓ) છે. એ ભૂવમકાઓનું જૈનશાસ્રોમા ંસંક્ષેપથી ચૌિ વિભાગમાં વિભાજન 

કરિામાં આવયુ ંછે. એન ેચૌિ ગુણસ્થાન કહેિામાં આિ ેછે. તેમના ંનામ આ પ્રમાણ ેછે. 

૧. વમથ્યાત્િ, ર. સાસ્િાિન, ૩. વમશ્ર, ૪. અવિરતસમ્યગ્દૃવષ્ટ, પ. િેશવિરવત, ૬. સિયવિરવત પ્રમત્ત, ૭. 

અપ્રમત્ત સંયત, ૮. અપૂિયકરણ, ૯. અવનિૃવત્ત બાિર સંપરાય, ૧૦. સૂક્ષ્મ-સંપરાય, ૧૧. ઉપશાંત-મોહ, 

૧ર. ક્ષીણ-મોહ, ૧૩. સયોગી કેિલી, ૧૪. અયોગી કેિલી. 

(૧) વમથ્યાત્િ ઃ  આત્મામાં રહેલા ગુણો ઉપર આઠ કમોનું આિરણ છ. તેમાં મોહ કમયનું આિરણ મુખ્ય 

છે. મોહ કમયનું આિરણ પ્રબળ હોય તો બાકીના ંકમોનું આિરણ પણ પ્રબળ હોય છે. મોહ કમયનું આિરણ 

વનબયળ હોય તો બાકીના ંકમોનું આિરણ પણ વનબયળ હોય છે. મોહ કમયનુ ંઆિરણ િૂર થતા ંબાકીના ં

કમોનુ ંઆિરણ અિશ્ય િૂર થાય છે. આત્માનુ ંસસંારમાં પદરભ્રમણ મોહ કમયથી થાય છે. મોહ કમયનું 

આિરણ જેમ જેમ ઘટ ેછે તેમ તેમ ઉત્થાન=વિકાસ થાય છે. મોહના મુખ્ય બ ેભેિ છે. (૧) િશયન મોહન 



અન ે(ર) ચાદરર મોહ. િશયનમોહનુ ંકાયય અશુદ્ધ માન્યતા છે. ચાદરરમોહનુ ંકાયય અશુદ્ધ (=હહંસાદિ 

પાપિાળી) પ્રિૃવત્ત છે. જયાં સુધી જીિ શુદ્ધ માન્યતાિાળો ન બન ેત્યા ંસુધી વિકાસનો પ્રારંભ થતો 

નથી, અન ેજયા ંસુધી શુદ્ધ પ્રિૃવત્તિાળો બનતો નથી ત્યા ંસુધી વિકાસના પંથ ેઆગળ િધી શકતો નથી. 

ગુણો પ્રગટિાથી વિકાસ થાય છે. માન્યતા શુદ્ધ ન બન ેત્યા ંસુધી એક પણ િાસ્તવિક ગુણ પ્રગટતો નથી. 

માન્યતા શુદ્ધ ત્યાર ેજ બને કે જયાર ેિશયનમોહ મરે અથિા વનબયળ બન.ે જેમનો િશયનમોહ મયો નથી કે 

નબળો પણ પડ્યો નથી તેિા જીિોની માન્યતા અશુદ્ધ હોય છે. જેમની માન્યતા અશુદ્ધ હોય તેમની 

પ્રિૃવત્ત પણ અશુદ્ધ હોય છે. આિા જીિો વમથ્યાત્િ ગુણસ્થાન ેરહેલા છે. વમથ્યાત્િ એટલ ેઅશુદ્ધ 

માન્યતા. 

(ર) સાસ્િાિન ઃ  સમ્યકત્િથી પવતત બનેલા આત્માને વમથ્યાત્િિશા પામતાં પહેલા ંથતો સમ્યકત્િનો 

કંઈક ઝાંખો અનુભિ બીજંુ ગુણસ્થાન છે. આસ્િાિનથી (=સ્િાિથી) સવહત તે સાસ્િાિન. જે કોઈ 

માણસ ખીરનું ભોજન કયાય પછી ઊલટી થતા ંઅસલ ખીરના જેિો મધુર સ્િાિ અનુભિતો નથી, તથા 

ખરાબ સ્િાિ પણ અનુભિતો નથી, પણ ખીરના જેિો કંઈક અવયક્ત સ્િાિ અનુભિે છે, તેમ અહીં 

સાસ્િાિન ગુણસ્થાન ેરહેલો જીિ સમ્યકત્િનો અનુભિ કરતો નથી, તેમ વમથ્યાત્િનો પણ અનુભિ કરતો 

નથી, કકંતુ સમ્યકત્િની ઝાખંી અનુભિે છે. ત્યાર પછી તુરત એ આત્મા અિશ્ય વમથ્યાત્િિશાન ેપામે છે. 

આ ગુણસ્થાનક ઉપશમ સમ્યકત્િ અન ેઉપશમ શે્રણીથી પડીન ેવમથ્યાત્િન ેપામતાં પહલેા ંહોય તથા 

ભિચક્રમાં પાંચ જ િાર ઉપશમ સમ્યકત્િ પ્રાપ્ત થાય અને એથી આ ગુણસ્થાનક પણ પાંચ જ િાર 

પ્રાપ્ત થાય. 

(૩) વમશ્ર ઃ  શુદ્ધ માન્યતા નવહ, અશુદ્ધ માન્યતા પણ નવહ, કકંતુ તે બેની િચલી અિસ્થા તે વમશ્ર 

ગુણસ્થાનક છે. જેમ જેણ ે‘કેરી’ એિો શબ્િ પણ સાંભળ્યો નથી તે જીિમાં કેરીની પૌવષ્ટકતા, મધુરતા, 

પાચકતા, િગેર ેગુણો સંબંધી સાચી માન્યતા હોતી નથી, તેમ ખોટી માન્યતા પણ હોતી નથી, તેમ વમશ્ર 

ગુણસ્થાન ેરહેલા જીિમાં શુદ્ધ અન ેઅશુદ્ધ એ બેમાંથી એક પણ માન્યતા હોતી નથી. 



(૪) અવિરત-સમ્યગ્દૃવષ્ટ ઃ  જે જીિો િશયનમોહન ેમારીને કે નબળો પાડીન ે‘વજનેશ્િર ભગિાન ેજે કહ્ુ ં

છે તે જ સાચુ ંછે.’ આિી શુદ્ધ માન્યતા ધરાિ ેછે, પણ ચાદરરમોહન ેમારી શક્યા નથી કે નબળો પણ 

પાડી શક્યા  નથી તેિા જીિો અવિરત સમ્યગ્દૃવષ્ટ છે, અથાયત્ ચોથા ગુણસ્થાન ેરહેલા છે. આ 

ગુણસ્થાનના નામમાં અવિરત અન ેસમ્યગ્દૃવષ્ટ એમ બ ેશબ્િો છે. આ ગુણસ્થાન ેરહેલા જીિો 

ચાદરરમોહથી અશુદ્ધ (હહસંાદિ પાપિાળી) પ્રિૃવત્તિાળા હોિાથી અવિરત છે, અન ેશુદ્ધ માન્યતાિાળા 

હોિાથી સમ્યગ્દૃવષ્ટ છે. સમ્યગ ્એટલ ેશુદ્ધ. ૃવષ્ટ એટલ ેમાન્યતા. આમ સમ્યગ્દૃવષ્ટ એટલે શુદ્ધ 

માન્યતાિાળો એિો અથય થાય. એકિાર પણ આ ગુણસ્થાનન ેપામેલો આત્મા િધારેમાં િધાર ેિેશોન અધય 

પુદ્ગલપરાિતયન જેટલા કાળમાં અિશ્ય મોક્ષમાં જાય છે. આ ગુણસ્થાન ેરહલેા જીિો 

અદરહંતન=ેવજનેશ્િરન ેજ સુિેિ, પંચમહાવ્રતધારી સુસાધુન ેજ સુગુરુ, અન ેવજનેશ્િર ેકહેલા ધમયન ેજ 

સુધમય માન ેછે. 

(પ) િેશવિરવત - (૬) સિયવિરવત પ્રમત્ત ઃ  પહેલા ંઆપણ ેવિચારી ગયા છીએ કે િશયનમોહ અન ે

ચાદરરમોહ જેમ જેમ વનબયળ બન ેતેમ તેમ આત્મા વિકાસ સાધતો ઉપરના ગુણસ્થાન ેચઢ ેછે તથા એ 

પણ વિચારી ગયા કે િશયનમોહન ે(મારીન ેકે) વનબયળ બનાિીન ેચોથા ગુણસ્થાન ેઆિ ેછે. ચોથા 

ગુણસ્થાનકથી આગળ િધિા ચાદરરમોહન ેવનબયળ બનાિિાની જરૂર પડ ેછે. ચાદરરમોહ વનબયળ બનતાં 

હહંસાદિ પાપોથી વનિૃવત્ત કરી શકાય છે. ચાદરરમોહ િેશથી (=થોડા પ્રમાણમાં) વનબયળ બન ેછે. ત્યાર ે

િેશથી (=થોડા પ્રમાણમાં) હહંસાદિ પાપોથી વનિૃવત્ત થાય છે.   ચાદરરમોહ સિયથા વનબયળ બન ેછે. ત્યાર ે

સિયથા પાપોથી વનિૃવત્ત થાય છે. િેશથી- (-થોડા પ્રમાણમાં) હહંસાદિ પાપોથી વનિૃવત્ત તે િેશવિરવત. 

સિયથા હહંસાદિ પાપોથી વનિૃવત્ત તે સિયવિરવત. િેશવિરવત ગુણસ્થાન ેરહલેા જીિોન ેહહંસાદિ પાપોથી 

આંવશક વનિૃવત્ત હોય છે. સિયવિરવત ગુણસ્થાન ેરહલેા જીિોને હહંસાદિ પાપોથી આંવશક વનિૃવત્ત હોય છે. 

ચોથા ગુણસ્થાન ેરહલેા જીિોમાં હહંસાદિ પાપોથી વનિૃવત્ત આંવશક પણ ન હોય. ચોથા-પાંચમા ગુણસ્થાન ે

રહેલા જીિો સંસારત્યાગી ન હોય. છઠ્ઠા ગુણસ્થાન ેરહેલા જીિો સંસારત્યાગી હોય છે. અથાયત્ ગૃહસ્થ 

િધારેમાં િધાર ેપાંચમા ગુણસ્થાનક સુધી આિી શકે છે. સંસારત્યાગી સાધ ુછઠ્ઠા ગુણસ્થાનક સુધી 

આિી શક ેછે. સંસાર ત્યાગી સાધ ુછઠ્ઠા ગુણસ્થાન ેઆિીન ેઆગળ પણ િધી શક ેછે. છઠ્ઠા ગુણસ્થો 



પ્રમાિ હોિાથી તેનુ ં‘સિયવિરવત પ્રમત્ત’ એિું નામ છે. તેનું ‘પ્રમત્ત સંયત’ એિું પણ નામ છે. પ્રમત્ત એટલે 

પ્રમાિથી યુક્ત, સંયત એટલે સાધ.ુ પ્રમાિ યુક્ત સાધુનુ ંગુણસ્થાન તે પ્રમત્ત સયંત. 

(૭) અપ્રમત્તસયંત ઃ  જેમાં સંયત=સાધ ુઅપ્રમત્ત છે=પ્રમાિ રવહત છે તે અપ્રમત્ત સંયત ગુણસ્થાન. 

સંયત=સાધ ુઅપ્રમત્ત બન ેછે ત્યાર ેસાતમા ગુણસ્થાન ેઆિે છે. છઠ્ઠા ગુણસ્થાન ેરહેલો આત્મા 

વિકાસના પંથ ેઆગળ િધિા બાધક િોષોન ેિૂર કરિાનો પ્રયત્ન કર ેછે. છઠ્ઠા ગુણસ્થાન ેઆવયા પછી 

આગળ િધિામાં સકૂ્ષ્મ પ્રમાિ બાધક બન ેછે. જોક ેસ્થૂલ પ્રમાિ ઉપર વિજય મેળિી લીધો છે, પણ હજી 

સૂક્ષ્મ (વિસ્મૃવત, અનુપયોગ િગેર)ે પ્રમાિ નડ ેછે. આથી તે તેના ઉપર વિજય મેળિિા પ્રયત્ન કર ેછે. 

વિજય મેળિીન ેસાતમા ગુણસ્થાન ેચઢ ેછે. પણ થોડી જ િારમા ંપતન પામીન ેછઠ્ઠા ગુણસ્થાન ેઆિ ે

છે. ફરી સત્ત્િ ફોરિીન ેસાતમા ગુણસ્થાન ેચડ ેછે. ફરી પડીન ેછઠ્ઠા ગુણસ્થાન ેઆિ ેછે. ફરી સાતમા 

ગુણસ્થાન ેઆિ ેછે, ફરી છઠ્ઠા ગુણસ્થાન ેઆિ ેછે. જેમ લડિૈયો સંપૂણય વિજય મેળિતાં પહલેા ંયુદ્ધમાં 

થોડો વિજય પ્રાપ્ત કર ેછે, પછી થોડો પરાજય પણ પામે છે, ફરી થોડો થય પામે છે, તો ફરી થોડો 

પરાજય પામે છે. એમ જય-પરાજયનો ક્રમ ચાલ્યા કર ેછે. તેમ અહીં સાધુરૂપ લડિૈયાનો પ્રમાિરૂપ 

શરુની સાથ ેલડાઈ કરિામાં જય-પરાજય થયા કર ેછે. 

(૮) અપૂિયકરણ ઃ  છઠ્ઠાથી સાતમે, સાતમાથી છઠ્ઠ ેએમ ઝોલા ખાતો આત્મા જો સાિધાન ન રહે તો 

નીચ ેફેંકાઈ જાય છે. જો સાિધાન રહ=ેઅવધક અપ્રમત્ત બન ેતો ઉપર આઠમા ગુણસ્થાન ેઆિ ેછે. 

અપૂિય=પૂિ ેન કયાય હોય તેિા, કરણ=પદરણામ કે અધ્યિસાય. આ ગુણસ્થાન ેરહલેા આત્મામા ંપૂિ ેકિી ન 

થયા હોય તેિા વિશુદ્ધ અધ્યિસાયો થાય છે. અહીં સમકાળે પ્રિેશેલા જીિોના અધ્યિસાયોમા ંવિિવક્ષત 

કોઈ પણ સમય ેપરસ્પર વિશુવદ્ધમાં વનિૃવત્ત=તફાિત હોિાથી આ ગુણસ્થાનનુ ં‘વનિૃવત્તકરણ’ એિું પણ 

નામ છે. 

(૯) અવનિૃવત્ત બાિર સંપરાય ઃ  અહીંથી જીિોના ક્ષપક અન ેઉપશમક એિા બ ેવિભાગ પડ ેછે. કોઈ 

જીિો અહીંથી મોહને મારતા મારતા આગળ િધ ેછે, તો કોઈ જીિો મોહન ેિબાિતા િબાિતા આગળ 

િધ ેછે. મોહન ેિબાિતા િબાિતા ચઢનાર જીિો ઉપશમક કહેિાય છે. તે જીિો અવગયારમા ગુણસ્થાન 



સુધી ચઢ ેછે, પછી અિશ્ય પતન પામે છે મોહન ેમારતા મારતા જનારા જીિો ક્ષપક કહેિાય છે તે જીિો 

િશમા ગુણસ્થાનકથી સીધા બારમા ગુણસ્થાન ેજાય છે. હિે આપણ ેનિમા ગુણસ્થાનની િાત કરીએ. 

નિમા ગુણસ્થાન ેરહેલો આત્મા (સૂક્ષ્મ લોભ વસિાય) મોહન ેમારી નાખે છે કે િબાિી િે છે. આ 

ગુણસ્થાનના નામમાં અવનિૃવત્ત અન ેબાિરસંપરાય એિા બ ેવિભાગ છે. આ ગુણસ્થાન ેએક સમય ેચઢેલા 

બધા જ જીિોના અધ્યિસાયોની શુવદ્ધમાં વનિૃવત્ત=તરતતમતા ન હોય, અથાયત, બધાના અધ્યિસાયો 

સમાન હોય છે. આથી તેના નામમાં અવનિૃવત્ત શબ્િ જોડિામા ંઆવયો છે. બાિર એટલે સ્થૂલ, સંપરાય 

એટલ ેકષાય. આ ગુણસ્થાને સ્થૂલ કષાયો હોય છે માટે તેના નામમાં બાિર સંપરાય શબ્િ જોડિામા ં

આવયો છે. 

(૧૦) સૂક્ષ્મ સંપરાય ઃ  સપંરાય એટલે કષાય. નિમા ગુણસ્થાન ેબાકી રહી ગયેલા સૂક્ષ્મ લોભ કષાયન ે

આ ગુથસ્થાનના ંઅંતે િબાિી િે છે કે મારી નાખે છે. 

(૧૧) ઉપશાંત મોહ ઃ  િશમા ગુણસ્થાનના અંતે મોહન ેસંપૂણય િબાિીન ેઆત્મા અવગયારમા ગુણસ્થાન ે

આિ ેછે. અહીં મોહ (િબાયેલા શરુની જેમ) તદ્દન શાંત હોય છે. મોહની જરાય પજિણી હોતી નથી. 

આથી જ આ ગુણસ્થાનનુ ંઉપશાંતમોહ નામ છે. ઉપશાંત=શાંત થઈ ગયો છે મોહ જેમાં તે ઉપશાંત 

મોહ. મોહનેમ ઃારીન ેનવહ, પણ િબાિીન ે૧૧માં ગુણસ્થાન ેઆિ ેછે. આથી િબાયલેો શરુ જેમ બળ 

મળતા ંપુન  આક્રમણ કર ેછે, તેમ િબાયેલો મોહ થોડી જ િારમા ંપોતાનંુ બળ બતાિે છે. આથી આત્મા 

૧૧મા ંગુણસ્થાનથી પડ ેછે. 

(૧ર) ક્ષીણમોહ ઃ  િશમા ગુણસ્થાન ેમોહને મારી નાખનાર આત્મા િશમા ગુણસ્થાનથી સીધો બારમા 

ગુણસ્થાન ેઆિ ેછે. અહીં મોહની જરાય પજિણી હોતી નથી. આથી જ આ ગુણસ્થાનન ેક્ષીણમોહ 

કહેિામા ંઆિ ેછે. ક્ષીણ=ક્ષય પામ્યો છે મોહ જેમાં તે ક્ષીણમોહ. આ ગુણસ્થાનના અંતે બાકી રહલેા 

રણ ઘાતી કમોને મારી નાખે છે. 



(૧૩) સયોગી કેિલી ઃ  ઘાતી કમોનો સિયથા ક્ષય થઈ ગયા બાિ તુરત કેિલજ્ઞાન પ્રગટ ેછે. આ અિસ્થા  

તેરમંુ કેિલજ્ઞાન પ્રગટ ેછે. આ અિસ્થા તેરમંુ ગુણસ્થાન છે. અથાયત્ કેિલજ્ઞાન તેરમા ગુણસ્થાન ેહોય છે. 

કેિલજ્ઞાન એટલ ેરણ કાળના સિય પિાથોના સિય પયાયયોનુ ંજ્ઞાન. કેિલજ્ઞાની જીિ પોતાનંુ આયુષ્ય પાંચ 

હસ્તાક્ષર પ્રમાણ બાકી રહ ેત્યા ંસુધી તેરમા ગુણસ્થાન ેરહ ેછે. આ ગુણસ્થાન ેઉપિેશ, વિહાર આદિથી 

મન, િચન, કાયા એ રણ યોગની પ્રકૃવત ચાલ ુહોિાથી તેનું સયોગી નામ છે. યોગથી સવહત ને સયોગી. 

કેિલજ્ઞાન હોિાથી કેિળી કહેિામા ંઆિ ેછે. 

(૧૪) અયોગી કેિળી ઃ  પાંચ હ્િસ્િાક્ષર કાળ પ્રમાણ આયુષ્ય બાકી રહ ેત્યાર ેઆત્મા તેરમા 

ગુણસ્થાનના અંતે વિવશષ્ટ પ્રદક્રયા કરીન ેયોગરવહત બન ેછે. યોગરવહત અિસ્થા ચૌિમંુ ગુણસ્થાન છે. 

ચૌિમા ગુણસ્થાન ેઆત્મા મેરુપિયતની જેમ વનષ્પ્રકંપ બનીન ેબાકી રહેલા ચાર કમોનો ક્ષય થતા ંિેહનો 

ત્યાગ કરી મોક્ષમાં ચાલ્યો જાય છે. આત્માનો આ અંવતમ વિકાસ છે. હિ ેતે કૃતકૃત્ય છે. હિ ેએન ેકિી 

િુ ખનો અંશ પણ નવહ આિે, એકલુ ંસુખ જ રહેશે. ચૌિમા ગુણસ્થાન ેયોગો નથી હોતા, પણ કેિલજ્ઞાન 

હોય છે. આથી એન ેઅયોગી કેિળી કહેિામા ંઆિ ેછે. 

                        ગુણસ્થાનકનો કાળ  

ગુણ નામ જઘન્યકાળ ઉત્કષૃ્ટ કાળ લક્ષણો 

સ્થાન ૧.       વમથ્યાત્િ - - ઘોર અજ્ઞાન 

ર. સાસ્િાિન ૧ સમય ૬ આિવલકા  લુપ્ત થતુ ંિશયન એટલે કે ચોથાંથી  

    પહલેા ંગુણસ્થાન પર લપસતી િખતે  

    હોય તેિી  મનની વસ્થવત 

૩.  વમશ્ર અંતમુયહૂતય અંતમુયહૂતય વમશ્ર સમ્યક્ િશયન અન ેવમથ્યા િશયન 

૪. અવિરત સમ્યગ્દિવષ્ટ અંતમુયહૂતય સાવધક ૩૩ સાગરોપ તપશ્ચયાય વિનાનુ ંસમ્યક ્િશયન 



પ. િેશવિરવત અંતમુયહૂતય િેશોન પૂિય કોદટિષય સમ્યક ્ચદરરનો પ્રારંભ 

૬. સિયવિરવત પ્રમત્ત ૧ સમય અંતમુયહૂતય આહારક શરીરની રચના અન ેવ્રતોનું  

    પાલન, પરંત ુપ્રમાિ 

    સવહત મુવન તરીકેના  

    જીિનની આ પહેલી અિસ્થા છે. 

૭. અપ્રમત્ત સંયત ૧ સમય અંતમુયહૂતય પ્રમાિનો લોપ અને સ્િાભાવિક  

    આનંિની આંવશક પ્રાવપ્ત. 

૮. અપૂિયકરણ ૧ સમય અંતમુયહૂતય મનની શુવદ્ધન ેકારણ ેનિી  

    વિચારપ્રિૃવત્તઓ, વિઘ્નકારક 

    તત્ત્િોનુ ંઅપસારણ. 

૯. અવનિૃવત્ત બાિર  ૧ સમય અંતમુયહૂતય િધ ુઆગળ િધેલી મનની  

    પ્રિૃવત્તઓ. સંપરાય 

૧૦. સૂક્ષ્મ સંપરાય ૧ સમય અંતમુયહૂતય થોડા લોભ પર અંકુશ મેળિિો બાકી. 

૧૧. ઉપશાંત મોહ ૧ સમય અંતમુયહૂતય બાકી રહેલા લોભનો ત્યાગ. 

૧ર. ક્ષીણ મોહ અંતમુયહૂતય અંતમુયહૂતય લોભનો સંપૂણય ત્યાગ, પદરણામે  

    તૃષ્ણારવહત વસ્થવત અને 

    પૂણય સમ્યક ્ચાદરર. 



૧૩. સયોગી કેિલી અંતમુયહૂતય િેશોનપૂિય કોદટ િષય સિયજ્ઞત્િ, સમ્યક્ જ્ઞાનનુ ંપૂણયત્િ,  

    જીિન- મુવક્તની અિસ્થાનો  

    સાક્ષાત્કાર. અિસ્થામા ં 

    તીથંકરોન ેરહસ્યોદ્ઘાટનથાય. 

૧૪. અયોગી કેિલી પાંચ હ્સ્િાક્ષર પાંચ હ્સ્િાક્ષર રણ ‘યોગ’નો અંત. આના પછી  

    વનિાયણ પ્રાપ્ત થાય. 

     

પ્રશ્ન ઃ  જયા ંસુધી માન્યતા શુદ્ધ ન બન ેત્યા ંસુધી કોઈ ગુણ પ્રગટતો નથી એમ અહીં કહેિામા ંઆવયુ ં

છે. હિે પ્રશ્ન થાય છે કે, વમથ્યાત્િિશામા ંમાન્યતા અશુદ્ધ હોિાથી એક પણ ગુણ પ્રગટેલો ન હોિાથી 

વમથ્યાત્િિશાન ેગુણસ્થાન કેમ કહેિાય ?  

ઉત્તર ઃ  વમથ્યાત્િિશામાં એક પણ િાસ્તવિક ગુણ પ્રગટેલો ન હોિા છતા ંતેન ેબ ેઅપેક્ષાથી ગુણસ્થાન 

કહેિામા ંઆિ ેછે. (૧) જીિની સૌથી નીચલી કક્ષા બતાિિાની અપેક્ષાથી. અશુદ્ધ માન્યતાિાળા સૌથી 

નીચલી કક્ષાએ રહેલા છે. પહેલુ ંગુણસ્થાન સૌથી નીચલી કક્ષાએ છે. (ર) જે જીિોમા ંમાન્યતાની 

અશુવદ્ધ (=વમથ્યાત્િ) અવત અલ્પ હોિાથી િયા, િાન પરોપકાર, ભિોદ્િેગ, મોક્ષાવભલાષ આદિ 

પ્રાથવમક કક્ષાના ગુણો રહલેા છે, તેિા જીિોની અપકે્ષાએ વમથ્યાત્િિશાન ેગુણસ્થાન કહેિામાં આિ ેછે.  

પ્રશ્ન ઃ  આ બ ેઅપેક્ષાઓમાંથી ક્યા જીિોન ેકઈ અપેક્ષાએ પ્રથમ ગુણસ્થાન હોય છે ? 

ઉત્તર ઃ  એકેવન્િય, વિકલેંવન્િય, અસંજ્ઞી પંચેવન્િય અન ેભિાવભનંિી સંજ્ઞીપંચેવન્િય જીિોન ેપહલેી 

અપેક્ષાએ પ્રથમ ગુણસ્થાન હોય છે. અપુનબંધક િગેરે જીિોને બીજી અપેક્ષાએ પ્રથમ ગુણસ્થાન હોય છે. 

પ્રશ્ન ઃ  કેિી માન્યતાઓન ેશુદ્ધ કહેિાય છે ?  



ઉત્તર ઃ  વજનેશ્િર ભગિાને જે કહ્ું છે તે જ સાચુ ંછે આિી માન્યતા શુદ્ધ છે. 

પ્રશ્ન ઃ  આનુ ંશંુ કારણ ?  

ઉત્તર ઃ  જગતમાં સામાન્ય વનયમ છે કે જેને જે બાબતમાં જ્ઞાન ન હોય તે એ બાબતમા ંજેને એ 

બાબતનુ ંજ્ઞાન હોય અન ેવિશ્િાસપાર હોય તેનું કહેલુ ંમાને છે તો જ સફળ બન ેછે. વહત-અવહતની 

બાબતમા ંઆપણ ેઅજ્ઞાની છીએ. આથી આ વિષયમાં જે સંપૂણય જ્ઞાતા હોય અન ેવિશ્િાસપાર હોય તેનુ ં

જ િચન સ્િીકારિુ ંજોઈએ. વજનેશ્િર ભગિાન સિયજ્ઞ જ્ઞાતા હોય અન ેવિશ્િાસપાર હોય તેનુ ંજ િચન 

સ્િીકારિુ ંજોઈએ. વજનેશ્િર ભગિાન સિયજ્ઞ હોઃાથી આ વિષયમાં પૂણય જ્ઞાન ધરાિ ેછે અન ેિીતરાગ 

હોિાથી વિશ્િાસપાર છે. વજનેશ્િર ભગિાને જે કંઈ કહ્ુ ંછે તે બધુ ંજ આપણા વહત માટે જ કહ્ું છે, 

આથી વજનેશ્િર ભગિાન ેજે કહ્ુ ંછે તે જ સાચુ ંછે આિી માન્યતા શુદ્ધ છે. જેનુ ંકથન વજનેશ્િર 

ભગિાનના િચનન ેઅનુસરતુ ંન હોય કે તેનાથી વિપરીત હોય તેન ેમાનિુ ંએ અશુદ્ધ માન્યતા છે.  

પ્રશ્ન ઃ  વજનેશ્િર ભગિાને શંુ કહ્ુ ંછે ? 

ઉત્તર ઃ  (૧) પરલોક છે. િરેક જીિ પોતાના શુભાશુભ કમય પ્રમાણ ેસુખ-િુ ખ અનુભિે છે. (ર) સસંાર 

િુ ખરૂપ છે. સસંારનુ ંસુખ પણ ક્ષવણક અન ેપદરણામે િુ ખ આપનારુ ંછે. આથી સંસારમા ંસાચુ ંસુખ 

નથી. સાચુ ંસુખ મોક્ષમા ંજ છે. (૩) મોક્ષ મેળિિા વજનોક્ત પાંચ મહાવ્રતોનો સ્િીકાર કરીન ેત્યાગમય 

જીિન જીિિું જોઈએ. વજનેશ્િર ભગિાન ેમુખ્યતયા આ રણ બાબતો કહી છે. બીજંુ જે કંઈ કહ્ુ ંછે તે 

આ રણ બાબતોન ેઅનુસરીને જ કહ્ું છે. 

મોટા ભાગના જીિો આ રણ બાબતોન ેમાનતા નથી. કેટલાક જીિો પરલોક છે, જીિો પોતપોતાના 

શુભાશુભ કમો પ્રમાણ ેસુખ-િુ ખ અનુભિે છે, એ બાબતને માન ેછે, પણ બીજી બ ેબાબતોનો સ્િીકાર 

કરતા નથી. કેટલાક જીિો પહેલી બાબત ઉપરાંત સસંાર િુ ખરૂપ છે. મોક્ષમા ંજ સાચુ ંસુખ છે એ બીજી 

બાબતન ેપણ માન ેછે. પણ રીજી બાબતન ેમાનતા નથી. આ રણેય બાબતોન ેજે માને છે તે જ 

‘વજનેશ્િર ભગિાન ેજે કહ્ુ ંછે તે જ સાચુ ંછે.’ એિું માનનારો છે. 



પ્રશ્ન ઃ  વજનેશ્િર િેિ ેકહલેી િશયન-પૂજન આદિ ધમયદક્રયા કરનારા ‘વજનેશ્િર ભગિાન ેજે કહ્ુ ંછે તે જ 

સાચુ ંછે’ એમ માનનારા હોય ને ? 

ઉત્તર ઃ  એકાંતે તેમ ન કહિેાય. વજનેશ્િરિિે ેકહેલી ધમયદક્રયા કરનારા બધા જ તેિું માનનારા હોય એિું 

ન કહેિાય. તેિા જીિોમા ંપણ ઉપર કહ્ુ ંતેમ કોઈ જીિો પહેલી બાબતન ેજ સ્િીકારનારા હોય છે, તો 

કોઈ જીિો પહેલી બ ેબાબતોને જ સ્િીકારનારા હોય છે. રણેય બાબતોન ેસ્િીકારનારા તો બહુ જ થોડા 

હોય છે. 

પ્રશ્ન ઃ  એનો અથય એ થયો કે વજનેશ્િરિિે ેકહેલી ધમયદક્રયા કરનારા પણ પહેલા ગુણસ્થાન ેહોઈ શક ેછે. 

આ સમજણ બરાબર છે ?  

ઉત્તર ઃ  હા. ગુણસ્થાનનો આધાર બાહ્ ધમયદક્રયા નથી, કકંતુ અંતરના પદરણામ છે. ચોથા, પાંચમા કે 

છઠ્ઠા  ગુણસ્થાનની દક્રયા કરતો હોિા છતા ંપહેલા ગુણસ્થાન ેહોઈ શક ેછે. ત્યાર ેકોઈક જીિ માટે એિુ ં

પણ બન ેકે ચોથા કે પાંચમા ગુણસ્થાનની દક્રયા કરતો હોય, પણ એ ખરેખર તો છઠ્ઠા ગુણસ્થાન ેહોય. 

પ્રશ્ન ઃ  આ રીત ેતો દક્રયાનું મહત્ત્િ રહેતંુ નથી, અંતરના પદરણામનુ ંજ મહત્ત્િ રહ ેછે.  

ઉત્તર ઃ  અહીં ભૂલ થાય છે. દક્રયા અંતરના પદરણામન ેજગાડિામા,ં ટકાિિામા ંઅન ેિધારિામા ં

મહત્ત્િનો ભાગ ભજિે છે. ઘણા જીિોન ેમાટે એિું બન ેછે કે તેઓ પહેલા ગુણસ્થાન ેહોિા છતા ંચોથા 

િગેર ેગુણસ્થાનની દક્રયા કરતાં કરતાં તે તે ગુણસ્થાન પામી જાય છે. 

પ્રશ્ન ઃ  ગુણસ્થાનનો આધાર અંતરના પદરણામ છે. અંતરના પદરણામ આપણ ેજાણી શકતા નથી. 

આથી ક્યા જીિો ક્યા ગુણસ્થાન ેરહલેા હોય છે તે કેિી રીત ેજાણી શકીએ ? 

ઉત્તર ઃ  ક્યા જીિો ક્યા ગણુસ્થાનોએ રહેલા છે એ તો ભગિંતો જાણી શક,ે આપણ ેતો તે તે 

ગુણસ્થાનની દક્રયા કરતા જોઈન ેઅમુક જીિો અમુક ગુણસ્થાન ેછે તેમ અનુમાન કરી શકીએ. 

પ્રશ્ન ઃ  ક્યા ગુણસ્થાનની કઈ દક્રયા છે.  



ઉત્તર ઃ  િેિ, ગુરુ અન ેધમયને માન ેનવહ, પૂજે નવહ, રાગી િેિન ેમાન-ેપૂજે, પદરગ્રહી ગુરુને માન-ેપૂજે, 

હહંસાિીથી િોવષત ધમયન ેમાને-કર,ે આિા જીિો પહેલા ંગુણસ્થાન ેરહેલા છે એમ કહેિાય. વજનેશ્િરિેિ ે

કહેલી વજનપૂજાદિ ધમયદક્રયા કર,ે પણ વ્રતોનું પાલન ન કર ેતેિા જીિો ચોથા ગુણસ્થાન ેરહલેા છે એમ 

કહેિાય. વજનેશ્િર િેિ ેકહેલી ધમયદક્રયા કર ેઅન ેઅણુવ્રતોનુ ંપાલન કર ેતે પાંચમા ગુણસ્થાન ેરહેલા છે 

એમ કહેિાય. બીજા િગેરે ગુણસ્થાનોનો કાળ અવત અલ્પ હોિાથી તેની ખાસ કોઈ દક્રયા નથી. 

પ્રશ્ન ઃ  જયા ંસુધી માન્યતા શુદ્ધ ન બન ેત્યા ંસુધી એક પણ િાસ્તવિક ગુણ પ્રગટતો નથી એમ 

કહેિામા ંઆવયુ ંછે. તથા ‘વજનેશ્િર ભગિાને જે કહ્ું છે તે જ સાચુ ંછે.’ આિી માન્યતા શુદ્ધ છે. આનો 

અથય એ થયો કે વજનેશ્િર ભગિાન ેજે કહ્ુ ંછે તે જ સાચુ ંછે આિી માન્યતા આવયા વિના એક પણ ગુણ 

પ્રગટ ેનવહ. પણ આ વિષયમાં અનુભિ જુિો થાય છે. અનેક જીિોમા ંવજનેશ્િર ભગિાન ેજે કહ્ુ ંછે તે 

જ સાચુ ંછે એિી ઃાન્યતા ન હોિા છતા ંશમ, િયા, િાન, ભિોદ્િેગ, મોક્ષાવભલાષ િગેરે ગુણો િેખાય 

છે. આનુ ંશંુ કારણ ? 

ઉત્તર ઃ  આ વિષયન ેસૂક્ષ્મ ૃવષ્ટથી વિચારિાથી જરૂર છે. શુદ્ધ માન્યતા વિના િેખાતા ગુણો એ 

િાસ્તવિક ગુણો જ નથી.  

પ્રશ્ન ઃ  આનુ ંશંુ કારણ ?  

ઉત્તર ઃ  મોક્ષની પ્રાવપ્ત ગુણોનું ફળ છે. શુદ્ધ માન્યતા વિના શમ આદિ ગુણોથી મોક્ષની પ્રાવપ્ત થતી 

નથી. આથી જ પ.પ.ૂ ઉપાધ્યાય શ્રી યશોવિજયજી મહારાજે કહ્ુ ંછે કે- ‘િાનાદિક દકદરયા ન દિયે સમદકત 

વિણ વશિશમય.’ જે િસ્તુનંુ જે ફળ હોય તે ફળ ન મળે તો તે િસ્ત ુશા કામની ? ઘડપણમા ંસેિા થાય એ 

સંતાન પ્રાવપ્તનુ ંફળ છે એમ માનનાર વપતા જો છોકરો ઘડપણમા ંપોતાની સેિા ન કરે તો આિો છોકરો 

શા કામનો ? એના કરતા છોકરો ન હોત તો સારુ ંએમ કહ ેછે. જાણ ેમારે છોકરો ન હતો એમ વિચારીન ે

આશ્િાસન મેળિે છે. તેમ અહીં શુદ્ધ માન્યતા વિના િેખાતા ગુણો એ િાસ્તવિક ગુણો જ નથી. આથી 

જ સમ્યકત્િના ંપાંચ લક્ષણોના ઉત્પવત્તક્રમમા ંપહલેુ ંઆવસ્તક્ય જણાવયુ.ં પછી બીજા ગુણો જણાવયા. 



અથાયત પહેલા ંઆવસ્તક્ય ગુણ પ્રગટ,ે પછી ક્રમશ  અનુકંપા, વનિેિ, સંિેગ અન ેશમ પ્રગટ ેએમ જણાવયુ ં

છે. આવસ્તક્ય એટલ ે‘વજનેશ્િર ભગિાન ેજે કહ્ુ ંછે તે જ સત્ય છે’ એિી ૃઢ શ્રદ્ધા=માન્યતા. 

પ્રશ્ન ઃ  શુદ્ધ માન્યતા વિના ગુણોથી મોક્ષપ્રાવપ્ત કેમ થતી નથી.  

ઉત્તર ઃ  શુદ્ધ માન્યતા વિના ગુણોના સ્િરૂપનુ ંબરોબર જ્ઞાન થતુ ંનથી, તથા એનો જે રીત ેઉપયોગ 

કરિો જોઈએ તે રીત ેઉપયોગ થતો નથી. કોઈ પણ િસ્તુનો ઉપયોગ કરતાં ન આિડ ેતો તેનાથી ફળ ન 

મળે. જેમ કે લક્ષ્મીથી લક્ષ્મી િધારી શકાય છે, થોડી લક્ષ્મીથી શ્રીમંત બની શકાય છે, પણ થોડી લક્ષ્મીનો 

ઉપયોગ કરતાં આિ ેતો. જેને લક્ષ્મીનો િેપાર આદિમાં ઉપયોગ કરિાની આિડત ન હોય અન ે

અનુભિીની સલાહ માનિી ન હોય તે લક્ષ્મી િધરી શક ેનવહ, બલ્ક ેરહેલી સંપવત્ત પણ ગુમાિી બેસ ેએ 

બનિા જોગ છે. એ જ પ્રમાણે પ્રસ્તુતમાં િયા આદિ ગુણોના સ્િરૂપ આદિનંુ જ્ઞાન ન હોય તો તેનાથી 

યથાથય લાભ થતો નથી. ગણુોના સ્િરૂપ આદિનંુ યથાથય જ્ઞાન વજનેશ્િર ભગિંતના ઉપિેશથી જ કરી 

શકાય છે. વજનેશ્િર ભગિાનનો ઉપિેશ ત્યાર ેજ રુચ ેછે કે જયાર ે‘વજનેશ્િર ભગિાન ેજે કહ્ુ ંછે તે 

સાચુ ંછે’ એિી શુદ્ધ માન્યતા આવયા વિના ગુણોથી યથાથય લાભ થતો નથી. જે ગુણોથી યથાથય લાભ ન 

થાય તે ગુણો પરમાથયથી નથી એમ કહેિાય. માટે જયાં સુધી માન્યતા ન આિ ેત્યાં સુધી એક પણ 

િાસ્તવિક ગુણ પ્રગટતો નથી એમ અહીં કહેિાયુ ંછે. 

હા, એક િાત છે. કેટલાક (અપુનબંધક, માગાયનુસારી િગેર)ે જીિોન ેિયા, િાન આદિ ગુણો ‘વજનેશ્િર 

ભગિાન ેજે કહ્ુ ંછે તે સાચું છે’ એિી શુદ્ધ માન્યતા થિામા ંકારણરૂપ બન ેછે, અથાયત્ ગુણોથી કાલાંતરે 

શુદ્ધ માન્યતા પામી જાય છે. આથી તેમના ગુણોન ેપ્રાથવમક કક્ષામાં ગણીન ેતે જીિોનું પહેલુ ંગુણસ્થાન 

માનિામાં આિ ેછે. ચોથુ ંગુણસ્થાનક પ્રાપ્ત થયા પછી જ બીજંુ અન ેરીજંુ ગુણસ્થાનક પ્રાપ્ત થાય છે. 

માટે પહેલા ંઆપણ ેચોથા ગુણસ્થાનકન ેવિચારીએ.  

પ્રશ્ન ઃ  િશયન મોહન ેમારિા કે નબળો પાડિા શંુ કરિુ ંપડ ે? 



ઉત્તર ઃ  રાગ-દ્િેષની વનવબડ ગ્રંવથનો ભેિ કરિો પડ.ે રાગ-દ્િેષની ગ્રંવથ એટલે શંુ ? તેનો ભેિ કેિી રીત ે

થાય િગેર ેસમજિા આ ગ્રંથના પહલેા અધ્યાયના રીજા સૂરમા ંબતાિેલા સમ્યકત્િ પ્રાવપ્તના ક્રમન ે

સમજિાની જરૂર છે. 

પ્રશ્ન ઃ  ગુણસ્થાનોના િણયનમાં પહેલા ગુણસ્થાન પછી બીજા-રીજા ગુણસ્થાનનું િણયન કયાય વિના ચોથા 

ગુણસ્થાનનુ ંિણયન કયુ.ં પછી બીજા-રીજા ગુણસ્થાનનું િણયન કયુ ંઆનુ ંશંુ કારણ ?  

ઉત્તર ઃ  જીિ જયાર ેસૌથી પહેલી િાર પહેલા ગુણસ્થાનથી પતન પામે ત્યાર ેજ બીજા ગુણસ્થાન ેઆિ ે

છે. બીજંુ ગુણસ્થાન પતન પામનારન ેજ હોય છે. ચઢતા જીિન ેબીજંુ ગુણસ્થાન ન હોય. રીજંુ 

ગુણસ્થાન ચઢતા-પડતા બનંે પ્રકારના જીિોન ેહોય છે. અથાયત્ પહલેા ગુણસ્થાનથી રીજા ગુણસ્થાન ે

આિ ેઅન ેચોથા ગુણસ્થાનથેી પણ રીજા ગુણસ્થાન ેઆિે. પણ એકિાર ચોથુ ંગુણસ્થાન પ્રાપ્ત થયા પછી 

જ રીજંુ ગુણસ્થાન આિ.ે આમ, બીજંુ અન ેરીજંુ એ બે ગુણસ્થાન એક િાર ચોથુ ંગુણસ્થાન પ્રાપ્ત થયા 

પછી જ પ્રાપ્ત થતા હોિાથી અહીં ચોથા ગુણસ્થાન પછી એ બેનુ ંિણયન કયુ ંછે. 


