
જ્ઞાનાલયણીમ કભમ અને વમ્મક્ જ્ઞાન
- ડો. જાગતૃિ નલિન ઘીવાિા



જ્ઞાનાલયણીમ કભમ અને વમ્મક્ જ્ઞાન
શદુ્ધ આત્ભાભાાં અનાંત જ્ઞાન છે, યાંત ુ આ જ્ઞાન જ્ઞાનાલયણીમ કભમથી 
આલયામેલુાં શોમ છે. જ્ઞાનનાાં ાાંચ પ્રકાય છે, તે યીતે જ્ઞાનાલયણીમ કભમનાાં 
ણ ાાંચ પ્રકાય છે. 

ાાંચ જ્ઞાનાલયણીમ કભમ 

ભતત 
જ્ઞાનાલયણીમ 

કભમ

શ્રતુ 
જ્ઞાનાલયણીમ 

કભમ
અલતધ 

જ્ઞાનાલયણીમ કભમ
ભનઃમમલ 

જ્ઞાનાલયણીમ કભમ 
કેલ 

જ્ઞાનાલયણીમ 
કભમ



 જ્ઞાનાલયણીમ કભમફાંધનાાં વાભાન્મ કાયણો : 

૧) પ્રદો : તત્લજ્ઞાન પ્રત્મે અરુચચ,       ૨) તનન્શલા : જ્ઞાન કોઈને ન લશેંચવુાં,  

૩) ભાત્વમમ : ઈામ વાથે જ્ઞાન ન આવુાં,   ૪) અંતયામ : જ્ઞાન રેતાાં યોકવુાં,  
૫) આવદાન : જ્ઞાન પ્રત્મે ફહભુાન નશી,    ૬) ઉઘાત : વાચા જ્ઞાનને દુતત કયવુાં.
 
  જ્ઞાન, જ્ઞાની અને જ્ઞાનનાાં વાધનોને આદય આલાથી જ્ઞાનાલયણીમ કભમનો ક્ષમોળભ થામ છે. 
 

 પ્રભાણ :  જ્ઞાન ભેલલાનાાં યસ્તા જેને પ્રભાણ કશ ેછે. જેનાથી લસ્તનુાાં તનત્મ-અતનત્મ આદદ અનેક ધભોનો 
તનણમમાત્ભક ફોધ થામ તેણે પ્રભાણ કશ ેછે. જૈન દળમન ત્રણ પ્રભાણને ભાન્મ યાખે છે. તે – 

 

(૧) પ્રત્મક્ષ : ઇન્દ્ન્િમ - ભન દ્વાયા થત ુાં જ્ઞાન,  
(૨) અનભુાન : અનભુાનથી જાણવુાં.  
(૩) ળબ્દ : ળાસ્ત્રલચન, આગભલાણીથી જાણવુાં.



 જ્ઞાન જાણલાના તલતલધ ભાધ્મભ :  
કોઈણ લસ્તનેુ વાભાન્મ કે તલળે જાણલા, તત્લ તલચાયણાભાાં અથમ જલ્દી 

વભજી ળકામ તે ભાટે નીચેના તલતલધ દ્વાયો દળામવ્મા છે. 

 તનકે્ષનાાં ૪ દ્વાય : નાભ, સ્થાના, િવ્મ અને બાલ = જેનાથી જીલ-અજીલ 
આદદ તત્લોનુાં સ્લરૂ તલચાયી ળકામ.

 ૬ પ્રકાયે વાભાન્મ પ્રમોજનથી જ્ઞાન જાણલાના દ્વાયો – તનદેળ, સ્લાતભત્લ, વાધન, 
અતધકયણ, સ્સ્થતત અને તલધાન. 

 ૮ પ્રકાયે તલળે પ્રમોજનથી તલળે જ્ઞાન પ્રાપ્તત – વત,્ વાંખ્મા, કે્ષત્ર, સ્ળમના, 
કાર, અંતય, બાલ અને અલ્-ફહતુ્લ.



 ાાંચ પ્રકાયનાાં જ્ઞાન :  मति-शु्रिा-अवधि-मनःपर्ाार्-केवालातन ज्ञानम ्||  
 

ભતત, શ્રતુ, અલતધ, ભનઃમમલ અને કેલજ્ઞાન એ ાાંચ જ્ઞાન છે. એભ દળામલી 
ઉભાસ્લાતતજીએ તત્લાથમ સતૂ્ર ગ્રાંથભાાં જ્ઞાનનુાં નીચે પ્રભાણે લગીકયણ કયુું છે. 
 

 
 
 
 

  
  

 

અશી યોક્ષ એટરે જેભાાં ઇન્દ્ન્િમ અને ભનની વશામથી થત ુાં જ્ઞાન. અને પ્રત્મક્ષ એટરે જે વાક્ષાત 
આત્ભાની ળસ્તતથી જ્ઞાન પ્રાતત થામ.

આત્ભ યોક્ષ જ્ઞાન આત્ભ પ્રત્મક્ષ જ્ઞાન

ભતત જ્ઞાન શ્રતુ જ્ઞાન અલતધ જ્ઞાન ભનઃમમલ જ્ઞાન કેલ જ્ઞાન



૧) ભતત જ્ઞાન :  
ઇન્દ્ન્િમ અને ભનની વશામથી થત ુાં વાભાન્મ જ્ઞાન. આ જ્ઞાન ઇન્દ્ન્િમથી પ્રત્મક્ષ, યાંત ુ

આત્ભ-યોક્ષ જ્ઞાન છે. “ભતત:, સ્મતૃત:, વાંજ્ઞા, ચચિંતા અચબતનફોધ ઈત્માનથામન્તયમ”્ આ ળબ્દો 
ભતતજ્ઞાનનાાં જ મામમલાચી ળબ્દો છે.  

જેભાાં ભતત= લતમભાનને ગ્રશણ કયે છે, સ્મતૃત= ભતૂકાનુાં સ્ભયણ, વાંજ્ઞા= ભતૂકાનાાં 
જ્ઞાનનુાં લતમભાન વાથે જોડાણ કયાલે, ચચિંતા= બતલષ્મનાાં તલમને ગ્રશણ કયે અને 

અચબતનફોધ=વન્મખુ યશરે લસ્તનુ ુાં તનશ્ચમ જ્ઞાન કયે છે.

 ભતત જ્ઞાનનાાં પ્રકાય : ભતતજ્ઞાન ચાય પ્રકાયનાાં તફક્કાભાાંથી વાય થામ છે. “અલગ્રશશેાામધાયણા:” 

 ૧) અલગ્રશ  : કઈંક છે તેલો ફોધ થલો,   ૨) ઈશા : તે શુાં છે તેલી જીજ્ઞાવા થલી,  
 ૩) અામ  : જે છે તે નક્કી થવુાં અને   ૪) ધાયણા : તનણમમ થમા ફાદ સ્મતૃતભાાં ટકી યશવે ુાં. 
 



 આ ૪ ભતતજ્ઞાનનાાં અન્મ વ્માંજન અને અથમ વાથે કુર = ૨૮ બેદ.  
 તે ૨૮ બેદ ફહ-ુઅફહ,ુ ફહતુલધ- અફહતુલધ આદદ ૧૨ બેદ = ૨૮ * ૧૨ =૩૩૬ 
બેદ. આ ફધા બેદો જે છે તે શ્રતુતનતિત ભતતજ્ઞાન કશલેામ છે. 
 તે પ્રભાણે અશ્રતુ તનતિતનાાં ણ ચાય બેદ છે તે –
૧) ઔત્ાતતકી બદુ્ધદ્ધ  ૨) લૈનતમકી  ૩) કાતભિકી  ૪) દયણાતભકી બદુ્ધદ્ધ.
                          મતિ જ્ઞાનનાાં પ્રકાર  
      ૩૩૬ શ્રતુ તનતિત                                                    ૪ અશ્રતુ તનતિત  
   ઇન્દ્ન્િમ અને ભનની વશામથી થત ુાં                  આભેે ોતાની બદુ્ધદ્ધનાાં આધાયે ભતતજ્ઞાનનાાં  
         વાભાન્મ જ્ઞાન                                 ક્ષમોળભથી ઉત્ન્ન તલતળષ્ટ બદુ્ધદ્ધ ( અબમકુભાય, ફીયફર) 
   
અલગ્રશ     ઈશા(૬)  અામ(૬)    ધાયણા(૬) 
                                                     ઔત્ાતતકી       લૈનતમકી       કાતભિકી      દયણાતભકી બદુ્ધદ્ધ. 
  વ્માંજન અલગ્રશ(૪)    અથમ અલગ્રશ (૬) = ૪+૬+૬+૬+૬ = ૨૮ * ફહ-ુઅફહ ુલગેયે ૧૨ =૩૩૬ + ૪ = ૩૪૦.



(૨) શ્રતુ જ્ઞાન : 
 ઇન્દ્ન્િમ અને ભનની વશામથી થત ુાં તલળે જ્ઞાન. આ જ્ઞાન ઇન્દ્ન્િમથી પ્રત્મક્ષ, 

અને આત્ભથી યોક્ષ જ્ઞાન છે. શ્રતુજ્ઞાન એ ળબ્દ પ્રભાણ / આગભ પ્રભાણ જ્ઞાન છે. 

શ્રતુજ્ઞાનનાાં મખુ્મ ફે પ્રકાય છે. 

    ૧) અંગ પ્રતલષ્ટ  : ગણધયકૃત દ્વાદળાાંગી  

    ૨) અંગ ફાહ્ય   : ઉાાંગ, મૂ, છેદ સતુ્રો તેભજ તત્લાથમ સતૂ્ર આદદ  
   તે ઉયાાંત તલસ્તાયથી શ્રતુજ્ઞાનનાાં કુર = ૧૪ બેદ છે.

ભતત અને શ્રતુજ્ઞાન દયેક જીલભાાં ઓછાં-લધતુાં શોમ જ. તભથ્મા િન્દ્ષ્ટ જીલોભાાં કુભતત 
જ્ઞાન અને કુશ્રતુ જ્ઞાન શોમ છે. 



(૩) અલતધ જ્ઞાન :  

             ઇન્દ્ન્િમ અને ભનની વશામ લગય આત્ભ-ળસ્તતથી થતો રૂી ફોધ. અથામત ્
રૂી િવ્મોને જોઈ ળકામ એલી અલતધ / ભમામદાલાળાં જ્ઞાન તે અલતધ જ્ઞાન. અલતધ 
જ્ઞાનભાાં કે્ષત્ર અને કાનાાં ક્ષમોળભ પ્રભાણે રૂી િવ્મોની અમકુ મામમો જાણી ળકામ 
છે. અને જો અલતધજ્ઞાન પ્રાતત કયનાય જીલ વમ્મગ ્ િન્દ્ષ્ટ શોમ તો અલતધજ્ઞાન 
કશલેામ અને તે તભથ્મા િન્દ્ષ્ટ શોમ તો કુઅલતધજ્ઞાન અથલા તલબાંગ જ્ઞાન કશલેામ છે.

 અલતધ જ્ઞાનનાાં પ્રકાય :  

  ૧) બલ પ્રત્મમ અલતધજ્ઞાન : દેલો અને નાયકીને બલનાાં તનતભતથી પ્રાતત શોમ છે.  
  ૨) ગણુ પ્રત્મમ અલતધજ્ઞાન :  જેને ક્ષામોળતભક અલતધજ્ઞાન ણ કશ ેછે. 



 

  જ્ઞાન, દળમન અને ચાદયત્રરૂ ગણુ વાંન્ન આત્ભાને ગણુ પ્રત્મમ અલતધજ્ઞાનની 
પ્રાપ્તત થામ છે, તેના છ બેદ છે.  

 
                                 અનગુતભક ૨) અનાનગુતભક ૩) લધમભાન ૪) દશમભાન 

૫) પ્રતતાતત / અનાલસ્સ્થત  ૬) અપ્રતતાતત / સ્લસ્સ્થત.



(૪) ભનઃમમલ જ્ઞાન :   = ભનનાાં તલચાયો જાણનારૂ જ્ઞાન.ભનઃમમલ અને 
ભનઃમામમ ફાંને એકાથમક છે. અઢી દ્વીભાાં યશરેા વાંજ્ઞ ાંચેન્દ્ન્િમ જીલોનાાં ભનોગત 
બાલોને જાણી રેલાનુાં જ્ઞાન એ ભનઃમમલ જ્ઞાન. આત્ભાની િન્દ્ષ્ટએ આ પ્રત્મક્ષ જ્ઞાન 
છે. આ જ્ઞાન પતત ખાવ તલકાવ ાભેર વાધ ુબગલાંતને તલતળષ્ટ વાધના દ્વાયા 
સ્લતઃ પ્રગટ થામ છે, તેના ફે બેદ છે.

 ભનઃમમલ જ્ઞાનનાાં પ્રકાય :  

૧) ઋજુભતત : ોતાના તલમને વાભાન્મરૂે જાણે અને દેખે.  

૨) તલરુભતત : ોતાના તલમને તલળેરૂે જાણે અને દેખે. તે લધાયે શદુ્ધ શોમ છે 
અને કેલજ્ઞાન સધુી ટકે છે.



(૫) કેલજ્ઞાન = 
 
सवा द्रव्र् पर्ाारे्षु केवलस्र् | વલમ િવ્મ તેની વભસ્ત મામમોનુાં તત્રકાલતી જ્ઞાન 
એટરે કેલરજ્ઞાન, દયણૂમ, તલશદુ્ધ, અનાંત, તનયાલયણ, વાંણૂમ જ્ઞાન. આત્ભાને 
જમાયે ચાયે ઘાતીકભમનો વાંણૂમ ક્ષમ થામ છે, ત્માયે કેલજ્ઞાનની પ્રાપ્તત થામ છે. 

  જ્ઞાનાલયણીમ કભમનો ક્ષમ અને અનાંત જ્ઞાન  

  દળમનાલયણીમ કભમનો ક્ષમ અને અનાંત દળમન                     કેલજ્ઞાન  

  અંતયામ કભમનો ક્ષમ અને અનાંત લીમમ / અનાંત ળસ્તત  
  ભોશનીમ કભમનો ક્ષમ અને  અવ્માફાધ સખુ / ળાશ્વત સખુ 



Thank you 


