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૧૪ ગણુસ્થાન 

 ગણુસ્થાન = ગણુનુું સ્થાન, અથાાતૌ આત્ભાભાું ગણુ પ્રગટ થતાું 
પ્રાપ્ત થત આધ્માત્ત્ભક તલકાવ.

           આત્ભાભાું જ્ઞાન, દળાન આદદ ગણુ યશરેા જ છે, યુંત ુતે ગણુ 
આલયામેરા=દફામેરા છે. 

જ્ઞાન આદદ ગણુ ઉય કભોનુું આલયણ છે. જેભ જેભ કભોનુું 
આલયણ ખવતુું જામ તેભ તેભ આત્ભાનાું જ્ઞાન આદદ ગણુ પ્રગટ થતા 
જામ છે અને આત્ભા તલકાવનાું ુંથે આગ લધત જામ છે. એ જ 
આધ્માત્ત્ભક તલકાવ ક્રભળઃ શે્રણીનાું વાન વય કયાલનાય ફને છે. 

         કઈણ જીલન આધ્માત્ત્ભક તલકાવ ક્રભવય થામ છે. આ ક્રભની 
અનેક અલસ્થાઓનુું જૈન આગભભાું તેભજ અન્મ અનેક જૈન વાદશત્મ 
ગ્રુંથભાું લણાન છે, જેને ચોદ ગણુસ્થાન કશ ેછે. 



૧૪ ગણુસ્થાનનાું વાન

/ અલૂાકયણ ગણુસ્થાન 



ગણુસ્થાનની પ્રાપ્પ્ત કેલી યીતે
        ગણુસ્થાનની પ્રાપ્પ્ત ભશનીમ કભાની તલશદુ્ધિથી તનષ્ન્ન થામ છે.  
 ભશનીમ કભાનાું મખુ્મ ૨ બેદ = ૧) દળાન ભશનીમ કભા = જેના ૩ બેદ અને 

૨) ચાદયત્ર ભશનીમ કભા = જેના ૨૫ બેદ. તેભાું દળાન ભશનીમનાું ૩ બેદ તે - 
 તભથ્માત્લ ભશનીમ, તભશ્ર ભશનીમ, વમ્મક્તત્લ ભશનીમ તેભજ અનુંતાનફુુંધી 

ક્રધ,ભાન,ભામા,રબ = ૭ પ્રકૃતતના ક્ષમળભથી પ્રથભ ૪ ગણુસ્થાન શમ છે.    
 છીનાું આઠ ગણુસ્થાન ચાદયત્ર ભશનીમ કભા (ક્રધાદદ ૧૬ કામ અને શાસ્મ 

આદદ ૯ નકામ=૨૫ પ્રકૃતતઓ)નાું ક્ષમ-ઉળભ આદદથી તનષ્ન્ન થામ છે.  
 અંતતભ ફે ગણુસ્થાન ચાય ઘાતીકભાનાું ક્ષમથી વમગી-અમગી કેલીને શમ.  
 ગણુસ્થાનને વભજલા આશ્રલનાું કાયણ તે -તભથ્માત્લ, અતલયતત, પ્રભાદ, કામ 

અને મગને વભજવુું આલશ્મક છે. 
  તે યીતે આઠે કભોભાું મખુ્મ કભા એવુું ભશનીમ કભા વભજવુું આલશ્મક છે.  
  આ ૧૪ ગણુસ્થાનન વુંલક્ષપ્ત દયચમ આ પ્રભાણે છે.



(૧) તભથ્માત્લ ગણુસ્થાન : વમ્મગ્દળાનનાું અબાલને તભથ્માત્લ કશ ેછે.  
 તભથ્મા દ્રષ્ષ્ટ એટરે લસ્તનુાું મથાથા જ્ઞાનન અબાલ. જેની દ્રષ્ષ્ટ જ તલયીત શમ છે. 

જેને લસ્ત-ુતત્લની વાચી વભજ ન તલકવી શમ, ત્જનેશ્વય કતથત લચનભાું, જીલ-અજીલ 
આદદ નલતત્લભાું વાચી, દૃઢ શ્રિા ન શમ તેઓ તભથ્માદ્રષ્ષ્ટ શમ છે.. તભથ્માત્લભાું 
યશનેાયા જીલ કભાવદૃ્ધિ અને વુંવાયવદૃ્ધિ કયે છે.  

 આ ગણુસ્થાને ાુંચ અનતુ્તય તલભાન તવલામનાું વલા વુંવાયી જીલ શઈ ળકે છે. 

  જ જીલ તભથ્માત્લ દુય કયી વમ્મકૌ દ્રષ્ષ્ટ તયપ તલકાવ કયે ત તે વીધ ત્રીજા કે ચથા 
ગણુસ્થાને જામ. ૧ થી ૪ ઇષ્ન્દ્રમનાું જીલ આ ગણુસ્થાનથી આગ ન જામ.  

(૨) વાસ્લાદન ગણુસ્થાન : આ ગણુસ્થાન વમ્મગ્દળાનનાું સ્લાદ વદશત શમ છે, તેથી 
તેને વાસ્લાદન કશ ેછે. અથાાતૌ જીલને વમ્મક્તત્લની પ્રાપ્પ્ત થઇ એટરે કે ચથા 
ગણુસ્થાન ય શોંચ્મા છી ભશનીમ કભા ઉદમનાું જયે પ્રભાદ લળ થઇ શરેા 
તભથ્માત્લ ગણુસ્થાનભાું જામ છે. 

  ચથા ગણુસ્થાનથી તતત થમેર તભથ્માત્લભાું શોંચે, તેની લચ્ચેની આત્ભાની થડા 
વભમની જે અલસ્થા તે વાસ્લાદન અલસ્થા છે.





૨) વાસ્લાદન ગણુસ્થાન : આ ગણુસ્થાન વમ્મગ્દળાનનાું સ્લાદ વદશત શમ છે, તેથી 
તેને વાસ્લાદન કશ ેછે. અથાાતૌ જીલને વમ્મક્તત્લની પ્રાપ્પ્ત થઇ એટરે કે ચથા ગણુસ્થાન 
ય શોંચ્મા છી ભશનીમ કભા ઉદમનાું જયે પ્રભાદ લળ થઇ શરેા તભથ્માત્લ 
ગણુસ્થાનભાું જામ છે.
 ચથા ગણુસ્થાનથી તતત થમેર તભથ્માત્લભાું શોંચે, તેની લચ્ચેની આત્ભાની થડા 
વભમની જે અલસ્થા તે વાસ્લાદન અલસ્થા છે.



(૩) તભશ્ર ગણુસ્થાન : વભદકત અને તભથ્માત્લ એભ તભશ્ર દયણાભલાી આત્ભાની 
અલસ્થાને તભશ્ર ગણુસ્થાન કશ ેછે. જીલની સ્સ્થતત વમ્મકૌ શ્રિા - અશ્રિારૂ તભતશ્રત 

શલાથીતે તાના દશતાદશતન દ્રઢ તનણામ કયી ળકત નથી. તે ૧રા અને ૪થા લચ્ચે 
ઝરા ખામ છે. તેન વભમ જઘન્મ અને ઉત્કષૃ્ટ અંતમુાહતુા / ૪૮ તભતનટથી ઓછ શમ છે.



(૪) અતલયત વમ્મગ્દ્રષ્ષ્ટ ગણુસ્થાન = વ્રત યદશત વભદકતની અલસ્થા. ગશૃસ્થ અને 
વાધ ુભાટે દેળ તલયતત અને વલાતલયતત એભ ૨ બેદ પ્રભએુ ફતાવ્મા છે. 
તલયતતન સ્લીકાય કમાા શરેા જેને વમ્મક્તત્લની પ્રાપ્પ્ત થઇ છે, તે જીલ આ 
ગણુસ્થાને છે. 

  કુર = ૭ પ્રકૃતતઓન ક્ષમ, ઉળભ કે ક્ષમળભથી વમ્મગ્દળાન પ્રાપ્ત થામ 
છે. 

 આ ગણુસ્થાને જીલની દ્રષ્ષ્ટ વમ્મકૌ / મથાથા ફની શમ છે. તેની તભથ્મા 
ભાન્મતાઓ / ભ્રભણા છૂટી ગઈ છે. આ સ્સ્થતતભાું યશરેા જીલને બરે વ્રત, 
તનમભ આદદ ળરુ થમા નથી,   

 યુંત ુતત્લ વુંફુંધી ળુંકાને સ્થાન યશલેુું નથી. આલી અનભુતૂત બવ્મ જીલને 
થામ છે. તેણે ભક્ષની મગ્મતારૂ વમ્મગ્દળાનને પ્રાપ્ત કયુું શલાથી – 

 ક્યાયેક ત ભક્ષ પ્રાપ્ત કયળે જ. 
  નાયકી અને દેલ આ ચથા અતલયત વમ્મગ્દ્રષ્ષ્ટ  ગણુસ્થાનથી આગ લધી 

ળકતા નથી.



(૫) દેળ તલયતત ગણુસ્થાન : જેઓને વ્રત-પ્રત્માખ્માનની રુલચ થામ છે. તે શ્રાલકનાું ૧૨ 
વ્રતભાુંથી અનકુુતા અનવુાય એક કે અનેક વ્રતને વભજણલૂાક ધાયણ કયે છે.

 આ સ્થાને દળાન ભશનીમ કભા, અનુંતાનફુુંધી અને અપ્રત્માખ્માની કામન ક્ષમ, 
ઉળભ કે ક્ષમળભ શમ છે. 

  વુંલજ્ઞ ુંચેષ્ન્દ્રમ તતમુંચ લધભુાુંલધ ુઆ દેળતલયતત ગણુસ્થાન સધુી જ શોંચી ળકે છે, 
તેઓ ાુંચ ભશાવ્રત રઇ ળકતા નથી.

(૬) વલા તલયતત પ્રભત્ત ગણુસ્થાન : આ ગણુસ્થાન ુંચ ભશાવ્રત ધાયણ કયનાય વાધ-ુ
વાધ્લી બગલુંતને શમ છે. ુંચ ભશાવ્રતન સ્લીકાય કમો શલા છતાું પ્રભાદથી વલાથા 
મકુ્તત નથી શતા.  

 પ્રભાદભાું યશરે જીલને આતાધ્માન અને ધભાધ્માન ૈકી આતાધ્માનની મખુ્મતા યશ ેછે, 
તે જ તેભન પ્રભાદ શમ છે. 

 તેથી જ યભાત્ભાએ ઉત્તયાધ્મમન સતૂ્ર (અધ્મમન-૧૦)ભાું ગોતભસ્લાભીને વુંફધી ને 
“વભમું ગમભ ભા ભામએ = શ ેગોતભ ! વભમ ભાત્રન પ્રભાદ નશી કયીળ.” 

 તેભ કશતેાું વભસ્ત વાધકને પ્રભાદથી દુય યશલેાન ઉદેળ આપ્મ છે. 



(૭) અપ્રભત્ત ગણુસ્થાન : વલા તલયતત વાધક જમાયે ળયીય અને ઉકયણ વુંફુંધી વલા 
પ્રભાદ પ્રવતૃતઓન ત્માગ કયી ત, સ્લાધ્મામ, ધ્માન અને આત્ભ લચિંતનભાું તેભજ 
આશાયવુંજ્ઞા આદદથી યદશત ભાત્ર આત્ભ દયણાભભાું યત યશ ેછે, તે વાધક વાતભા અપ્રભત્ત 
ગણુસ્થાનને પ્રાપ્ત થામ છે. આ પ્રભાણે તેઓ છઠ્ઠા અને વાતભા લચ્ચે અનેકલાય યશ ેછે.

(૮) અલૂાકયણ ગણુસ્થાન : વાતભા ગણુસ્થાન સધુી ભશનીમ કભાની જેટરી પ્રકૃતતન 
ક્ષમળભ થમ થમ શમ છે, તેન અશી ક્ષમ કે ઉળભ થામ છે, ક્ષમળભ યશતે નથી.

 છઠ્ઠ ેથી વાતભે અને વાતભા થી છઠ્ઠ ેએભ ઝરા ખાત આત્ભા જ વાલધાન યશ ે= અતધક 
અપ્રભત્ત યશ ેત લેૂ ક્યાયેમ ન થમા શમ તેલા અલૂા સ્સ્થતતફુંધ થતા શલાથી 
અલૂાકયણ ગણુસ્થાન કશલેામ છે. 

  આ ગણુસ્થાને તે અપ્રભત્ત મતુન કભાનાું ઉળભથી = “ઉળભ શે્રણી” અને કભાનાું 
ક્ષમથી = “ક્ષક શે્રણી” ભાુંડે છે.  

 ઉળભ શે્રણી કયનાયા મથામગ્મ પ્રકૃતતઓન ઉળભ કયતાું કયતાું ૧૧ભા ગણુસ્થાન સધુી 
જામ છે અને ક્ષક શે્રણી કયનાયા મથામગ્મ પ્રકૃતતઓન ણૂા ક્ષમ કયતાું કયતાું ક્રભળઃ 
ઉય ચડે છે અને ૧૨ભા ગણુસ્થાને જામ છે.



                  ૧ થી ૮ ગણુસ્થાનનુું વાભાન્મ સ્લરૂ
ક્રભાુંક      ગણુસ્થાનનુું નાભ                       વાભાન્મ સ્લરૂ 

 
 

૧   તભથ્માત્લ અતત્લ શ્રિા, તભથ્મા દ્રષ્ષ્ટ 
૨) વાવાદન વમ્મગ્દળાનનાું સ્લાદલાી થડા વભમની અલસ્થા.
૩)  તભશ્ર ગણુસ્થાન વમ્મકૌ અને તભથ્મા એભ ફુંને દયણાભલાી અલસ્થા.  

૪) અતલયત-વમ્મગ્દ્રષ્ષ્ટ  ૭ પ્રકતૃતઓન ક્ષમ, ઉળભ કે ક્ષમળભથી વમ્મગ્દળાન 
પ્રાપ્ત થામ છે. દ્રષ્ષ્ટ વમ્મકૌ ફની છે, યુંત ુવ્રત-તનમભ 
ારન નથી

૫) દેળ-તલયતત વ્રત-પ્રત્માખ્માનની રુલચ થામ છે. તે શ્રાલકનાું ૧૨ 
વ્રતભાુંથી એક કે અનેક વ્રતને વભજણલૂાક ધાયણ કયે છે

૬) વલાતલયત-પ્રભત્ત વુંમત ુંચ ભશાવ્રત સ્લીકાય કમો છે, યુંત ુપ્રભાદ છે.

૭) અપ્રભત્ત વુંમત ભશાવ્રત-વતભતત-ગપુ્પ્ત-ધ્માન-કામત્વગા વાથે વતત આત્ભ-
લચિંતન અને ધભાધ્માનભાું યભણતા. 

૮) અલૂા કયણ લેૂ નશી થમેરા એલા અલૂા અધ્મલવામ. આ સ્થાને 
ઉળભ શે્રણી કે ક્ષક શે્રણીન પ્રાયુંબ.



(૯) અતનવતૃત્તકયણ ગણુસ્થાન : અતનવતૃત્ત = અલબન્નતા. આ ગણુસ્થાને શોંચેર 
આત્ભાને (સકુ્ષ્ભ રબ તવલામ) કભોન ક્ષમ અથલા ઉળભ તીવ્રણે થલા રાગે છે.  

 આ સ્થાને ફધા જીલનાું અધ્મલવામભાું કઈ તયતભતા શતી નથી, કઈંક લધાયે 
સ્ષ્ટ, ઉજ્જલ અને શદુ્ધિભાું વભાન શલાથી ‘અતનવતૃત’ ળબ્દ જડામ છે.  

 અશી જીલનાું વુંજ્લરન ક્રધ, ભાનનાું ઉદમન ક્ષમ કે ઉળભ કયતાું અંતે વુંજ્લરન 
ભામાન ઉદમ અટકલાથી જીલ દળભા ગણુસ્થાનભાું પ્રલેળ કયે છે.  

(૧૦) સકુ્ષ્ભ વુંયામ ગણુસ્થાન : સકુ્ષ્ભ=ઝીણ, અને વુંયામ = કામ. દવભા 
ગણુસ્થાનભાું અંતતભ વભમ સધુી ફાકી યશરેા વુંજ્લરન / સકુ્ષ્ભ રબન ઉદમ યશ ેછે. 

 ઉળભ શે્રણીલાા જીલ રબન ઉળભ કયી ૧૧ભા ગણુસ્થાનભાું પ્રલેળ કયે છે અને 
ક્ષક શે્રણીએ લધનાય જીલ સકુ્ષ્ભ રબન ક્ષમ કયી ૧૨ભા ગણુસ્થાનભાું પ્રલેળ કયે છે.

 ૮ભા, ૯ભા અને ૧૦ભા ગણુસ્થાને ‘શીમભાન અને લધાભાન’ ફુંને પ્રકાયનાું દયણાભ 
શમ છે. શે્રણીથી ાછા ડનાય જીલને શીમભાન અને શે્રણીએ ઉય ચઢનાય જીલને 
લધાભાન દયણાભ શમ છે. તેભાું ભાત્ર જ્ઞાનમગ જ શમ છે. 

 



 (૧૧) ઉળાુંત ભશ ગણુસ્થાન : જેન ભશ ઉળાુંત થમ છે તે ઉળભ શે્રણીલાા 
જીલને લેૂ ભશન ઉળભ ળરુ થઇ ગમ શમ છે, છી તે જમાયે ણૂા ઉળાુંત ફને 
ત્માયે આ ગણુસ્થાન પ્રાપ્ત થયુું કશલેામ.  
 આ સ્સ્થતત ભાત્ર અંતમુાહતુા ભાટે જ શમ અને તેણે રબન ઉળભ કમો શમ છે, ક્ષમ 
કમો નથી, તેથી તે છી તયત રબન ઉદમ થતાું જીલ તનમભથી તતત થઇ દવભા  
 ગણુસ્થાનેથી રઇને પ્રથભ તભથ્માત્લ સધુી ણ શોંચી જામ છે.
(૧૨) ક્ષીણ ભશ ગણુસ્થાન : ક્ષમ ામ્મ છે જેન ભશ તે ક્ષીણભશ. જે આત્ભાએ ક્ષક 
શે્રણી આયુંબી શતી, તેઓ ભશનીમ કભાની ફધી પ્રકતૃતઓ વશજ ક્ષમ કયતાું અંતે સકુ્ષ્ભ 
રબન ણ ક્ષમ કયે છે, અને ૧૨ભા ગણુસ્થાનને પ્રાપ્ત કયે છે, જીલ લીતયાગ દળાન 
અનબુલ કયે છે, યુંત ુ- 
 ળે ત્રણ ઘાતી કભોન ઉદમ શલાથી શજુ તે જીલ છદ્મસ્થ શમ છે, આ સ્થાને કઈ 
જીલનુું મતૃ્ય ુથત ુું નથી. અશી ભાત્ર લધાભાન દયણાભ શમ છે.
 ૧૨ભા ગણુસ્થાનનાું અંતતભ વભમે/અંતમુાહતુાભાું ફાકીનાું ઘાતી કભો તે – જ્ઞાનાલયણીમ, 
દળાનાલયણીમ અને અંતયામ કભાન ક્ષમ થલાથી તે જીલને કેલજ્ઞાન-કેલદળાન પ્રગટ 
થામ છે અને તે બગલુંત ૧૩ભા ગણુસ્થાનભાું પ્રલેળ કયે છે.    



૮ભા ગણુસ્થાને   ઉળભ શે્રણી – ૧૧ભા ગણુસ્થાને   અને   ક્ષક શે્રણી ૧૨ભા ગણુસ્થાને કેલી  



(૧૩) વમગી કેલી ગણુસ્થાન : આ ગણુસ્થાને તે ભશાત્ભા વલાજ્ઞ-વલાદળી અથાાતૌ 
કેલી શમ છે, યુંત ુશજુ ળયીય શમ છે, તેથી અેલક્ષત ભન-લચન-કામાનાું મગ 
પ્રલતે છે, તેથી આ ગણુસ્થાનને વમગી કેલી ગણુસ્થાન કશ ેછે. 

 આ ગણુસ્થાને ઉદમ ૪ અઘાતી કભાન શમ, યુંત ુફુંધ ભાત્ર લેદનીમ કભાન શમ 
અને તે ણ ફે વભમન અથાાતૌ ૧ વભમે ફુંધ, ફીજા વભમે ઉદમ અને ત્રીજા વભમે 
ખયી જામ છે.

 કેલી બગલનનુું આયષુ્મ ભાત્ર અંતમુાહતુા જેટલુું જ ફાકી યશ,ે તે વભમે મગ તનયધ 
કયે છે, તેભાું ક્રભળઃ ભન, લચન, કામાનાું મગન તનયધ કયી, ળૈરેી અલસ્થા પ્રાપ્ત 
કયે છે.

(૧૪) અમગી કેલી ગણુસ્થાન : ળૈરેી અલસ્થા ણૂા થતાું જીલ ૧૪ભા ગણુસ્થાનભાું 
પ્રલેળ કયે છે. ાુંચ હ્રસ્લાક્ષય એટરે કે ાુંચ રઘ ુઅક્ષય તે – અ, ઈ, ઉ, ઋ અને લ ૃ
પ્રભાણ આયષુ્મ ફાકી યશ ેત્માયે આત્ભા મગયદશત ફને છે. આ આત્ભાન અંતતભ 
તલકાવ અને આત્ભા વદાને ભાટે વાદદ અનુંત સ્સ્થતતએ ભક્ષદને પ્રાપ્ત કયે છે. 

 



        ૧૪ભા ગણુસ્થાને મગ શતા નથી, ણ કેલરજ્ઞાન શમ છે. તેથી 
તેને અમગી કેલી કશલેાભાું આલે છે
     અને આત્ભા રકનાું અગ્ર બાગે તવિ ળીરા ય ળાશ્વત / અનુંતકા 
આત્ત્ભક સખુભાું લફયાજભાન થામ છે, ભક્ષદને ાભે છે, તવિ થામ છે.

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            જીનાજ્ઞા તલરુિ કઈ ણ રખાયુું શમ ત ‘તસ્વ તભચ્છાભી દુક્કડભ’

આભાર ! 
જમ ત્જનેન્દ્ર 


