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हदगंबर जैन गं्रथातंील अत्यंत श्रेष्ठ तत्त्वज्ञ कंुदकंुदािायय यानंी “समयसार”, “प्रविनसार”, 
“पंिास्स्तकाय” इत्यादी मिान् गं्रथ हलिून भारतीय तत्त्वज्ञानात फारि मोलािी भर घातली आिे. िी 
जैनािंी हवद्या केवळ जैनािंी न रिाता “रोहिणीच्या कथेतील धनासारखी ” सतत वर्धधष्ट्ण ूअसली पाहिजे. 
जी हवद्या वाढत नािी ती कमी िोत जाते. उलट हवदे्यिे दान केल्याने ती वाढत असते. जैनािंी हवद्या 
जगातील सवयि लोकापंयंत, जैनेतर लोकापंयंत पोिली पाहिजे या उदे्दशाने जैन आिायांिे कािी मिान् 
गं्रथ प्रकाहशत करण्यािा सकेंत मिाराष्ट्र राज्य साहित्य-संस्कृती-मंडळाने केला.या संकेतािाि एक भाग 
म्िणून “प्रविन-सार” िा गं्रथ प्रहसद्ध करण्यािा योग आज येत आिे. डॉ. ग.वा.तगारे याचं्यासारख्या 
पंहडताचं्या सािाय्यामुळेि िा गं्रथ भाषातंर, टीपा आहण हवषयप्रवशे नावाच्या १३६ पानाचं्या प्रस्तावनेसि 
आज वािकासंमोर आम्िी सादर करू शकत आिोत. डॉ. तगारे यानंी आपल्या प्रस्तावनेिे प्रास्ताहवक व 
इतर िार भाग केलेले आिेत. प्रास्ताहवकात त्यानंी जैन तत्त्वज्ञानािा इहतिास थोडक्यात साहंगतला आिे. 
िे करत असता जैन संस्कृती आहण ब्राह्मणी संस्कृती यािंी पेडे एकमेकातं कशी गंुतली आिेत िेिी त्यानंी 
थोडक्यात दाखवनू हदले आिे. पहिल्या भागात त्यानंी श्री.कंुदकंुदािायय याचं्या िहरत्रािा आहण वाङ मयािा 
आढावा घेतला आिे. दुसरा भाग म्िणजे प्रविनसार गं्रथािी डॉ. तगारे यानंा अहभपे्रत असलेली सैद्धास्ततक 
भहूमका. त्यापुढील म्िणजे हतसऱ्या भागात प्रविन सार गं्रथात ज्यािंा हविार केला आिे अशा दाशयहनक 
संकल्पनािंा ऊिापोि आिे आहण िौथ्या भागात प्रविनसारावरील टीकावंर एक हटप्पणी आिे. पढेु गं्रथ, 
म्िणजे प्रविनसारािी सहंिता. यात जैन शौरसेनी मुळाबरोबरि संस्कृत छाया आहण मराठी हटपणे पण 
हदली आिेत. यािा अथय असा मात्र नव्िे की डॉ. तगारे यांनी केलेले हनरुपण सवयि हविारवतंानंा आहण जैन 
पंहडतानंा मातय िोईल. हविारवतंानंा हविार करायला लावण्यािे सामथ्यय या हनरुपणात आिे िेि त्या 
हनरुपणािे खरे सामथ्यय िोय. असा सवांगसुंदर गं्रथ प्रकाहशत करण्यास साहित्य-संस्कृती-मंडळाला आनंद 
िोत आिे िे सागंावयास नकोि.  
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जैनािंी श्रमणसंस्कृती िी आयय ब्राह्मणाचं्या ससं्कृतीच्या पूवीिी की नंतरिी िा वादािा प्रश्न असला 

तरी जैन मताप्रमाणे ती आयय ब्राह्मण ससं्कृतीपेक्षा अहधक प्रािीन िोती. मिेंजोदारोच्या हित्रातील वृषभ िा 
आहदनाथ ऋषभदेवािें प्रतीक िोय असेिी एक जैन मत आिे. तसेि ऋग्वदेामध्येिी ऋषभदेवािंा उल्लखे 
आिे असे जैन पहंडत सागंतात. आपल्या देशािे नावि िे ऋषभदेवािा पुत्र भरत िक्रवती यापासून पडले 
असल्यािीिी दंतकथा आिे. िी कथा श्रीमद भागवतातिी सापडते. मिाभारतातिी जडभरतािी म्िणनू जी 
कथा आिे ती याि राजर्धष भरतािी कथा िोय. भारत ककवा भरतवषय िे नामकरण दुष्ट्यंतािा पुत्र जो भरत 
त्यावरून पडले नािी िे हनहित असल्यामुळे भरत िक्रवतीच्या नावावरून ते पडले असण्यािा फार मोठा 
संभव आिे. त्यामुळे श्रमणािंी ससं्कृतीिी आययब्राह्मण संस्कृतीच्या समकालीन ककवा तत्पूवयिी असू शकते. 
पण ती स्वतंत्र ससं्कृती िोती याबद्दल मात्र वाद घालायिे कारण हदसत नािी. त्यामुळे ब्राह्मण व जैन 
तत्त्वज्ञानातील साम्यस्थळे, कोणी कोणापासून घेतली, असािी प्रश्न उद भव ूशकतो. डॉ. तगारे यानंीिी िा 
प्रश्न उपस्स्थत केलेला आिे. ब्राह्मणी संस्कृती आहण जैन संस्कृती याचं्यामध्ये जशी साम्यस्थळे आिेत तशी 
साम्यस्थळे, ब्राह्मणी ससं्कृती आहण बौद्ध संस्कृतीमध्येिी आिेत. आयय ब्राह्मणािंी मूळ संस्कृती िी 
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पूवयमीमासेंत ककवा कमयकाडंात हदसते असा माझा समज आिे. अथात आजिी जी ब्राह्मणी संस्कृती आिे ती 
केवळ पूवयमीमासेंिी संस्कृती नािी. त्यावर उत्तर मीमासेंिािी फार मोठा पगडा आिे. उत्तर मीमासेंिा पगडा 
म्िणजे ज्ञानमागािा पगडा. िी ज्ञानमागािी कल्पना जशी उपहनषदात हदसते तशीि ती बौद्ध, जैन 
गं्रथातूंनिी हदसते. ती स्वतंत्रपणे ज्याप्रमाणे उत्पन्न िोऊ शकते, त्याप्रमाणेि परस्पराचं्या 
हविारहवहनमयातूनिी उत्पन्न िोऊ शकते. जैन संस्कृतीिी सुरुवात आहदनाथ ऋषभदेवापासून आिे असे 
मानले तर िी जैन परंपरा ५ – ६ िजार वषांपूवीिी तरी असू शकते. त्यामुळे ती बौद्ध ससं्कृतीपेक्षा अहधक 
प्रािीन असू शकेल. पण ब्राह्मण संस्कृतीपेक्षािी ती अहधक प्रािीन असू शकेलि असे ठामपणे म्िणता 
यावयािे नािी. मनुष्ट्य भतूकाळािा जेव्िा वधे घ्यावयाला लागतो तेव्िा कोणतीिी गोष्ट त्याला हनहितपणे 
सागंता येत नािी. आपणाला हनहितपणे सागंता येईल अशी गोष्ट एकि – आज जे ब्राह्मणी तत्त्वज्ञान 
हदसते ते मूळ कमयकाडंीय पूवयमीमासंामतावर अदै्वत तत्त्वज्ञानािी पटेु िढून झालेले आिे. कमयकाडंात 
मुरलेल्या या अदै्वत मतािा पगडा इतका सवयमातय झाला आिे की िे मत मूळिे कोणािे िा प्रश्निी 
हविारण्यािी आता सोय राहिली नािी. पण िे मत आहण कंुदकंुदाहदकाचं्या समयसार, प्रविनसार 
इत्याहदकातं साहंगतलेले मत यातं पुष्ट्कळसे साम्य हदसते. िे साम्य खरेि खोलवर आिे की केवळ वरवरिे 
आिे िे तज्ज्ञानंी हनकालात काढले पाहिजे. डॉ. तगारे यािंा अहभप्राय असा हदसतो की ब्राह्मणी मत िे 
अहधक प्रािीन आहण याि मतािा जैन हविारावंर पहरणाम झाला.  
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जैन, बौद्ध आहण ब्राह्मण याचं्या मतातं डॉ. तगारे याचं्या मताप्रमाणे आणखी एक साम्य हदसते. 

त्याचं्या मताप्रमाणे िे हततिी हविार मोक्षमागािा हविार करणारे आिेत. िा मोक्षमागािा हविार मूळिा 
कोणािा िा आणखी एक प्रश्न आिे. प्रत्येक पारंपाहरक पंहडत मोक्षमागाला आपल्या ताहत्त्वक हविारािा 
गाभा मानतो. तो खरोखरि तसा आिे ककवा कसे यासबंंधी माझ्या मनात शकंा आिे. मोक्षािा संबधं िा 
मानवाशी आिे, त्याच्या आिाराशी आिे. मोक्षािा आहण हविारािा तादृश असा प्रत्यक्ष संबंध नािी, नसावा. 
त्याला साऱ्या हवश्वािे ज्ञान झाले, त्यािी ब्रह्महजज्ञासा फलदू्रप झाली म्िणजे त्याला मोक्ष हमळण्यािे कारण 
काय? केवळ हवश्वािे स्वरूप असे आिे िे म्िणणे म्िणजे मोक्ष असू शकत नािी. त्यातून फारि झाले तर िे 
कळेल की आपले जीवन िे ध्येयरहित आिे, उदे्दशरहित आिे, हवफल आिे. पण सारे जीवन हवफल आिे िे 
समजणे, यािी सागंड पारंपाहरक मोक्षाच्या कल्पनेशी कशी लावायिी? मोक्षािी कल्पना िे आपले उहद्दष्ट 
आिे असे मानले तर वैफल्य िे आपले उहद्दष्ट आिे असे आपण मानणार ककवा काय? आहण व्यक्तीिा हवकास 
व्िावयािा म्िणजे सारे हवफल आिे, सारे “हमथ्या” आिे, सारे मायामय आिे असे समजून तो कसा िोणार? 
मूळ फलािी ककवा ध्येयािी कल्पना िी धमाच्या कल्पनेशी म्िणजे आिाराच्या कल्पनेशी अहधक जवळिी 
आिे. या धमाच्या कल्पनेत हवश्व काय आिे ककवा ब्रह्म काय आिे िे मलूतः अहभपे्रत नािी तर माणसाने काय 
व्िावयािे आिे, त्याच्याकहरता काय ‘भव्य’ आिे िे मित्त्वािे आिे. आपल्या जगात “इच्छा” नावािािी एक 
पदाथय आिे िे मानल्यावािनू िे शक्य हदसत नािी. हजज्ञासा या शब्दातिी इच्छा आिेि. सारे पुद गलमय 
आिे ककवा हवश्वािे हवश्लेषण केले तर द्रव्य, गुण, कमय, सामातय, हवशषे, समवाय, अभाव इत्यादींमध्ये ते 
कराव े लागते ककवा जीव-अजीव, धमय-अधमय, आस्त्रव-संवर इत्यादींमध्ये ते िोते, िे ज्ञान िोणे म्िणजे 
मोक्षाच्या मागाने जाणे कसे िोते िे मला अद्याप समजत नािी. िे आपल्या स्वरुपािेिी शवेटी ज्ञान आिे िे 
खरे. िे, म्िणजे हजवािे, स्वरूप समजणे िे एका रीतीने आपले ईस्प्सत आिे िेिी खरे. पण िे ईस्प्सत आिे 
यािा अथय िे ज्ञान म्िणजेि मोक्ष िोय, पारंपाहरक अथाने मोक्ष िोय, िे मात्र खरे हदसत नािी.  
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मला वाटते की माणसािी आिार-परंपरा व हविार-परंपरा कािी वळे स्वतंत्रपणे वाटिाल करतात 
व नंतर त्यािंी वाट एकमेकात हमसळून जाते त्यातून आिारािी हविाराशी व हविारािी आिाराशी अशी एक 
खोटी काययकारण परंपरा िळूिळू उत्पन्न व्िावयास लागते. अशी परंपरा उत्पन्न िोण्यालािी एक मित्त्वािे 
कारण असते, शवेटी आिारातूनि मधािे कण कण विेून माणूस आपली हविारसंहिता हनमाण करीत 
असतो. जैनाचं्या “आिारागंािेि” पुढे बौहद्धकीकरण िोऊन त्यातून त्यािंी जीव-अजीवादी तत्त्वमीमासंा 
हनमाण झाली असावी.  
 

मनुष्ट्य ज्ञानािा जेव्िा मागोवा घेतो तेव्िा तो सत्याशी प्रतारणा करीत नािी. हकतीिी कटू हदसले 
तरी सत्यािी जपणूक त्याला करावी लागते. अशा या जपणुकीतून बौद्धािें असो की साखं्यािें,तयायािे असो 
की वैशहेषकािें, वदेातं्यािें, वस्तुहवश्लेषण ककवा हवश्वहवश्लेषण उत्पन्न िोते. त्यावर मोक्षािी पुटे का िढली 
गेली, हवश्वस्वरूपािे ज्ञान झाले म्िणजे अपहरहमत आनंद उत्पन्न िोतो व त्यामुळे माणसू दुःखापासून दूरदूर 
जातो िी कल्पना का आली, िे मला समजत नािी. स्वगािी कल्पना िी एक श्रयेस् कल्पना आिे िे मला 
कळते. िी कल्पना पे्रयस् या कल्पनेशी जवळिी आिे िेिी मला समजते. पण जेव्िा आपण मोक्षािा हविार 
करावयाला लागतो तेव्िा आपण श्रयेस् या कल्पनेच्यािी पलीकडे जातो. ती हनःश्रेयसािी कल्पना आिे, 
अभ्युदयािी नािी. या हनःश्रयेसाच्या कल्पनेवरिी आपण ‘अभ्युदयाच्या’ कल्पनेिा आरोप का करतो, त्यािा 
तेथे अध्यास का िोतो, याला असलेि तर तेथे ऐहतिाहसक मित्त्व आिे, ताहत्त्वक ककवा तार्धकक मित्त्व 
कािीि नािी. पण हनःश्रयेसालाि आपण श्रेयस् समान मानावयाला लागल्यामुळे िे सारे घडते. श्रयेसिी 
कल्पना िी मूळ “कामािी”, काम पुरुषाथािी कल्पना आिे. हनःश्रयेसािी कल्पना िी कामािा ध्वसं 
करणारी कल्पना आिे. िी खरी शास्त्रीय कल्पना आिे. पण सामातयतः “कामाच्या” स्वरूपाति आपण 
मोक्षािी कल्पना केली आिे. त्यामुळे मोक्ष िािी कािीतरी एक “काम्य ” स्वगयहवशषे असे आपण मानावयाला 
लागतो. जैनाचं्या मिापुराणात िी कल्पना हनहिति हदसते. पण भारतातील सवय हनरहनराळ्या शास्त्रातंसुद्धा 
िी कल्पना आलेली आिे. गहणत का हशकावे? तर मोक्षप्राप्तीसाठी. धमय का करावा? तर मोक्षप्राप्तीसाठी, 
गृिस्थाश्रम का करावा? तर, मोक्षप्राप्तीसाठी. कामशास्त्र का वािाव?े तर मोक्षप्राप्तीसाठी. व्याकरण का 
हशकाव?े तर मोक्षप्राप्तीसाठी. मोक्ष या कल्पनेिे िे असे आकंुिन (की हवडंबन) झालेले आिे. मोक्षािी 
कल्पना अशी गुळगुळीत झाल्यामुळे स्वगय आहण मोक्ष, श्रेयस् आहण हनःश्रेयस् यातंील अंतर जवळजवळ 
नािीसे झाले आहण आपल्या प्रत्येक आिार-हविारािे ध्येय म्िणजे मोक्ष आिे असे भारतीय माणूस मानू 
लागला.त्यातूनि ज्ञानमागय आहण मोक्षमागय यािंा साधंा जुळला आहण मोक्षािी कल्पना आपल्या साऱ्या 
तत्त्वज्ञानात उत्पन्न झाली आहण स्स्थरावली. जैन तत्त्वज्ञानातिी ती झाली आहण वस्तूिे ककवा भतूािे ज्ञान 
िा जो तत्त्वज्ञानािा मुख्य िेतू तो जाऊन मोक्ष म्िणजे श्रयेस्, हनःश्रेयस् नव्िे, िा हविार आडमागाने आपल्या 
धमात आहण संस्कृतीत हशरला आहण राजमागय झाला. या अथानेि प्रविनसार िा गं्रथ पण मोक्षमागािे 
हवविेन करणारा झाला.  
 

येथे आणखी एका गोष्टीिा हविार केला पाहिजे. जैनाचं्या ज्या अनेक परंपरा आिेत त्यातं श्वतेाबंर, 
हदगंबर या दोन मुख्य आिेत. या पंथभेदामुळे त्याचं्या कािी हविारातंिी फरक पडलेला आिे. उदा. स्त्रीला 
मोक्ष हमळू शकत नािी िी हदगंबर जैनािंी कल्पना. अशी कल्पना अथात त्यावळेच्या सासं्कृहतक 
वातावरणाति असल्यामुळे बौद्धगं्रथातूनसुद्धा अशी कल्पना डोकावते. बौद्धाचं्या पुडंरीक सूत्रातसुद्धा िी 
कल्पना डोकावली आिे. त्यामुळेि एक जैन तीथंकर मल्ली नावािी स्त्री िोती िी कल्पना हदगंबर जैन 
पंहडतानंा न पटून त्यानंी मल्लीिा मल्लीनाथ केला असण्यािी शक्यता आिे. खरी गोष्ट अशी आिे की आपण 
ज्या संस्कृतीत वाढलो आिोत त्या ससं्कृतीच्या भाषेत वा व्याकरणात प्रथम पुरुषी प्रयोग िा पकुल्लगी आिे. 
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जोपयंत त्यात स्त्रीत्वािी भावना डोकावत नािी तोपयंत त्या प्रयोगािे कलगिी स्त्रीकलग िोत नािी. मी जेव्िा 
एखादी गोष्ट करतो, खातो, हपतो, खेळतो तेव्िा मी स्त्री की पुरुष िा हविार आपल्या डोक्यात येति नािी 
आहण मोक्षािा हविार िा प्रथम पुरुषी असल्यामुळे तो स्त्रीसापेक्षा असा झालाि नािी, िोऊिी नये. पण 
त्यातूनि स्त्रीला मोक्षािा अहधकार नािी अशी कल्पनािी प्रसृत झाली. हवश्वाच्या सत्यस्वरूपािी कल्पना जर 
स्त्रीला येऊ शकते तर मोक्षािी कल्पना हतला येऊ शकत नािी. िे म्िणणे िास्यास्पद ठराव.े पण िे असे िोते 
िे मात्र खरे. यािे एक कारण असे आिे की मोक्षािा एक साधंा िा मी या प्रथम पुरुषी पुकल्लगी सवयनामाशी 
जुळलेला असतो.  
 

डॉ. तगारे यानंी आपल्या हवद्वत्ताप्रिुर प्रस्तावनेत मिावीर िा ब्राह्मण िोता िे हसद्ध करण्यािा प्रयत्न 
केला आिे. त्यािें िे हवविेन बदु्धीला पटणारे असू शकते. वीरशवै पंथािा संस्थापक बसव िािी ब्राह्मण 
िोता. पण मिावीर ब्राह्मण िोता की, ब्राह्मण नव्िता िे माझ्या दृष्टीने मित्त्वािे हदसत नािी. (पण कॉमे्रड 
डागें यावर ब्राह्मणाचं्या मते तो पूवयजतमी तरी नक्कीि ब्राह्मण असला पाहिजे अशी उपसूिना माडंतील !) 
माझ्या दृष्टीने मिावीर ब्राह्मण िोता की क्षहत्रय िोता यािा हविार करणे िे केवळ गौणि आिे, असे नािी तर 
ते कमयकाडंाकडे नेणारे िोईल.म्िणून केवळ मोक्षमागाला नेणारे (ककवा न नेणारे) तत्त्वज्ञान या अथाने मी 
ऋषभदेवापासून ते मिावीरापयंत जे तत्वज्ञान वाढीस लागले त्याकडे पिात नािी. ब्राह्मणी तत्त्वज्ञान 
गं्रथाहवषयीिी िा माझा दृहष्टकोन नािी.  

 
माझ्या दृष्टीने जैन संस्कृतीत साहंगतलेली तत्त्व े म्िणजे जीव-अजीव, धमय-अधमय, पंिास्स्तकाय 

ककवा गुण, पयाय, आस्त्रवसवंर इत्यादीहवषयी जैनानंी केलेल्या हवश्लेषणाकडे सिानुभहूतपूवयक पिाणे आहण 
त्यािा अथय करणे िेि मित्त्वािे आिे आहण जैन एलािायय श्री. कंुदकंुद यानंी आपल्या साऱ्या गं्रथातं-
पंिास्स्तकाय, प्रविनसार आहण समयसार या गं्रथातं – िी गोष्ट केलेली आिे. [आज आपण जेव्िा हनरहनराळ्या 
तत्त्वज्ञानाबद्दल बोलतो तेव्िा प्रत्येक तत्त्वज्ञानािे पाहरभाहषक शब्द वगेळे आिेत यािीिी जाण आपण ठेवली पाहिजे. एका पाहरभाहषक शब्दािी 
गल्लत दुसऱ्या शब्दाशी करू नये. एकाि तत्त्वज्ञानात सुद्धा दोन शब्द एकाि अथािे सिसा असू नयेत. शब्द, द्रव्य, जीव, आत्मा इत्यादी असे शब्द 
िोत. जीव आहण आत्मा या शब्दािंी तर आपण सारखी गल्लति करीत असतो. उदा. जैनानंी जीव आहण अजीव असा शब्दप्रयोग केला आिे. िा जीव 
शब्द वेदातंातील आत्म्यािा वािक नािी. जीव िा प्रदेशसापेक्ष असतो िे जैनािें म्िणणे. जोपयंत जीव आहण वेदातं्यािंा आत्मा या दोन कल्पना एक 
नािीत िे आपणासं कळणार नािी तोपयंत समजणार नािी. (अथात कंुदकंुदानंीसुद्धा आत्मा, अप्पा ककवा अद्दा िे शब्दिी जीव या अथाने कािी 
हठकाणी वापरलेले हदसतात. सहंदग्धता उत्पन्न िोणे िेिी भाषेच्या लयीति आिे असे हदसते.]  

 
जैनािें तत्त्वज्ञान िे एका अथी हवश्वातील पदाथांिे हवभाजन आिे. त्यानंी हवश्वात जे जे आिे ते ते 

जीव आहण अजीव या दोन द्रव्यातं हवभागले आिे. तेथे जीव िा द्रव्यवािक आिे िे जैनािें एक मोठे सत्य 
दृष्टीआड करता येणार नािी. द्रव्य िे गुण. आहण पयाययुक्त असते. म्िणजे द्रव्य या कल्पनेने आपण अनेक 
तद तद द्रव्यािंा हविार करू शकतो.यातील द्रव्य म्िणजे सामातयनाम ककवा जाती आहण तद तद द्रव्य 
म्िणजे हवशषेनाम ककवा त्या जातीखाली एकत्र येणारे व्यहक्तहवशषे असे समजावयािे की द्रव्याला सवय 
व्यहक्तहवशषेािंा समुदाय समजावयािे िा प्रश्न येथे उपस्स्थत िोईल. हवभाजन व्यवस्था आहण जाहतव्यवस्था 
यासबंंधी हविारवतंाचं्या मनात नेिमीि गफलत झालेली हदसते. जेव्िा आपण द्रव्याला जाहतवािक, 
(समुदायवािक नव्िे) असे मानावयाला जातो तेव्िा आपण त्या शब्दािा (तयायातील) सामातयासारखा 
उपयोग करीत असतो. पण असा उपयोग करणे म्िणजे त्या द्रव्यािे अपोद्धारण (abstraction) करणे िोय 
िे आपल्या ध्यानात येत नािी. जर द्रव्याला अस्स्तत्व यावयािे असेल म्िणजे जर िे द्रव्य प्रत्यक्ष ज्ञानाने कळू 
शकणारे असेल तर ते अपोद्धारणात्मक असता कामा नये. ते केवळ वस्तुहवशषेािा समुदायमात्र िोईल 
आहण तरि तद तद द्रव्यानंा म्िणजे द्रव्यपयायानंा अस्स्तत्व हमळेल. संकल्पना (concepts) ह्या केवळ 
कल्पनेतील आिेत असे मानल्यावर त्याखाली येणारे व्यहक्तहवशषे यािें त्या (concepts) संकल्पनाशंी 
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उत्पन्न िोणारे नाते िे दोन अस्स्तपदाथांतील नाते असणार नािी. एकतर ते दोतिी काल्पहनक असतील 
ककवा त्यातील “जाहतवािक” िे काल्पहनक असेल आहण व्यहक्तवािक िे अस्स्तवािक असेल. पण जर 
जाहतवािक िे संकल्पनारूपि असेल तर त्यािे पयाय कसे िोणार? त्या मूळ द्रव्यात पयायािे सवय धमय 
असावयाला पाहिजेत. जर पयायी पदाथाला space नावािा धमय म्िणजे प्रदेश असेल तर ज्यािा तो पयाय 
आिे त्या द्रव्यालािी space नावािा धमय असावा लागेल. तरि मूळ द्रव्यािी पयाय द्रव्यात हवभागणी िोऊ 
शकेल. मूळ द्रव्य space वािून समजणे िे शक्य नािी. पण िे समजले जाते आहण असे समजले जाणे 
म्िणजे एका बोटािा थंुका िा दुसऱ्या बोटावर झेलण्यासारखे आिे. ज्याक्षणी पयाय आहण धमय असे दोन 
शब्द आपण द्रव्याच्या बाबतीत वापरतो त्या क्षणी मूळ द्रव्य िे पयाय द्रव्यािा समुदाय आिे, अशी कल्पना 
आपल्या मनात असतेि. या कल्पनेतूनि आपणासं जीव आहण अजीव या जैनाचं्या हविाराकडे पाहिले 
पाहिजे जीव आहण अजीव यानंा संकल्पना म्िटल्याबरोबर आपण सकंल्पना शब्दाच्या पाशात अडकले 
जातो, तसे येथे िोऊ नये.  
 

आपण जीव शब्द कसा वापरतो िे प्रथम पािू या. जेव्िा आपण जीवाच्याऐवजी सजीव आहण हनजीव 
ककवा अजीव असा शब्दप्रयोग करतो तेव्िा आपण हजवािे अपोद्धारण केलेले असते. या अपोध्दृत जीव 
शब्दाला अस्स्तत्व हमळते ते “स” या अक्षरामुळे. स-जीव म्िणजे ज्याला जीव आिे असे (शरीर, द्रव्य 
इत्यादी ) आहण अजीव ककवा हनजीव म्िणजे ते की ज्याला जीव नािी. यात space िी ककवा प्रदेशािी 
कल्पना िी जीव शब्दाशी हनगहडत झाली नसून “ज्याला जीव असतो” त्याच्याशी सलंग्न आिे. जीव 
शब्दाच्या या उपयोगाप्रमाणे जीव िे द्रव्य िोऊ शकत नािी िे स्पष्ट िोईल. जैनािंा जीव शब्दािा प्रयोग 
असा नािी. जैनािें हवभाजन ककवा वगीकरण (अपोद्धारण नव्िे) िे अस्स्तकाय-पदाथांिे आिे. (त्याला 
अपवाद फक्त काळािा आिे, काळ िा अस्स्तपदाथय आिे पण अस्स्तकाय नािी.) जेव्िा अस्स्तपदाथांिे 
हवभाजन ककवा वगीकरण केले जाते तेव्िा त्यानंा समान असे, अंगभतू तत्त्व असते आहण असमान असे दुसरे 
हवशषेतत्त्व असते असे आपण मानतो. हवभाजनशास्त्राच्या हनयमाप्रमाणे या समान तत्त्वाला fundamentum 
divisonis असे म्िणतात. जीव आहण अजीव यामंध्ये समान तत्त्व ेकोणती? प्रदेश ककवा प्रदेशव्याहप्त िे ते 
तत्त्व िोय िे जैनानंी स्पष्ट केलेले आिे. म्िणजे जैनािंा जीव शब्दािा प्रयोग िा इतर दाशयहनकाचं्या ककवा 
सामातय माणसाचं्या “सजीव” शब्दासारखा आिे. त्यामुळेि इतर दाशयहनकािंा जीव शब्दािा प्रयोग, त्यानंी 
त्याला द्रव्य म्िणून हकतीिी संबोधले तरी, गुणवािक (ककवा कमीतकमी द्रव्येतरवािक) आिे. जैनाचं्या 
जीव शब्दातून प्रदेशािी कल्पना वगेळी करता येणार नािी. जीव आहण प्रदेश िे युतहसद्ध ककवा पृथक हसद्ध 
नािीत. हजवािें आकारमान कमी-अहधक िोऊ शकेल पण ते शूतय आकारमानािे कधी िोऊ शकत नािी. 
 

असा ‘जीव’ िा इतर दाशयहनकाचं्या ‘आत्मा’ या सकंल्पनेपासूनिी हभन्न असतो. जैनािंा जीव म्िणजे 
वदेातंािा ककवा नैयाहयकािंा आत्मा नव्िे. त्यािंा जीव म्िणजे एक हजवतं व्यहक्तहवशषे असतो. असा िा 
व्यहक्तहवशषे सवयज्ञपण असतो. सवयज्ञ म्िणजे सवय जाणणारा. पण जे जे अस्स्तत्वात आिे, ते ते 
एकसमयावच्छेदेकरून जाणणारा असा ‘सवय’ शब्दािा समुदायवािक अथय घ्यावयािा की जे जे अस्स्तत्त्वात 
आिे ते ते जरूर पडेल तेव्िा जाणणारा असा अथय घ्यावयािा िा येथे प्रश्न आिे. दुसरा अथय जर घेतला तर 
जाणणारा म्िणजे जाणू शकणारा, ज्याच्यामध्ये जाणण्यािी शक्ती आिे, असा त्यािा अथय िोईल. “सवय” या 
शब्दािा अथय whole असा घ्यावयािा की all ककवा any असा घ्यावयािा िा येथे प्रश्न आिे. All men are 
mortal असे जेव्िा आपण म्िणतो तेव्िा आपल्याला एकेक माणूस मत्यय आिे असे म्िणावयािे असते, त्यािें 
समुदायीरूप मत्यय आिे असे म्िणावयािे नसते. बुद्धाने “सवय दुःखम्” असे म्िटले आिे. यात सवयम् िा अथय 
एकेक अनुभव असा आिे. उलट “सव ंखस्ल्वदं ब्रह्म ” यामध्ये कोणतीिी एक गोष्ट ब्रह्म आिे िे हजतके खरे 
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हततके सवय हमळून िे ब्रह्म आिे िेिी खरे. शब्दािें िे जे हनरहनराळे उपयोग आिेत, त्याचं्या गफलतीमुळे 
वैिाहरक अनथय कसे उद भवतात िे यातून हदसते. “गुणपयायवद द्रव्यम्” अशी कंुदकंुदािायांनी द्रव्यािी 
व्याख्या केलेली आिे. त्यातील पयाय िा शब्द आपण जेव्िा घेतो तेव्िा तो मलूद्रव्यािा अंश असतो. म्िणजे 
पयाय आहण द्रव्य िा संबधं अंश-अंशी संबधं असतो. गुण आहण द्रव्य यािंा सबंंध िा असा नसतो. गुण आहण 
द्रव्य एकमेकापंासून पृथक करता येत नसले तरी ते एकस्तरीय नसतात. द्रव्य आहण पयाय एकस्तरीय 
असतात. पयाय एकस्तरीय असण्यािे एक कारण असे की त्याचं्या आकारात आहण रूपात जरी हभन्नता 
असली तरी प्रदेश नावािा धमय (धमय िा गुण नव्िे) दोघानंािी समान असतो.  
 

जैनानंी जीव आहण अजीव अशी जशी हवभागणी केली आिे, त्याप्रमाणेि अजीवािी पुद गल, धमय, 
अधमय, आकाश आहण काल अशीिी हवभागणी केली आिे. िी हवभागणी आिे असे म्िणणेिी वस्तुतः बरोबर 
नािी. िी हवभागणी पाहणनीच्या मािेश्वर सूत्राच्या प्रयोगासारखी आिे. त्याचं्या प्रत्यािारात जेथून प्रत्यािार 
सुरू करतो तेथून शवेटपयंत जी जी अक्षरे त्यात येतात ती, सवय घ्यावयािी असा सकेंत आिे. ‘आहदरंतेन 
सिेता ’िे पाहणनीिे म्िणणे. अक िा प्रत्यािार घेतला तर त्यामध्ये अ, इ, उ, ऋ आहण लृ िी अक्षरे येतील. 
इक घेतला तर पहिले अ िे अक्षर वगळले जाईल, इ, ड, ऋ, लृ, एवढीि अक्षरे येतील. उक घेतला तर अ 
आहण इ िी अक्षरे वगळली जातील आहण उ, ऋ आहण लृ एवढीि अक्षरे येतील. तसेि कािीसे जैनाचं्या 
संहितेत हदसते. जेव्िा जीव िी संज्ञा आपण घेतो तेव्िा त्यात पुद गल, धमय, अधमय, आकाश आहण काल िी 
द्रव्ये अंतभूयत नसतात असे नािी तर ती असताति. हजवात पुद गल नसेल तर ते अपोद्धारण िोईल. तसेि 
धमय, अधमय आकाश आहण काळ िे नसतील तरीिी अपोद्धारण िोईल. अजीवामधील पुद गल िे द्रव्य घेतले 
तर त्यात जीव नसेल पण धमय, अधमय आकाश आहण काळ िी द्रव्ये त्यात अंतभूयत असतील. एक द्रव्य 
दुसऱ्यापासून हभन्न आिे असा शब्दप्रयोग आपण करताना आपल्याला एक गोष्ट ध्यानात घ्यावी लागेल की 
द्रव्य म्िणजे मराठीतील द्रव्य शब्द नव्िे. (शुद्ध) काळ या द्रव्यात पुद गल िे द्रव्य येणार नािी. पण पुद गल 
या द्रव्यात काळ या कल्पनेिा समावशे िोईल. काळ िे सगळ्यात शुद्ध द्रव्य आहण जीव िे सगळ्यात पुष्ट 
द्रव्य अशी िी कल्पना हदसते. अथात पुष्ट, पुष्टतर आहण पुष्टतम अशा कल्पनािी येथे असू शकतात. पण 
काळाच्या बाबतीत म्िणजे शुद्ध द्रव्याच्याबाबतीत मात्र बिुत्वािी ककवा जहटलत्वािी कल्पना येऊ शकत 
नािी.  
  

धमय या शब्दानेिी जैनानंा काय अहभपे्रत आिे िे समजले पाहिजे. िा धमय म्िणजे मीमासेंतील धमय 
नव्िे ककवा नैयाहयकािंािी धमय नव्िे.नैयाहयकानंी धमय िा शब्द संकहरत (hybrid) पद्धतीने वापरला आिे. 
धमाप्रमाणेि कमय िा शब्दिी वगेवगेळ्या अथाने वापरला गेला आिे िेिी येथे ध्यानात ठेवले पाहिजे. जैनानंी 
धमय शब्द िा गतीिे कारण या अथी वापरलेला आिे. गती म्िणजे कमय (वैशहेषकािें) कमािे कारण म्िणजे 
धमय (जैन पहरभाषेतिी कमय शब्दाला फार मित्त्व आिे. पण जनािें कमय, बौद्धािें कमय, मीमासंकािें कमय, 
हवहशष्टादै्वत्यािें कमय एक नव्िेत. या सवय कमय शब्दािंा एकाि प्रकारिा प्रयोग केल्यामुळे आपले कमय ओढवले 
आिे िे लक्षात घेतले पाहिजे.) िी धमािी कल्पना जीव आहण पुद गलाशी सबंंहधत असू शकते. पण ती 
कािीशी अपूवय ककवा अदृष्ट या कल्पनेसारखी आिे. अधमािी कल्पना. िी तशीि आिे. अधमय म्िणजे 
अश्रेयस् नव्िे, अधमय म्िणजे स्स्थतीिे कारण. त्यामुळे धमय आहण अधमय िे शब्द ज्ञानशास्त्रात आहण 
श्रेयस् शास्त्रात वगेवगेळ्या अथािे आिेत िेिी पण समजले पाहिजे.  
 

अजीवातील िौथे द्रव्य, याला जैन आकाश म्िणतात. शब्द ज्यािा गुण आिे ते आकाश िा अथय येथे 
अहभपे्रत नािी. िे आकाश मठाकाश, घटाकाश यात आकाश शब्दािा जो प्रयोग केला आिे त्यासारखे आिे. 
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आकाश म्िणजे अवकाश, म्िणजेि space – जीव ककवा पुद गल जे व्यापू शकतात ते. अशा आकाशाला 
जैन लोकाकाश म्िणतात. आकाश म्िणजे जीव, पुद गल, धमय ककवा अधमय नव्िे. पण तरी ते अस्स्तकाय 
मात्र आिे. पुद गलािे ककवा हजवािे अस्स्तकायत्व आहण आकाशािे अस्स्तकायत्व एकप्रकारिे नसते. त्यािें 
पहरमाण मात्र एक प्रकारिे असते. आकाशात जीव आहण पुद गल असू शकतात. हजवात आहण पुद गलात 
आकाशािा, (जीव आहण पुद गलाने व्यापलेला) पयाय फक्त रािू शकतो. असण्याकहरता व्यापण्यािी 
शक्यता िी जैनाचं्या मते मित्त्वािी गोष्ट हदसते. िी गोष्ट कालात मात्र नािी. त्यामुळे जीव, पुद गल, धमय, 
अधमय, आहण आकाश िे अस्स्तकाय िोतात आहण काल अस्स्तकाय िोत नािी. अस्स्तकाय यािा अथय जेथे 
व्याप्तीिे पहरमाण लागू िोऊ शकते आहण त्या पहरमाणामुंळे ज्यािे अस्स्तत्व हसद्ध िोऊ शकते ते, असा अथय 
मी घेतो. जैनानंी लोकाकाशाप्रमाणेि आकाशािा आणखी एक प्रकार, अलोकाकाश, मानला आिे. जेथे 
व्याप्ती आिे पण व्याप्य असूि शकत नािी (िे एक) ककवा असत नािी. (िे दुसरे) अशा अवकाशािे 
अलोकाकाश असे नामकरण जैनानंी केलेले हदसते. यापंकैी पहिला पयाय घेतला तर अलोकाकाश म्िणजे 
लोकाकाशाच्या पलीकडील केवळ तार्धकक कल्पना िोईल. (It will be like logical space where no 
actual thing can exist.) दुसरा पयाय घेतला तर वस्तंूनी न व्यापलेले असे आकाश असा त्यािा अथय 
िोईल. गहतमान वस्तंूकहरता असे आकाश पाहिजे असते. पण लोकाकाशाच्या िरमसीमेवर, हसद्धहशलेवर 
जेव्िा जीव जातात आहण त्याच्या पलीकडे जात नािीत असे आपण म्िणतो तेव्िा अलोकाकाशािी जी 
कल्पना केली जाते ती केवळ logical असते एवढेि येथे लक्षात घेतले पाहिजे. हजवानंी ककवा अस्स्तकायानंी 
व्यापलेल्या आकाशाहशवाय इतर आकाश िेिी एका रीतीने अलोकाकाशि असते. कारण कोणत्यातरी 
अणूंनीिी जे व्याप्त नािी अशा आकाशािे स्वरूप कल्पनेहशवाय आणखी कोणत्या साधनाने कळू शकेल? 
यावरून आकाश अस्स्तकाय आिे काय? ककवा आकाश इंहद्रयगोिर वा मनोगोिर कसे िोते? असा प्रश्न 
हविारला तर त्यािे उत्तर आकाशात इतर अस्स्तकायानंा स्थानापन्न करण्यािी शक्ती आिे असे आहण एवढेि 
द्याव ेलागते. म्िणजे इतर अस्स्तकायामुंळे आकाशािे अस्स्तकायत्व हसद्ध िोते. काळािे अस्स्तकायत्व असे 
हसद्ध िोत नािी. कारण कालाने व्याप्त आिे पण अवकाशाने व्याप्त नािी अशी एकिी गोष्ट जगात असू शकत 
नािी. कालि मात्र अशी एक गोष्ट आिे की जी आिे िे कळते पण त्यािे अस्स्तत्व असूनसुद्धा त्यािे 
“......व्यापी” असे रूप हदसत नािी आहण असे असूनिी काल िा संकल्पनात्मक नसतो तर वास्तव 
असतो.  
 

जीव अस्स्तकाय आिे यािा अथय आता कळू शकतो. केवळ जीव असेल पण त्याला काया नसेल तर 
तो केवळ सकंल्पनामात्र िोईल. त्यािी काया कमीअहधक िोऊ शकेल. काया कमीअहधक िोणे म्िणजे 
पहरमाण कमीअहधक िोणे. हजवतं व्यक्ती िी शरीरापासून हभन्न करता येत नािी. हतिा जीव िा सवय शरीर 
व्यापून असतो जर शरीरािा कािी भाग तोडला तर तुटलेल्या भागात जीव रिात नािी. म्िणजे हजवािे 
पहरमाण कमीअहधक िोते, ते शरीरावर अवलंबून असल्यामुळे िोते. पण जीव, शरीर आहण आकाश िे फक्त 
कल्पनेनेि वगेळे करता येतात म्िणजे ते कधी वगेळे िोति नािीत. जीव म्िणजे पदु गल अहधक आकाश 
अहधक जीव असे समीकरण आपल्याला माडंता येऊ नये. यामुळेि जीव िी संकल्पना िी अस्स्तत्वात 
असणाऱ्या हजवापेक्षा वगेळी िोते. तशीि शरीर िी संकल्पनािी अशीि वगेळी िोणार आहण अवकाश िी 
संकल्पनािी अशीि वगेळी िोणार. थोडक्यात जीव आहण शरीर ककवा पुद गल या दोिोंिेिी पहरमाण 
अवकाशि रिाणार आिे. पण अवकाश, जीव ककवा पुद गल िे कालािे मात्र पहरमाण िोत नािी. कालािी 
कल्पना िी इतर कोणत्यािी गोष्टीवर अवलंबून नािी आहण तरीिी काल िा केवळ संकल्पनामात्र नसतो. 
काल िा अस्स्तमात्र आिे पण अस्स्तकाय नािी.  
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जैनशास्त्राप्रमाणे अनेक प्रकारिे जीव आिेत. एकदा जीव आहण ज्याला इतर दशयने मिाभतेू 
म्िणतात ती एकमेकापंासून हवलग िोत नािीत असे मानल्यावर अस्स्तकाय हजवािे पृहथवीअस्स्तकाय, 
आप अस्स्तकाय, तेजोस्स्तकाय वाय्वस्स्तकाय असे भेद करता यावते. आकाशास्स्तकाय, असा स्वतंत्र भेद 
रािणार नािी. तयायशास्त्राप्रमाणे पहृथवी, आप, तेज आहण वायू िी मूतयद्रव्ये िोत. यािा अथय त्यात आकाश 
आहण काल अपृथक रीत्या रिाति असतात असा आिे. पण एकदा मिाभतूािें एकेक द्रव्य मानले तर 
नुसत्या जलािे अस्स्तकाय द्रव्य मानाव ेलागणार, नुसत्या तेजािे द्रव्य डोळ्यासंमोर येणार आहण नुसत्या 
वायूिेिी पण द्रव्य आपण कस्ल्पणार आहण एकदा िे मानले की हनरहनराळ्या उष्ट्णतामानात, हनरहनराळ्या 
वायुवगेात कािी द्रव्ये अस्स्तत्वात असू शकतात असािी हसद्धातं कािी लोक माडंणार. असा हसद्धातं जैनानंी 
माडंला आिे. वास्तहवक जीव एका हवहशष्ट उष्ट्णतामानाति जगतो. हनरहनराळ्या हजवाचं्या दृष्टीने िे 
उष्ट्णतामान वगेवगेळे असू शकते. पण कािी उष्ट्णतामानात जीव जगला म्िणजे सगळ्या उष्ट्णतामानात 
जगणारा असािी कािी जीव असेल अशी कल्पना करणे बरोबर िोणार नािी. अशी कल्पना व्िायला आपली 
सामातय माहितीिी पुष्ट्कळदा कारणीभतू िोते. उदािरणाथय, वनस्पतीला जीव असतो असे आपण म्िणतो. 
वनस्पती िा शब्द मातय केल्याबरोबर वनस्पहत-अस्स्तकाय नावािी एक कल्पना आली. वनस्पती िी 
हनरहनराळ्या उष्ट्णतामानात वाढत असते िे खरे ; पण त्यामुळे ती कोणत्यािी उष्ट्णतामानात वाढत असते 
असे अनुमान करता येणार नािी. सूययकबबावरील प्रिंड उष्ट्णतामानातसुद्धा ककवा िोमकंुडातसुद्धा एखादी 
वनस्पती ककवा एखाद्या प्रकारिा जीव वाढेल अशी कल्पना करणे योग्य िोणार नािी. पण तेजोस्स्तकाय 
जीव अशी कल्पना माडंल्याबरोबर हनरहनराळ्या उष्ट्णतामानात जगणारे कृमी-कीटक आपल्या 
मनःिक्षूंसमोर येतील िेिी हततकेि खरे आिे.  
 

जीवास्स्तकायािे स्पष्टीकरण थोडेसे तरी करता येईल. अजीवास्स्तकायापैकी पुद गल आहण 
आकाश यािेंिी हवविेन करता येईल. पण धमास्स्तकाय म्िणजे काय आहण अधमास्स्तकाय म्िणजे काय 
िािी प्रश्न उरतोि. धमय म्िणजे गतीिे कारण आहण अधमय म्िणजे स्स्थतीिे कारण असे म्िटल्यानंतर या 
गहतस्स्थतीिे कारण िेिी केवळ संकल्पनामात्र िोऊ शकत नािी. ते अस्स्तत्ववािक असले पाहिजे आहण 
अस्स्तत्ववािक असूनसुद्धा ते कालासारखे हदसत नािी. त्यामुळे ते अस्स्तकाय असले पाहिजे. त्यामुळे 
त्यानंा extension ककवा प्रदेश असले पाहिजेत िेिी ओघाने येईल. हपवळेपणा ककवा माणुसकी 
संकल्पनात्मक आिे. पण ह्या संकल्पना अस्स्तत्वािी िोण्याकहरता आपल्याला त्या प्रदेशयुक्त अशा असाव्या 
लागतात. असे प्रदेशयुक्त धमय ककवा अधमय म्िणजे गती ककवा स्स्थतीिे कारण. िे पण आपल्याला 
लाबंीरंुदीजाडीच्या पहरमाणात हदसतात. म्िणून त्यानंािी जैनानंी अस्स्तकाय मानले असले पाहिजे. पण 
धमाधमय अस्स्तकाय कसे यासंबंधी यापेक्षा अहधक माहिती जैन गं्रथातूंन उपलब्ध िोत नािी.  
 

- ४ - 
 

पुनरुक्तीिा दोष पत्करूनसुद्धा जैनाचं्या द्रव्यहविारािा आणखी खोलात जाऊन हविार केला 
पाहिजे. जैन दशयनात अनेक हसद्धातं साहंगतले आिेत. ते कोणते आहण त्यािंा परस्पराशंी संबधं काय यािा 
आता हविार करावयाला पाहिजे. पहिला हसद्धातं म्िणजे त्यािंा द्रव्यहविार. िा द्रव्यािा हविार नसून 
पदाथािा हविार आिे असे जैनेतर हवद्वानानंी सागंण्यािा प्रयत्न केला आिे आहण त्याला जैन पहंडतिी बळी 
पडलेि नािीत असे हदसत नािी. सकृत दशयनी िा द्रव्यहविार पदाथयहविारासारखा हदसतोिी. कारण जैन 
ज्यानंा द्रव्य म्िणतात त्यात प्रथम जीव आहण अजीव अशी दोन मुख्य द्रव्ये असली तरी अहजवामध्ये परत 
पाि द्रव्ये आिेत आहण या द्रव्यात पुद गलाबरोबरि धमय-अधमय आहण आकाश आहण काल यािंापण समावशे 
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आिे. धमय-अधमय िा शब्द खास जैन दशयनातसुद्धा अनेक अथांनी वापरला गेला असण्यािी शक्यता आपण 
हविारात घेतली आिेि. उदािरणाथय नीती-अनीतीच्या कल्पनाचं्या संदभातसुद्धा मीमासेंप्रमाणेि जैन 
दशयनातसुद्धा धमय-अधमय शब्दािा प्रयोग केला गेला असणार. असाि प्रयोग तयाय ककवा इतर मतातं 
ज्याप्रमाणे गुणवािक अथाने केला आिे त्याप्रमाणे जैन मतातिी केला असण्यािा संभव आिे िे आपण 
पाहिले . आता आपण जेव्िा धमय िा शब्द वापरतो तेव्िा एखाद्या वस्तूिा धमय म्िणजे स्वभावहवशषे, गुण 
इत्यादी तरी आपणास अहभपे्रत असते ककवा religion तरी आपणास अहभपे्रत असतो. त्यामुळे द्रव्यािे 
वगीकरण करताना त्यात धमय, अधमय िे शब्द आल्याबरोबर िे वगीकरण द्रव्यािे नसून पदाथािे आिे असे 
वाटणे स्वाभाहवक आिे. ते पदाथािे आिे असे वाटण्यास आणखी एक कारण आिे. जीव आहण अजीव असे 
वगीकरण केल्याबरोबर आज हजवासंबधंी आपला समज असा िोतो की शरीरात जीव नावािी कािीतरी 
अनाकलनीय, लाबंी, रंुदी, जाडी नसलेली अशी अलौहकक, अजर, अमर अशी एक सूक्ष्म वस्तू असते 
आहण ती पृथ्वी आप, तेज, वाय,ू आकाश यापेंक्षा हभन्न म्िणून अजड असते. जरी अशा वस्तूला आपण वस्तू 
म्िणत असलो तरी वास्तवात हतिा वापर आपण सकंल्पने (concept) सारखा करतो. जसे एखादा 
मनुष्ट्यहवशषे घेतला तर त्यात सामातय माणूस ककवा माणसू सामातय ककवा माणसुकी असते असे जसे आपण 
समजतो, जवळ जवळ अगदी तसेि शरीरात जीव असतो असे आपण समजतो. त्यामुळे पुद गलानंा 
अजीवरूपी मानल्यावर त्यात पृथ्वी, आप, तेज आहण वायू याचं्यातील मलूद्रव्ये असणार अशी आपण 
कल्पना करून िालतो आहण त्यामुळे जीव िे पृथ्वी, आप, तेज,वायू याचं्यापेक्षा वगेळे असणार असािी 
आपण समज करतो, म्िणजे पहिले द्रव्य जीव आहण हजवापासून वगेळे ते अजीव, पुद गलाहद, असे न 
समजता, पहिले द्रव्य अजीव, पुद गलादी, असे समजून त्याचं्यापासून वगेळे ते जीव असे आपण समजायला 
लागतो. या पुद गलानंा लाबंी, रंुदी, जाडी इत्यादी असल्यामुळे जीव िे त्यापासून हभन्न आिेत असे आपण 
समजतो. त्यामुळे जीव आहण अजीव याचं्यामध्ये लाबंी, रंुदी, जाडी इत्यादी भावहवशषे समान असतील असे 
आपल्या ध्यानाति येत नािी. यातूनि द्रव्यहविार म्िणजे पदाथयहविार असा आपला ्रमम िोऊ लागतो. 
जैनानंी असा हविार केलेला हदसत नािी. जैनािंा हविार िा पाहणनीच्या प्रत्यािाराच्या स्वरूपासारखा 
(ककवा जपानी पेल्यासारखा, एकात दुसरा पेला बसतो तसा) आिे िे वर साहंगतले आिे. ते समजले तर 
त्यािंा द्रव्यहविार आपणासं समजू शकेल. प्रथम त्यानंी द्रव्य म्िणजे काय ते साहंगतले. उत्पत्ती, ध्रौव्य आहण 
लय िे द्रव्यहवशषेािे स्वरूप त्यानंी साहंगतले. अथात िे सागंताना द्रव्य-सामातयािेंिी स्वरूप असेि रािील 
का िे त्यानंी कुठे साहंगतलेले हदसत नािी. यामुळे ध्रौव्याच्या म्िणजे हनत्यतेच्या जोडीला उत्पत्ती आहण लय 
या दोतिी कल्पना बसहवल्या गेल्या आहण जैन मतावरील टीकेने आकार घेतला. पण आपल्याला ज्यािा 
ज्यािा अनुभव येतो ते ते द्रव्यहवशषे असते आहण त्यात उत्पत्ती, स्स्थती आहण लय आपणाला हदसतात. 
ध्रौव्यतेिी फक्त कल्पनाि करावी लागते. पण जैनांनी साहंगतल्यामुळे असे द्रव्य एका दृहष्टकोनातून (अमूक 
नयाप्रमाणे) धु्रवि असते. ते धु्रव आिे िे जाणणे म्िणजे हनियनय िोय. असे न जाणले तर ते पहरवतयनशील 
आिे असे म्िणाव ेलागेल. पण या द्रव्यसामातयािे जीव आहण अजीव असे वगाकरण केल्याबरोबर जे हमळते 
ते पहरवतयनशील द्रव्यि हमळते. त्यात गहतस्स्थहतलयशीलता असलीि पाहिजे. धु्रव असा जीव िा जैनानंी 
मानला आहण त्याला हसद्धहशलेवर टागंून ठेवनू धु्रवपद हदले आहण त्यािे प्रदेश कस्ल्पले. तरीिी अशी 
स्स्थती िा कल्पनेिा भाग िोय. सामातयपणे जीविी उत्पहत्तलयादींनी हनयहंत्रत असतात िे मानले पाहिजे. 
असे जीव िे अहजवापासून अत्यंत हभन्न असतात असे समजणे िकू आिे. अजीव म्िणजे जीव-कल्पनेिा 
हनषेध नव्िे. अहजवािे स्वभावधमय िे हजवातिी आढळतील असेि जैनािें मत हदसते. उदािरणाथय हजवानंा 
प्रदेश कस्ल्पल्याबरोबर जीव हजवतं असेपयंत ते पुद गलरूपसुद्धा (ककवा धमाधमयरूप तरी ) असणार आहण 
पुद गलात जर पृथ्वी, आप, तेज, वायू असे प्रकार असतील तर िे पुद गलरूप जीवातिी रिाणार. जीवाशी 
पुद गल असे अपृथक हसद्ध पद्धतीने हनगहडत झालेले आिेत. तसेि धमय, अधमय, आकाश आहण कालपण 
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हनगहडत आलेले आिेत. कोणतािी जीवहवशषे घेतला तर त्यामध्ये िे सवय स्वभावहवशषे आढळतील. जेव्िा 
हजवातून आपण पुद गलाकडे जाऊ तेव्िा त्यात जीव नसणार. म्िणजे िे हनजीव पुद गल पृथ्वी, आप, तेज, 
वायूरूपी ककवा कोणत्यािी एका अहधक गटात मोडणारे असू शकतात. पण ते एकात मोडणारे असोत की 
व्याहमश्र असोत त्याचं्याशी धमय, अधमय, आकाश आहण काल िे हनगहडत झालेले असणार. हजवाप्रमाणेि 
पुद गलसुद्धा स्वयंअस्स्तत्वक्षम असतात. धमय आहण अधमय िे तेथे सूक्ष्मतेने असणारि. हजवातील धमय, अधमय 
आहण पुद गलातील धमय, अधमय यातंील भेद येथे स्पष्ट केला पाहिजे. धमय म्िणजे गतीिे कारण आहण अधमय 
म्िणजे स्स्थतीिे कारण. धमय आहण अधमय यामुंळे काय अहभपे्रत आिे िे कंुदकंुदापासून आजपयंत कोणीिी 
हनहितपणे साहंगतले नािी. भद्रबािूने यावर हविार केला िोता असे म्िणतात. पण त्यािंा गं्रथ उपलब्ध 
नसल्यामुळे कल्पनेिे तारे तोडण्याहशवाय आपणास फार कािी करता येणार नािी. परंतु हनजीव 
पुद गलातील गती आहण हजवातील गती यामंध्ये एक भेद आिे. जीव िा स्वयंगहतमान आिे. त्यािी गती 
म्िणजे त्यािे कमय आहण या कमािे अणूपण जैन दाशयहनकानंी कस्ल्पले आिेत. पुद गलािें असे कमय नसते. 
त्यािें कमय िे वैशहेषकाचं्या कमासारखे िोईल. आहण अशी गती उत्पन्न िोण्याकहरता पुद गलानंा इतर 
कशािा तरी आधार ककवा माध्यम लागेल. एक पुद गल दुसऱ्या पुद गलापुढे ढकलले तर दुसऱ्या पुद गलाला 
गती हमळेल. पण या गतीकहरतासुद्धा कािी माध्यम कल्पाव े लागेल. अशा माध्यमाहशवाय गतीिी हमळू 
शकत नािी आहण स्स्थतीिी हमळू शकत नािी. तेव्िा असे माध्यम िे एका प्रकारे एका हवहशष्ट अशा 
सूक्ष्मद्रव्यािे बनलेले असते आहण या द्रव्यामुळेि कक्षािी गती हनमाण िोते (ककवा स्स्थतीिी कक्षा हनमाण 
िोते) असे जैनानंा म्िणावयािे हदसते. एखादा प्रकाशहकरण वातावरणातून जातो. पण तेथे वातावरण नािी 
तेथे कसा जात असेल. ईथर नावािे माध्यम जसे वैज्ञाहनकानंी कािी काळ कस्ल्पले तसाि थोडासा िा 
प्रकार आिे. पण िी कल्पना अस्स्तत्ववािक द्रव्यािी आिे. असे द्रव्य आकाशात आहण अवकाशात असते 
आहण ते पुद गलाशंी आहण हजवाशी युतहसद्ध (ककवा अयुतहसद्ध) असते. आज रॉकेट वातावरणािे कवि 
फोडून जातात. पण ते असे जाऊ शकणार नािीत असा पूवीिा समज िोता आहण आजिी त्यानंा 
कोणतातरी अडथळा उत्पन्न िोतो, मग तो िुंबकीय के्षत्रािा असो कीं गुरुत्वाकषयणीय के्षत्रािा असो, असे 
आपण समजतो. तसेि कािी माध्यामातून साधे प्रकाशहकरण जाऊ शकत नािीत पण क्षहकरणादी जाऊ 
शकतात. यािा अथय ज्या माध्यमािा सामातय प्रकाशहकरणानंा अडथळा िोतो त्या माध्यमािा क्षहकरणानंा 
अडथळा िोत नािी असे म्िणता याव.े म्िणजे साध्या हकरणाचं्या गतीिे माध्यम आहण क्षहकरणाचं्या गतीिे 
माध्यम वगेळे आिे, असे कल्पाव े लागेल. जी गोष्ट गतीिी तीि स्स्थतीिी. आज परमाणू हवभाजनािी 
प्रहक्रया सुरू झाली आिे. युरेहनअमिा अणू आहण िैड्रोजनिा अणू तोडण्यािी (ककवा जोडण्यािी) प्रहक्रया 
वगेळी आिे. सामातयपणे अणू तोडला जाऊ शकत नािी. यािा अथय ज्या शक्तीच्या योगे आपण अण ू
तोडण्यािा प्रयत्न करतो त्या शक्तीला, गतीशक्तीला, अणिूा अडथळा िोतो. आहण िा अडथळा एक हवहशष्ट 
प्रहक्रया हसद्ध केली की नािीसा िोतो. यावरून गती आहण स्स्थतीिे कारण ककवा माध्यम असलेले एक 
अहतसूक्ष्म द्रव्य अशी धमाधमािी कल्पना उत्पन्न िोते. िी अस्स्तवािक कल्पना आिे आहण हकतीिी सूक्ष्म 
असली तरी ती काल्पहनक नसल्यामुळे हतला व्याप्ती आिे. िी व्याप्ती भहूमती प्रकारिी आहण काहलक 
प्रकारिी आिे. म्िणजे आपण जसजसे सूक्ष्मद्रव्याकडे जातो आहण त्यातून वस्तूरहित पोकळीकडे जातो 
तेथेिी आपणासं लाबंी, रंुदी इत्यादी गोष्टी लागणारि. त्या केवळ काल्पहनक राित नािीत. म्िणजे 
ज्याप्रमाणे हजवात पुद गलाहद असते, पुद गलात धमाधमादी असतात. त्याप्रमाणेि धमाधमात अवकाशादी 
असेल. िी अवकाशािी कल्पना िी जैनािंी आकाशािी कल्पना आिे. िे आकाश दोन प्रकारिे – एक 
लोकाकाश आहण दुसरे अलोकाकाश. लोकाकाशात हजवापासून अधमापयंत सवय कािी अस्स्तत्वात असते. 
जीव मुक्त असो की अमुक्त, त्यालािी आकारमान असते आहण म्िणनूि तो आकाशातंगयत असतो.सामातय 
जीव मुक्त िोतात तेव्िा ते आकाशाच्या िरम सीमेवर जातात िा त्यातील काव्यमय भाग. पण िे सवय 
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जीवअजीव िे लोकाकाशाति रिातात आहण रािू शकतात. या आकाशाहशवाय गती उत्पन्न िोऊ शकत 
नािी आहण स्स्थतीिी उत्पन्न िोऊ शकत नािी. गती आहण स्स्थतीकहरता ज्याप्रमाणे धमय आहण अधमय 
लागतात त्याप्रमाणे आकाश पण लागते. पण या लोकाकाशाला मयादा घातल्यानंतर आपणास 
अलोकाकाशसुद्धा मातय कराव े लागते. िे अलोकाकाश काव्यमय नािी. काल्पहनक नािी. पण त्यातून 
कोणातािी जीव ककवा पुद गल, धमय ककवा अधमय आकाशमयादेला तोडून बािेर पडू शकत नािी. िी सवय 
पाि द्रव्ये आकारमानामुळे ककवा प्रदेशामुळे शरीररूपी आिेत आहण त्यानंा शरीर आिे म्िणनू ते अस्स्तकाय 
आिेत. पण हजवापासून गतीपयंत (स्स्थतीसकट) सवांना एक (endurance) संततता लागत असते. 
कालाहशवाय ते शक्य िोत नािी. पण कालामध्ये अनंतता असली तरी प्रदेशता नािी. या सवय द्रव्यानंा 
कालािा आधार आिे. नैयाहयकानंीसुद्धा “सवाधारः कालः” असे म्िटले आिे. जैनानंी कस्ल्पलेली द्रव्ये िी 
अस्स्तवािक द्रव्ये आिेत, ती काल्पहनक नािीत, ती concepts नािीत, percepts आिेत एवढे यावरून 
हसद्ध व्िाव.े त्यामुळे िा पदाथय हविार नािी. [आणखी एक गोष्ट या हठकाणी सागंावीशी वाटते. कधी कधी जैन दाशयहनक 
हजवाकहरता समय िा शब्द वापरतात उदा. कंुदकंुद समयसारात हजवािंा हविार करतात. यािे कारण मला असे हदसते की 
हजवापासून कालापयंत कोणतीिी गोष्ट कालहनरपेक्ष कस्ल्पता येत नािी आहण काल सोडून इतर गोष्टी आकाशहनरपेक्ष कस्ल्पता येत 
नािीत. आहण जीव तर पुद गल, धमय, अधमय आहण आकाशहनरपेक्ष कस्ल्पता येत नािी. आणखी एक गोष्ट येथे सागंाहवशी वाटते. 
जैनानंी आयत िा शब्दिी काल या अथाने वापरलेला आिे. हदक आहण काल यानंा आधार मानणारे वास्तववादी तत्त्वज्ञान म्िणज े
तर लोकायत नव्िे ना? असे त्यामुळे कधी कधी वाटते.] 
 

जैन दशयनातील द्रव्य वगीकरणािा हविार करताना आणखी एक गोष्ट ध्यानात येते. िा द्रव्यहविार 
प्रामुख्याने physical matter ककवा पुद गल यानंा डोळ्यासमोर ठेवनू केलेला हदसतो. उदािरणाथय जैनाचं्या 
या दोन व्याख्या पिा : (१) द्रव्य िे गुणपयायवत असते आहण (२) उत्पत्ती, ध्रौव्य आहण लय या द्रव्याचं्या 
अवस्था असतात. जड द्रव्याचं्या बाबतीत सगळे एकि द्रव्य आिे असे आपल्याला म्िणता येते. या द्रव्यािे 
पृथ्वी, आप, तेज, वायू ककवा आकाश, काल इत्यादीसुद्धा पयाय कस्ल्पता येतात. या द्रव्यािंा एक पयाय  
उदा. सोने घेतले तर या सोतयािे वगेवगेळे दाहगने िे पण पयाय िोऊ शकतात. म्िणजे मूळ द्रव्य एक आहण 
त्यािे पयाय अनेक असे आपल्याला कस्ल्पता येते. जीवद्रव्याच्या बाबतीत िे कसे कस्ल्पता येणार? एका 
हजवािे अनेक जीवपयाय मानले तर प्रत्येक हजवामागे जे हवहशष्टत्व असते ते नािीसे िोईल आहण मग 
वगेवगेळ्या हजवािंी कल्पना करण्याच्या ऐवजी जड द्रव्याप्रमाण एकाि िेतनायुक्त द्रव्यािी कल्पना करावी 
लागेल. पौरस्त्य दशयनात अदै्वत्यानंी आहण पािात्य दशयनात स्स्पनोझाने (pantheism च्या स्वरुपात) अशी 
कल्पना केली आिे. पण अशी कल्पना केल्यानंतर जीव आहण अजीव अशी हवभागणी करता येईल की नािी 
यािी शकंा वाटते. दुसरे, उत्पत्तीलयाबरोबरि ध्रौव्यािी कल्पना द्रव्यावर लादल्याबरोबर ज्याप्रमाणे 
हनरहनराळे जड पयाय द्रव्य नािीसे झाले तरी मलू जड द्रव्य कायम रिाते त्यािप्रमाणे हजवालािी ध्रौव्य जर 
असेल तर हनरहनराळे पयाय जीव नािीसे झाले तरी मळू जीव िा कायम रािील आहण तो शाश्वत, अमर 
असा िोईल. अशा हविारसरणीतूनि आपण एकेश्वरवादाकडे ककवा एकात्मवादाकडे जातो. जैनाचं्यामध्ये 
या दोतिी गोष्टी आलेल्या आिेत ककवा नािीत िे तपासून घ्यायला पाहिजे. दुसरे, गुणािी कल्पना जीव 
आहण अजीवानंा कशी लावावयािी िािी एक प्रश्न उत्पन्न िोण्यािा संभव आिे. पयाय िा प्रश्न 
नैयाहयकासमोरसुद्धा आला िोता आहण आधाराधेय कल्पनेवर हवसंबून आत्मा िा आधार आहण त्यािे आधेय 
असलेले सवय गुण अशी कल्पना त्यानंी केली. पण द्रव्यािे जीव आहण अजीव असे प्रकार मानले तर जीवत्व 
िा कािी द्रव्यािा गुण समजावयािा ककवा काय असािी प्रश्न कािी लोक उत्पन्न करू शकतील. तसे न 
मानले तर गुण िा शब्द सांख्याचं्या गुणाप्रमाणे घटकवािक मानावा लागेल. पण हजवाच्या बाबतीत तो 
घटकवािक आहण अहजवाच्या बाबतीत तो केवळ आधेयवािक असे तर वगीकरण आपल्याला कराव े
लागणार नािीना यािािी हविार करावा लागेल. 
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जैनानंी अनेक जीव ककवा हजवाणू मानले आिेत. त्यानंा द्रव्य मानावयािे की पयाय मानावयािे? 
त्यानंा द्रव्य मानले तर त्यािें पयाय कोणते? आहण ते पयाय असतील तर सवय जीव हमळून एक जीवद्रव्य 
समजावयािे काय? मग अनेक जीव कोठे राहिले? हजवािें व्यहक्तमत्व ककवा हवहशष्टत्व केव्िा नष्ट िोईल 
आहण असे ते नष्ट झाल्यावर त्या समुदायािे एक व्यहक्तमत्व ककवा हवहशष्टत्व कसे उत्पन्न िोईल यािािी 
हविार येथे करावा लागेल पण असे असंख्य जीव ककवा हजवाणू मानले तर जीव आहण अजीव असे दोन 
वगेळे प्रकार कसे करता येतील ककवा ते करण्यािी कािी गरज पडेल काय िािी एक हविाराधीन प्रश्न 
व्िावा. स्स्पनोझाच्या एकेश्वरवादानंतर अनेक जीवािंा प्रश्न पािात्य तत्त्वज्ञानात लायस्ब्नझने उत्पन्न केला 
िोता. त्यािीिी येथे आठवण व्िावी. जीव असंख्य आिेत अशी कल्पना केली आहण कमानुरूप त्यािंी 
असंख्य जतमे कस्ल्पली तर जतमामुळे उत्पन्न िोणारी त्यािंी हवहवध रूपे िे हजवािें पयाय मानता येतील. पण 
मग जीव िे जाहतनाम िोईल आहण सवय हजवािें हमळून एक द्रव्य अशी कल्पना करता येणार नािी. हजवािे 
द्रव्य आहण पयाय असे दोन प्रकार मानता येतील काय िा खरा प्रश्न आिे. जैन तत्त्ववते्त्यानंी यािे उत्तर 
हदले तरी पाहिजे नािीतर त्यािंी द्रव्यािी व्याख्या जीवानंा लागू िोत नािी असे तरी म्िटले पाहिजे. असे 
अनेक प्रश्न जैन दशयनात उत्पन्न िोतील. त्यािंािी जाणत्याना हविार करावा लागेल.  
  

- ५ - 
 

नयवाद िा जैन दशयनातील दुसरा मित्त्वािा हसद्धातं. नय म्िणजे दृहष्टकोन. िे दृहष्टकोन सात 
प्रकारिे आिेत असे जैन दशयनावरून कळते. पण या दृहष्टकोनािा दोन हनरहनराळ्या पातळीवर हविार केला 
पाहिजे. एक जगािे सत्य स्वरूप काय आिे यािा आहण दुसरे जगािे ज्ञान कसे िोते यािा. जग काय आिे 
िे हनहित कळणे म्िणजे हनियनय. पण िे जग आपणाला जे कळते त्यािा हविार िा ज्ञानशास्त्रीय आहण 
कमयशास्त्रीय हविार झाला. िा व्यविार नय िोय. शकंरािायांच्या शब्दात सागंावयािे झाल्यास सत्य आहण 
अनृत याचं्या हमथुनातून िा व्यविार उत्पन्न िोतो. पण अशा व्यविारातून जे ज्ञान िोते तेिी व्यविारािे पूणय 
ज्ञान िोते असे नािी. जैन गं्रथात एक ित्ती आहण सात आंधळे यािंी जी कथा आिे ती या संदभातील आिे. 
या व्यविारनयािेिी सात (म्िणजे पुष्ट्कळ) दृहष्टकोन आिेत.जे द्रव्य असते त्यािे आपणास एक हवहशष्ट 
रूपि दृगोिर िोते. त्यानंा पयाय असे म्िणतात.तसेि प्रदेशव्याप्त द्रव्यािे आपणास क्रमशः आहण अवयवशः 
ज्ञान िोते. तसेि कोणतेिी द्रव्य िे कालहनयहंत्रत असल्यामुळे त्याला भतू, भहवष्ट्य, वतयमान पण 
असतात.आपण द्रव्यािा हविार करताना भहवष्ट्य ककवा भतू यानंा हविारात घेतासुद्धा हविार करू 
शकतो.त्यामुळे व्यविारािासुद्धा हनरहनराळ्या दृहष्टकोनातून, नयातून, हविार करता येतो. 
 

जैन दशयनाप्रमाणे द्रव्य आहण पयाय या मूळ वगीकरणामुळे दोन दृहष्टकोन ककवा नय उत्पन्न 
िोतील.जैन दाशयहनक त्यानंा द्रव्यार्धथक आहण पयायार्धथक अशा नावानंी संबोधावयास लागले. िे नयसुद्धा 
हनिय आहण व्यविार या दोन कसोट्ावंर परत तपासून घ्याव े लागतील. त्यामुळे हनियनय आहण 
व्यविारातील द्रव्यार्धथक आहण पयायार्धथक नय असे तीन प्रकार उत्पन्न िोतील. सत व्यविारनय िा 
हनियाच्या दृष्टीने असत असला तरी व्यविाराच्या दृष्टीने सत असतो. त्यामुळे कळत नकळत सद, असद 
आहण सदसद असे तीन भगं आपण कल्पावयाला लागतो. डॉ. तगारे यानंी म्िटल्याप्रमाणे मख्खलीपतु्र 
गोसाल िे वास्तवतेिे अशा तीन दृष्टींनी आकलन करीत असत. आहण त्यातूनि त्यािें द्रव्यास्स्तक, 
पयायास्स्तक आहण उभयास्स्तक असे तीन प्रकार उत्पन्न झाले. आहण त्यामुळे आजीवकानंा लोक तै्रराहशक 
या नावाने संबोधू लागले. डॉ. तगारे याचं्या म्िणण्याप्रमाणे सद, असद आहण सदसद यावरून 
स्याद्वादातील स्यात अस्स्त, स्यात नास्स्त, स्यात अस्स्तनास्स्ति असे तीन प्रकार ककवा भगं उत्पन्न झाले 
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आिेत. मला मात्र तसे वाटत नािी. केवलज्ञान म्िणजे काय यािा हविार येथे करावा लागेल. ज्यात असणे 
आहण जाणणे यातील भेद नािीसा िोतो ते केवलज्ञान. असे ज्ञान जेव्िा िोते तेव्िा ते हनियात्मक असते. 
त्यात कोणत्यािी प्रकारिा स्यात ककवा हवकल्प नसतो. िे दोन प्रकारिे असू शकते, अमूकअमूक हनियाने 
आिे आहण अमूकअमूक हनियाने नािी. याहशवाय जे इतर ज्ञान असते ते व्यविारािे असते. या व्यविाराच्या 
ज्ञानात जे भगं उत्पन्न िोतात ते हनियज्ञानापेक्षा वगेळे कल्पायला िवते. मुक्त माणसाला भगं नसतात. 
मुमुक्षूला ककवा व्यविारी माणसाला असू शकतात. म्िणून जैनानंी जरी हनियनय आहण व्यविारनय असे 
शब्द वापरले असले तरी या वाक प्रिारातील नय िा शब्द आहण व्यविाराच्या पोटजातीतील नय िा शब्द िा 
एक प्रकारिा नािी. या पोटजातीतील नय शब्दािे सात म्िणजे अनेक पयाय हनहिति संभवतात आहण 
त्यामुळे या अनेक पयायाकंडे आपण सिानुभतूीने पाहिले पाहिजे. व्यविाराच्या हनरहनराळ्या दृहष्टकोनातून 
ते खरे ठरू शकतात. कारण त्यातं वास्तवािे अंशात्मक ज्ञान असते. त्यामुळेि एक गोष्ट अमुकि आिे असे 
न म्िणता सिानुभहूतपूवयक ती तशी असावी, ती तशी असण्यािी शक्यता आिे, बिुधा ती तशी आिे, 
कदाहित ती तशी असेल अशा प्रकारिे हववरण आपण करू शकतो. अमुक गोष्ट अशी आिे या हवधानाला ती 
गोष्ट तशी नािी िे हवरोधात्मक असू शकते. पण अमुक गोष्ट बिुधा अशी आिे या हवधानाला अमुक गोष्ट 
बिुधा अशी नािी िे हवरोधात्मक नसते. एकाि गोष्टीिे ते हभन्न पयाय असतात आहण हभन्न पयाय एकहत्रत 
खरे असू शकतात (खोटेिी असू शकतात) आहण ते हभन्न पयाय आपल्याला कळत असले तरी भाषाहंकत 
करता आले पाहिजेत असेिी नािी. त्यामुळे ते अवक्तव्यिी िोऊ शकतात. स्यात आहण तव्य यािा अथय 
एकि आिे.स्यात म्िणजे शक्य ते आहण तव्य म्िणजेिी शक्य तेि. अस्स्त, नास्स्त आहण उच्यते यातून स्यात 
अस्स्त, स्यात नास्स्त, स्यात अस्स्तनास्स्त, स्यात अवक्तव्यः, स्यात अस्स्त ि अवक्तव्यः, स्यात नास्स्ति 
अवक्तव्यः, स्यात अस्स्तनास्स्ति अवक्तव्यः असे सात भगं आपल्या ज्ञान प्रहक्रयेत उत्पन्न िोतात. िे सगळे 
आपल्या ज्ञानािें पयाय म्िणजे Modes आिेत. पण या पयायाहंशवाय आणखी दोन गोष्टी आपल्याला 
मानाव्या लागतात – (१) हनियाने आिे आहण (२) हनियाने म्िणजे मुळीि नािी. कारण हनियज्ञान िे 
पयायािे (substitute) ज्ञान नािी तेव्िा तार्धकक िौकटीत शक्यतेिे सात पयाय (substitute) आहण 
हनियाने आिे िा एक पयाय (substitute) आहण नािी ककवा व्याघात िा दुसरा असे दोन पयाय आपणास 
मानाव ेलागतील. हनियनय, व्यविारनय ककवा या व्यविारनयािे सात भगं, ज्यात स्यात िा शब्द लागतो, 
अशा नऊ प्रकारािंी एक तार्धकक िौकट जैन दाशयहनकानंी आपल्याला देणगीरूपाने हदलेली आिे. या जैन 
संपदेिा व्यवस्स्थत हविार अजून झालेला नािी. तो झाला तर तकय शास्त्रावरिी त्यािा फार मोठा पहरणाम 
िोईल.  
 

जैन दाशयहनकानंी या संदभात भगं, नय आहण स्यात या तीन पाहरभाहषक शब्दािंा प्रयोग केलेला 
आढळतो. आज या तीन शब्दाचं्या वापरामुळे अनेक प्रकारिा गोंधळ हनमाण झालेला आिे. कािी लोक 
स्र्ात् या शब्दािा अथय कदाणचत् असा घेतात तर कािी लोक त्यािा उपयोग बिुमूल्यीय तकय शास्त्रािे िे 
मूळस्वरूप आिे िे सागंण्याकहरता करतात. कािी लोक स्यात िा शब्द संशय व्यक्त करणारा आिे असे 
समजतात. कािी लोक स्यात िा शब्द सात प्रकारिे दृहष्टकोन वापरण्याकहरता येतो असेिी समजतात. 
मला असे हदसते की स्यात, भगं आहण नय िे एकमेकानंा पयायी आिेत असे समजल्यामुळे असे िोत 
असाव.े प्रथम नय शब्द घ्या. िा हनरहनराळे दृहष्टकोन दाखहवण्याकहरता वापरण्यात येतो. जैनाचं्या 
मताप्रमाणे मूळ दृहष्टकोनािंी हवभागणी व्याविाहरक आहण हनिय अशीि करता येईल. व्याविाहरक नयात 
माणसािा जगाकडे पिाण्यािा दृहष्टकोन आहण हनियनयात हवश्वािा स्वयंप्रकाशी दृहष्टकोन अहभपे्रत आिे. 
िा स्वयंप्रकाशी दृहष्टकोन फक्त एकि प्रकारिा असतो. त्यािे प्रकार िोऊ शकत नािीत. पण माणसाच्या 
दृहष्टकोनािे मात्र अनेक प्रकार िोऊ शकतात. िे ज्ञानाचे प्रकार िोत, कळण्र्ाचे प्रकार िोत, असण्र्ाचे 
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प्रकार नव्िेत. असणे एकि प्रकारिे असते. पण जे असते ते अनेक प्रकारानंी कळू शकते. ते िकूिी कळू 
शकते अन् बरोबरिी कळू शकते. कारण िे ज्ञान िे धमयज्ञान असते धर्धमज्ञान नसते. पण धमीिे ज्ञान म्िटले 
तरी द्रव्यािे पयाय असल्यामुळे तसेि प्रत्येक द्रव्य िे उत्पाद, व्यय, ध्रौव्ययुक्त असल्यामुळे त्यािें नैगम, 
संग्रि इत्यादी नय प्रकार िोतात. तसेि आपल्या समजण्यात येणाऱ्या अडिणीमुळे ककवा सोपेपणामुळे 
ऋजुसूत्र, शब्द, समहभरूढ, एवभंतू इत्यादी दृहष्टकोनिी आपल्या मनात येत असतात. िे सवय दृहष्टकोन 
मानवी दृहष्टकोन आिेत िे समजले पाहिजे. एक दृहष्टकोन िा दुसऱ्या दृहष्टकोनापासून हभन्न असतो. पण 
दृहष्टकोन एकतर पूणयपणे हभन्न असू शकतो ककवा एकाि दृहष्टकोनातील त्या हभन्न छटा असू शकतात.यामुळे 
जे हभन्नहभन्न दृहष्टकोन उत्पन्न िोतात त्यानंा भगं म्िणण्यािी प्रथा जैनसाहित्यात रूढ झाली असली पाहिजे. 
िे भगं मुळात तीनि िोते. यािे कारण नयिी मुळात तीनि िोते. पण तीन भगंातूंन पुढे सात भगं उत्पन्न 
झाले आहण म्िणनू जैन नयवादात सात दृहष्टकोन उत्पन्न झाले. िे सवय दृहष्टकोन एकमेकापंासून पूणयपणे हभन्न 
असले पाहिजेत, म्िणजे exclusive असले पाहिजे असे नािी आहण िे दृहष्टकोन exclusive आिेत की 
exclusive नािीत िे लक्षात घेऊनि स्याद्वादािा हविार केला पाहिजे. तरि स्याद्वादािा अथय बरोबर 
लागेल. स्याद्वादातिी एकंदर सात भगं कस्ल्पलेले आिेत. सात िा आकडा जैन साहित्यात फार मित्त्वािा 
हदसतो.  
 

प्रथम स्यादस्स्त असे वाक्य आपण घेऊ या. िे वाक्य धमयज्ञानाबद्दल आिे. म्िणजे या वाक्यािा 
हवस्तार केला तर “......स्यात......अस्स्त” असा िोईल. म्िणजे ज्या वस्तूबद्दल आपण बोलत असू ती 
वस्तू बिुधा, कदाहित, संभव्यतेमुळे, शक्यतेमुळे अमूकअमूक आिे असा करावा लागेल. म्िणजे Some X is 
[perhaps, possibly, probably] P असा त्यािा अथय िोईल. आता जर आपण स्याद नास्स्त असे दुसरे 
वाक्य घेतले तर या दुसऱ्या वाक्यािा हवस्तारसुद्धा “अमुक क्ष िा कदाहित, बिुधा इ. य नािी” असा 
िोईल. म्िणजे स्यात िा अथय कािीिी केला तरी अस्स्त ककवा नास्स्त या शब्दाने जो अथय अहभपे्रत आिे त्यात 
बदल घडवनू आणणारा असेल. म्िणजे स्यत िा अहधकार िा अस्स्तवर ककवा नास्स्तवर सारखाि असेल. 
स्यात अस्स्त ककवा स्यात नास्स्त िी वाक्ये अस्स्त स्यात आहण नास्स्त स्यात यापंासून वगेळी आिेत. अस्स्त 
आहण नास्स्त िे एकमेकापंासून हभन्न असे अथय दशयहवतात. ते इतके हभन्न आिेत की अस्स्तिे मूल्य जर 
िोकाराथी असेल तर नास्स्तिे मूल्य िे नकाराथी िोईल. पण अस्स्त ककवा नास्स्तला स्यात िे हक्रयाहवशषेण 
लागल्याबरोबर अस्स्त आहण नास्स्त यािें मूल्य जसे एकमेकाहंवरुद्ध आिे तसे स्र्ात् अस्स्त आहण स्र्ात् 
नास्स्तचे िोणार नािी. म्िणजेि स्र्ात् अस्स्त आणि स्र्ात् नास्स्त या दोतिी वाक्यािंा अथय एकमेकाचं्या 
हवरोधी नािी. ती दोतिी वाक्ये एकत्र जाऊ शकतात. कारण ते कोणत्यािी अस्स्तत्वात असलेल्या वणयनािा 
हविार करीत नािीत.सुसंगतपणे स्र्ात् अस्स्त आहण स्र्ात् नास्स्त एकत्र नादूं शकतात. िी जशी स्स्थती 
आिे तशी स्स्थती अस्स्त आहण अवक्तव्य ककवा नास्स्त आहण अवक्तव्य याचं्यामध्येिी आिे. एखादी गोष्ट 
असेल पण त्यािा हविार केलाि पाहिजे असे नािी. पण केवळ एखादी गोष्ट आिे एवढ्याि कारणाकहरता 
हतच्याबद्दल बोललेि गेले पाहिजे असेिी हदसत नािी. त्यामुळे स्यात अस्स्त, स्यात नास्स्त आहण स्यात 
अवक्तव्यः िे हततिी भगं एकत्र जाऊ शकतात आहण स्यात अस्स्त आहण स्यात नास्स्त िे ज्याप्रमाणे एकत्र 
जाऊ शकतात त्याप्रमाणे स्यात अस्स्त आहण स्यात अवक्तव्यः िेिी एकत्र जाऊ शकतात. त्यामुळे स्यात 
अस्स्त, स्यात नास्स्त, स्यात अस्स्तनास्स्त, स्यात अवक्तव्यः, स्यात अस्स्त ि अवक्तव्यः, स्यात नास्स्ति 
अवक्तव्यः, स्यात अस्स्त नास्स्त ि अवक्तव्यः यापंैकी कोणतेिी वाक्य िे खरे ठरण्यािी शक्यता असते आहण 
कोणतेिी वाक्य खरे ठरण्यािी शक्यता आिे यािा अथय सवय वाक्ये एकदम खरी असू शकतात ककवा एकदम 
खोटीपण असू शकतात त्यामुळे कोणतेिी वाक्य खोटे असेल तरीसुद्धा शवेटी सवय वाक्ये हमळून ज्या 
स्स्थतीिे दशयन िोईल हतिे मूल्य िे खरेि ठरणार आिे. कारण या कोणत्यािी वाक्यामध्ये हवराध नािी. 
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त्यामुळे कोणतीिी दोन ककवा अहधक वाक्ये घेतली तरी ती tautology िोते, सवय वाक्ये खरी असली तरी 
िोते आहण अस्स्तवािक ककवा अवक्तव्यवािक वाक्य खोटे असले तरीिी ते िोते. कारण स्यात लागल्यामुळे 
त्यािे अस्स्तवािकत्व सपूंन ते स्यात वािकि िोते. िी स्स्थती modal logic िी आिे. त्यामुळे िी सवय वाक्ये 
एकमेकानंा पूरक िोतात. कोणतेिी वाक्य िे हनषेधात्मक नसते िे येथे मित्त्वािे आिे. ‘स्यात नास्स्त’ ककवा 
‘स्यात अवक्तव्यः’ िे वाक्य पण हनषेधात्मक नािी. यािाि अथय असा की वाक्यािा अथय कसािी घेतला तरी 
त्यािे सत्यता मूल्य सत्यि असते. यामुळेि स्याद्वादाच्या वाक्यात आपणासं कधीिी हनषेधात्मक वाक्य 
आढळत नािी.  

 
अशा या तकय शास्त्रीय संकल्पातून जैनािें तयायशास्त्र अभ्याहसता याव,े व त्यातून हनियनय, सात 

भगं व स्यात वाद यािें तकय शास्त्र जाणत्यानंी उभे कराव.े  
 

- ६ - 
 

शवेटी जाता जाता आणखी दोन मित्त्वाच्या गोष्टी सागंाव्याशा वाटतात. जैन गं्रथातसुद्धा शब्दािंा 
प्रयोग काटेकोरपणे केलेला हदसत नािी. उदा. धमय ककवा आत्मा िाि शब्द आपण घेऊ. धमय, अधमय िे 
द्रव्यवािक शब्द आिेत असे म्िटल्यानंतर त्यािा वस्तुशास्त्रीय प्रयोगि जैन तत्त्ववते्त्यानंी करावयास पाहिजे 
िोता. पण श्रीकंुदकंुदाचं्या सुरवातीच्या प्रकरणातसुद्धा धमय शब्दािा प्रयोगिी मीमासेंतील प्रयोगाप्रमाणे 
केलेला आढळतो. अशा संहदग्ध प्रयोगामुळेसुद्धा जैनहविारात घोटाळा झाल्यासारख्या हदसतो. जी गोष्ट 
धमय शब्दािी तीि गोष्ट “आत्मा” या शब्दािी आिे. जीव व आत्मा िे खरोखऱ एका अथािे शब्द हदसत 
नािीत. आत्मन् िे मुळात प्रथम पुरुषी सवयनाम आिे तर जीव िे तृतीय पुरुषी नाम आिे. पण आत्मन् 
शब्दाच्या कडा घासून घासून या सवयनामािे नामात रूपातंर झाले. सवयि भारतीय दशयनात असे घडले आिे. 
मुळात आत्मा, जीव, पुरुष इत्यादी वगेळ्या अथांिे शब्द. पण या हभन्न शब्दािंा एका अथी प्रयोग व्िावयास 
लागला आहण जैनिी अशा गोष्टीत अपवाद ठरले नािीत. श्रीकंुदकंुदाचं्या प्रविनसार आदी गं्रथातूंन 
“आप्पा”, “आदा” अशी आत्मा शब्दािी अप्रमष्ट रूपे आढळतात. त्यामुळे जैनािें दशयन वदेातत दशयनापासून 
वगेळे असूनसुद्धा ते िळूिळू वदेातत दशयनासारखे हदसावयास मदत झाली असावी, असे मला वाटते. 
 

जैनाचं्या तत्त्वज्ञानािा मला जो बोध झाला ककवा त्यामुळे माझ्या मनात जे प्रश्न उद भवले त्यािा 
ऊिापोि वर केला आिे. माझी भहूनका िी हवद्याथ्यािी भहूमका आिे. ती प्रश्न करणाऱ्यािी,हवषय समजावनू 
घेणाऱ्यािी भहूमका आिे. माझ्या मनासमोर उभे ठाकलेले प्रश्न िे िकुीिेिी असू शकतात. पण जाणत्यानंी 
त्यािी दखल घेणे आवश्यक आिे असे मात्र मला वाटते. मी पूणयपणे अनाग्रिी मतािा, “स्याद्वादी” आिे. 
डॉ. तगारे यािंा गं्रथ आहण त्यािंी प्रस्तावना वािनू जे हविार सुिले ते भारवािी भहूमकेतून वािकासंमोर 
ठेवण्यािे केवळ धाडस मात्र मी केले आिे.  
 
मंुबई, } 

सुरेन्द्र बारलिंगे 
१७ मे १९८४  
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णनिेदन 
 

१९३८ मध्ये परीके्षसाठी ‘स्याद्वाद-मंजरी ’ वाित असता वदेानुयायी ज्ञानमागय आहण जैन व बौद्ध 
मोक्षमागय याचं्या संकल्पनातं लक्षणीय साम्य आिे िी जाणीव झाली. नोकरीच्या काळात सधंी हमळेल तेथे 
भारतीय दशयनावंरील आकर व प्रकरण गं्रथ वाित गेलो. पण भारतीय तत्त्वज्ञानातील सकंल्पनाचं्या 
हवकासाहवषयी पद्धतशीर वािन १९६९ मध्ये सेवाहनवतृ्त झाल्यानंतर झाले. वदे, हजन व बुद्ध याचं्या 
अनुयायामंधील प्रािीन काळात असलेले सामजंस्य व त्याचं्या तत्त्वकल्पनातंील आंतहरक ऐक्य पािून 
प्रभाहवत झालो व िे माडंणे िी एक सामाहजक गरज आिे असे वाटले. आहण याि सुमारास मिाराष्ट्र राज्य 
साहित्य-संस्कृती-मंडळाकडून प्रस्तुत प्रविनसाराच्या अनुवादािे काम आले.  

 

भगवद गीता, धम्मपद, कुरल याप्रमाणे ‘प्रविनसार’ िा एका अर्थी संप्रदायातीत वाटण्याइतका 
उच्च प्रतीिा गं्रथ आिे. त्यामुळे त्यातील संकल्पना स्पष्ट करण्यासाठी जी ‘सैद्धाहंतक भहूमका’ माडंली आिे 
हतच्यात व्यक्त झालेल्या मताबंद्दल मी जबाबदार आिे. ज्याचं्यापाशी मी जैन दशयनािे प्राथहमक पाठ घेतले व 
ज्यानंी मला आपलेपणाने िा गं्रथ समपयण करण्यास परवानगी हदली ते माझे गुरुवयय प्रा. डॉ.प. ल. वैद्य 
याचं्याशी प्रस्तुत गं्रथातील प्रमेयाहंवषयी ििा करण्यािी संधी त्याचं्या अिानक जाण्यामुळे मला हमळाली 
नािी. त्यामुळे प्रस्तुत गं्रथातील मताहंवषयी सवयस्वी मी जबाबदार आिे िा स्पष्ट खुलासा करीत आिे.  

 

माझ्याकडे ‘प्रविनसार’ सोपवनू मला भारतीय मोक्षमागांतील आंतहरक एकात्मता वा साम्य 
माडंण्यािी सधंी हदल्याबद्दल मिाराष्ट्र राज्य साहित्य-ससं्कृती-मंडळािा मी आभारी आिे. माझी कािंी मते 
आवडली नसतािी माझा प्रविनसारािा अनुवाद अिूक आिे व तो मंडळाने प्रहसद्ध करावा अशी आग्रिािी 
हशफारस करणारे प्रस्तुत गं्रथािे परीक्षक मुनी अरुण हवजयजी मिाराज या अनोळखी पहंडतािें मी आभार 
मानतो. साहित्य-संस्कृती-मंडळाने या गं्रथािे पनुः परीक्षण करण्याहवषयी तज्ज्ञ म्िणून मा. तकय तीथय 
लक्ष्मणशास्त्री जोशी, अध्यक्ष मािाराष्ट्र राज्य साहित्य संस्कृती मंडळ यािंी हनयुक्ती केली िोती. त्यानंी 
हदलेल्या समतोल अहभप्रायाबद्दल व सूिनाबंद्दल मी कृतज्ञ आिे. त्या सूिनांप्रमाणे सुधारणा करूनि गं्रथ 
प्रहसद्धीस हदला आिे. येथील हशवाजी हवद्यापीठ व राजाराम कॉलेज याचं्या गं्रथालयानंी आवश्यक ते गं्रथ 
वळेोवळेी हदल्याबद्दल कुलगुरु, प्रािायय, व गं्रथपाल यािंा मी आभारी आिे.  

 

शवेटी िा गं्रथ, हनदान त्यािे िस्तहलहखत ज्यानंी पािाव ेव अहभप्राय द्यावा, अशी इच्छा िोती, त्या 
गुरुवयय डॉ. वैद्यानंी गं्रथ समपयण करण्यािी अनुज्ञा हदल्याबद्दल त्यािंा मी कृतज्ञ आिे.  

 

प्रािीन भारतीय मोक्षमागांतील आंतहरक ऐक्य व सामजंस्य माडंण्याच्या या प्रयत्नाहवषयी कािी 
हवधायक सूिना केल्यास मी वािकािंा आभारी िोईन.  

 

कोल्िापूर ग.िा.तगारे 

२५ जून १९७९.  

 

 

प्रकाशनात मागे पडलेल्या प्रस्तुत गं्रथाच्या प्रकाशनाला स्वतः लक्ष घालून िालना हदली व 
हवद्वत्प्रिुर पुरस्कारासि गं्रथ प्रकाहशत केला याबद्दल साहित्य-संस्कृहत-मंडळािे हवद्यमान अध्यक्ष प्रा. डॉ. 
सुरेंद्र बारकलगे यािंा मी अहतशय आभारी आिे.  
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तसेि प्रस्तुत गं्रथािे मुद्रण सुबक व्िाव ेयासाठी जातीने लक्ष घालून अल्पावधीत मुद्रण केल्याबद्दल 
येथील शासकीय मुद्रणालयािे व्यवस्थापक, श्री. क. श्री. बनिट्टी व त्यािें सिकारी यािंा मी आभारी आिे. 
शवेटी प्रस्तुत गं्रथािंी मुहद्रते काळजीपूवयक तपासल्याबद्दल माझे स्नेिी श्री. ग. बा. दंडगे यािें आभार 
मानतो.  
 

ग.िा.तगारे 
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सदंर्य गं्रर्थ 
 

संस्कृत, पािंी, प्राकृत 

 
 

अंगुत्तर हनकाय – नालंदा आवृत्ती. 
अपादान – नालंदा आवृत्ती.  
अहभधम्मत्थसंगि – जनयल, पाली टेक्स्ट सोसायटी.  
अष्टाध्यायी – पाहणहन (कौमुदीसि) – वेंकटेश्वर पे्रस १९०९  
आिारागंसूत्र – सं. वाल्टर शूकब्रग . 
इहतवुत्तक – नालंदा आवृत्ती. 
उप – उपहनषद तत्पूवी उपहनषदािे नाव – संपूणय ककवा रूढ संहक्षप्तासि : उदािरणाथय :- बृि. 

(बृिदारण्यक) उप.  
कूमय पुराण – वेंकटेश्वर पे्रस, मंुबई.  
तसू . – तत्त्वाथयसूत्र – उमास्वामी (सहस = ‘सवाथय-हसहद्ध ’ टीकेसि), भारतीय ज्ञानपीठ, काशी 

१९५५  
 तंत्र-वार्धतक – कुमाहरलभट्ट.  
दीघहनकाय – मिावग्ग (नालंदा आवृत्ती) 
द्रव्यसगं्रि – (ब्रह्मदेवकृत टीकेसि) 
धम्मपद (नालंदा व कुतजन राजाकृत इंग्रजी अनुवाद, अड्यार). 
तयायमंजरी – सं. शुल्क – िौखंबा, काशी स.ं हसरीज स.ं१९९२. 
तयायवार्धत्तक – सं. – कव. – प्र. हद्ववदेी, िौखंबा, १९१६ इ.  
तयायसार – मद्रास गव्िनयमेंट ओहरएटंल सेरीज (LXVII) 
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णिषर्प्रिेश 
 

प्रािीन भारतात श्रमण-ब्राह्मणाचं्या हविार-हवमशाने ज्या मोक्षमागांिा हवकास झाला त्यापंकैी 
तथाकहथत ‘ब्राह्मणी’ उपहनषत प्रणीत मोक्षमागय व तथाकहथत ‘श्रमण-प्रणीत’ जैन व बौद्ध मोक्षमागय िे आज 
प्रिहलत आिेत. ज्यािें माताहपतर ब्राह्मण ते ‘ब्राह्मण’ व ज्यािें आईबाप क्षहत्रय ते ‘क्षहत्रय’ अशी आजिी 
जातीिी व्याख्या स्वीकारली, तर उपहनषत प्रणीत मोक्षमागािे संशोधन करण्यािे श्रेय ब्राह्मणािेंबरोबर 
अजातशत्रू, अश्वपहत केकय, हित्रगाग्यायहण, जनक इ. क्षहत्रय. [बृि. उप. २.१, ६.२; छादंोग्य उप. ५, ३, ५. ११ ; 
कौषीतकी उप. १.१, ४.१ इ. कुतद – १ ] व ब्रह्म-क्षत्र समाजाबािेरील रैक्व या ‘अब्राह्मण’ हविारवतंानंा आिे.  
  

आता आपण ज्या गं्रथािा अभ्यास करणार आिोत तो ‘प्रविन-सार’ गं्रथ जैन परंपरेप्रमाणे 
मोक्षमागािे हवविेन करणारा असला तरी त्याबद्दल जैनेतर भारतीयानंा परकेपणा वाटण्यािे कारण नािी. 
पूवयग्रिरहित दृष्टीने प्रािीन भारतीय साहित्य वािताना त्या प्रािीन भारतीयानंा आपले मोक्षमागय हभन्न असले 
तरी आपल्या समाजात आतंहरक ऐक्य आिे यािी स्पष्ट जाणीव िोती असे हदसते. उपहनषत प्रणीत 
(तथाकहथत ब्राह्मणी) मोक्षमागाच्या अनुयायानंा जैन परंपरेबद्दल ककवा त्याकाळी रूढ असलेल्या जैन-
मोक्षमागाबद्दल परकेपणा वाटत नव्िता. श्रीमद – भागवत िा जर ‘ब्राह्मणी ’ गं्रथ असेल तर त्यात जैन 
धमािा संस्थापक भगवान ऋषभ ककवा आहदनाथ याला हवष्ट्णूिा अवतार मानले आिे, व त्यािे िहरत्र भाग 
(वत) (स्कंध) ५. (अध्याय) ३ ते ६ मध्ये गाइले आिे. जेव्िा राजा नाहभ व मेरुदेवी (जैन-मरुदेवी) यानंा 
अपत्य िोईना, तेव्िा त्यानंी एकाग्रतेने भगवान यज्ञ-पुरुषािी उपासना केली. (भाग. ५. ३. १.) तेव्िा प्रसन्न 
िोऊन भगवतंाने ऋस्त्वजानंा “माझ्यासारखा मुलगा म्िणजे मीि आता अंशरूपाने नाहभराजाच्या पोटी 
अवतार घेतो [तत आग्नीध्रीयेंऽशकलयाऽवतहरष्ट्याम्यात्मतुल्यमनुपलभमानः ।- भाग ५.३.१८]” असे अहभविन देऊन 
अवतार घेतला. [आहदपुराणािा कता हजनसेन (हिस्तशकंािे ९ वे शतक) याने भागवतािा िा ऋषभिहरत्रहवषयक भाग 
पाहिला असावा. [पिा:- मोतीलाल बनारसीदास हदल्ली प्रकाहशत भागवत-पुराण (इंग्रजी अनुवाद) पृ. ६४९-६६५ पयंतिा अनुवाद 
व तौलहनक टीपा.] ऋषभाने जो मोक्षमागािा उपदेश केला आिे [भाग ५. ५.] त्यात औपहनषद ज्ञानमागय 
साहंगतला आिे.  
 

ऋषभानंतर गादीवर आलेला त्यािा मुलगा भरत, याच्याबद्दल भागवतकारानंा अहतशय पे्रम व 
आदर. हवदेिी अवस्थेत वावरणाऱ्या, त्या ‘जड भरत’ म्िटला गेलेल्या तत्त्वज्ञाने कसधुसौवीर देशािा राजा 
रिूगण याला केलेला उपदेश-नव्िे भरतािे सवय पारमार्धथक िहरत्रभागवतकारानंी स्कंद ५ अध्याय ७ ते १४ 
पयंत वणयन केले आिे. भरतािा मोठेपणा सागंताना भागवतकार म्िणतात : ज्याप्रमाणे महक्षका 
कल्पनेनेसुद्धा गरुड-भरारी मागाने जाऊ शकणार नािी त्याप्रमाणे मिात्मा राजर्धष भरताच्या मागाने 
कोणतािी राजा मनानेसुद्धा जाऊ शकणर नािी  

[आषयभस्येि राजषेमयनसाऽहप मिात्मनः।  
नानुवत्माऽियहत नृपो महक्षकेव गरुत्मतः ॥ - भाग ५.१४.४२ 

राजा भरताने राज्यत्याग केल्यानंतर जे हवरक्त आयुष्ट्य काढले तो अलंकाहरक अथी त्यािा नवीन जतमि िोता. पौराहणक 
कथातंील घटना शब्दशः न घेता त्यािंा भावाथय घेतल्यास पुष्ट्कळदा ऐहतिाहसक तथ्य आढळते. ].  
 

भरताच्या हवदेिी वृत्तीिे व राजा रिूगणाशी बुहद्धवाद करून त्यािे त्याने जे  दयपहरवतयन केले, 
त्यािे वणयन इतर ब्राह्मणी परुाणातूंन (उदािरणाथय : नारद पुराण) आले आिे त्यावरून ती ऐहतिाहसक 
घटना असावी.  
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भागवतकारानंी श्रमणािंा आदरपूवयक उल्लखे व त्याचं्या उपदेशािी तपशीलवार नोंद एकादश 
स्कंधात केली आिे. पण त्याचं्या मते तो ‘भागवत – धमािा ’ उपदेश आिे. िे श्रमण म्िणजे मुहनदीक्षा 
घेतलेले कहव, िहर, अंतहरक्ष, प्रबदु्ध, हपप्पलायन, आहविोत्र, दु्रहमल, िमस व करभाजन. िे भगवान 
ऋषभािे नातू व भरतािे पुत्र. िे हदगंबर संप्रदायी श्रमण असावते असे –  

 

श्रमिा िातरशना आत्महवद्या हवशारदाः । (- भाग ११.२.२०)  
 

या वणयनावरून हदसते. पण त्यानंी केलेला उपदेश उपहनषद मागाला धरून आिे. जुने ‘ब्राह्मणी’ 
गं्रथ जैन मुनींिेबद्दल आदर दाखवतात. एवढेि नव्िे तर ते आपल्यापकैी असल्यासारखे मानतात.  
 

जैन धमय-संस्थापक ऋषभनाथ व त्यािे प्रिारक नातू क्षहत्रय िोते िे भागवताला मातय आिे. पण 
हि. पू. ६ व्या शतकात ज्याने जैन मोक्षमागािी नीट प्रस्थापना व प्रवतयन केले त्या भगवान् मिावीराबद्दल 
भागवताने मौन पाळले आिे. त्याच्यािून वयाने लिान असलेला गौतमबदु्ध िा हवष्ट्णूिा अवतार मानला 
आिे. (भाग १.३.२४) पण त्यािे कायय कहलयुगातील सुरदे्वष्ट्ट्ानंा मोि हनमाण करणे आिे ! कारणे 
कािीिी असोत पण भागवतामध्ये पाश्वयनाथ व मिावीर या जैन तीथंकरािें ककवा त्यािें समकालीन आिायय 
मंखहल गोसाल, अहजत केशकम्बली, पूरण कस्सप (पूणय कश्यप) इ. ब्राह्मण व श्रमण हविारवतंािंा उल्लखे 
नािी. पण त्यािंी दखल पाली हतहपटक व अधयमागधी (जैन) आगम यानंी घेतली आिे. हदगंबर जैनानंी 
श्वेताबंरािंा आगम नाकारल्यामुळे त्यानंा स्वतःिा आगम राहिला नािी. त्यामुळे त्यांनी मिावीर िहरताबद्दल 
कािी म्िटले तर त्या गं्रथकारािे वैयहक्तक मत ककवा (हदगंबर) आगम गं्रथािा आधार नसलेले परंपरागत 
मत, एवढेि त्यािे मित्त्व रािते. श्वेताबंर जैनानंी आपल्या आगमािे कसोशीने रक्षण केले. ‘स्वतःिे शरीर िा 
पहरग्रि आिे, त्यात पोथ्याचं्या पहरग्रिािी भर नको’, या आत्यहंतक अपहरग्रिी वृत्तीच्या जैन मुनींनी आपला 
आगम कंठस्थ करून त्यािे रक्षण करण्यािे ठरवले. पण मातसूनच्या लिरीवर शतेी अवलंबून असणाऱ्या या 
देशात वारंवार मोठेमोठे दुष्ट्काळ पडत, व त्यािें पहिले बळी उपासतापास करून तपियेत कालक्रमणा 
करणारे जैन मुनी पडत, आहण त्याचं्याबरोबर त्यानंा जो आगमािा हवहशष्ट भाग पाठ येत असे तो लुप्त 
िोई.जैन आगमाच्या नामशषे असलेल्या अनेक भागािंी नाव े एच्. आर. कापहडयानंी ‘द कॅनॉणनकिं 
णिंटरेचर ऑफ द जैन्स’ या पुस्तकात ‘नॉन- एक्स्टंट कॅनन ऑफ द जैतस’ या प्रकरणात हदली आिेत. पण 
तत्कालीन जैन पुढाऱ्यानंी सूज्ञपणे अशा दुष्ट्काळानंतर प्रमुख श्रमणानंा बोलावनू, त्यािें संमेलन भरवनू त्या 
संमेलनात अवहशष्ट राहिलेला आगम संकहलत केला. अशा संमेलनाला ‘वािना’ म्िटले जाते. त्यावळेी, 
हनदान िदं्रगुप्त मौयाच्या काळात पाटलीपुत्रात भरलेल्या त्या संमेलनात आगम लेख – हनबद्ध झाला नािी. 
पण बौद्धानंी हिस्त शकािे प्रारंभी आपला आगम पोथ्यांत हलिून काढला िी गोष्ट लपून राहिली नव्िती. 
त्यामुळे हिस्त शकािे ३ ऱ्या शतकािे शवेटी दुष्ट्काळ संपल्यावर मथुरेला आयय स्कंहदलाने व 
काठेवाडमधील वलभी येथे नागाजुयनाने (िा ‘माध्यहमक – काहरका’ कार बौद्ध नागाजंुनापेक्षा हभन्न आिे.) 
श्रमण – संमेलने घेऊन उपलब्ध आगम गं्रथ-हनबद्ध केला व या पोथ्यािें आधारे, व तत्कालीन हवद्वान 
श्रमणािें पाठातंर याचं्या सिाय्याने, काठेवाडमधील वलभी येथे, देवर्धधगणी – क्षमा –श्रमणाने हि. श. 
५१२ ककवा ५२५ मध्ये शवेटिी ‘वािना’ घेऊन, व आगमािे संपादन करून, श्वेताबंरािंा ४५ गं्रथ असणारा 
आगम हनहित करून, हलिून काढला. जैन लोक याला ‘पुस्तकारोिण’ म्िणतात. या आगमािे 
पुस्तकारोिण जरी हि.श.च्या सिाव्या शतकात झाले तरी आगमाच्या जुतया भागात बौद्धाचं्या शूतयवाद 
ककवा हवज्ञानवाद यािंा उल्लखे नािी. यािा अथय तो भाग हि. श. ३०० पूवीिा असावा.  
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िी आगम ििा करण्यािे कारण आगमाच्या जुतया भागात पाश्वयनाथ व मिावीर या जैनधमाच्या 
ऐहतिाहसक संस्थापक – सुधारकािें कायय नमूद केले आिे. यापंैकी पाश्वयनाथ िा क्षहत्रय िोता, पण त्याने 
अकिसा, सत्य, अस्तेय व अपहरग्रि या ‘िातुयामा’िा प्रसार व श्रावक-श्राहवका व हभक्ष-ुहभक्षुणी अशी 
परस्परावलंबी समाजरिना करण्यािा प्रयत्न केला. पण धमाला तत्त्वज्ञानािी बैठक देणे, खंडन – 
मंडनात्मक ििा करणे, मोक्षमागािे नीट पहरपालन करण्यासाठी काटेकोर हनयम-व्यवस्था करणे व ती 
हशस्त पाळली जाण्यासाठी हभक्षुसंघटना व त्यािें ‘हवनय-हपटक’, संसारी लोकानंा जैन – मोक्ष – मागािे 
मागयदशयन, त्याचं्यामध्ये व हभक्षु-हभक्षुणी संघटनामंध्ये सािियय व आत्मीयता हनमाण करून परस्परावलंबी 
असा एक स्वतंत्र ‘जैन’-मतानुयायी समाज हनमाण करणे, इत्यादी धमय संस्थापकाला कराव्या लागणाऱ्या 
गोष्टी भगवान मिावीराने केल्या. उपलब्ध ऐहतिाहसक माहितीवरून (व िी माहिती अधयमागधी आगमात व 
कािी अंशी पाली हतहपटकात हमळते) पाश्वयनाथ िा हनहमराजासारखा मोक्षमागयप्रवतयक वाटतो. त्यािी 
स्वतःिी प्रविने वा संवाद उपलब्ध नािीत. पाश्वाच्या मिावीरकालीन अनुयायािें संवादावंरून पाश्वयनाथािी 
मतें कळतात, व त्याच्या ‘िातुयाम’ धमािी पाली हतहपटकावरून कल्पना येते. पण आज आम्िाला ज्ञात 
असलेल्या जैन धमािी उभारणी करण्यािे श्रेय ‘समणे भगव ंमिावीरे’ (श्रमण असलेला भगवान मिावीर) 
असे आदराने संबोधले जाणाऱ्या मिावीराला आिे. पण भगवान मिावीरािे मूळ नाव ककवा त्यािे केवलज्ञान 
िोण्यापूवीिे वैयहक्तक जीवन याहवषयी जैन आगम (हनदान त्यािा आिारांग, भगवती सूत्र इत्यादी प्रािीन 
भाग) उदासीन आिे. पाली आगमालािी बोहधपूवय गौतम – जीवनामध्ये फारसा रस नािी. त्याला 
गौतमबदु्धाच्या पत्नीिे नाव मािीत नािी. हतिा उल्लखे ‘रािुल – माता’ म्िणून आला आिे. व्यहक्त 
जीवनाबद्दल औदाहसतय िा भारतीय परंपरेिा दोष आिे. मिीदास ऐतरेय ते याज्ञवल्क्यापयंत झालेल्या 
उपहनषदातील हविारवतंाचं्या वैयहक्तक जीवनाबद्दल (दंतकथा वगळल्यास) आपल्याला काय माहिती 
आिे? अनाहमका रािण्यािा िा हनरिंकारीपणा जुतया जैन गं्रथकारातंसुद्धा प्रकषाने आढळतो. 
प्रविनसारात कंुदकंुदािायांनी आपले नाव कुठेिी आणले नािी. यहत-वृषभािें नाव श्लेषात्मक आिे. 
त्यामुळे जैन आगमातील कण विेून जी मिावीरािी मूती उभी रािते ती ‘मिावीर’ पदवी शोभणारा, ‘मंखली 
गोसाल’ या तत्कालीन श्रमणाचं्या आजीहवक पंथाच्या ‘तीथंकराला’ स्वतःच्या तपःसामथ्याने झाकून टाकून 
श्रमणाचं्या मोक्षमागावर प्रभतु्व हमळहवणारा ब्राह्मणकुलोत्पन्न ‘समणे भगव ंमिावीरे’ यािी.  
 

स्वतः मिावीराला आपण ब्राह्मण – कुलोत्पन्न आिोत व आपले वडील वदेसंपन्न असून आपण 
त्यािी पत्नी-ब्राह्मणी देवानंदा हििे ‘आत्मज’ आिोत यािी जाणीव िोती व ती माहिती त्याने आपला 
सवयश्रेष्ठ हशष्ट्य गणधर गौतम याला ‘समवसरणा’साठी केवलज्ञानी माणसािा सत्कार व प्रविन यासाठी – 
िोणाऱ्या समारंभात भर समाजात साहंगतली. अधमागधी जैन आगमातील ५ व ेअंग ‘व्र्ाख्र्ा प्रज्ञणि ’ या 
गं्रथाबद्दल जैनानंा अत्यतं आदर आिे म्िणून ते त्यािा उल्लेख ‘र्गिती सूत्र’ म्िणून करतात. त्यातील ९ व्या 
शताच्या (शतकाच्या) ३३ व्या उदे्दशकात िी संवादात्मक माहिती आली आिे. संवादािी पाश्वयभमूी अशी :-  
 

मिावीराला केवलज्ञान प्राप्त झाल्यावर तो हविार करीत (पदयात्रा करीत) आपले जतमग्राम ब्राह्मण 
– कंुडग्राम या हठकाणी येतो. सवय लोक त्यािे दशयनास जातात, तसेि ‘िारी वदेातं हनष्ट्णात असलेला’ 
ऋषभदत्त ब्राह्मण व त्यािी ब्राह्मणी पत्नी देवानंदा िेिी पहत-पत्नी जातात. मिावीरािे दशयन घेतात. आहण 
पुढील वणयन अधयमागधी आगमाच्या (भगवती सूत्राच्या) काव्यमय शब्दातं देतो.  
 

त्यानंतर त्या ब्राह्मणी देवानंदेला पातिा फुटला. हतिे डोळे आनंदाश्रूंनी भरून आले. आनंदाने हतिे 
शरीर भरून आले. िषामुळे शरीर प्रफुल्लीत झाल्यामुळे हतिी कंिुकी हवस्तीणय झाली. मेघवृष्टीने कदंबािे 
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झाड फुलानंी बिरून येते त्याप्रमाणे हतच्या सवांगावर रोमािं उभे राहिले; आहण श्रमण भगवान मिावीराला 
अहनहमष दृष्टीने सारखी पािात (देहमािी देहमािी) ती उभी िोती. 

  
भगवान गौतमाने श्रमण भगवान मिावीराला वदंन व नमस्कार करून हविारले,  

 

“भगवन, काय म्िणून िी देवानंदा ब्राह्मणी पातिा फुटून... रोमाहंित शरीर िोऊन देवानुहप्रयाला 
(भगवान मिावीराला) अहनहमष नजरेने पािात उभी राहिली आिे.” 
 

“गौतमा,” (असे सबंोधून) श्रमण भगवान मिावीर भगवान गौतमाला असे म्िणाला, “अशा रीतीने 
वणयन केलेली देिानंदा ब्राह्मिी खरोखर माझी आई आहे. मी देिानंदा ब्राह्मिीचा आत्मज आहे. म्िणून त्या 
देवानंदा ब्राह्मणीला त्या पूवीच्या पुत्रस्नेिाच्या पे्रमाने पातिा फुटला... व रोमाहंित शरीर झाले व ती मला 
अहनहमष दृष्टीने सारखी टक लावनू पािात आिे.[मूळ अधयमागधी सहंिता पुढीलप्रमाणे आिे :- 
 

 ४ तए णं सा देवाणंदा मािणी आगयपण्िाया, पप्पुयलोयणा, संवहरय-वलय-बािा, कंिुय-पहरस्क्खहत्तया, धारािय-
कलंबकं हपव समूसहवय रोम कूवा समणं भगवं मिावीरं अहणहमसाए हदट् ठीए देिमाणी हिट्ठहत । 
 

५ [प्रश्न] “भतें”। हत्त भगवं गोयमे समणं भगव ंमिावीरं वंदहत, णमंसहत, वंहदत्ता, णमंहसत्ता एव ंवयाहस – “कक णं भतें एसा 
देवाणंदा मािणी आगयपण्िया तं िेव जाव रोमकूवा देवाणुस्प्पयं अहणहमसाए हदट् ठीए देिमाणी २ हिट्ठहत?” 

 

[उत्तर] “गोयमाहद”! समणे भगवं मिावीरे भगवं गोयमं एवं वयासी –  
 

 “एवं खलु गोयमा ! देवाणंदा मािणी ममं अम्मगा, अिं णं देवाणंदाए मािणीए अत्तए ; तए णं सा देवाणंदा  
 मािणी तेणं पुव्व-पुत्त-हसणेि-रागेणं आगय-पण्िया, जाव समूसहवय-रोम-कूवा ममं आहणहमसाए  

हदट् ठीए देिमाणी२ हिट्ठइ” 

-श्रीमद भगवती सूत्र शत (क) ९, उदे्दशक ३३, पृ. १६४  
-रायितद्र-हजनागमसंग्रि आवृत्ती, गुजरात हवद्यापीठ, अिमदाबाद हव. सं. १९८५] 

 

भगवती सूत्राच्या १५ व्या शता (शतका) वरून या ब्राह्मण कुमाराने श्रमण-मागावर प्रभतु्व 
हमळहवण्यािे ठरहवले असे हदसते.त्यावळेी अजून गौतमबद्धािा उदय झाला नव्िता. त्यामुळे अनेक 
श्रमणमागांपैकी तत्कालीन मातयवर ठरलेल्या आजीहवक पंथािा तीथंकर ‘मंखली गोसाल’ यािे सिवासात 
सिा वष ेरािून मिावीराने कठोर तपस्या केली [अशोकाच्या ७ व्या स्तंभलेखात ‘बाभनेसु आजीहवकेसु’ असा ब्राह्मण 
आजीहवकािंा उल्लेख आिे त्यावरून तत्पूवी इ. स. पू. ६ व्या शतकातसुद्धा ब्राह्मण आजीहवक पंथ स्वीकारत असावेत असे वाटते.]. 
तपियेच्या पहिल्या वषी तो सिेल िोता, पण दुसऱ्या वषापासून तो गोसालाप्रमाणे हदगंबर झाला. या सिा 
वषात त्याने तो पंथ, त्यािे तत्त्वज्ञान व आिारपद्धती आत्मसात करून आपल्या आध्यास्त्मक सामथ्याने 
त्याला मागे सारले, व उरलेली सिा वष े एकट्ाने कडक तपिया करून ‘जंहभय-ग्रामा’ शजेारी 
‘उज्जवूाहलया’ (ऋजुपाहलका) नदीिे तीरावर [नंदलाल दे – मते िे स्थळ िाजारी बाग हजल्ह्यात येते. The 
Geographical Dictionary of Ancient and Mediaeval India P. 168 ] त्याला वयािे बेिाळीसाव े वषी केवलज्ञान 
झाले.  
 

या ब्राह्मण कुमाराने ‘समणे भगव ं मिावीरे’ यातील ‘श्रमण’ व ‘मिावीर’ या पदव्या (या दोन 
पदव्यातील आशय) हकती कठोर तपियेने हमळहवल्या त्या तपियेिे वणयन जैन आगमातील आिारागं 
सूत्रातील १ ला श्रुतस्कंध या प्रािीन हवभागातील ९ व्या ‘ओिाण-सुय’ (उपधान-श्रुत) या अध्ययनात आिे. 
या अध्ययनातील गाथा व हभक्षुगीता (भागवत ११.२३.३२.४२ िे श्लोक) यातील साम्य लक्षणीय आिे. 
भागवत ५.९ मधील जडभरत िा वैहदक मतानुयायी दाखवला असता तरी तो जैन तीथंकर ऋषभनाथ यािा 
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‘भरत’ नामक पुत्र आिे (व जैनमते या भरत राजावरून आपल्या देशाला भारत िे नाव पडले आिे). पण 
त्याने व मिावीराने जी हतहतक्षा दाखवली त्यात खूप साम्य आिे.  
 

आिारागं सूत्रातील मिावीराच्या तपियेच्या कालातील हतहतके्षिे वणयन पािा –  
 

“मिावीर लाढ देशात किडत असता त्याला अनेक उपसगांपासून त्रास झाला. तेथील लोक त्यािे 
अंगावर िात टाकत. ‘छू’ , ‘छू’ करून कुत्रयानंा त्यािे अगंावर सोडत. जर तो एखाद्या गावात हभके्षला गेला, 
तर लोक त्याला मारून िाकून देत. ते त्याला काठ्या, गुदे्द, भाल्यािे फाळ, मातीिी ढेकळे अथवा दगड 
मारीत. त्याच्यार धूळफेक करीत, उिलून आपटत, आसनावरून ढकलून देत. पण शरीरािरीिं ममता, 
आसक्ती सोडून महािीर आपपर्ा िंक्ष्र्ापासून च्रु्त झािंा नाही.  

[लाढेकि तस्सुवस्सग्गा बिवे जाणवया लूकससु । 
अि लूि-देहसए भत्ते कुकु्करा तत्थ किकससु हनवइंसु ॥ 
अप्पे जणे हनवारेइ लूसणए सुणए दसमाणे । 
छच्छुकाकरहत आिंसु समण ंकुकु्करा-दसतुं हत्त ॥ 
उव-सकंमंतमपहडन्न ंगामस्ततयस्म्म अप्पत्तं ।  
पहडहनक्खहमत्त ुलूकससु एयािो परं पलेहिहत्त ॥ 
ियुपुव्वो तत्थ दण्डेण अदुवा मुहट्ठणा अदु कुततफलेण । 
अदु लेलुणा कवालेण ितता, ितता ‘बिव’े कंहदसु ं॥ 
मंसाहण हछन्नपुु्व्वाहण उट्ठस्म्भया एगया कायं । 
परीसिाइं लंुकिसु अदुवा पंसुणा उवककरसु ॥ 
उच्चाहलय हनिणंसु अदुवा आसणाउ खलइंसु । 
वोसट्ठकाय पणयाऽसी दुक्ससिे भगवं अपहडन्नो ॥ 

 - आिारागं १.९ ]”  
  

 

शरीराहवषयी अनासक्ती बाणहवण्यासाठी, व ‘ब्रह्मज्ञान’,‘केवलज्ञान’ ककवा ‘बोहध’ प्राप्त करून 
घेण्यासाठी, कठोर तपिया करताना शीतोष्ट्ण-सुख-दुःखाहद दं्वदे्व स्स्थतप्रज्ञतेने सिन करण्यािे प्रयत्न 
भारतीय पहरव्राजक – मग ते वैहदक मतानुयायी, जैन वा बौद्ध असोत-करीत आले आिेत. ‘इहासने शुष्र्तु 
मे शरीरं त्िगस्स्र्थमासंं प्रिंर् ंच र्ातु’ अशी प्रहतज्ञा करून बुद्धाने बोहध-प्राप्तीसाठी बठैक मारली िोती असे 
‘बुद्धिहरता’त त्यािे वणयन केले आिे. वैहदक मतानुयायी हभक्षूंच्या हतहतके्षिा वर उल्लेख आलाि आिे.  
 

आिारागं सूत्राच्या वर उल्लेखलेल्या ‘उवधान सुया’त या ब्राह्मणकुमारािा कौतुकाने ‘मिावीर’ असा 
गौरवपूणय उल्लेख अनेकदा आला आिे. (पािा : ‘आिारागं प्रथमश्रुतस्कंध ९.१.१३, ९.२.१, ९.३.८, ९.३.१३ 
इ.) आहण या तपस्येने वणयन करून वरील ९ व्या अध्ययनाच्या प्रत्येक उपहवभागाच्या शवेटी’[आिारागं सूत्र 
९.१.२३, ९.२.१६, ९.३.१४, ९.४.१७ ]-  

 
एस णिही अिुक्कन्तो माहिेि मईमर्ा । 

 

‘मणतमान ब्राह्मिाने अशा रीतीने तपश्चर्ा केिंी’ असा उल्लेख आिे. भगवती सूत्रातील वरील 
(मिावीराने आपण ब्राह्मण – कुलोत्पन्न असल्यािा गौतम गणधराला केलेला खुलासा असलेले ) अवतरण 
व आिारागंाच्या या प्रािीन भागात त्यािा ‘मािण’ (ब्राह्मण) म्िणून केलेला उल्लखे यावरून जुतया जैन 
आगम गं्रथात त्याच्या ब्राह्मण्याहवषयी कोणीिी शकंा घेंतलेली हदसत नािी. त्या काळात उत्तरकालीन जैन 
गं्रथात आढळणारी ब्राह्मणाहंवषयीिी कटु भावना नव्िती. गौतम बुद्धािा मुख्य वारस, त्याच्या मिावस्त्रािा 
अहधकारी, मिाकश्यप ब्राह्मण िोता. तो गौतम बुद्धाच्या मिाप्रयाणािे वळेी त्यािेजवळ नव्िता. त्याच्या 
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इतर हशष्ट्यानंी गौतमाच्या देिाला आग्नी देण्यािा प्रयत्न केला पण हिता पेटली नािी. मिाकश्यपाने अग्नी 
देताि पेटली, असे पाली हतहपटकातं [दीघहनकाम-मिावग्ग-पहरहनब्बाणसुत्त § २५ मिाकस्सपत्थेरवत्थु  

-पृ. १२४ – २६ नालंदा आवृत्ती. ]  
म्िटले आिे. बदु्धािी रक्षा वाटून घेण्याबद्दल हनरहनराळ्या जमातीत झालेला तंटा ‘द्रोण’ या ब्राह्मणाने नीट 
वाटणी करून हमटहवला.[ वरील सुत्त § २६ सरीरधातुहवभजन – पृ. १२६ – २८  

श्रमण-ब्राह्मणािंा स्नेिसबंंधदशयक िा भाग मुळातून वािण्यासारखा आिे.] मिावीरािे सवयिे सवयअकरा गणधर अथवा 
प्रमुख हशष्ट्य उच्च कुलोत्पन्न ब्राह्मण िोते. व मिावीराच्या प्रविनािंा संग्रि (अलीकडील भाषेत ‘संपादन’) 
त्यानंी केला. त्यापैकी सुधमा या पािव्या गणधराने सपंादन केलेला संग्रि म्िणजे आजिा जैन आगम. त्या 
काळच्या कल्पनेप्रमाणे हजन व बुद्ध िे क्षहत्रय ककवा ब्राह्मण कुळात जतम घेतात. ‘हजन िा क्षहत्रय कुळाति 
जतम पावतो, ब्राह्मण घराण्यात नािी’ िी समजूत इ.स.च्या ६ व्या शतकात वलभी येथे भरलेल्या शवेटच्या 
वािनेसाठी व आगमािे लेखन करण्यासाठी जमलेल्या जैन श्रमणािंी व पंहडतािंी नव्िती. नािीतर त्यानंी 
‘आपण ब्राह्मणी देवानंदेिे आत्मज आिोत’ िे मिावीरािे विन ककबिुना तो प्रसंग गाळला असता. हि. श. 
च्या ६ व्या शतकाच्या पूवी िोऊन गेलेल्या ‘प्रविनसार’ कार कंुदकंुदािायांनी वदे ककवा ब्राह्मण याचं्याबद्दल 
कनदा नालस्तीिा एकसुद्धा शब्द हलहिलेला नािी.  
 

मध्ययुगीन भारतात जाहत-संस्था दृढमलू झाल्यावर आहण जैन व ब्राह्मण याचं्यामध्ये वैमनस्य 
हनमाण झाल्यावर, मिावीराला क्षहत्रयकुलोत्पन्न ठरहवण्यासाठी व हजन िा क्षहत्रयकुलाति जतम घेतो िी 
कल्पना दृढमलू करण्यासाठी मिावीराच्या गभय-संक्रमणािी कथा हनमाण झाली व मिावीरािा 
‘मािण’(ब्राह्मण) िा उल्लखे ‘मा िण’ (मारू नकोस) असा ‘अकिसेवर भर देणारा आिायय’ अशी लौहकक 
व्युत्पत्ती (Popular etymology) माडंण्यात आली. अकिसेिा केवळ मिावीराने ककवा जैनानंी प्रिार केला 
असे नािी. वदेमतानुयायी ब्राह्मणानंी उपहनषत्कालापासून यज्ञसंस्थेला हवरोध केला आिे. उदािरणाथय 
मुण्डकोपहनषदामध्ये [मुंडक १.२.७] ससंारातून उत्तीणय िोण्यास ‘यज्ञ’ िी नाव ‘अदृढ’ आिे असे (प्िंिा हे्यते 
अदृढा र्ज्ञरूपााः ।) म्िटले आिे.  
 

पतंजलीने योगसूत्रात [योगसूत्र-साधतापद २९.३०] अकिसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मियय व अपहरग्रि –की 
ज्यानंा जैन पिंमिाव्रते म्िणतात – तो ‘यम’ नामक अष्टागं योगािा मलूभतू भाग ‘पाया’ मानून, या पाि 
व्रताचं्या समुदायाला ‘मिाव्रत’ असेि नाव हदले आिे.[पातंजिं र्ोगसूत्र – साधनापाद – ३१: िी व्रते जाहत, देश, काल व 
समय याचं्यासबंंधी हविार न करता अखंड िालली पाहिजेत यावर पतंजलीिा कटाक्ष आिे.]  
 

‘यज्ञस्तंभासाठी झाडे तोडून, पशूनंा मारून, रक्तािा हिखल केल्यामुळे जर स्वगात जाता येत 
असेल तर नरकािा मागय (दुसरा) कोणता, [र्ूपांणछित्िा पशून् हत्िा कृत्िा रुणधरकदयमम् । र्णद िा गम्र्ते स्िगं नरकं केन गम्र्ते 

॥] िे जैनं गं्रथकारािें आवडते विन व युहक्तवाद मूळिा माठरािा आिे व माठर िा साखं्य िोता.  
 

जैन व ब्राह्मणी धमय यातं आढळणारे साम्य िी जैन धमातून ककवा श्रमणापंासून वैहदकधमाने केलेली 
उिल, असे ज्यानंा म्िणावयािे असेल त्याचं्यासाठी िी ििा नािी. इहजप्त, ग्रीस, रोम येथील प्रािीन 
समाजाप्रमाणे भारतात धमयसते्तला मान िोता, पण तो मान जतमावर नसून कतयव्य पालनावर िोता. सत्य, 
ज्ञान, अद्रोि, घृणा, तप िी लक्षणे ज्यािे हठकाणी आिेत तो ब्राह्मण. शूद्रामध्ये जर िी लक्षणे असतील व 
ब्राह्मणात नसतील तर तो (सद गुणी शदू्र) शदू्र नव्िे व (गुणहविीन ब्राह्मण) ब्राह्मण नव्िे, असे मिाभारतात 
म्िटले आिे. [सत्र्ं ज्ञानमर्थाद्रोह आनृ शंस्र्ं त्रपा घिृा । 

तपश्च दृछर्ते र्त्र स ब्राह्मि इणत स्मृताः ॥ 

शूदे्र चैतद् र्िेल्लक्ष्म णद्वजे तच्च न णिद्यते । 

न िै शूद्रो र्िेच्िूद्रो ब्राह्मिो न च ब्राह्मिाः ॥ 
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- म. र्ा. शास्न्त १८९. ४ ि ८ ] 
 

िृद्ध गौतम स्मृतीत (पृष्ठ ६३२)म्िटले आिे : ‘िे राजा, जात पूज्य नसून, गुण कल्याणकारक 
आिेत. िाडंाळ जर सद वतयनी असेल तर देव त्याला ब्राह्मण मानतात.[न जाणताः पूज्र्ते राजन् गुिााः कपर्ािकारकााः । 

चण्डािंमणप िृत्तस्रं्थ तं देिा ब्राह्मिं णिदुाः ॥ ] गौतमबदु्धािे मनात ककवा प्रािीन पाली गं्रथात ब्राह्मणदे्वष नािी. 
दीघहनकायातील सोनदंडसुत्तात (१.४) जो हवद्वान ज्ञान व िाहरत्रयसपंन्न आिे, ज्याला िार आययसत्यािें 
ज्ञान आिे व अियतावस्थेत जो हनवाणपदी प्राप्त िोतो तोि खरा ब्राह्मण आिे’ [अहधक ििेसाठी दीघणनकार् (१ 
सीिंक्खन्धिग्गो) सोणदण्डसुत्तातील ३ § ब्राह्मि-पञ्ञापकाङगाा् णन (ब्राह्मण – प्रज्ञापकाङगाु् हन) – पृ. १०३ – १०६ व पुढे  

- नालंदा आवृत्ती] असे म्िटले आिे. संयुक्त हनकायातील ‘ब्राह्मण - संयुत्त’ [सयुंत्त णनकार् (१ सगार्थिग्ग) ७ 

ब्राह्मिसरुं्त्त - पृ. १६० – १८४, नालंदा.] इहत- वुत्तका [इणतकुत्तक – पृ. २५१ – २५६ नालंदा.] मधील ितुक्कहनकायातील 
ब्राह्मणहवषयक (१, ४, ५, ७ इ.) सुते्त ककवा धम्मपदातील ब्राह्मणवगय [धम्मपद – २६ ब्राह्मििग्गो – पृ. ५३ – ५७, 
नालंदा.  कंसातील आकडे गाथािें आिेत.] पािता प्रािीन बौद्ध लेखकासंमोर ब्राह्मण म्िणजे एक आदशय, आदरणीय 
व्यक्ती अशी प्रहतमा येत असे. [It is clear that the word “Brahmin” in the opinion of the early Buddhists conveyed to the 
minds of the people an exalted meaning, a connotation of real veneration and respect.  

Rhys Davids : The Dialogues of the Buddha II] उदािरणाथय धम्मपदातील गाथातं ब्राह्मण्यामध्ये पढुील 
हवशषेणे ककवा गुण अपेहक्षलेले आिेत : क्षाहंत (३९९), शातं, दातत (४००), अहलप्त (४०१), मेधावी (४०३), 
दं्वद्वातीत (४०७), सत्य पण हप्रय बोलणारा (४०८), हनहरच्छ (४१०), संसारातीत (४१४, ४१७)पण ब्राह्मण्य 
जटा, गोत्र ककवा जतम यावर अवलंबून नािी ( ३९३).  
 

जैन आगमातील जुतया गं्रथातूंन ब्राह्मणाहंवषयी आदरबदु्धी हदसून येते. उदा. शतावधानी पहंडत 
धीरजलालजी शिा यानंी जैन आगमातून हनवडलेली विने “श्री. मिावीर विनामृतम्” पािता, 
ब्राह्मण्याहवषयी बौद्धाप्रमाणे जैनसुद्धा आदरयुक्त बोलतात असे आढळते.[प्रकाशक : नरेंद्रकुमार डी. शाि – 
श्रीमिावीरविनामृत प्रिार सहमती, मुंबई १९६७, पृ. १७८ – १८२,] उदा -  
  

जहा पोम्मं जिें जार् ंनोिणिंप्पइ िाणरिा । 
एिं अणिंत्त ंकामेलह तं िर् ंबूम माहिं ॥ ८ ॥ 

 
ज्याप्रमाणे पाण्यात उत्पन्न झालेले कमल पाण्याने हलप्त िोत नािी, त्याप्रमाणे जो कामापासून 

अहलप्त असतो त्याला आम्िी ब्राह्मण म्िणतो.  
 

सव्िकम्मणिणिम्मुकं्क तं िर् ंबूम माहिं ॥ १४ ॥ 
 

सवय कमापासून हवमुक्त असलेल्याला आम्िी ब्राह्मण म्िणतो.  
 
डोके मंुडन केल्याने श्रमण िोत नािी, ओंकार (जपून) ब्राह्मण िोत नािी  [न णि मंुणडएि समिो, न 

ओंकारेि बंर्िो ॥ १ ॥]... मनुष्ट्य स्वतःच्या कमाने ब्राह्मण, क्षहत्रय, वैश्य व शूद्र िोतो. [ कम्मुिा बंर्िो होइ कम्मुिा होइ 
खणत्तओ । 

िइसो कम्मुिा होइ, सुद्दो हिइ कम्मुिा ॥ १३॥] 
 

उत्तराध्ययन सूत्राच्या २५ व्या अध्ययनामध्ये ब्राह्मण्याहवषयीिा आदरयुक्त दृहष्टकोन स्पष्ट आिे. िी 
हवशाल दृष्टी ब्राह्मण, बौद्ध, व जैन गं्रथकार प्रारंभीच्या काळात व्यक्त करतात. त्यािे कारण आज ज्याप्रमाणे 
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(१) वशंपरंपरा, (२) हववािबंधने, (३) व्यवसाय – हनबधं, (४) खाद्यपेयहनयमन व (५) उच्चनीि भावना 
ह्या ज्या जाहतहवषयक अभेद्य कल्पना रूढ झाल्या [P. V. Kane : History of Dharma S’astra Vol. I, Ch. 2, p 23 (Old 

Edt.)] आिेत त्याप्रमाणे त्याकाळी रूढ नव्ित्या.[“ We are entirely unwarranted in supposing the (caste) system, as it 
now exists, to have been in existence also at the time when Buddhism arose in the valley of the Ganges… And it is also clear that 
no one of these divisions (VARNAS) was a caste. There was neither connubism nor commensuality between all the members of 
one VARNA nor was there a governing council for each…there were insensible gradatins within the four classes and the boundary 
between them was both variable and undefined.” 
  B. C. Law: History of Pali Literature, Vol. I pp. 87-88.]  
 

आगमोत्तरकालीन गं्रथात मिावीराच्या जीवनाहवषयीच्या अनेक नवीव गोष्टी रूढ झाल्या. 
उदािरणाथय : मिावीराच्या नातेवाईकािंी नाव,े मिावीरािे लग्न व त्याला झालेली मुलगी व जमाली िा  
जावई इ. मिावीरानंतर बऱ्याि काळाने जैन व ब्राह्मण याचं्यात वैमनस्य हनमाण झाले असाव,े व बौद्ध 
गं्रथकारानंी ब्राह्मणाहंवषयी कधीिी न वापरलेला, ‘हधग जाहत’ (प्रा. हधज्जाइ) िा अपशब्द जैन गं्रथकार 
ब्राह्मणाहंवषयी वापरू लागले. 

[Frequently the term dhijjai “Condemned catse” is used for them (Brahmanas) contemptuously. 
     - J.C.Jain: Life in Ancient India, p.140.]  

त्यामुळे जैनािंी पंिाईत अशी झाली की, ब्राह्मण कुलोत्पन्न मिावीरािी काय व्यवस्था करावयािी. त्यामुळे 
तीथंकर िा क्षहत्रय कुलोत्पन्न असतो असा संकेत रूढ केला गेला. पण भगवतीसूत्रात मिावीराने ‘ब्राह्मणी 
देवानंदा माझी माता आिे’ (९.३३) असे आपल्या श्रेष्ठ गणधराला, गौतम इंद्रभतीला, साहंगतले ते खोटे कसे 
म्िणायिे? त्यामुळे मिावीर प्रथम ब्राह्मणी देवानंदेच्या गभात िोता पण नंतर ८२ हदवसानंी िहरणेगमेषी या 
देवाने (शक्रदूताने) त्याला देवानंदेच्या पोटातून काढून हत्रशला या क्षहत्रय स्त्रीिे गभाशयात ठेवले अशी 
समजूत रूढ केली गेली. याला ते ‘गभय – संक्रमण’ म्िणतात. आधुहनक जैन पहंडतािंा या कथेवर हवश्वास 
नािी. या कथेबद्दलच्या शकंा ते अत्यंत सौजतयपूणय शब्दातं माडंतात त्या अशा –  

 
 (१) शरीरशास्त्रदृष्ट्ट्ा असे गभयसंक्रमण िोणे शक्य आिे का?ं 
 
(२) भागवतामध्ये देवकीिा गभय (भावी बलसाम) रोहिणीच्या गभाशयात संक्रातं झाला िी कथा 

शरीरशास्त्रदृष्ट्ट्ा खरी कशावरून? 
 
(३) वादासाठी देवकीिा गभय रोहिणीच्या गभाशयात संक्रातं झाला अशी कल्पना केली तरी रोहिणी 

िी वसुदेवािी हववाहित पत्नी िोती.  
 
(जैन लेखकाने आपल्या मनातील बोि यापेक्षा अहधक स्पष्ट कशी करायिी?) 

 

गभयसंक्रमणािी कल्पना ब्राह्मणी गं्रथाप्रमाणे जैन आगमात आिे. भगवतीसूत्र शत ५ उदे्दश ४ मध्ये 
गौतम गणधराने ‘शक्रदूत िहरणेगमेषी देवािे अंगी गभयसंक्रमणािे सामथ्यय असते काय’ असे मिावीराला 
हविारले असता मिावीराने ‘असे सामथ्यय असते’ म्िणून साहंगतले. पण मिावीराच्या बाबतीत गभयसंक्रमण 
झाले अशी कथा त्याकाळी रूढ असती तर ‘तुमच्याकडे टक लावनू पािणारी बाई कोण?’ असे हनभीडपणे 
मिावीराला हविारणाऱ्या गौतमाने, “तुमच्या बाबतीत गभयसंक्रमण झाले काय” असे स्पष्ट हविारले असते. 
पण त्याने तसे हविारले नािी व मिावीराने “देवानंदा ब्राह्मणी िी आपली गभयसंक्रमणापूवीिी माता” ककवा 
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अशा स्वरूपािे आपले गभयसंक्रमण झाल्यािे शब्द उच्चारले असते. पण तसे मिावीराने दूरातवयानेसुद्धा 
सुिवले नािी. उलट तो आपि देिानंदेचा ‘आत्मज’, ‘प्रसूणत होऊन झािेंिंा मुिंगा आहोत’ असे सागंतो. 
 

िी आगमातील स्पष्टोक्ती लक्षात घेऊन पढेु िे जैन लेखक हविारतात की जर आपण िोऊन 
एखाद्या तीथंकराने ब्राह्मण माता स्वीकारली तर त्या अनंत वीययसंपन्न तीथंकराला सक्तीने मातातंर 
करायला लावण्यािे सामथ्यय त्या हबिाऱ्या शक्रदूताला असते काय? 

 
अिमदाबादच्या एल.डी.इस्तस्टट् यटू ऑफ इण्डॉलॉजीिे भतूपूवय सिंालक डॉ. दलसुख 

मालवणीया, बनारस किदु युहनव्िर्धसटीतील प्रा. डॉ. गोकुलिदं्र इ. जैन हवद्वान िे ऐहतिाहसक सत्य हनवदेन 
करून िा गैरसमज दूर करण्यािा प्रयत्न करीत आिेत. कालाततराने तो इहतिास बिुजन समाजापयंत 
पोिनू त्यािी िी समजूत हनवळेल. 

 
जाताजाता परवा झालेल्या मिावीर-हनवाण-मिोत्सवािे हनहमत्ताने प्रहसद्ध झालेल्या एका 

हलखाणात मिावीर िा हसद्धाथाला देवानंद या त्याच्या ब्राह्मण पत्नीपासून झाला(त्याअथी तो ब्राह्मणकुमार 
नािी) असा खुलासा करणारा मजकूर आिे. त्याहवषयी मला एवढेि म्िणावयािे आिे की जैन आगमामध्ये 
या मताला कािीिी आधार नािी. मिावीराला क्षहत्रयकुमार ठरहवण्याहवषयी केलेल्या या आधुहनक 
धडपडीने गंुता वाढतो तो असा –  

 
वादासाठी क्षहत्रय हसद्धाथाला हत्रशला (क्षहत्रय) व देवानंदा (ब्राह्मण) अशा दोन पत्तया िोत्या असे 

मानले तर (१) मिावीर िा प्रहतलोम हववािािी सतंती ठरते. तीथंकर प्रहतलोम हववािापासून िोतो असे 
जैन परंपरा (श्वतेाबंर व हदगबंर) मानत नािी.  

 
 (२) ब्राह्मण माता व क्षहत्रय हपता यापासून झालेली संतती क्षहत्रयिी नसते व ब्राह्मणिी नसते. त्या 

संततीला ‘सूत’ म्िणतात. [क्षणत्रर्ाद् णिप्रकन्र्ार्ां सूतो र्िणत जाणतताः । 
-मनु १०.११] 

जैन तीथंकर ‘सूत’ असतो असे माझ्या माहितीप्रमाणे हदगबंर वा श्वेताबंर परंपरेत मानत नािीत.  
 

मित्त्वािा मुद्दा असा की आपण आजिे आपले पूवयग्रि जुतया काळावर लादू नयेत व पूवयग्रिरहित 
दृष्टीने आम्िी त्या उदात्त श्रमण मागािी तत्त्वप्रणाली, आिार व हविार याबद्दल अहधक आत्मीयतेने माहिती 
घ्यावी.  

 

जैन हनरीश्वरवादी व अवतारकल्पना न मानणारे म्िणनू नास्स्तक िा जैनेतरािंा पूवयग्रि बरोबर नािी 
(पुढे हदलेली सैद्धाहंतक भहूमका पिा). अवतारकल्पना तकय शास्त्रािे कसोटीस उतरणारी नािी म्िणनू 
जैनानंी हतिा स्वीकार केला नािी इतकेि. पण पूवयकमािी सवय जबाबदारी स्वीकारून, स्वतःच्या कतृयत्वाने 
नवीन कमयमलािी भर पडू न देता, साठलेला कमयमल झाडून, मोक्ष हमळहवणारा िा पौरुषप्रधान धमय आिे. 
नैहतक दृष्टीने तो सुंदर धमय आिे. भगवद गीतेत ककवा पातंजल योगसूत्रातं साहंगतलेली व्रते – अकिसा, 
सत्य, अस्तेय, ब्रह्मियय व अपहरग्रि जैनगृिस्थ-धमीयानंी (श्रावक-श्राहवकानंी) अल्प प्रमाणात ‘अणुव्रते’ 
म्िणून पाळावीत व यहतव्रत घेतलेल्या साधू-साध्वीनी त्यािें आत्यहंतक कठोर पालन कराव.े जगात कुणी 
कुणािे नसते, आपण एकटे येतो व एकटेि जातो. इ. वैराग्य भावना बाणहवण्यािा प्रयत्न करावा वगैरे 
हशकहवणारा धमय तथाकहथत “ब्राह्मणी” धमाला हकतीतरी जवळिा आिे. जैन वदे मानत नािीत. पण 
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उपहनषद गं्रथातून ककवा भगवद गीतेत “तै्रगुण्र् –णिषर्ा िेदा णनसै्त्रगुण्र्ो र्िाजुयन ।” असे म्िटलेि आिे. 
आहण किदू ककवा ब्राह्मणी ककवा बौद्ध धमाप्रमाणे ‘मोक्ष’ िा सवयश्रेष्ठ पुरुषाथय जैन, बौद्ध, ब्राह्मणी (किदू) या 
हततिी भारतीय धमांनी मानलेला आिे आहण मोक्ष म्िणजे अपुनभयव (पनुः जतमाला न येणे) ककवा 
अपुनरावृत्ती िी संकल्पना सवानाि मातय आिे. हवशषे म्िणजे जैन धमय अहधक कणखर आिे. अनाहद 
कालापासून िालत आलेल्या कमयबधंािे आव्िान स्वतःिे सामथ्यावर स्वीकारून नवीन कमािी – 
कमयपुद गलािंी भर आत्मप्रदेशावर िोऊ न देता (संवर) आपल्या तपियेच्या जोरावर ती झाडून साफ करणे 
(हनजयरा) व मोक्षप्राप्ती करून घेणे िे ध्येय त्या धमाने आपल्या अनुयायासंमोर ठेवले आिे. त्यात देवाशी वा 
कुणाशी लािारी वा िापलुसी नािी. असा हनष्ट्काम कमािा पुरस्कार करून, स्वतःच्या सामथ्याने 
संसारसागरातून पार िोण्यािा मागय मिावीराने साहंगतलेला आिे आहण या मागािे जे ‘प्रविन’ आिे त्यािे 
सार प्रस्तुत गं्रथात आिे.  
 

प्रविनसारािे कते क्वण्डकंुद ककवा कोण्डकंुद (िंद्रहगरी हशलालेखातील ‘कौण्डकंुद’) पद मनंदी िे 
हदगंबर जैन समाजातील श्रषे्ठ सत्पुरुष व गं्रथकार आिेत. हदगंबर जैनातं त्यानंा तीथंकर मिावीर व सवय 
ज्येष्ठ गणधर गौतम यािें खालोखाल मान आिे. दाहक्षणात्य हदगबंर जैनाचं्या िार संघापंैकी तीन संघ, 
आपण कंुदकंुदाचं्या परंपरेतील (कंुदकंुतदातवय) आिोत, असे अहभमानपूवयक नमदू करतात व त्याचं्या 
‘पंञ्चास्स्तकाय’, ‘प्रविनसार’ आहण ‘समयसार’ या गं्रथत्रयीला उपहनषदे, भगवद गीता व ब्रह्मसूते्र या 
प्रस्थानत्रयीला ब्राह्मण धमानुयायी मानतात त्याप्रमाणे ते प्रमाणभतू मानतात. पण त्या हनरिंकारी 
सत्पुरुषाने स्वतःबद्दल कमालीिे मौन पाळले आिे. िी भारतीय परंपरा आिे. पण त्यामुळे त्यािंा काळ 
ठरहवणे अवघड झाले आिे. त्याचं्या काळाहवषयी जैन परंपरासुद्धा दोन आिेत. एक त्यानंा हिस्तशकािे १ 
ल्या शतकात झाल्यािे मानते व दुसरी त्यांना हिस्तशकािे ४ थ्या शतकात हनहित करते. कंुद-कंुदा-
हवषयीिे संशोधन बाल्यावस्थेत असून त्यािेंहवषयी अहधक संशोधन िोणे जरूर आिे िे डॉ. उपाध्यािें मत 
(प्रविनसार-प्रस्तावना-पृ. १२२-१९६४) आजिी खरे आिे. प्रा. िक्रवती, डॉ. उपाध्ये, डॉ. ज्योहतप्रसाद 
जैन [The Jain sources of the History of Ancient India (मुतशीराम मनोिरलाल-१९६४)-पृ.१२३-२५.] इ. जैन गं्रथकार त्यानंा 
हिस्तशकािे प्रारंभी मानतात, पण परीक्षणातंी ती समजूत हटकत नािी. प्रविन-सारातील अतंगयत 
प्रमाणावरून, जेव्िा श्वतेाबंर-हदगंबर हवभागणी पक्की झाली, त्यानंतर िा गं्रथ हलहिला गेला असे हदसते. 
उमास्वाती ककवा हदगंबरमते उमास्वामी या गं्रथकाराच्या ‘तत्त्वाथय-सूत्रा’ वर श्वेताबंर व हदगंबर या दोतिी 
सापं्रदाहयकानंी आपापल्या सापं्रदाहयक मतानुरूप टीका हलहिल्या. यािा अथय ‘तत्त्वाथयसूत्र’ दोतिी 
संप्रदायानंा मातय आिे व त्या गं्रथािेवळेी जैन समाजािी श्वेताबंर-हदगंबर अशी हवभागणी पक्की झाली 
नव्िती. पण कंुदकंुदािायांिे गं्रथावंर श्वतेाबंरानंी टीका हलहिल्या नािीत.त्यामुळे तत्त्वाथयसूत्रानंतर 
प्रविनसार वगैरे कंुदकंुद-साहित्य हनमाण झाले असे मानल्यास फारसे िकू ठरणार नािी. प्रविनसारामध्ये 
जैन तत्त्वज्ञान व यहतमागय असल्यामुळे त्यात समाजस्स्थतीिे वणयन नािी. जे आिे ते जैन श्रमण-संघािें. 
संघप्रमुखाला गणी म्िणत. श्रमणसंघात िार भेद िोते. कंुदकंुद त्याला ‘िातुवयण्यय’ (चादुव्िण्ि ३.४९) 
म्िणतात. संघात दोन प्रमुख असत. एक संघात प्रवशे देणारा (प्रव्रज्या-दायक) व दुसरा संघात हशस्त 
ठेवणारा (हनयापक). श्रमणानंा सामातय लोकातं हमसळण्यािी, गप्पा मारण्यािी बंदी िोती. जर श्रमणबधूं 
आजारी असेल तर त्यािे औषधपाण्यासाठी आवश्यक तेवढे इतरेजनाशंी बोलण्यास परवानगी असे. त्याने 
आपल्या बरोबरीच्या ककवा आपल्यािून वरच्या दजाच्या श्रमणाशी सिवास ठेवावयािा. इ.जैन श्रमण-
संघाबद्दल आलेल्या वरील त्रोटक माहितीवरून कालहनहिती करणे अवघड आिे. कंुदकंुदाचं्या 
काळाहवषयीच्या दोन जैन परंपरांपैकी कंुदकंुदानंा हिस्ताब्दाच्या सुरवातीस स्थान देणारी परंपरा अहसद्ध 
आिे. माझ्यादृष्टीने कंुदकंुदानंा हि. श. ४ थ्या शतकात मानणारी दुसरी जैन परंपरा (नवीन हनियात्मक 
पुरावा हमळेपयंत) अहधक ग्राह्य हदसते. पण या बाबतीत अहधक संशोधन िोण्यािी आवश्यकता आिे. 
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कंुदकंुदािायांच्या गं्रथापंैकी त्यािें सुप्रहसद्ध गं्रथत्रय-पञ्चास्स्तकार्, प्रिचनसार व समर्सार ज्यानंा 
‘नाटकत्रय’ ककवा ‘प्राभतृत्रय’ म्िणतात ते मी टीकासंि वािले. कंुदकंुदािें उरलेले साहित्य मला उपलब्ध 
न झाल्यामुळे त्यािंी संहक्षप्त माहिती डॉ. उपाध्याचं्या प्रविनसाराच्या प्रस्तावनेवरून घेतली. त्यापैकी 
‘पञ्चास्स्तकार्’ या गं्रथािे सपूंणय नाव ‘पंचस्त्र्थर्-संगहसुत्त’ असे आिे व त्यािा अथय ‘पंिास्स्तकायहवषयक 
गाथािंा संग्रि असणारा सूत्र-गं्रथ’. त्यातील कािी गाथा पूवयपरंपरेने िालत आलेल्या व कािी 
कंुदकंुदहवरहित आिेत. कंठगत हवद्या असलेल्या काळात असे परंपरागत व स्वकृत गाथािें अभाहवतपणे 
हमश्रण िोणे अपहरिायय आिे. पतंजलीच्या गद्य असलेल्या मिाभाष्ट्यातसुद्धा अनेक श्लोक, श्लोकाधे व 
श्लोकपदे आढळतात. ती अथात पूवयसूरींिी अवतरणे आत्मसात झाल्यामुळे आली आिेत. ‘पंचास्स्तकार्’ िा 
सगं्रािक स्वरूपािा गं्रथ आिे, पण त्यामुळे त्याला ककवा त्या गं्रथकारानंा कमी लेखणे अज्ञानािे ठरेल. 
त्यातील हवषयहवविेनातील हवस्कहळतपणा त्याच्या सगं्रािक-स्वरूपामुळे आला असावा. या परंपरागत 
गाथा विेून काढणे अवघड आिे. पण पंचास्स्तकार् व प्रिचनसार यामंधील समान गाथा (यािंी संख्या 
उपेक्षणीय नािी) या बिुधा परंपरागत असाव्यात अशी माझी समजूत आिे. या परंपरागत गाथा 
कंुदकंुदािायांना पाठ येत असल्यामुळे अभाहवतपणे ‘प्रिचनसारात’ आल्या असाव्यात असे मी 
मानतो.पंचास्स्तकार् िा तीन प्रकरणािंा एकहत्रत केलेला गं्रथ असल्यामुळे त्या गं्रथात हवस्कहळतपणा 
आला असावा िा हनष्ट्कषय सवांना पटेल असे वाटते.  
  

‘समर्सार’ िा कंुदकंुदािायांिा सवोत्कृष्ट गं्रथ आिे. अमृतिंद्र या टीकाकाराने ‘पूवयरंग’, ‘अंक’ व 
‘हनष्ट्क्रातं’ असे नाटकात येणारे शब्द वापरून िे ‘नाटक’ असण्यािा आभास हनमाण केला आिे पण 
कंुदकंुदानंी त्याला ‘समर्-प्रारृ्त’ म्िटले आिे. व जयसेन या टीकाकाराने समयसारािे हवभागानंा 
अमृतिंद्राप्रमाणे ‘अंक’ न म्िणता ‘अहधकार’ म्िटले आिे यावरून तो गं्रथ ‘नाटक’ नािी िे हवविेन पटेल 
असे वाटते. 
 

प्रस्तुत गं्रथ दोन प्रकाराचं्या वािकवगांसाठी आिे: (१) प्रविनसाराच्या-संहितेिा व एतद हवषयक 
प्रश्नािंा सखोल अभ्यास करू इस्च्छणारे व (२) कंुदकंुद व प्रविनसार याचं्या सामातय माहितीवर संतुष्ट 
िोणारे. यापंैकी दुसऱ्या वगाच्या वािकासंाठी प्रविनसारािा तपशीलवार साराशं हदला आिे तो व 
प्रविनसारािे दुसऱ्या भागातील भाषातंर वािून आपण पहिल्या वगातील वािक व्िाव े असे वाटल्यास 
अहधक बरे. 

 
प्रविनसार िा मोक्षमागािे हवविेन करणारा गं्रथ असल्यामुळे त्यातील सैद्धाहंतक भहूमका समजून 

घेण्यासाठी जैनाचं्या मोक्ष ककवा हनवाण, कमयबंध, आत्मा, ईश्वर, अनात्मा (ककवा अजीव द्रव्ये) अनेकातं-
वाद इ. सकंल्पनािंी स्पष्ट कल्पना असणे जरूर आिे. याि संकल्पना ब्राह्मणी व बौद्ध-धमात कशा 
स्वरूपाच्या आिेत िे लक्षात घेतल्याखेरीज जैन संकल्पनािें वैहशष्ट्ट् ध्यानात येणार नािी. माझ्या प्रस्तुत 
लेखनात, ‘ब्राह्मणी’ िा शब्द Brahmanism या संजे्ञिा पयाय म्िणनू योजला आिे. त्यात 
ब्राह्मणजाहतहवषयक अहभप्राय वा संबंध कािीिी नािी. आहण युरोपीय लेखकानंी त्याि अथी ती संज्ञा 
वापरली आिे. ‘वदे प्रामाण्यवादी ककवा वदेावंर श्रद्धा असणारे’ अशी संज्ञा रूढ नािी म्िणून ती वापरली 
नािी.त्यामुळे या गं्रथातील ‘ब्राह्मणी’ िी संज्ञा वदेश्रद्ध समाज ककवा ससं्कृती वा सकंल्पना दाखवते. 

 
ब्राह्मणी, जैन व बौद्ध या मतातंील समान असणाऱ्या सकंल्पनािंा तौलहनक अभ्यास करताना या 

संकल्पनामंध्ये पुष्ट्कळि साम्य आिे असे आढळते. हवद्वत्सकेंत असा आिे की ब्राह्मण व श्रमण याचं्या 
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संकल्पनातं साम्य ककवा ऐक्य आढळले की ब्राह्मणी गं्रथात श्रमणापंासून घेतलेली ती उसनवारी आिे असे 
म्िणायिे व संकल्पनािंी वाितूक एकतफी म्िणजे श्रमणाकंडून ब्राह्मणी धमाकडे झाली असे मानायिे! 
कारण कसधुसंस्कृतीच्या उत्खननात ध्यानस्थ मूती आढळल्या व श्रमणधमात योगमागाला स्थान आिे 
त्याअथी श्रमणधमय कसधुसंस्कृतीकालीन, वदेपूवय, ब्राह्मणी धमयपूवय आिे व ज्याअथी तो ब्राह्मणी धमापेक्षा जुना 
धमय आिे त्याअथी ब्राह्मणी धमाने या संकल्पनािंी उसनवारी केली असली पाहिजे! या हवद्वान लोकाचं्या 
सुदैवाने कसधु हलपी उलगडली गेली नसल्यामुळे [डॉ. एस. आर. राव यानी िी हलपी व भाषा भारत-युरोपीय असल्यािे आता 
हसद्ध केले आिे. ‘‘Deciphering the Indus script’’ िा seminar on writing systems with special reference to Indus script (15–18 March 
1982) Deccan College Pune यामध्ये वािलेला हनबंध व त्यातील सदंभािे आधारे. डॉ. राव यािें कसधु ससं्कृतीहवषयीिे सशंोधन हवद्वतमातय आिे] 
असा फड मारण्यािा प्रयत्न िोतो. पण योगोपासक मतूी सापडल्यावर कसधु ससं्कृतीत योगोपासना असावी 
िा तकय  बरोबर आिे. योगोपासना श्रमण व ब्राह्मण या दोतिी धमात आिे. तेव्िा कसधू ससं्कृतीवर फक्त 
श्रमणािंा वारसा िक्क कसा? आहण कसधू संस्कृतीत ध्यानस्थ मूतीबरोबर हशवकलगे सापडतात. म्िणजे श्रमण 
धमय कलगोपासकिी िोता ककवा असला पाहिजे असे मानायिे काय? अधयमागधी व पाली या दोतिी आगमातं 
मला कलगपूजेिा पुरस्कार नव्िे तत्संबधंी ििासुद्धा मिावीराने ककवा बदु्धाने केलेली आढळली नािी. 
त्याअथी त्या दोतिी श्रमण धमयगुरंूना कलगपूजेिी माहिती नसावी. मग कसधू-संस्कृती श्रमण धमीयािंी 
कशावरून? कलगायत मताने कसधू-संस्कृतीवर वारसा साहंगतला तर योग,कलगपूजा इ. त्यािंा प्रिहलत 
धमामध्ये असल्यामुळे लसधू णिंपीचा उिंगडा होईपरं्त त्यािंा आग्रि समजू शकेल.पण कसधु-संस्कृतीवरील 
श्रमणािंा िा दावा अग्राह्य आिे. आहण योगािा पुरस्कार बुद्धपूवयकालीन उपहनषदातं आढळत असल्यामुळे 
ब्राह्मणी धमात बुद्ध-मिावीरापूंवी योगमागय रूढ िोता असे हदसते. पण ब्राह्मणी धमाने योगमागय श्रमणापंासून 
घेतला असला पाहिजे कारण फक्त श्रमणि कसधुसंस्कृतीिे वारसदार आिेत िा हसद्धातं स्वयहंसद्धक 
(axiomatic) मानणाऱ्या हवद्वानानंी तकय शुद्ध पुराव्याहनशी आपले म्िणणे हसद्ध करीपयंत त्यािंी उपेक्षा 
करणे बरे. 
 

मला हविाराअतंी असे वाटते की जी संकल्पना ब्राह्मणी, जैन व बौद्ध धमात समान आिे ती मूळच्या 
भारतीय समाजात असावी. या समाजात ती कोठून, कशी आली व केव्िापासून रूढ झाली िे सागंणे 
(पुराव्या अभावी) कठीण आिे. पण बुद्ध-मिावीर-पूवयकालीन भारतीय समाजाला ज्या अवस्थेत गेल्यानंतर 
पुनः जतमाला याव े लागणार नािी–जतममृत्यूच्या िक्रातून कायमिी सुटका िोईल-अशी अवस्था प्राप्त 
व्िावी असे तीव्रतेने वाटत असाव.े त्या अवस्थेला ‘मोक्ष’, ‘हनवाण’, ‘कैवल्य’, असे नाव कोणतेिी असो पण 
प्रािीन भारतीय समाजामध्ये–ककवा ब्राह्मणी, जैन, बौद्ध संप्रदायानंा आधारभतू असलेल्या ‘भारतीय 
धमात’, ‘अपुनरावृत्ती’ दशयक अवस्थेिी –मोक्षािी–संकल्पना रूढ असावी असे हदसते. जैन, बौद्ध ककवा 
ब्राह्मणी धमात मोक्षहवषयक इतर तपशील हभन्न असतील. ब्राह्मणी धमात तरी मोक्षकल्पनेच्या 
तपशीलाहवषयी कुठे एकमत आिे? अदै्वतमताप्रमाणे मोक्षावस्थेत जीव ककवा आत्मा परमेश्वरात ककवा 
परब्रह्मात हवलीन िोतो, पण इतर वदेातंमतातं आत्मा मोक्षावस्थेतसुद्धा आपले स्वतंत्र अस्स्तत्व राखतो. 
साराशं मोक्षावस्थेच्या तपशीलापेक्षा मोक्षप्राप्ती म्िणजे अपुनरावृत्ती (पुनः जतमाला न येणे) व मोक्षप्राप्तीच्या 
इष्टतेबद्दल या हततिी संप्रदायािें एकमत हदसते. ‘ब्राह्मणी’, ‘जैन’ व ‘बौद्ध’ या धमांना ‘संप्रदाय’ म्िणण्यािे 
कारण मूळ भारतीय समाजािा धमय म्िणजे ‘भारतीय धमय’ मानल्यावर ब्राह्मणी धमय व श्रमण धमय िे त्या 
‘भारतीय’ धमािे संप्रदाय ठरतात.शास्त्रीय दृष्टीने हविार केला तर श्रमण व ब्राह्मण संप्रदायािें अनुयायी 
मानववशंशास्त्रदृष्ट्ट्ा हभन्न नािीत. एकाि मातीत वाढलेला िा मानवसमाज आिे. त्यामुळे त्यािंी संस्कृती 
वा संकल्पना समान असल्या तर नवल नािी. या प्रािीन भारतीय धमामध्ये कोणत्या सकंल्पना रूढ िोत्या िे 
हनहित करताना, श्रमण व ब्राह्मण संप्रदायातूंन समान असलेल्या संकल्पना मूळच्या भारतीय समाजात 
ककवा धमात रूढ िोत्या असे म्िटल्यास फारसे िूक ठरणार नािी. फुटीर प्रवृत्तींिे वैयथय दाखहवण्यासाठी 
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म्िणून नव्िे तर सत्य हनहित करण्यािे दृष्टीने पुढील ‘‘सैद्धाहंतक पाश्वयभमूीत’’ प्रविनसारातील संकल्पनािंा 
तौंलहनक अभ्यास माडंला आिे. या संकल्पनातंील कािी तपशील हभन्न असले तरी या भारतीय संप्रदायािंी 
मुळातील एकता वा समानता स्पष्ट िोण्यास या ििेिी मदत िोईल अशी अपेक्षा आिे. 
 

साराशं, या संकल्पनािंा एकहत्रत हविार केला तर असे आढळते की प्रािीन भारतात ‘भारतीय’ धमय 
िोता. श्रमण व ब्राह्मण िे केवळ त्यािे सपं्रदाय आिेत असे हदसते. त्या भारतीय धमािे मोक्ष ककवा हनवाण िे 
एक सुखस्वप्न आिे व ते साध्य करण्यासाठी प्रािीन भारतीयानंी अनेक मागांनी प्रयत्न केले. त्यापंकैी एक 
जैन श्रमणािंा प्रयत्न ककवा मोक्षमागय आिे. भारतीय धमय (बौद्ध संप्रदाय धरून सुद्धा) जीव ककवा आत्मा 
मानतो. (बौद्ध आत्मकल्पनेिी ििा पुढे केली आिे.) का कुणास ठाऊक. पण प्रािीन भारतीय समाजाला 
मोक्षाहवषयी आत्यहंतक ओढ आिे. तो सवयश्रेष्ठ पुरुषाथय आिे व त्यासाठी वाटेल ते शाहररीक कष्ट सोसण्यािी 
त्यािी तयारी आिे. पण िे कष्टासाठी कष्ट ककवा दुःखात आनंद मानणारी दृष्टी नािी. आत्मानात्म – हविार 
(जैन पहरभाषेत जीव आहण अजीव यािें ज्ञान) करून, घेऊन देि व आत्मा हभन्न आिेत, िे ज्ञान बाणवनू 
घेण्यािा तो एक मागय आिे. पण त्यािबरोबर आपले शरीर िे आत्मज्ञानािे साधन आिे. त्यािे िोजले न 
करता ते आरोग्यसपंन्न ठेवनू त्याच्या माध्यमाने साधना करण्यावर भर द्यावयािा असतो. आपले शरीर िाि 
एक ‘पहरग्रि’ आिे असे मानून सवांत कठोर तपियेिा परुस्कार करणारा जैन सपं्रदायसुद्धा शरीरािे मित्त्व 
जाणतो. कारण कमयबधं तोडण्यासाठी तपिया करायला शरीरस्वास्थ्य आवश्यक आिे. प्रविनसारात 
मोक्षसाधन म्िणनू शरीरािे मित्त्व मानले आिे. 
 

प्रािीन भारतीय धमातील हतसरी संकल्पना कमयबंधािी. परब्रह्मािा अंश ककवा स्फुकल्लग असणारा 
आत्मा अगदी प्रारंभी कमयबद्ध कसा झाला िा एक अनुत्तहरत प्रश्न आिे. जैन संप्रदायात कमयबंध अनाहद पण 
सातत मानला आिे. माझ्या माहितीप्रमाणे कमयबंधाहवषयी जैनानंी हजतका व्यापक, सूक्ष्म व तपशीलवार 
हविार केला आिे हततका इतर संप्रदायानंी केला नािी. कमामुळे पनुः जतम घ्यावा लागतो, तपः सामथ्याने 
व कमयफल भोगनू पूवयकमािा साठा संपवावयािा व हनष्ट्काम कमय करून कमयलेप िोऊ घ्यावयािा नािी, िा 
‘हनजयरा’ व ‘संवर’ या संज्ञानी व्यक्त केलेला जैन मोक्षमागय, इतर सापं्रदाहयकानंीिी साहंगतला आिे, त्यामुळे 
तो मूळ भारतीय धमािा हवशषे मानण्यास िरकत नसावी. 
 

पण जीव म्िणजे काय, अजीव द्रव्ये कोणती व त्यािें स्वरूप काय इ. ज्ञान असल्याहशवाय अडाणी 
तपियेला अथय नािी. सम्यकज्ञानाहशवाय मोक्ष नािी. ज्ञानमीमासेंत सापं्रदाहयक मतभेद असतील, पण ज्ञान 
िे मोक्षसाधन आिे याबद्दल या हततिी संप्रदायािें एकमत आिे व प्रािीन भारतीय धमािा ‘मोक्षाथय 
ज्ञानोपासना’ िा हवशषे हदसतो. ज्ञान म्िणजे बौहद्धक ग्रिण नव्िे. ते सश्रद्धपणे आिरणात उतरले पाहिजे 
यावर िे हततिी संप्रदाय भर देतात व आिरण म्िणजे बाह्य आिरण नव्िे, त्याला मानहसक ककवा आतंहरक 
बैठक िवी. शारीहरक ब्रह्मियय िे खरे ब्रह्मियय नव्िे. प्रत्यक्ष किसा न घडणे म्िणजे अकिसा नव्िे. कंुदकंुदाचं्या 
शब्दात म्िणायिे झाले तर ‘अयतािार’ – आत्मसयंमादी आिरण नसणे—िीि किसा आिे. बौद्ध व जैन या 
श्रमण संप्रदायानंी ब्राह्मणी संप्रदायाप्रमाणे मानहसक अवस्थेला अहधक मित्त्व हदले आिे. त्याअथी िािी 
प्रािीन भारतीय धमािा सवयसंमत भाग असावा. 
 

अशा रीतीने कायावािामनेकरून ‘कृत-काहरत-अनुमती’च्या दृष्टीने योग्य आिरण करून पूणयतेप्रत 
पोिल्यास ‘सवयज्ञता’ येते, अशी हततिी संप्रदायािंी पूवापार श्रद्धा आिे. िी श्रद्धा या सवांना पायाभतू 
असलेल्या मूळ भारतीय धमात असावी. 
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त्या मूळ भारतीय धमात जगत्कता जगदीश्वर अशी ईश्वरहवषयक संकल्पना िोती की नािी िे सागंणे 
अवघड आिे. कारण श्रमण – धमांपैकी बदु्ध व मिावीर असा ईश्वर मानत नािीत व ब्राह्मणी धमापैकी 
कहपल (साखं्य), जैहमहन (मीमासंक), कणाद (वैशहेषक) िी दशयनेिी ईश्वर मानत नािीत. पण मानवी 
स्वाभावातील जतमजात भहक्तभावना–श्रमण धमात ‘पुरुषहवशषेा’ं हवषयी (तीथंकर व बुद्ध यािेंबद्दल) आिे. 
ब्राह्मणी धमातिी ती तशीि आढळते. पण हतिे प्रािीन काळातंील स्वरूप हनहित करणे कठीण हदसते. 
जैनािंी तीथंकरहवषयक कल्पना व ब्राह्मणी (नैयाहयकािंीसुद्धा) ईश्वरहवषयक कल्पना यािें कंुदकंुदाचं्या 
काळापयंत (हिस्ताब्द ४ थे शतक) हवलक्षण साम्य आिे. त्यामुळे जैनानंा ईश्वर कल्पनेबाबत नास्स्तक 
म्िणणे कित्य ठरेल. वदेप्रामाण्य या कसोटीवर मात्र ते बौद्धाप्रमाणे नास्स्तक ठरतील. ब्राह्मणी, जैन व बौद्ध 
संप्रदायानंा आधारभतू असलेल्या ‘भारतीय’ धमािे स्वरूप इतकेि सागंता येईल. 
 

जैन संप्रदायािी भारतीय हविाराला देणगी म्िणजे ‘स्याद –वाद’. स्याद्वाद िा ‘वाद’ नािी. तो सवय 
वाद हमटहवणारा दृहष्टकोन आिे. मानवी हविाराचं्या इहतिासात फारसे अघहटत घडत नािी. त्यामुळे जैन 
अनेकाततवाद कसा हवकहसत झाला िे हित्र बरेि स्पष्ट आिे. पण स्याद्वादािी नीट माडंणी करण्यािे श्रये 
जैन आिायांना हदले पाहिजे िे हनहित. 
 

साराशं ब्राह्मणी धमय आहण जैन व बौद्ध िे श्रमणधमय याचं्यात आंतहरक ऐक्य बरेि आिे िे 
प्रविनसाराच्या सैद्धास्ततक भहूमकेवरून स्पष्ट िोईल असे वाटते. हदगंबरािंी कािी श्रदे्धय मते (dogmas) 
सोडली तर िा गं्रथ संप्रदायातील वाटण्याइतका श्रेष्ठ आिे. प्रविनसार-दशयनात प्रिचनसाराचा (तुलनेने) 
हवस्तृत साराशं हदला असून त्यामुळे त्या गं्रथािे स्वरूप स्थूलमानाने लक्षात येईल. अपेक्षा अशी आिे की 
प्रस्तुत पुस्तकाच्या प्रथम भागानतंर प्रस्तुत पुस्तकािा दुसरा भाग –हनदान त्यात हदलेला प्रविनसारािा 
मराठी अनुवाद तरी –सवांनी वािावा. 
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१. श्रीकंुदकंुदाचार्य –व्र्क्ती आणि िाङ् मर् 
 

‘श्रीकंुदकंुदािायय’ असे ज्याचं्या नावािे लाहलत्यपूणय संस्कृत संस्करण रूढ आिे ते ‘कोण्डकंुदे’ 
(°हद) पद्मनंदी [डॉ. आ.ने. उपाध्यानंी प्रसा.(प्रिचनसारा) च्या हवद्वत्तापूणय प्रदीघय प्रस्तावनेत कंुदकंुदािायांच्या ‘पद्मनंदी’ ‘कंुदकंुद’, 
‘वक्रग्रीव’, ‘एलािायय’ व ‘गृध्रहपच्छ (°कपच्छ)’ या पाि नावािंी सहवस्तर ििा करून कंुदकंुदािायांिे व्यहक्तनाम ‘पद्मनंदी’ व गावावंरून पडलेले व 
सफाईदार ससं्कृतीकरण झालेले ‘कंुदकंुद’ िी दोन नावे हवश्वसनीय असल्यािे दाखवले आिे [प्रसा.प्रस्ता (वना) पृ. १-५]. 
 दाहक्षणात्य पद्धतीप्रमाणे प्रथम ग्रामनाम व नंतर व्यहक्तनाम असणाऱ्या ‘‘कोण्डकंुदे’’ ‘पद्मनंदी’ िे कालातंराने प्रथम आलेले ग्रामनाम 
अहधक रूढ झाले असल्यास नवल नािी िे ‘कोण्डकंुहद’ गावं गुटंकल स्टेशनपासून ४-५ मैलावंर आिे. गावापासून २ फलांगावर एक गुिा असून, 
तीत कािी जैनमूती आिेत, व त्या गुिेत कंुदकंुदािायांनी तपिया केली असे मानतात. िंद्रहगरी व कवध्यहगरी हशलालेखातं त्यािंा ‘‘कौण्डकुतद’’ 
[प्रस्ता. प.ृ २२ तळटीप २] असा उले्लख आिे.* 
 पी. बी. देसाई यानंी ‘जैहनझम इन साऊथ इंहडया’ (पृ. १५२ व पुढे) यामध्ये, अनंतपूर हजल्ह्यातील ‘कोण्डकंुदे-कोंकोण्डला’ िे 
कंुदकंुदािायांिे गाव असून, त्यावरून त्यानंा ‘कंुदकंुद’ िे नाव पडले असावे िी केलेली सूिना ‘‘workable hypothesis’’ म्िणून डॉ. उपाध्यानी 
स्वीकारली आिे.[प्रसा. प्रस्ता.पृ. १२३) 
 *िन्द्यो णिरु्रु्यणि न कैणरह कौण्डकुन्दाः। - िदं्रहगरी लेख. 
  कौण्डकुन्दोर्तीन्द्राः....रजपदं रू्णमतिंं णिहार्, चचार मन्रे् चतुरंगुिंं साः।। 

-कवध्यहगरी लेख. ]’ दाहक्षणात्य हदगंबर जैन समाजातील एक पणु्यश्लोक आिायय िोऊन गेले. 
 

मङगिंं र्गिान्  िीरो, मङगिंं गौतमो गिी।  
मङगिंं कुन्दकुन्दाद्या, जैनधमोऽस्तु मङगिंम्॥ 

 
भगवान मिावीर व गणधरप्रमुख गौतम यािें खालोखाल कंुदकंुदािायांना जैन समाज असे मित्त्व 

देतो. दाहक्षणात्य हदगबंर जैनाचं्या िार संघापंकैी तीन संघ आपण कंुदकंुदािायांच्या परंपरेतील आिोत 
(कुतदकुतदातवय) असे अहभमान –पूवयक नमूद करतात. कंुदकंुदाचं्या ‘पञ्चास्स्तकार्’, ‘प्रिचन-सार’ आहण 
‘समर्सार’ या संस्कृत नावानंी प्रहसद्ध असणाऱ्या प्राकृतमधील गं्रथत्रयीला (बिुधा ब्राह्मणी ‘प्रस्थानत्रयी’ 
प्रमाणे) ‘नाटक-त्रय’ ककवा ‘प्राभतृ-त्रय’ असे अहभधान देऊन त्यातील विने ते प्रमाणभतू मानतात. 
 

व्र्णक्त-पणरचर् 
 

या श्रेष्ठ आिायांच्या िहरत्राहवषयी कािी दंतकथा रूढ असल्या तरी दुदैवाने ऐहतिाहसक माहिती 
जवळजवळ नािीि. इतर अनेक प्रािीन भारतीय आिायांप्रमाणे कंुदकंुदािायांनी स्वतःबद्दल मौन पाळले 
आिे. स्वतःिे गं्रथातं ते आपले नावसुद्धा नमूद करीत नािीत. त्याला अपवाद दोन. जैन धमात ज्या बारा 
भावना ककवा अनुपे्रक्षा अंगी मुरवावयाच्या असतात त्यावरील ‘बारस-अिुिेक्खा’ (द्वादश-अनुपे्रक्षा) या 
प्रकरणािे शवेटी आपले नाव ‘कंुदकंुद’ असल्यािे त्यानंी नमूद केले आिे. (बारस अणुवके्खेच्या कािी 
पोथ्यात कंुदकंुदािें नाव नसले तरी तो त्यािंाि गं्रथ मानतात) आहण ‘बोध-पाहुड’ (बोध-प्राभतृ) या 
दुसऱ्या एक प्रकरणािे शवेटी ‘द्वादश अंगे’ व ितुदयश पूवयगं्रथ जाणणाऱ्या ‘श्रुतज्ञानी’ भद्रबािूच्या हशष्ट्याने 
(सीसेि र् र्द्दबाहुस्स) िे बोधप्रारृ्त रिले आिे  
[त्या गाथा अशा :-  
सद्दणिर्ारो हूओ र्ासासुत्तसुे जं णजिे कणहर्ं।  
सो तह कणहर् ंिार्,ं सीसेि र् र्द्दबाहुस्स।। 
बारस-अगं-णिर्ािं चउदस-पुव्िंग-णिउिं-णित्र्थरिं। 
सुर्नाणि र्द्दबाहू समर्-गुरू र्र्िओ जर्ऊ।। 

-बोध-पाहुड ६१-६२ ] असा स्वतःि नामोल्लखे न करता म्िटले आिे. 
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कंुदकंुदानंी आत्मिहरत्रपर हदलेली माहिती एवढीि. 
 

गुरूपरंपरा 
 

कंुदकंुदािायांच्या गुरुत्वािा मान अनेकानंी अनेक व्यक्तींना देण्यािा प्रयत्न केला आिे. उदा. 
नंहद-संघाच्या गुवावलीत (गुरूपरंपरेच्या यादीत ) ‘नंहदसंघािा ससं्थापक माघनंदी झाल्यावर त्या पदावर 
हजनिदं्र रूढ झाला, व त्यािे नंतर पाि नाव ेधारण करणारा मुहनिक्रवती पद्मनंदी आिायय पीठावर आला 
[पदे तदीये मुहनमातयवृत्तौ हजनाहदिंद्रः समभदूततद्रः। 

ततोऽभवत  पञ्च सुनामधामा श्रीपद्मनस्तद मुहनिक्रवती॥ 
-समर्सारप्रारृ्त प्रस्ता. पृ. ३ वर  

 उद् धतृ (बनारस १९२४) ]’ 
असे म्िटले असले तरी या गुवावलींिी ककवा या पट्टावलींिी हवश्वसनीयता बेतािी आिे िे नमूद करताना 
डॉ. उपाध्यानंी स्पष्ट शब्दात म्िटले आिे [२. प्रसा. प्रस्ता. प.ृ ९]-  
 

The History of Jaina sanghas, ganas and gacchas is still an obscure tract which 
urgently needs some light, and with regard to the gana etc. of Kundakunda, there is no 
reliable information. 

 
जयसेनाने ‘पञ्चास्स्तकार्ा’वरील टीकेच्या प्रारंभी ‘कंुदकंुदािायय’ कुमारनंदी हसद्धाततदेवािे हशष्ट्य 

िोते असे म्िटले आिे. पण कोणतेि ‘कुमारनंदी’ नावािे हभन्न आिायय कंुदकंुदािें गुरू िोते, िे हसद्ध िोऊ 
शकले नािी. उलट द्रहवडसंघ, नंहदगण ककवा श्वतेाबंर समाजापासून आपले स्वतंत्र अस्स्तत्व दशयहवणारा 
‘मूलसंघ’ िे कंुदकंुदानंा आपले प्रमुख आिायय-संस्थापक मानतात, आहण िे संघ आपल्याला 
‘कंुदकंुदातवय’ म्िणहवतात, यावरून कंुदकंुदािें गुरुत्व, त्यानंी गौरवपूणय शब्दातं वणयन केलेल्या 
भद्रबािूखेरीज दुसऱ्या कोणालािी देणे, हिहकत्सक परीके्षत हटकत नािी. 
 

पण भद्रबािू नावािे दोन आिायय िोऊन गेले. पहिले िंद्रगुप्त मौयाला (हि. पू. ३ रे शतक) 
समकालीन असून, मगधात दुष्ट्काळ पडला असता, त्यानंी आपला मुहनसंघ दहक्षणेत नेला व अशा रीतीने 
कनाटकात जैन परंपरा सुरू केली. दुसरे भद्रबािू (मिावीरानंतर ५८९-६१२) म्िणजे हि. श. १२१ ते १४४ 
(मिावीर हनवाण हि. पू. ४६८) मध्ये िोऊन गेले असून ते कंुदकंुदािें गुरू असावते असे पं. जुगलहकशोर 
यािें मत आिे. पण डॉ. उपाध्यानंी, पं. जगुलहकशोरानंी बोधप्राभतृातंील वर उद धृत केलेल्या ६१ व ६२ 
गाथापंकैी ६२ व्या गाथेतील ‘द्वादश अंगे व ितुदयश पूवयगं्रथ जाणणारा श्रतुज्ञानी’ िी हवशषेणे िंद्रगुप्तकालीन 
भद्रबािूला लागू पडतात. दुसऱ्या भद्रबािूला नव्िे िे दाखवून, कंुदकंुदािायय िे पहिल्या भद्रबािूिे साक्षात 
हशष्ट्य असणे अशक्य असल्यामुळे, ते भद्रबािूिे ‘परंपरा-हशष्ट्य’ िोते असे हसद्ध केले आिे [प्रसा. प्रस्ता. पृ. १५-
१६.]. 
 

कंुदकंुदाचार्ांचा काळ 
 

इतर प्रािीन भारतीय गं्रथकारापं्रमाणे कंुदकंुदांिा काळ अद्याप अहनहित आिे. संस्कृत गं्रथकारािें 
काळाहवषयी गेल्या तीन हपढ्यातं संशोधन, वाद-हववाद इ. िोऊन कािी गं्रथकारािें काळ हनहित झाले. 
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पण कंुदकंुदािें काळािे बाबतीत संशोधन बतेािेि झाले आिे [The studies about Kundakunda are still in their infancy 
and there is scope for further investigation, 

डॉ. उपाध्ये-प्रसा. प्रस्ता. पृ. १२२.]. 
 

कंुदकंुदािायांच्या काळाबद्दल जैनगं्रथात दोन परंपरागत मते रूढ आिेत- 
 

(१) कंुदकंुद हि. पू. ८ मध्ये वयाच्या ३३ व ेवषी आिाययपदी आरूढ झाले. त्या पदावर ५२ वष े
काम करून हि. श. ४४ मध्ये त्यानंी देित्याग केला. 

 
(२) ‘णिद्वज्जनबोधका’ त नमूद केलेली परंपरा : 
 

िष ेसिशते चैि सित्र्ा च णिस्मृतौ।  
उमास्िाणम-मुणनजाताः कुन्दकुन्दस्तरै्थि च॥ 

 
मिावीरानंतर ७७० वषानी म्िणजे एका मताप्रमाणे हि. श. २४३ मध्ये ककवा दुसऱ्या मताप्रमाणे 

(मिावीर हनवाण हि. पू. ४६८ मध्ये झाले [भारतीय हवद्याभवन प्रकाहशत The History and the Culture of the Indian People 
याचं्या The Age of Imperial Unity या दुसऱ्या खंडातील कालपट.]) हि. श. ३०२ मध्ये कंुदकंुदािायय व तत्त्वाथयसूत्रकार 
उमास्वामी [तत्त्वाथयसूत्र कारािे नाव हदगंबरपंथीय ‘उमास्वामी’ मानतात व श्वेताबंर ‘उमास्वाहत’ मानतात व ते श्वेताबंरपंथीय िोते असे मानून 
‘तत्त्वाथयसूत्र’ आपल्या सपं्रदायािा गं्रथ समजतात.] यािंा जतम झाला. 
 

या दोतिी परंपरा जुतया जैन गं्रथावंर आधारलेल्या असल्या, तरी डॉ. उपाध्ये व इतर कािी 
आधुहनक जैन पंहडत यािंा कल कंुदकंुदानंा अहधक जुने ठरहवणाऱ्या परंपरेकडे आिे. डॉ. उपाध्यानंी 
कंुदकंुदाचं्या काळािी प्रदीघय ििा करून [प्रसा. प्रस्ता. पृ. १०-२२.], आपली व्यहक्तगत कल कंुदकंुदािायय हिस्त 
शकािे प्रारंभी िोऊन गेले असा आिे िे नमूद केले आिे  
[“I am inclined to believe.....that Kundakunda's age lies at the beginning of the Christain era. 

प्रसा. प्रस्ता.-पृ.२१]. 
 

या मतािे परीक्षण करताना मुनी कल्याणहवजयजी [श्रमि र्गिान महािीर, जालोर १९४१.] व पं. 
सुखलालजी [समाचार प्रकरि-लहदी, अिमदाबाद १९६३.] या जैन पहंडतानंी घेतलेले आके्षप पाहिले म्िणजे 
कंुदकंुदािंा काळ अद्याप अहनर्धणत आिे असे म्िणाव ेलागते. 
 

कंुदकंुदािायय हिस्त शकािे प्रारंभी िोऊन गेले िे मानणारानंी दुसरी परंपरा ककवा ती असणारे गं्रथ 
अहवश्वसनीय आिेत असे परुाव्याहनशी दाखवलेले नािी. ‘उपेके्षने मारणे’ िा जरी प्रकार नसला, तरी 
कंुदकंुदािंा जुना काळ हसद्ध झाला की त्यानंा हिस्त शकािे ४ थ्या शतकात मानणारी परंपरा आपोआपि 
बाद ठरते अशा धोरणाने, कंुदकंुदानंा हिस्त शकािे प्रारंभी ठरहवणारािंा प्रयत्न आिे. त्या पक्षास आधार 
दोन-  

 
(१) कंुदकंुद िे ज्या हशवकुमारराजािे समकालीन िोते असे मानतात, तो राजा कदंब घराण्यातील 

नसून पल्लव घराण्यातील िोता असे दाखवणे. 
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(२) शक ३८८ (हि. श.४६६) च्या मकारा (Merkara) ताम्रपटात सिा ‘कंुदकंुदातवय’ आिायांिा 
उल्लखे. 

 
िे दोतिी आधार कंुदकंुद हि. श. िे प्रारंभी झाले असल्यािे दाखव ू शकत नािीत िे पुढील 

ििेवरून लक्षात येईल. 
 

(१) कंुदकंुद ि णशिकुमार महाराज 
 

‘अगा जे जािलेहि नािी। त्यािी वाता पुसशी काई’ अशा स्वरूपािा हबनबुडािा िा पुरावा आिे. 
कंुदकंुद आपल्या कोणत्यािी गं्रथात ‘हशवकुमार’ हकवा कोणत्यािी राजािा कसलाि उल्लखे करीत नािीत. 
कंुदकंुदािंा सवात जुना टीकाकार अमृतिदं्र (हि. श. ७००-१२००) याला ‘हशवकुमार मिाराज’ ककवा 
कोणत्यािी राजािा कंुदकंुदाशंी संबधं असल्यािी माहिती नािी. 
 

कंुदकंुद व हशवकुमार मिाराज याचं्या समकालीनत्वािा पहिला उस्लेख जयसेन या हि. श. च्या 
१३ व्या शतकामधील टीकाकाराने केला आिे. त्याने त्याला ऐहतिाहसक पुरावा हदला नािी. ‘जनश्रतुी’ िा 
पुरावा मानला व हि. श. १२०० पयंत मािीत नसलेली गोष्ट हि. श. १३०० मध्ये दंतकथेच्या आधारे रूढ 
झाली िे मातय केले तरी िा ‘हशवकुमार’ मिाराज कोण यािा पत्ता नीट लागत नािी. डॉ. के. बी. पाठकािें 
मते िा हि. श. ५२८ मध्ये असलेला कदंब घराण्यातील ‘हशवमृगेशवमा’ असावा. पण शक ३८८ मधील 
मकारा ताम्रपटात येणारा ‘कंुदकंुदातवय’ शब्द कंुदकंुदािा समकालीन ‘हशवकुमार’ राजा कदंब 
घराण्यातील ‘हशवमृगेशवम्या’िून हनराळा व अहधक पूवीिा असावा असे दाखवतो. प्रा. िक्रवतींनी िा 
हशवकुमार पल्लव घराण्यातील ‘हशवस्कंध’ ककवा ‘युवा मिाराज’ असावा असे म्िटले आिे. डॉ. उपाध्ये यानंा 
पल्लव घराण्यािी वशंावळ व कालपट याचं्या खरेपणाबद्दल हवश्वास वाटत नसावा [डॉ. उपाध्ये म्िणतात: The only 
difficulty in the way of this identification (of S’ivakumara and S’ivaskandha) is the uncertainty of Pallava genealogy and 
chronology….in those Pallava records,mention is made of reignyears and not of any standard era. The beginning of the Pallava 
genealogy is chronologically uncertain.].म्िणून ते सावधपणे म्िणतात, ‘‘जर जयसेनाच्या मताला ऐहतिाहसक 
मित्त्व असेल तर त्याने उल्लखेलेला हशवकुमार िा पल्लव घराण्यातील ‘हशवस्कंध’ राजा असावा [प्रसा. प्रस्ता.-
पृ.१९.या हशवाय (हशव) स्कंधवमा या नावािे अनेक राजे पल्लव घराण्यात िोऊन गेले त्यापैकी कोणता राजा कंुदकंुदानंा समकालीन मानावयािा 
िा प्रश्न आिे.]. पण डॉ. उपाध्ये व प्रा. िक्रवती यािें हशवकुमार व हशवस्कंध एक आिेत िे मत मातय केले तरी 
पल्लि घराण्र्ाच्र्ा प्राकृत णशिंािेंखातूंन (त्र्ा पल्लिाचें संस्कृत णशिंािेंख उत्तरकािंीन आहेत) 
आढळिारा १ िंा णशिस्कंधिमा णिस्तशकाच्र्ा ४ थ्र्ा शतकाचे प्रारंर्ी होऊन गेिंा [The Classical Age 
पृ.२८२, भारतीय हवद्याभवन प्रकाहशत The Hist.& Culture of the Indian People Vol. III.] णिस्तशकाचे प्रारंर्ी नव्हे.  
 

२. मकारा(Merkara) ताम्रपट-शके ३८८ (णि. श. ४६६) [Epigraphica CarnaticaCoorg. Insriptions, No. 
1.] या ताम्रपटािी शकहवषयक हवश्वसनीयता मानली तरी यातील ‘कंुदकंुदातवय’ म्िणून उल्लखेलेले सिा 
आिायय म्िणजे सिा हपढ्या मानणे भोळसरपणािे (डॉ. उपाध्यािें शब्दात ‘innocent hypothesis’ प्रसा. 
प्रस्ता.–पृ. २१) ठरेल. ‘कंुदकंुदातवय’ शब्द रूढ िोण्यासाठी त्या ताम्रपटापूवी हकमान १०० वष े तरी 
कंुदकंुद िोऊन गेले असावते िे मातय िोण्यासारखे आिे. पण यापेक्षा त्यानंा अहधक प्रािीन काळात खेिणे 
िा आपले मत खरे म्िणण्याहवषयीिा दुराग्रि ठरेल. 
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कंुदकंुद मकारा ताम्रपटाआधी हनदान एक शतक िोऊन गेले असे मानल्यास तो काळ हि. श. ३६६ 
येतो. 
 
साराशं : 
 

(१) मिावीरानंतर ७७० वषांनी (म्िणजे हि. श. ३०२ मध्ये कंुदकंुदािायय जतमाला आले िी जुनी 
परंपरा; 

 
(२) मकारा ताम्रपटाप्रमाणे कंुदकंुदािायय हि.श. ३६६ पूवी झाले िा हनष्ट्कषय; 
 
(३) पल्लव राजघराण्याच्या प्राकृत हशलालेखावरून (हशवकुमार व १ ला हशवस्कंध राजा िे एक 

असतील तर १ ला हशवस्कंध हि. श. िे ४ थ्या शतकात िोऊन गेला िा पुरावा [स्वतः कंुदकंुद व त्यािंा १ 
ला टीकाकार अमृतिंद्र (हि. श. ७००१२००) यानंा जरी हशवकुमार मिाराज मािीत नसला व जयसेनािी 
(बहुधा दंतकर्थात्मक) माहिती खरी मानली तरी] कंुदकंुदािायय हि. श. िे ४ थ्या शतकात िोऊन गेले 
असावते असे दाखवतात. 
 

माझ्या दृष्टीने कंुदकंुदािायांिा काळ ठरवण्यासाठी अंतगयत पुरावा मित्त्वािा आिे. 
प्रिचनसारामध्ये कंुदकंुदािंी जी श्रदे्धय मते (dogmatic opinions) आिेत ती अशी  
 

(१) जैनमुनींच्या २८ मूलगुणामंध्ये हदगंबरत्व (अिेलं) िी आवश्यक बाब आिे (प्रसा. ३·८-९). 
(२) जैनमुनीला वस्त्रखंड, पात्र इ. बाळगण्याला बंदी (प्रसा. ३·२०*३-५). 
(३) हस्त्रयानंा मोक्ष नािी (प्रसा. ३·२४* ६-१४). 
(४) केवली आिार घेत नािीत (प्रसा. १·२०) [जयसेनािे हववरण]. 
िी श्रदे्धय मते कंुदकंदािायय हदगंबर जैन मतािे प्रिारक िोते व कंुदकंुदािायय िोण्यापूवी जैन 

समाजािी श्वतेाबंर व हदगंबर या संप्रदायात पक्की हवभागणी झाली िोती असे दाखवतात. 
 

संशोधनाच्या सध्याच्या अवस्थेत कंुदकंुदािायांच्या काळाबद्दल इतकेि म्िणता येईल. 
 

गं्रर्थ-रचना 
 

श्वेताबंराशंी आगमािे बाबतीत मतभेद झाल्यामुळे हदगंबरानंी त्याचं्या आगमािे प्रामाण्य नाकारले, 
पण त्यामुळे आपल्या अनुयायानंा आगम-सम धार्धमक-अध्यास्त्मक साहित्य पुरवण्यािी जबाबदारी हदगंबर 
आिायांिेवर पडली. पण स्वतःच्या शरीराला ‘परद्रव्य [उदा. प्रसा. (प्रविनसार) २·६८-७०, ३·२४.]’ मानणाऱ्या त्या 
हवरक्त आिायांिे दृष्टीने ‘पोथी जवळ असणे’ िा ‘पहरग्रि’ त्याज्य असल्यामुळे परंपरेने अध्ययन केलेला 
आगम जो स्मरणात राहिला असेल तो व तेवढा ग्रहथत करणे ककवा त्याच्या आधारे रिना करणे िाि पयाय 
िोता; व त्याप्रमाणे तसा (ज्ञात) प्रथम प्रयत्न धरसेन या आिायांनी पुष्ट्पदंत व भतूबली या आपल्या 
हशष्ट्याकंरवी ‘कमयप्रारृ्त’ ककवा ‘षट् खण्डागम’ िा गं्रथ आपल्या स्मरणात असलेल्या ‘अग्रार्िीर्’ पूवातील 
‘कमयप्रकृणत’ नामक अहधकारा (Section, Topic) िे आधारे रिवला. तसेि ‘ज्ञानप्रिाद’ नामक ५व्या ‘पूवय’ 
गं्रथातील १० व्या वस्तूच्या पेज्जदोस (पे्रयो-दे्वष) नामक ३ऱ्या प्राभतृािे आधारे आिायय गुणधराने ‘कसार् 
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पाहुड’ (कषाय-प्राभतृ) िा गं्रथ रिला. हदगंबर सापं्रदाहयक या दोन गं्रथातंि आगमािा (दृणििाद र्ा 
अगंाचा) कािी भाग अवहशष्ट आिे व बाकीिा आगम नष्ट झाला असे मानत असले तरी तसे घडले नािी. 
दोतिी सपं्रदायािंी आगमपरंपरा प्रारंभी एकि िोती आहण त्यामुळे दोतिी संप्रदायािें प्रािीन गं्रथांत अनेक 
गाथा समान आिेत. उदा. हदगंबरािें हशवाययकृत ‘र्गिती-आराधना’ व वट्टकेर-हवरहित ‘मूिंाचार’ 
यातील हवषय व गाथा श्वेताबंराचं्या संर्थारग (संस्तारक), र्त्तपणरण्िा (भक्त-पहरज्ञा) मरि-समाही 
(समाधी,) णपण्ड-णनरंु्क्ती, आिछर्क-णनरंु्क्ती, बृहत्कपपर्ाष्र् या गं्रथाशंी अनेकदा शब्दशः समान आिेत. 
यािा अथय या गं्रथकारानंी परस्परािंी उसनवारी केली असा नव्िे. कारण हदगंबर गं्रथकार आपल्या 
पूवयसूरींिे आधारे हलिीत व श्वेताबंर, हदगंबर गं्रथकारािंी उसनवारी करण्यािा पाखंडीपणा करीत नसत. 
दोतिी सापं्रदाहयक आपापल्या परंपराप्रमाणे हवद्या-पठण करीत पण मुळाति दोघािंा आगम एक 
असल्यामुळे अनेक परंपरागत गाथा दोतिी पंथांत समान िोत्या. भाषेिा फरक पडण्यािे कारण एवढेि की 
हदगंबर संप्रदायी दहक्षण भारतात द्राहवडी भाहषकानंी वढेले गेले असल्यामुळे, श्वेताबंरापंासून हवभक्त िोऊन 
ते दहक्षणेत स्थलातंर करताना त्या काळात मगधात जी भाषा बोलली ककवा पाठ केली जात असे ती 
जवळजवळ त्याि प्रािीन स्वरूपात राहिली. मगधातील बोली भारतीय आययभाषापंैकी असल्यामुळे, मूळ 
आगमािी भाषा जशी आिे तशी कायम ठेवण्यािा प्रामाहणक व हनष्ठावतं प्रयत्न करूनिी हतच्यावर 
सभोवतालच्या आयय भाषातंील बदलत्या भाहषक प्रवृत्तींिा पहरणाम िोणे अटळ िोते. पालीिे प्रािीन स्वरूप 
कायम रािण्यािे कारण हिस्त-शकािे प्रारंभी हतिे लंकेला स्थलातंर. हभन्नभाषा-कुलातंील भाषेच्या 
कविाने हदगंबर सापं्रदाहयक गाथािें जुने स्वरूप कायम राहिले. हपशलनी हतला ‘‘जैन शौरसेनी’’ असे नाव 
हदले असले, तरी हदगंबरानंी प्रारंभीच्या काळात श्वेताबंरापेंक्षा हनराळेपण दाखहवण्यासाठी मुद्दाम शौरसेनीत 
रिना केली असे मानण्यािे कारण नािी. [हवषयातंर टाळण्यासाठी अहधक सोपी (oversimplification) करून िी भाषाशास्त्रीय 
भहूमका माडंली आिे. तथाहप िेमिंद्रािे व्याकरणातील शौरसेनी व हपशलािंी जैन शौरसेनी यात पुष्ट्कळ फरक आिे. हपशलना यािी जाणीव आिे. 
‘‘जैन शौरसेनी िी सजं्ञा बरोबर नसली तरी सोयीस्कर आिे. (Grammatik der Prakrit Sprachen) §२१ असे ते मातय करतात. मुख्य म्िणजे स.ं 
त > द, स.ं थ्.>ध्. त्यानंा शौरसेनीप्रमाणे आढळले व प.ु प्र. ए. व मागधीप्रमाणे-एकारातं न िोता शौर. प्रमाणे ओकारातं राहिले म्िणून त्यानी 
‘‘जैन शौरसेनी’’ नावं हदले आिे (§२१). वस्तुस्स्थती अशी हदसते की, ज्यावेळी स,ंत, थ्,िे द,ध् सारखे उच्चारण िोऊ लागले त्या काळात हदगंबर 
हवभक्त िोऊन कनाटकातं स्थाहयक झाले व ती प्रवतृ्ती त्याचं्या आगमभाषेत स्स्थर राहिली. अधयमागधी व जैन शौरसेनीत अनेक बाबतीत साम्य नव्िे 
एकता आिे िे हपशलना मातय आिे (§२१).] 

 
कंुदकंुदानंी कमय-कषाय प्राभतृावंर टीका हलहिल्यािे उल्लखे व अवतरणे आढळतात यावरून ते इ. 

स. १५६ नंतर िोऊन गेले िा काल-वािक भाग सोडला तरी त्यानंी परंपरागत (अवहशष्ट) मूळ आगमािे 
अध्ययन केले असले पाहिजे व त्या दोन गं्रथाबंािेर ज्या परंपरागत गाथािंा संग्रि तत्कालीन श्रमण पाठ 
करीत तेिी त्यानंा अवगत िोते. ‘पञ्चास्स्तकार्’ गं्रथाला ‘‘जैन (आगमातील बाराव्या अंगािे) प्रविनािे 
सारभतू असलेल्या पिंास्स्तकायहवषयक संग्रिािे िे सूत्र आिे [एव ंपवयणसारं पंिस्त्थय-सगंिं हवयाहणत्ता।। १०३-अ तसेि  
भेहणयं पवयणसारं पंिस्त्थय-सगंिं सुत्त।ं। १७३]’’ असा समारोप करून त्यानंी त्या गं्रथािे स्वरूप सगं्रािक आिे असे स्पष्ट 
म्िटले आिे. जैन गं्रथकार ब्राह्मणी ससं्कृत गं्रथािंा अभ्यास करीत (ब्राह्मणानंी पाली ककवा अधयमागधी 
आगम पढल्यािे ककवा वािल्यािे फारसे आढळत नािी. जैन ककवा बौद्ध धमय स्वीकारलेल्या ब्राह्मणानंी तो 
अभ्यास नंतर केला असेल).कंुदकंुदािायांनी उपहनषदे व भगवद गीता वािली असावी असे ‘समाःशत्रौ च 
णमते्रच’, ‘तुपर्णनन्दास्तुणतमौनी’, ‘समिंोिाछमकान्चनाः,’ ‘शीतोष्िसुखदुाःखेषु तर्था मानापमानर्ोाः’ इ. [उदा. 
प्रसा. (प्रिचनसार) ३.४१] विनाचं्या ‘‘जैन शौरसेनी’’तील रूपाततरावंरून हदसते. प्रिचनसारात श्वेताबंर मतािें 
खंडन आिे पण त्यात कटुता नािी. वदेािंी ककवा ब्राह्मणािंी कनदानालस्ती नािी. अशा श्रेष्ठ भहूमकेतील 
लेखकाच्या गं्रथसंपत्तीिे ककहित हदग्दशयन पुढे हदले आिे. 
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कंुदकंुदािायांिे नावावर अनेक गं्रथ असले तरी उपलब्ध गं्रथातं (१) ‘पञ्चास्स्तकार्-सार’, (२) 
‘प्रिचन-सार’ व (३) ‘समर्-सार’ िी नाटक-त्रयी’ म्िणून प्रहसद्ध असलेली गं्रथत्रयी, दशयन-िाहरत्रादी 
‘अि प्रारृ्त’, ‘द्वादश अनुपे्रक्षा’ व ‘णनर्म-सार’ िे प्रमुख आिेत. इतर अनुपलब्ध वा संशहयत कतृयत्वािे 
आिेत. उदा. ८४ ‘पािुडे’, (प्राकृत) ‘दशभक्ती’. यापकैी मित्त्वािे गं्रथ तीन (१) पञ्चास्स्तकार्-सार, (२) 
प्रिचन-सार व (३ ) समर्-सार. यानंा एकहत्रतपणे ‘नाटकत्रयी’ म्िणण्यािी पद्धत असली तरी पहिल्या 
दोन गं्रथानंा ‘नाटक’ या साहित्य प्रकारािा वाससुद्धा येत नािी. ‘समर्-सारा’ला फार तर नाटक म्िणता 
येईल कारण अमृतिदं्र या सवांत जुतया (इ. स. १२ व ेशतक) टीकाकाराने िे जणू काय ससंारािे नाटक 
असून यात जैन धमातील जीव, अजीव इ. पदाथय ‘पाते्र’ आिेत, व प्रारंहभक भागाला ‘पूवयरङ ग’ म्िटले 
असून प्रकरण ककवा ‘अहधकार’ (जयसेन मते) २ पासून ‘हनष्ट्क्राततः’, ‘प्रहवशहत’ असे प्रत्येक प्रकरणािे 
आदी व अतंी म्िणून ‘समर्सारा’िे ‘नाटक’ बनवले आिे. पण ‘पंचास्स्तकार्’ व ‘प्रिचन-सार’ या गं्रथानंा 
ती संज्ञा लागू पडत नािी. 

 
१.पञ्चास्स्तकार्  

[१.कािी प्रहसद्ध आवतृ्त्या : 
 (१) इटालीतील आहशयाहटक सोसायटीच्या जनयल १४. १-४० मध्ये पाव्िोहलनी (Pavolini P. E.) नी फ्लॉरेतस येथे प्रहसद्ध केलेले 
‘पंचस्त्र्थर्सगंह-सुत्त’ं, १९०१. [मला िी उपलब्ध झाली नािी]. 
 
 (२) पं मनोिरलाल सपंाहदत ‘पंचास्स्तकार्ाः’, रायिंद्र जैनशास्त्रमाला, मुबंई, प्रथम आवृत्ती १९०४, २ री आवतृ्ती. (अमृतिंद्र, जयसेन व 
पाडें िेंमराज टीकासि) १९१४. 
 
 (३) प्रा. ए. िक्रवती-ऐहतिाहसक व दाशयहनक प्रस्तावना , इंग्रजी भाषातंर व टीपासि, सेके्रड बकु्स ऑफ द जैतस, आरा १९२०.] 

 
प्रस्तुत गं्रथािे सपूंणय नाव ‘पंचस्त्र्थर्संगहसुत्त’ (गाथा १०३, १७३) आिे. ‘पंिास्स्तक-संग्रि-सूत्र’ 

यािा अथय ‘पंिास्स्तकायहवषयक गाथािंा संग्रि असणारा सूत्र गं्रथ’. प्रािीन काळी वैराग्य, नीती इ. 
हवषयावंरील सुभाहषत-संग्रि मुखपरंपरेने रक्षण केले जात, व त्यापैकी आपल्या हवषयास उपयुक्त गाथा 
संस्कृत, पाली, प्राकृत (अधयमागधी व ‘जैन शौरसेनी’ यात समाहवष्ट आिेत.) या माध्यामातूंन ब्राह्मणी, बौद्ध 
व जैन गं्रथकार माडंत. त्यामुळे अनेक गाथा या तीतिी धमांच्या प्रािीन गं्रथातं समान असल्यािे आढळते. 
जैन-धमी आिायांनी परंपरेने रहक्षलेल्या गाथांपैकी अनेक गाथा या ‘पंचास्स्तकार्’ गं्रथात आिेत. उदा. २७ 
व्या गाथेत जीव िा ‘िेतहयता’, ‘उपयोगहवशहेषत’, ‘प्रभ’ू, ‘कता’, ‘भोक्ता’, ‘देिमात्र’ आिे असे वणयन 
करणारी हवशषेणे आिेत.  

[जीवोहत्त िवहद िेदा उपओग-हवसेसदो पिू कत्ता। 
 भोत्ता य देिमत्तो ण हि मुत्तो कम्मसजुंत्तो।।२७।। 
 जीव इहत भवहत िेतहयतोपयोगहवशषेतः प्रभःु कत्ता। 
 भोक्ता ि देिमात्रो न हि मूत्तयः कमयसयुंक्तः।। 

-िार्ा अमृतचंद्र]  
पण त्यानंतर आलेली आत्मििा, या हवशषेणािें हवविेन अनुक्रमे करणाऱ्या गाथािंी नसून, हवसकटलेल्या 
या हवषयावर परंपरागत िालत आलेल्या-गाथािंा संग्रि केल्यासारखी वाटते. हकत्येकदा आधारासाठी 
अवतरण द्याव े त्याप्रमाणे हवषयििा पूणय झाली तरी त्याि कल्पनािंी पनुरुक्ती करणाऱ्या गाथा 
येतात.अमृतिंद्र ज्यानंा ‘हसद्धाततसूत्राहण’ म्िणतो त्या ‘ओगाढगाढ-णिणचदो पोग्गिंकारे्लह सव्िदो िंोगो’ 
(इ.) गाथाक्रम ६४ व तदनंतरच्या गाथा अवतरणवजा हदसतात. हकत्येकदा संदभयशूतय असा गाथासमूि 
मध्येि घेतलेला आढळतो. उदा. ‘कतुयत्व-भोकृ्तत्व-कमयसंयुक्तत्व-त्रय संपल्यावर ‘जीव-हवकल्प’ 
दाखहवणाऱ्या गाथा ७१ व ७२ यािें युग्म आले आिे. त्यािे प्रयोजन त्या हठकाणी हदसत नािी. 



 अनुक्रमणिका 

‘पंचास्स्तकार्’ संहितेच्या दोन परंपरा आिेत. अमृतिदं्रािे टीकेत संस्कृत छायेसि आढळणारी 
१७३ गाथािंी एक व जयसेनािे ससं्कृत टीकेने ग्राह्य धरलेली १८१ गाथािंी. त्यातील ‘उपयोग’ हवषयक 
‘अमृतसंहिते’ पेक्षा अहधक आलेल्या (बिुधा प्रहक्षप्त) गाथा वगळल्यास १७३ गाथािंी ‘अमृत-संहिता’ योग्य 
वाटते. पण टीका न वािता मूळ गं्रथ वािल्यास िा एक गं्रथ नसून ‘पंचास्स्तकार्ाणदद्रव्र्ाणधकार’ व 
‘निपदार्थाणधकार’ िे दोन मूळिे स्वतंत्र प्रकरण गं्रथ असून,‘मोक्षमागय’-णिस्तारसूणचका’ िी िूहलका 
(हिच्यामध्येिी परंपरागत गाथा आिेत) नंतर जोडली गेली असावी इतकी हतिी स्वतंत्र स्वयपूंणय रिना 
आिे. िे दोतिी श्रतुस्कंध स्वतंत्र प्रकरणे वाटण्यािे प्रमुख कारण, प्रत्येकािे मंगलािरण व उपसंिार स्वतंत्र 
आिेत. पहिल्या श्रुतस्कंधािे शवेटी ‘‘अशा रीतीने प्रविन-सार असलेला िा ‘पंचास्स्तकार्-संग्रह’ जाणनू 
जो राग व दे्वष यािंा त्याग करतो तो संसारदुःखातून मुक्त िोतो. जो पुरुष या गं्रथातील रिस्य जाणतो त्यािे 
मोि, राग, दे्वष नािीसे िोऊन तो पूवय व परबंध नष्ट करून मोक्षपद हमळहवतो  

[एवं पवयणसारं पिंस्त्थय-सगंिं हवयाहणत्ता। 
 जो मुयहद रागदोसे सो गािहद दुक्ख-पहरमोक्खं॥१०३॥ 
 मुहणऊण एतदट् ठं तदणुगमणुज्झदो हणिद-मोिो । 

पसहमय-रागद्दोसो िवहद िद-परावरो जीवो॥१०४॥ ]’’ असा स्वतंत्र गं्रथाच्या समारोपासारखा समारोप केला आिे 
व २ रा श्रुतस्कंध ‘निपदार्थाणधकार’ याला नवीन स्वतंत्र गं्रथाप्रमाणे मंगलािरणातं भगवान मिावीराला 
वदंन करून ‘मग्गं मोक्खस्स िोच्िाणम’ (मी मोक्षमागािे कथन करतो) अशी उपक्रमािी प्रहतज्ञा आिे. 
हवषयाच्या दृष्टीनेसुद्धा पहिल्या श्रुतस्कंधात जीव, पुद गल, धमय, अधमय आहण आकाश या पाि अस्स्तकायािें 

[पंचास्स्तकार् ४ (गाथा),] हवविेन असून दुसऱ्या श्रृतस्कंधात ‘मी मोक्षाला कारणीभतू (अपुणब्भवकारणं) 
मिावीराला मस्तकाने प्रणाम करून काल व पंिास्स्तकाय या सिा द्रव्यांिे नवपदाथयरूप भेद असलेल्या 
मोक्षमागािे व्याख्यान करतो’ अशी मंगलािरणयुक्त प्रहतज्ञा केली आिे [पंचास्स्तकार् १०३-१०४ (गाथा)]’. व िे 
नवपदाथय म्िणजे जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आस्त्रव, बंध, संवर, हनजयरा व मोक्ष िोत. गाथा १५४ ते १७३ 
यानंा ‘मोक्षमागय-णिस्तारसूणचका चूणिंका’ म्िणतात. ‘चूणिंका’ या नावावरून या गाथा पहरहशष्टवजा आिेत. 
त्यातं मोक्षमागािे व्यविार व हनिय नयािें दृष्टीने सुंदर वणयन केले आिे. त्यातंील अनेक गाथा परंपरागत 
आिेत िे डॉ. उपाध्यानंी मातय केले आिे [प्रसा. प्रस्तावना-पृ. ४२]. कंुदकंुदािायांच्या या गं्रथत्रयात येणाऱ्या अनेक 
समान गाथा [प्रसा. भाग २ सहंिता अथय इ. च्या तळटीपा पािा.], त्याचं्या पाठातंरात असलेल्या परंपरागत गाथा, 
हवषयानुरूप पुनरुक्त झाल्या आिेत इतकेि. 
 

२. प्रिचनसार 
 

यािा साराशं पुढे ‘प्रविनसार दशयन’ या भागात तपशीलवार हदला आिे.- 
 

३. समर्सार 
 [कािी आवतृ्त्या :- 

(१) अमृतिंद्र व जयसेन याचं्या ससं्कृत टीकासि (सनातन जैन गं्रथमाला, बनारस, १९१४). 
 
(२) वरील दोन टीका व जयिदं्रकृत किदी टीकेसि (रायिंद्र जैन शास्त्र माला, मुबंई १९१९). 
 
(३) स.ं छाया व इगं्रजी अनुवाद व टीकेसि-जे. एल. जैनी (सेके्रड बुक्स ऑफ द जैतस. गं्रथक्रम ८, लखनौ १९३०). 
 
(४) मराठी भावानुवाद – ध.गं. भोरे (मिावीर ज्ञानोपासक सहमहत, कारंजा वीरसवंत २४९५).] जैनमते िा कंुदकंुदािायांिा सवयश्रेष्ठ 
गं्रथ असून तो गृिस्थानंी वािावयािा नसतो इतका पहवत्र आिे. िा गं्रथ शुद्ध हनिय-नयािे दृहष्टकोनातून 
हलहिला असल्यामुळे, आहण व्यविारनयािा गैरसमज टाळण्यापुरता उपयोग केल्यामुळे, अध्यास्त्मक 
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तयारी नसणाऱ्या सामातयजनानंा तो पेलणारा नािी. पण डॉ. उपाध्ये म्िणतात तशी ‘socially and 
ethically harmful to householders’[प्रसा. प्रस्तावना-पृ.४५.] अशी हवधाने मला समयसारात आढळली नािीत. 
दुसरी मित्त्वािी गोष्ट म्िणजे समयसारािी मूळ संहिता वािताना िे नाटक असाव ेअसे मला िकूुनसुद्धा 
भासले नािी. अमृतिदं्राने ‘पूवयरंग’, ‘अंक’, ‘हनष्ट्क्राततः’, ‘ततःप्रहवशहत’ इ. नाट्पहरभाषा वापरून यािे 
नाट्ीकरण करून हवषयहवविेन रंगवले आिे िे खरे आिे. पण ‘समर्सार’ िा ‘प्रिचनसारा’ सारखा 
अध्यास्त्मक ििा करणारा गं्रथ आिे.‘‘मी श्रुतकेवलींनी साहंगतलेले ‘समय-प्राभतृ’ (समयसार नामक 
‘‘प्राभतृ’’-समर्-पाहुड-) सागंत आिे [वोच्छाहम समयपािुडहमणमो सुयकेवलीभहणयं । १. १.]’’ अशी कंुदकंुदािायांिी 
मंगलािरणाच्या १ ल्या गाथेत प्रहतज्ञा आिे यावरून कंुदकंुदािायांना ‘समर्सार’ ‘नाटक’ म्हिून अणर्पे्रत 
नसून ‘पाहुड’ (प्रारृ्त) म्हिून आहे ते स्पि होते. 
 

हतसरी मित्त्वािी गोष्ट म्िणजे मूळ सहंिता सलग वािताना कािी संदभात नीट न बसणाऱ्या पण 
परंपरागत म्िणून समाहवष्ट केलेल्या गाथा आढळतात [डॉ. उपाध्ये यापुढे जाऊन म्िणतात: That many traditional verses 
were included, when this text came to be so shaped by Kundakunda. प्रसा. प्रस्ता. प.ृ४५.]. त्या कंुदकंुदािायांनी ‘उसतया’ 
घेतल्या असे मानण्यािे कारण नािी. स्वतःिा देि िाि पहरग्रि मानणाऱ्या कदगबर साधूला ‘‘पोथी बाळगणे’’ 
िा पहरग्रि त्याज्य िोता. परंपरागत हवद्या कण्ठगत करणे िेि त्यािें संदभय गं्रथालय. त्यामुळे आत्मसात 
केलेल्या परंपरागत गाथा, त्यातील गाथाधय वा गाथापदे त्याचं्या (म्िणजे त्याचं्या पहरस्स्थतीतील कोणत्यािी 
लेखकाच्या ) लेखनात येणे अपहरिायय असते. आिारागंसूत्राच्या १ ल्या श्रतुस्कंधाच्या गद्यभागात अशी 
अभाहवत अवतरणे आली आिेत (शुकब्रग-संपाहदत आिारागं आवृत्ती पािा). पतंजलीच्या व्याकरण 
मिाभाष्ट्यात तसे घडले आिे (पातंजिं महार्ाष्र्ाची कीलिॉनय आवृत्ती [कीलिॉनयच्या नजरेतून अनेक श्लोकाधय व 
श्लोकपदे सुटलेली आिेत.]). त्यामुळे कंुदकंुदाचं्या गं्रथातं परंपरागत गाथा येणे यात अनैसर्धगक ककवा 
गं्रथकतृयत्वास कमीपणा आणणारे कािी नािी. 
 

समर्सार िा इतक्या श्रेष्ठ भहूमकेतील गं्रथ आिे की तो वािताना मला प्रािीन उपहनषद   मंत्रािें मी 
प्रहतध्वनी ऐकत आिे असे वाटे. यातिी कंुदकंुदानंा कमीपणा येण्यासारखे कािी नािी. सवय अध्यात्मवादी 
एकाि परमाथयमागािे, हनवाणाकडे वाटिाल करणारे, कापडी असतात. त्यामुळे त्याचं्या अनुभवातं 
पुष्ट्कळि साम्य वा ऐक्य असते. हशवाय जुने जैन गं्रथकार ब्राह्मणी ससं्कृत गं्रथानंा अस्पृश्य मानत नव्िते. 
त्याचं्या गं्रथातूंन (हकत्येकदा खंडन करण्यासाठी) ब्राह्मणी गं्रथातंील मूळ उतारे येतात. कंुदकंुदािें गाथातं 
उपहनषदे व भगवद गीता यािें जे प्रहतध्वनी (‘समिंोिाछमकाञ्चनाः’, ‘समाःशत्रौ च णमते्र च’ इ. श्लोकपदे) 
येतात त्यावरून त्यानंा त्या गं्रथांिा पहरिय असावा असे हदसते. 

 
 ‘समर्सारा’ च्या दोन वािना (recensious) असाव्यात असे हदसते. अमृतिदं्रािे संहितेत ४१५ 

गाथा असून जयसेन-संहितेत ४३९ गाथा आिेत. जयसेनाने ४ अनुष्टुभ् (९ व्या ‘अहधकार’ पािा) व. २० 
गाथा अशी २४ पदे्य अहधक हदली आिेत, इतकेि नव्िे तर त्याने मित्त्वािे पाठभेद हदले आिेत. तो 
‘समर्सारा’ च्या प्रकरणानंा अमृतिदं्राप्रमाणे ‘अंक’ न म्िणता ‘अहधकार’ म्िणतो. पण अमृतिदं्राच्या 
नाट्छटेने जयसेनिी प्रभाहवत झालेला हदसतो. समयािे सार म्िणजे समयसार. समर् म्िणजे ‘समस्त 
पदार्थय,’ तसेि ‘आत्मा’ कारण त्यािी व्युत्पत्तीः समं रु्गपत्. 

 
अर्ते-जानाणत, गच्िणत- ‘एकसमयावच्छेदेकरून जाणणे आहण पहर-णामाप्रत-आपल्या 

गुणपयायाप्रत- जाणे िी युगपत-हक्रया करणारा तो ‘‘समर् [गाथा २ वरील अमृत-टीका पािा.]’’. जो जीव दशयन, 
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ज्ञान व िाहरत्र यामध्ये स्स्थत आिे तो ‘स्वसमय’ आहण पुद गलकमाच्या प्रदेशात स्स्थत आिे तो पर-समय 
[जीवो िहरत्त-दंसण-णाणहट्ठउ तं हि ससमयं जाण। 
पुग्गलकम्मपदेसहट्ठय ंि तं जाण परसमयं॥ 

समर्सार गार्था १ . १.]. 
 

साराशं हवशुद्ध आत्म्यािे भेदहवज्ञान ककवा एकत्व प्रहतपादन करणे व हनियनयािे दृष्टीने आत्मज्ञान 
करून देणे व ते करण्यासाठी अथवा समजावनू देण्यासाठी त्यांनी व्यविारनयािा उपयोग केला आिे. 
आत्म्याहवषयी कंुदकंुदानंी हनिय व व्यविार िे जे दोन दृहष्टकोन माडंले आिेत ते शुद्ध हनियनयाला पूरक 
ठरावते म्िणनू व्यविारनय अशा स्वरूपािे आिेत. उदािरणाथय आत्म्याहवषयी ते म्िणतात: 
 

ज्ञानी जीवाला िाहरत्र, दशयन व ज्ञान िे तीन भाव आिेत िे व्यविार-नयाने (दृहष्टकोनाने) 
साहंगतले. परंतु हनिय-नयािे दृष्टीने ज्ञान नािी, िाहरत्र नािी, दशयनिी नािी तर तो (आत्मा) केवळ ज्ञायक 
आिे आहण म्िणनू तो शुद्ध आिे. 
[वविारेणुवहदस्सहद णाहणस्स िहरत्त-दंसणं णाणं। 
 ण हव णाण,ंण िहरत्त,ंन दंसण,ं जाणगो सुद्धो॥ 

समर्सार : १ . ७.] 
अशा उच्चतर भहूमकेमधून िी ििा आिे. समयसारािी (साध्य साधन भाव धरून) ११ प्रकरणे वा अहधकार 
पुढे हदल्याप्रमाणे आिेत: 

 
(१) जीवाजीव अहधकार (अमृतिद्राने १-३८ गाथामंध्ये रंगभहूमस्थलािंी रिना साहंगतली असून 

‘जीव’ या पदाथािे-पात्रािे-स्वरूप साहंगतले आिे.), (२) कतृयकमाहधकार, (३) पुण्य-पाप अहधकार, (४) 
आस्त्रव अहधकार, (५) संवर अहधकार, (६) हनजयरा अहधकार, ( ७) बंध अहधकार, (८) मोक्ष अहधकार, (९) 
सवयहवशुद्धज्ञान अहधकार, (१०) स्याद्वाद अहधकार, (११) साध्य-साधनभाव ककवा उपायोपेय अहधकार. 
 

या अहधकारािें शीषयकावंरून कंुदकुदानंी ‘पञ्चास्स्तकाय’,‘प्रविनसार’,आहण ‘समयसार’ या गं्रथातं 
मोक्ष मागािा उपदेश केला आिे असे आढळेल. पण समयसारािा आग्रि शुद्धहनियनयावर आिे. 
समारोपािे गाथातं म्िटले आिे: ‘‘व्यविारनय मोक्षमागामध्ये श्रमण-श्रावक भेदाने दोतिी प्रकारिे कलग 
सागंतो, पण हनियनय मोक्षमागात सवय कलगे कारणभतू मानत नािी. जो िेतहयता (आत्मा) िे ‘समर्प्रारृ्त’ 
(समर्सार नामक प्रारृ्त) पठन करून व अथय आहण तत्त्व या रूपाने जाणून अथामध्ये (अस्र्िै अर्थयरू्ते 
र्गिणत एकस्स्मन् पूियणिज्ञानघने परब्रह्मणि-अमृतिदं्र) स्स्थर रािील / स्स्थत रािील (ठाणह-स्र्थास्र्णत) 
तो उत्कृष्ट सुख-रूप िोईल.  
[वविाहरओ पुण णओ दोस्ण्ण हव कलगाहण भणइ मोक्खपिे। 
हणच्छय-णओ ण इच्छइ मोक्खपिे सव्वकलगाहण॥४१४॥ 
जो समय-पािुडहमणं पहढदूणं अत्थं तच्चओ णाउं॥ 
अत्थे ठािी िेया सो िोिी उत्तमं सोक्खं॥४१५॥] 
 

समयसारावर अमृतिदं्रािी ‘आत्मख्याहत’ नामक टीका असून हतच्यात २६३ पद्यािंा एक ‘कलश’ 
आिे. या पहरहशष्टरूप कलशात (१) अनंतधमी आत्म्याला ज्ञानरूप म्िणण्याने स्याद्वादाशी हवरोध येत नािी 
का? (२) ज्ञानात उपायभाव व उपेयभाव िे दोतिी एकत्र कसे सामावतील इ. प्रश्नािंी ििा आिे. 
समयसारावर याहशवाय जयसेनािी ‘तात्पययवृत्ती’ िी सुलभ संस्कृत टीका आिे. तशाि प्रभािदं्र, बालिंद्र, 
हवशाल कीती व हजनमुनी याचं्या टीका आिेत.  
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४.णनर्मसार  

[कािी आवृत्त्या :- 
(१) पद्मप्रभ कृत स.ं टीका व ब्र. शीतलप्रसादजी-कृत किदी अनुवाद (जैन गं्रथ रत्नाकर कायालय, मुंबई १९१६). 
 
(२) उग्गरसेन (Uggarsain) कृत इगं्रजी भाषातंरासि (सेके्रड बकु्स ऑफ द जैनस् गं्रथ, ९, लखनौ १९३१)] 
 

वरील गं्रथत्रयीिे खालोखाल मित्त्वािा गं्रथ ‘णनर्मसार’ आिे. िे १८७ गाथािें स्वतंत्र प्रकरण 
आिे. याच्यावर पद्मप्रभ मलधारीदेव (इ. स. १२ व्या शतकािा उत्तराधय [डॉ. उपाध्ये-प्रसा. प्रस्तावना प.ृ ३८-३९ 

तळटीप.]) यािी ‘‘तात्पययवृत्ती’’ नामक ससं्कृत टीका आिे.त्यात त्याने या गं्रथािे बारा भाग (श्रुतस्कंध) 
पाडले असले तरी ते कृहत्रम, गं्रथ समजण्यािे दृष्टीने अनुपयुक्त व मूळ गं्रथकाराला अहभपे्रत नसलेले आिेत 
[डॉ. उपाध्ये. प्रसा. प्रस्तावना प.ृ ४०.]. 

 
या रिनेत अनंतसुखािी इच्छा करणाऱ्याला कोणकोणत्या हनयमािें पालन करणे आवश्यक आिे िे 

हदले आिे. तसेि यात सम्यक्त्व, आप्त, आगम, सात तत्त्व,े सम्यग ज्ञान, सम्यक िाहरत्रात अतंभूयत िोणारी 
१२ व्रते, १२ प्रहतमा, प्रहतक्रमण, प्रत्याख्यान, आलोिना, प्रायहित्त, परमसमाहध, परमभक्ती, शुद्धउपयोग 
इ. िे हवविेन आिे.  
 

पद्मप्रभावर अमृतिंद्रािी छाप हदसते. तो अकलंक, अमृतिंद्र, समततभद्र, हसद्धसेन इ. गं्रथकारािें 
उल्लेख करतो. 
 

५. रर्ि-सार (रत्नसार) 
 

 कंुदकंुदाचं्या नावावर मोडणाऱ्या या गं्रथात १६७ अथवा १५५ गाथा असून त्यात सम्यक्त्वादी 
रत्नत्रयािे वणयन आिे. पण यात येणारे गंण, गच्छ, संघ इं उल्लखे व अप्ंरमश पदे्य व पुस्ष्ट्पकेत गं्रथकारािे 
नामािा अभाव यावरून िा कंुदकंुदािंा नसावा असे प्रा. उपाध्यानंी दाखवनू हदले आिे.[प्रसा. प्रस्ता. प.ृ ३७.] 

 
६. मूिंाचार 

 
दहक्षण भारतातील कािी प्रतींच्या पुस्ष्ट्पकातून मूलािारकता कंुदकंुदािायय आिेत असे आढळले 

तरी तो गं्रथ वट्टकेर-हवरहित असल्यािा पुरावा अहधक हवश्वसनीय वाटतो [पं.नाथूराम पे्रमी. जैन हसद्धातं भास्कर १२. 
१. प.ृ ३८-३९ तसेि.]. डॉ. उपाध्येिी तो कंुदकंुदकृत मानत नािीत. 
 

७. कुरिं 
 

िा सुप्रहसद्ध तामीळ गं्रथ आपला आिे असे जैन गं्रथकारसुद्धा मानतात. ‘सुद्धा’ म्िणण्यािे कारण 
तो ब्राह्मणी गं्रथकार आिे असे सवयसामातय मत आिे. परंतु त्यािा कता हतरुवल्लुवर (Thiruvalluvar) िे 
प्रहसद्ध असल्यामुळे हतरुवल्लवुरािे गुरू जैन एलािायय िोते. त्यानंी तो रिून तो हतरुवल्लुवराला हदला व 
त्याने तो ‘मदुरा (जैन) सघंा’ त प्रसृत केला असे जैनािें म्िणणे आिे. कोणत्यािी भारतीय धमयमताने 
‘कुरल’ िा गं्रथ आपला म्िणावा असे त्यािे स्वरूप असल्यामुळे तो गं्रथ कोणत्या धमािा िा प्रश्न नसून जर 
हथरवल्लुवर त्यािा गं्रथकार नसून एलािायय असेल तर तो गं्रथ कंदकंुदािायांिा ठरतो का? यािे स्पष्ट 
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उत्तर: एलािायय व कंुदकंुदािायय या दोन व्यक्ती एकि आिेत ककवा कंुदकंुदािायांना िी दोन नाव ेिोती िे 
हसद्ध झाले नािी.डॉ.उपाध्ये स्पष्ट म्िणतात, ‘‘अहधक पुरावा ककवा स्वतंत्र परंपरा याचं्या अभावी कंुदकंुद व 
एलािायय िे एक आिेत िे मत अहसद्ध आिे [डॉ. उपाध्ये-प्रसा. प्रस्ता. पृ. ३-४ तसेि १९-२०.] आहण िे दोघे एक व्यक्ती 
नसल्यामुळे कंुदकंुदािंा काळ हिस्त शकािे प्रारंभी ठरहवण्यािा प्रा.िक्रवतींच्या प्रयत्नािंा [पंचास्स्तकार् 

प्रस्तावना, (सेके्रड बुक्स ऑफ द जैतस आरा, १९२९).] पायाि ढासळलेला आिे. पं. जुगलहकशोरानंी कंुदकंुद 
‘हशवकुमार मिाराज’ ककवा अशा कुठल्यािी राजपुरुषािा उल्लखे करीत नािी व अमृतिंद्रालािी ‘हशवकुमार 
मिाराज’ मािीत नािी िी गोष्ट दाखवनू हदली आिे (व डॉ. उपाध्यानंा िे मातय आिे) त्यामुळे कंुदकंुदानंा 
हिस्त शकािे प्रारंभी ठरहवण्यािा प्रा. िक्रवतींिा प्रयत्न व मत आज तरी अहसद्ध आिे. 

 
८ . दश-र्क्ती 

[१.प्रभािदं्रािी ससं्कृत टीका व पं. हजनदासकृत मराठी भाषातंर यासि सोलापूर येथे प्रहसद्ध १९२१. 
 
(मला िे पुस्तक हमळाले नािी. डॉ. उपाध्याचं्या प्रसा. प्रस्ता. प.ृ २५ व २६ िे आधारे िा भाग हलहिला आिे). 
कुतद-४] 

 
तीथंकरभक्ती, हसद्धभक्ती, श्रुत-भक्ती, िाहरत्र-भक्ती, अनगार-भक्ती, आिायय-भक्ती, हनवाण-भक्ती, 

पंिपरमेहष्ठ-भक्ती अशा पद्यात्मक आठ व गद्यातील नंदीश्वरभक्ती आहण शाहंतभक्ती अशा दोन हमळून या 
‘दश-र्क्ती’ िोतात. या संस्कृतमध्ये आिेत व प्राकृतमध्ये आिेत. या भक्तीवर प्रभािंद्रािी ‘हक्रया-कलाप’ 
नामक संस्कृत टीका आिे. त्यात या संस्कृत भक्ती पूज्यपादानंी रिल्या असून,प्राकृतमधील कंुदकंुदानंी 
रिलेल्या आिेत असे तो म्िणतो. दशभक्तीच्या िस्तहलहखत पोथ्यािें प्रारंभी पंिपरमेष्ठींना नमस्कार पंि-
णमोयार), मंगल-सूत्र (°सुत्त), शरण-सूत्र सरण-सुत्त) व सामाहयकसूत्र सामाइय सुत्त) असते. या ‘भक्ती’ 
म्िणजे ‘स्तोत्र’ वजा गाथासमूि आिेत. प्राकृत भक्तींिे प्रारंभी गाथा असल्या तरी शवेटी गद्य-भाग येतो व 
गद्यभागातील मजकूर पनुः पद्यात माडंलेला असतो. अथाति गद्य व पद्य हवभागांिे लेखक हभन्न असावते. 
हशवाय िे गद्य हवभाग श्वेताबंराचं्या ‘प्रणतक्रमि’, ‘पंचसुत्ता’ सारखी आवश्यक सूते्र यातील उताऱ्याप्रमाणे 
असल्यामुळे श्वेताबंर-हदगंबर हवभागणी पूवीिा िा गद्यभाग असावा. पद्यभागापैकी ‘तीथंकरभक्ती’ श्वेंताबंर –
हदगंबरात समान आिेत. इतर भक्तीमध्ये परंपरागत समान गाथा असून त्यांिे संकलन व कािी हठकाणी 
संस्करण कंुदकंुदािायांनी केलेले हदसते. 
 

९. बारस-अिुिेक्खा (द्वादश-अनुपे्रक्षा)- 
 

अनुपे्रक्षा म्िणजे भावना. वैराग्य बाणवण्यासाठी सवय अहनत्य आिे, अधु्रव आिे, आपण एकटे आिोत 
इ. बारा भावना अंगात मुरवनू घ्यावयाच्या असतात. व त्यायोगे कमयपुद गलािंा ‘आस्त्रव’, [डॉ.उपाध्ये-प्रसा.प्रस्ता. 

२७.] अंतरात्म्यावर कमािी पुटे पुढे िढणे, थाबंते. त्या बारा अनुपे्रक्षािें ९१ गाथातं हवविेन केले आिे. 
यातील कािी गाथा ‘मूलािारात’ आल्या आिेत. ‘द्वादश अनुपे्रक्षा’ िा जैन (श्वतेाबंर व हदगंबर) लेखकािंा 
आवडता हवषय आिे त्यामुळे कंुदकंुदानंी ‘बारस-अिुिेक्खा’ हलहिल्या असतील ककवा परंपरागत गाथािंी 
फेरमाडंणी, पुरते सरते, केले असेल ‘बारस-अिु-िेक्खाचे’ शवेटच्या गाथेत त्यािें नाव कािी पोथ्यात आिे 
व कािीत नािी िे गं्रथकतृयत्वािे दृष्टीने खटकते. पण िा गं्रथ कंुदकंुदहवरहित आिे असे सामातयतः मानले 
जाते. 
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१०. अि-प्रारृ्त  
[सपंादक-पं. पन्नालाल सोनी, माहणक्यिंद्र कदगबर जैन गं्रथमाला, हव. स.ं १९७७. यात ‘रयणसार’ व ‘ बारि अणुवेक्खा’ यािंािी सगं्रि केला 
आिे.] 

 
‘पािुड’ अथवा ‘प्राभतृ’ म्िणजे उपिार. िी पारमार्धथक रिना आत्मारूपी राजाला उपिार म्िणनू 

अपयण केली आिे, िी त्यापाठीमागील कल्पना. कंुदकंुदािायांनी ८४ पािुडे रिली असे मानतात पण 
त्यापंैकी फक्त आठ उपलब्ध आिेत ती अशी:-  

 
(१) दशयन-प्राभतृ (दंसि-पाहुड), (२) िाहरत्र-प्राभतृ (चाणरत्त-पाहुड), (३) सूत्र-प्राभतृ (सुत्त-

पाहुड), (४) बोध-प्राभतृ (बोध-पाहुड), (५) भाव-प्राभतृ (र्ाि-पाहुड), (६) मोक्ष-प्राभतृ (मोक्ख-
पाहुड), (७) कलग-प्राभतृ (°लिंग-पाहुड) व (८) शील-प्राभतृ (सीिं-पाहुड). 
 

यापंकैी पािुड १ ते ६ यावर हवद्यानतदींिा हशष्ट्य श्रतुासागर (हिस्त शकािे १६ व ेशतक) यािी 
टीका आिे. 
 

यापंकैी ‘दशयन-प्राभतृात’ २६ गाथा असून त्यात हनवाण-मागावरील पहिली पायरी-सम्यग-दशयन 
यािे हवविेन करताना ‘गोपसु्च्छक’, ‘श्वेतवास’, ‘द्राहवड’, ‘यापनीय ’ या जैन-सम (जैनाभास) सापं्रदायािें 
उल्लखे आिेत. ‘िाहरत्र-प्राभतृात’ सम्यक -िाहरत्रािे ४४ गाथामंध्ये वणयन असून श्रावक आहण श्रमण यािें 
धमय संहक्षप्तपणे साहंगतले आिेत. ‘सूत्र-प्राभतृा’त २७ गाथातं आगमािे मित्त्व कथन केले आिे. बोध-
प्राभतृात ६२ गाथा असून त्यात आयतन, िैत्यगृि, हजनप्रहतमा, हजनमुद्रा, आत्मज्ञान, अियतत, प्रव्रज्या इ. 
अकरा गोष्टींिा समावशे केला आिे. ‘भावप्राभतृा’त हित्तशुद्धीच्या मित्त्वािे वणयन असून त्यात बािुबली, 
वहसष्ठ, द्वीपायन इ. िी उदािरणे हदली आिेत. भाव-प्राभतृात १६३ गाथा असून त्यात हित्तशुद्धीिे मित्त्व 
वणयन केले आिे. मोक्ष-प्राभतृात १०६ गाथा असून त्यात मोक्षस्वरूपािे वणयन व परमात्मपदािी प्राप्ती 
कोणत्या मागांनी िोते यािें वणयन आिे. भगवद गीतेतील ‘र्ा णनशा सियरू्ताना ं तस्र्ा ं जागर्तत’ र्ा 
श्लोकासारख्र्ा गारे्थत- 

 
जो सुत्तो ििहारे सो जोई जग्गए सकज्जस्म्म। 

 
या गाथाधावरून कंुदकंुदानंी भगवद गीता वािली असल्यािे हदसते. कलग-प्राभतृात २२ गाथामंध्ये 

मुहनधमािे हनरूपण आिे. शील-प्राभतृात ४० गाथा असून जीवदया, इंहद्रयदमन, सत्य, अिौयय इ. िी ििा 
केली आिे. 
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२. प्रिचनसार: सैद्धास्न्तक र्ूणमका 
 

प्रसा (प्रविनसारा) िे उहद्दष्ट हनवाणमागािे दशयन आिे. मंगला-िरणािे शवेटी ‘ज्याच्यामुळे 
हनवाणािी प्राप्ती िोते त्या साम्यािा (वीतराग िाहरत्रािा जो शातं भाव त्यािा) मी स्वीकार करतो’ [उिसपंर्ाणम 

सम्मं जत्तो णिव्िाि-संपत्ती॥ -प्रसा.१. ५] असे सागंनू ‘सम्यग ज्ञान व सम्यग दशयन ज्यांमध्ये मुख्य आिेत अशा 
िाहरत्रयाच्या आिरणाने जीवाला हनवाण प्राप्त िोते’ [संपज्जणद णिव्िािं............... 

जीिस्स चणरत्तादो दंसि-िािप्पहािादो॥ -प्रसा. १. ६] अशा शब्दातं गं्रथािी सुरवात केली आिे. लोकायत 
दशयन वगळून इतर सवय भारतीय दशयनातं ‘हनवाण’, ‘मोक्ष’, ‘मुक्ती’, ‘अमृतत्व’, ‘हनःश्रेयस् ,’ कैवल्य 
(साखं्र्मत), ‘अपवगय’ (न्र्ार्सूत्र १. १. २) ककवा ‘अनावृहत्त’ (ब्रम्हसूत्र ४. ४. २२) िे मानवी जीवनािे 
सवयश्रेष्ठ ध्येय ककवा पुरुषाथय असे मानले गेले आिे. या सवय शब्दातूंन ‘यानंतर पुनः जतमाला न 
येणे’,‘जतममृत्यूंच्या िक्रातून सुटणे’ िी प्रमुख कल्पना असून त्या सकंल्पनेिी हवहवध अंगे व्यक्त करण्यािे 
प्रयत्न आिेत. छादंोग्य उपहनषदातं (जतमभर धमािरणयुक्त वागल्याने) मनुष्ट्य ब्रह्मलोकाला जातो तो पुनः 
परत येत नािी’’ [(स खपिेिं ितंर्न्र्ािदारु्षं) ब्रह्मिंोकमणर्सम्पद्यते न च पुनराितयते न च पुनराितयते। -िांदोग्र् ८. १५. १.] या 
शब्दातं समारोप केला आिे. ते त्या ब्रह्मलोकामंध्ये अनंत संवत्सरपयंत राितात. त्यािंी ‘‘पुनरावृहत्त’’ िोत 
नािी’ [ते तेषु ब्रह्मिंोकेषु परााः पराितो िसस्न्त, तेषां न पुनरािृणत्ताः।- 

--बृहदारण्र्क ६. २.१५.] जसे बिृदारण्यकात साहंगतले आिे. ‘िे (स्थान) प्राणािें आयतन आिे; िे 
अमृत अहवनाशी) आिे; अभय आिे; िी परमगती आिे. या स्थानापासून पनुः परताव ेलागत नािी. [एतदै्व 

प्रािानामार्तनमेतदमृतमर्र्मेतत्परार्िमेतस्मान्न पुनराितयन्ते। -प्रछन १. १०] असे प्रश्नोपहनषदात म्िटले आिे. साराशं ‘या 
संसारात पनुः परत न येणे’ (अनावृत्ती) िी उपहनषत्कल्पना कंुदकुदाचं्या ककवा जैनदशयनातील ‘हनवाण’ या 
संकल्पनेिा गाभा आिे. 
 

कंुदकंुदानंी ‘हनवाण’ िी सजं्ञा बौद्धापासून घेतली असे मानण्यािे कारण नािी. भगवद गीतेत 
‘शास्न्तं णनिाि-परमाम्’ (६. १५), ‘ब्रह्मणनिाि मृच्िणत’ (२. ७२), ‘िंर्न्ते ब्रह्मणनिािम्’ (५. २५) इ. 
हठकाणी ‘हनवाण’ शब्द आला आिे. पाकणनीने ‘वारा नसलेली-शातं िवा असलेली स्स्थती-णनिािो अिाते’ 
(पा. ८. २. ५०) िा शब्द वापरला आिे. त्यामुळे बौद्धसाहित्याबािेर पूवीपासून प्रिहलत असलेली संज्ञा 
कंुदकंुदानंी वापरली आिे. हशवाय बौद्ध हनवाण-कल्पना व जैन हनवाण –कल्पना थोड्या हभन्न आिेत. पाली 
साहित्य हवस्तृत असल्यामुळे हनरहनराळ्या संदभात ‘हनवाण’ यािें हभन्न अथय हदले आिेत. उदािरणाथय (१) 
मस्ज्झमणनकार्ातीिं ‘अस्ग्गवच्छगोत्त सुत्तात’ ‘ज्याप्रमाणे सपयण संपल्यावर (पयादन) आहण नवीन सपयण 
जर हमळाले नािी (अनुपिार) तर जसा अग्नी हवझतो व कोणत्या हदशनेे अग्नी गेला िे सागंता येत नािी 
त्यािप्रमाणे रूप, वदेना, संज्ञा, संस्कार आहण हवज्ञान यातूंन मुक्त झालेल्या तथागतािे िोते’, असे म्िटले 
आिे. (२) दीघणनकार् (२.१५ व नंतर), सुत्तणनपात (२३५) यामध्ये हनवाण ‘हवझलेल्या ज्योतीप्रमाणे’ 
असते असे मत व्यक्त केले आिे.  
 

व्िाली पसुें (Prof. De la Valle’e Poussin) यानंी ‘एन्सार्क्िंोपीडीर्ा ऑफ णरिंीजन अडँ् 
एणर्थक्स’ मधील ‘हनवाण’ (हनब्बान) या लेखात ‘हनब्बान’ शब्द पाली साहित्यात आनंदमयी अवस्था, संपूणय 
हवनाश (pure annihilation), ज्यात बदल िोत नािी अशी अवस्था, अशा हभन्न अथी आला असल्यािे 
दाखवले आिे. अवािीन पंहडतानंी बौद्ध हनवाणािे लावलेले हभन्न हभन्न अथय पािण्यापेक्षा [कारण त्यामुळे ‘‘नैको 
मुहनययस्य विः प्रमाणम्’ अशी स्स्थती िोईल. उदा. पुढील कािी अथय पिा:- 
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 (१) बौद्ध हनवाण व मोक्ष (त्यातील तास्त्वक िरािरेश्वर-वादी metatphysical pantheistic पाश्वयभमूी वगळून) जवळ जवळ एकि 
आिेत-Pfleiderer-Philosophy of Religion.  
 
 (२) जीवतमुक्तींप्रमाणे मृत्यूपूवय हनवाण (= हनवाणातील आनंदमयी अवस्था) Vol. III pp. 70-71 िाईल्डसय- पािंी कोष प.ृ २६८. या 
अवस्थेिा उल्लखे-व्िालीं पूसें व स्ऱ्िझ डेस्व्िड झ यानंी आवजूयन केला आिे. 
 
 (३) व (४) आनंद कुमार-स्वामीना हनवाण व मोक्ष या सकंल्पना समान वाटतात. (Buddha & the Gospel of Buddhism P. 115) 
तर स्रीटरना हनवाण, कैवल्याशी एकात्म असल्यािा साक्षात्कार- The realized identity with Absolute and is no extinction वाटतो. The 
Buddha and the Christ. पृ. ८४-८५. ] ती संकल्पना पाली साहित्यात कोण-कोणत्या अथी आली आिे िे पािता 
पुढील हवशषे िोतात: 
 

(१) हनवाण म्िणजे सपूंणय दुःखमुक्ती. तृष्ट्णा, अज्ञान व दे्वष यािंा सपूंणय नाश (संरु्त्त णनकार् ४. 
२५१ मधील साहरपुत्तािे मत) –िी मानसशास्त्रीय भहूमका [S. N. दासगुप्ता-Indian Philosophy I १५१ मध्ये वासनाक्षय व 
उतमनी अवस्थेला हनवाण मानले आिे.]. 

 
(२) हनवाण म्िणजे परमानंदािी अवस्था ककवा धम्मपदािे शब्दात ‘हनब्बाणं परमं सुखं’ (सुखवग्ग-

७, ८). या सकंल्पनेवर उपहनषत्कल्पनािंी छाप असावी. िी वरीलप्रमाणे अभावात्मक अवस्था नसून हनतातं 
शातं स्वरूपाच्या अध्यास्त्मक सुखािा स्वानुभव िी भावात्मक संकल्पना आिे. खुद्दक पाठातीिं ‘रतनसुत्ता३ 
तील ‘अमतं’ (अमृतम् ) आहण त्याि पाठातील ‘मेत्तसुत्ता’मधील ‘सान्तंपदं’ (शाततं पदम्) िे शब्द हनवाण 
अभावात्मक नािी असे दाखवतात. 

 
(३) णनिाि आणि शून्र्ता-दुःखमुक्तीिी पुढिी पायरी म्िणजे दुःखमलूक जो संसार ककवा जग 

याच्या शूतयतेिा साक्षात्कार. धम्मपदात अियततवगा४ मध्ये म्िटले आिे: 
 

सुञ्ञातो अणनणमत्तो च णिमोक्खो र्स्स गोचरो। 

आकासेि सकुन्तानं गणत तेलस दुरन्नर्ा [कुज्जन राजा मात्र यािे भाषातंर पुढीलप्रमाणे करतात.  
Whose goal is liberation from this void without any special purpose, his position is hard to trace like that of birds in the sky.]॥ 
हनवाण= शूतयता (non-essential character of all phenomena) यावर नागाजुयन व िदं्रकीती यािंा 
भर आिे. 
 

(४) हनवाण आहण हवलोपन (extinction):-व्िाले पूसेंनी म्िटले आिे की बदु्धाने आत्मतत्त्व 
नाकारल्यामुळे त्याला हनवाणािी हवलोपनात्मक कल्पना (annihilationistic notion of Nirvana) 
स्वीकारावी लागली [‘‘The doctrine of annihilation was not an original purpose, it was a result’’. ].िे जे हवलोपन आिे िे 
सवयनाशात्मक आिे िे बुद्धाला मातय नव्िते. शाश्वतवाद व हवलोपन-वाद (eternalism and 
annihilationism) यातील मध्यमा प्रतीपद स्वीकारणारा बुद्ध केवळ सवयस्वी हवनाशवाद (absolute 
nihilism) स्वीकारू शकत नव्िता [आहण म्िणूनि त्याच्यावर A श्वाइट् झर (Schweitzer) नी Indian Thought and its 
Development पृष्ठ ९९ मध्ये बुद्ध िा जैन व साखं्य शाश्वत वाद्याकंडे वळला अशी टीका केली आिे. एडवडय केडय (Caird) यानंी Evolution of 
Religion vol. II P. 1 मध्ये The concept of Nirvana represents the extreme of subjectivity because in the end, even subjectivity loses 
its meaning असे मत व्यक्त केले आिे.]. संयुत्तहनकायात (३ .१०९) म्िटले आिे की हनवाण व हवनाशवाद यािंी 
गल्लत करणे हमथ्या दृष्टी आिे. माध्यहमक बौद्ध तत्त्वज्ञ शूतयवादािा पुरस्कार करतात खरा पण त्यािें हनवाण 
‘अहनरुद्ध’, ‘अनुत्पन्न’, ‘अमोषधमय’ (न नाश िोणारे) पण प्रपंि प्रवृहत्तरहित आिे . हकमुरा या जपानी 
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पंहडतानी हनवाण म्िणजे ‘‘eternal reality of cosmic existence [Origin of Mahayana Buddhism पृ. ९७. कलकत्ता 
१९२७.]’’ अशी भावात्मक अवस्था असल्यािे मत हदले आिे. 
 

साराशं, हनवाण या संकल्पनेिा ब्राह्मणी आहण बौद्ध धमातील हवकास लक्षात घेता कंुदकंुदानंी िी 
बौद्ध धमातील पाहरभाहषक संज्ञा वापरली नािी. ती बुद्धधमापूवीपासून ब्राह्मणीधमात सुद्धा रूढ िोती. 
कंुदकंुदािंा स्वतःि धमय, जैनधमय, बौद्ध-धमापेक्षा प्रािीन असल्यामुळे, त्यानंा स्वतःच्या प्रािीन धमाबािेर 
जाण्यािी आवश्यकता नव्िती. कंुदकंुदानंा उपहनषदादी प्रािीन गं्रथांिा पहरिय असावा असे त्याचं्या 
गाथातंील अभाहवत अवतरणावंरून वाटते. त्यामुळे जरी त्याचं्या पूवयसूरींच्या गं्रथात िी संज्ञा नसली तरी ती 
बौद्ध संज्ञा-जी जैनाचं्या हनवाण ककवा मोक्ष या संकल्पनेपेक्षा पुष्ट्कळ अंशी हभन्न आिे-ती त्यानंी ‘उसनी’ 
घेतली असे वाटत नािी. 

 
येथे वैहदक दशयनातंील ‘मोक्ष’ संकल्पना लक्षात घेणे उद बोधक ठरेल. जैन अवैहदक आिेत. पण 

बुद्धपूवयकालापासून भारतात हनरहनराळ्या तत्त्वकल्पना माडंणारे व आिरणारे पहरव्राजक एकेकटे वा संघा-
सघंाने किडत आहण कधी जनतेसमोर आपले तत्त्वज्ञान माडंताना, कधी खासगी तर कधी सावयजहनक ििा 
करून, वाद घालून , कधी अभाहवतपणे, तर कधी प्रहतस्पध्यावर मात करण्यासाठी, परस्पराचं्या मतािंा 
अभ्यास करून आपापल्या तत्त्वज्ञानािा हवकास करीत.बदु्धपूवयकाळात व बुद्धकाळातसुद्धा पणतीपेक्षा 
ज्योतीला मित्त्व असे. त्यामुळे ज्ञान सागंणारा याज्ञवल्क्य आिे का जनक आिे का खालच्या जातीिा रैक्व 
आिे याला मित्त्व नसून, त्यािे तत्त्वज्ञान काय आिे याला मित्त्व असे. तेव्िा वैहदक दशयनातंील 
संकल्पनािंा प्रभाव अवैहदक दशयनावंर तर अवैहदक दशयनािंा पहरणाम वैहदक-वदेानुयायी-दशयनावंर िोत 
असे. त्यामुळे वैहदक दशयनातंील मोक्षकल्पना संके्षपाने माडंल्या आिेत. 
 

उपहनषत्कालीन मोक्षकल्पना वर माडंली आिे. वैहदक दशयने मोक्षमागािे प्ररूपण करण्यासाठी 
हनमाण झाली आिेत. तकय शास्त्रावर भर देऊन त्यािी पद्धतशीर माडंणी करणारे नैयाहयक ‘अपवगय’ अथवा 
‘मोक्ष’ म्िणजे दुःखाभाव मानतात. सवय बधंािंा नाश िोऊन जेव्िा दुःखािंा आत्यहंतक नाश िोतो त्याला 
मोक्ष म्िणतात [दुःखात्यततच्छेदोऽपवगयः।]. तयायभाष्ट्यात िी अवस्था ‘अभय, अजर, अमृत्युपद व ब्रह्मके्षमप्राप्ती’िी 
आिे (१.१.२२) असे स्पष्ट म्िटले आिे. यावरून नैयाहयकािंा मोक्ष, टीका केली जाते हततका, अभावात्मक 
नािी [न्र्ार्सार प.ृ ३९-४१ व न्र्ार्र्ाष्र् १.१.२२ िे आधारे जरी िे हवधान केलेले असले, तरी तयाय-वैशहेषकाचं्या मोक्षात ज्ञान व आनंद यािंा 
अभाव असलेला गुणातीत आत्मा मूळ शुद्ध स्वरूपात स्स्थर असतो असे तयायमंजरीकारािें मत आिे. त्यािंी कल्पना त्याचं्या आत्म-हवषयक 
सकंल्पनेशी सुसगंत असेलिी, पण ती हववाद्य झाली िे खरे.]. मोक्षावस्थेत आत्मा ‘स्वरूपात’ हिरंतन राितो. तो पनुजयतम 
घेत नािी िी कल्पना इतरानंा मातय आिे. 
 

मोक्ष 
 

साखं्याचं्या मते पुरुष व प्रकृहत यािंा हवयोग िोणे िा मोक्ष [प्रकृणत-णिर्ोगो मोक्षाः।-िहरभद्र]. ज्ञानप्राप्तीनंतर 
िा हवयोग घडून येतो. ईश्वर-कृष्ट्णानंी काव्यमय भाषेत वणयन केले आिे: ‘रंगमंिावर आपले नृत्य प्रदशयन 
केल्यावर ज्याप्रमाणे नतयकी नृत्य बंद करते, तसे पुरुषाला आपले स्वरूप दाखवनू प्रकृहत हनवृहत िोते’. 
[रङ्गस्र् दशयणर्त्िा णनितयते नतयकी र्र्था नृत्र्ात्। 
पुरुषस्र् तर्थाऽऽत्मानं प्रकाछर् णिणनितयते प्रकृणताः॥ 

ईश्वरकृष्ट्ण-सांख्र्काणरका ५९] 
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(पुरुष मुक्त िोतो). मोक्षाला ‘‘कैवल्य’’ अशी पाहरभाहषक संज्ञा साखं्य वापरतात. ‘‘कैवल्य’’ म्िणजे 
केवळपणा, अहलप्त एकाकीपणा. साखं्यािंी मोक्षकल्पना अभावात्मक वाटते. कैवल्यावस्थेत पुरुषाला 
गुणातीत अवस्थेमुळे सुख-दुःख, हवकार नसतात. तो उदासंीन, अकता, साक्षी असतो. साखं्यािंी कैवल्य-
कल्पना िी बौद्धािंी हनवाण-संकल्पना ककवा अदै्वतमतातील ब्रह्मैक्य यािून हभन्न आिे. ती आनंदातीत आिे. 
 

र्ोगदशयनातीिं मोक्ष 
 

पंतजली ‘‘कैवल्य’’ िीि सजं्ञा ‘मोक्ष’ या अथी वापरतो. त्यािे मते ‘‘बुहद्ध व पुरुष यािंी समान शुद्धी 
झाली (शुणद्धसाम्र्) म्िणजे योग्याला मोक्ष (कैिपर्) प्राप्त िोतो [सत्त्ि-पुरुषर्ो: शुणद्धसाम्रे् कैिपर्णमणत। 

-र्ोगसूत्र ३.५५]’’. येथे कैवल्य िा शब्द ‘मोक्ष’ या अथी आिे िे या सूत्रावरील पुढील व्यासभाष्ट्यावरून 
लक्षात येईल. व्यासभाष्ट्य म्िणते: 
 

‘‘ज्यावळेी हित्तरूप सत्त्वािा रजोमल व तमोमल सवय नष्ट िोऊन जाऊन क्लेशरूप संसारबीजे 
जळून गेल्यामुळे...ते शुहद्धगुणामुळे पुरुषाच्या स्वरूपासारखे हदसू लागते... क्लेश नष्ट झाल्यामुळे 
कमयहवपाक असत नािी; म्िणून सवय कतयव्यता समाप्त िोते. या अवस्थेमध्ये गुण पुरुषाला भोगत्वकेरून पुनः 
उपस्स्थत िोत नािीत.िाि पुरुषािा मोक्ष िोय. त्यावळेेस पुरुष हित्तज्योतीिा हवयोग झाल्यामुळे केवळ 
स्वरूपमात्र ज्योहत म्िणून दु:खाहद-प्रहतकबबरूपमलरहित असा िोऊन मुक्त िोतो  [यदा हनद्धूयत-रजस्तमोमलं 
बुहद्धसत्त्वं पुरुषस्याऽतयता-प्रत्ययमात्राहधकारं दग्ध-क्लेशबीजं भवहत, तदा परुुषस्य शुहद्धसारूप्यहमवापन्न ंभवहत, तदा पुरुषस्योपिहरत-भोगाभावः 
शुहद्धः। एतस्यामवस्थाया ं कैवल्यं भवहत। ... क्लेशाभावात कमयहवपाकाभाविहरताहधकारािैतस्यामवस्थाया ं गुणा न परुुषस्य पुनदृयश्यत्वेनो-पहतष्ठतते 
तत्पुरुषस्य कैवल्य,ं तदा पुरुषः स्वरूपमात्रज्योहतरमलः केवली भवहत। 

-व्यास योगभाष्ट्य. 
 

िीि कैवल्यहवषयक कल्पना पुढे ‘‘पुरुषार्थयशून्र्ानां गुिाना ंप्रणतप्रसिाः कैिपर्ं स्िरूप-प्रणतष्ठा िा णचणत-शणक्ताः इणत’’ या शब्दातं माडंली आिे.  
-र्ोगसूत्र ४.३४]’’. 

 
साखं्य ककवा योग िी दशयने, मोक्षावस्था दुःखशतूय मानतात, पण सुखमय ककवा आनंदमय म्िणत 

नािीत. कारण सुख ककवा आनंद यािें जोडीला नाण्याचं्या दुसऱ्या बाजूसारखे, लगेि दुःख ककवा शोक येत 
असल्यामुळे त्यानंी असे अभावात्मक वणयन केले असाव.े 
 

पूियमीमासेंतीिं-मोक्ष 
 

वस्तुतः कमयमागासाठी ज्या शास्त्रािे प्रवतयन झाले त्या ‘‘पूवय-(कमय-ककवा अध्वर-) मीमासेंला’’ 
मोक्ष-स्वरूपािी ििा करण्यािे कािी कारण नािी. जैहमनी ककवा शबर अथवा प्रभाकर यानंी त्यामुळे मौन 
पाळले असाव.े पण इतर दशयन-गं्रथात मोक्ष-हवविेन असल्यामुळे त्याचं्या अनुकरणाने कुमाहरल, 
शाहलकनाथ इ. आिायांनी व त्याचं्या अनुयायानंी या हवषयािे हवविेन केले आिे. 
 

स्वतः प्रभाकर हमश्रानंी शाबरभाष्ट्यावरील ‘बृिती’ टीकेत (पृ. २५६) ‘कमयमागावरील श्रद्धा 
असणाऱ्यािंा बहुद्धभेद करू नये’ असे स्पष्ट मत हदले असले तरी, त्याचं्या अनुयायानंी मोक्षििा केली आिे. 
त्यािें मते पनुजयतम िा धमय ककवा अधमय याचं्यामुळे घ्यावा लागतो. जेव्िा धमय व अधमय िे दोतिी नािीसे िोतात 
तेव्िा देिािा आत्यहंतक उच्छेद (पुनजयतम न हमळणे िा) िोतो.[आत्र्ंस्न्तकस्तु देहोच्िेदो णनाःशेष-धमाधमय-पणरक्षर्-
णनबन्धनो मोक्ष इणत णसद्धम्। धमाधमयिशीकृतो जीिस्तासु तासु र्ोणनषु ससंरणत। 
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-प्रकरि-पणञ्चका, तत्त्िािंोक – पृ. १५६] 
 ‘मोक्ष िी आत्म्यािी नैसर्धगक अवस्था आिे’ [स्िात्मस्फुरिरूपाः। 

-प्रकरि-पणञ्चका, तत्त्िािंोक –पृ. १५७] 
असे त्याि गं्रथािे पुढील (१५७) पृष्ठावर म्िटले आिे. 
 

कुमाहरलभट्टानंी श्लोकवार्धतकात [श्लोकिार्तत्तक-सम्बन्धाके्षप-पणरहार १०८-११० तसेि तंत्रिार्तत्तक-अनुवाद पृ. ३२१. 
अहधकरण ९ –सूत्र १.३.] म्िटले आिे: ‘ज्यानंा खरे आत्मास्वरूप समजले आिे, त्यािंी मागील कमे (संहित) 
भोगून नािीशी िोतात व नवीन हनमाण न झाल्यामुळे देिपातानंतर मोक्ष हमळतो. म्िणून माणसाने हनत्य व 
नैहमहत्तक कमे करून आहण काम्य व हनहषद्ध कमे टाळून आयुष्ट्क्रमण केले म्िणजे प्रारब्ध-कमय उपभोगाने 
क्षीण िोते व देिपातानंतर मोक्ष-प्राप्ती िोते’. मोक्षासाठी कुमाहरल भट्टानी ज्ञानकमय समुच्चय [Kumarila and his 
followers uphold Jnana-karmasamuccaya that both knowledge and action lead to liberation. His conception of Moksa i. e. 
freedom from rebirth, agrees with that of the Advaitins who explain the same on the basis of the S’ruti ‘‘napunaravartate’’. 

-History of Philosophy : Eastern & Western : 
Vol. I, -p. 268. ] 

मागय साहंगतला आिे. 
 

आतापयंत हवविेन केलेल्या दशयनािें मते मोक्षावस्थेत पुरुष, आत्मा ककवा (जैन पहरभाषेतील) जीव 
िा आपले अस्स्तत्व कायम ठेवतो व ती अवस्था दुःखातीत आिे आहण अनावृहत्त (पनुः जतम न येणे) िे हतिे 
वैहशष्टय आिे असे हदसून येईल. 
 

उत्तरमीमासंा ककवा ब्रह्ममीमासंा म्िणून जी बादरायणािी सूते्र आिेत त्यािें हवविेन करणाऱ्या 
भाष्ट्यकारािें अदै्वत, हवहशष्टादै्वत, दै्वत, शुद्धादै्वत इ. संप्रदाय आिेत. त्यापैकी अदै्वती मात्र मोक्ष या अवस्थेत 
जीवात्मा परमात्म्यात वा परब्रह्मात हवलीन िोतो असे मानतात. इतर संप्रदाय जीवात्मा परमात्म्यािे ककवा 
श्रीहवष्ट्णूिे साहन्नध्यात, हवष्ट्णसुदृश स्वरूपात परमानंदात मग्न पण स्वतःिे व्यहक्तमत्व परमात्म स्वरूपात 
हवलीन न िोता राितो. त्याला हवश्वहनर्धमतीिे सामथ्यय, लक्ष्मी व श्रीवत्स यािंा लाभ िोत नािी. अदै्वती 
मोक्षकल्पनेप्रमाणे तो आपले स्वतंत्र अस्स्तत्व गमावत नािी असे ते मानतात. संप्रदायातील दृष्टीने पुढील 
सूते्र वािताना ब्रह्मसूत्रकारािें मत असेि आिे असे हदसेल. मुक्तावस्थेबद्दल ते म्िणतात : 
 

मुक्तानंा जगासंबधंीच्या (उत्पत्ती, हवनाश इ.) व्यापाराखेरीज बाकीिे ऐश्वयय असते. कारण 
परमेश्वरि हतथे प्रकृत आिे; इतर म्िणजे मुक्त (जीव) जवळ नािीत.[जगद्-व्र्ापारिजं प्रकरिादसणंनणहतत्िाच्च। 

-ब्र. सू. ४. ४. १७] 
 

प्रत्यक्ष साहंगतले असल्यामुळे मुक्तािें ऐश्वयय अमयाहदत आिे असे म्िणशील तर (तसे) नािी. कारण 
आहधकाहरक आहण मंडलस्थ असा जो परमेश्व र आिे त्याच्या आधीन िी स्वाराज्यप्राप्ती आिे. [प्रत्र्क्षोपदेशाणदणत 
चेन्नाणधकाणरक-मण्डिंस्र्थोके्ताः। 

ब्र. सू. ४.४.१८] 
 

भोगािेंि फक्त साम्य साहंगतले आिे.[र्ोगमात्रसाम्र्णिंङ् गाच्च। ब्र. सू. ४.४.२१]  
 

मोक्षावस्थेत आत्म्यािे शरीर कसे असते याहवषयी मतभेद आिेत. (त्याला शरीर आहण इंहद्रये) 
असतात असे जैहमनी (म्िणतो)’[र्ािं जैणमणनर्तिकपपामननात्। 
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ब्र. सू. ४.४.११] तर (ज्ञानी जीवाला शरीर व इंहद्रये) नसतात (असे) बादरी म्िणतो. कारण (श्रुहत) 
तसेि सागंते. [अर्ािं बादणरराह हे्यिम्। 

ब्र. सू. ४.४.१०] या दोतिी मतािंा समतवय करताना बादरायणाने (यज्ञाते ‘सत्र’ व अिीन’ असे दोन 
भेद आिेत. ज्याप्रमाणे ‘द्वादशाि’ िा सत्रिी असतो व अिीनिी असतों) त्या द्वादशािाप्रमाणे त्याला दोतिी 
तऱ्िा असतात. [द्वादशाहिदुर्र्णिधं बादरार्िोऽताः। 

ब्र. सू. ४.४.१२] संकल्पाच्या योगाने (मुक्त लोक आपली काये करून घेतात) कारण श्रुतीत तसे साहंगतले 
आिे.[ ६.संकपपादेि तु तच्िुतेाः। 

ब्र. सू. ४. ४. ८] अथात सत्य-सकंल्प असलेला व ब्रह्मस्पशय असलेला [अणिर्ागेन दृित्िात्। 
ब्र. सू. ४.४.४] मुक्तात्मा सवय-सामथ्यानी युक्त असतो िे सागंावयास का िव?े 

 
साराशं सवय उपहनषद विनािंा समतवय करणाऱ्या ब्रह्मसूत्रातं मोक्ष स्स्थतीतील जीवात्म्याबद्दल 

पुढील संकल्पना आढळते: मोक्षावस्थेत मुक्तात्म्यािें स्वतंत्र व्यहक्तगत अस्स्तत्व असते. त्या अवस्थेत ते 
संकल्पसामथ्याने (हवश्वहनर्धमतीसारखी काये वगळता) कािीिी करू शकतात. ती अवस्था अनंतसुखािी वा 
आनंदािी [‘सैषाऽऽनन्दस्र् मीमासंा र्िणत’ 

इ. तैहत्तरीय उपहनषद २.८ िा सवय अनुवाक पािा.] आिे व त्या अवस्थेत जीवात्मा सवयज्ञ असतो. आहण त्या अवस्थेला 
पोिल्यानंतर पुनजयतम नसतो. [अनािृणत्त: शब्दादनािृणत्ताः शब्दात्। 

ब्र. सू. ४. ४. २२] 
 

या पाश्वयभमूीवर जैनािंी हनवाण कल्पना ककवा मोक्षकल्पना हविार करण्यासारखी आिे. जैन 
हनरीश्वशरवादी आिेत. त्यामुळे सरूपता, सलोकता, समीपता ककवा सायुज्यता असे मुक्तीिे प्रकार 
त्याचं्यामध्ये असू शकणार नािीत. मीमासंकसुद्धा असे परमेश्वरावलंबी मुहक्त-प्रकार मानत नािीत. जैनािें 
मते सवय कमांपासून संपूणय सुटका म्िणजे मोक्ष. पण सवयकमांिा नाश करण्यासाठी हमथ्यादशयनादी नवीन 
कमंबंध हनमाण करणाऱ्या िेतंूना ककवा नवीन कमांिी धूळ हकवा मल (पुद गल) आत्मप्रदेशावर येऊन 
बसण्याला (आस्रवाला) प्रहतबंध करणारे ‘झाकण’ (संवर) बसवले पाहिजे व नवीन कमयमल आत्मप्रदेशावर 
न साठण्यािा पक्का बंदोबस्त करून पूवीिा साठलेला कमयमल तपिरणादी मागांनी साफ धुऊन काढला 
पाहिजे. या साफ-सफाई करण्यास ककवा आत्म्याला कमयमलापासून स्वच्छ करण्याच्या हक्रयेस ‘हनजयरा’ 
म्िणतात. अशा प्रकारे कमय-बंध हनमाण करणाऱ्या नवीन कमयपुद गलानंा आत्मप्रदेशात प्रवशे करू न देणे व 
आत्म्यावर साठलेले कमयपुद गल संपूणय नािीसे करणे या मागांनी सवय कमांपासून कायमिी सुटका म्िणजे 
मोक्ष.[बन्ध-हेतु-णनजयराभर्ा ंकृत्स्न-कमय-णिप्रमोक्षाः मोक्षाः  

-त. सू. १०. २] जैन-पहरभाषेत सागंायिे झाल्यास ‘‘औपशहमक’, ‘क्षायोपशहमक’ इ. िार ‘भाव’ आहण 
‘भव्यत्व’-भाव यािंा अभाव झाला म्िणजे मोक्ष प्राप्त िोतो.[औपशणमकाणद-र्व्र्त्िानां च । 

त. सू. १०. ३] या मोक्षावस्थेत फक्त ‘केवल सम्यक त्त्व’, ‘केवल ज्ञान’, ‘केवल दशयन’ आहण ‘हसद्धत्व’ 
यािें जीवाच्या हठकाणी अस्स्तत्व असते.[त.सू. १०.३-७]जीवािी नैसर्धगक प्रवृत्ती ऊध्वयगमन करण्यािी असते. 
त्यामुळे सवय तऱ्िेिे संग (आसक्ती), सवय बंधने नािीशी झाल्यामुळे ज्याप्रमाणे हिखलाने थापला गेलेला 
(दुध्या) भोपळा पाण्यात बडुालेला असतो तो हिखलािे सवय थर नािीसे झाल्यावर आपोआप पाण्यािे 
पृष्ठभागावर येऊन तरंगू लागतो ककवा अग्नीिी ज्वाळा जशी हनसगय प्रवृत्तीने ऊध्वयगामी असते त्याप्रमाणे िा 
मुक्त जीव सरळ ऊध्वयगतीने लोकातताप्रत –हवश्वातील सवोच्च स्थानी जातो. [त.सू. १०.४] आहण जैनमते तो 
मोक्षलोक आिे. 
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साराशं मोक्षाहवषयी (१) हनवाण, (२) कैवल्य-प्रकृहत ककवा कमयपुद गल अशा जडापासून िैततय-
आत्मा-वगेळा िोणे आहण (३) परतत्त्वात हवलीन िोणे अशा ज्या मोक्षकल्पना रूढ आिेत, त्यापंैकी 
कैवल्यावस्थेला साखं्य, योग व जैन िी दशयने ‘मोक्ष’ मानतात. कंुदकंुदानंी ‘हणव्वाण’ (हनवाण) िी संज्ञा 
वापरली तरी हतिा अथय बौद्ध हनवाण कल्पनेपेक्षा हभन्न आिे. जैनमते मोक्षावस्थेत जीव अनंतज्ञान, 
अनंतवीयय, अनंतसुख इ. अनंतितुष्टयाने युक्त िोऊन अनंतकाल असतो. 

 
कमय-बंध 

 
वर वणयन केल्याप्रमाणे कमयबधंापासून सुटका म्िणजे मोक्ष असे इतर भारतीय दशयनकारापं्रमाणे जैन 

मानतात. पण जैनमते कमयबधंािे स्वरूप जड-सूक्ष्म धूलीकणाप्रमाणे असणाऱ्या पुद गलानंी बनलेले आिे. 
वैहदक ‘ऋत’ संकल्पनेतील हवश्वातील नैहतक सामजंस्य व व्यवस्था कमयफल-हसद्धातंािा आधार असली 
तरी भारतीय दशयनातं हतिा आहवष्ट्कार हभन्न आिे. कमय घडल्यानंतर कािी काळाने त्यािे फळ हमळते. या 
मध्यंतरीच्या काळात कमय व कमयफल यािंा कारण-काययभाव दाखवणाऱ्या अदृश्य दुव्याला नैयाहयक ‘अदृष्ट’ 
म्िणतात, तर मीमासंक त्याला ‘अपूवय’म्िणतात.पतंजलीिे मते अहवद्या, अस्स्मता, राग, दे्वष आहण 
अहभहनवशे िे कमाशयािे कारण असून त्यापंकैी एक भाग िालू जतमात भोगावयािा (दृष्ट-जतम-वदेनीय) 
असून दुसरा अतय जतमात भोगावयािा (अदृष्ट-जतम-वदेनीय) असतो व क्लेशरूपी मळामुळे कमािे फळ, 
जाहत, आयुष्ट्य आहण भोग िी िोत. िे जाहत, आयुष्ट्य व भोग जर पुण्यकमापासून झाले तर सुख उत्पन्न 
करतात आहण पापापासून झाले तर दुःख हनमाण करतात. योगाग्नीने क्लेश दग्ध केले म्िणजे कमयबधं 
संपतो.[  पतंजली-र्ोगसूत्र २.३, १२-१४ व त्यावरील व्यास भाष्ट्य.] गौतम बुद्धाने इंहद्रयाकडून घडणाऱ्या भौहतक हक्रयेपेक्षा 
त्या कृतीच्या मागिी पे्ररणा ककवा ‘िेतना’ हिला कमय मानले आिे.[ चेतना अहं णर्क्खिे कम्मं िदाणम। -अगुंत्तर णनकार् ] 
बुद्धाने क्षणभगंवाद व अनात्मवाद माडंला असला तरी त्याने आत्म्यािे अस्स्तत्व, व सातत्य आडवळणाने 
मातय करून कमयवाद मानला आिे. बौद्ध मतात ‘अ’ च्या कमािे फळ ‘ब’ ला भोगाव े लागत नािी िी 
वस्तुस्स्थती ‘हमकलदपञ्िात’ (हमकलदप्रश्नात) नागसेनाने स्पष्ट केली आिे. जैन धमािी शवेटिी माडंणी 
करणारा तीथंकर मिावीर ब्राह्मण िोता िी वस्तुस्स्थती अलीकडील जैन पस्ण्डत मातय करीत असल्यामुळे 
[वधयमान मिावीर उपहनषत्कालालगत िोऊन गेला. त्या काळात ज्ञान मित्त्वािे मानत. ते सागंणारा याज्ञवल्क्य आिे, का जनक आिे, का रैक व 
आिे यािे मित्त्व नसे. त्यामुळे मिावीर व त्यािे सवयिे सवय गणधर (प्रमुख हशष्ट्य व धमय प्रसारक) जतमाने ब्रह्मण िोते याला फारसे मित्त्व नािी. 
तथाहप तीथंकर िा जतमाने क्षहत्रय असला पाहिजे िी उत्तरकालीन कल्पना आिे. मिावीर िा ब्राह्मण कुळात जतमला व त्याला जुतया अधयमागधी 
सूत्रात ब्राह्मण म्िटले आिे. इ. मते िल्ली जैन पंहडत मानतात. उदा. डॉ. दलसुख मालवणीया Life of Lord Mahavira (मुंबई हवद्यापीठ प्राकृत 
सेहमनार १९७१), जमनालाल जैनः ‘मिावीर : समाधान खोजतीं घटनाए’ं तीथंकर, जून ७६, पृ. १३-२० ‘अहधक ििा, हवषय प्रवेश’ [पृ. ६-११ 
पािा].] ऋतािी संकल्पना जैन कमयवादाला आधारभतू आिे असे म्िटल्यास आके्षपािय िोऊ नये. शवेटी ‘ऋत’ 
िी मानवी मनाला पटलेली तयायातयायािी जागहतक (वैहश्वक म्िणाव ेिव ेतर) संकल्पना आिे. पण इतर 
दशयनापेंक्षा जैन दशयनात कमयवादािा फार व्यापक हविार केला आिे. ते कमािे स्वरूपिी हभन्न, जड, 
पुद गलरूप मानतात. आहण आरशावर ज्याप्रमाणे धूळ बसली म्िणजे आरशािे प्रहतकबब दाखवण्यािे 
सामथ्यय मयाहदत िोते, त्याप्रमाणे आत्म्यािे ‘प्रदेशा’ंमध्ये कमयमल साठला की त्यािे मूळिे अनंतज्ञान, 
अनंतवीयय इ. अनंत-ितुष्टयरूपी शक्ती मयाहदत िोतात [पुढे ‘आत्मा’-संकल्पना पािा]. 

 
कमािे दोन प्रमुख प्रकार मानले आिेत: (१) आत्म्याच्या अंगभतू सामथ्यािा ‘घात’ (प्रहतरोध). 

करणारी ती ‘घाती’ कमे (२) आत्म्याच्या अनंत ितुष्टयािा घात न करणारी ती ‘अघाती’ कमे. घाहतकमे 
िार प्रकारिी आिेत. (१) ज्ञानावरणीय:-आत्म्याच्या ‘अनंत ज्ञान’ असणाऱ्या स्वभावहसद्ध हवशषेावर 
आवरण घालणारे.(२) दशयनावरणीय:-जीवात्म्याला स्वभावत: असणाऱ्या ‘अनंत-दशयनावर’ आवरण 
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घालणारे. (३) वदेनीय:-अनंत-सुख असणे िे जीवात्म्यािे स्वाभाहवक, मूळिे, लक्षण याला मयादा पाडून 
सुख ककवा दुःख यािंी जाणीव देणारे, (४) मोिनीय:-ज्या कमामुळे जीवाला सम्यक दशयन ककवा िाहरत्र या 
बाबतीत मोि ककवा भलू हनमाण िोते ते ‘मोिनीय’ कमय. 
 

ज्या िार कमांमुळे आत्म्याच्या नैसर्धगक सामथ्यांवर आवरण पडून त्या सामथ्यािा घात अथवा 
प्रहतरोध िोतो, ती वरील ‘घाती’ कमे. पण ज्या कमांमुळे जीवाला देव, मनुष्ट्य, हतययक, ककवा नारक 
(नरकातील प्राणी) योनीत आयुष्ट्य काढाव े लागते ते ‘आयु’ कमय ककवा ज्या कमामुळे शरीरासंबंधीिी-
अंगोपागें, गहत, जाहत स्वर इ. बेिाळीस प्रकारिी वैहशष्ट्टे् ठरतात ते ‘नाम’-कमय’, ज्या कमामुळे उच्च ककवा 
नीि घराण्यात जतम हमळतो ते ‘गोत्र’-कमय’,आहण ज्याच्यामुळे जीवाच्या मनात दान देण्यािे असून प्रत्यक्ष 
दान िातातूंन घडत नािी असे ‘दान’, तसेि ‘लाभ’, ‘भोग’, ‘उपभोग’ व ‘वीयय’ या बाबतीत घडते ते 
‘अंतराय’-कमय. या आठ कमांना ‘प्रकृहत-बंध’ असे म्िटलेले आिे. यानंा ‘अष्ट-कमय-प्रकृहत’ असेिी नाव 
आिे. जैनानंी कमयबधंािा खूप तपशीलवार अभ्यास करून आपले ‘कमयगं्रथ’ हलहिले आिेत. तसू. ८-४-२० 
पयंत कमांिे हवविेन केले असले तरी कुतद-५ ते सूत्रात्मक आिे. ‘कमय’ या हवषयावर हदगंबर जैनाचं्या 
‘षट् खण्डागम’ ककवा श्वेताबंरािें कम्मणििाग, कम्मत्र्ि, बंधसाणमत्त इ. कमयगं्रथ व त्यावरील टीका, भाष्ट्ये 
इ. हवपुल रिना झालेली आढळते.  

 
आत्मा 

 
वर वणयन कलेले कमयबंध, मोक्ष इ. ज्या जीवहवषयक अथवा आत्महवषयक अवस्था आिेत त्या 

आत्म्यािे स्वरूप जैनमते काय आिे ते पािू. 
 

ज्या हवहवध अनुभतूी आपल्यास एकसारख्या येत असतात त्यानंा साक्षीभतूत्त्वाने सुसूत्र करणारा व 
त्यानंा आधारभतू असणारा ‘मी’ कोणीतरी आिे िी जाणीव मानवाला फार प्रािीन काळीि झाली असली 
पाहिजे. िी जाणीव ‘आत्मा’ या संकल्पनेिे मूळ स्वरूप असाव.े या संकल्पनेत प्रारंभी तरी शरीरशास्त्र व 
मानसशास्त्र यातंील संकल्पनािें हमश्रण असाव.े रा. द. रानड्यानंी आपल्या ‘कन्स्रस्क्टव्ह सव्हे ऑफ 
उपणनषणदक णफिंॉसॉफी’ गं्रथाच्या हतसऱ्या प्रकरणात या सकंल्पनेिी मानसशास्त्रीय ििा केली 
असल्यामुळे, आत्मा या सकंल्पनेच्या त्या हवविेनािी आवश्यकता नािी. उपहनषदामंध्ये आत्मतत्त्व िे 
हनरुपाहधक, स्वसंवदे्य, अहवनाशी असून, ज्ञान-हवषय असणारे हवश्व ‘हिहद्वलास’ आिे, अशी कल्पना रूढ 
झाली िोती. त्यािप्रमाणे व्यक् तीच्या अंतयामी जसा आत्मा आिे, तसेि तत्त्व हवश्वािे अंतयामी असून एकाि 
आत्मतत्त्व व्यक्ती व सृष्टी यामंध्ये अनुस्यूत आिे असे मानले गेले. आत्मतत्त्वाच्या पथृक्करणािा प्रारंभ स्थूल 
देिापासून म्िणजे अन्नमय कोशापासून केला आिे. स्थूल कोशािे (उत्पहत्त) कारण असणारे [कठ २. २-५ तसेि 
पञ्चदशी-३ रे प्रकरण.] पण अहधकाहधक सूक्ष्म असे प्राणमय, मनोमय, हवज्ञानमय व आनंदमय कोश यािें हवविेन 
करून, त्या कोशापेंक्षा अहधक सूक्ष्म असणारे, असे स्थूल बाह्यागंापासून सूक्ष्म अंतरंगाकडे जाणारे, 
मूल्यमापक हवविेन ककवा ‘आत्महववके’ करून, आत्मतत्त्व िे सूक्ष्मतम, अंतस्थ, सत्तारूप, ,सत्य, हनत्य व 
अहधकारी आिे असा हनणयय घेतला आिे. 
 
उदािरणाथय कठोपहनषदात : 
[इंणद्ररे्भर्ाः परा ह्यर्था अरे्थभर्श्च परं मनाः। 
मनसस्तु परा बुणद्धबुयदे्धरात्मा महान् पराः॥ 
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महताः परमव्र्क्तमव्र्क्तात्पुरुषाः पराः। 
पुरुषान्न परं णकणञ्चत् सा काष्ठा सा परा गणताः॥ 

-कठ ३.१०–११] 
 

इंहद्रयगोिर वस्तु ⟶ मन ⟶बुहद्ध ⟶मिदात्मा ⟶ अव्यक्त ⟶ पुरुष अशी साखं्यशास्त्रािे पूवयरूप 
असलेली माडंणी करून यातील प्रत्येक उत्तर पद पूवयपदािे कारण अथवा प्रत्यगात्मा असून ‘पुरुषान्न परं 
णकणञ्चत्’ असा हसद्धातं माडंला आिे. 

 
पण उपहनषदामंधून आत्मस्वरूपहवषयक इतकी हभन्न मतें माडंली गेली आिेत की त्यामुळे 

उत्तरकालीन वदेातत-संप्रदायातं वाद व मतभेद हनमाण झाले. उदािरणाथय या संप्रदायाचं्या आत्महवषयक 
कल्पना पािा : 
 

(१) अदै्वत:- ब्रह्म व आत्मा एक आिे. अहवदे्यमुळे ब्रह्म िे जीवरूपाने भासते व अनेक जीव ककवा 
आत्मे िा आभास आिे. 

 
(२) हवहशष्टादै्वत:- जीव अणरुूप, हनत्य व कतृयरूप आिे. जीव (आत्मे) अनेक आिेत. 
 
(३) दै्वत:- जीव नेिमी अणरुूप असतो. तो परब्रह्मापेक्षा हभन्न आिे. जीव अनेक आिेत. त्यानंा 

स्वतःिे कतृयत्व-भोकृ्तत्व आिे. 
 
(४) शुद्धादै्वत:- अस्ग्न व स्फुकल्लग याप्रमाणे जीव िा ब्रह्माशं आिे. तो हनत्य आिे. अहवद्यानाशाने 

संसारनाश िोईल पण जीवनाश िोणार नािी. तो अणरुूप असला तरी आनंदाशंाच्या प्रादुभावाने व्यापक 
िोतो. जीव िे ब्रह्मािे इच्छागिृीत रूप आिे. हनत्यत्व, ज्ञातृत्व, कतृयत्व व भोकृ्तत्व जीवािे हठकाणी असतात. 
 

बौद्ध-आत्मकपपना 
 

गौतम बदु्धाने आपल्या काळी रूढ असलेल्या आत्मा या सकंल्पनेिा अहधक सूक्ष्म हविार केला आिे. 

[अणर्धम्मत्र्थसंगह J. P. T. I. S.- पृ.२७ व नंतर] ‘अनात्मवाद’ िा बौद्ध धमािा आत्मा आिे, िी हवरोधाभासात्मक 
समजूत हततकीशी बरोबर नािी. िावाक अनात्मवादी आिेत िे खरे वाटते, पण कमयवाद व पनुजयतम 
मानणारे बौद्ध अनात्मवादी िोऊ शकत नािीत. बौद्धानंी ‘क्षणभगं-वाद’ मानल्यामुळे हिरंतन आत्मतत्त्व 
मानणे ‘वदतो व्याघातः’ सारखे झाले असते. बौद्धमते, आत्मा ककवा पुद गल (जैनधमात पुद गल अजीव, 
जड आिे) या संकल्पनेिे पथृक्करण करताना, पुद गल ककवा व्यक्ती िी रूप, वदेना, संज्ञा, संस्कार व हवज्ञान 
या पाि स्कंधानंी (aggregates ) हमळून झालेली असते. ‘रूप’ म्िणजे व्यहक्तत्वािा भौहतक अंश; ‘वदेना’ 
म्िणजे सुखािी अथवा दुःखािी भावना (feeling); संज्ञा (conceptual knowledge) म्िणजे वस्तूिी 
जाणीव, संस्कार म्िणजे वासनात्मक प्रवृत्ती (conative disposition) आहण हवज्ञान म्िणजे हनहित आकार 
नसलेली जाणीव (pure, undifferentiated consciousness.) 

 
या वगीकरणामागे ते नैहतक उपदेशास उपयोगी पडाव े िी दृष्टी िोती. गौतम बुद्धाला शुष्ट्क 

तत्त्वििेत रस नव्िता. त्याला या दुःखाने भरलेल्या क्षणभगुंर जीवनात शातंी ककवा हनवाण कसे हमळवाव,े 
यािा मागय सागंावयािा िोता. गौतमाने साहंगतलेला क्षणभगंवाद मानसशास्त्रदृष्ट्ट्ा आता मातय झाला आिे. 
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िा मजकूर वािण्यापूवीिा वािक व त्यानंतरिा वािक यात बदल िोतो. प्रश्न असा आिे की दर क्षणाला 
व्यक्ती बदलत असेल तर क्षणापूवीिी व्यक्ती व तो क्षण संपल्यानंतरिी व्यक्ती आम्िाला एकि कशी हदसते 
ककवा िे वाक्य पुरे करण्यापूवीिा मी व वाक्य पूणय झाल्यानंतरिा मी जर हभन्न असू तर या दोन मींच्या 
लेखनात सातत्य कसे रािाते त्यावर बौद्धािें उत्तर असे की या क्षणीिा मी ,माझे अनुभव, संस्कार इ. 
पुढच्या क्षणीच्या ‘मी’ कडे सकं्राहमत करून नष्ट िोतो. या क्षणाचं्या सातत्याला ‘संतान’ िी संज्ञा वापरतात व 
त्यामुळे या क्षणीिा ‘हित्त-ितै्त-स्कंध’ (म्िणजे मी) नष्ट झाल्याबरोबर त्याच्याशी अहतशय सदृश असा दुसरा 
‘हित्त-िैत्त-स्कंध’ ककवा जाहणविेा प्रकार हनमाण िोतो. त्यामुळे व्यक्ती ककवा वस्तू नवीन असूनिी दोतिी 
एक आिेत असे वाटते. प्रश्न असा आिे की प्रत्येक क्षणाला मी अ, ब, क, ड असा हभन्न असेन तर अ ला ब िे 
भान िोणार नािी. पण बौद्धमते संतान म्िणजे (अ+ब+क+ड..) असा समुदाय आिे. त्यावर शकंा अशी 
की अ, ब, क, ड.. याचं्यामध्ये साम्य आिे िे जाणणारा –ज्ञाता-या संतानाबािेरिा असेल तर िी ‘संतान’ 
संकल्पना मातय िोईल. हनराळ्या शब्दात म्िणावयािे झाल्यास सादृश्यािे ज्ञान िोणारी जाणीव सदृश-
पदाथांिेपेक्षा स्वतंत्र, हनराळी असली पाहिजे. िी जी अप्रवािी जाणीव आिे हतला आम्िी आत्मा 
मानतो.गौतम बदु्धाने या अथी आत्मा असावा असे मानल्यािे वच्छगोत्ताशी (संयुत्त हनकायात) झालेल्या 
संवादावरून वाटते. 

 
हत्रहपटकात आत्म्याच्या अस्स्तत्वाहवषयी उल्लखे पुष्ट्कळ हठकाणी आले आिेत. उदािरणाथय 

धम्मपदामधील ‘अत्तवग्ग’ (आत्मवगात) भगवद गीता ६.५ या 
 

‘आत्मैि ह्यात्मनो बन्धुरात्मैि णरपुरात्मनाः। 
या विनािा प्रहतध्वनी असणारी १६० वी गाथा [नालंदा आवृत्ती ( १२.४ )-पृ. ३२. सवय ‘अत्तवग्ग’ या दृष्टीने हविार करण्यासारखा 
आिे.]  

अत्ता णह अत्तनो नार्थो को णह नार्थो परो णसर्ा। 
 

(२) महािग्ग १.१३ मध्ये तीस भद्रवगीयानंा बदु्ध आत्म्यािा शोध घेण्यास (अत्तानं गवसेेय्यामा) 
सागंतो. 

 
(३) गौतम बुद्धाने शवेटच्या अवस्थेत आनंदाला आपण आपला धमय िातिे राखून न ठेवता 

साहंगतला असून  
[देणसतो, आनंद, मर्ा धम्मो अनंतरं अबाणहरं कणरत्िा। 
नत्र्थानन्द, तर्थागतस्स धम्मे आचणरर्मुणि। 

-दीघणनकार्-महािग्ग ३.९ (नालंदा आवृत्ती)-पृ. ८०] सवय हभक्षूंना ‘आत्मदीप व आत्मशरण िोऊन हविार करा’ 
(तस्माणतहानंद, अत्तदीपा णिहरर्थ, अत्तसरिा इ.) असा जो संदेश हदला त्यात आत्मतत्त्वाला मातयता 
हदसते. असे अनेक उतारे हतहपटकात आिेत [उदा. सरुं्क्तणनकार् १·१६९, ३·१२०, ४·४७. अगुंत्तरणनकार् ३·२५५, २६७, १·५३, 

१·१४९, ३·६५. मला वाटते ‘जाणीव’, एवढाि त्या हठकाणी अथय असावा.] . त्यापैकी प्रत्येक उतारा अनत्तावादी आिे असे 
आग्रिी प्रहतपादन कािी हवद्वान करतात. हतहपटक वािताना गौतम बुद्धाने अनात्मवाद प्रामुख्याने माडंला 
आिे िे पटते. पण हतहपटकातून आत्मवाद मातय करणारी विने अधूनमधून येतात. उदािरणाथय :- संयुत्त 
हनकायात ‘पुद गला’ला ‘भारवािी’ म्िटले आिे व त्यावरून नाम-रूपापेंक्षा आत्मा हनराळा आिे असे 
मानणारे सम्मीतीय व वास्त्सपुत्रीय पुढे आले. सयुंत्त-हनकायातील वच्छगोत्ताला आत्मतत्त्वाबद्दल मूक 
संमती हदल्यािे वर साहंगतले आिे. त्यावरून गौतमाला िावाकाप्रमाणे संपूणय अनात्मवादी मानता येत 
नािी. 
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उत्तरकालीन बौद्ध-पंहडतावंर टीका करताना ‘तुम्िी अनात्मवादी म्िणवता व ‘वासना’ ककवा ‘क्षण-
संतती’ यामुळे पुनजयतम िोतो म्िणता तेव्िा तुम्िी ते ‘आत्मा’ या अथी पयाय शब्द वापरले आिेत’ तुम्िी 
‘अनात्मवादी नािी’ अशी िेमिंद्राने त्याचं्यावर टीका केली आिे. 

[सा िासना सा क्षिसन्तणतश्च, नारे्दरे्दानुर्र्ैघयटेते ॥१९॥ 
अन्र्र्ोगव्र्िच्िेदद्वालत्रणशका 
व त्यावरील मल्लीषेणािी टाका 

—स्र्ाद्वादमञ्जरी- पृ. १२७-३० व नंतर]  
 

बौद्ध मतातील ‘आत्मा’ िी संकल्पना जैन मतातील ‘आत्म’हवषयक सकंल्पनेपेक्षा उपहनषदापंासून 
दुरावलेली हदसते. जैन मतातील ‘आत्मा-’ हवषयक संकल्पनेिी पुढील वैहशष्ट्टे् मानण्यात येतात : 
 

जीिो उिओगमओ अमुणत्त कत्ता सदेह-पणरमािो । 
र्ोत्ता संसारत्र्थो णसद्धो सो णिस्ससोड् ढगई ॥ 

 
[जीवः उपयोगमयः अमूर्धत्त:कता स्वदेि-पहरमाणः । 
भोक्ता ससंारस्थः हसद्धः स हवस्रसा ऊध्वयगहत : ॥] 

—द्रव्यसंग्रि-२ 
 
या वरील टीकेत जैन-मताप्रमाणे मानलेले आत्मस्वरूप इतर मतप्रणालीपेक्षा कसे हभन्न आिे िे 

साहंगतले आिे : 
 
िावाकमते जीव (आत्मा) नािी पण जैन जीवहसद्धी मानतात. जीवािे हठकाणी ज्ञान, दशयन व 

उपयोग [‘उफ्योग’ या सकंल्पनेिे हववेिन पुढे हदले आिे.] िी लक्षणे आिेत (िा नैयाहयकाशंी मतभेद). जीव अमूतय आिे, 
िे भाट्टमीमासंक व िावाक या दोघापेंक्षा हनराळे मत. कमािे कतृयत्व जीवा- (आत्म्या-, पुरुषा-) कडे असते 
िा साखं्यमताशी मतभेद. जीव िा स्वतःच्या देिाइतका मोठा-व्यापक (स्वदेि-पहरमाण) असतो िे साखं्य, 
नैयाहयका व मीमासंक या मतापेंक्षा हनराळा हवशषे, तो स्वतःच्या कमांिा भोक्ता असतो (कमय-
भोकृ्तव्याख्यानम्) िा बौद्धाशंी मतभेद; तो संसारस्थ असतो िे शवै-मतापेक्षा (सदाहशव ंप्रहत) हभन्नमत; त्यािे 
हसद्धत्व भाट्ट-मीमासंक व िावाक यापेक्षा हभन्नत्व दाखवते, व जीव स्वभावतः ऊध्वयगती असणारा आिे िे 
त्यािी मंडलाकार गती मानणारापेंक्षा (माण्डहलक-गं्रथकारं प्रहत) हभन्न मत आिे.[जीिणसणद्धाः चािाकं प्रणत, ज्ञान-
दशयनोपर्ोगिंक्षिं नैर्ाणर्कं प्रणत; अमूतयजीिस्र्थापनं र्ट्ट-चािांकद्वर् ं प्रणत; कमयकतृयत्ि-स्र्थापनं सांख्र् ं प्रणत; स्िदेह-प्रणमणतस्र्थापनं नैर्ाणर्क-
मीमांसक-सांख्र्-त्रर्ं प्रणत; कमय-र्ोकृ्तत्ि-व्र्ाख्र्ानं बौदं्ध प्रणत; संसारस्र् व्र्ाख्र्ानं सदाणशिं प्रणत; णसद्धत्ि-व्र्ाख्र्ानं र्ट्टचािाकद्वर्ं प्रणत; 
उर्धियगणतस्िर्ािकर्थनं माण्डणिंक-गं्रर्थकारं प्रणत-इणत मातार्थो ज्ञातव्र्ाः । 

—द्रव्र्संग्रह २ िरीिं ब्रह्मदेि टीका.] 

 
उपर्ोग-स्िरूप 

 
वरील अवतरण सुप्रहसद्ध गोम्मटसारकता नेहमिदं्र या हि. श. िे १० व्या शतकािे सुमारास 

झालेल्या गं्रथकाराच्या ‘द्रव्य-संग्रि’ या गं्रथातून घेतले असले तरी तत्पूवी िोऊन गेलेल्या कंुदकंुदांिे मत 
तसेि आिे. प्रविनसारात जीव लक्षणे पुढीलप्रमाणे हदली आिेत: 
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िेतना व उपयोग यानंी युक्त; [चेदिोिजोगमओ ।  
—प्रसा. २·३५] 

‘अनाहदकालापासून कमय पुद गलानंी मलीन झालेला;’ 
[आदा कम्म-मणिंमसो पणरिामं िंहणद कम्म-संजुत्त ं॥ 

—प्रसा. २·२९] 

आत्म्याच्या िेतना-स्वरूपामुळे जीवािी पहरणती ज्ञानपहरणती, कमयपहरणती व कमयफलपहरणती या 
रूपाने प्रकट िोते 

[पणरिमणद चेदिाए आदा, पुि चेदिा णतधाणर्मदा । 
सा पुि िािे, कम्मे फिंस्म्म िा कम्मिो र्णिदा ॥ 

—प्रसा. २·३१] 
िेतनास्वरूप आत्म्यािा िेतना-पहरणाम म्िणजे ‘उपयोग’ तो शुभ ककवा अशुभ स्वरूपािा 

असतो.[अप्पा उिओगप्पा, उिओगो िाि-दसिं र्णिदो । 
सो णि सुहो असुहो िा उिओगो अप्पिो हिणद ॥ 

—प्रसा. २·६३] 

 

जीवािे शुद्ध स्वरूप इहंद्रयातीत, अव्यक्त, िेतना-गुणयुक्त, त्यािे (जीवािे स्वरूप) ग्रिण 
करण्याजोगे पौद गहलक हिह न (कलग) नसणारे, ज्याला कोणतािी हवहशष्ट आकार नािी असे फक्त 
िैततययुक्त आिे. 

[अरसमरूिमगंधं अव्ित्त ंचेदनागुिमसदं्द । 
जाि अलिंगग्गहिं जीिमणिणद्दि-संठािं ॥ 

—प्रसा. २·८०] 
  

पुद गलाप्रमाणे (जो मूत्तय नािी, रूपाहद) गुणानंी युक्त नािी असा पुद गलहवपहरत स्वरूपािा आत्मा 
पुद गलरूप कमाशी कसा बद्ध िोऊ शकेल? 

[मुत्तो रूिाणदगुिो बज्झणद फासेलह अण्िमण्िेलह । 
तस्व्ििरीदो अप्पा बज्झणद णकध पोग्गिंं कम्मं ॥ 

—प्रसा. २·८१] 
 

या हठकाणी जीवािे अमूतयत्व मानले असेल तरी कंुदकंुदानी पंिास्स्तकायामध्ये जीव ‘मूत्तय’ (ककवा देिमात्र) आिे असे स्पष्ट म्िटले 
आिे.ती गाथा अशी : 

 
जीिो णत्त हिणद चेदा उपओग-णिसेणसदो महूकत्ता । 
र्ोत्ता र्ा देहमत्तो ि णह मुत्तो कम्मसजुंत्तो ॥ 

—पंचास्स्तकार् २७] 

 
कंुदकंुद उपहनषदीय तत्त्वज्ञानाशी हकती सदृश भहूमका माडंतात िे लक्षात घेण्यासारखे आिे. 

उदािरणाथय पुढील गाथा ‘मी (आत्मा) देि (देिरूप) नािी. मी मन नािी. मी वाणी नािी ककवा त्यािें 
कारण (उपादान कारणरूप) पुद गलकपड नािी. मी कमाशी (कमय करणाराशी) कता, करहवता ककवा 
कमाला अनुमती देणारा नािी  
[िाहं देहो, ि मिो, ि चैि िािी, ि कारिं तेलस । 
कत्ता ि, ि कारणर्दा, अिुमंता िेि कत्तीिं ॥ 

[-प्रसा. २·६८ ] 
 

(२·६८) ‘आत्मा शुद्ध (हनमयळ) आिे. तो धु्रव (हनिय), परद्रव्यापेक्षा हभन्न, स्वधमययुक्त असलेला 
आिे. तो ज्ञानस्वरूप आिे; दशयनमय आिे; आपल्या अतींहद्रयपणामुळे तो सवयज्ञ मिान पदाथय आिे. तो 
आपल्या स्वरुपािे हठकाणी अिल, स्स्थर, आिे. परद्रव्यावर अवलंबून असणारा नािी. 
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[एिं िािप्पािं दंसिरू्दं अलदणदर्-महत्रं्थ । 
धुिमचिंमिािंंबं मण्िेऽहं अप्पगं सुदं्ध ॥ 

[-प्रसा. २·१००] (२·१००) 
 
कंुदकंुदानी माडंलेल्या संकल्पनेत आत्म्यािे मूतयत्व व स्वदेि-पहरणामत्व िी उपहनषत्कल्पनापेक्षा 

हभन्न वाटतील. पण मंुगीपासून हतकमगला- (= देव माशाप्रमाणे अहतप्रिंड मासा) पयंत आहण नारकी 
(नरकातील प्राण्या) पासून देवेंद्रापयंत सवय प्रकारिे आकार ककवा मूतयत्व असणारा आत्मा असतो असे 
म्िणणे म्िणजे तो हनराकार आिे असे म्िणण्यासारखे िोते. ब्रह्मसूत्रकारािंा खरा आके्षप आत्म्याच्या 
‘स्वदेि-पहरणामत्व’ या हवशषेावर आिे. वस्तूतः जीव शरीराला सवांगीण व्यापून असतो िे शरीराच्या 
कोणत्यािी भागाला सुईने स्पशय केला की आपल्यास कळते आहण आपल्या शरीराबािेर (कभतीला, 
जहमनीला) सुई टोिली तर त्यािी जाणीव िोत नािी.या अथी जीवाला ‘स्वदेि-पहरणाम’ म्िणण्यात 
जैनािें कािी िुकले असे म्िणता येत नािी. पण जैनानंी आत्म्यािे स्वदेि-पहरणामत्व स्वीकारल्यामुळे 
आत्म्यािे हठकाणी ‘अकात्स्तयय’, ‘हवकारीपणा’ इ. दोष येतील असे ब्रह्मसूत्रकारानंी त्याचं्यावर आके्षप घेतले 
आिेत [एिं चात्माकात्स्न्र्यम् । न च पर्ार्ादप्र्णिरोधो णिकाराणदभर्ाः । अन्त्र्ािस्स्र्थतेश्चोर्र्णनत्र्त्िादणिशेषाः । 

-ब्र. सू. २.२.३४-३६]. 
या सूत्रावंरील शाकंरभाष्ट्यािा सारांश असा: 
 

जीवािे पहरमाण शरीराएवढे मानल्यामुळे जीवाला अहनत्यत्व प्राप्त िोते. कारण जी वस्तू मयाहदत 
असते म्िणजे सवयव्यापी नसते ती अहनत्य असते असा हनयम आिे. (उदा. घट, पट इ.). हशवाय एखादा 
मनुष्ट्य ित्तीच्या जतमाला गेला तर त्यािा तो मनुष्ट्यशरीराएवढा जीव ित्तीिे सगळे शरीर व्याप्त करणार 
नािी. आहण तो मंुगीच्या जतमाला गेला तर मंुगीच्या शरीरात मावणार नािी. हशवाय एकाि जतमात 
बाळपणािे, तरुणपणािे व म्िातारपणािे शरीर सारखे नसल्यामुळे असाि दोष येतो. ‘जीवािे अनंत अवयव 
आिेत ते अवयव संकोि ककवा हवकास पावल्यामुळे’ असे िोते असे मानता येत नािी.[ दै्वती व हवहशष्टादै्वती जीव 
अणुप्रमाण आिे असे मानतात. अदै्वती आत्मा सवयव्यापी (हवभ)ु आिे असे मानतात. जैन जीव ‘मध्यम पहरमाणी’ ककवा ‘देि-पहरमाणी’ असून तो 
आपल्या अवयवािंा सकंोि व हवकास करून आकाराने कमी जास्त िोतो असे मानतात. त्यावर घेतलेले आके्षप वर हदले आिेत.] कारण जर 
त्या अवयवािंा एकाि देशात (भागात) रािण्यािा स्वभाव असेल तर शरीर वाढणार नािी. जर तसा 
स्वभाव नसेल, तर ते कदाहित शरीराच्या बािेरदेखील पडू लागतील. हशवाय शरीर-प्रमाण जीवािे ‘अनंत’ 
अवयव मानणे बदु्धीला सोडून िोईल.[मयाहदत पदाथािे अवयव मयाहदत असतात. शरीराएवढ्या मयाहदत जीवािे अवयव ‘अनंत’, 
‘असखं्य’ मानणे बुद्धीला न पटणारे आिे.] जीवाला एखादे वळेी जास्त अवयव हमळतात व एखादे वळेी कमी अवयव 
हमळतात म्िणनू जीव लिान-मोठा िोतो असे मानल्यास जीवाला अहनत्यत्व येते व तो मोक्षािा अनहधकारी 
िोईल. ‘जीवािे पहरमाण कायमिे नसले तरी कोणत्यातरी पहरमाणानंा जीव प्रवािरूपाने हनत्य आिे’ असे 
म्िटल्यास जीवािा प्रवाि वस्तुभतू तरी असला पाहिजे ककवा वस्तुभतू नसला पाहिजे. वस्तुभतू असल्यास 
जीव हवकारी मानावा लागले, नसल्यास शूतयवाद स्वीकारावा लागेल. हशवाय ‘मोक्ष प्राप्तीिे वळेी जीवािे जे 
पहरमाण असते ते हनत्य आिे ’ असे जैन मानतात त्यामुळे पूवीिी म्िणजे ससंारावस्थेतील देखील पहरमाणे 
हनत्य िोऊ लागतील, आहण त्यामुळे जीवािे शरीर लिान-मोठे िोते ते तसे िोणार नािी [ वासुदेव शास्त्री 
अभ्यंकर-शाकंर ब्रह्मसूत्र भाष्ट्यािे मराठी भाषातंर-भाग २ रा -पृ. २०३-२१४. 

श्रीभाष्ट्यात रामानुजानंी जैनमतािे अशाि स्वरूपािे खंडन केले आिे पािा : २.२.३३]. तत्त्वज्ञानातील वास्तववाद व 
हिद्वाद (Idealism) यातील संघषािा एक नमुना म्िणून या ‘शरीरपहरमाहणत्व’ या संकल्पनेिी हिहकत्सा 
वर हदली आिे. या टीकेला उतर रामानुजानी हदले आिे. ते म्िणतात : ‘आत्मा अणपु्रमाण आिे. पण जैन 
मानतात तसा त्या आत्म्यािा संकोि-हवकास िोत नसून आत्म्याच्या ज्ञानािा हवकास त्याच्या कमयबधंाप्रमाणे 
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िोतो. सपूंणय ज्ञानहवकास मोक्षावस्थेत िोतो. [स्िर्म् पणरस्च्िन्नमेि ज्ञानं संकोचणिकासाहयणमत्रु्पपादणर्ष्र्ामाः, अताः के्षत्रज्ञािस्र्थार्ा ं
कमयिा सकुंणचतस्िरूपं तत्तत्कमानुरूप-गुितरतमर्ािेन ितयते । 

—श्रीर्ाष्र् १.१.१] 

खोली लिान असो वा मोठी असो ती आतील हदव्यामुळे स्वयंप्रकाहशत िोते त्याप्रमाणे स्वयंप्रकाश ज्ञाता जो 
आत्मा त्याच्या ज्ञान-प्रकाशाने लिान-मोठे शरीर प्रकाहशत िोते.कंुदकंुदािायय शकंर-रामानुजाहद 
आिायांिे आधी िोऊन गेल्यामुळे त्यािें या आक्षपावंरील उत्तर अपेहक्षत नािी. 
 

उपर्ोग 
 

आत्मििा करताना जैन ‘उपयोग’ िी पाहरभाहषक संज्ञा वापरतात. उदा. आत्मलक्षणे सागंताना तो 
‘िेतना व उपयोग’ यानंी युक्त आिे [चेदिोिजोगमओ (प्रसा. २·३५)] असे म्िटले आिे. त्यापैकी ‘उपयोग जीवािे 
लक्षण आिे, [उपर्ोगो िंक्षिम् । - तत्त्िार्थयसूत्र (तसू.) २·८] तो ज्ञानोपयोग व दशयनोपयोग असा स्व्दहवध आिे, [स 
उपर्ोगो णद्वणिधाः – ज्ञानोपर्ोगो दशयनोपर्ोगशे्चणत । 

-तसू २·९ वरील ‘सवाथयहसहद्ध’ (सहस.) टीका] 

असे सवाथयहसद्धी मध्ये म्िटले आिे. कंुदकंुदािायय िे तत्त्वाथयसूत्रकारापूवी िोऊन गेले असे मानले 
गेल्यामुळे त्यािंी ‘उपयोग’ हवषयक कल्पना पािणे आवश्यक आिे. 
 

कंुदकंुदािें मते जीवद्रव्य िेतना-स्वरूप असते. उपयोग िा िेतनापहरणाम ‘ज्ञान’ व ‘दशयन’ अशा 
दोन स्वरूपािा आिे.[प्रसा २·६३.] िा ‘उपयोग’ शुभ स्वरूपािा असेल तर त्यावळेी तो हजनेंद्र, हसद्ध, आिायय, 
उपाध्याय साधू इ. सत्पुरुषािें दशयन घेतो. त्याला जीवमात्राबद्दल दया वाटते व त्यावळेी पुण्यकमािा संिय 
िोऊन ते पुण्यस्वरूपकमय-पुद गल जीवाच्या प्रदेशात (space point) प्रवशे करून त्याला बधंनप्रद िोतात 
व त्याला स्वगात व इिलोकातं सुख भोगतात.[प्रसा २·६५, ६४, ३·४५ तसेि १·११, ७०.] जर िा उपयोग अथवा 
िैततयहवकार पहरणाम अशुभ असेल तर मनुष्ट्य इंहद्रय-हवषयात मग्न िोतो; क्रोधाहद कषायानंी व्याप्त िोतो; 
हमथ्या शास्त्रािें श्रवण करतो; आतय, रौद्र इ. अशुभ ध्यानाने त्यािे हित्त दूहषत झालेले असते. तो किसािारी 
िोतो, व हजनोपहदष्ट मागय सोडून उतमागाला लागतो, आहण त्याच्या आत्मप्रदेशामध्ये पापकमांिे पुद गल 
प्रवशे करून बधं हनमाण करतात, व त्याला इि-परलोकी दुःख देतात. [प्रसा २·६४, ६६, ३·४५ तसेि १·१२.] 

 

वरील शुभ व अशुभ या उपयोगापेंक्षा हभन्न असा ‘शुद्ध’ उपयोग म्िणून जो हतसरा प्रकार आिे 
त्यापासून कमयपुद गल हनमाण िोऊन त्यापासून आत्म्याला बंधन िोत नािी. ‘शुद्धोपयोगयुक्त’ श्रमण 
अनास्त्रव असतात. [कमयपुद गल आत येऊन आत्म्याच्या प्रदेशावर साठणे म्िणजे ‘आस्रव’. िी हक्रया ज्याचं्या बाबतीत िोत नािी, जे शुभ व 
अशुभ-अशा दोतिी तऱ्िेच्या कमयमलानंी हलप्त िोत नािीत, ते ‘अनास्रव’.] या शुद्धोपयोगापासून उत्पन्न िोणारे सुख अहतशय 
(अनाहदकालापासून इंद्राहदकानंा लाभले असेल त्यापेक्षा श्रेष्ठ, आत्म्यापासून हनमाण झालेले,) हवषयातीत, 
अनौपम्य, अनंत व अहवस्च्छन्न असते.[ प्रसा. १. १३.] ह्या उपयोगाने युक्त असलेला श्रमण ज्ञानी, सयंम व तप 
यानंी युक्त, वीतराग व सुखदुःखानंा सम मानणारा असतो. [प्रसा. १. १४ येथे भगवद गीतेतील स्स्थतप्रज्ञािी लक्षणे 
आठवतात.] 

 
शुद्ध, शुभ आहण अशुभ या तीन ‘उपयोगा ं ’िी व साखं्य मतातील सत्त्व, रज व तम या गुणािंी 

तुलना करण्यात येते [उपाध्ये-प्रसा. प्रस्ता. ६९-७०.]. पण या दोन त्रयीतील मलूभतू फरक असा की उपयोग िे 
आत्म्यािे—साखं्य पहरभाषेतील पुरुषािे—िैततय-हवकाररूप पहरणाम आिेत तर सत्त्व, रज व तम िे 
प्रकृतीिे हवकार आिेत. दुसरा फरक असा की शुद्धोपयोगािी कल्पना ‘जो शुभिी नािी व अशुभिी नािी’ 
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अशी अभावात्मक आिे. सत्त्वगुणािंी संकल्पना भावात्मक आिे. तेव्िा उपयोग व गुण यातील नीहतशास्त्रीय 
साम्य वरवरिे आिे.[डॉ. उपाध्यानंी या दोिोंमधील भेद स्पष्ट केले आिेत. 

प्रसा. प्रस्ता. ६९-७०. ] 

 
सियज्ञता 

 
आत्मा व ईश्वर वा तीथंकर यामंध्ये सवयज्ञता. ककवा केवलज्ञान िा धमय समान आिे. आत्मा 

ज्ञानस्वरूप आिे व ज्ञान िे सवय हवश्व (लोकालोक) व्यापत असल्यामुळे – (िंोकािंोक-प्रमाि) 
असल्यामुळे—आत्मा (ज्ञान-दृष्ट्ट्ा) सवयव्यापी आिे (प्रसा १.२३-२५ इ.) केवलज्ञातयाला सवय द्रव्ये व त्यािें 
वतयमान, भतू व भहवष्ट्यकालीन सवय पयाय प्रत्यक्ष िोतात (त्याला सवय पयायािें एकसमयावच्छेदेकरून ज्ञान 
िोते). केवलज्ञातयाला कोणतािी पदाथय परोक्ष असत नािी. त्यािे ज्ञान अतींहद्रय-अक्षातीत-असते व तो 
स्वतः नेिमीि केवल-ज्ञानरूप िोऊन पहरणत झालेला असतो (प्रसा. १. २१-२२ इ.) सवयज्ञ असणारा 
हजनश्रेष्ठ लोक व अलोक यानंी युक्त असलेल्या हवश्वामध्ये सवयत्र आिे. कारण हजन िा ज्ञानमय आिे. 
जगामधील सवय पदाथय हजनाच्या ज्ञानािा हवषय असल्यामुळे जगातील सवय हवषय हजनामध्ये असतात असे 
म्िटले आिे. (प्रसा. १.२६ इ.). ज्ञानदृष्ट्ट्ा आत्मा, केवलज्ञानी व तीथंकर ‘हवभ’ू असतात. िे हवभतु्व 
अलंकाहरक, व्यविारनयाने मानले असले तरी (शुद्ध स्वरूपातील) आत्मा, केवलज्ञानी व केवलज्ञान संपन्न 
झाल्यावर सद्धमयप्रसार करणारे तीथंकर सवयज्ञ असतात अशी जैन कल्पना आिे. 
 

वस्तुतः सवयज्ञता िे मानवािे प्रािीन काळापासूनिे स्वप्न आिे. आपला देव ककवा आपल्या धमािे 
संस्थापक सवयज्ञ िोते अशी त्या त्या धमाच्या अनुयायािंी श्रद्धा असते. उदा. वदेकाळी वरुण िी देवता सवयज्ञ 
मानली आिे. (ऋ. िे. १-२५. ७-९, ११; १०.११.१ वरुण ज्याप्रमाणे सवय जाणतो, [णिश्व ंस िेद िरुिो र्र्था णधर्ा । 
िी ऋिा अ. िे. १८. १. १८ मध्ये आढळते.] तसेि अ (र्थिय) िे (द) ४.१६.५). हिहकत्सक हविार-सरणीच्या 
उपहनषत्कालात ‘ज्याला ब्रह्मज्ञान िोते त्याला सवय ज्ञात िोते’ अशा शब्दावंरून सवयज्ञता मानवापयंत 
पोिलेली हदसत’.[उदा. र्स्तदे्वद स िेद सिय सिा णदशो बणिंमस्मै हरस्न्त । 

-िांदोग्र् २. २१. ४. 
तसेि मुण्डक १.१.३, प्रश्न ४.१.१० (स सियज्ञाः सिो र्िणत।)] मुण्डकात (१.१.१३) म्िटल्याप्रमाणे ‘काय जाणले 

असता िे सवय जाणले जाते’ अशा प्रश्नावरून सवयज्ञतेिी आस व ओढ त्या काळात तीव्र झालेली हदसते. 
आहण आत्मस्वरूप जाणले असता सवयज्ञता येते असे मानण्याकडे प्रवृत्ती हदसते. ब्रह्मज्ञान झाल्यावर ककवा 
मोक्षावस्थेमध्येसुद्धा आत्म्यािे स्वतंत्र अस्स्तत्व असते असे शाकंरादै्वत वगळता इतर वदेातंमते मानतात.[ डॉ. 
उपाध्यानंी Upanissads on omniscience (प्रसा. प्रस्ता.-पृ.७३ वर) “while in Vedanta, Brahman is all with no scope for individual 
spirits" असे हवधान केले आिे ते पढुील आवृत्तीिे वेळी सुधारले जाईल अशी अपेक्षा आिे.] 

 
उपहनषत्कालालगत िोऊन गेलेले गौतम बदु्ध व मिावीर िे धमयसंस्थापक वा प्रिारक सवयज्ञ िोते 

असे त्यािें अनुयायी मानतात. अथात गौतम बदु्धाने स्वतःला सवयज्ञ म्िणवनू घेतले नािी. जेव्िा ‘िे जग 
शाश्वत आिे का अशाश्वत आिे?’, ‘जीव व शरीर एक आिेत का हभन्न आिेत?’, ‘मृत्यूनंतर तथागताला 
अस्स्तत्व असते का नसते ? असे प्रश्न त्याला हविारले जात तेव्िा िे प्रश्न ‘अव्याकृत’ असून, त्याचं्या 
ििेपासून ‘अथय, धमय, हनवेद, वैराग्य, हनरोध, उपशम, संबोध ककवा हनवाण यािंी प्राप्ती िोत नािी’ या 
कारणामुळे तो ते प्रश्न ििेला घेत नसे. [अव्र्ाकतं खो पोिपाद मर्ा- ‘सस्सतो िंोको .... असस्सतो िंोको अन्तिा िंोको, 
अनन्तिा िंोको.... इदमेि सच्च ंमोघञं्ज’ णत । 
 
‘कस्मा पनेतं र्न्ते र्गिता अब्र्ाकतं’ णत? 
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‘न हेतं, पोिपाद, अत्र्थसणंहतं, न धम्मसणंहतं....न 
णनस्ब्बदार्, न णिरागार्, न णनरोधार्, न उपसमार्....न 
संबोधार्, न णनब्बािार् संित्तणत । तस्मा तं मर्ा अव्र्ाकतं णत । 

—दीघणनकार् (-सीिंक्खंध-िग्गो) ९.३. 

दीघहनकाय (पाहथकवग्ग) ६. १३. २६ मध्ये िुतदाला बुद्धाने िेि साहंगतले आिे.] पण पाली हत्रहपटकातील त्याच्या िहरत्रकारानंी 
तो सवयज्ञ िोता अशी आपली श्रद्धा प्रकट केली आिे. उदा. मस्ज्झम हनकायातील ‘भयभरैव’ सुत्त व 
‘मिासच्चक’ सुत्त यामध्यै गौतमाला ‘बोहध’ (ज्ञान) प्राप्ती झालेल्या रात्रीि पुढील तीन हवद्या त्यािे हठकाणी 
प्रकट झाल्या असे म्िटले आिे. त्या अशा : 
 

(१) पूवयहनवासानुस्मृहत-पूवयजतमािें स्मरण (िे ज्ञान जातककथात आढळते.) 
 
(२) हदव्य-िक्ष-ुकमाप्रमाणे स्वगय-नरक प्राप्तीिे ज्ञान (िे ‘अपादान’ या हवभागात आिे). 
 
(३) िार आयय सत्ये व प्रतीत्य-समुत्पादािे ज्ञान. यापैकी क्रम ३ मधील ज्ञान त्याला िोते व त्यािी 

नीट माडंणी त्याने आपल्या हशकवणीत केली िे खरे आिे. पण क्रम १ व २ त्याच्या अनुयायाचं्या श्रदे्धिा 
हवषय आिे. बदु्धाच्या अनुयायािंी त्याच्या सवयज्ञतेबद्दलिी दृढ श्रद्धा इतकी प्रहसद्ध िोती की अमरकसिाने 
‘सियज्ञाः सुगतो बुद्धो’ या शब्दात ‘सवयज्ञ’ िे बुद्धािे अहभधान िोते असे नमूद केले आिे. 
 

जैनमत-सियज्ञता 
 

कंुदकंुदानी प्रविनसारात वणयन केल्याप्रमाणे िे ‘केवल-ज्ञान’ (सवय-ज्ञतेिी जैन-संज्ञा) 
वतयमानकालीन व भतू-भहवष्ट्य कालीन (मतूय, अमूतय, सिेतन, अिेतन इ. हवषम व नाना भेदानंी युक्त 
असलेल्या) सवय हवहित्र व हवषम पदाथांच्या सवय पयायािें एकसमयावच्छेदेकरून िोणारे अतींहद्रय ज्ञान 
आिे. िे सवय ज्ञानावरणीय कमांिा क्षय झाल्यानंतर व कमयक्षयामुळे िोत असल्यामुळे त्याला ‘क्षाहयक’ ज्ञान 
असेिी म्िणतात (प्रसा. १. ४७). ह्या जैन (केवल)-ज्ञान प्राप्तीमुळे नवीन कमय बंधने हनमाण िोत नािीत 
(प्रसा. १. ५१, ५२) केवल ज्ञानि सुख-स्वरूप आिे (जं केििंं णत िािं तं सोक्खं) कारण तत्पूवी ‘घाती’-
कमांिा क्षय झालेला असल्यामुळे केवल-ज्ञातयाला खेद ककवा दुःख िोत नािी (१.५९, ६०) जीव, शुद्धात्मा 
ज्ञानस्वरूप व सुखस्वरूप आिे (१.६७, ६८). केवलीच्या सवय आत्मप्रदेशात (स्पशय, रस इ. जाणण्यािे) सवय 
इंहद्रयािें सामथ्यय असते कारण केवली केवलज्ञान रूपमय झालला असतो (प्रसा. १.२२). 
 

वरील ििेवरून ‘भतू-भहवष्ट्य-वतयमान कालातील सवय वस्तंूिे सवय ज्ञान’ असणे िी कल्पना 
ब्रह्मज्ञान ककवा केवलज्ञान यािा पहरणाम ककवा अंगभतू सामथ्यय आिे िी कल्पना ब्राह्मणी धमात ककवा धमात 
रूढ िोती व िे सुख-स्वरूप आिे अशीिी दुसरी श्रद्धा िोती. आजसुद्धा आपले गुरू ककवा हवद्यमान सतं 
सवयज्ञ आिेत अशी श्रद्धा अनेक भारतीयातं आढळते. या श्रदे्धला धक्का लागताि लोक िादरतात, क्षुब्ध 
िोतात व बुहद्धवादी ककवा हिहकत्सक ििा करणाराबंद्दल दुराग्रि करून घेतात. 
 

पण असा िादरा कमयमीमासेंच्या एका कमयठ अध्वयूयने—कुमाहरल भट्टानंी (इ. स. िे ७ व ेशतक)—
हदला आिे. कुमाहरल भट्टानंी बौद्ध मठात रािून बौद्ध तत्त्वज्ञानािा अभ्यास केला व आपल्या बौद्ध गुरुला 
वादात पराभतू केले अशी आख्याहयका आिे. ती खरी असो वा नसो पण कुमाहरल-भट्टानंी संस्कृतमधील 
बौद्ध तत्त्वज्ञानािा सखोल अभ्यास केला असावा असे हदसते. 
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कुमाणरिं-र्ट्ट ि सियज्ञता 
 

कुमाहरल-भट्टानंी ‘सवयज्ञ कोणीिी नसतो’ असे म्िटल्यामुळे आपापल्या धमय संस्थापकानंा सवयज्ञ 
मानणाऱ्या जैन व बौद्ध गं्रथकारानंी त्याचं्यावर टीकेिी झोड उठवली. तेव्िा प्रथम कुमाहरल भट्टािें म्िणणे 
थोडक्यात पािू. 

[जै. सू. १.१.२ वरील ११७ ते १५२ श्लोक (श्लोकिार्ततक पृ. ८१ ते ९१ अखेर) यािंा साराशं : 
 
सवयज्ञो दृश्यते तावने्नदानीमस्मदाहदहभः । 
हनराकरणवच्छक्या न िासीहदहतकल्पना ॥११७॥ 
न िागमेन सवयज्ञस्तदीयेऽतयोतयसशं्रयात । 
नराततरप्रणीतस्य प्रामाण्य ंगम्यते कथम् ॥११८॥ 
हनत्यिेदथयवादत्वं तत्परे स्यादहनत्यता ॥११९॥ ] 

 
आम्िास सवयज्ञ कोठेिी आढळत नािी. (सवयज्ञतेबद्दल प्रत्यक्ष प्रमाण नािी). पूवी सवयज्ञ िोऊन गेला 

असा हवश्वसनीय पुरावा (अनुमान) नािी. आगम प्रामाण्य येथे उपयोगी नािी. कारण सवयज्ञ व आगम यािंा 
अतयोतयाश्रय िोईल. दुसऱ्या माणसाने साहंगतले म्िणून सवयज्ञतेवर हवश्वास ठेवता येत नािी.‘हनत्य’ 
आगमात जर असे सवयज्ञतेबद्दल हवधान असेल तर तो ‘अथयवाद’ आिे. वदे िे स्वतः प्रमाण असल्यामुळे 
त्यानंा इतर प्रमाणािंी आवश्यकता नािी. 
 

बौद्ध आपल्या धमयसंस्थापकाला सवयज्ञ मानतात, कारण बुद्धाने आपण स्वतः सवयज्ञ असल्यािे 
म्िटले आिे.[पाली हत्रहपटकात बदु्धाने स्वतःला अतींहद्रयज्ञान, सवयज्ञता इ. अलौहकक सामथ्यय स्वतःिे अंगी असल्यािे म्िटले नािी. उलट 
असे मंत्रतंत्र, अंतज्ञान इ. दाखवणे ककवा अंगी असल्यािा दावा करणे िे मैथुन, िोरी, किसा याप्रमाणे ज्याचं्यामुळे श्रामण्यािे उहद्दष्ट सफल न िोता 
पराहजत िोईल असे कृत्य –"पाराहजक धम्म" मानले असून अशाला बौद्ध सघंातून कायमिे िाकून देणे िे प्रायहित्त आिे. (पािा-‘ित्ताहर 
अकरणीयाहन’ णिनर् णपटक महािग्ग १·७०, १२९ व पुढे हठकहठकाणी) शुष्ट्क तत्त्व-ििेत गुतूंन पडू नये म्िणून बुद्धाने ‘परलोक आिे का नािी ’ इ. 
प्रश्न ‘अकथनीय’ ठरवले. तरी त्यािे पिात असली तत्त्वििा करणारे बौद्ध आिायय हनमाण झाले व त्याच्या अनुयायानंी त्याला सवयज्ञ मानले एवढेि 
नव्िे तर मिायानपथंीयानंी त्याला देव बनवला. 

 
पाली हत्रहपटक व िीनयान पंथ इसवी सनािे प्रारंभी भारतातून परागंदा झाले. त्यामुळे कुमाहरल, शकंर इ. आिायाना ससं्कृत बौद्ध 

गं्रथावंर हभस्त ठेवावी लागली. त्यानंा हत्रहपटक ज्ञात असणे शक्य नव्िते. कुमाहरलभट्टानंा धमयकीती व त्यािे पूवयसूरी यािें गं्रथ उपलब्ध असावेत असे 
हदसते.] व (सवयज्ञ असलेल्या) त्यािे िे हवधान असल्यामुळे ते खरे असले पाहिजे असे मानतात. त्यावर माझे 
(कुमाहरल भट्टािें) म्िणणे असे आिे की बद्ध व (सवयज्ञतेिा दावा करणारे) इतर सवयज्ञ नव्िते िे माझे 
हवधानिी अग्नीला उष्ट्णता व प्रकाश असतो या माझ्या हवधानाइतकेि खरे आिे  

[अिंौणककार्थय-िाणचत्िं नृ-िाक्र्त्िे सतीणत च । 
परस्परमपेक्ष्र्ैि बौद्धादेाःस्र्ान्मृषार्थयता ॥१२८॥ 
 
िदेदेिं च र्ो नाम िादी प्रर्थनसङगताः । 
तस्र्ाणप हेतुाः स्र्ादेष र्िन्तं प्रत्र्संशर्म् ॥१२९॥ 
 
बुद्धादीनामसाियज्ञणमणत सत्र्ं िचो मम । 
मदुक्तत्िाद् र्रै्थिास्ग्नरुष्िो र्ास्िर इत्र्णप ॥१३०॥ 
 
प्रत्र्कं्ष च मदुक्तत्िं त्िर्ा सार्धर्ा तदुक्तता । 
तेन हेतुमयदीर्ाः स्र्ात् सस्न्दग्धाऽणसद्धता ति ॥१३१॥ 
 
प्रत्र्क्षाद्यणिसंिाणद प्रमेर्त्िाणद र्स्र् च । 
सद् र्ाििारिे शकं्त को नु तं कपपणर्ष्र्णत ॥१३२॥ 
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मी कुमाहरलाचं्या म्िणण्यािा गोषवारा हदला आिे. अनुवाद ककवा हवविेन नािी. माझा मुख्य उदे्दश कुमाहरल भट्टाचं्या तकय शुद्ध हविारसरणीिी 
रूपरेषा देणे एवढाि आिे. पाथयसारहथ हमश्रानी स्पष्ट म्िटले आिे : 
 

अणततुच्िश्चार्ं सियज्ञिादो र्स्र् सियसाधारिैरणप  
प्रमेर्त्िाणदणर्ाः प्रमािान्तराऽणिरोधेनैि णनराकरिं सम्र्िणत । 

-वरील श्लोकावंरील "न्र्ार्रत्नाकर व्र्ाख्र्ा" पृ.८५].  
उलट तुमिे बुद्धाच्या सवयज्ञतेबद्दलिे त्यािे हवधान िे केवळ अनुमानावर अवलंबनू आिे. उलट 

(बदु्ध सवयज्ञ नािी असे हवधान करणारा) मी तुमच्यासमोर प्रत्यक्ष प्रमाण आिे. त्यामुळे तुमिे म्िणणे सहंदग्ध 
व अहसद्ध आिे. तुमच्या परंपरेत बदु्ध सवयज्ञ असला तर आमच्या परंपरेप्रमाणे तो ढोंगी (असवयज्ञ) िोता. 
कारण सवयज्ञतेिी कल्पना मुळाति अशक्य आिे. कारण एखादा मनुष्ट्य सवयज्ञ आिे ककवा नािी िे असवयज्ञ 
मनुष्ट्य ठरव ूशकत नािी. आहण एकाला सवयज्ञ ठरवण्यासंाठी दुसरा सवयज्ञ व तो सवयज्ञ आिे की नािी िे 
जाणण्यासाठी हतसरा सवयज्ञ असे अनेक सवयज्ञ मानाव ेलागतील 

[सियज्ञोऽसाणिणत हे्यि तत्कािें तु बुरु्त्सुणर्ाः । 
तज्ज्ञान-जे्ञर्-णिज्ञान-रणहतैगयम्र्ते कर्थम् ॥१३४॥ 
 
कपपनीर्ाश्च सियज्ञा र्िेरु्बयहिस्ति । 
र् एि स्र्ादसियज्ञाः स सियजं्ञ न बुर्धर्ते ॥१३५॥ 
सियज्ञोऽनिबुद्धश्च रे्नैि स्र्ान्न तं प्रणत । 

 
तद्वाक्र्ानां प्रमाित्िं मूिंाऽज्ञानेऽन्र्िाक्र्ित् ॥१३६॥ ]. 

‘सवयि माणसे (म्िणजें त्यािें आत्मे) सवयज्ञ असतात पण देिाहद उपाधीमुळे त्याचं्या सवयज्ञतेला मयादा 
पडते’ असे हवधान करणारे स्वतः सवयज्ञ आिेत िे हसद्ध झालेले नािी. आहण ते सवयज्ञ असल्यािा प्रत्यक्ष 
अनुभव नािी उलट जगात थापेबाज लोकि जास्त आिेत असाि अनुभव ेयेतो  

[सियदा चाणप पुरुषााः प्रारे्िाऽनृतिाणदनाः । 
र्र्थाऽद्यत्िे न णिस्त्रम्र्स्तर्थार्ाऽतीतार्थय-कीतयने ॥१४४॥]. 

 
जैनाचं्या व बौद्धाचं्या सवयज्ञतेच्या कल्पनेत कािी फरक असला [उपाध्ये- प्रसा. प्रस्ता. Omniscience 

according to Buddhism. पृ. ७३-७४.] तरी कुमाहरल भट्टानंी ‘मलेू कुठार:’ असा सवयज्ञतेवरि घाव घातल्यामुळे 
त्यािी प्रहतहक्रया शतकानुशतक िोत राहिली. कुमाहरल भट्टानंा सहवस्तर उत्तर देण्यािा प्रयत्न 
शातंरहक्षताने (इ. स. ७०५-७६२) आपल्या ‘तत्त्िसगं्रहात’ व कमलशीलाने (इ. स. ७१३-७६३) तत्त्व-
संग्रिावरील टीकेत केला आिे. जैन गं्रथकारिी स्वस्थ बसले नव्िते. कुमाहरलभट्टाचं्या श्लोकिार्ततक’ 
नावावरून कदाहित स्फुरलेल्या ‘तत्त्वाथय-श्लोकवार्धत्तक’ या गं्रथात हवद्यानंदाने कुमाहरलभट्टािें 
श्लोकवार्धतक व शातंरहक्षतािे ‘तत्त्िसगं्रह’ यातील उतारे देऊन त्यािें खंडन करण्यािा प्रयत्न केला आिे. 
हसद्धसेनाच्या ‘सन्मणतप्रकरिा’ वरील अभयदेवाच्या टीकेत सवयज्ञतेिी ििा आिे. अनंतकीतीने ‘बृहत् व 
िंघु-सियज्ञणसणद्ध’ (माहणकिंद हदगंबर जैन गं्रथमाला प्रकाशन) हलिून कुमाहरल भट्टानंा उत्तर देण्यािा 
प्रयत्न केला आिे. पण या सवय ििेतून हवद्वत्ता भरपूर आढळली तरी कुमाहरल भट्टािें ‘बाप दाखव’ या 
स्वरूपािे जे आव्िान आिे ते गेल्या १३०० वषांत स्वीकारले गेलेले नािी. 

 
जैन मत आणि ईश्वरिाद 

 
जैन स्वतःला हनरीश्वरवादी मानतात व आम्िी त्यानंा ‘नास्स्तक’ समजतो. आम्िी एका काळी 

‘भागवत संप्रदायाला’ सुद्धा ‘हनग्रयतथा’(जैना) प्रमाणे पाखंड मानून  
[िृद्ध-श्रािक-णनग्रयन्र्थााः पञ्चरात्रणिदो जनााः । 
 कापाणिंकााः पाशुपतााः पाषण्डा रे् च तणद्वधााः ॥  
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कूमय पु. २. २१. ३२]’  
त्याना (‘या बसा’ असा) शास्ब्दक भलेपणासुद्धा देऊ नका  

[पाखस्ण्डनो..पञ्चरात्रान्..... िाङमाते्रिाऽणपनाचयरे्त् । 
कूमय-२. १६. २५]  

असे म्िणत िोतो. भागवत संप्रदायािी ककवा पािंरात्रमतािी अवैहदकता इतकी हनहषद्ध िोती की िी 
हवष्ट्णूिी उपासना अवैहदक पद्धतीने हशकहवणाऱ्या शाहंडल्याला ‘तू दारुण नरकात जाशील’ असा शाप 
जगन्नाथाने हदल्यािे वृद्धिारीतस्मतृीत साहंगतले आिे. [िृद्धहारीतस्मृणत ८.१८५] तेव्िा कंुदकंुदािें काळाअखेर 
झालेल्या भारतीय वैिाहरक इहतिासािे पाश्वयभमूीवर जैन स्वतःस मानतात हततके हनरीश्वरवादी आिेत का? 
ककवा ब्राम्िणी ईश्वर कल्पनेत व जैनाचं्या तीथयकर कल्पनेत कािी सादृश्य आिे का? ‘नास्स्तक्य’ म्िणजे तरी 
काय यािा मुळात जाऊन हविार करू. 

 
जैनधमय आणि नास्स्तक्र् 

 
‘नास्स्तक’ या शब्दािे शकदु्र. (शब्दकल्पदु्रम) मध्ये [शकदु्र. २.८७४.१.] पुढील अथय हदले आिेत : 
 

(१) परलोक न मानणारा, (२) ईश्वर नािी असे मानणारा (३) वदेाला प्रमाण न मानणारा आहण 
‘नास्स्तक’ या शब्दाला पयाय म्िणून "बाियस्पत्य, िावाक व लौकायहतक" िे शब्द हदले असून, सिा 
नास्स्तक पंथ साहंगतले आिेत ते असे : 
 

(१) माध्यहमक, (२) योगािार, (३) सौत्राहंतक, (४) वैभाहषक, (५) िावाक आहण (६) हदगंबर 
(श्वेताबंरजैन का ंवगळले?) 
 
यापैकी १-४ बौद्ध संप्रदाय असल्यामुळे (१) बौद्ध, (२) िावाक आहण (३) जैन एवढीि मते 
‘नास्स्तक’ आिेत असे त्या कोशकारािें मत हदसते. शकदु्र. िा अवािीन काळापयंत प्रदर्धशत 
झालेल्या मतािंा संग्रि असल्यामुळे, ‘नास्स्तक’ या शब्दािा मूळ अथय झाकला गेला आिे. 
पाहणनीिे मत ‘परलोक नािी असे मानणारा [अस्स्त-नास्स्तणदिं मणताः । पा. (पाहणहन अष्टाध्यायी) ४. ४. ६० व त्यावर 

हसद्धातं-कौमुदीने ‘नास्स्त (परिंोकाः) इणत मणतर्यस्र् साः नास्स्तकाः ।’ असे स्पष्टीकरण केले आिे.]’ तो. ‘नास्स्तक’. जैन (व बौद्ध 
सुद्धा) परलोक मानतात. त्यामुळे पाहणनीच्या व्याख्येप्रमाणे जैन नास्स्तक नािीत. 
 

२ रा अथय ‘ईश्वर न मानणारा तो नास्स्तक’. या व्याख्येप्रमाणे कोणकोणते संप्रदाय नास्स्तक ठरतात 
िे पािाणे उद बोधक ठरले. "वैहदक" संप्रदायापकैी अहभजात साखं्यदशयन (Classical Sankhya) ईश्वर 
मानत नािी. साखं्य दशयनावरील उपलब्ध गं्रथापंकैी सवात जुना गं्रथ ईश्वरकृष्ट्णािी ‘साखं्यकाहरका’ मानला 
जातो. पण हवश्वािी उभारणी, संिारणी, पनुजयतम, कमयवाद, मोक्ष यापैकी कशासाठीिी ईश्वर-संकल्पनेिी 
आवश्यकता त्या गं्रथकाराला वाटली नािी. भागवताहद परुाणकारानंी त्या मतावर ईश्वर लादला आिे आहण 
‘सेश्वर साखं्य’ असे त्याला नाव देण्यात आले आिे. पण बदु्ध-मिावीरापूवी कहपलमुनी िोऊन गेले व त्याचं्या 
हविारसरणीिी जैनमतावर फार मोठी छाप आिे. ती जी पंरपरा ईश्वरकृष्ट्णापययतत पोिली त्यात ईश्वराला 
स्थान नािी. साखं्यकाहरका वािताना ‘ईश्वर’ या संकल्पनेिी अगदी हवश्वोत्पत्ती पासून पुनजयतमवाद, मोक्ष, 
इ. कुठल्यािी बाबतीत आवश्यकता वाटत नािी [लोकमातय हटळकानंी या काहरकावरील गौड-पाद भाष्ट्यािे आधारे जी ६१ वी 
लुप्त मानली गेलेली काहरका परत पूवयरुपात माडंली ती अशी आिे.: 
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कारणमीश्वरमेके ब्रवुते, कालं परे, स्वभावं वा । 
प्रजाः कथ ंहनगंुणतो व्यक्ताः कालस्वभावि ॥६१॥ 

 
या काहरकेवरून ईश्वरकृष्ट्णािा हनरीश्वरवाद स्पष्ट िोतो. ईश्वरािी सकंल्पना न मानता मानवी अनुभवसमूिािी नीट माडंणी करता येते व 

एक स्वायत्त स्वयंपूणय दशयन हसद्ध िोते िे ईश्वरकृष्ट्णाचं्या काळिे सांख्यमत िोते. ईश्वरिाद मानण्र्ासाठी ही काणरका पुढे गाळण्र्ात आिंी 

असािी.]. कहपलािे नावावर जी साखं्यसूते्र [बॅलण्टाइन आवतृ्ती.] आिेत, ती बरीि अवािीन आिेत. कारण त्यावर 
हवज्ञानहभक्षूपूवी (इ. स. िे १६ व ेशतक) कोणी टीका, भाष्ट्य, इ. हलहिल्यािे हदसत नािी. साखं्य दशयनकार 
कहपल िी व्यक्ती ऐहतिाहसक असावी असे त्याचं्याहवषयी श्वेताश्वतर [ऋलष प्रसूतं कणपिंं र्स्तमगे्र ज्ञानौर्तबर्र्तत जार्मानं च 
पशे्चत् ॥ 

—शे्वता. उप. ५. २ 
येथे ‘कहपल’ रंगािा सूयय मानण्यापेक्षा िा कहपल मुनींिा उल्लखे मानणे अहधक सयुहक्तक ठरेल.] उप. व भगवद गीता [णसद्धाना ं

कणपिंो मुणनाः । भ. गीता १०: २६.] यामधील उल्लेखावंरून वाटते. मिावीर व बदु्ध याचं्यापूवी कहपलमत िोते िे आता 
मातय झाले आिे. प्रकृहत-पुरुष िे दै्वत (जीव-अजीव), आत्म्यािें अनेकत्व, कमयवाद, पनुजयतम, 
यज्ञसंस्थेला-किसेला हवरोध इ. अनेक तत्त्वकल्पना साखं्य व जैन मतातं समान आिेत. त्यािप्रमाणे ईश्वरािे 
अस्स्तत्व साखं्य व जैन मानत नािीत. वर उल्लेखलेली साखं्यसूते्र कहपलािंी नसून कोणातरी अजे्ञयवादी 
लेखकाने हलहिली असावीत. कारण त्यात जरी ‘ईश्वर िा जगािे कारण ठरत नािी’ ‘कारण त्यामुळे 
(परमेश्वरािे) वैषम्य व नैघृयण्य हदसते’  

[नेश्वरो जगताः कारिमुपपद्यते । 
िैषम्र्नैघृयण्र्-प्रसङगात् । -साखं्र्सूत्र] अशी जरी ईश्वरािे जगत्कतृयत्व नाकारणारी सूते्र असली 

तरी,तो स्पष्टपणे ‘ईश्वर नािी’ (ईश्वरार्ािात् ) म्िणण्याऐवजी ‘ईश्वर हसद्ध करता येत नािी’ (ईश्वराणसदे्धाः।) 
असे म्िणतो. साखं्यमत ईश्वरवादी आिे िे दाखवण्यासाठी हवज्ञानहभक्षनेू या सूत्रािंा आधार घेतला आिे 
 

साराशं, हनरीश्वर वाद म्िणजे नास्स्तकपणा असेल तर जैनमताप्रमाणे प्रािीन साखं्यमतसुद्धा 
नास्स्तक मानाव ेलागेल. 
 

वैहदक-दशयनापंैकी यज्ञादी कमयकाण्डािा पुरस्कार करण्यासाठी ज दशयन हनमाण झाले व विनािें 
तकय शुद्ध अथय कसे लावावते यािी शास्त्रशुद्ध पद्धती ज्यानंी प्रािीन काळी बसवनू आजतागायत हजिे 
तकय शुद्धत्व िायकोटासारख्या आधुहनक तयायमंहदरानंी मातय केले आिे, ती ‘पूवयमीमासंा’ वा ‘अध्वर 
मीमासंा’ िे दशयन ईश्वरािे अस्स्तत्व मानत नािी. त्या दशयनािी भहूमका थोडक्यात अशी : 
 

अध्वर मीमासंा वदे प्रमाण मानते. पण ‘यस्य हनश्वहसतं वदेाः’ अशा ईश्वरािे ते हनःश्वास, कृती वा 
हनर्धमती आिे असे नसून, वदे [पूवयमीमासंा सूत्र १.१.२७ वर शाबरभाष्ट्यात ‘वेदहनमाता’ म्िणून ईश्वर मानण्यािी आवश्यकता नािी असे 
दाखवले असून सूत्र १. १. ५ वरील भाष्ट्यात शबराने ‘शब्द’ व ‘अथय’ यािंा आतंर (innate) सबंंध आिे त्यासाठी ईश्वरसकंल्पनेिी जरूर नािी असे 
म्िटले आिे.] िे ‘स्वतः प्रमाण’ आिेत म्िणनू. 

 
पूियमीमासंक ि ईश्वरिाद 

 
शबरस्वामीनंतर (हिस्त शक ४०० नंतर दोन मोठे मीमासंक), संप्रदाय संस्थापक म्िटले तरी 

िालेल. ते म्िणजे प्रभाकर हमश्र व कुमाहरल भट्ट. यापकैी आधी कोण िोऊन गेले िे अद्याप हववाद्य आिे 
[दंतकथेप्रमाणे प्रभाकर हमश्र िा कुमाहरल भट्टािंा हशष्ट्य िोता व या गुरुहशष्ट्याचं्या दंतकथा पंहडत लोक रंगवनू सागंत असले तरी काल हनणययािे 
दृष्टीने त्यानंा मित्व नािी. शाकंर-हदस्ग्वजयातील कुमाहरलभट्ट कथािी तशाि. कुमाहरल भट्टािंा बौद्ध तत्त्वज्ञानािा अभ्यास (शकंरािायांपेक्षासुद्धा) 
सखोल हदसतो, त्यावरून त्यानंी बौद्धमठात प्रवशे करून बौद्धमतािा अभ्यास केला असणे शक्य आिे. 
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आधुहनक पंहडतातंिी या उभयतािंा काल हववाद्य ठरला आिे. कुमाहरल भट्ट िा धमयकीती (इ.स.६३५) या बौद्ध पंहडतािा समकालीन, 
भवभतूीिा गुरु व भतृिरीकृत वाक्यपदीयािा (इ.स.६५०) िा वािक. यावरून तो हि. श. च्या ७ व्या शतकाचं्या उत्तराधात िोऊन गेला असावा. 
कुप्पुस्वामी शास्त्रींिे मते प्रभाकर हमश्र कुमाहरल भट्टािून लिान (३ ऱ्या ओहरएटंल कॉतफरतसिे इहतवृत्त, १९२४). पण गगंानाथ झा, ए. बी. कीथ व 
पशुपहतनाथ शास्त्री प्रभाकरािा काळ इ. स. ६००-६५० मानून तो कुमाहरल भट्टािंा वडील समकालीन मानतात. 
 

कुमाहरलभट्टािंा मोठेपणा व त्यानंी बौद्ध धमाशी हदलेली यशस्वी झुजं याबद्दल आदर असूनसुद्धा मला प्रभाकरािी शाबर भाष्ट्यावरील 
‘बृिती’ टीका आदशय वाटली. त्यात शबराचं्या मतावंर टीका नािी. भाष्ट्यािा अथय स्पष्ट करणे एवढेि काम सुरेख केले आिे. तो कुमाहरल भट्टाचं्या 
मतािंा उल्लखे करीत नािी. त्यािी भाषा शाबर भाष्ट्यासारखी मुदे्दसूद व प्रसन्न आिे. कुमाहरल भट्ट शाबर मतािे खंडन करून सूत्रािंा नवीन अथय 
सागंतात. कुमाहरलानंी प्रभाकराचं्या बिृतीतील कािी मतािें खंडन केले असे मानून कािी लोक त्यानंा प्रभाकरोत्तर ठरवतात पण ते खंडन शाबर 
मतािे आिे त्यामुळे मला िा काल हनणययािा प्रश्न सशंहयत वाटतो.]. तथाहप हनरीश्वरवादाबद्दल दोघािेंिी एकमत आिे. 
शब्दानंा हवहशष्ट अथय असण्यासाठी ईश्वर मानण्यािे कारण नािी व वदे स्वतः प्रमाण असल्यामुळे त्यानंा 
हनमाता मानण्यािी जरूर नािी. [वरील टीपेत उल्लखेलेल्या शाबर भाष्ट्यावरील ‘बृिती’ टीका.] प्रभाकराने ‘प्रकरण-
पहञ्चकेत३’ (पृ. १३७ व नंतर) हवश्वहनर्धमतीसाठी ईश्वर मानण्यािी आवश्यकता नािी िे हसद्ध करण्यासाठी 
पुढीलप्रमाणे हदली आिेत. हवश्व िे अनादी व अनंत आिे (जैनमत असेि आिे). त्यामुळे त्याला हनमात्यािी 
जरूर नािी. हवश्वातील घटकात िोणारे बदल ‘धमय’ व ‘अधमय’ यामुळे िोतात. धमाधमयव्यवस्थेवर देखरेख 
ठेवणारा अध्यक्ष ककवा हनरीक्षक अनावश्यक आिे. तो हनरीक्षक असेल तर तो सदेि असला पाहिजे. म्िणजे 
त्याला –ईश्वरािा देिहनमाता-दुसरा कोणीतरी—मानला पाहिजे व त्यामुळे अनवस्था ओढवले. साराशं, 
जगाबंािेरील जगहनमाता ईश्वर िी संकल्पना फोल आिे. धमाधमयसंकल्पनामुळे हवश्वातील व्यविार 
उलगडता येतात. 
 

कुमाहरल भट्टानंी ‘ईश्वर’ या संकल्पनेिी अनावश्यकता पुढीलप्रमाणे हदली आिे.[ मीमासंा 
श्लोकवार्धतकातील ‘सम्बतधाक्षेप पहरिार’-पृषे्ठ ६४९ पासून पढेु. 

[मुख्यतः काहरका ४१ व नंतर) यािें आधारे [मीमांसाश्लोकिार्ततक-पाथयसारहथ-हमश्रकृत न्र्ार्रत्नाकर व्याख्येसि सपंादक: 
रामशाल्त्री तेलंग, िौखंबा स.ं गं्रथमाला, ३, इ.स.१८१८]: प्रथम धमय व अधमय याचं्या साधनासि जग हनमाण करून 
शब्दाथय-संबंध असणारे वदे व शब्द व अथय यािंा संबधं सृष्टीच्या प्रारंभी परमेश्वराने हनमाण केला इ. हवधाने 
हसद्ध िोऊ शकत नािीत. कारण सृष्टीच्या प्रारंभी कािीि नव्िते तेव्िा काय अवस्था असेल? प्रजापतीिे 
(ईश्वरािे) वास्तव्य कुठे व स्वरूप कसले िोते? अशा स्वरूपािा ईश्वर आिे असे जाणनू लोकानंा पुढे त्यािे 
स्वरूप सागंणारी व्यक्ती त्यावळेी कुठे िोती  

[र्दा सियणमदं नाऽऽसीत् क्वािस्र्था तत्र गम्र्ताम् । 
प्रजापतेाः क्व िा स्र्थानं णकरूपं च प्रतीर्ताम् ॥४५॥ 
 
ज्ञाता च कस्तदा तस्र् र्ो जनान् बोधणर्ष्र्णत । 
उपिंब्धेर्तिना चैतत् कर्थमर्धर्िसीर्ताम् ॥४६॥]?  

सृष्टीपूवी ईश्वर िोता म्िटले तर तो अशरीरी असला पाहिजे (नािीतर त्यािे शरीर हनमाण करणारा दुसरा 
कुणीतरी मानावा लागेल). तेव्िा ईश्वराला शरीरि नसेल तर जगदुत्पत्तीिी इच्छा कशी िोऊ शकली? जर 
त्याला शरीर असेल तर (जसे आपण आपले शरीर हनमाण करू शकत नािी. त्याला जनक लागतो) तर ते 
त्यािे त्याला कसे हनमाण करता येईल? अन् पंिमिाभतूािंी उत्पत्ती नसताना त्यािे शरीर तरी कशािे 
बनले िोते? आहण कोणत्या उदे्दशाने त्याने िे जग हनमाण केले? या जगात इतकी दुःखे आिेत की त्यािी 
हनर्धमती त्यािे माथी मारणे पटत नािी.सुखदुःखे धमाधमामुळे िोतात, पण सहृष्ट—हनर्धमतीपूवी धमाधमय असू 
शकणार नािीत. हशवाय ‘करुणा’ िा जगदुत्पत्तीिा िेतू पटत नािी. कारण जगदुत्पत्तीपूवी प्राणीि नव्िते 
तर करुणा दाखवणार कुणाला? आहण जर तो सवय शक्तीमान (आत्माधीन) आिे आहण जर त्याने करुणेमुळे 
जग-दुत्पत्ती केली असेल तर सवय जग सुखी असायला िव ेिोते. 
 

[अर्ािाच्चानुकम्प्र्ानां नानुकम्पाऽस्र् जार्ते । 
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सृजेच्च शुर्मेिैकमनुकम्पाप्रर्ोणजताः ॥५२॥ 
 
आत्माधीनाऽभरु्पारे् णह र्िेस्त्कं नाम दुष्करम् ॥५३॥] 

 
‘प्रयोजनमनुहद्दश्य न मतदोऽहप प्रवतयते’। तेव्िा जगदुत्पत्तीिे प्रयोजन काय? केवळ खेळ (क्रीडा, 

लीला) म्िणून जर त्याने जगदुत्पत्ती केली असेल, तर तो ‘कृताथय’ असू शकत नािी. अन् उत्पत्तीच्या 
कायात सारखे गुरफटलेल्या ईश्वराला ‘क्रीडेला’ उसंति कुठे? अशी उत्पत्ती करताना त्याला कुणी पाहिले 
आिे काय? अन् उत्पत्तीिी िौस असणारा िा जगािा ‘संिार’ का करतो? ‘बिु स्याम् प्रजाजेय’ (िादंोग्र् 
६.२.३ तैणत्त. २.६.१) असे त्याने म्िटले आिे म्िणे? ते खरे कशावरून? स्वतःिी प्रौढी हमरहवण्यासाठी थाप 
मारली नािी कशावरून [असृिा् िाऽणप ह्यसौ ब्ररू्ादात्मैश्वर्यप्रकाशनात् ॥६०॥]? अन् परमेश्वराच्या लिरीवर जर सगळे 
अवलंबून असेल तर कमयवादि संपला. जगािी व्यवस्था उलगडण्यासाठी ईश्वरवाद्यानंा कािी 
काययकारणभाव ककवा कता असणे जरूर वाटत असेल तर ‘कमयकसद्धातं’ मातय केला तरी पुरे, व याबद्दल 
आमिा मतभेद नािी  

[कस्र्णचद् हेतुमात्रत्िं र्द्यणधष्ठातृतेष्र्ते । 
कम्मयणर्ाः सियजीिाना ंतस्स्तदे्धाः णसद्धसाधनम् ॥७५॥]. 

 
मीमासंक ि णनरीश्वरिाद 

 
यानंतर, ‘ईश्वर सशरीर असणे शक्य नािी’ व ‘अशरीरी’ असल्यास ‘कंुभकार व घट’ इ. 

जगदुत्पत्तीहवषयक उदािरणे घेऊन ‘तो जगदुत्पत्ती करूि शकत नािी’ असे हसद्ध केले आिे. 
जगदुत्पत्तीपूवी केवळ ईश्वरि िोता व त्याने स्वतःच्या इच्छामाते्रने पंिमिाभतेू हनमाण केली असे असेल तर 
‘शुद्ध अशा पुरुषामध्ये िी अशुद्ध मिाभतूािंी’हवकृती िोऊ शकली [पुरुषस्र् च शुद्धस्र् नाशुद्धा णिकृणतर्यिेत् ॥८३॥] असा 
प्रश्न हविारून, ती अहवदे्यमुळे झाली असे म्िटल्यास ईश्वर व अहवद्या असे दै्वत मानाव ेलागते, आहण अहवद्या 
ईश्वराप्रमाणे स्वाभाहवक असेल तर हतिा उच्छेद िोऊ शकणार नािी. 

[ अन्रे्नोपप्िंिे ऽ र्ीि ेदै्वतिादाः प्रसज्र्ते । 
स्िार्ाणिकीमणिद्यां तु नोच्िेत्तु ंकणश्चदहयणत ॥८५॥ ] 

मीमासंक ईश्वरवादािे कसे कठोर खंडन करतात यािा एक नमुना म्िणून मीमासेंतील भाट्टमत-
प्रवतयक मानल्या जाणाऱ्या कुमाहरल-भट्टाचं्या म्िणण्यािा साराशं वर हदला आिे. 
 

ईश्वरवादािे खंडन करताना मीमासंकािंी हवधाने जैन गं्रथकार वापरतात [आपण परमतािा आधार वा विन 
वापरत आिोत िे न हदसावे म्िणून पुष्ट्कळदा गं्रथकारािे नाव वगळले जाते िा भाग वगेळा. पण मानवी स्वभावातील िा दोष आिे. केवळ जैन 
गं्रथकार असे करतात असे नव्िे तर नाव न देता परक्यािे सशंोधन वा मते आजिी लोक वापरतात.] व जग िे अनादी व अनंत आिे, 
त्याच्या हनर्धमतीसाठी ईश्वर मानण्यािी आवश्यकता नािी असे म्िणतात. पण आपण मीमासंकानंा मात्र 
‘आस्स्तक’ मानतो. 
 

प्रभाकर व कुमाहरल िे मीमासंकातंील हदग्गज एवढे मोठे िोते की, त्यानंी आपल्या पूवयसूरींना 
झाकून टाकले व नंतरिे मीमासंक (मुराहर हमश्रासारखे अपवाद वगळता) त्याचं्या सापं्रदाहयकापैकी िोते 
म्िटल्यास अहतशयोहक्त िोणार नािी. म्िणनू या दोघािंी ईश्वरवादावरील मते हदली आिेत. 

 
 
 



 अनुक्रमणिका 

र्ोग दशयनातीिं ईश्वर 
 

ईश्वरवादी ‘आस्स्तक’ दशयनािंी तरी ईश्वरहवषयक काय कल्पना आिे? प्रथम साखं्यदशयनाशी 
संबंहधत –साखं्य तत्त्वज्ञान मानणारे—योगदशयन घेऊ. योगाला ‘सेश्वर साखं्य’ म्िणण्याइतका या दशयनािंा 
हनकटिा संबधं आिे. पण पतंजलीिी योगसूते्र [िी योगसूते्र पंतजलीच्या काळापयंत हवकहसत िोत आलेल्या योगमागािी शवेटिी 
सुसूत्र माडंणी दाखवतात. योगमागाच्या हवकासाला सुरवात यज्ञ िालू असताना फावल्या वेळात यज्ञहवषयक िोणाऱ्या ििेत अस्ग्न व प्राण एकरूप 
आिे (ज्वलन व श्वसन यािंी एकरूपता) िी जाणीव-शोध नव्िे (तो युरोपीय शास्त्रज्ञानंी नंतर लावला). –झाली, आहण ‘प्राणरुपी अग्नीिी उपासना 
करणे िाि खरा यज्ञ’ या कल्पनेने उपहनषत कालात-कठ, मतै्रायणी, श्वतेाश्वतर इ. मध्ये योगमागावर भर देण्यात आला व बाह्य अवडंबरािें यज्ञ 
मागे पडले. [अहधक ििा-माझ्या ‘भारतीय’ साहित्यािा इहतिास, खंड २ रा-‘पाली व प्राकृत साहित्य’ या नागपूरच्या ‘मिाराष्ट्र हवद्यापीठ 
गं्रथहनर्धमती मंडळ’ या ससं्थेने प्रकहशत केलेल्या गं्रथामध्ये आिे.]. यज्ञहवषयक ििेमुळे यज्ञससं्था मागे पाडून योगहवद्या पुढे यावी िे लक्षणीय आिे. 
 

कसधु ससं्कृतीिे उत्खननात ध्यानस्थ मूती सापडल्या म्िणून योग वेदपूवयकालीन म्िणणे (कसधुहलपी वािता येईपयंत) उतावळेपणािे 
ठरेल. कािंी जैन गं्रथकार या ध्यानस्थ मूतीवरून ‘जैन धमात योगािा पुरस्कार आिे व म्िणून जैन धमय वेदपूवयकालीन आिे’ असे म्िणतात. पण 
त्याि उत्खननात कलगपूजा दशयवणारी कलगे आिेत ती लक्षात घेऊन जैन धमय कलगपूजक आिे ककवा िोता असे म्िणत नािीत. ‘लागू पुरता उतारा’ 
िी वहकली झाली. कसधुहलपी उलगडल्यानंतर जर ती वेदपूवय ससं्कृती ठरली तर कलगपूजक शवै सपं्रदाय वेदपूवय ठरेल. एस्. आर. रावानी ती 
इण्डोयुरोहपअन भाषेिी हलपी आिे असे दाखवले आिे ABORI 1980.] वािताना योगमागाच्या ििेत ईश्वराला दुय्यम स्थान 
आिे असे हदसते. पंतजलीने त्यािे अस्स्तत्व हसद्ध करण्यािा प्रयत्न केला नािी. बदु्धाने सारनाथ येथील 
पहिल्या प्रविनात वैद्यकीय हिहकत्साशास्त्र ज्याप्रमाणे ‘रोग’, ‘रोगिेतु’, ‘आरोग्य’ व ‘भषैज’ असे ‘ितुव्युयि’ 
असते, त्याप्रमाणे ‘दुःख’, ‘दुःखसमुदाय’ ककवा दुःखकारण, ‘दुःखहनरोध’ व ‘दुःखहनरोधािा मागय (दुःख 
हनरोधगाहमनी प्रहतपदा)’ िी िार आययसत्ये साहंगतली  

[हवनयहपटक-मिावग्गो §७ ‘धम्मिक्कप्पवत्तनं’ पहरच्छेद १४-१६-पृ. १३-१४. 
पातंजल यो. सू. २. १५ वरील व्यास-भाष्ट्यात िी भहूमका स्पष्ट आिे: 

 
"र्र्था णचणकत्साशासं्त्र चतुव्र्ूयहं-रोगो रोगहेतुरारोग्र्ं र्ैषज्र्णमत्रे्िणमदमणप शासं्त्र चतुव्रु्यहमेि। तद्यर्था- संसाराः संसारहेतुमोक्षो मोक्षोपार् 

इणत। तत्र दुाःखबहुिंाः ससंारो हेर्ाः प्रधान-पुरुषर्ोाः संर्ोगो हेर्हेतुाः । संर्ोगस्र्ात्र्स्न्तकी णनिृणत्तहानम् । हानोपार्ाः सम्र्गदशयनम् । 
 

पातंजल दशयन व बौद्ध दशयन याचं्या पहरभाषेतिी साम्य आिे. शाकंर अदै्वतातील अहवद्या व पतंजलीिी अहवद्या (व बौद्धमतातील 
अहवद्या) एक नव्िेत. योगसूत्र २.५ िी अहवद्याव्याख्या बौद्ध अहवदे्यसारखी हदसते. या साम्यािें कारण पातंजल योगसूत्रािें काळी ब्राह्मण, जैन, बौद्ध 
याचं्यामध्ये उत्तरकालीन मतभेदासारखे मतभेद हनमाण झाले नव्िते. अहधक तपशील दासगुप्ता-ए णहस्री ऑफ इंणडर्न णफिंॉसॉफी खंड १ ला –
पृ.२३६-३८]. 
 
‘ईश्वरािे हठकाणी ज्याने सवय भाव अपयण केले आिेत त्याच्या समाधीिी हसद्धी िोते.’]. पतंजलीने िीि हनराशावादी भहूमका 
स्वीकारून मोक्षमागय—‘अष्टागंयोग’—साहंगतला, पण त्यात ईश्वराला अनेक ध्येय वस्तंूपैकी एक ध्येय 
एवढेि स्थान आिे. पंतजलीिे मताप्रमाणे "ईश्वर िा पुरुष-हवशषे आिे. त्यािे हठकाणी अहवद्या व 
हतच्यापासून उत्पन्न िोणारे अस्स्मता, राग, दे्वष व अहभहनवशे िे पाि क्लेश नसतात. क्लेश व कमयहवपाक 
याचं्या पहरणामरुप वासनानंी तो रहित असतो. त्यािे हठकाणी सवयज्ञतेिे बीज पराकाष्ठेिे (णनरणतशर्म्) 
असते. त्यािी अवस्स्थती कालाने मयाहदत नसल्यामुळे तो (ब्रह्माहदक) पूवय-पुरुषािंा उपदेष्टा (गुरु) आिे 

[क्लेश-कमय-हवपाकाशयैरपरामृष्टः पुरुषहवशषे ईश्वरः ।२४ 
तत्र हनरहतशयं सवयज्ञबीजम् । २५ 
स एष पूवेषामहप गुरुः कालेनाऽनवच्छेदनात ।२६ 

—पातंजल र्ो. सू. १. २४-२६]" 
 पंतजिंीने ईश्वरािर जगत्कतृयत्ि िंादिें नाही, यातील हवशषेणे : "अहवद्याहदक्लेश, कमय, आहण 

वासना यानंी रहित असणे. सवयज्ञत्व व जगाला उपदेश करण्यािे कायय करणारा असा पुरुष हवशषे" िी 
तीथंकरानंािी लागू िोतात. ईश्वरािे कृपा करण्यािे सामथ्यय  

[समाहधहसहद्धरीश्वरप्रहणधानात । 
—र्ो. सू. २.४५] 
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(ज्या मयाहदत अथी पतंजलीने मानले आिे) तसे तीथंकरािें हठकाणी आिे असे जैन मानतात. 
साराशं, योगसूत्रातील ईश्वरकल्पना व जैनांिी तीथंकरािंी कल्पना (ईश्वरािे कालातीतत्व-
‘कालेनाऽनवच्छेदनात’ १.२६ वगळता) कािी बाबतीत समान हदसते. यािा अथय पतंजलीच्या ईश्वरकल्पनेत 
व जैनाचं्या तीथंकर कल्पनेत कािी साम्य असले तरी त्या एकरूप नािीत. पण ‘नास्स्तक’ म्िटल्याबरोबर 
जनमानसात जी तीव्र प्रहतहक्रया िोते हततका ‘नास्स्तकपणा’ जैनमताबद्दल वाटण्यािे कारण नािी इतकेि. 
 

न्र्ार्-िैशेणषक दशयनातीिं ईश्वर 
 

‘तयाय-वैशहेषक’ िी संज्ञा कालव्यत्यासपूणय (ananchronic) आिे. कारण कणादकृत वैशहेषक सूते्र 
बुद्धपूवयकालीन आिेत. ती तयायाशी संबंहधत असली तरी गौतमप्रहणत तयायसूत्राशंी त्यािंा सबंंध नसून 
जैहमनीकृत मीमासंा-सूत्रापूंवीिी मीमासंा ती माडंतात  

[सुरेंद्रनाथ दासगुप्ता-ए णहस्री ऑफ इंणडर्न णफिंॉसॉफी-खंड १. 
-पृ. २८०-८५.]. 

कणादानंी ईश्वर-संकल्पने-हवषयी मौन स्वीकारले आिे. त्यामुळे युक्तीदीहपकाकार त्याना 
हनरीश्वरवादी मानतात.[तस्मात सूत्रकारमते नास्तीश्वरः । युहक्तदीहपका का. १५. –पृ. ५१-५३. पण मौज अशी की अक्षपादमतात ‘हशव िा 
ईश्वर आिे’ असे कणाद-हवरोधक (कणादािी सूते्र न वािता?) मानून खंडन करतात. कणाद ईश्वरवादी आिे असे ‘गुणरत्न’ या जैन गं्रथकाराने 
म्िटले आिे: 

अक्षपादमते देवः सहृष्टसिंारकृस्च्छवः । 
हवभरु्धनत्यैकसवयज्ञो हनत्यबुहद्धसमाश्रयः ॥ व पुढील गुणरत्नािी टीका- षड् द् शयनसमुच्चर् –पृ ५१-५३]  
परंतु उत्तरकालीन टीकाकारानंी त्यानंा ईश्वरवादी बनवताना संदभािा हविार केला नािी. त्यानंा 

ईश्वरवादी ठरवण्यासाठी पुढील सूत्रािंा आधार टीकाकारानंी घेतला आिे: 
 

र्तोऽभरु्दर्—णनाःश्रेर्सणसणद्धाः स धमयाः । 
तद्वचनाद् आम्नार्स्र् प्रामाण्र्म् [िैशेणषक सूते्र १. १. २-३.] । 
 

यातील ‘तद विनात’ यािा अथय ‘ईश्वरविनात’ असा टीकाकारानंी [वरील सूत्रावंर शकंरानंदािंी ‘उपस्कार’ 
टीका.] घेऊन कणादानंा ईश्वरवादी मानले आिे. या सलग असलेल्या सूत्रािंा सरळ अथय असा िोतो : 
‘ज्याच्यामुळे अभ्युदय व हनःश्रेयस यािंी हसहद्ध (प्राप्ती) िोते तो धमय िोय. व त्यािे म्िणजे धमािे हनरुपण 
केले गेले असल्यामुळे वदेाला प्रामाण्य आिे१. दासगुप्तामते वैशहेषक-सूते्र मीमासंा-दशयनािें पूवयरूप आिेत व 
‘धमय-व्याख्यान’ िे त्यािें उहद्दष्ट आिे [दासगुप्तािें िे मत डॉ.राधाकृष्ट्णन् याना मातय नािी. पािा इस्ण्डर्न णफिंॉसॉफी खंड २ रा-पृ. 
१७९ तळटीप २. तथाहप कणाद ‘ईश्वर’ शब्दािा उच्चारसुद्धा करीत नािीत िा मुद्दा मित्त्वािा आिे व मीमासंक या बाबतीत त्यािेंशी सिमत आिेत.] 
कणाद ‘ईश्वरा’िा उल्लखे कुठेि करीत नािीत िे लक्षात घेता ‘हनरीश्वरवाद’ िे पूवय-मीमासेंिे मत या सूत्रात 
व्यक्त झाले आिे. त्यामुळे या हवहशष्ट संदभात ‘तद्विनात’ म्िणजे ‘ईश्वरविनात’ म्िणणे म्िणजे आग्रिीपणा 
ठरेल. उत्तरकालीन तयाय-वैशहेषकािंा ईश्वरहवषयक हसद्धातं असा आिे की हवश्वहनर्धमतीसाठी परमाणूिें 
आद्यकमय ककवा गती ईश्वरकृत असते पण परमाणूिे िे आद्यकमय ‘अदृष्ट’-काहरत आिे [अणूना ं मनसिाद्य ं
कमादृष्टकाहरतम् ।  -वै. सू. ५. २. १३. 

यातील ‘अदृष्ट’ िी सजं्ञा मीमासंकातं रूढ आिे.] असे कणादािें मत आिे. तयाय-वैशहेषकािंा दुसरा 
ईश्वरहवषयक हसद्धातं म्िणजे वदे ईश्वरहनर्धमत आिेत. पण कणादमते वदेविने िी बुहद्धवतंानंी रिलेली 
आिेत [बुहद्धपूवा वाक्यकृहतवेदे । -वै. सू. ६. १. १] अथवा वदेरिना आत्म-साक्षात्कारी ऋषींिी आिे. साराशं कणादािें 
वैशहेषक सूत्रात ईश्वराला स्थान नािी.[पण आपली मते मूळ गं्रथावर लादण्यासाठी टीकाकार गं्रथातील विनािंी ओढाताण करतात. 
दै्वतमतहसद्धीसाठी ‘तत्वमहस’ या मिावाक्यािा ‘अतत्वमहस’ असा ‘पदच्छेद’ केला जातो िे प्रहसद्ध आिे. ब्राह्मणाचं्या या पाहंडत्यािी कुिेष्टा 
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करण्यासाठी इ. स. १२२१-१३६७ या कालात िोऊन गेलेल्या शुभहतलक या जैन पंहडताने ब्राह्मणाचं्या गायत्री मतं्रािा जैन, बौद्ध, साखं्य, तयाय, 
वैशहेषक, मीमासंा व वैष्ट्णव इतक्या मतानंा पोषक व या सपं्रदायािंी मते व्यक्त करणारे अथय लावनू दाखवले आिेत. त्याने जैनमती अथय 
लावण्यासाठी त्या मंत्रािा पदच्छेद असा केला आिे:- 

 
 ॐ भभूुयवः स्वस्तत सहवतुवयरेण्य ं भगोदे वहस अधीमहि । हधयोयो नः प्रि उदयात । हसद्धिेमशद्बानुशासन व व्युत्पत्ती याचं्या जोरावर 
पाहंडत्यपूणय भाष्ट्य हलिून गायत्री मतं्रािा आियत मतपर अथय लावनू त्याने त्यािा साराशं पुढीलप्रमाणे हदला आिे: 
 
 अयहमि तात्पयाथयः –ईश्वर-ब्रह्म-हवष्ट्ण,ु उपलक्षणत्वाद अतयेष्ट्वहप कहपलसुगताहद दैवतेषु, मध्ये; भो पुरुष । ज्ञानवत ! प्रकृष्टािार ! 
परमेहष्ठपञ्चकमेव  
 
 पूवयदर्धशत-हदङमात्रगुणाहतशययोगाद आराध्यतया प्रहतहष्ठतम्; अतस्तदेवाराधनीयं, तदेव िोपासनीयं, तदेवि शरणतया प्रहतपत्तव्यं, 
तदाज्ञामृतरस एवास्वादनीय : ; तद व्यहतहरक्ताराध्याततरस्यासद्भावात । 

 
मूळ भाष्ट्य खूप मोठे आिे पण गायत्री मंत्र ‘अियत, अशरीर, आिायय इ. जैन पंिपरमेष्ठींिी आराधना, उपासना करा, त्यानंा शरण 

जाऊन,त्याचं्या आज्ञामृतािा रसास्वाद घ्या’ असे सागंतो. असा त्या भाष्ट्यािा साराशं आिे. 
 
 स्वमत प्रहतपादनाथय मूळ विनािंी ओढाताण करून पाहंडत्य प्रदशयन करणाऱ्या ब्राह्मणाचं्या हवडंबनािा िा एक हवदारक नमुना पुरे आिे.]  
 

ईश्वरवादािा जोरदार पुरस्कार नैयाहयकानंी केला. तयाय-दशयनावरील सवयमातय प्रथम गं्रथ 
गौतमप्रणीत ‘तयायसूत्र’. प्रािीन भारतीय गं्रथाचं्या कालाबद्दल नेिमीि वाद असतो. धमयसूत्रकार व 
तयायसूत्रकार गौतम एक का हभन्न िा दुसरा वाद. 
 

तयायसूत्रकार गौतमािा काळ हिस्तपूवय हतसरे शतक मानतात. ज्याला ‘प्रमेयशास्त्र’ म्िणता येईल 
त्या वैशहेषक दशयनकारानंी-कणादानंी-ईश्वर या प्रमेयािी दखल घेतली नािी, ती प्रमाणमीमासेंवर भर 
देणाऱ्या गौतमानंी का घ्यावी कळत नािी. पण उत्तरकालीन नैयाहयक ईश्वर व त्यािे जगत्कतृयत्व याबाबतीत 
हजतके आग्रिी आिेत, हततके गौतम हदसत नािीत. गौतमप्रणीत तयायसूत्रात पुरुषकार आहण त्यािे फल 
या बाबतीत ईश्वरािे काय स्थान वा कायय आिे िे सागंणारी तीन सूते्र आिेत. ती अनुक्रमे अशी आिेत 

  
[१) ईश्वराः कारिं, पुरुषकमाफपर् दशयनात् । न्र्ार्सूत्र ४. १. १९ 

२) न, पुरुषकमार्ािे फिंाणनष्पत्ताेः । न्र्ार्सूत्र ४. १. २० 

३) तत्काणरतत्िादहेतुाः । न्र्ार्सूत्र ४.१.२१]  

 
(१) पुरुषकमािे वैफल्य हदसते यावरून या साफल्यािे कारण ईश्वर आिे. 
 
(२) असे नािी. कारण पुरुषकमाभावी फलािी हनष्ट्पत्ती िोत नािी . 
 
(३) कमय िे ईश्वर-काहरत असल्यामुळे वरील दोतिी हसद्धातत ‘अिेतु’ (तकय िीन, खोटे) आिेत. 
 
या हठकाणी कमय व कमयफल याहंवषयीिी (१) व (२) िी समकालीन मते उद घृत करून गौतमानंी 

हसद्धातं माडंला की कमय व कमयफल यािंा संबधं हनयत आिे खरा पण कमय िे ‘ईश्वर-काहरत’ आिे. कमय व 
कमयफल यामंधील संबधं जाणून तसे मागयदशयन करणारे कोणीतरी िविे. ते ईश्वरािे कायय आिे. सवांत श्रेष्ठ 
फल अथाति मोक्ष आिे. त्यासाठी कोणती साधना करावी यािे ज्ञान देणारा स्वतः जीवतमुक्त असलेला 
उपदष्टा पाहिजे.‘ईश्वर-काहरत’ या शब्दामागे जर गौतमािंी िी ईश्वरहवषयक कल्पना असेल तर ती 
तीथंकर-संकल्पनेप्रमाणे आिे, असे म्िटल्यास वावगे ठरणार नािी. 
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गौतमानंा अहभपे्रत अथय कोणता िे परंपरेने आलेल्या समजुतीप्रमाणे वात्स्यायनाचं्या सुप्रहसद्ध 
‘तयाय-भाष्ट्यात’ नमुद केले असाव.े ‘असाव’े म्िणण्यािे कारण वात्सायनािंा काळ हि. श. िे ४ थे शतक 
मानतात. म्िणजे गौतम व वात्सायन याचं्यामध्ये हकमान ७०० वषांिे अंतर आिे. त्यामुळे या काळात 
तयायसूत्रावर कािी वार्धतके, टीका ककवा भाष्ट्ये हलहिली गेली असावीत असे वात्स्यायन-भाष्ट्यावरून हदसते. 
मी गौतमािंी व वात्स्यायनािंी ईश्वर संकल्पना एकि िोती असे मानत नािी. पण गौतमानंतर नाव 
घेण्यासारखा तयायदशयनावरील लेखक वात्स्यायन असल्यामुळे हि. श. ४०० मध्ये ईश्वरहवषयक कल्पना 
काय िोती िे थोडक्यात पािू. वर उल्लेखलेल्या गौतमप्रणीत ईश्वरकल्पनेच्या सूत्रावरील तया. सू. ४.१.२१. 
वात्स्यायनभाष्ट्य: 
 

"ईश्वर आत्मा आिे. पण इतर आत्म्यापेंक्षा तो गुण-हवशषेपूणय आिे. त्याने हमथ्याज्ञान, अधमय 
(अधमय-प्रवृत्ती राग-दे्वष इ.), यािंा नाश केला आिे. त्यामुळे त्यािे हठकाणी ज्ञान (हववकेज्ञान, 
सम्यक ज्ञान), धमय (धमयरूप ‘क्लेश’ रहित प्रवृत्ती) आहण समाहधरूप संपत्ती आिे. तसेि धमय व समाहध यािे 
फल म्िणनू अहणमाहद अष्टहसद्धींिे ऐश्वयय त्यािे ठायी असते. आहण िे हवशषे इतर आत्म्यािें ठायी नसतात  
[गुणहवहशष्टमात्माततरमीश्वरः । तस्यात्मकल्पात कल्पाततरानुपपहत्तः । 
अधमय-हमथ्याज्ञान-प्रमादिातया धमयज्ञानसमाहधसम्पदा ि हवहशष्टमात्माततरमीश्वरः ।  
तस्य ि धमयसमाहधफलमहणमाद्यष्टहवधमिैययम् ।]. 
 

यावरून ईश्वर हनत्य-मुक्त नािी. तो ज्ञानी धमयरूप अथवा क्लेशरहित असा जीवतमुक्त आिे. (प्रत्येक 
जीवाला असे जीवतमुक्त िोता येईल अशी सूिना तर यात नािी ना?). प्रत्येक जीवाला कमयफल 
भोगल्यावािनू मुक्ती हमळत नािी. ईश्वर आपल्या संकल्पानुरूप जो धमय (=पूवी केलेले वहशष्ट कमय) व 
(आत्मगत) पूवी केलेल्या धमाधमांना-संहित बऱ्यावाईट कमांना—हवपाकोतमुख करतो आहण पहृथवी 
इत्यादी भतूानंा (हनमाणकाय बनहवण्यासाठी द्व्यणुकाहदक्रमाने) प्रवर्धतत करतो व अंहतम जतमामध्ये 
पूवयकृत कमांिी फळे भोगतो [तया. सू. ४.१.२१ वरील भाष्ट्य.] असे योगीसुद्धा असेि शरीर हनमाण करून उरलेल्या 
कमांिा क्षय करून मुक्त िोतात असे ‘तयायमंजरी’ कार जयंतािे मत आिे. 

[योगी हि योगर्धद्धहसद्ध्या....ताहन ताहन सेस्तद्रयाहण 
शरीराहण....गृिीत्वा सकलकमयफलमनुभवहत, 
प्राप्तैश्वयय इतीत्थमुपभोगेन कमयणा ंक्षयः । 

—तयायमञ्जरी भा. २, पृ. ८८] 
योग्याच्या अंगी असे काया-हनर्धमतीिे सामथ्यय असते िे वात्स्यायनाला मातय आिे. 
[योगी खलु ऋद्धौ प्रादुभूयताया ंहनमाय सेस्तद्रयाहण शरीराततराहण तेषु युगपद जे्ञयातयुपलभते । 

—तया. सू. ३.२.१९ वरील भाष्ट्य.] 

 
यावरून ईश्वर िा मिायोगी असल्यासारखा हदसतो. उद्योतकरािे काळापयंत (हि. श. िे ६ व े

शतक) नैयाहयक संसार ककवा जग अनाहद व अनंत आिे असे मानत  
[सगादौ कथहमहत िेत? सगादेरनभ्युपगमात अदेश्यमेतत । अनाहदःससंार इहत. पूवाभ्यस्तसूते्र प्रहतपाहदतमेतत । 

—न्र्ार्िार्ततक ३.२.६७] 
त्यामुळे ईश्वरावर जगत्कतृयत्वािा आरोप त्यानंतर रूढ झाला [ईश्वराच्या जगत्कतृयत्वाबद्दलिी नैयाहयकािंी मते 

ककवा हवधाने हनराळ्या सदंभात रामानुजानंी खोडली. रामानुजमते ईश्वरािे ककवा ब्रह्मािे अस्स्तत्व हसद्ध करणारी प्रमाणे अहसद्ध आिेत असे ब्र. सू. 
१. १. ३-शास्त्रर्ोणनत्िात् यावरील भाष्ट्यात दाखवनू—अतः प्रमाणाततरागोिरत्वेन शासै्त्रकहवषयत्वात ‘यतो वा इमाहन’ (तै. ३.१.१) 
इत्याहदवाक्यमुक्तलक्षणं ब्रह्म प्रहतपादयहत, इहत हसद्धम्—असा समारोप केला आिे. –श्रीमाष्र् (श्रुतप्रकाहशका-युत-ितुःसूत्री भागः । प.ृ २३७-२४७ 
हनणययसागर, मुंबई १९१६.)]. वात्स्यायनमते ईश्वर िा ज्याच्या विनावर हवश्वास ठेवावा असा (आिकपपश्चाऽर्म्।) 
जसा बाप मुलानंा तसा ईश्वर सवयभतूानंा पथप्रदशयक, मोक्षमागोपदेशक आिे. तो द्रष्टा, बोध करणारा, सवयज्ञ 
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आिे असे आगमात साहंगतले आिे (आगमाच्च द्रिा, बोद्धा सियज्ञाता ईश्वर इणत [िात्स्र्ार्न-न्र्ा. सू. ४.१.२१ वरील 
भाष्ट्य.] ।) 
 

साराशं वास्त्यायनािे काळापयंत नैयाहयक ससंार अनाहद व अनंत आिे, ईश्वरकतृयक नािी असे 
मानत. आहण ईश्वर ऋहद्धसपंन्न मिायोगी, सवयज्ञ, जगाला मोक्षमागय दाखवणारा उपदेष्टा असून, त्यािे 
विनावर हवश्वास ठेवण्यासारखा मुक्तात्मा आिे असे समजत असत असे हदसते. जैनािंी तीथंकरहवषयक 
संकल्पना जवळजवळ अशीि आिे [पहा प्रिचनसार १.४४-४५, १.६८.३*]. कंुदकंदािायांिा काळ हि. श. ४०० 
असल्यामुळे नैयाहयकानंी वात्स्यायनानंतर ईश्वरसंकल्पनेत काय बदल केले याच्याशी आपल्याला कतयव्य 
नािी. पण नैयाहयकािंी ईश्वरकल्पना व कंुदकंुदादी जैन गं्रथकाराचं्या अरिंत (तीथंकर) हवषयक संकल्पना 
यातील साम्य लक्षात घेता ईश्वरवादाच्या मुद्यावर जैनानंा नास्स्तक ठरवताना अहधक हविार करावा लागेल. 
 

‘नास्स्तक’ यािा हतसरा अथय ‘वदेाला प्रमाण न मानणारा’ असा आिे.जैन आपला स्वतःिा आगम 
प्रमाण मानतात. आहण या अथी जैन नास्स्तक आिेत यात वाद नािी. पण पािंरात्र, शवै आहण शाक्त 
संप्रदाय स्वतःिा आगम प्रमाण मानतात. पण या संप्रदायाचं्या हसद्धातंानंा प्रमाणमीमासेंच्या के्षत्रात न ओढता 
‘अहतप्रमाण’ मानावते असे बिृद योगी-याज्ञवल्क्यात म्िटले आिे  

[सांख्र्ं र्ोगं पञ्चरातं्र िेदााः पाशुपतं तर्था । 
अणतप्रमािान्रे्ताणन हेतुणर्नय णिचािंरे्त् ॥ 

-बृहद् र्ोगी र्ाज्ञिपक्र् १२.४]. 
सूतसहंितेत पािंरात्र ककवा पाशुपत या आगमातील जो भाग वदेानंा अहवरोधी असेल तो प्रमाण 

मानावा असे म्िटले आिे. 
[तर्था र्ोंऽशो मागािा ंिेदेन न णिरुर्धर्ते । 
सोंऽशाः प्रमािणमत्रु्क्तम् ॥ 

-सूतसंणहता ४४.१३] 
पाहरजातकारानंी ‘ज्या मयादेपयंत पािंरात्र व पाशुपत िी मतें वदेानंा अहवरुद्ध आिेत त्या 

मयादेपयंत मातय करावीत’ असा हनणयय हदला आिे. 
[पाञ्चरात्र-पाशुपतादीन्र्णप शास्त्राणि िेदाणिरुद्धाणन प्रमािमेिेणत पाणरजाताः । 

-म.म.पा.ंवा.काणे ‘धमयशास्त्राचा इणतहास’ 
खंड ५.२ पृ. ९६२ तळटीप १५६३ वरून उद धृत.] 

या दृहष्टकोनामधून जैनाचं्या तत्त्वसंकल्पनािें मूल्यमापन केले तर प्रविनसारामध्ये आपल्या 
तत्त्वसंकल्पनाशी फारि सादृश्य आिे असे आढळेल.‘नास्स्तको वदेहनतदकः’ िे मनुविन हकत्येक जैन 
गं्रथकारानंा ‘नास्स्तक’ ठरहवण्यासाठी लावता येईल. पण प्रविनसारात वदेाबंद्दल बरेवाईट अवाक्षरसुद्धा 
काढलेले नािी िे नमूद करण्यासारखे आिे. 
 

कंुदकंुदािायांिी ताहत्त्वक भहूमका लक्षात येण्यासाठी इतर भारतीय हविारप्रणालींच्या पाश्वयभमूीवर 
कंुदकंुदाचं्या आत्मानात्म हविारािंा पहरिय करून घेऊ. 
 

अनात्म-णिचार 
 

जैनदशयनात ‘अनात्म’ याअथी ‘अजीव’ िी संज्ञा उपयोजली आिे. आदशयवादी 
आत्मानात्महविाराऐवजी ते वस्तुमात्रािी ‘जीव’ व ‘अजीव’ अशी हद्वशाखी (diachotomy असेलेली) 
हवभागणी करतात व अजीवामध्ये पुद् गल, धमय, अधमय, आकाश आहण काल या द्रव्यािंा अतंभाव करतात. 
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यापकैी ‘काल’ द्रव्य वगळता आत्मा ककवा जीव, पुद गल, धमय, अधमय व आकाश या द्रव्याकडून सूक्ष्म का 
िोईना प्रदेश ककवा जागा व्यापली जाते—त्यानंा ‘काया’ आिे—म्िणून त्यानंा ‘अस्स्त-काय’ म्िणतात. िे 
अस्स्तकाय पाि असल्यामुळे त्यािें ‘पंिास्स्तकाय’ असे सामूहिक नाव प्रहसद्ध आिे. कंुदकंुदािंा या पाि 
पदाथांिे हवविेन करणारा ‘पंिास्स्तकाय’ नामक गं्रथ प्रहसद्ध आिे. 
 

यापकैी ‘पुद गल’ म्िणजे सूक्ष्म, अिेतन परमाणु. ते मूतय असून त्यािें हठकाणी वणय, रस, गधं, स्पशय 
िे गुण असतात (प्रसा. २.४०) त्यािें हठकाणी असलेल्या रुक्षपणा ककवा हिकटपणा या गुणामुंळे दोन ककवा 
अहधक परमाणू एकत्र येऊन त्यािंा ‘संघात’ बनतो. िे सवय जग सूक्ष्म ककवा स्थूल अशा पुद गल-संघातंानंी 
व्यापलेले आिे (प्रसा. २.७०-७६). कमय िे पुद गलस्वरूप आिे व त्यामुळे मनुष्ट्य, हतययग योनीतील प्राणी इ. 
िी पुद गल स्कंधानंी बनलेली स्थूल शरीरें हनमाण िोतात (प्रसा. २.७८-७९).[प्र. सा. मध्ये ‘पुद गल’ हवषयक ििा १. 
५३, २.४०, ४३, ६९, ७६, ७८, ७९ इ. गाथामंध्ये केलेली आिे.] प्राणी आपल्या कमांनी तयार झालेल्या ‘कामयण’ शरीराने पनुः 
जतम घेतो. ब्राह्मणी धमातील ‘कलग’ शरीरािी कल्पना जैनाचं्या ‘कामयण’ शरीरासारखी आिे. िे पुद गल 
अिेतन असले तरी त्याचं्या हठकाणी ‘पहरस्पंद’ व ‘पहरणाम’ अशा दोन हक्रया असतात. त्याचं्या 
िालिालीमुळे (पहरस्पंदामुळे) आहण त्याचं्या गुणातं व पयायातं फरक पडत जात असल्यामुळे 
(पहरणामामुळे) या जगात सारखी घडामोड िोत असते. या हवश्वातील (आत्म्याव्यहतहरक्त) सवय पदाथय 
पुद गलमय असल्यामुळे या हवश्वािे अहंतम द्रव्य म्िणजे परमाणु-स्वरूप पुद गल आिे. 
 

अनात्मणिचाराः धमय ि अधमय 
 

जैनाचं्या ‘धमय’ या पाहरभाहषक संजे्ञिा अथय ब्राह्मणी ‘धमय’ या संजे्ञच्या अथापेक्षा हभन्न आिे. जैनमते 
धमय िे एक गतीिे माध्यम अथवा उदासीन कारण आिे. जीव आहण पुद गल यानंा िालिाल करण्यास मदत 
करणे ककवा त्याचं्या गतीिे कारण असणे, प्रसा. २. ४१ िे भाषेत ‘गमन-िेतुत्व’, िा धमयद्रव्यािा गुण आिे. ते 
हक्रयािीन व अमूतय असून गतीिे उदासीन कारण आिे. पाण्यामुळे जलिर िालिाल करतात, पण पाणी िे 
िालिालीिे माध्यम असते; ते स्वतः िोऊन माशाला गती देत नािी. त्याप्रमाणे धमय द्रव्य आिे. धमािे 
स्वरूप असे अमूतय असल्यामुळे त्यािे प्रत्यक्ष ज्ञान केवलज्ञातयाला ककवा मुक्त जीवानंा िोते. तसू. ५. १ मध्ये 
धमय व अधमय या द्रव्यानंा ‘अजीवकाय’ म्िटले असून गतीला व स्स्थतीला हनहमत्त िोणे िा अनुक्रमे ‘धमय’ व 
‘अधमय’ यािंा ‘उपकार’ आिे व (तसू. ५. १७) जीव आहण पुद गल यािंी ‘गहत’ व ‘स्स्थती’ िी अनुक्रमे ‘धमय’ 
व ‘अधमय’ याचं्यामुळे शक्य िोते. 
 

‘धमय’ िे जसे गतीिे ‘उदासीन’ कारण आिे तसे ‘अधमय’ िे स्स्थतीिे उदासीन कारण असून ते 
हक्रयािीन व अमूतय द्रव्य आिे. ‘स्थानकारणता’ अथवा गतीिा अभाव अथवा स्स्थती िा ‘धमेतरद्रव्याच्या’ 
(अधमय नामक द्रव्यािा) गुण आिे व ते अमूतय (मूर्धतप्रिीन) आिे असे प्रसा. २. ४०-४१ मध्ये त्यािे लक्षण 
हदले आिे. हवश्वािी व्यवस्था स्स्थती-गती, िालिाल धमय व अधमय यामुळे शक्य िोते. 
 

आकाश 
 

जैनमते अवकाश देणे िा आकाशािा गुण आिे. (आगसस्सिगाहो । प्रसा. २. ४०) ‘अवगाि’ म्िणजें 
जागा ककवा अवकाश देणे िा आकाशािा गुणधमय असून त्यािे अनंत प्रदेश आिेत. अणूने जेवढी जागा 
व्यापली जाते तो अवकाश म्िणजे प्रदेश (space-point). िे स्थलमापनाथयप्रमाण मानले जाते. आकाशािे 
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दोन भाग मानतात: (१) लोकाकाश व (२) अलोकाकाश-धमय व अधमय िी द्रव्ये फक्त लोकाकाशात 
असल्यामुळे फक्त आकाश िे द्रव्य लोक व अलोक व्यापून आिे. बाकी सवय द्रव्ये लोकाकाशािे मयाहदत 
असतात (प्रसा. २. ४४). धमय व अधमय यानंी फक्त लोकाकाश व्याप्त असल्यामुळे जीव व पुद गल यािंी गती 
लोकाकाशामध्येि असते. त्या पलीकडे अलोकाकाशात ते जाऊ शकत नािीत. अलोकाकाश िी एक अनंत 
पोकळी आिे. फक्त केवलज्ञातयालाि लोक व अलोक या आकाशािें ज्ञान असते.[पंचास्स्तकार्-गाथा २३-२४, ८५-
८६ इ.] 

 
कािं 

 
काल या द्रव्याला ‘काय’ म्िणजे प्रदेशव्याप्ती नािी. त्यािे अणू एका पाठोपाठ एक येणाऱ्या सुट्ा 

मण्याप्रमाणे येतात. सातत्य, वत्तयना, पहरणाम, परत्व, अपरत्व िे कालािे ‘उपकार’ आिेत. जैनमते काल व 
आकाश िी द्रव्ये मापली जातात. अणनेू जेवढी जागा व्यापली जाते तो अवकाश म्िणजे प्रदेश (space-
point). िे आकाश, जागा ककवा अंतर मोजण्यािे माप. अणूला एक प्रदेश ओलाडूंन जाण्यास जेवढा वळे 
लागतो तो समय ककवा क्षण िे कालमापक आिे. या एकाि क्षणात ककवा समयात कालाणूिी उत्पत्ती व लय 
िोत असले तरी ‘समय’—कालद्रव्य या ‘स्वभावाने’—स्स्थररूप, धु्रव असतो (प्रसा. २.५०). असे िे 
उत्पाद-व्यय-ध्रौव्यरूप कालाणूिे, कालद्रव्यािे, अस्स्तत्व सवयकाल असते. 

 
येथपयंत आपण जैन आत्मानात्महविार पाहिला. आता जैन धमािी भारतीय हविाराला जी 

मित्त्वािी देणगी—अनेकाततवाद वा स्याद्वाद—हतिा हविार करू. 
 

अनेकान्तिाद 
 

जैनदशयन वास्तववादी आिे. त्यात जग ककवा वस्तुजात िे माया, स्वप्न, महत्रमम, हववतय अशाप्रमाणे 
अ-सत ककवा अ-वास्तव न मानता ते वास्तव मानले आिे. दै्वतमतातसुद्धा जग िे माया नसून वास्तव 
मानतात. जैन द्रव्य ककवा वस्तू अनंत-धमात्मक मानतात. त्यामुळे कुठल्यािी द्रव्याबद्दल ककवा गोष्टीबद्दल 
ती गोष्टी अशीि ‘आिे’ असे एकि हनहित हवधान करण्याऐवजी, असा एकि ‘अतत’ ककवा शवेटिा हनणयय न 
देता, ती अशी ‘असावी’ ककवा ‘असेल’ असे दुसऱ्या बाजंूिी, गुणधमांिी शक्यता व्यक्त करणारे हवधान 
करतात. कारण वस्तू ककवा पदाथय अनेक धमी असल्यामुळे ‘अंधगजतयायातील’ आंधळ्यापं्रमाणे ित्तीसंबधंी 
आपल्या अनुभवातील मत ठामपणे माडंणे िे बरोबर नािी. िे अनेक ‘अंत’ लक्षात घेणाऱ्या दृहष्टकोनास 
‘अनेकातत-वाद’ म्िणतात. 
 

द्रव्र्ाचे स्िरूप 
 

जैनमते वस्तू ककवा द्रव्य ‘गुण’ व ‘पयाय’ यानंी युक्त असते. 
[गुि-पर्यर्िद् द्रव्र्म् । 
तसू. ५. ३८.] ‘ज्या हितिानंी ककवा हवशषेानंी द्रव्य जाणले जाते ती हितिे ककवा लक्षणे द्रव्याच्या 

स्वरूपािे वैहशष्ट्ट्दशयक मतूय ककवा अमूतय गुण िोत’ अशी कंुदकंुदानंी द्रव्यािी व्याख्या केली आिे [प्रसा. २. 
३८.]. उदािरणाथय तेजस्वी, हपवळा रंग, हवहशष्ट गुरुत्व (Specific Gravity) इ. गुण असल्याहशवाय ते द्रव्य 
सोनेपणाला पात्र ठरणार नािी. पण पाटल्या, हबलवर, तोडे इ. सोतयािे हजन्नस िे सोतयािे पयाय आिेत. 
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जैन हविारवतंानंी जगातील द्रव्यािंी जीव व अजीव अशी हद्वभागीय हवभागणी करून [प्रस्तुत भाग मुख्यतः प्रसा. २. 
३५ ते २. ५२ या गाथािें आधारे हलहिला आिे. त्यामुळे प्रत्येक हवधानाखाली त्या त्या गाथेिा सदंभय हदला नािी.] अजीवािी (१) पुद गल, 
(२) धमय, (३) अधमय, (४) आकाश आहण (५) काल अशी ५ द्रव्ये मानली आिेत. साराशं एक जीव व पाि 
अजीव द्रव्ये असे द्रव्यािें सिा प्रकार जैन-वस्तु-मीमासेंत (Metaphysics) मानले गेले आिेत. यापंैकी 
‘धमय’ या संजे्ञिा अथय गतीिे कारण. जसे पाणी िे माशाच्या गतीिे कारण आिे ककवा पाण्यामुळे माशािी 
िालिाल िोते त्याप्रमाणे हवश्वातील िालिाली धमामुळे िोतात. िे द्रव्य अमूतय आिे व गतीिे हक्रयािीन, 
उदासीन कारण आिे. त्यािप्रमाणे ‘अधमय’ िे स्स्थतीिे ककवा स्स्थरतेिे अमूतय, हक्रयािीन कारण आिे. 
वृक्षािी सावाली पाथंस्थाला बोलावत नािी, आपल्या हठकाणी डाबंून ठेवत नािी पण वाटसरू येतो व 
थाबंतो. तसे अधमय िे स्स्थरतेिे कारण आिे. धमय व अधमय यानंी लोकाकाशािे अतंापयंत हवश्व व्यापले आिे. 
लोकाकाशािे पलीकडे जी अनंत पोकळी आिे त्या अलोकाकाशात धमय व अधमय िी द्रव्ये नसल्यामुळे त्यात 
पदाथांना स्स्थती वा गती नािी. अलोकाकाश िी अखंड, अनंत पोकळी मानलेली आिे. तेव्िा ‘धमय’ व 
‘अधमय’ यािें अनुक्रमे ‘गतीिे उदासीन कारण असणे’ व ‘स्स्थरतेिे उदासीन कराण असणे’ िे ‘गुण’ आिेत. 
आहण गहतमान वस्तू अथवा वस्तुमात्रािंी प्रत्यक्ष गहतमानता व स्स्थर वस्तंूिे स्थैयय अथवा गहतमान नसणाऱ्या 
वस्तू िे ‘धमय’ व ‘अधमय’ यािें पयाय आिेत. पुद गल द्रव्यािे वणय ककवा रूप, रस, गंध व स्पशय िे िार गुण 
आिेत आहण घट, पट, मठ ककवा खुिी, कागद, पुस्तक इ. वस्तू िे पयाय आिेत. अवकाश ककवा जागा देणे 
िा आकाशािा गुण आिे आहण वस्तूने प्रत्यक्ष व्यापलेली जागा िा आकाशािे पयाय आिे. काल िे अमूतय 
द्रव्य असले तरी सातत्य ककवा वतयना िा त्यािा गुण आिे आहण हवपळे, पळे, घटका, मुिूतय ककवा सेकंदे, 
हमहनटे, तास, वषय इ. समय त्यािे पयाय आिेत. तसेि िेतनत्व िा जीवपदाथािा गुण असून मनुष्ट्य, देव 
नारक ककवा हतययग योनी िे जीवद्रव्यािे पयाय आिेत. यापंकैी कालद्रव्याला लाबंी, रंुदी, उंिी इ. हमती 
(dimensions) नािीत. कालािे अणु सुटे सुटे असून उभ्या दोऱ्यात ककवा तारेत ओवलेल्या पण प्रत्येकी 
सुट्ा असलेल्या मण्याप्रमाणे ते एकानंतर एक असे येतात. कालाला असा हमतीिा अभाव असल्याने व तो 
जागा व्यापत नसल्यामुळे कालद्रव्याला ‘काया’ नािी व उरलेल्या पािी द्रव्यानंा ‘काया’ आिे. त्यावरून 
जीव, पद गल, धमय, अधमय व आकाश या पािानंा ‘अस्स्त-काय’ म्िणतात व त्याचं्या समुदायाला 
‘पंिास्स्तकाय’ असे सामूहिक नाव आिे. 
 

वरील ििेवरून जैनमते गुण िे वस्तूिे भेदकतत्त्व (differentia) असून ती संज्ञा वैशहेषकाचं्या ‘गुण’ 
संजे्ञपेक्षा हभन्न अथी ते वापरतात िे स्पष्ट िोईल. वैशहेषकमते द्रव्य आद्यक्षणात हनगुयण असते. गुण द्रव्याहश्रत 
असतात. अस्स्थर ककवा बदलते असतात. पण तार्धकक हवश्लेषणात ते ‘अस्पंदात्मा’ मानले गेले आिेत. 

 
नर्िाद 

 
अस्स्तत्वात असणे (सत) िे द्रव्यािे लक्षण आिे. पण द्रव्यात घडामोड ककवा बदल सारखे िोत 

असल्यामुळे द्रव्यािा पहिला पयाय नािीसा िोऊन त्यािे जागी दुसरा येतो, पण त्या दोिोंिे—नष्ट झालेल्या 
व नवहनर्धमती झालेल्या पयायािें—आधारद्रव्य कायम असते. पाटल्या मोडून हबलवर केले तरी सोने तेि 
आिे. त्यामुळे द्रव्य ककवा सत िे ‘उत्पाद’-‘व्यय’-‘ध्रौव्य’ युक्त असते. आहण पयाय जरी कोणतािी असला 
तरी त्या द्रव्यािे गुण सवय पयायानंा समान असतात. कंुदकंुदानंी (व नंतर उमास्वातीनी) गुण आहण पयाय 
हभन्न मानले आिेत. त्यािें मते वस्तूिा हविार मुख्यतः दोन दृष्टीने िोईल : द्रव्यदृष्ट्ट्ा (द्रव्यार्धथक नय) व 
पयायदृष्ट्ट्ा (पयायार्धथक नय) 

[दव्िणिएि सव्िं दव्िं तं पज्जर्णिएि पुिो । 
हिणद र् अण्िमिण्िं तक्कािें तम्मर्त्तादो ॥ 
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—प्रसा.२.२०]. 
मिावीरािे काळी िीि दोन प्रमुख नय मानले जात. ‘सामातयावर’ भर देणारा ‘द्रव्यार्धथक’ व ‘हवशषेावर’ भर 
देणारा तो ‘पयायार्धथक’ नय. सतमहततकय कारानंी याखेरीज हतसरा नय असू शकत नािी असे म्िटले असले 
तरी या प्रमुख नयािें सूक्ष्म हवश्लेषण करून ती संख्या पाि, सात, 

[उदा. नैगम-संग्रह-व्र्िहारजूयसूत्र-शब्द-सणर्रूढैिम्रू्ता नर्ााः । 
—तसू. १. ३३. 

 
 पण समंहतकारानी स्पष्टपणे ‘दव्िणिओ र् पज्जििओ र् सेसा णिर्प्पालस’ असे म्िटले असून त्यावरील टीका : शेषास्तु नैगमादर्ो 
णिकपपा रे्दा अनर्ोद्रयव्र्ार्तर्थकपर्ार्ार्तर्थकर्ोाः । असे वरील नयािंी नावे घेऊन साहंगतले आिे. 

-स्िाद्वादमञ्जरी, धु्रव प.ृ २९१-३११] 
अशी मानली गेली आिे. प्रविनसारामध्ये िा तपशील नसला तरी नयवादािी स्पष्ट कल्पना येण्यासाठी 
पुढील वगीकरण उपयुक्त ठरेल: 
 

नय 
 

द्रव्य ककवा द्रव्यार्धथक पयाय-पयायार्धथक 
१. नैगम १. ऋजुसूत्र 
२. संग्रि २. शब्द 
३. व्यविार ३. समहभरूढ 

 ४. एवभंतू 
 
(१) नैगम – हनगमन (deduction) – दशयक : वस्तूिे सामातय स्वरूप लक्षात घेऊन केलेले 

‘हनत्य आिे’ ककवा ‘अहनत्य आिे’ असे हवधान. जैनमते तयाय-वैशहेषक या नयािा उपयोग करतात. 
सवाथयहसद्धीने म्िटले आिे: ‘मी भात करतो’ िे म्िणणारा भात करण्यासाठी इधंन, भाडें, पाणी, तादूंळ इ. 
िा उपयोग करून त्याऐवजी प्रत्यक्षात भात तयार झाला नसला तरी सकंल्पदशयक हवधान करतो. 
 

(एि-ंप्रकारो िंोकसंव्र्िहाराः अनणर्णनिृयत्तार्थय-संकपप-मात्रणिषर्ो नैगमस्र्थगोचर: [ पूज्यपादहवरहित 
सवाथयहसहद्ध-भारतीय ज्ञानपीठ काशी, आवृत्ती १९५५ पृ. १४१.]) 
 

संग्रह-मुख्यतः सामातय स्वरूपावर भर देणारा—भेदाकंडे हततकेसे न लक्ष देणारा दृहष्टकोन 
(स्िजात्र्णिरोधेनैकर्धर्मुपानीर्पर्ार्ानाक्रान्तरे्दानणिशेषेि समस्त-ग्रहिात् संग्रह: [पूज्यपादहवरहित 
सवाथयहसहद्ध-भारतीय ज्ञानपीठ काशी, आवृत्ती १९५५ पृ. १४१.]) उदा. सत, द्रव्य, घट. जैनमते वदेातत दशयनािी उभारणी 
सत (अस्स्तत्व) धमावर भर देणारी असल्यामुळे ते संग्रि-नयी आिे. 
 

व्र्िहार-व्याविाहरक (िंोक-प्रतीत-पर्थानुसारेि प्रमाि-प्रमेर्-प्रणमणत-प्रणतपादनम् [समंहततकय -टीका 
(धु्रव-स्याव्दादमंजरी अवतरण पृ. २९३).]). यात सािहजकि हवहशष्ट स्वरूपाला मित्त्व हदले जाते. जैनमत 
साखं्यदशयन व्यविारनयी आिे. पयायाथयकनयापैकी शब्द, समहभरूढ, एवभंतू िे व्याकरण-व्युत्पत्ती 
स्वरूपािे आिेत पण त्यापेक्षा मित्त्वािा नर् ऋजुसूत्र—भतू व भहवष्ट्य कालािा हविारन करता केवळ 
वतयमानकालीन—या क्षणािा—हविार करणारा दृहष्टकोन (पूवापराहंस्त्रकालहवषयानहतशय्य 
वतयमानकालहवषयानादते्त [सिार्थयणसणद्ध पृ. १४२.]) कारण या नयािे म्िणणे भतूकाल नष्ट झालेला आिे; भहवष्ट्य 
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अनुत्पन्न आिे; त्यामुळे केवळ िालू क्षणाच्या पयायािा हविार करणे शक्य असते. जैनमते बौद्धदशयन 
ऋजुसूत्री आिे. 
 

पािंी णतणपटकातीिं नर्िाद 
 

आतापयंत केलेली नयवादािी ििा जैनगं्रथािें आधारे केली. पण नयवादािे प्रािीन स्वरूप 
आपल्यास बौद्ध मतात—पाली हतहपटकात—आढळते. श्वेताबंर व हदगंबर आगम व आगमसम गं्रथ यापेक्षा 
पाली हतहपटक अहधक प्रािीन काळी लेख-हनबद्ध झाले िे ऐहतिाहसक सत्य आिे. त्या साहित्यात जैना 
(हनग्गंठा) शी संबहंधत नयवाद असल्यािे म्िटलेले नािी. 
 

 ‘नयिेतु’ िे ज्ञान हमळहवण्यािे जे दिा मागय गौतमबदु्धाने ‘कालाम’ नामक क्षहत्रयानंा साहंगतले 
आिेत त्यात अनुश्रव, परंपरा इ. सिा साहंगतल्यावर (७वा) तकय िेतु व (८वा) नयिेतु आिे. मूळ संदभय 
पािता  

[अलं हि वो, कालामा, कंहखतंु अलं हवहिहकस्च्छतंु । कंखनीयेव पन 
वो ठाने हवहिहकच्छा उप्पन्ना । एत्थ तुम्िे, कालामा, मा अनुस्सवेन, मा परम्पराय, .... मा तक्किेतु, मा नर्हेतु ....मा भव्बरुपताय, मा 
समणो नो गरूहत। 

अंगुत्तरहनकाय I 
हतकहनपात-केसमुहत्तसुत्त पृ. १७४ (नालंदा).] तेथे जैन-तत्त्वज्ञान, तकय पद्धती ककवा हनग्गठं यािंा कसलािी 

संबंध नािी. कारण पढुील वाक्यात ‘तुमच्या बदु्धीला पटले तर िा धमय स्वीकारा नािी तर स्वीकारू नका’ 
असे गौतमबुद्ध स्पष्ट सागंतो. पण या हठकाणी ‘नय’ यािा ‘तयाय’ िा अथय अहधक योग्य िोईल. जैन ‘नय’ 
(दृहष्टकोन) िा अथय येथे ओढूनताणून लागेल इतकेि. 

 
इतरत्र येणारे ‘नय’िे उल्लखे उदा. ‘नरे्न नेणत’ (संरु्त्त णनकार् २.५८), ‘नर् ं नर्णत मेधािी’ 

(जातक ४. २४१) जैन ‘नय’ या संजे्ञपेक्षा हभन्न अथी आिेत. 
 

नागाजुयनाने माध्यहमक काहरकेत नमूद केल्याप्रमाणे बदु्धाच्या धमय-देशनेत  
[दे्व सत्रे् समुपाणश्रत्र् बुद्धानां धमयदेशना । 
िंोकसंिृणतसत्र्ं च सत्र्ं परमार्थयताः ॥ 

-मार्धर्णमककाणरका ८] 
‘लोकसंवृहतसत्य’ व ‘परमाथयसत्य’ असे दोन प्रकार आढळतात िे खरे आिे. पण ‘संवृहतसत्य’ 

(सम्मुहत-सच्च) िे श्रमण-ब्राह्मण मानतात पण ‘परमाथयसत्यि श्रेष्ठ’ िे सुत्तहनपातातील विन ब्राह्मणाबंरोबर 
हनगं्रथ (हनग्गठं) श्रमणानंा लागू आिे. ह्या दोन दृष्टी जैनाचं्या पयायार्धथक व द्रव्यार्धथक नयासारख्या ककवा 
व्यविार व हनियनयाप्रमाणे आिेत िे मातय. पण पालीसारख्या जुतया साहित्याने अधयमागधीसारख्या 
नंतरच्या साहित्यातून उसनवारी केली असे कसे म्िणता येईल? अंगुत्तर हनकायात ‘प्रत्येक-सत्य’ (पचे्चक-
सच्च) िी "वैयहक्तक सत्य" अशी नयासारखी संज्ञा आिे. पण वैयहक्तक दृहष्टकोन, द्रव्यार्धथक नय व 
पयायार्धथक नय या इतक्या व्याविाहरक कल्पना आिेत की त्या बदु्ध, मािावीरानंा स्वतंत्रपणे सुिणे अगदी 
शक्य आिे. 
 

पाली हतहपटकात नयवाद-सदृश ककवा नयवाद म्िणता येईल अशी संकल्पना जरूर आिे पण ती 
श्रमण-ब्राह्मणािंी आिे. कोणत्याि संप्रदायािा तो स्वतःिा शोध आिे असे मानता येणार नािी. 
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संस्कृत, पाली व प्रकृत (अधयमागधी-जैनशौरसेनी) या भाषातंील नयवादािंा हविार करता बुद्ध व 
मिावीर यािें काळी ‘द्रव्यार्धथक’ व ‘पयायार्धथक’ नय ककवा ‘परमाथयसत्य’ व ‘संवृहत सत्य’ या कल्पना-ककवा 
पािण्यािे दृहष्टकोन यािंी तत्कालीन हविारवतंानंा हनहित कल्पना िोती. त्यािप्रमाणे वैयहक्तक दृहष्टकोन 
(पच्चके-सच्च) हभन्न असतात यािीिी जाणीव िोती. पण जैन गं्रथकारानंी नयवादािा जसा पद्धतशीर व 
व्यापक अभ्यास करून तो माडंला तसे बौद्ध व ब्राह्मण गं्रथकारानंी केले नािी. नयवाद िा एकाअथी 
स्याद्वादािा आधार वाटण्याइतका हनकट संबहंधत असल्यामुळे कदाहित जैनानंी अहधक रस घेतला असेल. 
पण त्यानंा त्या बाबतीत योग्य ते श्रेय हदले पाहिजे. 

 
स्र्ाद्वाद 

 
(१) स्याद्वाद िा वाद नािी. वास्तवतेिे सम्यक आकलन करणारी ती एक जीवन-दृष्टी आिे. सवय 

वादािंा मेळ घालणारी ती हविारपद्धती आिे. सत ककवा वस्तूिे स्वरूप गुण-पयाययुक्त असते. िे पयाय 
अनंत असतात. कािी पयाय लोपतात तर कािी नवीन हनमाण िोतात व पयायांच्या ‘उत्पाद’ व ‘व्यप’ 
यामंध्ये ते द्रव्य कायम, धु्रव ककवा ध्रौव्ययुक्त असते. तसेि पदाथांिा हविार द्रव्य, के्षत्र, काल व भाव इ. 
दृष्टीने करावयािा असतो. माझ्या टेबलावर एक कािेिा पेला आिे. पण तो ‘पेला आिे’ या हवधानािा अथय 
तो काि या द्रव्यािा आिे. स्टेनलेस स्टील ककवा िादंीिा नव्िे. िा द्रव्यदृष्ट्ट्ा हविार झाला. कालदृष्ट्ट्ा 
तो या क्षणाला माझ्या टेबलावर आिे. महितयापूवी नव्िता, उद्या तो असणारिी नािी. तसेि के्षत्रदृष्ट्ट्ा तो 
माझ्या अभ्याहसकेतील टेबलावर आिे. याि क्षणाला तो स्वैपाकघरात ककवा डायकनग टेबलवर नािी. 
साराशं तो पेला स्वद्रव्य (काि) स्वके्षत्र (अभ्याहसका), स्वकाल व ‘पेला-त्व’ म्िणता येतील, अशा 
वैहशष्ट्ट्ानंी अथवा स्व-भाव या उपाधींनी युक्त आिे. अगदी हनरुपाहधक (absolute unconditional) 
अस्स्तत्व नसते.त्यामुळे परके्षत्र, परकाल इ. मध्ये पेला नसण्यािी शक्यता मातय करणारे अस्स्तत्वदशयक 
हवधान—‘असेल’ (स्यात) िे रूप वापरून—करतात. अशा हवधान करण्याच्या प्रकाराला—‘स्यात 
अस्स्त’—याला १ ला ‘भगं’ मानतात. 
 

(२) वरील कािेिा पेला पर-द्रव्य (कािेव्यहतहरक्त माती, स्टील, िादंी इ. द्रव्यानंी बनलेला 
असणे), पर-के्षत्र (माझ्या अभ्याहसकेव्यहतहरक्त जागा), पर-काल उद्या ककवा काल असे पर-भाव या दृष्टीने 
नािी. पण ‘नािी’ असे एकास्ततक हवधान न करता त्यािा संदभय दाखवणारे ‘स्यात’ िे रूप वापरून 
‘स्यान्नास्स्त’ िा दुसरा ‘भगं’ ‘अस्स्तत्व’ न नाकारता मानतात. 
 

(३) त्यािप्रमाणे या पेल्याबद्दल स्वद्रव्यके्षत्रादी दृष्टीने ‘स्यात अस्स्त’ आहण परद्रव्यादी दृष्टीने ‘स्यात 
न अस्स्त’ (स्यान्नास्स्त) िी दोतिी हवधाने एकहत्रत करून ‘स्यादस्स्तनास्स्त’ िे हवधान खरे आिे. िा हतसरा 
‘भगं’. (४) ज्याअथी एकाि वस्तूबद्दल अस्स्तत्व-नास्स्तत्वदशयक हवधाने खरी आिेत त्याअथी ती ‘अवक्तव्य’ 
आिेत व िी वास्तवतेबद्दलिी पहरस्स्थहत ‘स्याद अवक्तव्य’ या िौथ्या ‘भगंाने’ व्यक्त िोते. यावरून वास्तवता 
‘अवक्तव्य’ आिे हतलाि पहिले तीन भगं जोडले अथवा (५) ‘स्यादस्स्त अवक्तव्यम्’, (६) ‘स्यान्नास्स्त 
अवक्तव्यम्,’ (७) ‘स्यादस्स्त नास्स्त अवक्तव्यम्’ अशी हवधाने केली की वास्तवतेिे आकलन करणारी दृष्टी 
व्यक्त िोते. यापंैकी प्रत्येक हवधानािी सुरवात ‘स्यात’ या शब्दाने असल्यामुळे या दृष्टीस ‘स्याद्वाद’ व यात 
हवधानािें सात प्रकार समस्तवत आिेत म्िणनू याला ‘सप्तभगंी’ नय म्िणतात. स्याद्वाद िा सवय वादािंा 
समावशेक समतवय आिे. 
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स्र्ाद्वाद-णिकास 
 

स्याद्वादासारखी प्रगल्भ व्यापक वास्तववादी दृष्टी आकाशातून पडल्याप्रमाणे एकदम स्फुरत नसते. 
मानवी हविारािे इहतिासात िमत्कार क्वहित घडतात. ह्या संपूणय सप्तभगंीनयािा हवकास भारतीय हविार-
परंपरेत पुढीलप्रमाणे झालेला आढळतो: 
 

वास्तवतेिे सम्यक आकलन केवळ भावात्मक दृष्टीने करणे अपूणय आिे; ते अभावात्मक दृष्टीनेिी 
केले पाहिजे; कारण वास्तवता ‘सत’ व ‘असत’ अशा दोतिी स्वरूपािंी-"सदसत" – अशी असते िा हविार 
प्रथम ‘नासदीय सूक्तात’ (ऋग्वदे १०·१२९) माडंलेला हदसतो. हविारवतंािें मनात अनेक शतके घोळणाऱ्या 
ककवा वादहववादातून हवकहसत झालेल्या दृष्टीिे िे शब्द-हनबद्ध झालेले पहिले स्वरूप. िा हविार भारतीय 
मानवाचं्या सामुदाहयक हविारमंथनािे फळ आिे. याला ‘ब्राह्मणी’, ‘जैन’ िी उत्तरकालीन लेबले लाव ू
नयेत. वास्तवतेिे स्वरूप ‘सदसत’ आिे िा फार मोठा तत्कालीन हसद्धातत िोता. हवश्वािे स्वरूप आकलन 
करण्यािा प्रयत्न करताना— 
 

नासदासीन्नो सदासीत् तदानीं 
नासीद्रजो नो व्र्ोमा परो र्त् । 

 
इत्यादी हविार व्यक्त करणाऱ्या मंत्रद्रष्ट्ट्ा ऋषीने वास्तवता ‘सदसत्’- स्वरूप अथवा हजिे स्वरूप सागंता 
येण्यासारखे नािी (अवक्तव्य ककवा अहनवयिनीय) आिे िा फार मोठा हविार आपल्यास हदला आिे. येथे 
‘अहनवयिनीय’ यािा शब्दशः अतय घ्यावयािा. उत्तरकािंीन िेदान्त्र्ानी त्र्ािंा मारे्चा एक पर्ार्-शब्द 
म्हिून रुळििें आहे त्र्ाअर्थी नव्हे. 

 
भारतीय हविारािा दुसरा टप्पा आपल्यास उपहनषदातं आढळतो. उपहनषदे ककवा त्यांतील हविार 

संकुहित अथी ‘ब्राह्मणी’ आिेत असे लेखकास वाटत नािी. शतकानुशतके ब्राह्मणां-ब्राह्मणातं, ब्राह्मण-
क्षहत्रयातं, श्रमणा-ंश्रमणातं, श्रमण-ब्राह्मणातं जे हविारहवमशय झाले त्यािें प्रसंगवशात नमूद केलेले (पण 
ज्यािंा कालानुक्रम ठरवणे अवघड आिेत असे) हनणयय त्याचं्या कथात्मक पाश्वयभमूीसि (तर हकत्येकदा 
ईशोपहनषदाप्रमाणे नुसती हविारपरंपरा माडंणारे) त्यातं नमूद केलेले आिेत.त्यातं श्रमणािें उल्लखे 
नसतील पण पािंरात्र, शवै, शाक्त, जैन, बौद्ध इ. अवैहदक संप्रदायािें पुरस्कते आपापल्या मतािंा प्रसार 
त्या काळी करीत असलेि पाहिजेत. 
 

नासदीयसूक्तात वर सूहित झालेली सकंल्पना उपहनषदातूंन अहधक स्पष्ट माडंण्यात आली आिे. 
तैहत्तरीय उपहनषदात म्िटले आिे : "अगदी प्रथम असत िोते. पढेु त्यापासून सत हनमाण झाले" 
 

बृिदारण्यकोपहनषदात यािा अथी ‘नैिेह लकचनाग्र आसीत् (बृ. उ. १. २. १-२) असे म्िटले आिे. 
प्लेटो, अहरस्टॉटल यासारख्या सत 
 
[१. असद्वा इदमग्र आसीत । ततो िै सदजार्त । तै. उ. २. ७.] 
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प्रहतपादन करणाऱ्या तत्त्ववते्त्यानंी आपल्या तत्त्वज्ञानमीमासेंत असताचा हविार केला आिे. 
उपहनषदातं येणाऱ्या या ‘असत’ संजे्ञबद्दल रा. द. रानडे हलहितात "असत यािा अथय ‘शुद्ध अभाव’ असा न 
करता ‘सत शी संबद्ध असलेले असत’, नामरूपात्मक सत शी हवरोधी पण ‘सत’शी समानधमी असलेले 
‘असत’ असा केला पाहिजे"[रा. द. रानडे-उपहनषद्रिस्य (Constructive Surveyof Upanishadic Philosophy) िा कृ. वें. 
गजेंद्रगडकृत मराठी अनुवाद) प.ृ ७६.]. या असत कल्पनेवर जोरदार िल्ला छादंोग्य उप. ६-२. १-४ मध्ये "सदेि 
सौम्रे्दमग्र आसीदेक मेिाणद्वतीर्म्" (जगाच्या आरंभी ‘सत’ तेवढेि िोते. ते एक व अहद्वतीय िोते) पण 
याि उपहनषदात पढेु ‘प्रथम असत िोते पुढे ते सत झाले’. असे म्िटले आिे  

[असदेिेदमग्र आसीत् । तत्सदासीत्तत्समर्ित् इ.  
—छा.ं उ. ३. १९. १.]. 

 
वस्तुतः वास्तवतेच्या नाण्याच्या दोतिी बाजंूवर भर देऊन िे उपहनषत्कार आपापले मतभेद माडंत आिेत. 
 

वदे व उपहनषदे यातं आलेली ‘सत’ व ‘असत’ या हवषयीिी ििा केवळ हवश्वोत्पत्तीपुरती मयाहदत 
आिे, हतिा हवश्वस्वरूपाशी ककवा वास्तवतेिे स्वरूप आकलन करण्याहवषयी कािीिी संबधं नािी, असे 
मानणे म्िणजे बुद्धकालापयंत शतकानुशतके श्रमणकितकाशंी संबधं येऊनसुद्धा ककवा न येता ब्राह्मणी 
तत्त्वकितकानंी वास्तवतेच्या स्वरूपािा हविार केला नािी ककवा वास्तवतेिी हवहवधता त्याचं्या ध्यानात 
आली नािी असे मानण्यासारखे िोईल. वैहदक मंत्रद्रष्ट्ट्ानंा ककवा उपहनषत्कारानंा इतका हनबुयद्ध 
मानण्यास मी तयार नािी. माझे मते त्यानंी वास्तवतेिा हविार केला िोता व ती ‘सदसत्स्वरूप’ म्िणून 
‘अहनवयिनीय’ आिे असे त्यािें मत िोते. 

 
उपहनषत्काल ओलाडूंन आपण बुद्ध-मिावीरािें काळात येतो तेव्िा ं मिावीरािे पूवी स्याद्वादाशी 

िेिेरा-मोिोरा सदृश असणारी जावनदृष्टी असणारे श्रमण आपल्यास भेटतात. त्यात प्रथम मंखहलपुत्त 
गोसाल याला मी अग्रपूजेिा मान देतो. कारण मिावीराने केवलज्ञान प्राप्त िोण्यापूवी केलेल्या १२ वषांच्या 
तपापकैी पहिली सिा वष े गोसालािे सिवासात काढली, इतकेि नव्िे तर त्यािे अनुकरण करून 
तपियेच्या दुसऱ्या वषी अिेलकत्व स्वीकारले. ितले वगैरे आधुहनक पहंडत मानतात तसा तो मिावीरािा 
गुरू नसला तरी जैन मानतात तसा तो मिावीरािा हशष्ट्यिी नव्िता. तो मिावीरापेक्षा वयाने वडील असून 
त्याकाळी आजीवक संप्रदायािा तो तीथंकर िोता. गोसाल वास्तवतेिे तीन दृष्टीने आकलन कराव ेअसे 
म्िणत असे. त्या दृष्टी अशा: 
 

सत : असत : सदसत 
लोक : अलोक : लोकालोक 

 
नयदृष्ट्ट्ा – द्रव्यास्स्तक : पयायास्स्तक : उभयास्स्तक 

 
वास्तवतेिे आकलन करताना हतिे असे तीन ‘ढीग’ (राशी) आजीवक करीत. त्यावरून त्यानंा 

"तै्रराहशक" म्िणत.[तथा त एव गोसाल-प्रवर्धतताः आजीवकाः पाषस्ण्डनसै्त्रराहशका उच्यतते, यत स्ते सवय वस्तु त्रयात्मकहमच्छस्तत, तद्यथा 
जीवोऽजीवो जीवाजीवाि....सदसत सदसत; नयाहितताया ं द्रव्यास्स्तकं, पयायास्स्तकमुभयास्स्तकम् । Com.On the नंदीसूत्र Quoted in 
Basham’s History and doctrines of the आजीवक.] िे मत स्याद्वादािे पायाभतू आिे. उदािरणाथय – 
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सत—स्याद अस्स्त । 
असत—स्यान्नास्स्त । 
सदसत—स्यादस्स्तनास्स्त । 

 
उपहनषत्कालािे शवेटी ब्राह्मणी हविारवतं येथपयंत पोिले िोतेि. गोसालािे तीथंकरत्व मानून ज्याअथी 
मिावीर सिा वष ेत्यािे सिवासात राहिला यावरून त्याने गोसालापासून तै्रराहशक मत स्वीकारून त्यािा 
पुढे सप्तभगंीत हवस्तार केला असे मानल्यास िुकीिे िोणार नािी. 
 

तत्कालीन आणखी एक ज्येष्ठ आिायय संजय बेलट् ठपतु्त. आपल्या िातून असत्य हवधान िोऊ नये 
(मुसािादर्र्ा) म्िणनू पुढील स्वरूपािे अभावावर आधालेले उत्तर तो देई .ते असे [दीघहनकाय-
सीलक्खतधवग्ग, २. ४. ३०-३२. पृ. ५१(नालंदा)] : 
 

(१) एिं णप मे नो । —मी असेिी म्िणत नािी. 
(२) तर्थाणप मे नो । —मी तसेिी म्िणत नािी. 
(३) अञ्ञर्थाऽणप मे नो । — मला अतयथािी म्िणावयािे नािी. 
(४) नो णत णप मे नो । — मी नािीिी म्िणत नािी. 
(५) नो नो णत णप मे नो । — मी ते नाकारतिी नािी. 

 
िे सूत्र (Formula) कसे वापरले जाई यािे उदािरण— 
प्रश्न: परलोक आिे काय? 

 
उत्तर:  (१) अस्न्र्थ परो िंोको । — परलोक आिे. 
 (२) नस्त्र्थ परो िंोको । —परलोक नािी. 
 (३) अस्त्र्थ च नस्त्र्थ च परो िंोको । — परलोक आिे आहण नािी. 
 (४) नस्त्र्थ न नस्त्र्थ परो िंोको । — परलोक नािी व नािी असेिी नािी. 

 
टीकाकारापाठोपाठ अहधक खोलात न जाता या सूत्रािे स्याद्वादातील (१) स्र्ाद् अस्स्त, (२) 

स्र्ान्नास्स्त, (३) स्र्ादस्स्तनास्स्त, (४) स्र्ादिक्तव्र् या िार हवधानाशंी लक्षणीय साम्य आिे असे म्िणता 
येईल. 
 

जैन परंपरेपेक्षा स्वतंत्र परंपरा स्थापन करणारा श्रमण गौतमबुद्ध यािे पुढील ितुष्ट्कोटी सूत्र 
(Formula) प्रहसद्ध आिे ते असे:  
 

(१) अस्त्थ । - आिे, (२) नस्त्थ । -नािी, (३) अस्त्थ ि नस्त्थ ि । -आिे आहण नािी, (४) नेवस्त्थ न 
ि नस्त्थ । -नािी अन् नािी असे नािी. 
 

गौतमबदु्धािे ितुष्ट्कोहट-सूत्र व संजय बलेट् ठपुत्तािे सूत्र यािें अतंः संबंध स्पष्ट आिेत. 
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स्याद्वाद-हसद्धातताबद्दल मिावीराला योग्य ते श्रेय हदलेि पाहिजे, पण स्याद्वाद हवकासामध्ये 
त्यािेपेक्षा हभन्न सापं्रदाहयक व त्यािेिून ज्येष्ठ श्रमणानंी मित्त्वािी भर घातली िे मातय िोण्यास िरकत 
नसावी. 
 

पाली हतहपटकामध्ये ‘अनेकाततवाद’ ककवा ‘स्याद्वाद’ असे उल्लेख नािीत. अशा मतानंा उच्छेदवाद 
व शाश्वतवाद यािें हमश्रण मानण्यात येत असाव.े कदाहित मिावीराने ‘सप्तभगंी’ स्वरूपािा संपूणय स्याद्वाद 
माडंला नसावा ककवा माडंला असल्यास गौतमबदु्धाला भेटलेल्या मिावीर हशष्ट्यानंा तो समजला नसावा 
ककवा गौतमबदु्धासमोर माडंता आला नसावा. उदािरणाथय मस्ज्झमणनकार्ातीिं ‘दीघनख पहरब्बाजक’ (िा 
त्याि हनकायातील उपाहलसुत्तातील ‘दीघतपस्सी’ शी एकरूप असेल तर तो मिावीरािा अनुयायी िोता िे 
हनहित). दीघनख पहरब्बाजक सागंतो  

[मस्ज्झमणनकार्-मस्ज्झमपण्िासक २४ दीघनखसुत्तं (साराशं) 

पृ. १९३-९५]: 
 

(१) सब्बं मे खमणत । -मी सवाशी सिमत आिे. 
(२) सब्बं मे खमणत । -मी कुणाशीि सिमत नािी. 
(३)एकच्च ं मे खमणत एकच्च मे न खमणत । - मी कािीशी सिमत आिे व कािीशी सिमत नािी. 

यािा अथय बदु्धासमोर 
 

 (१) स्यादस्स्त, (२) स्यान्नास्स्त व (३) स्यादस्स्तनास्स्त एवढेि पयाय माडंले गेले. गौतमालािी 
स्याद्वाद िी हनगण्ठ नातपुत्तािी वैिाहरक देणगी आिे यािी जाणीव नसावी. िी कािी श्रमणब्राह्मणािंी मते 
आिेत (एके समणब्राह्मणा एववंाहदनो एवहंदट् हठनो) एवढीि त्यािी सामातय कल्पना िोती असे हदसते. 
 

ते कािी असो. सप्तभगंीनय अथवा स्याद्वाद यािी संपूणय वाढ कंुदकंुदािें काळापयंत झाली िोती 
आहण कंुदकंुदानंी प्रसा. २. २३ मध्ये – 

 
अस्त्र्थ णत्त र् िस्त्र्थ णत्त र् हिणद अित्तव्िणमणद पुिो दव्िं । 
पज्जारे्ि दु केिणि तदुर्र्माणदट् ठमण्िं िा ॥  

 
या शब्दात (१) स्र्ादस्त्रे्ि, (२) स्र्ान्नास्त्रे्ि, (३) स्र्ादस्स्तनास्त्रे्ि, (४) स्र्ादिक्त्त्तव्र्मेि, 

(५) स्र्ादस्त्र्िक्त्त्तव्र्मेि, (६) स्र्ान्नस्त्र्िक्त्त्तव्र्मेि आणि (७) स्र्ादस्स्तन्ना-स्त्र्िक्त्त्तव्र्मेि  
स्याद्वाद स्पष्ट माडंला आिे. 

 
कंुदकंुदानंी पंचास्स्तकार् १४ व ७२ या गाथातं स्याद्वाद माडंला आिे यावरून त्या काळापयंत तो 

पूणय हवकहसत व स्स्थरपद झाला िोता. 
 

एकाि वळेी परस्परहवरोधी भहूमकािंी शक्यता ‘स्यात’ म्िणून मातय करणे िी ‘अनेकाततवाद’ ककवा 
‘स्याद्वाद’ माडंणी एका मिामानवाने मानवजातीला हदलेली वैिाहरक देणगी आिे. हतला जातीिी िौकट 
ककवा संप्रदायािे लेबल लावनू कमीपणा न देण्यािा प्रयत्न करणे िागंले.तसेि ज्या वादािंी धूळ बसली 
आिे ते नागाजुयन, धमयकीर्धत, प्रज्ञाकरगुप्त इ. बौद्ध पंहडतानंी वा शकंर, रामानुज इ. ब्राह्मण आिायांनी 
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स्याद्वादावर घेतलेले आके्षप, जैन पहंडतािंी प्रत्युत्तरे इ. मध्ये आता रस घण्यासारखे कािी राहिले नािी. 
स्याद्वाद िा एक मोठा हविार व दृहष्टकोन आिे िे हनहित.  
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३. प्रिचनसार दशयन 
 

कंुदकंुदकृत ‘प्रविन-सार’ िा गं्रथ हदगंबर जैनातं अत्यतं लोकहप्रय असल्यामुळे तो अनेक हदगंबर 
मठाचं्या गं्रथसंग्रिात आढळे. त्यािी दखल घेणारे पहिले पािात्य पंहडत ब्यलूर (Buhler) व नंतरिे 
भारतीय पंहडत प्रा. पाठक. डॉ. रा. गो. भाडंारकरानी १८८३-८४ च्या िस्तहलहखत संशोधनाच्या इहतवृत्तात 
प्रविनसारातील कािी उतारे देऊन त्यािंा अनुवाद हदला आिे. लॉयमान (Leumann) व हपशल यानंी 
प्रविनसारावर हलहिले आिे. हपशलनी आपल्या प्राकृत व्याकरणात प्रविनसारािी भाषा "जैन-शौरसेनी" 
ठरहवली आिे. िालू शतकात हदगंबर जैन गं्रथमालातूंन प्रविनसाराला प्रहसद्धी हमळाली असली तरी त्यािी 
सवांत उत्कृष्ट आवृत्ती माझे स्नेिी प. वा. डॉ. आ. ने. उपाध्ये यानंी काढली. डॉ. कवटरहनट्झनी ज्या 
गं्रथाला गौरवपूवयक ‘much prized book on Jinistic dogmatics, psychology and ethics’ (इहंडयन 
हलटरेिर खंड २,प.ृ ५७६) असे म्िटले आिे त्यािी आपण ओळख करून घेऊ. 
 

वािकानंी या साराशंावर सतुंष्ट न िोता मूळ गं्रथ-हनदान त्यातील गाथािंा मराठी अनुवाद वािावा 
अशी अपेक्षा आिे. 
 

प्रिचननसार (साराशं) 
 

प्रसा. (प्रविन-सारा) िे (१) ज्ञानाहधकार, (२) जे्ञयतत्त्वाहधकार व (३) िाहरत्राहधकार असे तीन 
प्रमुख हवभाग (अहधकार) आिेत. 
 

मंगिंाचरि ि प्रणतज्ञा 
 

मंगलािरणात कंुदकंुदानंी प्रथमतः शवेटिे तीथंकर वधयमान मिावीर यानंा वदंन करून नंतर 
उरलेल्या तेवीस तीथंकरानंा त्याचं्या कालात िोऊन गेलेल्या हसद्धासंि सवांना नमस्कार करून, जैन 
धमात मातयस्थ असलेल्या तीथंकर, हसद्ध यािेंबरोबर आिायय, उपाध्याय व साधू या ‘पंि परमेष्ठींना’ 
नमस्कार केला आिे. सध्या भारतवषात तीथंकर नसले तरी त्याबािेरील ‘मानुषके्षत्रातं’ हवद्यमान असलेल्या 
सवय अियतानंा एकसमयावच्छेदेकरून व प्रत्येकास स्वतंत्र प्रणाम करून, ‘त्या परमेष्ठींिा हवशुद्ध दशयन व 
ज्ञान असलेला जीवनमागय—वीतरागिाहरत्रयािा जो शातं भाव-साम्य-त्यािा मी स्वीकार करतो’ अशी 
प्रहतज्ञा केली आिे. कारण साम्यामुळे हनवाणािी खऱ्या अथाने प्राप्ती िोते. (१.१-६) 

 
आत्म-द्रव्र् 

 
ज्यावळेी ज्या स्वभावाने द्रव्यािे पहरणमन िोते त्यावळेी ते द्रव्य ततमय िोते, त्यामुळे धमाने पहरणत 

झालेला आत्मा ‘धमय’ि आिे असे जाणाव.े आहण ज्याला ‘धमय’ म्िणतात तो दुसरे हतसरे कािी नसून 
‘समभाव’ अथवा ‘शम’ िोय. या जगात सवय वस्तू ‘द्रव्य’, ‘गुण’ व ‘पयाय’ यामंध्ये अस्स्तत्वात असतात. 
कारण, ‘द्रव्य’, पहरणामा—(पयाया) हशवाय असू शकत नािी व पयायानंा अथािा ककवा द्रव्यािा आधार 
असल्याहशवाय अस्स्तत्व नसते. जीवद्रव्य शुभ ककवा अशुभ (‘रागाने’) पहरणाम पावते तेव्िा ते तसे (त्या 
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‘रागा’प्रमाणे) शुभ ककवा अशुभ िोते. जेव्िा जीव ‘शुद्ध’ ककवा वीतराग भावाने पहरणाम पावतो तेव्िा तो ‘शुद्ध’ 
िोतो. 

 
उपर्ोग 

 
जेव्िा जीव ‘शुभ’ उपयोगाने पहरणत िोतो तेव्िा त्याला स्वगयसुख प्राप्त िोते. ‘अशुभ’ उपयोगाने 

लागलेल्या पापािा उदय िोतो तेव्िा त्याला दुःखमय जीवन असलेला मनुष्ट्य, हतययग  योनीतील प्राणी ककवा 
नरकातील जीव िोऊन िोऊन अनंत काळपयंत ्रममण कराव े लागते. पण शुद्धोपयोगामुळे सवयश्रेष्ठ, 
आत्म्यापासून हनमाण िोणारे, हवषयातीत, अनौपम्य, अनंत सुख प्राप्त िोते. शुद्धोपयोग-युक्त श्रमण आगम 
जाणणारा, संयमी (बाह्य व अंतर अशा बारा तऱ्िेच्या) तपानंी युक्त व सुख-दुःखाला समान लेखणारा 
असतो. शुद्धोपयोगािे पहरणामामुळे ज्ञानावरणादी घाहतकमांिे रज नािीसे िोतात व तो केवलज्ञान संपन्न 
िोतो. अशा सवयज्ञ आत्म्याला ‘स्वयंभ’ू म्िणतात (१.७-१६). आत्म्यािा शुद्धोपयोग समथ्याने जो ‘जतम’ 
िोतो त्या शुद्ध स्वभावाच्या उत्पत्तीिा नाश िोत नािी व आत्म्याच्या अनाहद कालापासून िालत आलेल्या 
अशुद्ध पहरणामािा नाश झाला की त्यािी पुनः उत्पत्ती िोत नािी. पण शुद्ध व अशुद्ध अवस्थेत आत्मा धु्रव 
असतो. त्यािे हठकाणी ध्रौव्य, उत्पत्ती व नाश एकसमयावच्छेदेकरून िोतात. सवय घाहतकमांिा नाश करून 
‘अतींहद्रय’ िोऊन तो अनंत सामथ्याने युक्त िोतो. अशा रीतीने शुद्धोपयोगामुळे तो (केवल) ज्ञान व 
अनंतसुख यानंी युक्त िोतो (प्रसा. १-१९). 
 

यानंतर हदगबंर जैनािंी केवलज्ञान झालेल्या पुरुषाहवषयीिी कल्पना कंुदकंुदानंी पुढीलप्रमाणे 
वणयन केली आिे: 
 

केििंज्ञानी 
 

केवलज्ञानी पुरुषाला शारीहरक सुख ककवा दुःख असत नािी. जयसेन या टीकाकाराने यािे आधारे 
केवली (केवलज्ञानी पुरुष) आिार घेत नािी (भङुके्त न केवली) िी हदगंबर जैनािंी श्रद्धा स्पष्ट केली आिे 
(गाथा १.२०). केवलज्ञानी अतींहद्रय असतो. केवलज्ञातयाला सवय द्रव्ये व त्यािें तै्रकाहलक (वतयमान, भतू व 
भहवष्ट्य) पयाय यािें एकसमयावच्छेदेकरून प्रत्यक्ष ज्ञान िोते म्िणून त्याला (महत) ज्ञानापूवीच्या ‘अवग्रि’, 
‘ईिा’, ‘अवाय’ व ‘धारणा’ या हक्रयािंी आवश्यकता नसते. तसेि केवलीिे ज्ञान अतींहद्रय असल्यामुळे 
त्याच्या सवय अंगानंा (आत्मप्रदेशाना) सवय इंहद्रयािें ज्ञान ग्रिण करता येते. आत्मा ज्ञानप्रमाण असतो. ज्ञान 
जे्ञयप्रमाण असते. जे्ञय लोकालोकप्रमाण आिे म्िणनू आत्मा लोकालोकप्रमाण आिे. केवली ककवा हजन 
ज्ञानमय असल्यामुळे हवश्वातील यच्चयावत वस्तुजात त्यािे हठकाणी प्रहतकबहबत िोतात. आत्मा व्यापक आिे, 
ज्ञान िे व्याप्य आिे. त्यामुळे आत्मा ज्ञानाबरोबर अनंत सुख व अनंत वीयय यानी युक्त असतो. ज्ञानी आहण 
वस्तुजात यािंा तसा प्रत्यक्ष संबंध नसतो. दुधामध्ये इदं्रनीलमणी ठेवला म्िणजे त्याच्या प्रभेने दूध हनळसर 
हदसते. त्याप्रमाणे केवलज्ञान जे्ञयपदाथामध्ये असते. केवली, जे्ञयभतू पदाथय ग्रिण करणे ककवा सोडणे या 
हक्रया न करता तो सवय पदाथांच्या सवांगीण व सवयकालीन (त्याचं्या) सवय द्रव्य, के्षत्र, काल भाव इ. सि 
जाणतो (प्रसा. १. २०-३३). 
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आत्मा-केििं ज्ञान स्िरूप 
 

जीव अथवा आत्मा ज्ञानस्वरूप आिे. द्रव्यािें भतूकालात िोऊन गेलेले पयाय ककवा 
भहवष्ट्यकालातील आगामी पयाय केवलज्ञानामध्ये वतयमानकालात हवद्यमान असल्याप्रमाणे प्रतीत िोतात. िे 
अतीत व अनागत पयाय प्रत्यक्ष (वतयमानकालात) अनुभवगोिर असणे यात केवलज्ञानािे हदव्यत्व आिे. 
कालाणपु्रमाणे प्रदेश-रहित (अस्स्तकाय नसलेले) ककवा प्रदेश-सहित (अस्स्तकाय असलेले) द्रव्य, मतूय 
ककवा अमूतय द्रव्य, व अतीत व अनागत पयाय याना जाणणाऱ्या या ज्ञानाला ‘अतींहद्रय’ म्िटले आिे. ‘घाहत’ 
कमांिा नाश िोऊन िे ज्ञान हनमाण िोत असल्यामुळे त्याला ‘क्षाहयक’ असेिी म्िटले आिे. िे ज्ञान 
झाल्यावर केवलीकडून धमोपदेशाहद ज्या हक्रया घडतात त्यामध्य तो वीतराग असल्यामुळे (या सिज 
हक्रयात रागदे्वषादींिा अभाव असल्यामुळे) त्या ‘क्षाहयक’ हक्रया (मोिनीयादी घाहतकमांिा नाश झाल्यामुळे) 
कमयबंध हनमाण करीत नािीत. 
(१. ३४-४५). 
 

केवलज्ञानामुळे भतू-भहवष्ट्य-वतयमान या हततिी कालामंध्ये हवषम असलेल्या, सवय हठकाणी (हततिी 
लोकातं) वसत असलेल्या नाना प्रकाराचं्या सवय पदाथांना एकदम जाणता येते. 
 

ज्ञान ि सौख्र् अणर्न्न 
 

सौख्य िे ज्ञानापासून अहभन्न आिे. ज्ञानाप्रमाणे जे सैख्य अतींहद्रय व अमूतय असते तेि खरे सौख्य 
िोय. जे ज्ञान (मन, इहंद्रये, परोपदेश इ.) परक्यािे मदतीने उत्पन्न िोते ते ‘परोक्ष’ ज्ञान, पण जे ज्ञान 
परक्या माध्यमाच्या मदतीहशवाय आपोआपि जीवाला िोते ते ‘प्रत्यक्ष’ ज्ञान िोय (व ते आस्त्मक सिज 
सौख्यािे साधन आिे). 
 

अतींणद्रर्-सुखाणधकार 
 

यानंतर (गाथा १.५९-६८) ‘आनंदप्रपिं’ अथवा ‘अतींहद्रय सुखाहधकार’ येतो. सवय घाहतकमयक्षय 
झाल्यावर केवलज्ञान हनमाण िोते पण त्यािबरोबर कमयक्षयामुळे आत्म्याला त्यािे मूळिे अनंतशहक्तितुष्टय 
प्राप्त िोते म्िणून केवल ज्ञान िेि सुख आिे व अनंतसुख व अनंतवीयय असलेल्या केवलीला कधी खेद िोत 
नािी. ज्याचं्या घाहतकमांिा नाश झाला आिे अशा केवल-ज्ञानी पुरुषाला अत्यंत श्रषे्ठ असे अतींहद्रय सुख 
हमळते. मुक्त जीवानंा शरीर नसले तरी सुख हमळते यावरून शरीर िे सुखािे कारण वा सुख-रूप नािी. 
ज्याप्रमाणे आकाशातील सूयय स्वयंहसद्ध ‘स्व-पर-प्रकाशरूप’ तेज आिे, उष्ट्णता आिे त्यािप्रमाणे शुद्धात्मा 
हसद्ध ज्ञानस्वरूप व सुखस्वरूप आहण पूज्य आिे. साराशं आपोआप उत्पन्न िोणारे, पहरपूणय, अनंत पदाथात 
हवस्तारलेले, संशयादी मलरहित व अवग्रि-ईिाहद ज्ञान हमळहवण्याच्या पायऱ्यािंी आवश्यकता नसलेले 
केवलज्ञान िे हनहितपणे अनंतसुख आिे. 
 

शुद्ध उपर्ोग श्रेष्ठ 
 

यानंतर जीवािे ककवा आत्म्यािे भेदकतत्त्व अथवा लक्षण जो ‘उपयोग’ त्या जैन पाहरभाहषक संजे्ञिी 
ििा (गाथा ६९-७९) येते. उपयोग िा शुभ, अशुभ व शुद्ध अशा तीन प्रकारिा आिे. जो आत्मा देव, यती 
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गुरू याचं्या पूजेत वा दानात अथवा गुणव्रतादी शीलव्रतात व उपवासात रमतो तो शुभ-उपयोगयुक्त असून 
तो कोणत्यािी योनीत असला तरी इंहद्रयजहनत सुख हमळहवतो. पण वास्तहवकपणे-यथाथय दृष्टीने-इंहद्रय-
जहनत सुख िे वस्तुतः दुःखि असते. हशवाय पारमार्धथक दृष्टीने देिसुख देणारा शुभोपयोग व देिदुःख 
देणारा अशुभोपयोग या दोतिीमध्ये (ते बधंनकारक असल्यामुळे) फरक नािी. इदं्र ककवा िक्रवती राजे सुखी 
आिेत असे भासतात पण ते तसे नसतात. पापपुण्यरहित असलेल्या आत्म्याला हवषयतृष्ट्णा हनमाण करणारे 
सुख हवपरीति असते. कारण पुण्य िे सुखाभास असलेल्या दुःखािे साधन आिे व पुण्यजहनत इंहद्रय-सौख्य 
अनेक प्रकारे दुःखरूप असते त्यामुळे मागे (१.११) वणयन केलेला शुद्धोपयोगि श्रेष्ठ व त्यािे संवधयन 
केल्यामुळे सवय दुःखक्षय िोतो. सवय तीथंकरानंी प्रथमतः अियतािें स्वरूप, द्रव्य, गुण व पयाय यािें ज्ञान 
करून घेतले. त्याप्रमाणे मोिावर हवजय हमळवनू आपल्या सवय कमांिा नाश केला व मुमुक्षू जीवानंा ‘िा असा 
मोक्षमागय आिे’ असा उपदेश करून ते नंतर मोक्षाला गेले. 
 

मोह-स्िरूप ि मोह-नाशाचे उपार् 
 

वास्तवता यथातथ्य जाणता न येणे, हतययग योनीतील प्राणी व मानव यािेंहवषयी ममत्व (अथवा 
करुणेिा अभाव-जयसेन) आहण ससंारातील पदाथांबद्दल ककवा हवषयाबंद्दल राग (आसक्ती) ककवा दे्वष िी 
मोिािी हितिे आिेत. मोि, राग व दे्वष िे मोिािेि प्रकार आिेत. त्यापासून कमयबंध हनमाण िोत 
असल्यामुळे मोि, राग, दे्वष यािंा समूळ नाश करावा. यासाठी जैन-शास्त्रािा नीट, सखोल अभ्यास केला 
पाहिजे. स्व (आत्मा) व पर (पुद गलादी जड द्रव्ये) याचं्यातील भेदज्ञान हववकेाने झाले असता मोिक्षय 
िोतो. यासाठी जर जीवाला मोिरहित-वीतराग-रूप-व्िावयािे असेल तर त्याने जैन आगमािे सिाय्याने 
मी (आत्मा) आिे, आत्मद्रव्याव्यहतहरक्त आकाश, काल, पुद गल, धमय व अधमय िी द्रव्ये माझ्यापेक्षा हभन्न 
आिेत असे हनहित जाणाव.े अशा रीतीने ज्याला सम्यग दशयन प्राप्त झाले आिे, जो जैन-हसद्धाततात प्रवीण 
(सम्यग-ज्ञान-संपन्न) आिे, वीतराग िाहरत्रात दक्ष आिे व (मोक्षलक्षण साध्य झाल्यामुळे) मिात्मा आिे, तो 
श्रमण मूर्धतमतं धमयि आिे (८०-९२). 
 

२. जे्ञर्तत्त्िाणधकार 
द्रव्र्ाचे स्िरूप-सामान्र् 

 
जैन दशयन वास्तववादी असल्यामुळे त्यािें मते ज्ञानहवषयीभतू असणारा अथय ककवा वस्तू द्रव्य-गुण-

पयाय-स्वरूप असते. जे स्वतःिे अस्स्तत्व अथवा स्वभाव न सोडता उत्पाद (उत्पत्ती), व्यय (लोप, हवनाश) 
आहण ध्रौव्य (धु्रवत्व, कायमपणा) यानंी युक्त आिे आहण जे (अनंत) गुणात्मक व पयायासिीत आिे त्याला 
द्रव्य असे म्िणतात (२. २-४). आपल्या अनेक गुणासंि व नाना प्रकाराचं्या पयायासंि आहण उत्पाद, व्यय 
आहण ध्रौव्य याचं्यासि वतयमान, भतू व भहवष्ट्य या सवय कालामंध्ये अस्स्तत्वात असणे िे अस्स्तत्व-सत ता-िे 
द्रव्यािे लक्षण आिे. सत्ता िे सवय द्रव्यानंा समान असणारे लक्षण आिे ककवा द्रव्य (गुण-पयायरूप अथय) 
स्वतः हसद्ध, सत्तास्वरूप आिे व िे सत ककवा सत्ता उत्पाद, व्यय आहण ध्रौव्य यानंी युक्त असते (२.५-७) 
उत्पाद, व्यय, ध्रौव्य द्रव्यस्वरूप आिे. द्रव्य उत्पन्न पावत नािी व नाशिी पावत नािी. सत्ता व द्रव्य यात भेद 
नािी (२.११-१३). अमृतिंद्राने सत्ता आहण द्रव्य यािंा संबंध गुण-गुणीभावासारखा आिे असे म्िटले आिे 
(२.१७) तथाहप सत्ता असलेल्या द्रव्य, गुण, पयाय याचं्यामध्ये एकतेिा अभाव-अतद भाव-असतो, पण 
सवयस्वी अभाव नसतो. द्रव्य िे ‘द्रव्यार्धथक नयािे’ दृष्टीने (‘द्रव्य’ या दृष्टीने) ‘सत’ आहण ‘पयायार्धथक नयािे’ 
दृष्टीने (‘पयाय’ दृष्ट्ट्ा) ते ‘असत’ असे ते ‘सदसद भावहनबद्ध’ असते. नर, नारक, देव इ. प्राण्यातंील 
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आत्म-द्रव्यािे दृष्टीने, सवय योनीमध्ये आत्म-द्रव्य समान ककवा एकसारखे असल्यामुळे, ‘द्रव्यार्धथक’ नयािे 
दृष्टीने आत्म-द्रव्य एकसारखे आिे. पण ‘पयायार्धथक’ नयािे दृष्टीने(त्या त्या योनीतील आत्मा जर देव 
असेल तर त्यािवळेी तो ‘नर’ ककवा ‘नारक’ योनीतील असणारा नािी अशा तऱ्िेने) तो हभन्न असतो. जो 
तयाय आत्मद्रव्याला लागू आिे तो इतर द्रव्यांनािी लागू आिे, म्िणून हभन्न-नय-दृष्ट्ट्ा द्रव्य िे अतयरूप व 
अनतयरूप आिे. एकािवळेी असे अस्स्तत्व-नास्स्तत्व असते असे स्याद्वादािे मत आिे. 

 
आत्मा अनाहदकालापासून कमय-पुद गलानंी (पुद गलस्वरूप कमांनी) मलीन झालेला असला तरी 

हनियनयािे दृष्टीने तो द्रव्यकमािा अकता आिे. तो िेतनास्वरूप असल्यामुळे, ती िेतन (आत्म्यािी 
िेतनापहरणती) ज्ञानपहरणती, कमयपहरणती आहण कमयफलपहरणती अशा तीन स्वरूपािंी असते, व िे 
पहरणाम एका अथी जीव (आत्म-) स्वरूप आिेत असे जाणाव.े कता, कारण, कमय आहण कमयफल िे सवय 
आत्मा (आत्मस्वरूप) आिेत. िे जो श्रमण हनहितपूवयक जाणतो व दुसरे रागाहद पहरणाम िोऊ देत नािी 
त्याला शुद्ध आत्म्यािा (आत्मस्वरूपािा) लाभ िोतो (प्र. सा. २.३४). 
 

द्रव्र्णिशेष ि त्र्ाचें स्िरूप 
 

येथपयंत ‘द्रव्र्-सामान्र्-प्रज्ञापनाचा’ हविार केल्यावर, पुढे ‘द्रव्र्-णिशेषाचें’ ‘प्रज्ञापन’ आिे. 
जैनदशयनात द्रव्यािें हद्वभाजन पद्धतीने-जीव व अजीव-असे वगीकरण करतात. जीवद्रव्य िेतना व (ज्ञान व 
दशयन िे) ‘उपयोग’ यानंी युक्त असते. अजीव म्िणजे िेतनारहित अशी ‘पुद गल’, ‘धमय’, ‘अधमय’, ‘आकाश’ 
व ‘काल’ अशी पाि द्रव्ये असून, त्यातंील ‘पुद गल’ प्रमुख आिे. पुद गल िे सूक्ष्म अणूपासून मिास्कंध 
पृहथवीसारख्या प्रिण्ड स्वरूपािे असून, त्यात रूप, रस, गंध व स्पशय िे िार गुण असतात. शब्द िा गुण 
नसून पुद गलािा पयाय आिे. सवय द्रव्यानंा जागा देणे िा आकाशािा गुण असून, ‘धमय’ द्रव्यािा गुण, जीव 
आहण पुद गल याचं्या िालिालींिे उदासीन कारण असणे िा आिे. तसेि ‘अधमय’ द्रव्य जीव-पुद गलाचं्या 
स्स्थतीिे उदासीन कारण आिे. ‘वत्तयना’, सातत्य (ककवा द्रव्यांच्या वळेोवळेी िोणाऱ्या पहरणमन प्रवृत्तीिे 
कारण असणे) िा कालद्रव्यािा गुण आिे. आहण ‘उपयोग’ (िेतना-पहरणाम) िा आत्मद्रव्यािा गुण आिे. 
या द्रव्यापंकैी कालद्रव्याला प्रदेश (space-point) ककवा ‘काया’ नािी. पण जीव, पुद गलस्कंध, धमय, अधमय 
व आकाश यानंा प्रदेश (space-points) असल्यामुळे त्या पािानंा ‘अस्स्तकाय’ म्िणतात. परमाणलूा प्रदेश 
नसला तरी परमाणू िे प्रदेश मोजण्यािे माप आिे आहण परमाणूला एक प्रदेश ओलाडंण्यास हजतका वळे 
लागतो त्याला ‘समय’ म्िणतात. िे सवय अस्स्तकाय आकाशाच्या खालील म्िणजे ‘लोकाकाश’ या हवभागािे 
मयादेत असतात. लोकाकाशापलीकडील अलोकाकाश’ िी नुसती पोकळी आिे व हतिे (व लोकाकाशािे) 
ज्ञान फक्त केवलज्ञानी पुरुषाला असते. आहण िी सवय द्रव्ये उत्पाद-व्यय-ध्रौव्यात्मक स्वरूपािी असतात. 
 

आपापल्या प्रदेशानंी युक्त असलेल्या पदाथांनी भरलेले िे जग हनत्य (अनादी व अनंत) व हनिल 
असे आिे. आहण िे जाणणारा, (इंहद्रय, बल, आयुष्ट्य व श्वासोच्छु् वास) या प्राणितुष्ट्काने युक्त (असे िेतना-
लक्षणयुक्त) असलेला जीव (ककवा जीव-द्रव्य) असतो. वर उल्लेखलेले प्राणितुष्ट्क पुद गलमय असते. या 
प्राणितुष्ट्कानंी युक्त असलेला जीव (अनाहदकालापासून कमयबद्ध असल्यामुळे) मोिनीय इ. उहदत 
अवस्थेला येत असलेल्या कमांिी फले भोगत असतानाि, नवीन (ज्ञानावरणीय इ.) कमांनी बद्ध िोत 
जातो. ससंारी जीवािें मनुष्ट्य, नरकामधील प्राणी, हतययग योनीतील प्राणी व देव िे पयाय आिेत. ते 
‘नामकमा’च्या उदयामुळे परस्परापासून हभन्न प्रकारिे झाले आिेत. पण ज्याला द्रव्यािा स्वभाव (द्रव्य-
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गुण-पयाययुक्त ककवा उत्पाद-व्यय-ध्रौव्यात्मक असा) हत्रहवध आिे व ते आत्म्यापेक्षा हभन्न आिे िे समजते. 
त्याला इतर द्रव्यािंा मोि पडत नािी (२.३५-६२). 

 
आत्मतत्त्ि 

 
आत्मा ककवा जीवद्रव्य िेतनास्वरूप आिे. तो ‘उपयोग’ ककवा िेतनापहरणाम ज्ञान व दशयन या 

स्वरूपािंा आिे. तो ‘उपयोग’ ककवा िेतनापहरणाम शुभ ककवा अशुभ (स्वरूपािा) असतो. जेव्िा तो शुभ 
असतो तेव्िा तो अियतािें स्वरूप जाणतो, सतंािें दशयन घेतो, त्याला सवय प्राहणमात्राबंद्दल दया वाटते. 
याउलट अशुभोपयोगामुळे जीव हवषय, कषाय इ. मध्ये गढतो, हमथ्या (जैनेतर) शास्त्रािें श्रवण करतो व 
हजनमागय सोडून जातो. शुभ उपयोगामुळे पुण्य-स्वरूप कमय पुद गलािंा संिय िोऊन जीवाला बंध पडतो. 
शुभ व अशुभ उपयोगरहित ज्ञानस्वरूप आत्म्यािे ध्यान कराव े ते असे : मी मन, देि, वाणी ककवा त्यािें 
उपादानकारणरूप असणारा पुद गल कपड नािी. मी कमािा कता, कारहयता ककवा अनुमहत देणारा नािी. 
मी ‘शरीर’ नामक पुद गल हवकार नािी ककवा त्यािा कतािी नािी (२. ६३-७०). 
 

परमािुपुद् गिं 
 

परमाणूपासून पृथ्वी-स्कंधासारखे प्रिंड पदाथय कसे हनमाण िोतात इ. हवषयी जैनमत पुढीलप्रमाणे 
आिे : परमाणलूा एकि प्रदेश (space-point) असतो. तो स्वतः शब्दरहित आिे पण त्यािे अंगी स्स्नग्धत्व 
व रुक्षत्व िे गुण असल्यामुळे दोनपासून अनंत परमाणू एकत्र येऊन त्याचं्यात बधं हनमाण िोतो. स्थूल ककवा 
सूक्ष्म असे पृथ्वी, आप, तेज, वायू याचं्या अणुंिे पदाथय आपल्या स्स्नग्धत्वामुळे ककवा रूक्षत्वामुळे हनरहनराळे 
आकार घेतात. िे जग सगळीकडून स्थूल व सूक्ष्म अशा-कमयस्वरूप िोऊन आत्म्याला ग्रिण करता 
येण्यासारख्या ककवा ग्रिण करता न येण्यासारख्या-पुद गलानंी खच्चनू भरलेले आिे. िे पुद गलकपड 
जीवाच्या (ककवा आत्म्याच्या) अशुद्ध पहरणतीच्या संसगात आले की त्यािें (आठ प्रकारच्या) कमांत 
रूपातंर िोते. असे कमयस्वरूपात रूपातंर िोणे िा त्या पुद गलािंा स्वभाव आिे व त्यामुळे जीवाला 
हनरहनराळे आकार असणारी (हभन्न योनीतील) शरीरे प्राप्त िोतात. पण पुद गलािें कमात रूपातंर िोणे ककवा 
हवहशष्ट शरीर बनणे िा पुद गलािंा धमय आिे. त्यािा संबधं वा कतृयत्व आत्म्याकडे नािी. शरीरािें हनरहनराळे 
प्रकार-औदाहरक (मनुष्ट्य व हतययग योनीतील प्राण्यािंी शरीरे), वैहक्रहयक (नारकी प्राणी व देवता यािंी 
शरीरे), तैजस (शुभ व अशुभ प्रकारिी) शरीरे इ.-पुद गलद्रव्यात्मक आिेत. आत्मा या सवय प्रकाराचं्या 
शरीरापंासून हभन्न आिे (प्रास. २.७९). 
 

जीििंक्षि 
 

जीव ककवा आत्मा रूप, रस, गंध, शब्द, आकार इ. नी रहित आिे. तो बाह्यकलगांनी ग्रिण करता न 
येण्यासारखा अव्यक्त असला तरी तो िैततययुक्त (ज्ञान व दशयन असणारा) आिे. पण तो जसे द्रव्य व त्यािें 
गुण व पयाय जाणू शकतो तसाि त्यािा (कमय-) पुद गलाशंी बधं असतो. आत्मा जेव्िा ंहवषयाकंडे राग-दे्वष 
इ. भावानंी पाितो तेव्िा ंकमयबंध हनमाण िोतो. 

 
आत्मा प्रदेशा ं(space-points) नी युक्त आिे. त्या प्रदेशातं कमयस्वरूप पुद गलािें समुदाय प्रवशे 

करतात व आत्म्याला बधं हनमाण करतात. पण आत्मा रागभावरहित (अनासक्त) झाला की तो सवय 
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कमांपासून मुक्त िोतो. आत्म्यािी अशुद्धरागपहरणती ककवा भाव िा खरा बंध आिे. कमयपुद गलद्वारा हनमाण 
िोणारा द्रव्यबधं औपिाहरक आिे. िे आत्म्याच्या बंधािे स्वरूप आिे. आपल्या (िेतनास्वरूप-पहरणाम 
असणाऱ्या) स्वभावािा आत्मा कता आिे, पण तो पुद गल द्रव्यमयभावािंा (द्रव्य-कमय ककवा शरीर इ. िा) 
कता नािी. साराशं मोि, राग, दे्वष इ. नी मलीन झालेला आत्मा कमय-पुद गलाकंडून हिकटला जातो. 
त्याला जैन हसद्धातंात बधं म्िणतात. 
 

स्वतःिे शरीर, सपंत्ती इ. हठकाणी ममत्व बुद्धी न धरता मी (आत्मा) शुद्ध ज्ञानस्वरूप आिे असे 
एकाग्रतेने कितन करणे िे खरे आत्मध्यान िोय. ‘आत्मा शुद्ध, धु्रव, ज्ञानस्वरूप, दशयनमय, स्वतःिे हठकाणी 
स्स्थर, परद्रव्यावर अवलंबनू न रािणारा आिे’ असे जाणनू जो पुरुष (तो गृिस्थ असो वा यती असो) ध्यान 
करतो, तो अनाहद कमयमलापासून हवशुद्ध िोऊन मोिािी हनरगाठ (मोि-दुग्गंहठ) नािीशी करतो, व अक्षय 
व अहवनाशी मोक्षसुख हमळहवतो. इहंद्रयातीत असलेले, सवय (ज्ञानावरणाहद घाहतकमांच्या) बाधेपासून 
हवयुक्त, सवांगपहरपूणय आत्म्याच्या अनंतसुख व अनंतज्ञान अशा स्वभावाने युक्त व पहरपूणय असणारा 
(केवलज्ञानी श्रमण) उत्कृष्ट अशा आत्मसुखािा उपभोग घेतो. [मूळ ‘कितन’ ऐवजी ‘उपभोग’ िी दुरुस्ती सुिहवल्याबद्दल 
परीक्षक मुहन अरुण कुमारजींिे आभार.] सम्यग दशयनाने संशुद्ध झालेल्या, सम्यग ज्ञान व ‘उपयोग’ यानंी युक्त व सम्यग 
ज्ञानदशयन प्राप्तीमुळे हमळणाऱ्या अव्याबाध अनंत सुखात रत असणाऱ्या हसद्ध पुरुषानंा व साधंूना वारंवार 
नमस्कार असो. 
 

३. चाणरत्राणधकार 
 

या अहधकारात जैन मोक्षमागािे हवविेन आिे. मुमूक्षूने श्रामण्य ककवा यहतधमय स्वीकारावा, पण 
तत्पूवी बंधुवगय, आईवडील, पत्नी, मुले इ. िी संमती घ्यावी. नंतर श्रमणसंघािा प्रमुख असलेल्या, 
गुणसंपन्न, कुल, रूप आहण वय यामुंळे श्रमणानंा आदरणीय वाटणाऱ्या आिायांिेकडे जाऊन ‘माझा (दीक्षा 
देऊन यथाहवधी) स्वीकार करावा’ अशी हवनंती करावी. श्रामण्यािी आंतहरक व बाह्य अशी दोन प्रकारिी 
लक्षणे आिेत. मोि व कमारंभ यापासून मुक्तता, ‘उपयोग’ आहण (हनर्धवकल्प समाधीरूपी) योग यानंी युक्त 
असणे व हनरपेक्षता िी आंतहरक लक्षणे असून, हदगंबरत्व, केशलोि (डोक्यावरील व दाढी हमशािें केस न 
कापता उपटून काढणे) शुद्धता, शरीरािे िोजले न करणे इ. बाह्य लक्षणे आिेत. श्रषे्ठ आिायाकडून दीक्षा 
घेतल्यावर त्या मुनीने अकिसादी पिं मिाव्रते, ‘सहमहत’, इंहद्रयहनग्रि, (सिा) ‘आवश्यक’ हक्रया, हदगंबरत्व, 
अस्नान, अदंत-धावन (दात न घासणे), भहूम-शयन, उभे रािून जेवणे, एकभकु्त असणे असे (एकूण २८) 
‘मूलगुणािें’ ककवा आिारधमांिे पालन कराव.े 
 

वरील उपहदष्ट मागाने वागताना सयंमािा भगं झाल्यास आपल्या आिायांकड ककवा वहरष्ठ 
श्रमणाकडे जाऊन आपला दोष कबलू करून ते सागंतील ते प्रायहित्त घ्याव.े सम्यग ज्ञान दशयनाने युक्त व 
‘मूलगुण’ हबनिूक अंमलात आणणारा िा दीहक्षत संपूणय श्रामण्ययुक्त (मुहनपदवीधारक) िोतो (प्रसा. ३.१-
१४). 
 

जैनमतात मानहसक प्रवृत्तींवर उदािरणाथय आंतहरक संयम, शुद्धता इ. वर अहधक भर आिे. प्रत्यक्ष 
जीववध झाला नािी तरी संयमरहित वागणे िीि किसा आिे. तसेि अपहरग्रि अत्यंत आवश्यक आिे, 
कारण त्याहशवाय हित्तशुद्धी िोणार नािी. अपहरग्रिात वस्त्र-पात्र इ. बाळगण्यािा हनषेध करताना श्वेताबंर 
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मतािे खंडन केले असून स्वतःिे शरीर िािी (अपहरिायय) पहरग्रि आिे व त्यािेबद्दलिी आसक्ती बाळगू नये 
असे म्िटले आिे (३.१५.२४). 
 

यानंतर जयसेन संहितेत अहधक असलेल्या (६-*१६) गाथामंध्ये हस्त्रया या (स्त्री) जतमात मोक्षाच्या 
अहधकारी का नािीत यािे हवविेन आिे. ‘न स्त्री मोक्षगा’ िा हदगंबर जैनाचं्या श्रदे्धिा भाग आिे 
 

आगमज्ञानाची महती 
 

श्रमणाला आगमज्ञान असणे अत्यावश्यक आिे. आगम िा मुनीिा नेत्र आिे. कमयक्षयािे दृष्टीने 
आत्मद्रव्य हनियपूवयक जाणणे आवश्यक आिे व जीवाजीवादी पदाथांिे ज्ञान आगमािे अभ्यासाहशवाय 
िोणार नािी (३.३३-३६). पण आगम ज्ञानाबरोबरि तत्वाथयश्रद्धा व सयंत आिरण अत्यावश्यक आिे. सवय 
आगम आत्मसात केला पण देिाहदकािें हठकाणी परमाणएूवढी जरी ममत्वबदु्धी राहिली तर मोक्ष हमळणार 
नािी. 
 

श्रमिाचंा आहार 
 

मुनीच्या आिार-हविाराबद्दल कडक हनबयतध आिेत. ‘मुनीिा शुद्ध आिार’ म्िणजे एकभकु्तपणा. पण 
ते एक वळेिे जेवण (योग्य साधनेत आड येणार नािी असे) अधयपोटी, ज्यात रसािी अपेक्षा नािी व मधुमासं 
हवरहित असे हभक्षा मागताना हमळेल त्या अन्नावर करावयािे. रात्री भोजन वज्यय आिे. िे अन्न त्याने 
करपात्रात (िातात) घेऊन खावयािे आिे. असा आिार घेणारा मुनी हनरािारी (असल्यासारखाि) आिे. 
मुनीने आपल्या आिार हविारामध्ये देश, काल, पहरश्रम, आपल्या हतहतके्षिी मयादा व शरीरािी पहरस्स्थती 
लक्षात घेऊन आिरण कराव े(प्रसा. ३. २७-३१). 
 

संयम-युक्त श्रमण िा पाि ‘सहमतींिे’ पालन करणारा, काया-वािा-मनािंा हनग्रि करणारा, इहंद्रये 
व कषाय कजकणारा व सम्यक-ज्ञान-दशयनानंी युक्त असतो. सम्यक-ज्ञान-दशयन-िाहरत्र यामध्ये 
एकसमयावच्छेदेकरून प्रयत्नशील व जो एकाग्रतेला प्राप्त झाला आिे त्यािे श्रामण्या पहरपूणय झाले आिे 
असे जाणाव े(प्रसा. ३२-४०). 

 
शुर् ि शुद्ध उपर्ोगरु्क्तता 

 
आगमामध्ये श्रमण िे शुद्धोपयोगयुक्त ककवा शुभोपयोगयुक्त असतात असे म्िटले आिे. 

शुभोपयोगयुक्त मुनी पिंपरमेष्ठीबद्दल भहक्तयुक्त असतो. तो इतर श्रमणािें सादर स्वागत व सेवा करतो, 
सम्यक ज्ञान व दशयन यािंा उपदेश करतो. हशष्ट्यशाखेच्या योगके्षमािी व्यवस्था करतो. रोग, भकू, ककवा 
तिान यानंी पीडलेल्या श्रमणािंी सेवा करतो. अशा वळेी लोकाशंी बोलण्यास प्रत्यवाय नािी (एरवी 
बातिीत करणे हनहषद्ध आिे). सत्पात्र व्यक्तीबद्दल आदर व्यक्त करणे, त्यािंा सत्कार, खाण्याहपण्यािी 
व्यवस्था, सेवा करणे आवश्यक आिे. श्रमणानंी आगम जाणणाऱ्या, तप, सयंम व ज्ञान यानंी सपंन्न 
असलेल्या इतर श्रमणानंा मान द्यावा. श्रमणाने (ज्योहतष, वैद्यक इ.) लौहकक व्यवसाय करू नयेत. 
गुणामंध्ये आपल्यापेक्षा वहरष्ठ ककवा बरोबरीिे असणाऱ्या श्रमणािें संगतीत रािाव.े जो यथाशास्त्र आिरण 
करतो, यथाथयपणे (जीवाजीवादी) पदाथय जाणतो, ज्यािा आत्मा रागदे्वषरहित िोऊन प्रशातं झाला आिे व 
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ज्यािे श्रामण्य संपूणय झाले आिे, असा पुरुष लौकरि मोक्षाला जातो. जो शुद्ध आिे त्यालाि सम्यक ज्ञान, 
दशयन व िाहरत्र यानंी युक्त असलेला यहतमागय अथवा (श्रामण्य) साहंगतलेले आिे. त्या शुद्धोपयोगी यतीला 
दशयन व ज्ञान लाभते व तो मोक्षाला जातो. जो पुरुष श्रावक आहण मुनी याचं्या आिारसंहितेने युक्त असतो 
त्याला िे तत्त्व (शासन) सम्यक रीतीने जाणता येते आहण थोडक्याि काळात जैन हसद्धातंाच्या ‘प्रविनािे 
सार’ जो शुद्ध आत्मा तो त्याला प्राप्त िोतो (प्रसा. ३.४०-७५). 
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४. प्रिचनसारािरीिं टीका 
 

प्रविनसारािा अथय करताना मी पुढील तीन टीका वापरल्या: 
 
१. अमृतिंद्रकृत तत्त्व-दीहपका 
२. जयसेनकृत तात्पयय-वृहत्त 
३. पाडें िेमराजकृत (किदी) बालावबोध 
 
डॉ. उपाध्यानी (१)बाळिदं्रदेवकृत (कन्नड) तात्पययवहृत्त, (२) प्रभािदं्रकृत सरोजभास्कर, (३) 

(डॉ. उपाध्यानंा उपलब्ध न झालेली) महल्लषेणकृत टीका या तीन टीकािंा उल्लखे केला आिे. [प्रसा. प्रस्तावना 
पृ.१००-१०५] पण मला त्या उपलब्ध झाल्या नािीत. माझ्या माहितीप्रमाणे डॉ. उपाध्यानंी (१) अमृतिंद्र [प्रसा. 
प्रस्ता.-पृ.९५-९६], जयसेन [प्रसा. प्रस्ता.-पृ. ९९] व पाडें िेमराज [प्रसा.प्रस्ता.-पृ. १०६.] यािें काल हनहित करताना जे 
पुराव े हदले आिेत त्यात भर वा बदल अद्याप झाला नािी. त्यामुळे मी त्या टीकाकारािें डॉ. उपाध्यानंी 
ठरहवलेले काल स्वीकारले आिेत. त्यापैकी पाडें िेमराजाने आपल्या टीकेच्या प्रशस्तीत: 

 
अिनीपणत िंदलह चरि, सुर्ि-कमिं-णिहसंत । 
साहणजहा-ंणदनकर-उदै, अणरगि-णतणमर नसंत ॥ 

 
असा मोगल सम्राट शिाजिाँिा उल्लखे केल्यामुळे त्यािा काळ हनहित िोतोि पण त्यापुढे जाऊन 

आपण िी किदीभाषाटीका (भाख) केव्िा पूणय केली तो हदवसिी तो नमूद करतो: 
 

सत्रहसै नि उत्तरै, माघ मास णसत पाख । 
पंचणम आणदतिारको, पूरन कीनी र्ाख ॥ 

 
संवत १७०९, माघ शु. पंिमी, रहववार या रोजी िी टीका पूणय झाली. िी घटना हि. श. १६५३ 

मधील आिे िे स्पष्ट आिे. 
 
वरील टीकािें मूल्यमापन या हटपणात आवश्यक नसले तरी टीकाकाराहंवषयी म्िणण्यापेक्षा 

टीकािें स्वरूप स्पष्ट करण्यािे दृष्टीने दोन शब्द हलहित आिे. 
 

(१) अमृतचंद्रकृत तत्त्िदीणपका 
 

कंुदकंुदािायांच्या तत्वज्ञानािा गाभा तयायघहटत प्रसन्न संस्कृतमध्ये व्यक्त करण्यात अमृतिदं्रािंा 
हसद्धिस्तपणा अप्रहतम आिे. त्यानंी कंुदकंुदाचं्या पंिास्स्तकाय, प्रविनसार व समयसार या हततिी गं्रथावंर 
अनुक्रमे ‘तत्वप्रदीहपका-वृहत्त’, ‘तत्त्व-दीहपका’ व ‘आत्मख्याहत’ अशा टीका हलहिल्या. ‘आत्मख्याती’ िे 
शवेटी त्यानंी हलहिलेला ‘समयसार कलश’ िा काव्य व अध्यात्म यािंा  दयंगम संगम आिे. ससं्कृत 
भाषेवरील अप्रहतम प्रभतु्व, वृत्तरिनेनी सफाई व अध्यास्त्मक तयारी यामुळे ‘समयसार-कलश’ िी स्वतंत्र 
रिना मानून हतच्यावर शुभिंद्राने ससं्कृत टीका हलहिली व तो ‘कलश’ पद्मप्रभदेव इ. उत्तरकालीन 
लेखकानंा स्फूर्धतस्थान झाला. 
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प्रविनसारावरील ‘तत्वदीहपकेत’ अमृतिदं्र कंुदकंुदािें हविार नेमक्या शब्दातं माडंतात. पुष्ट्कळदा 
मूळ प्राकृत गाथेिी संस्कृत छाया ते गद्यात मांडतात असे वाटते, पण ते त्या गाथेिा भावाथय मोजक्या शब्दातं 
हनःसहंदग्ध तऱ्िेने स्पष्ट करतात. उदा. िाहरत्र व आत्मा यािंी एकरुपता सागंताना कंुदकंुदानंी म्िटले आिे: 
 

पणरिमणद जेि दव्ि ंतक्कािंं तम्मर् णत्त पण्ित्त ं। 
तम्हा धमय-पणरिदो आदा धम्मो मुिेदव्िो ॥१-८॥ 

 
र्ािरीिं तत्िदीणपका: 
 

यत्खलु द्रव्यं यस्स्मतकाले येन भावने पहरणमहत तत तस्स्मन् काले 
हकलौष्ट्ण्यपहरणतायःहपण्डवत्ततमयं भवहत । ततोऽयमात्मा धमेण पहरणतो धमय एव भवतीहत 
हसद्धमात्मनिाहरत्रत्वम् । 
 

"जे द्रव्य ज्या काळी ज्या स्वभावाने पहरणमन पावते ते त्या काळात "तापवलेल्या लाल लोखंडी 
गोळ्याला उष्ट्णत्व येते त्याप्रमाणे" ततमय िोते. त्यामुळे (वीतराग-िाहरत्र) धमाने पहरणमन झालेला आत्मा 
‘धमय’ि िोतो. यावरून आत्म्यािे िाहरत्रत्व हसद्ध झाले" 
 

यातील ‘लोखंडी गोळ्याला तापवनू लाल झाल्यावर जसे अस्ग्नमयत्व येते’ िे समपयक उदािरण 
देऊन अगदी मोजक्या शब्दात अथय स्पष्ट केला आिे. 
 

आवश्यक असेल तेथे अमृतिंद्र भरपूर स्पष्टीकरण देतात. उदा. ‘मिसत्ता’-सवय पदाथांना समान 
असणारे ‘सत’ िे एकि लक्षण आिे—िे प्रस्थाहपत करणारी गाथा (प्रसा. २. ५) पािा. अशी अनेक 
उदािरणे देता येतील की ज्यामध्ये अमृतिदं्रानंी पाहंडत्यपूणय, प्रगल्भ पण प्रसन्न संस्कृत भाषेत कंुदकंुदािंा 
आशय प्रकट केला आिे. त्याचं्या तयायघहटत समासप्रिुर टीकेला नवीन वािक हबिकतो. पण एकदा 
त्याचं्या भाषेिी मोड समजली की अमृतिदं्रासंारखा कंुदकंुदावंर प्रभतु्व असलला टीकाकार झाला नािी 
असे पटते. 
 

अमृतिंद्रािंा अपवादभतू पण प्राकृतच्या दृष्टीने दोष म्िणजे प्राकृत शब्दािे भाषाशास्त्रदृष्ट्ट्ा 
िोणाऱ्या संस्कृत स्वरूपाकडे क्वहित िोत असलेले दुलयक्ष अथवा संस्कृत-पे्रम. उदािरणाथय जीवािे शुभत्व, 
अशुभत्व व शुद्धत्व सागंतात कंुदकंुदानंी 
 

सुदे्धि तदा सुद्धो, हिणद णह पणरिामसब्र्ािो । (प्रसा. १. ९) 
 

या गाथेत वापरलेल्या ‘पहरणाम-सब्भावो’ यािी ससं्कृत छाया अमृतिदं्रानंी ‘पहरणाम-स्वभाव’ अशी 
मानून ‘पहरणामाप्रमाणे ज्यािा स्वभाव झाला आिे’ (पहरणाम-स्वभावः सन्) असा अथय केला आिे. वस्तुतः 
पहरणाम-सब्भावो < पहरणाम-सद भावः असे प्राकृत व्याकरणाप्रमाणे िोते व जयसेनाने ‘पहरणामािा 
सद भाव’ असा त्यािा अहधक सरस व भाषाशास्त्रदृष्ट्ट्ा अहधक नैसर्धगक अथय केला आिे. पण अशी उदािरणे 
क्वहित आढळतात. अमृतिदं्रािंी ‘तत्त्वदीहपका’ िी एक सवेत्कृष्ट टीका आिे. 
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अमृतिंद्रानंी स्वतःबद्दल कािीिी माहिती हदली नािी. वरील तीन टीकाखेरीज 
‘पुरुषाथयहसद्ध्युपाय’ ककवा ‘हजनप्रविन-रिस्य-कोश’ व तत्त्वाथयसूत्रावरील श्लोकबद्ध अशी ‘तत्त्वाथयसार’ 
िी टीका त्यानंी रिली आिे. 
 

अमृतिंद्रािंा काळ अहनहित आिे. ते पंिास्स्तकाय गाथा २७ वर हलहिताना कुमाहरल भट्टािंा 
उल्लेख करतात. त्या अथी त्यािंा काळ कुमाहरलभट्टानंतर (हि. श. च्या ७ व्या शतकाच्या उत्तराधानंतर) 
ठरतो. आहण अमृतिदं्रािंा उल्लेख आशाधर (हि. श. १२०१-१२५०), जयसेन (हि. श. ११५० नंतर) व 
त्यािे समकालीन पद्मप्रभ यानंी केला आिे.त्यामुळे अमृतिंद्रािंा काळ हि. श. ८०० ते १२०० या 
कालखंडात येतो. हि. श.च्या १० व्या शतकािे शवेटी अमृतिंद्र झाले िी आधार नसलेली तात्पुरती सूिना 
(Tentative suggestion) आिे, िे डॉ. उपाध्यानी स्वतःि मातय केले आिे.[प्रसा. प्रस्ता. –पृ. ९६.]  
 

(२) जर्सेनकृत तात्पर्यिृत्ती 
 

सामातय वािकाचं्या दृष्टीने अमृतिंद्रापेंक्षा जयसेन िा अहधक उपयुक्त टीकाकार आिे. तो अहभजात 
हशक्षक असावा. हवषयािे ककवा अहधकारािे प्रारंभी तो त्या हवषयािे पृथःकरण करून त्याप्रमाणे 
कंुदकंुदाचं्या गाथािंी हवभागणी करतो. प्रत्येक गाथेच्या प्रारंभी ती कशाहवषयी आिे िे तो अमृतिदं्राप्रमाणे 
सूतउवाि करतो. नंतर प्रत्येक गाथेतील प्राकृत शब्दन् शब्द तो स्पष्ट करतो. त्यािे प्राकृतवरील प्रभतु्व 
कधी कधी अमृतिदं्रापेंक्षा अहधक असाव ेअसे मला वाटते.त्यािी उदािरणे प्रविनसाराच्या गाथािंी ििा 
करतानंा येतीलि. (त्यापैकी प्रसा. १. ९ वर हदलेले आिेि). त्याने प्रविनसारािी अहधक गाथा असलेली 
संहिता ग्राह्य धरली असली तरी त्यािे डोळ्यासमोर अमृतिंद्रािंी संहिता व टीका िोती. जयसेनािे 
पाठातंर हवस्तृत आिे. त्याकाळी कंठस्थ हवदे्यला मित्त्व िोते. त्यामुळे त्याने गं्रथािे उल्लेख न करता हदलेली 
अवतरणे मूलािार, हसद्धभहक्त, पंिास्स्तकाय, तत्त्वाथयसूत्र, दोिापािुड, गोम्मटसार व आलफ्पद्धहत या 
गं्रथातंील आिेत. यावरून त्यािी बिुश्रुतता तर हदसतेि पण त्याने सोप्या व समयसार टीकेत मातय 
केल्याप्रमाणे कधीकधी अ-पाहणनीय संस्कृतमध्ये जे हवविेन केले आिे त्यामुळे प्रविनसार सामातय 
वािकाच्या आटोक्यात आले आिे. 
 
[िे दोतिी कलकत्ता-मुंबई येथील ‘सनातन जैन गं्रथमालेतून प्रहसद्ध झाले आिेत. पुरुषाथय हसद्ध्युपायािा प.ं पे्रमीनी किदी अनुवाद केला असून तो 
‘रायिदं्र जैन शास्त्रमाला’ मुबंईतफे प्रहसद्ध झाला आिे.] 
 

जयसेनािा काळ अहनहित पण अमृतिदं्रािें नंतरिा आिे. तो गोम्मटसार (हि. श. िे १० व्या 
शतकािे शवेटी), वीरनंदीकृत आिारसार (हि. श. ११५३) यातील अवतरणे घेतो व प्रविनसारावरील 
कानडी टीकाकार बाळबदं्र (हि. श. १२२५ नंतर) जयसेनािे आधार घेतो. यावरून जयसेनािा काळ हि. 
श. ११७५ ते १२२५ मानणे सयुहक्तक ठरेल. 
 

(३) पाडें हेमराजकृत (लहदी.) बािंािबोध 
 

संस्कृत न येणाऱ्या किदी जाणकारास प्रविनसार समजण्यािे दृष्टीने िी टीका फार उपयुक्त आिे. 
टीकाकार प्रथम प्रत्येक गाथेिा शब्दशः अथय सागंतो व त्यानंतर मुख्यतः अमृतिदं्रािें टीकेच्या आधारे 
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गाथेिा भावाथय स्पष्ट करतो. त्यािे अमृतिदं्रावंर प्रभतु्व असल्यामुळे अमृतिदं्रािंी टीका समजण्यास पाडें 
िेमराजािी टीका उपयोगी पडते. 
 

पाडें िेमराज िा गगय गेत्री. आग्ऱ्यािा प्रहतहष्ठत नागहरक. तो पंहडत रुपिंद्रािंा हशष्ट्य. त्याने 
प्रविनसार व पंिास्स्तकाय यावर किदी टीका हलहिल्या. पण भक्तामर-स्तोत्रािा किदी काव्यात अनुवाद 
केला व गोम्मटसार व नयिक्र यािें किदी गद्यात हववरण केले असे पं. पे्रमी सागंतात.[जैन किदी साहित्य, जैन 
हितैषी १३ पृ. १०, १७.] 

 
पाडें िेमराजाने प्रविनसार टीकेला हलहिलेल्या प्रशस्तीवरून त्याने आग्रा येथील कुमारपाल या 

सज्जन श्रावकािे हवनंतीवरून िी टीका हलहिलेली हदसते. वर उल्लेखल्याप्रमाणे िी टीका रहववार, माघ शु. 
५ संवत १७०९ (हि. श. १६५३) मध्ये मोगल सम्राट शिाजिाँ यािे कारकीदीत पूणय केली. 
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५. प्रिचनसार-सणंहता 
 

येथून पुढच्या हवभागात प्रविनसारािी संहिता, हतिी संस्कृत छाया, मराठी अनुवाद व हटपणे हदली 
आिेत. वािकानंा िे सवय एकहत्रत हमळाव ेयासाठी प्रत्येक पृष्ठावर साधारणतः प्राकृत (जैन शौरसेनी) गाथा 
(मूळ संहिता), हतच्याखाली हतिी संस्कृत छाया; हतच्याखाली मराठी अनुवाद व शवेटी तळटीपा असा क्रम 
ठेवला आिे. त्यामुळे प्रत्येक गाथा कमी वळेात नीट समजण्यास मदत िेईल अशी अपेक्षा आिे. या गाथा 
वािण्यापूवी प्रस्तावनेतील ‘सैद्धास्ततक पाश्वयभमूी’ वािणे आवश्यक आिे. कंुदकंुदािायांच्या गाथािंी संहिता 
व संस्कृत छाया डॉ. आ. ने उपाध्याचं्या प्रविनसाराच्या आवृत्तीवरून जशाच्या तशा घेतल्या आिेत. 
गाथािंा अनुवाद शक्य हततका शब्दशः केला आिे. अनुवाद करताना त्यातील पाहरभाहषक संज्ञा वा कल्पना 
स्पष्ट करण्यासाठी अमृतिदं्र व जयसेन याचं्या टीकािंा उपयोग करून घेतला आिे. व टीकाकारािें म्िणणे 
अनुवादाति पण कंसात हदले आिे. कंसाबािेरील अनुवाद मूळ गाथेिा शब्दशः केलेला आढळेल व 
कंसातील (टीकाकाराचं्या स्पष्टीकरणामुळे) त्या कल्पना स्पष्ट िोतील. मूळ सहंितेच्या अभ्यासकानंा 
गाथेिा शब्दशः अथय कंसाबािेर असलेल्या शब्दावंरून लक्षात येईल. सवयसामातय वािकाने कंसाबािेरील 
मजकूर व कंसातील मजकूर सलग वािावा अशा अपेके्षने संहितेिा अथय व स्पष्टीकरण िे सलग वािता 
येण्यासारखी वाक्यरिना करण्यािा प्रयत्न केला आिे. याहशवाय जागोजाग तळटीपा देऊन पाहरभाहषक 
संज्ञािें अहधक स्पष्टीकरण हदले आिे . 

 
जैनदशयन िे एक स्वतंत्र दशयन आिे. त्यािी माडंणी जैनतरानंा अपहरहित वाटेल. पण िा अनुवाद 

वािून या दशयनाहवषयी सखोल पहरिय िोईल अशी अपेक्षा आिे. 
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६. अणधकार पणहिंा: ज्ञानाणधकार 
 

॥ मंगिंाचरि ॥ 
 

एस सुरासुरमिुलसद-िंणददं धोद-घाइ-कम्म-मिंं१ । 
पिमाणम िड् ढमािं२ णतत्रं्थ३ धम्मस्स कत्तारं ॥१॥ 
 

संस्कृत छाया 
 

एष सुरासुरमनुष्रे्न्द्र-िस्न्दतं धौत-घाणत-कमय-मिंम् । 
प्रिमाणम िधयमानं तीरं्थ धमयस्र् कतारम् ॥१॥ 

 
१. ज्याला (स्वगय-लोकातील) देव, (पातालवासी) असुर, आहण (भ-ूलोकातील) मानव यािें 

प्रमुख वदंन करतात; ज्याने आपल्या घाहतकमांिा मल१ स्वच्छ धुवनू टाकला आिे; जो (संसारी जीवानंा) 
संसारातून पार नेण्यास समथय आिे३ ; अशा शुद्ध धमािा कता (उपदेशक) 
अणधकार १ : गार्था : १ 
 
१. धोदा-घाइ-कम्म-मिंं [धौत-घाणत-कमय-मिंम्]: 
 

जैन मते कमय अहतसूक्ष्म धूहल-कणापं्रमाणे अणुस्वरूप पण जागा व्यापणारे (अस्स्तकाय) ‘पुद गल’-स्वरूप असते. कोणतेिी कमय आपल्या 
िातून (कृत-काहरत-अनुमहत द्वारा-प्रत्यक्ष स्वतः ककवा दुसऱ्या करवी ककवा अनुमती देऊन) जर घडले तर त्या कमािे पुद गल, आरशावर सूक्ष्म 
धूहलकण बसतात त्याप्रमाणे, आपल्या आत्म्यावर बसून, त्यािंा आत्म्यावर ‘थर’ साठतो. वस्तुतः आपल्या आत्म्यािे हठकाणी अनंत-ज्ञान, अनंत-
दशयन, अनंत-वीयय व अनंत-सुख स्वभावतःि असते. पण हनरहनराळे कमय पुद गल आत्म्यावर सािून आरशािा मूळिा स्वच्छपणा कमी िोऊन तो 
कमी तेजस्वी-अंधुक-िोत जातो,त्याप्रमाणे आत्म्याला कमय पुद गलाचं्यामुळे मलीनपणा येतो. 
 

जैनमते िी कमे आठ प्रकारिी आिेत. उमास्वामीकृत तसू. (तत्िार्थय सूत्र) ८.४ मध्ये जीवाला (आत्म्याला) ‘प्रकृहत-बंध’ हनमाण 
करणाऱ्या आठ कमांिी यादी पुढीलप्रमाणे हदली आिे. 

आद्यो ज्ञान-दशयनाऽऽिरि-िेदनीर्- 
मोहनीर्ाऽऽरु्नाम-गोत्राऽन्तरार्ााः । 

तसू. ८. ४ 
असलेल्या वधयमानाला२ , िा मी (कंुदकंुद) प्रणाम करतो. 

 
अणधकार १: गाथा : १-िालू 

(१) जीवा (आत्म्या) च्या अनंत ज्ञान असणे या स्वभाव-हसद्ध वैहशष्ट्ट्ावर आवरण घालणारे ‘ज्ञानावरण’ ककवा ‘ज्ञानावरणीय’ कमय. 
 

(२) जीवाच्या (आत्म्याच्या) स्वाभाहवक अनंत-दशयन असण्यावर आवरण घालणारे ‘दशयनावरण’ कमय. 
 

(३) सुख ककवा दुःख यािें जे ‘वेदन’ करते ककवा ज्याच्या द्वारा सुख ककवा दुःख यािंी जाणीव ककवा भान िोते ते ‘वेदनीय’ कमय. 
 

(४) ज्याच्यामुळे जीवाला दशयन ककवा िाहरत्रय या बाबतीत मोि-भलू-हनमाण करते ते ‘मोिनीय’ कमय. 
 (मोहर्णत, मोह्यतेऽनेन इणत िा मोहनीर्म् ।) 

-सणस. (सिार्थयणसणद्ध) तसू. टीका. 
 

(५) ज्याच्यायोगे नरकवासी ककवा इतर योनीतील आयुदाय ठरून जे जीवाला त्या त्या योनीत जतमाला घालते ते ‘आयु’ कमय. 
(नारकाणदर्िणमत्र्ारु्ाः । -सणस.) प.ं सुखलालजी आपल्या तसू. हवविेनात खुलास करतात : ज्या कमामुळे जीवाला देव, मनुष्ट्य, हतययक व नारक 
(नरकातील) योनीत आयुष्ट्य काढणे भाग पडते ते आयुष्ट्यकमय िोय  
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(एिं. डी. इस्न्स्टट्यटू अहमदाबाद प्रकाणशत इंग्रजी अनुिाद पृ. ३०८.) 
 

(६) ज्या कमामुळे जीवाच्या शरीरासबंधंीिी-शरीरािी अंगोपागें, हनर्धमती, गती, जाती, स्वर, यश, कीती, तीथंकरत्व इ.- बेिाळीस 
प्रकारिी वैहशष्ट्ट् ेठरली जातात. ते ‘नाम’ कमय (तसू. ८. ११). 
 

(७) ज्याच्यामुळे लोकातं मानसतमान असलेल्या उच्च घराण्यात ककवा लोकदृष्ट्ट्ा कनद्य ककवा नीि घराण्यात जतम िोतो (उच्चनैीचश्च । 
तसू. ८. १२ वरील सणस.) ते ‘गोत्र’ कमय. 
 

(८) ज्याच्यामुळे जीवािे दान, लाभ, भोग, उपभोग व वीयय याचं्यामध्ये हवघ्न हनमाण िोते. उदा. दान देण्यािी इच्छा असूनिी प्रत्यक्ष 
दान िातातून घडत नािी, उपभोग घेण्यािी इच्छा असूनिी उपभोग घेता येत नािी-(र्दुदर्ात्-‘ज्या कमािा उदय झाला असता’-दातुकामोऽणप न 
प्रर्च्िणत, िंब्धुकामोऽणप न िंर्ते, र्ोत्तणुमच्िन्नणप न रु्ङ् के्त, उपर्ोकु्तमणर्िाञ्िन्नणप नोपरु्ङके्त, उत्सणहतकामोऽणप नोत्सहते, त एि 
पञ्चान्तरार्स्र् रे्दा : । —तसू. ८. १३ िरीिं सणस.) –अशा कमाला ‘अंतराय’ म्िणतात. 
 

सेसे१ पुि णतत्र्थर्रे स-सव्ि-णसदे्ध णिसुद्ध-सब्र्ािे । 
समिे र् िाि-दंसि-चणरत्त-ति-िीणरर्ार्ारे २ ॥२॥ 
 
शेषान् पुनस्तीर्थयकरान् ससियणसद्धान् णिशुद्ध-सद् र्ािान् । 
श्रमिाशं्च ज्ञान-दशयन-चाणरत्र-तपो-िीर्ांचारान् ॥२॥ 

 
२. (मी, कंुदकंुद) पुनः उरलेल्या (तेवीस) तीथंकरानंा (त्याचं्या कालात िोऊन गेलेल्या) 

हसद्धासंि (सवांना) नमस्कार करतो. तसेि ज्यािें आिरण ज्ञान, दशयन, िाहरत्र, तप आहण वीयय यांनी युक्त 
आिे अशा (आिायय, उपाध्याय व साधू या) श्रमणानंा पुनः प्रणाम करतो. 
 
अणधकार १ : गार्था १ : —िालू 
 

वरील आठ कमांपैकी ज्ञानावरण (०णीय), दशयनावरण (०णीय), मोिनीय व अततराय या िार प्रकारच्या कमांना ‘घाणत’ कमे-हवनाशक 
कमे-म्िणतात, कारण याचं्यामुळे आत्म्याच्या स्वभावहसद्ध असलेल्या अनंत-ितुष्टयािा घात िोतो. उरलेली िार ‘अघाहत’-जीवाच्या अनंत-
ितुष्टयािा घात न करणारी कमे असे म्िणतात [अहधक ििा : भहूमका :-कमयवाद पािा.] 
 

मिावीराने घाहतकमयमल साफ नािीसा केल्यामुळे त्यािे हठकाणी अनंत-ज्ञान, अनंत-दशयन, अनंत-वीयय आहण अनंत-सुख सपूंणयपणे 
आिे िा त्यािा हवशषे. अशा अनंतितुष्टयसपंन्न मिावीराला नमस्कार असो. 
 

२. िड् ढमािं (वधयमानम्) : वधयमान मिावीराला. वधयमान मिावीर या भभूागातील िालू कालखण्डातील शवेटिा तीथंकर. तो हि. पू. 
५२७ (तर भारतीय हवद्याभवन प्रकाहशत ‘द एज ऑफ इंपेणरर्िं रु्णनटी’ पृ. ६९९ वर हदलेल्या कालपटाप्रमाणे हि. पू ४६८) मध्ये हनवाणाला 
गेल्यानंतर या भहूवभागात तीथंकर झाला नािी व हवद्यमान नािी. 
 

३. णतत्रं्थ (तीर्थयम्) : ‘तारण करण्यास समथय.’ [तीर्थयत्िात्तारिसमर्थयम् ।-अमृत. (अमृतचन्द्र)] ‘परमसमाधीरूपी नौकेने ससंार-समुद्र 
उत्तीणय झालेला व इतरानंा ससंारातून तरणोपाय असल्यामुळे ‘तीथय’ ।- जर् (जर्सेन). अथात ‘ससंारी जीवानंा ससंार सागरातून पार नेणारा असा 
वधयमान’ त्याला. 
 
अणधकार : १ गार्था : २.१ 
 

१. सेसे णतत्र्थर्रे (शषेान्-तीथयकरान्) :- जैन मते त्याचं्या मतािा प्रिार-पुरस्कार करणारे एकूण िोवीस तीथंकर िोऊन गेले. त्यापंैकी 
शवेटच्या तीथंकराला-मिावीराला-प्रारंभीच्या गाथेत वंदन केल्यावर ऋषभनाथ ते पाश्वयनाथ या गतकालीन तेवीस तीथंकरानंा या गाथेत वंदन 
आिे. 
 

ते ते सव्िे समगं समगं, पत्तगेमेि पत्तगंे । 
िंदाणम१ र् िटं्टते२ अरहंते मािुसे खेत्त३े ॥३॥ 
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तासं्तान् सिांन् समकं समकं, प्रत्रे्कमेि प्रत्रे्कम् । 
िन्दे च ितयमानानहंतो मानुषे के्षते्र ॥३॥ 

 
३. (मी कंुदकंुद) [जम्बदू्वीप, धातकीखण्ड आहण अधे पुष्ट्कर द्वीप] या मनुष्ट्यवस्तीच्या-

मानुषके्षत्रात-हवद्यमान असणारे जे अियत (तीथंकर) आिेत, त्या त्या सवय अियतानंा एकसमयावच्छेदेकरून 
नमस्कार करतो आहण कालानुक्रमे प्रत्येकास स्वतंत्र असा प्रणाम करतो. 
 
अणधकार १ : गार्था : २ 
 

२. समिे....िीणरर्ार्ारे (श्रमणान्...वीयािारन्) : मंगलािरणात जैन धमात िोऊन गेलेले अियत (तीथंकर), अशरीरी (हसद्ध), 
आिायय, उपाध्याय व मुनी (साधू) या पाि ‘परमेष्ठींना’ वंदन असते. ॐ िमो अणरहंतािं....सव्िसाहूिं’ िा ‘पिं-नमस्कार मतं्र’ मंगल व पहवत्र 
मानला गेला आिे. ब्राह्मणी धमाप्रमाणे जैन धमात ॐ कार अत्यंत पहवत्र मानला आिे. पण जैन मते ॐ कार िा अ (अियत) + अ- (अशरीरी हसद्ध) 
+ आ (आिायय) + उ- (उपाध्याय) + म् (मुहन = साधू) या आद्याक्षरािंा हमळून झाला असल्यामुळे तो पिंपरमेष्ठींिा द्योतक-प्राहतहनहधक-आिे. 
 
अणधकार १ : गार्था : ३. १. २ 
 

१. िंदाणम (िन्दे) :- पाडें िेमराज या प्रविनसारावरील टीकाकाराने नमस्कारािे ‘दै्वत’ व ‘अदै्वत’ असे दोन प्रकार मानले आिेत. 
शरीराने नतमस्तक िोऊन स्तुती करीत पिं-परमेष्ठींना जो साष्टागं नमस्कार घालतो तो ‘दै्वत’ पद्धतीिा नमस्कार. पण जेव्िा ‘िा मी’ आहण ‘िे 
पंिपरमेष्ठी’ िा भाव उत्कटतेमध्ये नािीसा िोऊन जो लीनपणे नमस्कार घडतो तो ‘अदै्वत’ नमस्कार मानला आिे. 
 

२. िटं्टते अरहंते (वतयमानानियतः) :— सध्या भरत क्षेत्रात तीथंकर हवद्यमान नािीत. पण पिंमिाहवदेिामध्ये (जयसेनमते) ‘श्रीमंदर’ 
अथवा सीमंधर स्वामी  
 

णकच्चा१ अरहंतािं णसद्धािं तह िमो१ गिहरािं२ । 
अज्झािर्-िग्गािं साहूिं चेि सव्िेलस ॥४॥ 
 
कृत्िाऽहयद् भर्ाः णसदे्धभर्स्तर्था नमो गिधरेभर्ाः ।  
अर्धर्ापक-िगेभर्ाः साधुभर्शे्चणत सिेभर्ाः ॥४॥ 
 
तेलस णिसुद्ध-दंसि३-िाि३-पहािासमं४ समासेज्ज । 
उिसपंर्ाणम सम्मं जत्तो णिव्िाि५ –संपत्ती ॥५॥ 
 
तेषा ंणिशुद्ध-दशयन-ज्ञान-प्रधानाश्रमं समासाद्य । 
उपसम्पदे्य साम्र् ंर्तो णनिाि-सम्प्राणिाः ॥५॥ 

 
४-५. [अशा रीतीने गाथा १ व २ मध्ये] (अनंत-ितुष्टययुक्त असलेले, जीवतमुक्त असे जे) सवय अियत 

(तीथंकर), त्यािप्रमाणे हसद्ध, गणधर (‘आिायय’-पाडें), उपाध्याय वगाला व साधू (मुहनजन) या (सवय 
परमष्ठींना) [दै्वत व अदै्वत स्वरूपािे] नमस्कार करून, आहण त्या परमेष्ठींिे हवशुद्ध दशयन व ज्ञान असलेला 
जीवन-मागय अथवा अवस्था (आसम=आश्रम) प्राप्त करून घेऊन (समासेज्ज-समासाद्य, प्राप्य-जयसेन), मी 
साम्यािा (वीतराग-िाहरत्रािा जो शातं भाव त्यािा) स्वीकार करतो. कारण त्यापासून हनवाणािी खऱ्या 
अथाने प्राप्ती िोते. 
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अणधकार १ : गार्था : ३.२-िालू 
 
यासारखे तीथंकर हवद्यमान आिेत. त्या पिंपरमेष्ठींना या गाथेत नमस्कार केला आिे. देवसेनकृत दशयनसार (हि. श. १० वे), जयसेनािी 
‘पंिास्स्तकाया’वरील टीका व इतरत्र रूढ असलेली कंुदकंुद श्रीमंदर स्वामींच्या दशयनास गेले िी कथा या गाथेवरून रुढ झाली असावी. (उपाध्ये-
प्रसा.प्रस्ता. पृ.८). 
 

३. जैनािंा पौराहणक भगूोल तसू. अध्याय ३ मध्ये हदला आिे. तो तपशीलासाठी पिावा. 
 
अणधकार १ : गार्था : ४.१ 
 

१. णकच्चा..िमो (कृत्वा..नमः। नमस्कृत्य) :— दै्वत व अदै्वत असे दोतिी प्रकारिे नमस्कार करून. अमृत.ने आवजूयन पुढील स्पष्टीकरण 
हदले आिे  
 
अणधकार १ : गार्था १. ४-५- िालू 
 
‘अरै्थिमहयत्...सिय साधूना ंप्रिणत-िन्दनाणर्धान-प्रिृत्त-दै्वत-द्वारेि, र्ाव्र्-र्ािक-र्ािणिजृस्म्र्ताणन णनर्यरेतरेतर-संििंन-बिं-णििंीन-णनणखिं-
स्ि-परणिर्ागतर्ा प्रिृत्तादै्वतं नमस्कारं कृत्िा’ ॥४॥ 
 

२. गिहरािं (गणधरेभ्यः) : अियतािें (तीथंकरािें) प्रमुख हशष्ट्य या अथी सामातयतः िा शब्द वापरतात. उदा. मिावीरािे अकरा गणधर 
िोते. पण ‘अनुपमज्ञानाहद गुणसमूि धारण करणारे (=अंगी असणारे) जैन साधू, आिायय वगैरे’ या अथी तो शब्द ‘प्रविन-सारोद्धार’, ‘आवश्यक 
सूत्रावरील मलयहगरीिी टीका’ या गं्रथातून आला आिे (पासम २८६). पूवीच्या गाथातं पंि-परमेष्ठींना वंदन आिे या सदंभात या हठकाणी 
‘गणधर=आिायय’ िा पाडें िेमराजािा अथय योग्य वाटतो. जयसेनाने गाथा क्रम ४ ला ‘पूवीच्या तीन गाथातं पिं-परमेष्ठींना केलेल्या नमस्कारािा िा 
उपसिंार आिे’ (इणत पूियगार्थात्ररे्ि कृत-पञ्च-परमेणष्ठ-नमस्कारोपसहंारोऽर्म् ।) असे म्िणून ‘गणधर’ म्िणजे ‘आिायय’ असे मानलेले हदसते. 
 

३. दंसण (दशयन) : ‘तत्त्वाथय-श्रद्धा’. जैन तत्त्वज्ञान गं्रथात या सजें्ञिा िा हवशषे अथय आिे. उमास्वामीने ‘तत्त्िार्थय-श्रद्धानं सम्र्ग्-दशयनम् 
।’ (तसू. १. २) अशी व्याख्या हदली असून, मोक्षमागय त्याच्यावर आधारलेला आिे ककवा सम्यग दशयन िी मोक्षमागािी पहिली पायरी मानली आिे. 
‘सम्र्ग् -दशयन-ज्ञान-चाणरत्राणि मोक्ष-मागयाः ।’ (तसू. १. १). जैनाचं्या रत्न-त्रयीतील ‘सम्यग-दशयन’ िे प्रथम रत्न आिे. सम्यग-दशयन म्िणजे काय 
यािा ऊिापोि तसू. च्या श्वेताबंर व हदगबंर टीकाकारानंी भरपूर केला आिे. पण तो या टीपेच्या क्षेत्रापलीकडे आिे. 
 

४. आसम (आश्रम) :- The life i.e. a state of life (डॉ. उपाध्ये). परमेष्ठींिे ‘जीवन’ ककवा ‘जीवनािी अवस्था’ या पेक्षा ‘परमेष्ठींिा 
जीवनमागय ’ (way of life) िा अथय मला अहधक बरा वाटतो. 
 

५. णिव्िाि (हनवाण) :- ‘हनवाण’ यािा मूळिा अथय ‘हवझणे’ असा आिे व तो ‘मोक्ष’ ‘अपुनरावृत्ती’ (पुनः जतमाला न येणे) या सामातय 
अथी येथे वापरला आिे. भारतीयातं मोक्षाहवषयी (१) हनवाण (हवझणे), (२) कैवल्य (प्रकृती ककवा कमयमल अशा जडापासून िैततय-आत्मा-जीव 
सपूंणय वगेळा, अहलप्त िोणे), (३) जीवात्म्यािे परब्रह्मात हवलीन िोणे आहण (४) परमेश्वरािे समीप, परमेश्वरीरूपाने असणे इ. असले तरी आत्म्यािे 
स्वतंत्र अस्स्तत्व राखून पुनः जतमाला न येणे (अपुनरावृहत्त), या कल्पना रूढ आिेत त्यापंैकी साखं्य ककवा योग दशयनाप्रमाणे कैवल्यािी-सवयकमय-
मलापासून स्वच्छ मूळ आत्मस्वरूप असणे-अशी जैनािंी मोक्षकल्पना आिे. [अहधक ििा भहूमकेमध्ये]. 
 

संपज्जणद णिव्िािं देिासुर-मिुर्-रार्-णिहिेलह । 
जीिस्स चणरत्तादो दंसि-िाि-प्पहािादो ॥६॥ 
 
सम्पद्यते णनिािं देिासुर-मनुज-राज-णिर्िैाः । 
जीिस्र् चणरत्राद्दशयन-ज्ञान-प्रधानात् ॥६॥ 
 
चाणरत्त ंखिुं धम्मो, धम्मो जो सो समोणत्त णिणद्दट् ठो । 
मोह-क्खोह-णिहीिो, पणरिामो१ अप्पिो हु समो२ ॥७॥ 
 
चाणरतं्र खिुं धमो, धमो र्ाः शम स इणत णनर्तदिाः । 
मोह-क्षोर्-णिहीनाः पणरिाम आत्मनो णह शमाः ॥७॥ 
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६. [िाहरत्रािे प्रकार दोनः (१) वीतराग-िाहरत्र व (२) सराग-िाहरत्र. कंुदकंुदानंी वीतराग-
िाहरत्रािा स्वीकार केला आिे. या दोतिी िाहरत्रप्रकारािें इष्टाहनष्ट फल सागंनू, कोणत्या िाहरत्रािा 
स्वीकार करावा िे येथे साहंगतले आिे.] 

 
सम्यग ज्ञान व सम्यग दशयन ज्यामध्ये मुख्य आिेत अशा िाहरत्राच्या आिरणाने जीवाला देव, असुर 

व मानवातंील राजे लोक याचं्या वैभवासि हनवाण प्राप्त िोते.’१ 

 

७. िाहरते्र िाि खरोखर धमय आिे. आहण ज्याला धमय म्िणतात तो (अतय कािी नसून) ‘समभाव’ 
ककवा ‘शम’ [सम < शम] िोय, असे [अहधकारी व्यक्तींनी] हनर्धदष्ट केले आिे. आहण शम िा खरोखर (हु) 
मोि आहण क्षोभ यानंी हवरहित असलेला आत्म्यािा पहरणाम आिे. 
 

पणरिमणद जेि दव्ि ंतक्कािंं तम्मर् णत्त पण्ित्त ं। 
तम्हा धम्मपणरिदो आदा धम्मो मुिेदव्िो ॥८॥ 
 
पणरिमणत रे्न द्रव्र् ंतत्कािंं तन्मर्णमणत प्रज्ञिम् । 
तस्माद् धमय-पणरित आत्मा धमो मन्तव्र्ाः ॥८॥ 
 
जीिो पणरिमणद जदा सुहेि असुहेि िा सुहो असुहो । 
सुदे्धि तदा सुद्धो हिणद णह पणरिाम-सब्र्ािो१ ॥९॥ 
 
जीिाः पणरिमणत र्दा शुरे्नाशुरे्न िा शुर्ोऽशुर्ाः । 
शुदे्धन तदा शुद्धो र्िणत, णह पणरिाम-स्िर्ािाः ॥९॥ 

 
८. ज्यावळेी ज्या स्वभावाने द्रव्यािे पहरणमन िोते, त्यावळेी ते द्रव्य ततमय (त्या स्वभावाशी 

एकरूप) िोते, असे (हजनेंद्रानी) साहंगतले आिे. त्यामुळे (वीतराग-िाहरत्र—शमरूपी) धमाने पहरणत 
झालेला आत्मा ‘धमय’ आिे असे जाणाव.े 
[अणधकार १ : गार्था : ८.१ 
 
१. यावरून आत्मा आहण िाहरत्र िे एकरूप आिेत असे हसद्ध झाले. 

[इणत णसद्धमात्मनश्चाणरत्रत्िम् । —अमृत.] ]  
 
९. जीव जेव्िा ंशुभ ककवा अशुभ (‘रागाने’) पहरणाम पावतो, त्यावळेी [स्फहटक ज्याप्रमाणे शजेारी 
असणाऱ्या फुलाच्या रंगाने युक्त-‘पहरणत’-हदसतो त्याप्रमाणे—अमृत.] तो तसा शुभ ककवा अशुभ 
िोतो. जेव्िा ं तो ‘शुद्ध’ -वीतराग-भावाने पहरणाम पावतो, तेव्िा ं तो शुद्ध िोतो. कारण तो 
पहरणामािा ‘सद भाव’ (सब्भाव) आिे  
 
[अणधकार १ : गार्था : ७.२-िालू 
 

२. अमृत. िे टीकेत ‘सम’ िी ‘साम्य’ अशी स.ं छाया स्वीकारली आिे. त्यापेक्षा जयसेन स्वीकृत सम <स.ं शम िे रूप 
भाषाशास्त्रदृष्ट्ट्ा अहधक सरस आिे. अमृत. ने ‘साम्य’ म्िणजे ‘दशयन-िाहरत्र-मोिनीय कमांपासून हनमाण िोणाऱ्या मोि-क्षोभाचं्या 
अभावामुळे अत्यंत हनर्धवकार असा जीवािा पहरणाम’ िे िागंले स्पष्टीकरण केले आिे.]. 
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िस्त्र्थ णििा पणरिामं अत्र्थो, अत्रं्थ णििेह पणरिामो । 
दव्ि-गुि-पज्जर्त्र्थो अत्र्थो अस्त्र्थत्त-णिव्ित्तो ॥१०॥ 
 
नास्स्त णिना पणरिाममर्थोऽरं्थ णिनेह पणरिामाः । 
द्रव्र्-गुि-पर्यर्स्र्थोऽर्थोऽस्स्तत्त्िणनिृयताः ॥१०॥ 

 
१०.[वस्तूिा ककवा द्रव्यािा स्वभाव, पहरणाम आहण वस्तू अथवा द्रव्य-पहरणाम आहण पहरणाहमन्-

याचं्यामधील अहभन्नता, पहरणामािे वस्तुस्वभावत्व पुढील गाथेत हनहित केले आिे.] 
 
या जगात अथय (द्रव्य ककवा पदाथय) िा पहरणामाहशवाय (पयायाहशवाय) असू शकत नािी; आहण 

पयायानंा (पहरणामानंा) अथािा (वस्तूिा, द्रव्यािा ककवा पदाथािा) आधार असल्याखेरीज अस्स्तत्व नािी. 
पदाथय (अथय, द्रव्य ककवा वस्तू) द्रव्य, गुण व पयाय यामंध्ये (अस्स्तत्वात) असतो. आहण त्यामुळे पदाथािे 
ककवा द्रव्यािे अस्स्तत्व हसद्ध िोते१. 
 
अणधकार १ : गार्था : ९. १, २ 
 

१. अमृत. ने ‘पहरणाम-सब्भावो ’ यािी छाया ‘०-स्वभाव’ अशी मानून ‘पहरणामाप्रमाणे ज्यािा स्वभाव झाला आिे’ असा अथय केला 
असला तरी जयसेनािे ‘सब्भाव ∠ सद भाव’ िे ससं्कृत रूप अहधक सरस-भाषाशास्त्रदृष्ट्ट्ा नैसर्धगक-वाटते. 
 

२. (ककवा): कारण पहरणमन शीलता िा जीवािा स्वभाव आिे 
(पहरणाम-स्वभावः । —अमृत) 

 
अणधकार १ : गार्था : १०, १ 
 

१. जैनमते द्रव्य िे गुण आहण पयाय (पययय) यानंी युक्त असते (तसू. ५. ३८). उदा. सोने िे द्रव्य तेजस्वी हपवळा रंग, हवहशष्ट गुरुत्व इ. 
‘गुणानंी’ युक्त असते आहण ते कंकण, हकरीट इ. पयायानंी युक्त आिे ‘सोने’ या पदाथाबािेर सुवणािे भेदक तत्त्व (differentia) म्िणून मानले गेलेले 
गुण असू शकत नािी, तसेि सोतयाच्या काबंी ककवा वस्तू, दाहगने याचं्या बािेर (या ‘पहरणामा’-ककवा ‘पयाया’ खेरीज) सोने िा पदाथय अलग ककवा 
स्वतंत्र असू शकत नािी आहण सोतयाच्या वस्तू सुवणय-नामक द्रव्यािा आधार नसेल तर अस्स्तत्वात येऊ शकत नािीत. म्िणून ‘दव्ि-गुि-पज्जर्त्र्थो 
अत्र्थो’ (द्रव्र्-गुि-पर्यर्स्र्थोऽर्थयाः) असे कंुदकंुदानी म्िटले आिे. ‘सत’ (अस्स्तत्व, सत्ता असणे) िे द्रव्यािे लक्षण असून ते उत्पाद, व्यय आहण ध्रौव्य 
यानंी युक्त असते असे तसू. ५. २९-३० मध्ये म्िटले आिे. [अहधक ििा: ‘द्रव्यािे स्वरूप-’ भहूमकेमध्ये पािा].  
 

धम्मेि पणरिदप्पा अप्पा जणद सुद्ध-संपर्ोग  
[अणधकार १ : गार्था : ११-१ 
 

१. सपंयोग (सपं्रयोग), उवजुत्त (उपयुक्त) : ‘उपयोग’ िी सजं्ञा जैन तत्त्वज्ञानात congitive operation, याअथी योजतात. उपयोग िे 
जीवािे ककवा आत्म्यािे भेदकतत्त्व (differentia) ककवा तसू. िे शब्दात ‘लक्षण’ (defining characteristic) मानले आिे. (उपर्ोगो िंक्षिम्। तसू. 
२.८). उपयोग दोन प्रकारिा असतो : (अ) ज्ञानोपयोग व (आ) दशयनोपयोग. (अ) ज्ञानोपयोग :— ज्ञानोपयोगािे प्रकार आठ आिेत ते असे: (१) 
महतज्ञान, (२) श्रुतज्ञान, (३) अवहधज्ञान, (४) मनःपयययज्ञान, व (५) केवलज्ञान या पाि ज्ञान प्रकाराबरोबरि, (६) मत्यज्ञान (महत-अज्ञान), (७) 
श्रुताज्ञान (श्रुत-अज्ञान) आहण (८) हवभगंज्ञान. (आ) दशयनोपयोग :— (१) िक्षदुशयन, (२) अिक्ष-ुदशयन, (३) अवहधदशयन आहण (४) केवल-दशयन 
या िार प्रकारािंा आिे. त्यािंी तपशीलवार ििा तसू. २.८ व ९ या सूत्रावंरील श्वेताबंर व हदगंबर पंथीयाचं्या टीकामंधून केली आिे. ‘उपयोग िी 
ज्ञान-दशयनािंी प्रवृत्ती आिे’ असा सिार्थय-णसणद्ध-कारािंा-पूज्यपादािंा-भावाथय हदसतो (तसू. २.९). त्याचं्या काटेकोर शब्दातंः ‘उर्र्-णनणमत्त-
िशाद् उत्पद्यमानशै्चतन्र्ानु णिधार्ी पणरिामाः उपर्ोगाः।’ उदािरणाथय सोने ककवा िादंी ‘बंध’ यादृष्टीने एक असली तरी रंगाहदभेदावरून त्याचं्यात 
पृथक्पणा असतो; त्यािप्रमाणे आत्मा ‘बंध’ दृष्ट्ट्ा एक असला तरी उपयोगहभन्नतेमुळे हभन्न असतो. उपयोग म्िणजे िैततयाला सोडून इतरत्र न 
रािणारा पहरणाम. 
 

पं. सुखलालजींिी वरील सूत्रावंरील टीका (श्वेताबंरमत) अहधक सुबोध आिे. नीहतशास्त्रदृष्ट्ट्ा साखं्यािें गुणत्रय व जैनािें ‘उपयोग’ 
यात साम्य हदसते. [अहधक ििा : भहूमका : ‘उपयोग’ पिा.]]-जुदो । 
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पािणद णिव्िािसुहं सुहोिजुत्तो१ ि सग्गसुहं ॥११॥ 
 
धमेि पणरितात्मा आत्मा र्णद शुद्ध-संप्रर्ोग-रु्ताः । 
प्राप्नोणत णनिाि-सुखं शुर्ोपरु्क्तो िा स्िगयसुखम् ॥११॥ 

 
११. धमाने ज्यािा स्वभाव पहरणत झाला आिे असा आत्मा जेव्िा ं(वीतरागस्वरूप) धमाने पहरणत 

िोऊन शुद्ध उपयोगा (cognitive operation) सहित असतो तेव्िा ंत्याला मोक्ष प्राप्त िोतो, पण जेव्िा ंआत्मा 
(दान, पूजा, व्रत इ.) सरागभावाने पहरणत िोऊन शुभोयोगपहरणती धारण करतो, तेव्िा ंत्याला स्वगयसुख 
प्राप्त िोते. 
 

असुहोदरे्ि आदा कुिरो णतणरर्ो र्िीर् िेरइर्ो । 
दुक्ख-सहस्सेलह सदा अलर्धुदो र्मणद अच्चतंं ॥१२॥ 
 
अशुर्ोदरे्नात्मा कुनरस्स्तर्यग् रू्त्िा नैरणर्काः । 
दुाःख-सहसै्त्राः सदा अणर्धृतो भ्रमत्र्न्तम् ॥१२॥ 
 
अइसर्मादसमुत्रं्थ णिसर्ातीदं अिोिममिंतं । 
अव्िुस्च्िण्िं च सुहं सुर्धदुिओगप्पणसद्धािं ॥१३॥ 
 
अणतशर्मात्मसमुत्रं्थ णिषर्ातीतमनौपम्र्मनन्तम् । 
अव्रु्स्च्िनं्न च सुखं शुद्धोपर्ोगप्रणसद्धानाम् ॥१३॥ 

 
१२. [अव्रत, हवषय, कषायरूपी अशुभ-उपयोगाने पहरणत झालेला आत्मा, अशुभ उपयोगाने 

लागलेले जे पाप, त्या पाप कमाच्या] अशुभ उदयामुळे आत्मा िीन (कु — = खोटा, दुःखी, दहरद्री) असा 
मनुष्ट्य, हतययग्योनीतील प्राणी ककवा नरकातील जीव िोऊन सदासवयकाळ िजारो दुःखानंी व्याप्त िोऊन 
संसारामध्ये अत्यंत (अनंतकाळपयंत) ्रममण करतो. [शुभोपयोग िे व्यविार नयािे दृष्टीने धमािे एक अंग आिे. पण 
अशुभोपयोगामध्ये िाहरत्रािा लवमात्र भाग नसल्यामुळे त्यािा सवयस्वी त्याग करावा, (चाणरत्रिंिस्र्ाप्र्र्ािाद् अत्र्न्त-हेर् एिार्मशुर्ोपर्ोगाः। —
अमृत.) िे कंुदकंुदानंा सागंावयािे आिे.] 

 
[अमृत-मते ‘शुद्धपर्ोग-अणधकार’ सुरू.] 

 
१३. शुद्ध उपयोगाने प्रहसद्ध (‘उत्पन्न’-जयसेन) झालेले जे (अियत ककवा हसद्ध) आिेत त्यािें सुख 

अहतशय (अनाहद-कालापासून इंद्राहदकानंा जे लाभले असेल त्या सवांपेक्षा श्रेष्ठ, अहधक व उच्च), 
आत्म्यापासून हनमाण िोणारे (दुसऱ्या वस्तू-व्यक्ती-वर अवलंबून नसलेले), हवषयातीत (इंहद्रयािें हवषय 
संकल्प-हवकल्प या पलीकडिे, अतींहद्रय), अनौपम्य (अनुपम, तै्रलोक्यात ज्या सुखािी बरोबरी करणारे 
सुख नािी असे), अनंत (ज्याला पारावर नािी, अगाध आहण उत्पन्न झाल्यानंतर भावी काळात कधीिी अंत 
न िोणारे) आहण अहवस्च्छन्न (बाधारहित, कमीजास्त न िोणारे) असे असते. 
 

सुणिणदद-पर्त्र्थ-सुत्तो  
[अणधकार १ : गार्था : १४.१ 
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[जयसेन-मते ‘पीहठका’ नामक पहिला अततराहधकार या गाथेअखेर सपंला.] 
 
सुत्तो (सूत्रो) – ‘सुत्त’िी व्याख्या पुढे (प्रसा. १.३४ मध्ये) अशी हदली आिे :  

 
सुत्त ंणजिोपणदिम् पोग्गिं-दव्िप्पगेलह िर्िेलह । 

 
‘पुद गल:–द्रव्यरूपी विनानंी जो हजनाने उपदेश केला त्या हजनोपदेशास "सूत्र" म्िणतात.’]  

 
संजम-ति-संजुदो णिगद-रागो  

[णिगद-रागंो (हवगत-रागः) सकिं-मोहनीर्-णिपाकन-णििेक-र्ािना-सौष्ठि-स्फुटीकृत-णनिीकाराऽऽत्म-स्िरूपत्िाद् णिगतरागाः । 
—अमृत. जयसेनािा अथय वर कंसातून हदला आिे.] । 

समिो सम-सुह-दुक्खो [तुिंना : र्गिग्दीता २.३८; ६.७; १२.१८ इ.] र्णिदो सुद्धोिओगो [शुद्धोपर्ोग 
ही आत्म्र्ाची नैसर्तगक, स्िर्ाि णसद्ध अिस्र्था (स्िर्ाि-पणरिाम) आहे. ती ज्र्ाचे णठकािी प्रर्ािी-प्रकट-आहे तो शुद्धोपर्ोगरु्क्त 

श्रमि होर्.] णत्त ॥१४ 
 

सुणिणदत-पदार्थय-सूत्राः संर्म-तपाःसंरु्तो णिगतरागाः । 
श्रमिाः सम-सुख-दुाःखो र्णिताः शुद्धोपर्ोग इणत ॥१४॥ 

 
१४. ज्याने (जीवाहद नऊ) पदाथय व त्या पदाथांहवषयी प्रहतपादन करणारा हसद्धातत योग्य रीतीने 

(कुठलािी संशय न रािता) जाणलेला आिे (व त्यावर श्रद्धा ठेवनू तसा आिार पाळला आिे-पाडें), जो 
(पंिेहद्रये व मन याचं्या अहभलाषा व षड्जीव हनकायािंी किसा िोऊन देता, आपल्या शुद्ध आत्मज्ञानाच्या 
बलाने स्वरूपािे आिरणरूपी) संयम पाळतो, व (बाह्य व अंतरंग तपाचं्या बारा प्रकाराचं्या तपःसामथ्याने 
स्वरूपी स्स्थर िोऊन त्यामुळे जे ज्ञानािे दैदीप्यमान िोणे- ‘तपन’ असते, अशा) तपाने युक्त असतो, शुद्ध 
आत्मभावनाबलाने जो आसक्ती, दे्वष इ. दोष-रहित असल्यामुळे (वीतराग असतो,) आहण हनर्धवकार, 
(हनर्धवकल्प समाहधमुळे उत्पन्न झालेली व परम, अनंत सुखामध्ये लीन असलेली, हनर्धवकार, आत्मज्ञान-
आत्मसंहवहत्त-रूपी जी परम कला हतच्यायोगे इष्ट व अहनष्ट इंहद्रय-हवषयािें हठकाणी िषय वा हवषाद उत्पन्न न 
झाल्यामुळे) ज्याला सुखदुःखािे हठकाणी समत्व वाटते, अशा श्रमणाला ‘शुद्धोपयोग’ म्िणतात. 
 

उिओग-णिसुद्धो जो णिगदािरिंतरार्मोह [अणधकार १ : गार्था : १५.१, २, ३, 
 

घाणतकमाणिषर्ी अणधकार : १.१ पाहा.] रओ । 
रू्दो सर्मेिादा जाणद परं [सियज्ञता हे मानिाचे प्राचीन काळापासूनचे स्िप्न आहे. ‘केििं ज्ञान’ चचेसाठी रू्णमका 

पहा. कंुदकंुदमते केििंज्ञान हे सिय द्रव्र् आणि त्र्ाचें ितयमान-रू्त-र्णिष्र्-कािंीन पर्ार् र्ांचे प्रत्र्क्ष-इणंद्रर्ादींच्र्ा सहाय्र्ाणशिार् 
होिारे ज्ञान असून (प्रसा. १. २१), ते रू्त-र्णिष्र्-ितयमानात असम (समकािंीन नसिारे) असे तै्रिंोक्र्ातीिं जे नाना प्रकारचे पदार्थय 
आहेत त्र्ानंा एकसमर्ािच्िेदेकरून जािते 
(प्रसा. १. ४९-५०) व ते सुखस्वरूप आिे— 

 
जं केििंं णत िािं तं सोक्खं । (प्रसा. १.६०) या शब्दात केवल ज्ञान व आनंद िे अतूट रीतीने सबंद्ध आिेत असे म्िटले आिे. 
 
ब्रह्मज्ञान व ब्रह्मानंद यािें सािियय उपहनषत्कालापासून मानलेले आिे. (अहधक ििा : भहूमका-केवल ज्ञान पिा.)] िेर्र्ूदािं ॥१५॥ 

 
उपर्ोग-णिशुद्धो र्ो णिगतािरिान्तरार्मोहरजााः । 
रू्ताः स्िर्मेिात्मा र्ाणत परं जे्ञर्रू्तानाम् ॥१५॥ 
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[पारं-जयसेन] 
[‘पारं’ असा पाठ असावा असे अमतृ व जयसेन याचं्या टीकावंरून वाटते.] 

 
१५. जो (शुद्ध) उपयोगाच्या पहरणामाने हवशषे (संपूणय) शुद्ध झाला आिे, त्यािे ज्ञानावरण, 

दशयनावरण, अंतराय व मोिनीय या िारिी घाहतकमांिे रज (धूळ, कमय-पुद गल) साफ नािीसे िोऊन तो 
स्वतः ज्ञानस्वभाव असलेला आत्मा बनतो (केवलज्ञानी२ िोतो), व जे्ञयभतू असणारे (वतयमान, भतू व भहवष्ट्य 
कालातील सवय वस्तू, घटना इ.) पदाथय जाणतो. [शब्दशाः जे्ञय-भतू पदाथांच्या पार जातो]  
 

तह सो िंद्ध-सहाओ सव्िण्हू सव्ि-िंोग-पणद-मणहदो । 
रू्दो सर्मेिादा हिणद सर्रुं् [अणधकर १ : गार्था : १६.१ 

 
अमृत. (अमृतिंद्र), जय. (जयसेन) व पाडें (पाडें िेमराज) या टीकाकारानंी शुद्धोपयोगािे फलस्वरूप असलेल्या केवलज्ञानमय 

शुद्धात्म्यािा लाभ जेव्िा िोतो त्यावेळी तो आत्मा कता-कमय इ. सिा कारकरूप बनून स्वतंत्र ‘स्वाधीन’ िोतो. त्याला इतर कारकािंी गरज रािात 
नािी असा अथय केला आिे. 
 

आत्मा-कारक-स्वरूप पढुील प्रकारे िोते : 
(१) आत्मा हिदानतदैक िैततयरूपी स्वतः स्वभावाने स्वतंत्र असल्यामुळे कता आिे. (२) हनत्यानतदैक-स्वभावाने तो आपले आपणाला 

प्राप्त करून घेत असल्यामुळे कमय आिे. (३) शुद्ध िैततय स्वभावाने ते साध्य िोत असल्यामुळे व तो करण आिे. (४) तो आपले शुद्ध पहरणाम 
आपल्यासि देत असल्यामुळे व त्या अवस्थेत अनंतशहक्तज्ञायकस्वभाव आपला आपल्यालाि स्वीकारत असल्यामुळे तो ‘सपं्रदान’ कारक आिे. (५) 
पूवीिे महत-श्रुत इ. ज्ञानहवकल्पािंा नाश िोऊन आपल्या स्वाभाहवक ज्ञानस्वभावावर आत्मा स्स्थर िोतो, िे अस्स्थरत्वापासून स्स्थरत्वाकडे जाणे िे 
‘अपादान’ कारक आिे. (६) िा आत्मा जेव्िा आपल्या शुद्ध अनंतशहक्त-ज्ञायक स्वभावािा आधार िोतो तो ‘अहधकरण-कारकािा’ स्वीकार आिे. 
 

सवय टीकाकारानंी माडंलेल्या आत्म्याच्या ‘कारक स्वरूपत्वािा’ गोषवारा वर हदला आिे.] णत्त णिणद्दट् ठो ॥१६॥ 
 

तर्था स िंब्ध-स्िर्ािाः सियज्ञाः सियिंोकपणत-मणहताः । 
रू्ताः स्िर्मेिात्मा र्िणत स्िर्रूं्णरणत णनर्तदिाः ॥१६॥ 

 
१६. त्यािप्रमाण सवयज्ञ झालेल्या आत्म्याला (घाहतकमांिा नाश झाल्यामुळेि त्यािे अनंत-ज्ञान-

वीयाहद अनंत-ितुष्टय अंगी असण्यािे) स्वतःिे मूळ स्वरूप (स्व-भाव) प्राप्त िोते, आहण (स्वगय,पाताळ व 
मृत्यू या) सवय लोकािें सत्ताधीश व पालनकते असणारे (इंद्र, धरणेंद्र व िक्रवत्ती राजे) त्यािी पूजा 
करतात. तो (परक्या सिाय्याहशवाय, आपल्या शुद्धोपयोगािे सामथ्याने घाहत-कमािे बंध तोडून) आपण 
िोऊनि (मूळिे) आत्मत्व प्राप्त करून घेत असल्यामुळे (हजनेंद्र) त्याला ‘स्वयंभ’ू म्िणतात. 
 

रं्ग-णिहीिो र् र्िो, संर्ि-पणरिणज्जदो णििासो णह । 
णिज्जणद तस्सेि पुिो णठणद-संर्ि-िास-समिार्ो ॥१७॥ 

 
र्ङग-णिहीनश्च र्िाः, सम्र्ि-पणरिर्तजतो णिनाशो णह । 
णिद्यते तस्र्िै पुनाः स्स्र्थणत-सम्र्ि-नाश-समिार्ाः ॥१७॥ 

 
उप्पादो र् णििासो णिज्जणद सव्िस्स अठ्टजादस्स । 
पज्जाएि दु केिणि अठ्टो खिुं होणद सब्रू्दो [अणधकार १ : गार्था : १८.१. 



 अनुक्रमणिका 

जैन मते ‘सत’ (अस्स्तत्वात असणे) िे द्रव्यािे लक्षण आिे. जे जे कािी ‘सत’ आिे, ते द्रव्य (पदाथय) आिे. तसू. ५.२९ मध्ये ‘सद द्रव्य-
लक्षणम्’, अशी द्रव्यािी व्याख्या हदली असून त्यािे ‘र्त् सत् तद् द्रव्र् णमत्र्र्थयाः’ असे सवाथय हसद्धीमध्ये हववरण केले आिे. पण िे सत उत्पत्ती, 
हवनाश व (या दोतिींना आधार असणारे कायम स्वरूप द्रव्य) ध्रौव्य या हततिींनी युक्त असते, ककबिुना िे रूपत्रय असणारे ते ‘सत’ आिे. 
 

तसू. ५.३० मध्ये ‘सत’ िी व्याख्या ‘उत्पाद-व्र्र्थध्रौव्र् रु्कं्त सत्’ अशी केली आिे. व्याविाहरक उदािरण घ्यायिे झाल्यास सोतयािे गोठ 
मोडून त्याचं्या हततक्याि भाराच्या सोतयाच्या पाटल्या केल्या तर यात ‘गोठ’ या पयायािा नाश ककवा व्यय झाला व ‘पाटल्या’ या पयायािा उदय 
ककवा उत्पत्ती झाली. पण या नष्ट व उत्पन्न झालेल्या पयायािें आधारभतू द्रव्य ‘सोने’ कायमि आिे. वर गाथा १.१७ मध्ये िे लक्षण आत्म्याला लावनू 
दाखवले आिे. जयसेनाने एकाि देिामध्ये असलेला आत्मा ससंारी अवस्थेतून हसद्ध झाला तर त्यािा ससंार-पयायाने नाश व हसद्ध-पयायाने 
उत्पत्ती िोते व केवलज्ञानाहदगुणाधार असलेल्या द्रव्य-(आत्म-) रूपाने ध्रौव्य कायम असते असे आत्म्यािे द्रव्यत्व हसद्ध करण्यासाठी उदािरण 
घेतले आिे.] ॥१८॥ 
 

उत्पादश्च णिनाशो णिद्यते सियस्र्ार्थयजातस्र् । 
पर्ारे्ि तु केनाप्र्र्थयाः खिुं र्िणत सद् रू्ताः ॥१८॥ 

 
१७. [द्रव्यार्धथक-नयाप्रमाणे (द्रव्य या दृहष्टकोनातून) आत्मा हनत्य ककवा धु्रव असला तरी 

पयायार्धथक-नयािे दृष्टीने, आत्म्याच्या पयायाचं्या दृष्टीने हविार केला असता त्यािे हठकाणी उत्पत्ती, 
हवनाश व ध्रौव्य आिे.] 
 

या आत्म्यािा (शुद्धोपयोगािे सामथ्याने) शुद्ध-आत्म-स्वभावत्व-रूपाने जो जतम िोतो, त्या 
आत्म्याच्या शुद्ध-स्वभावाच्या झालेल्या उत्पत्तीिा कधीिी नाश िोत नािी. तसेि (अनाहद-कालापासून 
अज्ञानामुळे हनमाण झालेला) जो आत्म्यािा अशुद्ध पहरणाम आिे त्यािा एकदा कायमिा हवनाश झाला की 
पुनः त्यािी उत्पत्ती िोत नािी. (जो आत्मा प्रथम अशुद्ध उपयोगाने युक्त िोता तोि आत्मा शुद्ध अवस्थेत 
कायम-स्स्थर-असतो, कारण तो आपल्या हसहद्ध-स्वरूपात) धु्रव असतो. त्याि आत्म्यािे हठकाणी स्स्थहत 
(ध्रौव्य), उत्पत्ती व नाश या हततिी अवस्था एकसमयावच्छेदेकरून आढळतात. 
 

१८. कुठल्या तरी पयायामुळे सवय वस्तंूिी अथवा द्रव्यािंी उत्पत्ती व नाश िोत असतो. पण हनिय-
पूवयक पािता, वस्तू ककवा द्रव्य िे सत्ता स्वरूप (धु्रव-रूप) आिे. 
 

*तं सव्िठ ठ-िणरट् ठं इट् ठं असरासुरप्पहािेलह । 
रे् सद्दहंणत जीिा तेलस दुक्खाणि खीर्णंत ॥१८*१॥ 
 
तं सिार्थय-िणरष्ठणमिममरासुर-प्रधानैाः । 
रे् श्रद्दधणत जीिास्तेषा ंदुाःखाणन क्षीर्न्ते ॥१८*१॥ 

 
१८.१* जे (संसारी) जीव सवय अथानी जो वहरष्ठ आिे, आहण देव व असुर याचं्या प्रमुखािेंकडून जो 

मान हदला गेला आिे, त्याच्यावर श्रद्धा ठेवतात, त्यािंी दुःखे नािीशी िोतात. 
अणधकार १ : गार्था: १८.१ 
 
 िी गाथा अमृतिदं्रािे सहंितेत नसल्यामुळे त्याने या गाथेवर टीका हलहिली नािी पण िी जयसेनािे समोरील सहंितेत असल्यामुळे 
त्यािी टीका आिे. म्िणून हिला प्रा. उपाध्यािें आवृत्तीप्रमाणे मी स्वीकारली आिे. या गाथेिी ससं्कृत छाया प्रस्तुत अनुवादकािी आिे. 
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पक्खीि-घाणद-कम्मो अिंत-िर-िीणरओ अणधक-तेजो । 
जादो अलिणदओ सो िािं सोक्खं च पणरिमणद ॥१९॥ 
 
प्रक्षीि-घाणत-कमा अनन्त-िर-िीर्ोऽणधकतेजााः । 
जातोऽणनस्न्द्रर्ाः स ज्ञानं सौख्र् ंच पणरिमणत ॥१९॥ 
 
सोक्खं िा पुि दुक्खं केििं-िाणिस्स िस्त्र्थ देहगदं । 
जम्हा अलदणदर्त्त ंजादं तम्हा दु तं िेर्ं  
[अणधकार १ : गार्था : १९.१. 
 

१. यामुळे केवलज्ञानी परुुष आिार घेत नािीत (रु्ङके्त न केििंी) असे हदगंबर जैन मानतात. जयसेनाने िे मत हसद्ध करण्यासाठी 
बराि प्रयत्न केला आिे व ‘एकं द्वो त्रीन्िाऽनाहारकाः’ िे तसू. २. ३० आपल्या मताला पोषक असल्यािे दाखवले आिे. 
 

[जयसेनािे मते येथे ‘सवयज्ञ-हसहद्ध’ िा दुसरा अततराहधकार येथे समाप्त झाला.] ॥२०॥ 
 

सौख्र् ंिा पुनदुयखं केििंज्ञाणननो नास्स्त देहगतम् । 
र्स्मादतीस्न्द्रर्त्िं जातं तस्मात्त ुतज्झेर्म् ॥२०॥ 

 
१९. तो (आत्मा, आपल्या शुद्धोपयोग-सामथ्याने) सवय ‘घाहत-कमांिा’ नाश करून अतींहद्रय िोतो 

(त्याला इंहद्रयामंाफय त ज्ञान हमळहवण्यािी आवश्यकता रािात नािी.) तो (सवय अंतराय-कमांिा नाश 
झाल्यामुळे) अत्यंत श्रेष्ठ अशा अनंत-अमयाद-सामथ्याने युक्त िोतो. (सवय ज्ञानावरण आहण दशयनावरण 
कमांिा प्रलय-संपूणय नाश-झाल्यामुळे) त्याला श्रेष्ठ ‘तेज’ (म्िणून संबोधले गेलेल श्रेष्ठ केवल ज्ञान व 
उत्कृष्ट केवल दशयन) प्राप्त िोते. सवय मोिनीय कमे नािीशी झाल्यामुळे, त्याला स्वतःिे मूळरूपअत्यतं 
हनर्धवकार व शुद्धिैततय स्वरूप असलेले स्व-भाव-त्व प्राप्त िोऊन) तो केवलज्ञानरूप आहण अनंत-सुख-
स्वरूप िोऊन पहरणाम पावतो. [ज्ञान व आनंद िा आत्म्यािा स्वभाव, स्व-रूप आिेत. त्यामुळे इंहद्रयावंर अवलंबून न रािता-अतींहद्रय 
असे ज्ञान व आनंद आत्म्यािे हठकाणी असतात. —अमृतिंद्र] 
 

२०. केवल-ज्ञान असणाऱ्याला शारीहरक-देिापासून हनमाण िोणारे, ‘देिगत’-असे सुख ककवा 
दुःख असत नािी. कारण त्यािे हठकाणी अतींहद्रयत्व हनमाण झालेले असते. म्िणून त्यािे ज्ञान व सुख 
इंहद्रय-हनरपेक्ष—अतींहद्रय—आिे असे जाणाव.े 
 

पणरिमदो खिुं िािं पच्चक्खा सव्ि-दव्ि-पज्जार्ा । 
सो िेि ते णिजािणद उग्गह-पुव्िालह णकणरर्ालह  

[अणधकार १ :गार्था : १.२१ 
 १. (महत) ज्ञान िोण्यािी प्रहक्रया सागंताना तसू. १. १५ मध्ये (अिग्रहेिार्धारिााः ।) ‘अवग्रि’, ‘ईिा’, ‘अवाय’ आहण ‘धारणा’ असे 
महतज्ञानािे िार भेद (पायऱ्या) साहंगतले आिेत. त्यािें हववरण करण्यासाठी पूज्यपादानंी सवाथय हसद्धीमध्ये एक सुदंर उदािरण हदले आिे. 
सकाळी आकाशातून बगळ्यािंी माहलका भरारी मारत जाते तेव्िा प्रथम डोळ्यानंा पाढंऱ्या रंगािी जाणीव िोते. ‘हवषय’ व ‘हवषयी’ याचं्या एकत्र 
येण्यािे-‘सहन्नपातािे’-दशयन िोताि जे ग्रिण-आकलन-िोते तो ‘अवग्रि’ िी त्या ज्ञानािी पहिली पायरी. नंतर ‘िी पाढंरी माहलका कसली आिे? 
बगळ्यािंी का पाढंऱ्या ध्वजािंी?’ िे जाणण्यािी इच्छा हनमाण िोते हतला ‘ईिा’ म्िणतात. िी दुसरी पायरी. त्यानंतर ‘ज्याअथी या माहलकेत (कािी 
पक्षी वर खाली झाल्यामुळे) वरखालीपणा आिे, पंखािें फडफडणे वा इतर हवके्षप हदसतात, त्याअथी िी बगळ्यािंी माळ असली पाहिजे’ असा 
हनिय िोतो त्याला ‘अवाय’ म्िणतात. िी हतसरी पायरी. आहण ज्या वस्तूिे कालातंराने सुद्धा हवस्मरण िोत नािी. ‘मी परवा बगळ्यािंी माहलका 
पाहिली’ इ. ज्ञानािी स्मृहत रािते ती ‘धारणा’ िी (महत) ज्ञानािी िौथी पायरी िोय. (महत) ज्ञान िोण्यासाठी या ज्या िार पायऱ्या साहंगतल्या आिेत 
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त्या इंहद्रयावंर ज्ञानासाठी अवलंबून रािण्यािी आवश्यकता दाखवतात, पण एकदम सवय द्रव्ये आहण त्यािें तै्रकाहलका पयाय यािें प्रत्यक्ष ज्ञान 
असलेल्या केवलीिे बाबतीत त्या असत नािीत िा भावाथय.] ॥२१॥ 
  

पणरिममानस्र् ैखिुं ज्ञानं प्रत्र्क्षााः सियद्रव्र्पर्ार्ााः । 
स नैि तान् णिजानात्र्िग्रहृपूिाणर्ाः णक्रर्ाणर्ाः ॥२१॥ 

 
२१. केवलज्ञान जेव्िा ंपहरणाम पावत असते, तेव्िा ंकेवलज्ञातयाला सवय द्रव्ये व त्यािें (वतयमान, भतू 

व भहवष्ट्यकालीन) सवय पयाय प्रत्यक्ष िोतात (सवय पयायािें प्रत्यक्ष ज्ञान िोते) िे हनहित (खलु) आिे. तो 
केवली (इतरापं्रमाणे) त्या द्रव्य-पयायानंा अवग्रि, ईिा, अवाय व धारणा या हक्रयानंी जाणत नािी. (त्याला 
सवयि प्रत्यक्ष ज्ञान असल्यामुळे जाणण्याच्या प्रहक्रयेसाठी अवग्रिाहद हक्रयािंी आवश्यकता नसते.) 
 

िस्त्र्थ परोक्खं लकणच णि समंत सव्िक्ख-गुि-सणमद्धस्स । 
अक्खातीदस्स सदा सर्मेि णह िािजादस्स ॥२२॥ 
 
नास्स्त परोकं्ष णकणञ्चदणप समन्तताः सिाक्ष-गुि-समृद्धस्र् । 
अक्षातीतस्र् सदा स्िर्मेि णह ज्ञानजातस्र् ॥२२॥ 
 
आदा िािपमािं, िािं िेर्प्पमािमुणद्दट् ठं। 
िेर् ंिंोर्ािंोर्ं, तम्हा िािं तु सव्ि—गर् ं 

[अणधकार १ : गार्था : २३.१ 
 (१) आत्मा ज्ञान प्रमाण आिे. (२) ज्ञान जे्ञय प्रमाण आिे. 
 (३) जे्ञय लोकालोक प्रमाण आिे.  ∴ आत्मा लोकालोक प्रमाण आिे. 
 [वेदातंात आत्मा ‘हवभ’ु सवयगत आिे असे मानतात.]] ॥२३॥ 
 

आत्मा ज्ञानप्रमािं ज्ञानं जे्ञर्प्रमािमुणद्दिम् । 
जे्ञर् ंिंोकिंोकं, तस्माज्ज्ञानं तु सियगतम् ॥२३॥ 

 
२२. (केवली-केवलज्ञान असलेला पुरुष-एकसमयावच्छेदेकरून सवय द्रव्य, के्षते्र, काल व भाव 

प्रत्यक्ष जाणत असल्यामुळे) केवलीला कोणतािी पदाथय मुळीि परोक्ष असत नािी; कारण त्याच्या आत्म्यािे 
सवय प्रदेशातं (अंगात) –स्पशय, रस, गंध, वणय, शब्द इ. जाणण्यािे—सवय इंहद्रयािें सामथ्यय असतो. (डोळा 
पािू शकतो पण िव घेऊ शकत नािी, िाताला स्पशय असतो पण त्याला वासािे ज्ञान नसते, िे सामातयािें 
बाबतीत असते. पण केवलीच्या सवय अंगानंा-सवय आत्मप्रदेशानंा-सवय इंहद्रयािें ज्ञान ग्रिण करता येते), 
कारण त्यािे ज्ञान अतींहद्रय-अक्षातीत-असते व तो स्वतःि (स्वयमेव) सदा केवलज्ञानरूप िोऊन पहरणत 
झालेला असतो. 
 

२३. (कोणतेिी द्रव्य आपल्या गुण-पयायािें समक्षक (Co-extensive) असते. त्याच्या यकक्तहितिी 
आत ककवा बािेर-कमी जास्त-असू शकत नािी. सोने पीतवणय, हवहशष्ट गुरुत्व इ. त्यािे अंगभतू गुण ककवा 
पाटल्या, गोठ, िपलािार इ. पयायािें बािेर ककहितसुद्धा अस्स्तत्वात रािू शकत नािी. त्याप्रमाणे) आत्म 
(जीवद्रव्य) ज्ञानप्रमाण आिे व ज्ञान िे जे्ञयप्रमाण आिे असे (हजनेंद्रानंी) साहंगतलेले आिे. जे्ञयािी व्याप्ती  
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िािप्पमािमादा ि हिणद जस्सेह तस्स सो आदा । 
हीिो िा अणहओ िा िािादो हिणद धुिमेि ॥२४॥ 
 
हीिो जणद सो आदा तण्िािमचेदिं ि जािाणद । 
अणहओ िा िािादो िािेि णििा कहं िाणद ॥२५॥ 
 
ज्ञानप्रमािमात्मा न र्िणत र्स्रे्ह तस्र् स आत्मा । 
हीनो िाऽणधको िा ज्ञानाद् र्िणत धु्रिमेि ॥२५॥ 
 
हीनो र्णद स आत्मा तज्ज्ञानमचेतनं न जानाणत । 
अणधको िा ज्ञानात् ज्ञानेन णिना करं्थ जानाणत ॥२५॥ 

 
(हत्रकालवत्ती अनंत-पयायासंि असणारे सिा द्रव्य प्रकार ज्यात आिेत तो) लोक, आहण या 

लोकाबािेर असणारे (आकाश) अलोक असल्यामुळे जे्ञय िेि ‘लोकालोक’ आिे, म्िणून ज्ञान िे सवयगत 
आिे. 

 
२४. (आत्मा ज्ञानप्रमाण कसा आिे, कमीजास्त का नािी यािे हवविेन पुढील गाथाद्वयातं आिे.) 

ज्याचं्या दृष्टीने आत्मा ज्ञानप्रमाण असत नािी त्याचं्या दृष्टीने आत्मा ज्ञानापेक्षा (१) कमी ककवा (२) अहधक 
असला पाहिजे िे हनहित. 

 
२५. (१) जर तो आत्मा ककवा जीवद्रव्य ज्ञानापेक्षा कमी असेल तर (जीव द्रव्याबािेर असलेले) ते 

ज्ञान अिेतन असल्यामुळे कािीिी जाणू शकणार नािी (आहण यामुळे त्या न जाणू शकणाऱ्या भागाला ‘ज्ञान’ 
म्िणून अस्स्तत्व असू शकणार नािी. ‘न जाणणारे ज्ञान’ िा वदतो व्याघातः । िोईल.) 

 
(२) जर तो आत्मा ज्ञानापेक्षा अहधक असेल तर (ज्या हठकाणी ज्ञानि नािी तेथे) तो ज्ञानािे 

हशवाय जाणू कसा शकेल? 
 
अणधकार १ : गार्था : १.२४-२५ 
 

या हवषयावरीव अहधक ििा पुढील अहधकारात गाथा ३६, ४४, ५३ इ. मध्ये केली आिे. तसेि भहूमकेमधील ‘आत्मस्वरूप अथवा 
जीवद्रव्य’ यावरील हवविेन पािा. 
 

सव्ि-गदो णजि-िसहो सव्िे णिर् तग्गर्ा जगणद अिा । 
िािमर्ादो र् णजिो, णिसर्ादो तस्स ते र्णिर्ा ॥२६॥ 
 
सियगतो णजन-िृषर्ाः, सिेऽणप च तद् गता जगत्र्र्था : । 
ज्ञानमर्त्त्िाच्च णजनो, णिषर्त्त्िात्तस्र् ते र्णिता : ॥२६॥ 
 
िािं अप्प णत्त मदं िट्टणद िािं णििा ि अप्पािं । 
 तम्हा िािं अप्पा, अप्पा िािं ि अण्िं िा  
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[अणधकार १ : गार्था २६-२७. १ 
१. सवय टीकाकारानंी स्पष्ट खुलासा केला आिे की व्यविाहरक दृष्टीने-व्यविार नयाने-भगवान् हजन िा सवयगत आिे असे म्िटले आिे. 

प्रहतकबहबत झालेली वस्तू ज्याप्रमाणे स्वतःिी जागा सोडून आरशात प्रत्यक्ष घुसत नािी, ती आपल्या जागीि असते त्याप्रमाणे आत्मा पदाथात प्रत्यक्ष 
जात नािी व पदाथयिी आपली जागा सोडत नािी िी हनिय-नयाप्रमाणे वस्तुस्स्थती आिे (न च तेषा ं परमार्थयतोऽन्र्ोन्र्गमनमस्स्त, सियद्रव्र्ािा ं

स्िरुपणनष्ठत्िात्। —अमृत)] ॥२७॥ 
 

ज्ञानमात्मेणत मतं ितयते ज्ञानं णिना नात्मानम् । 
तस्माज्ज्ञानमात्माऽऽ (आ)त्मा ज्ञानं िाऽन्र्द्वा ॥२७॥ 

 
२६. (सवयज्ञ असणारा) हजनश्रेष्ठ (लोक, अलोक यानंी युक्त अशा हवश्वामध्ये) सवयत्र आिे. कारण 

हजन िा ज्ञानमय आिे. जगामधील सवय पदाथय त्याच्या ज्ञानािा हवषय असल्यामुळे (ज्याप्रमाणे हनळे, हपवळे 
इ. बाह्यपदाथय आरशामध्ये प्रहतकबहबत िोतात त्याप्रमाणे) जगातील सवय हवषय त्यािे हठकाणी असतात. 
म्िणून जगातील सवय हवषय हजनामध्ये असतात असे म्िटले जाते. (िे हवधान एका अथी अलंकाहरक-
उपिार-आिे१.) 
 

२७. (भगवान् हजनािे मताप्रमाणे) ज्ञान आत्मा आिे िे समंत झाले. ज्याअथी आत्म्याहशवाय इतरत्र 
(घट, पट इ. अिेतनािें हठकाणी) ज्ञान अस्स्तत्वात असू शकत नािी, त्याअथी ज्ञान (ज्ञान-गुण) िा आत्मा 
आिे. पण आत्मा ज्ञान आिे ककवा (सुख-वीयय इ. स्वरूप) दुसरे (आणखी) कािी आिे. 
 

िािी िािसहािो अिा िेर्प्पगा णह िाणिस्स । 
रूिाणि ि चक्खूिं िेिण्िोण्िेसु िटं्टणत १ ॥२॥ 
 
ज्ञानी ज्ञानस्िर्ािोऽर्था जे्ञर्ात्मका णह ज्ञाणनन : । 
रूपािीि चकु्षषोाः नैिान्र्ोन्रे्षु ितयन्ते ॥२८॥ 

 
२८. ज्ञानी ज्यािा स्वभाव ज्ञान आिे असा असतो व पदाथय िे जे्ञयात्मकजे्ञयस्वरूप-असतात िे 

हनहित आिे. [ज्याप्रमाणे नेत्र िे रूप असणाऱ्या पदाथात प्रवशे न करता त्यािे स्वरूप ग्रिण करतात ककवा 
ज्याप्रमाणे रूप असणारे पदाथय (नेत्रामध्ये प्रवशे न करता) आपले स्वरूप नेत्रानंा जाणवनू देतात त्याप्रमाणे 
रूप (असणारे पदाथय) व डोळे जसे एकमेकामंध्ये प्रवशे करीत नािीत (पण रूपी पदाथािे ज्ञान नेत्रानंा 
िोते) त्याप्रमाणे जे्ञय-ज्ञायक संबंध परस्परात प्रवशे न करता हनमाण िोतो. व्याविाहरकदृष्ट्ट्ा, 
व्यविारनयािे दृष्टीने, आत्म्याला सवयगत म्िटले आिे. 
 
अणधकार १ : गार्था २७-२८. १-िालू 
 

१. भावाथय असा की ज्ञानाला इतरत्र आधार नसल्यामुळे ज्ञानगुण िा आत्मस्वरूप आिेि. पण ज्ञानगुणािे दृष्टीने जसा आत्मा ज्ञान आिे 
तसे सुखवीयादी इतर गुणािें दृष्टीने तो सुखस्वरूप इ. आिे. जयसेनाने म्िटले आिे : आत्मा ‘व्यापक’ आिे व ज्ञान िे ‘व्याप्य’ आिे. व्यापक िे 
व्याप्यापेक्षा अहधक मोठे असल्यामुळे ते इतर आणखी कािी व्यापू शकेल. 
 

‘व्र्ापकं तदतणन्नष्ठं व्र्ाप्र् ंतणन्नष्ठमेिच । 
साराशं असा : ज्ञान = आत्मा असे सवांशी समीकरण झाल्यास (ज्ञान िा गुण व आत्मा िे द्रव्य एकरूप झाल्यास, गुणवत्व िे द्रव्यलक्षण 

असल्याने गुणािे अभावी आत्मद्रव्यािा (अिेतनत्वामुळे) अभाव िोईल. आहण केवळ ज्ञान िा एकि आत्म्यािा गुण मानल्यास सुख, वीयय इ. 
आत्मगुणािंा अभाव िोईल (एकान्तेन ज्ञानमात्मेणत ज्ञानस्र्ाऽ र्ािोऽचेतनत्त्िमात्मनो णिशेषगुिर्ािाद् र्ािो िा स्र्ात्। सियर्थात्माज्ञानणमणत 
णनराश्रर्त्त्िात् ज्ञानस्र्ार्ाि आत्मनाः शेषपर्ार्ाऽर्ािस्तदणिनार्ाणिनस्तस्र्ाप्र्र्ािाःस्र्ात् । 
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—अमृत. 
 
२ र्र्था णह चकंू्षणष तणद्वषर्रू्त-रूणपद्रव्र्ाणि च परस्पर-प्रिेशमन्तरेिाणप जे्ञर्ाकारग्रहि-समपयि-प्रििान्रे्ि-मात्माऽर्थाश्चान्र्ोन्र्िृणत्तमन्तरेिाऽणप 
णिश्वजे्ञर्ाकार-ग्रहि-समपयि-प्रििााः । 

—अमृत. 
 

ि पणिट्टो नाणिट् ठो  
[अणधकार १ : गार्था २९.१ 
 

१. मी परंपरागत टीकाकारांचा अर्थय णदिंा आहे ि ‘व्र्िहार’ आणि ‘णनश्चर्’र्ा दोन नर्ांचे दृिीने टीकाकारानंी र्ोग्र् अर्थय 
केिंा आहे. प्रा. उपार्धरे् ‘न प्रणििाः न आणििाः’ असे मानतात. (प्रसा. पृ. ३८७ तळटीप १). पि अमृत, जर्सेन, पाडें र्ांनी ‘न अणिि 

:= न अप्रणििाः’ असा अर्थय घेऊन िरीिं दोन नर्ाचें दृिीने जो अर्थय केिंा आहे तो मिंा अणधक बरोबर िाटतो.] िािी िेरे्सु 
रूिणमि चक्खू । 

 
जािणद पस्सणद णिर्दं अक्खातीदो जगमसेसं ॥२९॥ 
 
न प्रणििो नाणििो ज्ञानी जे्ञरे्षु रूपणमि चकु्ष : । 
जानाणत पछर्णत णनर्तमक्षातीतो जगदशेषम् ॥२९॥ 
 
रर्िणमह इदंिीिंं दुद्धज्झणसर् ंजहा स-र्ासाए । 
अणर्रू्र् तं णप दुदं्ध िट्टणद तह िािमत्रे्थसु  

[अणधकार १ : गार्था : ३० तर्था संिेदनमप्र्ात्मनोऽणर्न्नत्िात् कतं्रशेन (कतृय+अशेंन) आत्मतामापनं्न, करिांशेन 
ज्ञानतामापने्नन, कारिरू्तानामर्थाना ं कार्यरू्तान् समस्तजे्ञर्ाकारानणर्व्र्ाप्र् ितयमानं कार्य-कारित्िेनोपचर्य ज्ञानमर्थानणर्रू्र् ितयत 

इत्रु्च्र्मानं न णिप्रणतणषर्धर्ते । —अमृत] ॥३०॥ 
 

रत्नणमहेन्द्रनीिंं दुग्धार्धरु्णषतं र्र्था स्िर्ासा । 
अणर्रू्र् तदणप दुग्धं ितयते तर्था ज्ञानमरे्षु ॥३०॥ 

 
२९. (इंहद्रयातीत अथवा अतींहद्रयज्ञानयुक्त असलेला) ज्ञानी जो आत्मा तो जाणण्याच्या-जे्ञय-

पदाथामध्ये (हनियनयािे दृष्टीने) प्रहवष्ट िोत नािी, व (व्यविारनयािे दृष्टीने) प्रहवष्ट िोत नािी असेिी 
नािी. ज्याप्रमाणे रूपी-रूप असणाऱ्या-पदाथामध्ये नेत्र प्रत्यक्ष न हशरता तो तो पदाथय जाणतो-पाितो (व 
एका अथी त्यात तो प्रवशे करतो), त्याप्रमाणे तो अतींहद्रय ज्ञानयुक्त आत्मा सवय जग (तै्रलोक्यातील 
हत्रकालवती पदाथय प्रत्यक्ष आत प्रवशे केल्याप्रमाण) जाणतो व पाितो. 
 

३०. या जगात ज्याप्रमाणे इदं्रनील नामक रत्न दुधात ठेवले असता, ते आपल्या (नीलवणाच्या) 
दीप्तीने, त्या दुधाला—दुधाच्या पाढंऱ्या रंगाला—झाकून टाकून आपल्यासारखे नीलवणािे करते 
त्यािप्रमाणे ज्ञान अथवा केवलज्ञान जे्ञयपदाथामध्ये असते. (हनियनयािे दृष्टीने ज्ञान आत्म्यािे हठकाणीि 
असते पण व्यविारनयािे दृष्टीने ते जे्ञय पदाथात असते). 

 
जणद ते ि संणत अट् ठा िािे, िािं ि होणद सव्िगर् ं। 
सव्िगर् ंिा िािं, कहं ि िािट् णठर्ा अटठा? ॥३१॥ 
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र्णद ते न सस्न्त अर्था ज्ञाने, ज्ञानं न र्िणत सियगतम् । 
सियगतं िा ज्ञानं, करं्थ न ज्ञानस्स्र्थता अर्थााः? ॥३१॥ 
 
गेण्हणद िेि, ि मंुचणद, ि परं पणरिमणद, केििंी र्गिं । 
पेच्िणद समंतदो सो, जािणद सव्िं णिरिसेसं ॥३२॥ 
 
गृहिणत नैि, न मुञ्चणत, न परं पणरिमणत केििंी र्गिान् । 
पछर्णत समन्तताः स जानाणत सिय णनरिशेषम् ॥३२॥ 

 
३१.[पूवी ज्ञान िे पदाथांत-जे्ञयवस्तूत असते िे व्यविारनयाने साहंगतले, आता त्याि नयाने जे्ञय 

पदाथय ज्ञानात-केवलज्ञानात-असतात असे साहंगतले आिे.] 
 

जर ते (जे्ञय) पदाथय ज्ञानात-केवलज्ञानात-नसतील तर ते ज्ञान सवयगत (सवय पदाथांना व्यापणारे-
जाणणारे) असे केवलज्ञान िोऊ शकणार नािी. (पण आपण पूवी पाहिले आिे की) ज्ञान िे सवयगत (सवय 
जे्ञय पदाथांना व्यापणारे—सवय पदाथांत व्यविारनयाप्रमाणे असणारे) आिे तर (त्याि नयाने) जे्ञय-पदाथय 
ज्ञानामध्ये स्स्थत नािीत असे कसे िोईल? 

 
३२.[ज्ञानािा जे्ञय पदाथांशी व्यविारतः ग्राह्य-ग्रािक संबधं असला तरी वस्तुतः प्रत्यक्ष संपकय  ककवा 

स्पशय-‘संश्लेषाणदसंबंध’ (जयसेन)-नसल्यामुळे जे्ञय पदाथापासून ज्ञान, ज्ञाता जो आत्मा ककवा केवली हभन्न 
असतो.] 

 
केवलज्ञान असलेला भगवान् (हनियनयाप्रमाणे) जे्ञयभतू पदाथाला (परं) ग्रिण करीत नािी, 

सोडत नािी ककवा पहरणमन करीत नािी. तो सभोवताली हनरवशषे सवय पदाथांना पाितो व (त्यािें सवय 
द्रव्य, के्षत्र, काल व भाव या दृष्टीने) कोणतीिी बाकी न ठेवता (सवयिे सवय, सवांगीण) जाणतो. 
 

जो णह सुदेि णिजािणद अप्पािं जािगं सहािेि । 
तं सुर्केिणिंणमणसिो र्िंणत िंोर्प्पदीिर्रा ॥३३॥ 
 
र्ो णह श्रुतेन णिजानात्र्ामानं ज्ञार्कं स्िर्ािेन । 
तं श्रुत-केिणिंनमृषर्ो र्िस्न्त िंोकप्रदीपकरा ॥३३॥ 
 
सुत्त ंणजिोिणदठ ठं पोग्गिं-दव्िप्पगेलह िर्िेलह१ । 
तं जाििा णह िािं, सुत्तस्स र् जाििा र्णिर्ा ॥३४॥ 
 
सूतं्र णजनोपणदिं पुद् गिंद्रव्र्ात्मेकैियचनैाः । 
तज ज्ञणिलह ज्ञानं सूत्रस्र् च ज्ञणिर्यणिता ॥३४॥ 
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३३. जो आपल्या (भाव-) श्रुतज्ञानाने आपले आत्मद्रव्य स्वभावतःि केवलज्ञानस्वरूप असे 
हनियपूवयक (णह) व सवांगीण-हवशषेतापूवयक जाणतो (णि-जािाणद) त्या (भाव-) श्रुतज्ञानाला सवय 
लोकानंा (ज्ञान-) प्रकाश देणारे जे ऋषी ककवा वीतराग देव आिेत ते श्रतुकेवली म्िणतात. 

 
३४. पुद गलद्रव्यस्वरूप असलेल्या शब्दानंी भगवान हजनाने जो उपदेश केला, त्याला (द्रव्य-) श्रतु 

म्िणतात. आहण ते (द्रव्य-) श्रुत हनियपूवयक जाणणे िे (भाव-श्रुत) ज्ञान आिे. सूत्राच्या-द्रव्यश्रतुाच्या-
जाणण्याला (व्यविारनयाने) ज्ञान म्िटलेले आिे. 
 
अणधकार १ : गार्था : ३२ (मागील पानावरून) 
 

णिचारार्थय आिखी एक अर्थय : केवल ज्ञानी आतील काम, क्रोध ककवा पंिेहद्रय हवषयाहद बाह्य द्रव्य स्वीकारत नािी. स्वतःिे अंगभतू 
अनंतज्ञानादी ितुष्टय सोडत नािी. केवल ज्ञानोत्पत्तीच्या क्षणीि सवयज्ञता आल्यामुळे हवकल्पात पहरणमन पावत नािी. आत्मगत केवल ज्ञानाच्या 
प्रकाशाने ककवा स्वयपं्रकाश असा तो आपल्याला आपल्यात जाणतो (अनुभवतो) म्िणून तो पर द्रव्यापासून हभन्न आिे. 
 
अणधकार १ : गार्था ३४ 
 

शब्द िे द्रव्य आिे-पुद गल, जड (matter) आिे असे जैन मानतात. (तसू. ५. २४) प्रसा. २.४० मध्ये पुढे ‘सद्दो सो पोग्गिंो णचत्तो’ असे 
शब्दािे पुद गलत्व साहंगतले आिे. मीमासंकिी ‘शब्द’ असाि (material) आिे असे मानतात. 
 

जो जािणद सो िािं ि हिणद िािेि जािगो आदा ॥ 
िािं पणरिमणद सर् ंअठ्ठा िािणिर्ा सव्िे ॥३५॥ 
 
र्ो जानाणत स ज्ञानं न र्िणत ज्ञानेन ज्ञार्क आत्मा । 
ज्ञानं पणरिमते स्िर्मर्था ज्ञानस्स्र्थतााः सिे ॥३५॥ 
 
तम्हा िािं जीिो, िेर् ंदव्िं, णतहा समक्खादं । 
दव्िं णत पुिो आदा परं पणरिामसंबदं्ध [पुढे अणधकार २. गार्था ३४-५२ पाहा.] ॥३६॥ 
 
तस्मात् ज्ञानं जीिो, जे्ञर् ंद्रव्र् ंणत्रधा समाख्र्ातम् । 
द्रव्र्णमणत पुनरात्मा परश्च पणरिाम-संबद्धाः ॥३६॥ 
 
तक्काणिंगेि सव्िे सदसब्रू्दा णह पज्जर्ा तालस । 
िटं्टते ते िािे णिसेसदो दव्िजादीिं ॥३७॥ 
 
तात्काणिंका इि सिे सदसद् रू्ता णह पर्ार्ास्तासाम् । 
ितयन्ते ते ज्ञाने णिशेषतो द्रव्र्जातीनाम् ॥३७॥ 

 
३५. जो (आत्मा) जाणतो तो ज्ञान आिे. (पण) ज्ञानाने (ज्ञान-गुणाने) जाणणारा आत्मा अथवा 

िेतन-द्रव्य िोत नािी. ज्ञान िे आपण िोऊनि पहरणमन करते. सवय जे्ञय पदाथय (अथय) िे ज्ञानामध्ये स्स्थत 
असतात. 
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३६. म्िणून (या कारणामुळे) जीव अथवा आत्मा ज्ञान (-स्वरूप) आिे. (कालदृष्ट्ट्ा) भतू, भहवष्ट्य 
ककवा वतयमान याचं्या पयायाचं्या दृष्टीने ककवा उत्पाद, व्यय आहण ध्रौव्य या दृष्टीने ककवा द्रव्य, गुण व पयाय 
या तीन प्रकारानंी साहंगतले जाणारे द्रव्य जे्ञय आिे. पुनः आत्मा ककवा जीवपदाथय व दुसरे (पाि अिेतन) 
पदाथय पहरणमन िोऊन संबद्ध (बाधंलेले) आिेत म्िणनू त्यानंा ‘द्रव्य’ म्िटलेले आिे. 

 
३७. [द्रव्यािें भतूकालात िोऊन गेलेले पयाय व भहवष्ट्यकालात िोणारे-आगामी-पयाय केवल-

ज्ञानामध्ये वतयमानकालात असल्याप्रमाणे हवद्यमान-जाणता येणारे-असतात.] त्या (प्रहसद्ध असलेल्या) 
जीवाहदक द्रव्य जातींिे (सवय द्रव्यािें) हवद्यमान व भतूकालीन व भहवष्ट्यकालीन असे ते सवय पयाय हनियाने 
(केवल) ज्ञानामध्ये (कोणत्यािी तऱ्िेिा संकर ककवा व्यहतकर न िोता) आपापल्या हवशषेासंि जणूकािी ते 
वतयमानकालीन पयाय असावते त्याप्रमाणे प्रवर्धतत िोतात [प्रतीत िोतात]. 
 

जे िेि णह संजार्ा, जे खिुं िट् ठा र्िीर् पज्जार्ा । 
ते होंणत असब्रू्दा पज्जार्ा िाि-पच्चक्खा ॥३८॥ 
 
रे् नैि णह संजाता, रे् खिुं निा रू्त्िा पर्ार्ााः । 
ते र्िस्न्त असद् रू्तााः पर्ार्ा ज्ञान-प्रत्र्क्षााः ॥३८॥ 
 
जणद पच्चक्खमजार् ंपज्जार् ंपिंइर् ंच िािस्स । 
ि हिणद िा तं िािं णदव्िं णत णह के परूिेंणत ॥३९॥ 
 
र्णद प्रत्र्क्षोऽजाताः पर्ार्ाः प्रिंणर्तश्च ज्ञानस्र् । 
न र्िणत िा तत् ज्ञानं णदव्र्णमणत णह के प्ररूपर्स्न्त ॥३९॥ 

 
३८. जे पयाय हनियपूवयक उत्पन्न झाले नािीत ते भावी पयाय आहण जे अस्स्तत्वात येऊन हनहित 

हवलयाप्रत गेले आिेत ते अतीतपयाय, िे अतीत व अनागत पयाय हवद्यमान नसल्यामुळे, असद भतू 
(वतयमानकालात गोिर न िोणारे) म्िटले जातात. पण ज्याप्रमाणे हशलास्तंभावर कोरलेले-खोदलेले-
भतूकालीन व भावी-भहवष्ट्यकालीन देव वतयमानकालात हदसतात तसे ते सध्या हवद्यमान नसणारे पयाय 
केवलज्ञानात वतयमानकालात प्रत्यक्ष असतात (सद् रू्ता एि र्िस्न्त ।—अमृत). 

 
३९. जर केवल-ज्ञानाला अनागत ककवा भावी पयाय आहण प्रलयाप्रत गेलेले ककवा अतीत 

(भतूकालीन) पयाय जर प्रत्यक्ष (वतयमानकालात अनुभव गोिर) िोत नसतील तर त्या ज्ञानाला हदव्य-
सवोत्कृष्ट-ज्ञान असे कोण म्िणेल? [कोणीिी नािी]. 
 

अत्रं्थ अक्खणििणददं ईहापुव्िलेह  
[अणधकार १ :गार्था : ४०-४१ 

प्रसा. १. २१ िरीिं मणतज्ञानाच्र्ा प्रणक्ररे्िरीिं टीप पाहा.] जे णिजािंणत। 
तेलस परोक्खरू्दं िादुमसकं्क णत पण्ित्त ं॥४०॥ 
 
अर्थयमक्ष-णनपणततमीहापूिवाः रे् णिजानस्न्त । 
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तेषा ंपरोक्षर्ूतं ज्ञातुमशक्र्णमणत प्रज्ञिम् ॥४०॥ 
 
अपदेसं सपदेसं मुत्तमुत्त ंच पज्जर्मजादं । 
पिंर् ंगर् ंच जािणद, तं िािमलिणदर् ंर्णिर्ं ॥४१॥ 
 
अप्रदेशं सप्रदेशं मूत्तयममूत्तय च पर्यर्मजातम् । 
प्रिंर् ंगतं च जानाणत, तज्ज्ञानमतीस्न्द्रर् ंर्णितम् ॥४१॥ 

 
४०. जे (जीव) इंहद्रय गोिर झालेल्या (घट-पटाहद) पदाथांना ‘ईिा’ नामक जाणण्यािी अवस्था 

ज्यामध्ये प्रथम आिे (त्या ईिा, अवाय, धारणा या पायऱ्या, जाणण्यािा क्रम, असणाऱ्या) त्या महतज्ञानाने 
जाणतात, त्या जीवानंा अतीत व अनागत कालामधील परोक्ष पदाथय वा पयाय जाणणे अशक्य आिे असे 
सवयज्ञाने (तीथंकरानंी) साहंगतले आिे. 
 

४१. जे ज्ञान प्रदेशरहिताना (जे जागा व्यापत नािीत असे कालाणु ककवा परमाणु यानंा), प्रदेश-
सहितानंा (जागा व्यपणारे, पंिास्स्तकायानंा [जीव, पुद गल, धमय, अधमय आहण आकाश यानंा अस्स्तकाय म्िणतात. काल जागा 
व्यापत नसल्यामुळे त्याला अस्स्तकाय म्िणत नािीत. (पािा पुढे २. ४३ तसेि २.४३. *२).]), मूतय (पुद गलानंा) ककवा अमूतय 
(शुद्धजीवाहदक द्रव्यानंा), हनमाण न झालेल्या (भावी, अनागत) पयायाला आहण प्रलयाप्रत गेलल्या 
(भतूकालीन, अतीत) पयायाला जाणते, त्या ज्ञानाला अतींहद्रय ज्ञान म्िटले गेले आिे. 
 

पणरिमणद िेर्मट् ठं िादा जणद िेि खाइगं तस्स । 
िािं णत तं णजलिदा खिर्तंं कम्ममेिुत्ता ॥४२॥ 
 
पणरिमणत जे्ञर्मरं्थ ज्ञाता र्णद नैि क्षाणर्कं तस्र् । 
ज्ञानणमणत तं णजनेन्द्रााः क्षपर्न्तं कमविोक्तिन्ताः ॥४२॥ 
 
उदर्-गदा कम्मंसा णजििर-िसहेलह णिर्णदिा र्णिर्ा । 
तेसु णिमूढो रत्तो दुट् ठो िा बंधमिुर्िणद ॥४३॥ 
 
उदर्गतााः कमांशााः णजनिर-िृषरै्ाः णनर्त्र्ा र्णितााः । 
तेषु णिमूढो रक्तो दुिो िा बन्धमनुर्िणत ॥४३॥ 

 
४२. जर जाणणारा-(ज्ञाता असलेला आत्मा, संकल्प-हवकल्परूप िोऊन) जे्ञय पदाथािे पहरणमन 

करीत असेल (जे्ञय पदाथािा त्यािेवर पहरणाम-influence-िोत असेल), तर त्यािे ज्ञान सवय कमांिा क्षय 
िोऊन हनमाण िोणारे अतींहद्रय ज्ञान नािी िे हनहित. 

[अणधकार १ :गार्था : ४२ 
 
वस्तुतः ते ज्ञानि नािी. आत्म्याला प्रथम जे्ञय पदाथाप्रमाणे पहरणमन िोऊन नंतर त्यािे ज्ञान िोणार असेल तर पदाथय अनंत 

असल्यामुळे त्याला सवय पदाथािे पहरज्ञान िोऊ शकणार नािी. –जयसेन.] यामुळे अशा (संकल्प-हवकल्परूप िोणाऱ्या) 
जीवाला ‘कमािा अनुभव घेणारा’ असे हजनेंद्रानी म्िटले आिे. 
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४३. उदयाप्रत प्राप्त झालेले (ज्ञानावरणाहद मलू व उत्तर असे जे कमयप्रकृतीिे भेद आिेत) ते 
स्वभावतः हनयहतप्रमाणे (=दैवानुसार) फळ देणारि िे हजनवर श्रेष्ठानंी साहंगतलेले आिे. पण (जेव्िा) त्या 
कमांशा- (पासून हमळणाऱ्या फळा)ं मध्ये िा हवशषे मूढ (=मोिग्रस्त) झालेला जीव आसक्त िोतो ककवा दे्वष 
बाळगतो, तेव्िा तो (कमय-) बंध अनुभवतो. [ज्ञान ककवा कमांशाच्या उदयाने उत्पन्न िोणाऱ्या हक्रया ककवा कमयफल िे बंधािे कारण 
िोत नसते. पण त्या कमयफलाबद्दल जो राग (=आसक्ती, पे्रम), दे्वष, मोि वाटतो तो बंधािे खरे कारण आिे. त्या रागदे्वषाहदकािंा सवयस्वी त्याग 
करावा. 
 
 अमृतने म्िटले आिे : 
 अतो मोहोदर्ात् णक्रर्ाणक्रर्ाफिें, न तु ज्ञानात् ।] 
 

ठाि-णिसेज्ज-णिहारा धम्मुिदेसो र् णिर्दर्ो तेलस । 
अरहंतािं कािें मार्ाचारो व्ि इत्र्थीिं ॥४४॥ 
 
स्र्थान-णनषद्या-णिहारा धमोपदेशश्च णनर्तर्स्तेषाम् । 
अहयता ंकािें मार्ाचार इि स्त्रीिाम् ॥४४॥ 
 
पुण्ि-फिंा अरहंता तेलस णकणरर्ा पुिो णह ओदइर्ा । 
मोहादीलह णिरणहर्ा तम्हा सा खाइग णत्त मदा ॥४५॥ 
 
पुण्र्-फिंा अहयन्तस्तेषा ंणक्रर्ा पुनर्तह औदणर्की । 
मोहाणदणर्ाः णिरणहता तस्मात् सा क्षाणर्कीणत मता ॥४५॥ 

 
४४. [केवलीच्या कमांिा उदय, त्याचं्याकडून धमोपदेशाहद हक्रया इ. झाले तरी, तो वीतराग 

असल्यामुळे—त्याच्यामध्ये रागहदभावािंा अभाव असल्यामुळे—त्याला बंध हनमाण िोत नािी]. 
 

त्या अरिंतािें बाबतीत (अियतावस्थेच्या) कालात कमांिा उदय झाला म्िणजे स्थान, आसन आहण 
हविार-संिार या काय-योगाच्या (शारीहरक) हक्रया आहण धमोपदेशाहद विनयोगाच्या (वाहिक) हक्रया, 
ज्याप्रमाणे स्त्री तारुण्यात आल्यावर हतच्याकडून (िाव-भाव, हवलास-हव्रमम इ.) माहयक हक्रया (मुद्दाम न 
करता) स्वाभाहवक घडतात, त्याप्रमाणे हनहित िोत असतात, पण केवलींना (या सिज हक्रयातं 
रागदे्वषादींिा अभाव असल्यामुळे) त्या हक्रया बंध हनमाण करीत नािीत. 

 
४५. अियत ककवा तीथंकर (तीथंकर नामक जे पुण्यकमय आिे त्या) पुण्यकमािे फलस्वरूप आिेत. 

त्याचं्या (वरील गाथेत उल्लखेलेल्या) हक्रया हनहियपूवयक कमांच्या उदयामुळे िोतात. पण ती (काहयक 
ककवा वाहिक) हक्रया मोि, राग, दे्वषादी भावानंी हवरहित असते. त्यामुळे ती हक्रया क्षाहयक- (हनर्धवकार शुद्ध 
आत्मतत्त्वात हवहक्रया करण्यास असमथय असल्यामुळे व मोिनीय कमािा क्षय झाल्यामुळे हनमाण झालेली)-
असत. (ती बंध हनमाण करीत नािी). 
 

जणद सो सुहो ि असुहो ि हिणद आदा सर् ंसहािेि । 
संसारो णि ि णिज्जणद सव्िेलस जीिकार्ािं ॥४६॥ 
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र्णद स शुर्ो िा अशुर्ो न र्िणत आत्मा स्िर् ंस्िर्ािेन । 
संसारोऽणप न णिद्यते सिेषा ंजीिकार्ानाम् ॥४६॥ 
 
जं तक्काणिंर्णमदरं जािणद जुगिं समंतदो सव्िं । 
अत्रं्थ णिणचत्त-णिसमं तं िािं खाइर् ंर्णिर् ं॥४७॥ 
 
र्त् तात्काणिंकणमतरं जानाणत रु्गपतु समन्तताः सियम् । 
अर्थय णिणचत्रणिषमं तज्ज्ञानं क्षाणर्कं र्णितम् ॥४७॥ 
 
जो ि णिजािणद जुगिं अत्रे्थ णतक्काणिंगे णतहुिित्रे्थ । 
िादंु तस्स ि सकं्क सपज्जर् ंदव्िमेगं िा ॥४८॥ 
 
र्ो न णिजानाणत रु्गपदार्थान् तै्रकाणिंकान् णत्ररु्िनस्र्थान् । 
ज्ञातंु तस्र् न शक्र् ंसपर्यर् ंद्रव्र्मेकं िा ॥४८॥ 

 
४६. जर तो आत्मा आपल्या स्वभावानुरूप आपण िोऊन शुभ ककवा अशुभ पहरणामरूप िोत नसेल 

तर सवय जीवािंी संसारात पहरणती िोणार नािी-सवयि हनत्यमुक्त िोतील आहण संसार अस्स्तत्वात येणार 
नािी. (पण प्रत्यक्षात तसे आढळत नािी. साराशं सवय संसारी जीव शुभ व अशुभभावाने पहरणत िोतात. 
फक्त केवली शभाशुभभावरूप पहरणमन करीत नािी.) 

 
४७. जे ज्ञान तात्काहलक (वतयमानकालीन) व इतर (भतूकालीन व भहवष्ट्यकालीन) सवय 

पदाथांच्या—मग ते पदाथय नानाभेदाने युक्त असोत वा हवषम (म्िणजे मूतय-अमूतय, िेतन-अिेतन इत्यादी 
हभन्न हभन्न जातीमुळे हवसदृश) असोत—त्यािें सवय पयायासंि-सवांगीण-एकसमयावच्छेदेकरून जे ज्ञान 
(एकदम) िोते, त्या ज्ञानाला क्षाहयक—कमयक्षयामुळे हनमाण झालेले, अतींहद्रय, केवलज्ञान—म्िणतात. 

 
४८. जो या हत्रभवुनात असलेल्या (अतीत, अनागत व वतयमान अशा) तीन कालाशंी संबंहधत 

पदाथांना एकसमयावच्छेदेकरून जाणत नािी, तो परुुष (अनंत) पयायानंी युक्त असलेले एक द्रव्य 
(पदाथय) सुद्धा जाणणे शक्य नािी.१ 
 
अणधकार १ : गाथा : ४८ 
 

१. अमृत. ने यािे हववेिन पुढीलप्रमाणे केल आिे :—  
 

या जगात आकाशद्रव्य एक आिे, धमयद्रव्य (गहततत्त्वािे द्रव्य) एक आिे, अधमय (स्स्थहततत्त्वािे द्रव्य) एक आिे. [जैन तत्त्वज्ञानात ‘धमय’ 
व ‘अधमय’ या सजं्ञािें िे हवहशष्ट अथय आिेत. प्रविनसारात पुढे २.४१ म्िटले आिे. 
 
....धम्मद्दव्िस्स गमिहेदुत्त ं। धम्मेदर-दव्िस्स दु गुिो पुिो ठािकारिदा ॥ 
 
‘धमािे’ गुण ‘गमन िेतुत्व’ आिे, व ‘अधमा’िा-धमेतर द्रव्यािा-गुण ‘स्स्थहतकारणता’ आिे. उमास्वामीने त. सू. ५. १७ मध्ये ‘गणत-स्स्र्थत्रु्पग्रहौ 
धमाधमयर्ोरुपकाराः’ –गहत आहण स्स्थहत यानंा हनहमत्त िोणे िा अनुक्रमे ‘धमय’ व ‘अधमय’ या द्रव्यािंा ‘उपकार’ आिे असे म्िटले आिे]. आकाश, धमय 
व अधमय िी प्रत्येकी एकेक द्रव्य आिेत; पण कालद्रव्य असखं्यात आिे; जीवद्रव्य अनंत आिे; आहण पुद गलद्रव्य जीव द्रव्याच्या अनंतपटीने अहधक 
आिे. या सिा द्रव्यािें वतयमान, भतू व भहवष्ट्य कालात अनंतोअनंत हभन्न हभन्न पयाय आिेत. िे सवय द्रव्यपयाय जे्ञय आिेत, व िे द्रव्यपयाय जाणणारा, 
ज्ञाता, जीव एक आिे. ज्याप्रमाणे हनरहनराळ्या वस्तू जाळणारा अग्नी एकि असला तरी दाह्य अशा काष्ठ, तृण पत्र इ. वस्तंूिा आकार धारण करून 
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अस्ग्नस्वभावरूपाने स्वतःिे पहरणमन करतो व दिन करतो, त्याप्रमाणे आत्मा सवय जे्ञय वस्तू जाणताना जे्ञयाकार िोऊन, आपल्या ज्ञायकरूपािे 
पहरणमन करतो-सवय जे्ञयानंा-आपले आपल्या-लाि-जाणतो. िा आत्मद्रव्यािा स्वभाव आिे, परंतु जो सवय जे्ञय पदाथय (पयायासंि) जाणत नािी, 
तो आत्म्यालािी जाणत नािी; कारण जर तो आत्म्याला जाणणारा असेल, तर आत्म्यात प्रहतकबहबत झालेले सवय पदाथय त्याला जाणता आले 
पाहिजेत. साराशं जो सवय (सपयाय) पदाथय जाणत नािी, तो आत्म्यालािी जाणत नािी. (एिं मेतदार्ाणत र्ाः सिं न जानाणत, स आत्मानं न 
जानाणत) 
 

जयसेनाने हनरहनराळी उदािरणे घेऊन तोि हनष्ट्कषय काढला आिे. तो म्िणतो ... तर्थाऽर् ं 
णिणिणक्षतात्माऽणप केििंज्ञानप्रकाछर्ान् पदार्थानजानन् सकिंाखण्डैक-केििंज्ञान-रूपमात्मानमणप न जानाणत । तत एतस्त्स्र्थतं र्ाः 

सिं न जानाणत, स आत्मानमणप न जानातीणत । 

 
दव्िं अिंत-पज्जर्मेगमिंताणि दव्ि-जादीणि । 
ि णिजािणद जणद जुगिं णकध सो सव्िाणि जािाणद ॥४९॥ 
 
द्रव्र्मनन्तपर्ार्मेकमनन्ताणन द्रव्र्-जातीणन । 
न णिजानाणत र्णद रु्गपत् करं्थ स सिाणि जानाणत ॥४९॥ 
 
उप्पज्जणद जणद िािं कमसो अठ टे पडुच्च िाणिस्स । 
तं िेि हिणद णिच्च,ं ि खाइगं, िेि सव्िगदं ॥५०॥ 
 
उत्पद्यते र्णद ज्ञानं क्रमशोऽर्थान् प्रतीत्र् ज्ञाणननाः । 
ततै्रि र्िणत णनत्र्,ं न क्षाणर्कं, नैि सियगतम् ॥५०॥ 

 
४९. जर पुरुषाला (माणसाला) ज्याला अनंत पयाय आिेत असे एक (आत्म-) द्रव्य [आत्म नामक 

द्रव्य] हनश्ययपूवयक (णि-) जाणता आले नािी, तर तो पुरुष एकसमयावच्छेदेकरून ज्यानंा अतंि नािी असे 
सवय द्रव्य समूि (सव्िाणि दव्िजादाणि) कसा जाणू शकेल? 
 

५०. जे्ञय अशा पदाथांिा आश्रय घेत क्रमाक्रमाने जर ज्ञान उत्पन्न िोत असेल तर ते जाणणाऱ्या 
आत्म्यािे ज्ञान (ज्या पदाथाच्या आधारे त्यािी उत्पत्ती झाली तो पदाथय हवनष्ट झाल्याबरोबर त्या 
पदाथाबरोबरि ते ज्ञान नष्ट िोत असल्यामुळे ते) अहवनाशी (हनत्य) नािी; (ज्ञानावरणीय कमािा क्षयोपशम 
झाल्यामुळे ते क्रमशः उत्पन्न झालेले ज्ञान) क्षाहयक-(सवय ज्ञानावरणीय कमांिा संपूणय नाश झाल्यावर 
हनमाण िोणारे केवलज्ञान) नािी आहण (अनंत द्रव्य, के्षत्र, काल व भाव यानंा एकसमयावच्छेदेकरून-
‘युगपत’-जाणू शकत नसल्यामुळे—जयसेन) ते सवयगत—सवय जाणण्यास समथय—नसते. 
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भावाथय असा : ज्ञान िे आत्म्यािे लक्षण आिे. ते प्रकाशरूप असून सवय जीवराशीमध्ये मिासामातय आिे व आपल्या ज्ञानमय अनंत भेदानंी 
युक्त आिे. अनंत पयाययुक्त द्रव्याचं्या हनहमत्ताने ज्ञानािे अनंत भेद आिेत व ते अनंत द्रव्याचं्या अनंत पयायानंा जाणतात. त्यामुळे एका आत्म्याला 
जाणण्यामुळे सवय जाणले जाते व जो आत्म्याला जाणत नािी तो सवांना जाणत नािी. (एिमेतद् आर्ाणत-र् आत्मानं न जानाणत स सिय न जानाणत। 
-अमृत). जयसेनाने येथे पुढील अवतरण उद घतृ केले आिे. 
 

१. टीप-पुढील पृष्ठावर 

 

णतक्कािं-णिच्च-णिसमं*[‘णिसर्’ं – जर्सेन पाठ ] सर्िंं सव्ित्र्थ संर्ि ंणचत्त ं। 
जुगिं जािणद जोण्हं, अहो! णह िािस्स माहप्पं ॥५१॥ 
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तै्रकापर्-णनत्र्-ंणिषम संकिंं सियत्र संर्ि ंणचत्रम् । 
रु्गपज्जानाणत जैनमहो! णह ज्ञानस्र् माहात्म्र्म् ॥५१॥ 
 
ि णि पणरिमणद, ि गेण्हणद, उप्पज्जणद िेि तेसु अठ टेसु । 
जािण्िणि ते आदा अबंधगो तेि पण्ित्तो ॥५२॥ 
 
नाऽणप पणरिमणत, न गृहिाणत, उत्पद्यते नैि तेष्िरे्थषु । 
जानन्नणप तानात्मा अबन्धकस्तेन प्रज्ञिाः ॥५२॥ 
 

५१. [ज्या ज्ञानाने एकदम-एकसमयावच्छेदेकरून-सवय पदाथांच्या सवय पयायानंा जाणता येते अशा 
ज्ञानाने सवयज्ञता येते-]. 
 

जैन (केवल-) ज्ञान भतू-भहवष्ट्य वतयमान या तीनिी कालामंध्य हवषम असलल्या, सवय हठकाणी 
(तीतिी लोकात) वसत असलेल्या, नाना प्रकारच्या (णचत्त)ं, सवय पदाथांना एकदम जाणते. अिो! काय या 
केवलज्ञानािे मािात्म्य आिे. 
 

५२. [केवलज्ञानी पुरुषािे बाबतीत ज्ञानािी हक्रया घडते पण हक्रयेिे फल-बंध-हनमाण िोत नािीत 
: कारण ज्ञान-हक्रया दोन प्रकारिी असते : एक ‘ज्ञहप्तहक्रया’—या हक्रयेमध्ये जे्ञय वस्तूहवषयी राग, दे्वष, मोि 
इ. भावानंी हवरहित अशी केवळ जाणण्यािी हक्रया घडते, व दुसरे ‘जे्ञयाथय-पहरणमन-हक्रया’—या हक्रयमध्ये 
जे्ञय पदाथाहवषयी राग, दे्वष इ. वाटून पदाथािे ज्ञान िोते. या हक्रयमुळे बधं हनमाण िोतो. नुसत्या 
‘ज्ञहप्तहक्रये’ मुळे िोत नािी. केवल-ज्ञानी पुरुषािे बाबतीत ‘ज्ञहप्तहक्रया’ असल्यामुळे बधं हनमाण िोत नािीत. 
िी भहूमका लक्षात घऊन पढुील अनुवाद वािावा.] 
 

अणधकार १ : गार्था : ४९, ५० 
 एको र्ािाः सियर्ाि-स्िर्ािाः । 
 सिे र्ािा एक-र्ाि-स्िर्ािााः ॥ 
 एको र्ािस्तत्त्ितो रे्न बुद्धाः । 
 सिे र्ािास्तत्त्ित स्तेन बुद्धााः ॥ 
 
 वरील हववेिनातील ‘ज्ञान’ शब्द केवलज्ञानाला उदे्दशून आिे. एकदेशी ज्ञानाला उदे्दशून नािी. 

१. टीप पुढील पृष्ठावर  
 

*तस्स िमाइ ंिंोगो देिासुर-मिुअ-रार्-संबंधो । 
र्त्तो करेणद णिच्च ंउिजुत्तो तं तहा णि अहं ॥५२*[ही गार्था अमृतचंद्राचे संणहतेत नसून फक्त जर्सेनाच्र्ा 

आहे. र्ा गारे्थची ससं्कृत िार्ा प्रस्तुत अनुिादकाची आहे.]॥ 
 
तस्र् नमस्र्ा ंिंोको देिासुर-मनुज-राज-सम्बन्धाः । 
र्क्ताः करोणत णनत्र्मुपरु्क्तस्तं तर्थाऽप्र्हम् ॥५२*[ही गार्था अमृतचंद्राचे संणहतेत नसून फक्त 

जर्सेनाच्र्ा आहे. र्ा गारे्थची संस्कृत िार्ा प्रस्तुत अनुिादकाची आहे.]॥ 
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५२. (केवलज्ञान झालेला शुद्ध असा) आत्मा सवय पदाथांना जाणत असतानासुद्धा (आपल्या 
आत्मप्रदेशानंी) त्यािे हनहितपणे पहरणमन िोत नािी, तो त्या (बाह्य) पदाथांिे ग्रिण करीत नािी, 
ककवा त्या त्या पदाथांमध्ये उत्पन्निी िोत नािी. त्यामुळे केवली (ज्ञान-िोऊन सुद्धा) नवीन 
कमयबंधनाने रहित असतो असे शास्त्रात साहंगतले आिे.[अणधकार १ : गार्था : ५२ 
 १. तुलना करा : 
 
 गेण्िहद, णेव ण मुंिहद इ. (मागील १.३२ गाथा.) अमृतिंद्राने केवलीच्या ज्ञानहक्रयेबद्दल सुदंर श्लोक उद घतृ केला आिे : 
 
 जानन्नप्रे्ष णिश्वं रु्गपदणप र्िद् र्ाणिरू्तं समस्तं । 
 मोहार्ािाद्यदात्मा पणरिमणत परं नैि णनिूंयन-कमा ॥ 
 
 तेनाऽऽस्ते मुक्त एि प्रसर्-णिकणसत-ज्ञणि-णिस्तार पीत-। 
 -जे्ञर्ाकारं णत्रिंोकीं पृर्थगपृर्थगर्थ द्योतर्न् ज्ञानमूर्तताः ॥ 

ज्ञानाणधकार समाि (अमृतचन्द्र)](पण्ितो). 
 

५२.२. त्या (अनंत अक्षय सुखाहद ितुष्टय असलेल्या) सवयज्ञाला देवेंद्र, असुरराज व मानवी 
(िक्रवती) राजे यािंा सबंंध असलेले (हततिी) लोक नमस्कार करतात. त्याप्रमाणे भक्त असलेला मी त्यािे 
हठकाणी (मोठ्या भहक्तभावाने) उद्यत िोऊन हनत्यकाल त्याला वदंन करतो. 
 

अस्त्र्थ अमुत्त ंमुत्त ंअलदणदर् ंइणंदर् ंच अत्रे्थसु । 
िािं च तहा सोक्खं जं तेसु परं च तं िेर् ं॥५३॥ 
 
अस्त्र्मूतं मूतयमतीस्न्द्रर्मैस्न्द्रर् ंचारे्थषु । 
ज्ञानं च तर्था सौख्र् ंर्त्तषुे परं च तज जे्ञर्म् ॥५३॥ 
 
जं पेच्िदो अमुत्त ंमुत्तसुे अलदणदर् ंच पच्िण्िं । 
सर्िंं सगं च इदरं, तं िािं हिणद पच्चक्खं ॥५४॥ 
 
र्त्पे्रक्षमािस्र्ामूत्त ंमूतवष्ितीस्न्द्रर् ंच प्रच्िन्नम् । 
सकिंं स्िकं च इतरत् तज ज्ञानं र्िणत प्रत्र्क्षम् ॥५४॥ 

 
५३.[सौख्य ज्ञानापासून अहभन्न असल्यामुळे, सौख्यािे स्वरूप सागंून त्याचं्यापैकी स्वीकाराव े

कोणते यािा हविार पढेु माडंला आिे. –अमृत.] 
 

इंहद्रयावंर अवलंबून नसलेले जे पदाथांिे हठकाणी (पदाथाहवषयीिे) ज्ञान आिे ते अमूतय असते. व 
जे इंहद्रयजहनत ज्ञान आिे ते मूतय असते. जसे ज्ञान अतींहद्रय व अमूतय असते तीि गोष्ट सुखािे बाबतीत आिे. 
(जे अतींहद्रय व अमूतयसुख तेि खरे सुख). त्यामुळे त्यापकैी जे उत्कृष्ट व श्रेष्ठ (परं) असेल ती गोष्ट 
जाणण्याला योग्य आिे. 
 

[भावाथय—अतींहद्रय व अमूर्धतक असलेले ज्ञान व सुख स्वीकारािय आिे, व इंहद्रयाधीन व मतूय 
असलेले ज्ञान व सुख त्याज्य आिे.] 
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५४. पािणाऱ्या पुरुषािे जे ज्ञान (धमय, अधमय, आकाश, काल व जीव िी पाि) अमूतय द्रव्ये आहण मूतय 
(अथवा पुद गल) द्रव्याचं्या पयायातंील (परमाणु इ. प्रमाणे) जे इंहद्रयाचं्या ग्रिणशक्तीच्या पलीकडील 
आिेत, आहण [अणधकार १ : गार्था : ५४ 

काल ककवा अण ुइ. द्रव्यदृष्ट्ट्ा प्रच्छन्न, न हदसणारे, गुप्त आिेत. अलोक, आकाश इ. प्रदेश क्षेत्रदृष्ट्ट्ा प्रच्छन्न आिेत, वतयमानकालात 
नसणारे जे ‘अ-सापं्रहतक’ पयाय आिेत ‘काल-प्रच्छन्न’ आहण स्थूल पयायाचं्या आतील ‘अततलीन’ सूक्ष्म पयाय, परमात्म्याच्या हसद्धरूपािे जे शुद्ध 
व्यंजन पयाय आिेत ते ‘भाव पयाय’ आिेत.] (द्रव्य, के्षत्र, काल आहण भाव या दृष्टीनी१) गुप्त असलेल्या सवय पदाथांिे—
त्या त्या द्रव्यातंगयत ककवा परद्रव्यातंगयत असलेले-सवय कािी जाणते, ते प्रत्यक्ष ज्ञान िोय [अणधकार १ : गार्था : 
५४.२  

 
ज्ञानाहधकारात प्रत्यक्ष ज्ञानािे पूवी वणयन आलेले असता येथे पुनरुक्ती करण्यािे कारण िे पूवी वणयन केलेले अतींहद्रय ज्ञान सुखस्वरूप 

आिे िे दाखवनू ते उपादेय आिे व अतीस्तद्रय सुखािे कारण आिे िे स्पष्ट करणे.   —जयसेन.].  
 

जीिो सर् ंअमुत्तो मुणत्तगदो तेि मुणत्तिा मुत्त ं। 
ओगेस्ण्हत्ता जोग्गं जािणद िा तण्ि जािाणद ॥५५॥ 
 
जीिाः स्िर्ममूत्तो मूर्ततगतस्तेन मूतेन मूतयम् । 
अिगृह्य र्ोग्र् ंजानाणत िा तन्न जानाणत ॥५५॥ 
 
फासो रसो र् गंधो िण्िो सद्दो र् पुग्गिंा होंणत । 
अक्खािं ते अक्खा जुगिं ते िेि गेण्हंणत ॥५६॥ 
 
स्पशो रसश्च गन्धो िियाः शब्दश्च पुद् गिंा र्िस्न्त । 
अक्षािा ंतान्र्क्षाणि रु्गपत्तानै्नि गृहूिस्न्त ॥५६॥ 

 
५५. [इंहद्रयसौख्याला साधनीभतू िोणारे इहंद्रयज्ञान त्याज्य आिे:] 

 
जीव अथवा आत्मद्रव्य िे स्वभावतःि (स्पशय, रस, गंध, वणयरहित असलेले) अमूतय आिे. पण तो 

(अनाहद कमयबधंाच्या पहरणामामुळे पंिेहद्रयात्मक शरीर असलेला) मूतय झाला आिे. तो (त्या मूतय 
शरीरातील) मूतय इहंद्रयािें योगे इहंद्रयग्राह्य स्थूल (स्पशाहदरूप) वस्तंूना अवग्रि, ईिा, इ. ज्ञान प्राप्त 
िोणाऱ्या मागाने ग्रिण करून जाणतो (पण िे त्याच्या पूवय कमांिा क्षयोपशम प्रभावी-तीव्र-झाला तर शक्य 
िोत. पण जर कमांिा क्षयोपशम मंद झाला तर) तो ते मतूय ज्ञान जाणूिी शकत नािी. 
 

५६. (पाि) ज्ञानेंहद्रयािें स्पशय, रस, गंध, रूप आहण शब्द असे (पाि) हवषय पुद गलमय 
आिेत.[अणधकार १ : गार्था ५६ स्पशय-रस-गतध-वणय-वततः पुद् गिंाः । तसू. ५.२३.] (िी ज्ञानेंहद्रये आपापले पाि हवषय 
जाणतात) पण िी इहंद्रये त्या (पाि) हवषयानंा एकसमयावच्छेदेकरून ग्रिण करीत (करू शकत) 
नािीत.[जैन मते जेव्िा एका इंहद्रयािे कायय िालू असते तेव्िा दुसऱ्या इंहद्रयािे ग्रिण कायय बंद असते; कारण अंतरंगातील ‘क्षर्ोपशाम’ नामक 
जी ज्ञानकारक शक्ती आिे ती ‘कावळ्यािे एकि बबुुळ दोतिी डोळ्यात हफरते * तशी’ ‘क्रम-प्रवृत्तीिी’ –एका वेळेला एकि काम करणारी आिे. 
फक्त केवलज्ञानि सवय पदाथय एकदम जाणू शकते. अमृताने ‘काकाहक्षतारकवत’ म्िणताना कावळ्याच्या दृष्टीबद्दलिी लोकािंी समजूत नोंदली 
आिे.] 
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परदव्िं ते अक्खा िेि सहािो णत्त अप्पिो र्णिदा । 
उििंदं्ध तेणह कधं पच्चक्खं अप्पिो होणद ॥५७॥ 
 
परद्रव्र् ंतान्र्क्षाणि नैि स्िर्ाि इत्र्ात्मनो र्णिताणन । 
उपिंब्धं तैाः करं्थ प्रत्र्क्षमात्मनो र्िणत ॥५७॥ 
 
जं परदो णिण्िािं तं तु परोक्खं णत र्णिदमट् ठेसु । 
जणद केििेंि िादं हिणद णह जीिेि पच्चक्खं ॥५८॥ 
 
र्त्परतो णिज्ञानं तत्त ुपरोक्षणमणत र्णितमरे्थषु । 
र्णद केििेंन ज्ञातं र्िणत णह जीिेन प्रत्र्क्षम् ॥५८॥ 

 
५७.[इंहद्रयज्ञान िे ‘प्रत्यक्ष’ असू शकत नािी.] 
 
आत्म्यािा (हवशुद्धज्ञानदशयन असणारा) िैततयमय स्वभाव इंहद्रयामंध्ये असत नािी; म्िणून त्या 

स्पशेंहद्रयाहद इंहद्रयानंा पर-द्रव्य अथवा पुद गलद्रव्य म्िटलेले आिे. त्या (जड द्रव्येंहद्रया)ं कडून उपलब्ध 
िोणारे (जाणले जाणारे) पदाथय आत्म्याला ‘प्रत्यक्ष’ कसे िोतील?[कधीि िोणार नािीत  

[अणधकार १ : गार्था ५७ : 
जड पुद गलमय इंहद्रयाचं्या द्वारा िोणारे ज्ञान असे इंहद्रयाधीन म्िणजे पराधीन असल्यामुळे परोक्ष आिे. अशा ज्ञानाला 

‘प्रत्यक्ष’ ज्ञान म्िणता येणार नािी.]]. 
 

५८. [परोक्ष व प्रत्यक्ष ज्ञानाचं्या व्याख्या] जे जे्ञय पदाथाहवषयीिे ज्ञान परक्यािे (मन, इंहद्रये, 
परोपदेश इ.) द्वारा ककवा मदतीने उत्पन्न िोते त्याला ‘परोक्ष’ असे म्िटले आिे. जर ते ज्ञान कोणत्यािी 
परक्या माध्यमाच्या मदतीहशवाय आपोआपि जीवाला झाले तर त्याला प्रत्यक्ष म्िणतात.१ 
 

जादं सर् ंसमत्त ंिािमिंतत्त्र्थणित्र्थडं णिमिंं । 
रणहर् ंतु ओग्गहाणदलह सुहं णत एगंणतर् ंर्णिर् ं॥५९॥ 
 
जातं स्िर् ंसमस्तं ज्ञानमनन्तारं्थ-णिस्तृतं णिमिंम् । 
रणहतं तु अिग्राहाणदणर्ाः सुखणमणत ऐकास्न्तकं र्णितम् ॥५९॥ 
 
जं केििंं णत िािं तं सोक्खं, पणरिमं च सो चेि । 
खेदो तस्स ि र्णिदो, जम्हा घादी खर् ंजादा ॥६०॥ 
 
र्त्केििंणमणत ज्ञानं तत् सौख्र्,ं पणरिामश्च स चैि । 
खेदस्तस्र् न र्णितो, र्स्माद् घातीणन क्षर् ंर्ाताणन ॥६०॥  
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५९. जे आपोआप उत्पन्न िोते, पहरपूणय आिे, अनंत पदाथात हवस्तारलेले आिे, (संशयाहद) 
मलरहित आिे, अवग्रि, ईिा इ. ज्ञान हमळहवण्याच्या पायऱ्या (त्यािंी या केवल ज्ञानाला आवश्यकता 
नसल्याने त्या) नसलेले ते केवलज्ञान हनहित सुख आिे  

[अणधकार १ : गार्था : ५९-६० 
 
१. अज्ञान िे ज्ञानावरणीयाहद कमांिा पहरपाक व दुःखािे कारण आिे. जेव्िा त्या कमांिा नाश िोतो त्यावेळी आत्म्यािे अनंत ज्ञान, 

अनंतसुख इ. अनंतितुष्टय प्रकट िोते. केवलज्ञान िेि अनंतसुखािे कारण आिे नव्िे हनहितपणे अनंतसुख आिे असे त्यामुळे म्िटले आिे. 
 -अमृत िंद्र टीकेिा साराशं.] असे सवयज्ञाने म्िटले आिे. 
 

६०. ज्याला ‘केवल’ अशी सजं्ञा आिे, ते ज्ञानि सुख आिे. सुख-रूपता िा केवल-ज्ञानािा पहरणाम 
आिे. (दुःख िे ‘घाती’ कमापासून िोते. पण केवलज्ञानी िोण्यापूवी) ज्ञानावरण-मोिनीय इ. घाती कमे [ 

घाती कमे :—प्रसा. १.१ वरील टीप पािा.] क्षयाप्रत गेलेली असतात. (घाती कमांिा क्षय झालेला असतो.) त्यामुळे 
केवलीला खेद ककवा दुःख िोत नािी, [केवलज्ञानामुळे केवलीला सवय वस्तंूिे सवांगीण ज्ञान झाल्यामुळे खेद िोत असेल िी कल्पना 
मुळाति िूक आिे िे सागंताना जयसेनाने पुढील कारणे हदली आिेत : 
 

सवयकमयक्षय झाल्यावर केवलज्ञान िोते. पण त्यािबरोबर कमयक्षयामुळे आत्म्याला आपले अनंत शहक्तितुष्टय प्राप्त िोते. त्यापैकी 
केवलीच्या हठकाणी अनंतवीयय असल्यामुळे खेद उद भव ूशकत नािी. तसेि आत्म्याच्या मलू अंगभतू अनंतसुखस्वरूपामुळे त्याला खेदािी बाधा िोत 
नािी. 

साराशं : आत्म्याच्या स्वभावािा घात (अडथळा) झाला की दुःख िोते. िा घात कमामुळे िोतो. िी घाती कमे नािीशी 
झाली की आत्म्याच्या अनंतज्ञान, अनंतदशयन यािेंअडथळे निीसे िोतात. केवलज्ञान झाले की आत्म्यािे स्वाभाहवक अनंतज्ञान व 
अनंत दशयन घातरहित झाल्यामुळे केवलज्ञान िेि सौख्य असते. “केििंमेि सौख्र्णमत्र्िंं प्रपंचेन" 

—अमृत.] असे सवयज्ञ हजनाने म्िटले आिे (र्णिदो) 
 
अणधकार १ : गार्था : ५८-चािूं 
 

१.र्त्पुनरन्ताःकरिणमस्न्द्रर्ं परोपदेशमुिंस्ब्धससं्कारमािंोकाणदकं िा समस्तमणप परद्रव्र्मनपेक्षात्मस्िर्ािमेिैकं कारित्िेनोपादार् 
सियद्रव्र्-पर्ार्-जातमेकपद एिाणर्व्र्ाप्र् प्रितयमानं पणरच्िेदनं तत् केििंादेिात्मनाः संरू्तत्त्िात् प्रत्र्क्षणमत्र्ािंक्षते ।  —अमृत. 
 िे प्रत्यक्ष ज्ञान आस्त्मक सिज सैख्यािे साधन आिे िा अहभप्राय. 
 

िािं अत्रं्थतगर्ं, िंोर्ािंोएसु णित्र्थडा णदट् ठी। 
िट् ठमणिट् ठं सव्िं इट् ठं पुि जं णह तं िंदं्ध ॥६१॥ 
 
ज्ञानमर्थान्तगंतं, िंोकािंोकेषु णिस्तृता द्दणिाः । 
निमणनिं सियणमि ंपुनर्यणद्ध तल्लब्धम् ॥६१॥ 

 
६१. [केवल ज्ञान सुखस्वरूप आिे िे या गाथेत हसद्ध केले आिे] केवलज्ञान जे्ञयपदाथांच्या 

अंतापयंत गेलेले असते (सवय जे्ञय पदाथांच्या सवांगािी संपूणय माहिती िोते). त्यािप्रमाणे केवलदशयनािी 
दृष्टी लोक व अलोक व्यापते (केवलदशयनाच्या कके्षत लोक व अलोक येतात). सवय अहनष्ट अथवा दुःख 
कारण िोणारे अज्ञान नष्ट झालेले असते, आहण सुखस्वरूप इष्ट असणारे जे ज्ञान त्यािी प्राप्ती झालेली 
असते (यावरून केवलीिे ज्ञान िेि सुख असते—जयसेन.)  
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िो सद्दहंणत सोक्खं सुहेसु परमं णत णिगदघादीिं । 
सुणिदूि ते ‘अर्व्िा’, ‘र्व्िा’ िा तं पणडच्िंणत  
[अणधकार १ : गार्था : ६२ 
 
हे जैनांचे श्रदे्धर् मत (dogma) आहे. अमृत. म्हितो : 
 
केिणिंना ं तु र्गिता ं प्रक्षीि-घाणतकमयिां स्िर्ािप्रणतघातार्ािादनाकुिंत्िाच्च र्र्थोणदतस्र् हेतोिंयक्षिस्र् च सद् र्ािात् 

पारमार्तर्थकसुखणमणत श्रदे्धर्म् । 

पूिीच्र्ा ५९-६१ र्ा गार्थांत ही चचा झािंी आहे.] ॥६२॥ 
 
न श्रद्दधणत सौख्र् ंसुखेषु परमणमणत णिगत-घातीनाम्  
श्रुत्िा ते ‘अर्व्र्ा’, ‘र्व्र्ा’ िा तत्प्रतीच्िस्न्त ॥६२॥ 
 
मिुर्ासुरामलरदा अणहद् दुदा इणंदरे्लह सहजेलह । 
असहंता तं दुक्खं रमंणत णिसएसु रम्मेसु ॥६३॥ 
 
मनुजासुरामरेन्द्रा अणर्दु्रता इस्न्द्रर्ाैः सहजैाः । 
असहमाना स्िद् दुाःखं रमन्ते णिषरे्षु रम्रे्षु ॥६३॥ 

 
६३. ‘ज्याचं्या घाहत-कमांिा नाश झाला आिे अशा केवलज्ञानी पुरुषाला सवय सुखामंध्ये अत्यंत श्रषे्ठ 

असलेले (अतींहद्रय) सुख हमळते’ िे ऐकून (त्यावर) जे श्रद्धा ठेवत नािीत ते ‘अभव्य [‘अभव्य’ मोक्षाला अपात्र 
असतात. ‘भव्य’ पात्र असतात.  तसू. २.७, ८.६ वरील सवाथयहसहद्ध.]’- (सम्यक्त्वािा पहरणाम न झालेले, मोक्षसुखाच्या 
अमृतपानाला वहंित झालेले-अमृत.) िोत. आहण केवलीला अतींहद्रय सुख िोते यावर जे हवश्वास ठेवतात ते 
‘भव्य’२ (ककवा सम्यक्त्वािा सुपहरणाम झालेले) िोत. 
 

६२.[परोक्ष-ज्ञातयानंा अपारमार्धथक असलेले इहंद्रयाधीन सुख हमळते]. स्वाभाहवक (व्याहधरूप) 
इंहद्रयानंी पीडले गेलेले मनुष्ट्य, असुर व देव यािें राजे सुद्धा ते (इंहद्रयजहनत) दुःख सिन करण्यास 
असमथय असल्यामुळे रम्य (अशा भासणाऱ्या इहंद्रयजहनत) हवषयसुखात रमतात. 
 

जेलस णिसरे्सु रदी तेलस दुक्खं णिर्ाि सब्र्ािं । 
जइ तं ि णह सब्र्ािं िािारो िस्त्र्थ णिसर्त्रं्थ ॥६४॥ 
 
रे्षा ंणिषरे्षु रणतस्तेषा ंदुाःखं णिजानीणह स्िार्ािम् । 
र्णद तन्नणह स्िर्ािो व्र्ापारो नास्स्त णिषर्ार्थयम् ॥६४॥ 
 
पप्पा इट् ठे णिसरे् फासेलह समस्स्सदे सहािेि । 
पणरिममािो अप्पा सर्मेि सुहं ि हिणद देहो ॥६५॥ 
 
प्राप्रे्िान् णिषर्ान् स्पशैाः समाणश्रतान् स्िर्ािेन । 
पणरिममान आत्मा स्िर्मेि सुखं न र्िणत देहाः ॥६५॥ 
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एगंतेि णह देहो सुहं ि देणहस्स कुिणद सग्गे िा । 
णिसर्-िसेि दु सोक्खं दुक्खं िा हिणद सर्मादा ॥६६॥ 
 
एकान्तेन णह देहाः सुखं न देणहनाः करोणत स्िगे िा । 
णिषर्िशेन तु सौख्र् ंदुाःखं िा र्िणत स्िर्मात्मा ॥६६॥ 

 
६४. ज्या जीवानंा इंहद्रय-हवषयामंध्ये आवड (पे्रम) आिे त्यािें (इंहद्रयजतय) दुःख स्वाभाहवक असते 

िे जाण. कारण ते जर इंहद्रयजतय दुःख खात्रीपूवयक स्वाभाहवक हनमाण झाले नािी, तर हवषय सेवनाकडे 
इंहद्रयािंी प्रवृहत्त सुद्धा झाली नसती. 

 
६५. [मुक्त जीवानंा शरीर नसले तरी सुख हमळते यावरून शरीर िे सुखािे कारण नािी]. 

स्पशयनाहद पाि ज्ञानेंहद्रयावंर अवलंबून असणारी इष्ट भोग-हवषयािंी प्राप्ती झाल्यानंतर अशुद्ध ज्ञान व दशयन 
या स्वभावामुंळे पहरणमन करणारा आत्मा स्वतःि इहंद्रय-सुखरूप करणारा िोतो. शरीर िे सुखरूप नािी. 
(कमांनी व्यापलेल्या ससंारी जीवानंा जे इहंद्रय सुख हमळते त्यािे उपादान-कारण शरीर नसून जीव-आत्मा 
आिे िा भावाथय). 
 

६६. सवय तऱ्िेने (बाजंूनी) हविार करता स्वगात सुद्धा देि िा आत्म्याला सुखी करत नािी (सुख 
देत नािी  

[अणधकार १ : गार्था : ६६ 
 
 सवय गतीत स्वगय-गती सुखािी. कारण तेथे जीवाला सुखोपभोगक्षम असे उत्कृष्ट वैहक्रयक शरीर असते. पण ते शरीर सुखािे 

कारण नसून हवषयाधीन झालेला जीव पहरणमन िोऊन स्वतः सुखस्वरूप ककवा दुःखरूप िोतो. 
—अमृत., जयसेन (टीका-साराशं).]). िे हनहित. हवषयाच्या आधीन िोऊन आत्मा आपण िोऊनि सुख-

रूप अथवा दुःख-रूप िोतो. 
 

णतणमरहरा जइ णदट् ठी जिस्स दीिेि िस्त्र्थ कार्व्िं । 
तह सोक्खं सर्मादा, णिसर्ा लक तत्र्थ कुव्िंणत ॥६७॥ 
 
णतणमरहरा र्णद दृणिजयनस्र् दीपेन नास्स्त कतयव्र्म् । 
तर्था सौख्र् ंस्िर्मात्मा, णिषर्ााः लक तत्र कुियस्न्त ॥६७॥ 
 
सर्मेि जहाणदच्चो तेजो उण्हो र् देिदा िर्णस । 
णसद्धो णि तहा िािं सुहं च िंोगे तहा देिो ॥६८॥  
 
स्िर्मेि र्र्थाणदत्र्स्तेज (:) उष्िश्च देिता नर्णस । 
णसद्धोऽणप तर्था ज्ञानं सुखंच िंोके तर्था देिाः ॥६८॥ [अमृतचंद्राचे मते रे्रे्थ ‘आनंद-प्रपंच’ संपिंा. 

हेमराज पाडें मते रे्रे्थ ‘अतींलद्रर्-सुखाणधकार’ पूिय झािंा] 
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६७. जर माणसािी दृष्टीि अधंःकारािे हनवारण करणारी असती तर हदव्यािे कािी काययि राहिले 
नसते (त्याप्रमाणे) जीव िा स्वय-ंस्वतःि-सुख-रूप आिे. (सुखप्राप्तीसाठी) या हठकाणी (इंहद्रयािें) हवषय 
काय करतात (करू शकतात?) [कािीि नािी]. 
 

६८. ज्याप्रमाणे आकाशातील सूयय-स्वयहंसद्ध (इतर कोणत्यािी कारणावर अवलंबनू न रािता ‘स्व-
पर-प्रकाश-रूप’) तेज आिे, उष्ट्णता आिे आहण (अज्ञानी लोकािंी-जयसेन) देवता आिे, त्याप्रमाणे या 
जगात शुद्धात्मा हसद्ध ज्ञानस्वरूप आिे, सुखस्वरूप आिे आहण देव अथवा पूज्य आिे. त्यामुळे मुक्तात्म्यानंा 
सुखसाधनािंा आभास असणाऱ्या हवषयािें प्रयोजन-आवश्यकता-नसते. 

 
तेजो णदट् ठी िािं इड् ढी सोक्खं तहेि ईसणरर् ं। 
णतहुिि-पहाि-दइर् ंमाहप्पं जस्स सो अणरहो ॥६८.३*॥ 
 
तेजो दृणिज्ञानमृणद्धाः सौख्र् ंतरै्थि ऐश्वर्यम् । 
णत्ररु्िन-प्रधान-दैिं माहात्म्र् ंर्स्र् सोऽहयत् 
[अणधकार १ : गार्था : ३.४ 
 

ही गार्था अमृतांचे सणंहतेत नसून फक्त जर्सेनाचे सणंहतेत आहे. णतची ससं्कृत िार्ा अनुिादकाची.] ॥६८.३*॥ 
 
तं गुिदो अणधगदरं अणिस्च्िदं मिुि-देिपणदर्ािं । 
अपुिब्र्ाि-णिबदं्ध पिमाणम पुिो पुिो णसदं्ध ॥६८.४*॥ [अमृत.चे सणंहतेत नसिेंिंी पि जर्सेनाचे 

पोर्थीत असिेंिंी गार्था. णतची ससं्कृत िार्ा अनुिादकाची. 
जर्सेन मते रे्र्थ ‘शुद्धोपर्ोग अणधकार’ सपंिंा.] 

 
तं गुितोऽणधकतरमणिस्च्ितं मनुज-देि-पणतर्ािम् । 
अपुनर्ाि-णनबदं्ध प्रिमाणम पुनाः पुनाः णसद्धम् ॥६८.४*॥ 

 
६८.३* प्रभामंडल (तेज), केवलदशयन (णदट् ठी), केवलज्ञान (िािं), (समवसरणाहद लक्षण) 

हसहद्ध-सामथ्यय, (अव्याबाध असे) अनंत सुख, (हत्रभवुनाहधपती इंद्राहद ज्यािी सेवा करतात असे) ऐश्वयय, 
हत्रभवूनातील प्रधान असे इदं्राहद देव यािें वल्लभत्व (दइिं-दैिम्) असे ज्यािे मािात्म्य आिे, तोि अियत 
िोय. 
 

६८.४* (अव्याबाध-अनतत-सुखादी) गुणामुंळे ज्यािे गुण अहधकतर आिेत, (अियत अवस्थेत राजे, 
देवेंद्र इ. येऊन समवसरणात त्याला नमस्कार करून अियतािें प्रभतु्व मातय करीत तसा अहतक्रातं असे) 
मनुष्ट्य व देव यािें अहधकारी ज्यानंा मानतात अशी पदवी असलेला, आहण ज्याला पनुजयतमािे बधंन नािी, 
अशा हसद्धाला मी वारंवार नमस्कार करतो. 

 
देिद-जणद-गुरु -पूजासु चेि दािस्म्म िा सुसीिेंसु । 
उििासाणदसु रत्तो सुहोिओगप्पगो  
[अणधकार १ : गार्था : ६९, ७१ 
 उपर्ोग-मागीिं १.११ गारे्थिरीिं टीप पाहा.] अप्पा ॥६९॥ 
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देिता-र्णत- गुरु-पूजासु चैि दाने िा सुशीिेंषु । 
उपिासाणदषु रक्ताः शुर्ोपर्ोगात्मक आत्मा ॥६९॥ 
 
जत्तो सुहेि आदा णतणरर्ो िा मािुसो ि देिो िा । 
रू्दो तािणद कािंं िंहणद सुहं इणंदर् ंणिणिहं ॥७०॥ 
 
रु्क्ताः शुरे्न आत्मा णतर्यग्िा मानुषो िा देिो िा । 
रू्तस्ताित्कािंं िंर्ते सुखमैस्न्द्रर् ंणिणिधम् ॥७०॥ 
 
सोक्खं सहािणसदं्ध िस्त्र्थ सुरािं णप णसद्धमुिदेसे । 
ते देह-िेदिट्टा रमंणत णिसएसु रम्मेसु ॥७१॥ 
 
सौख्र् ंस्िर्ािणसदं्ध नास्स्त सुरािामणप णसद्धमुपदेशे । 
ते देहिेदनाता रमन्ते णिषरे्षु रम्रे्षु ॥७१॥ 

 
६९. जो आत्मा देवता, यती व गुरु याचं्या पूजेमध्ये त्यािप्रमाणे (आिारादी ितुर्धवध) दानातं अथवा 

(गुणव्रतादी) शीलव्रतातं आहण उपवासामध्ये हनहितपणे रममाण िोतो तो आत्म शुभोपयोगी अथवा 
शुभपहरणाम असलेला आिे. 

 
७०. शुभ अशा उपयोगाने युक्त असा आत्मा हतययग्योनी, मनुष्ट्ययोनी अथवा देवयोनीमध्ये (उत्तम 

प्रतीिा जतम लाभनू, हजतका काल त्या त्या योनीिा आयुदाय ककवा स्स्थती असेल) हततका काल 
हनरहनराळ्या प्रकारािंी इंहद्रयजहनत सुखे हमळवतो. 

 
[वास्तहवक यथाथय दृष्टीने इंहद्रयजहनत सुख, सुख नसून दुःखि आिे.] 

 
७१. देवानंासुद्धा (आत्म्याच्या) हनजस्वभावापासून हनमाण िोणारे (अतींहद्रय) सुख हमळत नािी 

असे हजनेंद्राने श्रेष्ठ अशा आगमात हसद्ध केले आिे. कारण ते देव (पंिेंहद्रयस्वरूपी) देिाच्या वदेनामुंळे आतय 
िोऊन [पंिेंहद्रयात्मक शरीररूपी जे हपशाच्च त्यामुळे परवश िोऊन (कडेलोट करण्याच्या) कड्यासारख्या असणाऱ्या रमणीय हवषयावर उडी 

घेतात. —अमृत.] रमणीय इहंद्रय हवषयामध्ये रमतात. 
 

िर-िारर्-णतणरर्-सुरा र्जंणत जणद देहसंर्िं दुक्खं । 
णकह सो सुहो ि असुहो उिओगो हिणद जीिािं ॥७२॥ 
 
नर-नारक-णतर्यक् सुरा र्जस्न्त र्णद देहसंर्िं दुाःखम्। 
करं्थ स शुर्ो िाऽशुर् उपर्ोगो र्िणत जीिानाम् ॥७२॥ 
 
कुणिंसाउह-चक्कधरा सुहोिओगप्पगेलह र्ोगेलह । 
देहादीिं णिलद्ध करेंती सुणहदा इिाणर्रदा ॥७३॥ 
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कुणिंशारु्ध-चक्रधरााः शुर्ोपर्ोगात्मकैाः र्ोगैाः । 
देहादीना ंिृर्तद्ध कुियस्न्त सुणखता इिाणर्रतााः ॥७३॥ 
 
जणद संणत णह पुण्िाणि र् पणरिाम-समुब्र्िाणि णिणिहाणि । 
जिर्णंत णिसर्तण्हं१ जीिािं देिदंतािं२ ॥७४॥ 
 
र्णद सस्न्त णह पुण्र्ाणन च पणरिाम-समुद् र्िाणन णिणिधाणन । 
जनर्स्न्त णिषर्तृष्िा ंजीिाना ंदेितान्तानाम् ॥७४॥ 
 

७२. [पारमार्धथक दृष्टीने हविार करता शुभोपयोग आहण अशुभोपयोग या दोतिींमध्ये फरक नािी.] 
 

ज्याअथी मनुष्ट्य, नरकातील प्राणी, हतययग्योनीतील प्राणी व देव (या िारी गतीतील जीव) 
शरीरापासून उत्पन्न िोणारे दुःख भोगतात, त्याअथी जीवािंा तो उपयोग (िैततयरूपी पहरणाम) शुभ आिे 
ककवा अशुभ आिे असे कसे िोईल? (शुभ पहरणाम काय ककवा अशुभ पहरणाम काय दोतिोंमध्ये आस्त्मक 
अतींहद्रय सुख नसते. अथात त्यामुळे दोतिींमध्ये दुःखि आिे म्िणून परमाथयदृष्ट्ट्ा शुभ व अशुभ उपयोग 
सारखेि). 
 

७३. वज्रायुध इदं्र, िक्रवती राजे शुभ ‘उपयोगा’मुळे उत्पन्न झालेल्या भोगानंी आपल्या देिादी 
इंहद्रयािंी वृद्धी (पृष्टी) करताना सुखी आिेत असे भासतात. (सुणखता इि प्रणतर्ासन्ते-अमृत) [परंतु 
वस्तुतः ते सुखी नसतात-जयसेन]. 
 

७४. जरी हनरहनराळ्या प्रकारिी पुण्ये शुभोपयोगरूप पहरणामापंासून उत्पन्न िोतात िे हनहित 
असले, तरी स्वगात वास करणाऱ्या देवापंयंत असलेल्या सवय संसारी जीवामंध्ये हवषयाबंद्दलिी तीव्र 
अहभलाषा (णिसर्-तण्हं) हनमाण करतात. 
 

ते पुि उणदण्ि-तण्हा दुणहदा तण्हालह णिसर्-सोक्खाणि । 
इच्िंणत अनुर्िंणत र् आमरिं दुक्ख-संतत्ता ॥७५॥ 
 
ते पुनरूदीिय-तृष्िा (:) दुाःणखतास्तृष्िाणर्र्तिषर्सौख्र्ाणन । 
इच्िन्त्र्नुर्िस्न्त चं आमरिं दुाःख-सन्तिााः ॥७५॥ 
 
सपरं बाधासणहतं णिस्च्िण्िं बंधकारिं णिसमं१ । 
जं इणंदरे्लह िंदं्ध तं सोक्खं दुक्खमेि तहा ॥७६॥ 
 
सपरं बाधासणहतं णिस्च्िनं्न बन्धकारिं णिषमम्। 
र्णदस्न्द्रर्िैंय ब्धं तत्सौंख्र् ंदुाःखमेि तर्था ॥७६॥ 
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७५. [पुण्य िे सुखाभास असलेल्या दुःखािे साधन आिे] हशवाय पुनः ज्यािंी तृष्ट्णा (न शमता) 
हनमाण झाली आिे असे, तीव्र अहभलाषेने (तृष्ट्णेने) ज्यानंा दुःख (पीडा) हनमाण झाली आिे असे, दुःखाने 
संतप्त झालेले, जीव मरेपयंत (हवषयािंी) इच्छा करतात व भोग भोगतात.२ 
 

७६.[पणु्यजहनत इहंद्रय-सौख्य अनेक प्रकारे दुःखरूप असते.] जे आपल्या इहंद्रयामंाफय त सुख 
आपल्याला लाभते ते पराधीन-परापेक्ष-असते; (क्षुधा, तृषा इ.) बाधानंी युक्त असते; त्यािा हवनाश िोतो; ते 
कमयबंधािे कारण ठरते, व ज्यािी िानी-वृद्धी िोते असे हवषम१ असते. त्यामुळे ते सैख्य दुःखासारखेि 
असते. 
 
अणधकार १ : गार्था ७४ 
 
 १. जेथे तृष्ट्णा असते तेथे दुःख ठरलेलेि आिे. ज्याप्रमाणे रक्त हबघडलेले असेल तोपयंति जळू ते रक्त हपते, त्याप्रमाणे तृष्ट्णा असते 
तोपयंति हवषयाकंडे प्रवृत्ती िोते. पुण्याईमुळे हवषयतृष्ट्णा वाढत असल्यामुळे, पुण्य दुःखकारक ठरते. पाप-पुण्य-रहित असलेल्या परमात्म्याला 
तृष्ट्णेिे मािेरघर असणारे पुण्य िे हवपरीत असते. 
 

२. देवताततानाम्-देवगती ज्या ससंारी जीवािें (यादीत) शवेटी येते त्या—नारक, हतययग्योनी, मनुष्ट्य व देव िी ससंारी जीवाचं्या गतींिी 
यादी आिे. पािा. तसू. ८.१०. 
 
अणधकार १ : गार्था ७५. 
 

१. जयसेनािा अतवय मला अहधक िागंला वाटतो: ज्यािंी तृष्ट्णा पुनः उद भवली आिे असे तृष्ट्णेने दुःहखत झालेले जीव हवषयसौख्यािी 
इच्छा करतात व त्यािंा उपभोगिी घेतात व असे करीत मरेपरं्त दुाःखानंी संति राहतात. 
 
अणधकार १ : गार्था ७६ 
 

१. हव-शमम्-ज्यामध्ये परमोपशम, शातंी, तृप्ती नािी असे—जयसेन. 
 

ि णह मण्िणद जो एिं िस्त्र्थ णिसेसोणत्त पुण्र्-पािािं । 
लहडणद घोरमपारं संसारं मोह-संिण्िो ॥७७॥ 
 
न णह मन्र्ते र् एिं नास्स्त णिशेष इणत पुण्र्पापर्ोाः । 
णहण्डणत घोरमपारं संसारं मोह-संिन्नाः ॥७७॥ 
 
एिं णिणददत्र्थो जो दव्िेसु ि रागमेणद दोसं िा । 
उिओग-णिसुद्धो सो खिेणद देहुब्र्िं दुक्खं ॥७८॥ 
 
एिं णिणदतार्थो र्ो द्रव्रे्षु न रागमेणत दे्वष ंिा । 
उपर्ोग-णिशुद्धाः साः क्षपर्णत देहोद् र्िं दुाःखम् ॥७८॥ 
 
चत्ता पािारंरं् समुणठ्ठदो िा सुहस्म्म चणरर्स्म्ह । 
ि जहणद जणद मोहादी ि िंहणद सो अप्पगं सुदं्ध ॥७९॥ 
 
त्र्क्त्िा पापारम्रं् समुस्त्र्थतो िा शुरे् चणरते्र । 
न जहाणत र्णद मोहादीन् न िंर्ते स आत्मकं शुद्धम् ॥७९॥ 
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७७. जो पुण्य व पाप यातं फरक-भेद-नािी असे वर वर्धणल्याप्रमाणे हनियपूवयक मानत नािी, तो 
मोिात गुरफटून (मोिाने आच्छाहदत िोऊन), या घोर व (ज्याला अंत-पारावार-नािी अशा) अपार 
संसारात ्रममण करतो. 

 
७८. अशा प्रकारे पदाथांिे स्वरूप जाणणारा जो पुरुष द्रव्याबद्दल प्रीती (अथवा आसक्ती) ककवा 

दे्वषभाव याप्रत जात नािी (त्याला पे्रम ककवा दे्वष वाटत नािी), तो शुद्धोपयोगयुक्त िोऊन शरीरापासून 
उत्पन्न िोणारे दुःख नािीसे करतो (त्यािे दुःख नािीसे िोते.) 

 
७९. पापािे कारण असणाऱ्या (गृिवासादी) आरंभािंा (कमांिा) त्याग करून ककवा शुभ आिरण 

करण्यात प्रवतयलेल्या मनुष्ट्याने मोि (राग, दे्वष) इत्यादींिा जर त्याग केला नािी, तर तो मनुष्ट्य शुद्ध—
कमािा कलंक नसलेल्या—आत्म्यािा-जीवद्रव्यािा-लाभ घेऊ शकत नािी. (त्याला हनष्ट्कलंक 
अमृतत्वािा लाभ िोत नािी.) 
 
अणधकार १ : गार्था ७९ 
 

माणसाने सवय पापी हक्रयािंा त्याग करून ‘परम सामाहयक’ नामक िहरत्रािी प्रहतज्ञा घेऊन तो मोिाला पडला तर आत्मलाभ िोणार 
निी. ‘म्िणून मी मोिाच्या सैतयावर हवजय हमळहवण्यासाठी कंबर कसली आिे’ (अमृत). 
 

(अमृतचे संणहतेत नसिेंपर्ा जर्सेन प्रतीतीिं अणधक गार्था) 
ति-संजमप्पणसद्धो सुद्धो सग्गापिग्गमग्गकरो । 
अमरासुलरद-मणहदो देिो सो िंोर्-णसहरत्र्थो ॥७९*५॥ 
 
तपाः-संर्म-प्रणसद्धाः शुद्धाः स्िगापिगयमागयकराः । 
अमरासुरेंद्र-मणहतो देिाः स िंोक-णशखरस्र्थाः ॥७९*५॥ 
 
तं देि-देि-देिं जणदिर-िसहं गुरंु णतिंोर्स्स । 
पिमंणत जे मिुस्सा ते सोक्खं अक्खर् ंजंणत ॥७९*६॥ 
 
तं देि-देि-देिं र्णतिर-िृषरं् गुरंु णत्रिंोकस्र् । 
प्रिमस्न्त रे् मनुष्र्ास्ते सौख्र्मक्षर् ंर्ास्न्त ॥७९*६॥ 
 
जो जािणद अरहंतं दव्ित्त-गुित्त-पज्जर्त्तलेह । 
सो जािणद अप्पािं, मोहो खिुं जाणद तस्स िंर् ं॥८०॥ 
 
र्ो जानात्र्हयन्तं द्रव्र्त्ि-गुित्र्-पर्यर्त्िैाः । 
स जानात्र्ात्मानं, मोहाः खिुं र्ाणत तस्र् िंर्म् ॥८०॥ 

 
 ७९*५ तप व संयम यासंाठी प्रहसद्ध असलेला, शुद्ध, स्वगय व मोक्ष यािंा मागय दशयक, देव आहण 

असुर याचं्या अहधपतींकडून जो पूजला जातो तो अियत देव या सवय लोकाचं्या (हवश्वाच्या) हशखरस्थानी 
आिे. ॥५॥ 
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७९*६ (सौधमेंद्र वगैरे) जे देवािें देव आिेत त्याचं्याकडून ज्यािी आराधना िोते व जो श्रेष्ठयतींिा 
(ककवा गणधरािंा) प्रमुख आिे आहण जो तै्रलोक्याला गुरुस्थानी आिे, त्याला जे पुरुष नमस्कार करतात ते 
अक्षय सौख्याप्रत जातात. ॥६॥ 

 
८०. [मोिािे सैतयावर हवजय हमळहवण्यासाठी उपाय-अमृत.] जो पुरुष द्रव्यत्व, गुणत्व व पयायत्व 

या दृष्टींनी अियताला—वीतरागदेव हजनाला—जाणतो, तो पुरुष आत्म्याला जोणतो. आहण हनियपूवयक 
त्याच्या मोिकमािा-मोिनीय कमांिा नाश िोतो. 

 
[मोिािे सैतयावर हवजय हमळहवण्यािा िा मागय मला सापडला आिे. –अमृत.] 

अणधकार १ : गार्था : ७९.५-६ 
 

*ससं्कृत छाया प्रस्तुत अनुवादकािी. 
 

जीिो ििगद-मोहो उििंद्धो तच्चमप्पिो सम्मं । 
जहणद जणद राग-दोसे सो अप्पािं िंहणद सुदं्ध ॥८१॥ 
 
जीिो व्र्पगत-मोह उपिंब्धिासं्तत्त्िमात्मनाः सम्र्क् । 
जहाणत र्णद रागदे्वषौ स आत्मानं िंर्ते शुद्धम् ॥८१॥ 
 
सव्िे णि र् अरहंता तेि णिधािेि खणिद-कम्मंसा । 
णकच्चा तधोिदेसं णिव्िादा ते िमो तेलस ॥८२॥ 
 
सिेऽणप चाहयन्तस्तेन णिधानेन क्षणपतकमांशााः । 
कृत्िा तर्थोपदेशं णनिृयतास्ते नमस्तेभर्ाः ॥८२॥ 

 
८१. ज्यािा मोि नािीसा झाला आिे असा जीव आत्म्यािे यथाथय स्वरूप प्राप्त करता झाला आहण 

जर त्याने राग, दे्वष इ. प्रमाद यािंा जर त्याग केला तर त्या जीवाला हनमयल आत्मस्वरूपािा लाभ िोतो. 
(साराशं रागदे्वषादी प्रमादापंासून दक्ष राहिले तर आत्मतत्त्वरूपी कितामणी-रत्न लाभेल िा जागतृ 
रािाण्याबद्दल इशारा—जयसेन.) 
 

८२. त्यापूवी साहंगतलेल्या मागाने ज्यानंी (स्वतःच्या) सवय कमांिा अंशन् अंश नािीसा केला आिे, 
ते सवय अियत (तीथंकर) अशाि प्रकारिा उपदेश करून मोक्षाला गेले. त्या तीथंकरानंा माझा नमस्कार 
असो. 
 
अणधकार १: गार्था : ८० 

हजनाच्या सवय कमांिा क्षय झालेला असल्यामुळे तो शुद्ध आत्मस्वरूपासारखा असतो. त्यामुळे हजनािे शुद्ध िेतनत्व िे द्रव्य, अस्स्तत्वाहद 
सामातय गुण आहण केवलज्ञानाहद हवशषे गुण व एक समयाएवढ्या कालािे प्रमाणाने िैततयादींिे पहरणहतभेद िे पयाय आिेत. त्यासि अियताला 
जाणले पाहिजे. 

 
[अमृत-जयसेन टीकासार] . 
 

अणधकार १: गार्था : ८२ 
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खुद्द तीथंकरानंी प्रथमतः अियतािे स्वरूप, द्रव्य, गुण व पयाय यािें ज्ञान करून घेतले. नंतर त्याप्रमाणे आपल्या स्वरूपािा अनुभव 
घेऊन त्यानंी सवय कमांिा नाश केला व भव्य जीवानंा ‘िा असा मोक्षमागय आिे’ असा उपदेश केला व नंतर ते मोक्षाला गेले. 
 

जर्सेन संणहतेतीिं अणधक गार्था  
दंसिसुद्धा पुणरसा िाि-पहािा समग्ग-चणरर्त्र्था । 
पूजा-सक्कारणरहा दािस्स र् णह ते िमो तेलस ॥८२-७-॥ 
 
दशयन-शुद्धााः पुरुषा ज्ञानप्रधानााः समग्र-चणरत्र-स्र्थााः । 
पूजासत्काराहा दानस्र् च णह ते नमस्तेभर्ाः ॥८२-७*॥ 
 
दव्िाणदएसु मूढो र्ािो जीिस्स हिणद मोहो णत्त । 
खुब्र्णद तेिुच्िण्िो पप्पा रागं ि दोसं िा ॥८३॥ 
 
द्रव्र्ाणदकेषु मूढो र्ािो जीिस्र् र्िणत मोह इणत । 
कु्षभर्णत तेनािच्िन्नाः प्राप्र् रागं िा दे्वष ंिा ॥८३॥ 

 
८२.७* (तत्त्वाथावर श्रद्धा ठेवणे िे ज्यािे लक्षण आिे त्या) दशयनाने शुद्ध असलेले पुरुष (जीव) 

ज्ञानाने श्रेष्ठ (प्रधान) आहण िाहरत्रयाने पहरपूणय असतील तर त पूजा सत्काराला व दानालािी पात्र असतात. 
त्यानंा नमस्कार असो. 

 
८३. (शुद्ध) आत्मतत्त्वाच्या द्रव्य, गुण, पयाय याहवषयी जो हवपहरत, अज्ञानभाव असतो त्यालाि 

मोि असे नाव आिे. त्या दशयनमोिाने आच्छाहदत झालेला जो जीव आिे, तो रागभाव ककवा दे्वषभाव यानंा 
प्राप्त िोऊन क्षोभ पावतो. 
 
 अणधकार १ : गार्था : ७ 
 

*ससं्कृत छाया प्रस्तुत अनुवादकािी. 
मोि, राग आहण दे्वष असे मोिािेि तीन भेद आिेत. 
 
 ‘मोहो दशयनमोहो रागदे्वषद्वर् ंचाणरत्रमोहशे्चणत णत्ररू्णमको मोहाः । 

—जयसेन 
 

मोहेि ि रागेि ि दोसेि ि पणरिदस्स जीिस्स । 
जार्णद णिणिहो बंधो तम्हा ते संखिइ दव्िा ॥८४॥  
[तुिंना-णमथ्र्ादशयनाणिरणत प्रमादकषार्र्ोगा बन्धहेतिाः । 
सकषार्त्िाज्जीिाः कमयिो र्ोग्र्ान् पुग् दिंानादत्त ेस बन्धाः । 

—तसु ८. १. २ 
 
हमथ्यादशयन, अहवरहत,प्रमाद, कषाय व योग िी बंधािी कारणे (िेतू) आिेत. कषाययुक्त असल्यामुळे जीव कमांसाठी 

(कमांच्या) योग्य पुद गलानंा ग्रिण करतो तो बंध िोय (त्याला बंध म्िणतात). 
—तसू. ८. १-२.] 

 
मोहेि ि रागेि िा दे्वषेि िा पणरितस्र् जीिस्र् । 
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जार्ते णिणिधो बन्धस्तस्मात्त ेसंक्षपणर्तव्र्ााः ॥८४॥ 
 
अट् ठे अजधागहिं, करुिार्ािो  

[अणधकार १ : गार्था: ८५  
१. व्र्िहारेि ‘करुिार्ा अर्ािाः’ । 

—जर्सेन.] र् मिुणक्तणरएसु । 
णिसएसु र् प्पसंगो मोहस्सेदाणि लिंगाणि ॥८५॥ 
 
अरे्थ अर्र्थाग्रहिं, करुिार्ािश्च णतर्यङमनुजेषु । 
णिषरे्षु च प्रसग्ङो मोहस्र्तैाणन णिंङगाणन ॥८५॥ 

 
८४. (मोि िा अहनष्ट कायांिे कारण असल्यामुळे वर उल्लेखलेल्या तीन प्रकाराचं्या मोिािा नाश 

करणे आवश्यक आिे – अमृत.) मोिभावाने, रागभावाने (आसक्ती, पे्रम इ. भावाने) ककवा दे्वषभावाने 
पहरणमन झालेल्या (बहिमुयख) जीवाला अनेक प्रकारिे कमयबंध हनमाण िोतात. म्िणून त्या (अहनष्ट) मोि, 
राग व दे्वष या भावािंा (नीट) समूळ नाशा करावा१. 

 
८५. पदाथय जसे आिेत तसे-यथातथ्य-जाणता न येणे, हतययग्योनीतील प्राणी व मानव याचं्यहवषयी 

ममता भावरूपी करुणा (जयसेन : ‘करुिाऽर्ाि’ असा समास मानून, ‘करुणेिा अभाव’ असािी अथय 
करतो), (संसारातील इष्टाहनष्ट) पदाथांबद्दल अथवा हवषयाबंद्दल राग ककवा दे्वष (अमृत) िी मोिािी हितिे 
आिेत. 
 
अणधकार १ : गार्था :८४ 
 
 १. अमी अणनि कार्यकाणरिो मुमुकु्षिा मोहरागदे्वषााः  
  सम्र्ग् णनमूयिं-काषं कणषत्िा क्षपिीर्ााः । 

 
णजि-सत्र्थादो अट् ठे पच्चक्खादीलह बुज्झदो णिर्मा । 
खीर्णद मोहोिचर्ो, तम्हा सत्रं्थ समणधदव्िं ॥८६॥ 
 
णजनशास्त्रादर्थान् प्रत्र्क्षाणदणर्बुयर्धर्मानस्र् णनर्मात् । 
क्षीर्ते मोहपचर्ाः तस्मात् शासं्त्र समर्धरे्तव्र्म् ॥८६॥ 
 
दव्िाणि गुिा तेलस पज्जार्ा अट् ठसण्िर्ा र्णिर्ा । 
तेसु गुिपज्जर्ािं अप्पा दव्ि णत्त उिदेसो ॥८७॥ 
 
द्रव्र्ाणि गुिास्तेषा ंपर्ार्ा अर्थय-संज्ञर्ा र्णितााः । 
तेषु-गुि पर्ार्ािामात्मा द्रव्र्णमत्रु्पदेशाः ॥८७॥ 
 

८६. [मोिािा नाश करण्यासाठी हजनाने द्रव्य, गुण, पयाय जाणणे िा एक उपाय साहंगतला. पण ते 
द्रव्य-गुण-पयाय हजनागमािे ज्ञान झाल्याहशवाय कळणार नािीत. यासाठी हजनागमािा अभ्यास 
मोिक्षयासाठी करणे आवश्यक. आिे  
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[अणधकार १ : गार्था : ८६.८७ 
अतो णह मोहक्षपिे परमं शब्द-ब्रह्मोपासनं र्ािज्ञानाििम्र्दृढीकृत-पणरिामेन सम्र्गधीर्मानमुपार्ान्तरम् ।   

—अमृत. 
जैन-आगमाला अमृत. मध्ये अनेकदा ‘शद्ब ब्रह्म’ म्िटले आिे यात वेदाप्रमाणे आपला आगमिी ‘ शद्ब ब्रह्म’ आिे िी श्रद्धा व भावना व्यक्त 

िोते.].]  
 
प्रत्यक्ष-परोक्ष प्रमाणानंी हजनशास्त्रावरून (जैन आगमावरून) पदाथािे ज्ञान करून घेणाऱ्या 

पुरुषाच्या मोिसमूिािा हनहितपणे नाश िोते, म्िणून जैन शास्त्रािा (आगमािा) नीट (सखोल) अभ्यास 
केला पाहिजे. 

 
८७. (गुण आहण पयाय यािें आधारभतू असलेली सवय) द्रव्य, त्यािें (सिभावी) गुण आहण 

(क्रमवती) पयाय यानंा ‘अथय’ िी संज्ञा साहंगतली (हदली) आिे. त्या गुणपयायािंा आत्मा अथवा स्वभाव 
ककवा सवयस्व (ते गुणपयाय द्रव्यापेक्षा वगेळे, स्वतंत्र पृथक नसल्यामुळे  

[तेषु द्रव्र् गुि-पर्ारे्षु गुिपर्ार्ािा ंद्रव्र्ाद् अपृर्थग्र्ािाद् द्रव्र्मेिात्मा । 
—अमृत  

तुिंनााः ‘गुि-पर्यर्िद् द्रव्र्म्’। तसू. ५.३८ 
‘द्रव्र्ाश्रर् णनगुयिा गुिााः’ । तसू. ५.४१ 
‘गुि इणद दव्ि-णिहािं दव्ि-णिकारो णह पज्जिो र्णिदो’। 

—पूज्यपादाने सवाथयहसद्धीत ५.३८ वर घेतलेले अवतरण.]) द्रव्यि आिे असा (भगवान् हजनािा उपदेश आिे.) 
 

जो मोह-राग-दोसे णिहिणद उििंब्र् जोण्हमुिदेसं । 
सो सव्ि-दुक्खमोक्खं पािणद अणचरेि कािेंि ॥८८॥ 
 
र्ो मोह-राग-दे्वषान् णनहस्न्त उपिंभर् जैनमुपदेशम् । 
स सिय-दुाःख-मोकं्ष प्राप्नोत्र्णचरेि कािेंन ॥८८॥ 
 
िािप्पगमप्पािं परं च दव्ित्तिाणह-संबदं्ध। 
जािणद जणद णिच्िर्दो जो सो मोहक्खर् ंकुिणद ॥८९॥ 
 
ज्ञानात्मकमात्मानं परं च द्रव्र्त्िेनाणर्संबद्धम् । 
जानाणत र्णद णनणश्चर्तो र्ाः स मोहक्षर् ंकरोणत ॥८९॥ 
 
तम्हा णजिमग्गादो गुिेलह आदं परं च दव्िेसु । 
अणर्गच्िदु णिम्मोहं इच्िणद जणद अप्पिो अप्पा ॥९०॥ 
 
तस्माणज्जनमागाद् गुिैरात्मानं परं च द्रव्रे्षु । 
अणर्गच्ितु णनमोहणमच्िणत र्द्यात्मन आत्मा ॥९०॥ 

 
८८. वीतराग हजनािा (आत्मधमयहवषयक) उपदेश लाभल्यावर जो (पुरुष) मोि, राग व दे्वषभाव 

यािंा संपूणय नाश करतो (णि-हनतराम्, हिणद-िस्तत), तो थोड्याि कालावधीत सवय दुःखापासून मुक्त अशा 
अवस्थेत प्राप्त िोतो; (शब्दश :-अशी अवस्था हमळवतो). 
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८९. [स्व आहण पर याचं्यातील भेदज्ञान झाले असता त्या हववकेाने मोिािा क्षय िोतो.] 
 
जो पुरुष हनियपूवयक ज्ञानस्वरूप असलेल्या परमात्म्याला आपल्याशी (स्वकीय शुद्ध िैततय 

असलेल्या) द्रव्यत्वाने संयुक्त (अणह-संबदं्ध) असल्यािे जर जाणत असेल आहण (पदु गलादी अिेतन जड 
द्रव्ये आपल्या आत्मतत्त्वािून हभन्न आिेत असे) दुसऱ्यािे हभन्नत्व जाणेल तर तो आपल्या मोिािा क्षय करील 
(शब्दशः-करतो). 

 
९०. यासाठी जर जीवाला स्वतःला हनमोित्व-मोिरहित वीतरागरूपिव ेअसेल तर त्याने हजनाने 

साहंगतलेल्या मागय (आगमा) वरून (आगमािे सिाय्याने) हवशषे-गुणावंरून (सिा) द्रव्यापंैकी आत्मद्रव्य 
आहण आत्मद्रव्यावं्यहतहरक्त इतर द्रव्ये यातील फरक जाणावा. 

 
९१. जो जीव श्रमणावस्थेमध्ये (जैनी यहतधमय स्वीकारल्यावर) या सिा द्रव्याचं्या सामातय अस्स्तत्वा 

(सत्-ता) सि हवशषे गुण असतात याहवषयी-श्रद्धा बाळगत नािी तो (खरा) श्रमणि नव्िे आहण त्या 
(बाह्यवषेधारी) मुनीिे हठकाणी (शुद्धोपयोगरूपी आस्त्मक)-धमय त्याच्या हठकाणी सभंवत नािी. 

 
९२. ज्यािी दशयनमोि हनमाण करणारी दृष्टी नािीशी झाली आिे (व ज्याला सम्यग-दशयन प्राप्त झाले 

आिे), जो (जैनप्रणीत) हसद्धातंात प्रवीण (अथवा सम्यग-ज्ञानी) आिे, वीतराग-रागभावरहित-िाहरत्रात 
दक्ष आिे आहण (मोक्षलक्षण साध्य झाल्यामुळे) मिात्मा आिे, तो श्रमण स्वतःि मूर्धतमंत धमय आिे असे हवशषे 
लक्षण सागंण्यात आले आिे. 
  

सत्तासंबदे्धदे सणिसेसे जो णह िेि सामण्िे । 
सद्दहणद ि सो समिो, तत्तो धम्मो ि संर्िणद ॥९१॥ 
 
सत्ता-सम्बद्धानेतान् सणिशेषान् र्ो णह नैि श्रामण्रे् । 
श्रद्दधाणत न स श्रमिाः, ततो धमो न संर्िणत ॥९१॥ 
 
जो णिहद-मोहणदठ्टी आगमकुसिंो णिराग-चणरर्स्म्ह । 
अब्रु्ट् णठदो महप्पा धम्मो णत्त णिसेणसदो समिो ॥९२॥ 
 
र्ो णनहत-मोह-दृणिरागमकुशिंो णिरागचणरते । 
अभरु्स्त्र्थतो महात्मा धमय इणत णिशेषताः श्रमिाः ॥९२॥ 

 
अणधकर १ : गार्था ९० 
 

अमृतिे हववेिन : ‘आकाश, धमय, अधमय, काल, पुद गल िी आत्मतत्त्वापेक्षा हनराळी आिेत यािा मी हनिय करतो. नंतर ‘मी आकाश 
नािी, धमय, अधमय, काल ककवा पुद गल नािी, ककवा मी दुसरा आत्मा नािी असा मी हनिय करतो.’ 
 

येथे ‘ज्ञान तत्त्व प्रज्ञापन’ नामक प्रथम श्रतुस्कंध समाप्त झाला—अमृत. 
या श्रतुस्कंधात अमृत. ने ९२ गाथा प्रमाण मानल्या आिेत. 

 
जर्सेन संणहतेतींिं अणधक गार्था  
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जो तं णदट् ठा तुट् ठो अब्रु्ट् णठत्ता करेणद सक्कारं । 
िंदि-िमंसिाणदलह तत्तो सो धम्ममाणदर्णद ॥९२*८॥ 
 
तेि िरा ि णतणरच्िा देलि िा मािुलस गंणद पप्पा । 
णिहणिस्सणररे्लह सर्ा संपुण्िमिोरहा होंणत ॥९२*९॥ 
 
र्ो तं दृिा् िा तुिोऽभरु्त्र्थार् करोणत सत्कारम् । 
िंदन-नमंस्र्नाणदणर्स्तताः स धमयमादत्त े॥९२*८॥ 
 
तेन नरा िा णतर्यञ्चो दैिीं िा मानुषीं गलत प्राप्र् । 
णिर्िैश्वर्वाः सदा संपूिय-मनोरर्था र्िस्न्त ॥९२*९॥ 

 
जो पुरुष त्या (मुनीश्वरा) ला पािून, संतुष्ट िोत्साता, त्याला अभ्युत्थान देऊन (उठून उभे रािून 

मान देऊन) सत्कार करतो व तो वदंन-नमस्काराहद करतो त्यामुळे त्याला धमयलाभ िोतो ॥८॥ 
 
वर वर्धणलेल्या पुण्यामुळे माणसे ककवा हतययग्योनीतील जीव (पुढील जतमात) मनुष्ट्य अथवा 

देवयोनी प्राप्त करून घेतात, आहण (राज्य, रूप, लावण्य, सौभाग्य, पुत्र कलत्रादी पहरपूणय असणारे) वैभव 
आहण (सवय आजे्ञत असल्यामुळे) ऐश्वयय यानंी युक्त िोऊन संपूणय मनोरथ प्राप्त करून घेतात. 

 
"ज्ञानतत्त्वप्रहतपादक" मिाहधकार समाप्त 

—जयसेन. 
 
* संस्कृत छाया प्रस्तुत अनुवादकािी. 
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७. अणधकार दुसरा-जे्ञर्तत्त्िाणधकार 
 

तम्हा तस्स िमाइ ंणकच्चा णिच्च ंणप तम्मिो होज्ज । 
िोच्िाणम संगहादो परमि-णिणिच्िर्ाणधगमंम ॥१ *॥ 
 
तस्मात् तस्र् नमस्र्ा ंकृत्िा णनत्र्मणप तन्मनो रू्त्िा । 
िक्ष्र्ाणम संग्रहात् परमार्थय-णिणनश्चर्ाणधगमम् ॥१*॥ 

 
अत्र्थो खिुं दव्िमओ, दव्िाणि गुिप्पगाणि र्णिदाणि । 
तेलह पुिो पज्जार्ा [तुिंना ‘गुिपर्यर्िद् द्रव्र्म्’ । तसू. ५. ३८.], पज्जर्मूढा णह परसमर्ा ॥१॥ 
 
अर्थयाः खिुं द्रव्र्मर्ो, द्रव्र्ाणि गुिात्मकाणन र्णिताणन । 
तैस्तु पुनाः पर्ार्ााः, पर्यर्मूढा णह परसमर्ााः ॥१॥ 

 
१* [अणधकार २ : गार्था : १*-१, २ 

१.* िी गाथा फक्त जयसेन सहंितेत आिे. हििी ससं्कृत छाया प्रस्तुत अनुवादकािी.] (ज्याअथी सम्यक्त्वाहशवाय श्रामण्य 
संपन्न िोत नािी) त्याअथी त्या (िाहरत्रयुक्त अियता) ला नमस्कार करून, आहण हनत्य त्यािे हठकाणी मन 
ततमय करून, मी संके्षपाने [परम अथय जो (शुद्धबदैु्धकस्वभाव) परमात्मा त्यािेहवषयी संशयादीने रहित 
असलेला जो हव-हनिय तो ज्यामुळे (शकंा व इतर आठ दोषानंी रहित असा) प्राप्त िोतो त्या[परमट्ठ-
हवहणच्छयाहधगमं’ िे जयसेनकृत हववरण.]] सम्यक्त्वािे हववरण करतो. 

 
[जे्ञर्ाचे-पदार्थाचे द्रव्र्-गुि-पर्ार्ात्मकत्ि] 

 
ज्ञानहवषयभतू असणारा पदाथय िा हनहिति द्रव्यमय असतो (जे्ञय पदाथय सामातयतः वस्तू असते) 

िी द्रव्ये (अनंत-) गुणस्वरूप ककवा गुणात्मक आिेत असे म्िटले आिे. त्या द्रव्यािें गुणाचं्या योगे पहरणमन 
िोऊन पयाय िोतात (द्रव्यपयाय व गुणपयाय िे पयायातंगयत भेद आिेत) पयायाचं्या बाबतीत मूढ असलेले 
(पयायानंाि द्रव्य मानणारे) हमथ्या दृहष्ट-वाले आिेत. 
 

जे पज्जरे्सु णिरदा जीिा परसमणर्ग णत्त णिणद्दट् ठा । 
आद-सहािस्म्म णठदा, ते सग-समर्ा मुिेदव्िा ॥२॥ 
 
रे् पर्ारे्षु णनरता जीिााः परसमणर्का इणत णनर्तदिााः । 
आत्म-स्िर्ािे स्स्र्थतास्ते स्िक-समर्ा मन्तव्र्ााः ॥२॥ 
 
अपणरच्चत्त-सहािेिुप्पादव्िर्-धुित्त-संजुत्त ं। 
गुििं च सपज्जार् ंजं तं दव्िं णत िुच्चणंत ॥३॥ 
 
अपणरत्र्क्त-स्िर्ािेनोत्पादव्र्र्-धु्रित्ि-संरु्क्तम् । 
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गुििच्च सपर्ार् ंर्त्तद् -द्रव्र्णमणत बु्रिस्न्त ॥३॥ 
 

सब्र्ािो णह सहािो गुिेलह सह पज्जएलह णचत्तलेह । 
दव्िस्स सव्िकािंं उपादव्िर्-धुित्तलेह ॥४॥ 
 
सद् र्ािो णह स्िर्ािो गुिैाः सह पर्यर्णैश्चतै्राः । 
द्रव्र्स्र् सियकािंमुत्पादव्र्र्धु्रित्िैाः ॥४॥ 

 
२. जे (अज्ञानी) जीव (मनुष्ट्याहदपयायरूप असणारा तोि मी-आत्मा-असे) पयायामध्ये हनरत-

(आसक्त, लवलीन) असतात,ते दुसऱ्या संप्रदायािे-हमथ्यादृष्टीिे-असतात असे म्िटलेले आिे. परंतु 
(सम्यग दृष्टी असलेले) जे जीव आत्म्याच्या (ज्ञान-दशयनयुक्त) स्वभावात स्स्थत असतात, ते आपल्या 
समयािे (अथवा संप्रदायातील आिेत) असे जाणाव.े 
 

द्रव्र्ाचे िंक्षि 
 

३. जे स्वतःिे अस्स्तत्व (स्वभाव) न सोडता, उत्पाद (उत्पत्ती), व्यय (लोप, हवनाश) आहण ध्रौव्य 
(धु्रवत्व, कायमपणा) यानंी युक्त आिे व जे (अनंत) गुणात्मक व पयायसहित आिे त्याला "द्रव्य" असे 
म्िणतात. 
 

अस्स्तत्िाचे रे्द (प्रकार) 
 

४. [अस्स्तत्वािे प्रकार दोन (१) स्वभावास्स्तत्व (२)सादृश्यास्स्तत्व ] 
 

तुलना प्रसा. १. १० तसेि तसू. ५. ३८ तसेि : 
दव्िं सल्लक्खणिर्ं उप्पाद-व्िर्-धुित्त-संजुत्त ं। 
गुिपज्जर्ासर् ंिा जं तं र्ण्िंणत सव्िण्हू ॥ 

-पंचास्स्तकार् १० 

 
तुलना : सद् द्रव्र् िंक्षिम् ।  तसू. ५. २९ 
उत्पाद-व्र्र्-ध्रौव्र्रु्कं्त सत् ।   तसू. ५. ३० 
गुिपर्यर्िद् द्रव्र्म् ।   तसू. ५. ३८ 
 
अस्स्तत्व (सत) िे द्रव्यािे लक्षण आिे. अस्स्तत्व िे उत्पत्ती, व्यय अथवा हवनाश (आहण या दोतिी पहरस्स्थतीत कायम आधारभतू 

असणारे) ध्रौव्य यानंी युक्त असते द्रव्य िे गुण व पयाय यानंी युक्त असते. 
 

इह णिणिहिंक्खिािं िंक्खिमेगं१ सणदणत सव्िगर् ं। 
उिणदसदा खिुं धम्मं णजििर-िसहेि पण्ित्त ं॥५॥२ 
 
इह णिणिधिंक्षिाना ंिंक्षिमेकं सणदणत सियगतम् । 
उपणदशता खिुं धमं णजनिर-िृषरे्ि प्रज्ञिम् ॥५॥ 
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४. द्रव्यािा (गुणपयायस्वरूप द्रव्यािा), हनहित स्वभाव म्िणजे आपल्या (अनेक) गुणासंि व नाना 
प्रकारच्या पयायासंि आहण उत्पाद, व्यय आहण ध्रौव्य याचं्यासि (वतयमान, भतू व भहवष्ट्य या) सवय 
कालामंध्ये अस्स्तत्व असणे. [िे स्वभावास्स्तत्व आिे] 
 

५. ‘या जगात नाना प्रकारच्या लक्षणामंध्ये (स्वरूपास्स्तत्वामुळे हभन्न हभन्न असलेल्या हभन्न लक्षणी 
िेतन, अिेतन, मूतय, अमूतय पदाथांमध्ये) सवय पदाथांना समान असणारे ‘सत’ (अस्स्तत्वात असणे, सत्ता 
ककवा ‘मिासत्ता’) िे एकि लक्षण आिे’ असे आपल्या धमािा उपदेश करणाऱ्या श्रेष्ठ हजनवराने हनियपूवयक 
(खलु) साहंगतले आिे. 
 
अणधकार २ : गार्था ५ 
 १. मूळ प्रतीत ‘लक्खमणमेगं’ व छायेत ‘लक्षमणमेकं’ िा मुद्रण दोष असावा. जयसेनािा पाठ ‘लक्खणमेगं’ आिे. तो स्वीकारला आिे. 
 २. तुलना : 
 
 सत्ता सव्िपर्त्र्था सणिस्सरूिा अिंत-पज्जार्ा । 
 रं्गुप्पादधुित्ता सप्पणडिक्खा हिणद एक्का ॥ 

-पंचास्स्तकार् ८ 
 

दव्िं सहािणसदं्ध सणदणत णजिा तच्चदो समक्खादा । 
णसदं्ध तध आगमदो िेच्िणद जो सो णह पर-समओ ॥६॥ 
 
द्रव्र् ंस्िर्ािणसदं्ध सणदणत णजनास्तत्त्िताः समाख्र्ातिन्ताः । 
णसदं्ध तर्था आगमतो नेच्िणत र्ाः स णह परसमर्ाः ॥६॥ 
 
सदिणिदं सहािे दव्ि,ं दव्िस्स जो णह पणरिामो । 
अत्रे्थसु से सहािो णठणद-संर्ि-िास-संबद्धो ॥७॥ 
 
सदिस्स्र्थतं स्िर्ािे द्रव्र् ंद्रव्र्स्र् र्ो णह पणरिामाः । 
अरे्थषु स स्िर्ािाः स्स्र्थणत-संर्ि-नाश-संबद्धाः ॥७॥ 
 
ि र्िो रं्गणिहीिो, रं्गो िा िस्त्र्थ संर्ि-णिहीिो । 
उप्पादो णि र् रं्गो ि णििा धोव्िेि अत्रे्थि ॥८॥ 
 
न र्िो र्ङग-णिहीनो, र्ङगो िा नास्स्त संर्ि-णिहीनाः । 
उत्पादोऽणपच र्ङगो न णिना ध्रौव्रे्िारे्थि ॥८॥  

 
६. द्रव्य अथवा गुण-पयायरूप पदाथय (वस्तू)-दुसऱ्या कोणत्यािी िेतूवर अवलंबून न रािणारी ) 

स्वतःहसद्ध आिे व ती सत्तास्वरूप (existential सत्ता = existence) असे भगवान् हजनानंी ताहत्त्वकदृष्ट्ट्ा 
नीट साहंगतले आिे. शास्त्रा- (आगमा) वरून वर साहंगतल्याप्रमाणे हसद्ध झाले आिे. पण जो (हजन व 
आगम यािें प्रामाण्य) मानत नािी, तो हनहितपणे पर-सापं्रदाहयक-हमथ्यादृष्टीिा-आिे. 
 

७. [उत्पाद-व्यय-ध्रौव्यत्व असूनिी सत द्रव्य आिे] 
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आपल्या स्व-भावामध्ये (पहरणतीमध्ये) अवस्स्थत असलेली जी सत्तारूप वस्तू ती द्रव्य आिे. 
द्रव्याच्या गुण-पयायामंध्ये ध्रौव्य (स्स्थहत), उत्पाद (संभव), आहण व्यय (नाश) यासंि जो पहरणाम िोतो तो 
स्वभाव आिे. सारंश ‘सत’ ककवा ‘सत्ता’ उत्पाद, व्यय आहण ध्रौव्य (Permanance) यानी युक्त असते (तसू. 
५. २९, ५. ३०).    
 

८. व्यय (नाश) रहित उत्पाद (उत्पत्ती) नािी. (ज्यािी उत्पत्ती िोते त्यािा नाश अटळ असतो). 
ककवा उत्पादरहित व्यय असू शकत नािी. (उत्पत्तीि नसेल तर नाश कशािा?) आहण उत्पाद व 
त्यािप्रमाणे व्यय िे हनत्य स्स्थररूप पदाथाहशवाय िोऊ शकत नािीत. (उदािरणाथय :- मातीच्या गोळ्यािा 
जेव्िा घट िोतो तेव्िा गोळ्यािा (मृस्त्पंडािा). व्यय झाला व घटािा उत्पाद (उत्पत्ती) झाला, पण या 
उत्पाद आहण व्यय यानंा हनत्य स्स्थररूप आधारभतू द्रव्य मृहत्तका असाव ेलागते. जर मृहत्तकाि नसेल तर 
मृस्त्पंड नािी व घटिी नािी. –अमृत व जयसेन टीकासार)  
 

उप्पाद-णिणद-रं्गा णिजं्जते पज्जाएसु, पज्जार्ा । 
दव्िं णह संणत णिर्दं तम्हा दव्िं हिणद सव्िं ॥९॥ 
 
उत्पाद-स्स्र्थणत-र्ङगा णिद्यन्ते पर्ारे्षु, पर्ार्ााः । 
द्रव्र् ंणह सस्न्त णनर्तं तस्माद्रव्र् ंर्िणत सियम् ॥९॥ 

 
 

९. उत्पाद, ध्रौव्य आहण भगं (उत्पाद-व्यय-ध्रौव्य) िे (द्रव्यािे) पयायािें हठकाणी असतात. आहण 
पयाय िे द्रव्य (स्वरूप) असतात िे हनहित आिे. म्िणून (उत्पादादी) सवय द्रव्यि आिेत (द्रव्यापेक्षा हभन्न 
नािीत) िे हनहित हसद्ध िोते.’ 
 

१ अमृत. िा खुलासा असा : 
जर द्रव्यािा नाश झाला तर सवयि शूतय िोऊन जाईल. द्रव्यािीि उत्पत्ती िोते असे मानले तर प्रत्येक क्षणाला एकेक द्रव्य उत्पन्न िोत 

जाऊन अनंत द्रव्ये िोतील ककवा उत्पत्ती तरी असत्य असेल. आहण िेि क्षहणक द्रव्य धु्रव मानल्यास पयायािे नाशाबरोबर त्यािा नाश िोईल. म्िणून 
उत्पादव्यय ध्रौव्यत्व िे पयायानंा लागू आिे. पयायानंा द्रव्यािा आधार आिे आहण िे सवय हमळून एक द्रव्य िोते. 
 
(तर्था णह र्ङगे ताित् क्षिर्ङगकटाणक्षतानामेकक्षि एि सियद्रव्र्ािां संहरिाद् द्रव्र्शून्र्तािताराः समुच्िेदो िा । उत्पादे तु 
प्रणतसमर्ोत्पादमुणद्रताना ं प्रत्रे्कं द्रव्र्ािामानन्त्र्मसदुत्पादो िा । ध्रौव्रे् तु क्रमरु्िां र्ािानामर्ािाद् द्रव्र्स्र्ार्ािाः क्षणिकत्िं िा । अत उत्पाद-
व्र्र्-ध्रौव्र्रैािंम्ब्र्न्तां पर्ार्ाः पर्ार्ैश्च द्रव्र्मािंमब्र्ता,ं रे्न समस्तमप्रे्तदेकमेि द्रव्र् ंर्िणत ।   —अमृत २. ९) 
 

समिेदं खिुं दव्िं संर्ि-णठणद-िास-सस्ण्िदट् ठेलह । 
एक्कस्म्म चेि समरे् तम्हा दव्ि ंखु तणत्तदर् ं॥१०॥ 
 
समिेतं खिुं द्रव्र् ंसंर्ि-स्स्र्थणत-नाश-संणज्ञतारै्थाः : 
एकस्स्मन् चैि समरे् तस्माद् द्रव्र् ंखिुं तत् णत्रर्तम् ॥१०॥ 
 
पाडुब्र्िणद र् अण्िो पज्जाओ पज्जओ िर्णद अण्िो । 
दव्िस्स तं णप दव्िं िेि पिट् िं उप्पण्िं ॥११॥ 
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प्रादुर्यिणत चान्र्ाः पर्ार्ाः पर्ार्ो व्रे्णत अन्र्ाः । 
द्रव्र्स्र् तदणप द्रव्र् ंनैि प्रििं नोत्पन्नम् ॥११॥ 

 
१०. द्रव्य िे उत्पत्ती, स्स्थती आहण नाश (तसू व इतरत्र अनुक्रम : उत्पाद व्यय आहण ध्रौव्य) या 

संज्ञा असलेल्या भावानंी समवते असते िे हनहित. (ते हभन्न नािी). आहण ते एकसमयावच्छेदेकरून 
अभेदरूप रािून पहरणमन करीत असते. म्िणून उत्पाद, व्यय आहण ध्रौव्य िे त्रय द्रव्य स्वरूप आिे. 
(पूवीिेि उदािरण घ्यावयािे झाल्यास, जसे मसृ्त्पंड, घट िे मृहत्तकारूप आिे; त्यापैकी एकािा नाश व 
दुसऱ्यािी उत्पत्ती झाली तरी मृहत्तकेिे ध्रौव्य कायम असते, व नाश व उत्पत्ती मृण्मय वस्तूिाि असतो 
त्याप्रमाणे उत्पाद, व्यय व ध्रौव्य िे द्रव्यस्वरूप आिेत. द्रव्यापेक्षा हभन्न नािीत. 

—अमृत. (साराशं) 
 

११. द्रव्यािा (कोणतातरी) दुसरा पयाय हनमाण िोतो व दुसरा (एखादा) पयाय हवनाश पावतो (िे 
उत्पाद-व्ययत्व पयायापंुरते-पयायाचं्या बाबतीत-असते). द्रव्य िे उत्पन्निी िोत नािी (तसेि) नाशिी पावत 
नािी. १  
 
अणधकार : गार्था : ११ 
 
१. जयसेनाने द्रव्य म्िणजे परमात्मद्रव्य घेऊन कमामुळे मनुष्ट्याला देवत्व प्राप्त झाले तरी मनुष्ट्यरुप पयाय नािीसा झाला व देवरुप पयाय हनमाण 
झाला पण जीव िे द्रव्य हनमाणिी झाले नािी व हवनष्टिी झाले नािी. असे म्िटले आिे. 
 
 साराशं : 
 
 तताः स्स्र्थतं र्ताः कारिादुत्पाद-व्र्र्-ध्रौव्र्रूपेि द्रव्र्पर्ार्ािां णिनाशोत्पादेऽणप द्रव्र्स्र् णिनाशो नास्स्त । तताः कारिाद् द्रव्र्पर्ार्ा 
अणप द्रव्र्िंक्षिं र्िन्तीत्र्णर्प्रार्ाः । 
 

पणरिमणद सर् ंदव्िं गुिदो र् गुिंतरं सदणिणसट् ठं । 
तम्हा गुिपज्जार्ा र्णिर्ा पुि दव्िमेि णत्त ॥१२॥ 
 
पणरिमणत स्िर् ंद्रव्र् ंगुितश्च गुिान्तरं सदणिणशिम् । 
तस्माद् गुिपर्ार्ा र्णितााः पुनाः द्रव्र्मेिेणत ॥१२॥ 
 
ि हिणद जणद सद्दव्िं असर्धदुिं हिणद तं कहं दव्िं । 
हिणद पुिो अण्िं िा तम्हा दव्िं सर् ंसत्ता ॥१३॥ 
 
न र्िणत र्णद सद् द्रव्र्मसद् धु्रिं र्िणत तत्करं्थ द्रव्र्म् । 
र्िणत पुनरन्र्द्वा तस्माद् द्रव्र् ंस्िर् ंसत्ता ॥१३॥ 

 
१२. स्वतःच्या अस्स्तत्वा-स्वरूपा-पेक्षा अहभन्न असलेली सत्तारूप वस्तू (द्रव्य), आपण िोऊनि 

एका गुणािून दुसऱ्या गुणाकडे पहरणमन करते. म्िणून गुणािें जे पयाय आिेत तेिी द्रव्यि आिेत असे 
हजनेंद्रानंी साहंगतले आिे.[अणधकार :२ गार्था : १२-१३ 
 अमृत. ने उदािरण आंब्यािे घेतले आिे. आंबा िे फळ प्रथम हिरव ेअसते. हिरवेपणा या गुणािे पहरणमन िोऊन कालातंराने त्यािेमध्ये 
हपवळेपणािा गुण येतो, पण मूळ आंबा िे द्रव्य कायमि असते त्यात फक्त गुण-पहरणमनािा फरक पडला इतकेि.] 
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[सत्ता व द्रव्य यातंील अभेद] 
 

१३. (गुणपयायरूप असलेली वस्तू) द्रव्य जर असत ककवा अवस्तूरूप असेल तर ‘धु्रव’ ककवा 
हनहित सत्तारूप वस्तू असत ककवा अवस्तुरूप िोईल. (अशा पहरस्स्थतीत) ती सत्ता-रहित वस्तू ‘द्रव्य’-
स्वरूप कशी िोईल? ककवा पुनः सते्तपेक्षा-अस्स्तत्वापेक्षा-हभन्न द्रव्य िोईल. [िी दुिेरी अडिण लक्षात घेता 
हनष्ट्कषय:] म्िणून द्रव्य िे स्वतःि सत्तास्वरूप आिे. (द्रव्य आहण सत्ता ककवा अस्स्तत्व यात भेद नािी).[सत्ता व 
द्रव्य यािंा अभेद मानला नािी तर द्रव्य ककवा सत्ता या दोिोंिा नाश िोईल िे तकय शास्त्रदृष्ट्ट्ा दाखवनू अमतृ.िा हनष्ट्कषय : 
 ‘तताः स्िर्मेि द्रव्र् ंसत्त्िेनाऽभरु्पगन्तव्र्,ं र्ािर्ािितोरपृर्थक्त्िेनान्र्त्िात्’] 
 

पणिर्त्त-पदेसत्त ंपुधत्तणमणद सासिं णह िीरस्स । 
अण्ित्तम-तब्र्ािो ि तब्र्िं [अणधकार २ : गार्था : १४ 

ि तब्र्िं-अतद्भाि ‘non-identity’ डॉ. उपार्धरे्, अर्थय णिचाराहय.] होणद कर्थमेगं ॥१४॥ 
 
प्रणिर्क्त-प्रदेशत्िं पृर्थकत्िणमणत शासनं णह िीरस्र् । 
अन्र्त्िमतभदािो न तभदित् र्िणत कर्थमेकम् ॥१४॥ 
 
सद्दव्िं सच्च-गुिो, सच्चिे र् पज्जओ णत णित्र्थारो । 
जो खिुं तस्स अर्ािो सो तदर्ािो अतब्र्ािो ॥१५॥ 
 
सद् द्रव्र् ंसच्च गुिाः सच्चिै च पर्ार् इणत णिस्ताराः । 
र्ाः खिुं तस्र्ाऽर्ािाः स तदर्ािोऽतद् र्ािाः ॥१५॥ 

 
१४. मिावीरािा हनहित आदेश असा आिे की ‘पृथक्त्व’ म्िणजे ज्यामध्ये द्रव्यािे प्रदेश अत्यंत हभन्न 

असतात असा भाव. आहण ‘अतयत्व’ म्िणजे प्रदेशभेदहशवाय (संज्ञा, संख्या, लक्षण इ. मुळे) जो गुण-गुणी 
भेद असतो असा भाव. परंतु सत्ता व द्रव्य यािें अतद भावामुळे (ण तब्भव)ं दोतिी एक कसे िोतील? [साराशं 
‘पृथक्त्व’ प्रदेशभेदामुळे िोते. ‘अतयत्व’ िे एकत्वािा अभाव (absence of identity) असल्यामुळे, सत्ता ंव 
द्रव्य यात ‘अतद भाव’ असतो.तेव्िा दोतिी एक कशी िोतील?] 
 

१५. सत्तारूप द्रव्य आिे; सत्तारूप गुण आिे; सत्तारूप पयाय आिे. अशा प्रकारे सते्तिा हवस्तार 
आिे. या सत्ता-द्रव्य-गुण-पयायािंा एकमेकामंध्ये (परस्परामंध्ये) जो अभाव आिे त्या एकतेच्या अभावाला 
(‘तदभावा’ला) अतयत्व ककवा ‘अतद भाव’ असे म्िणतात.[अमृत. व जयसेन यानंी एक मार्धमक उदािरण घेतले आिे: 
मोत्याच्या माळेत िार, सूत्र व मोती असे तीन भेद आिेत त्याप्रमाणे द्रव्य, द्रव्यगुण व पयाय असे तीन भेद-प्रकार आिेत. मोत्याचं्या माळेिा शुक्ल 
(पाढंरेपणा) िा गुण श्वेतिार, श्वेत मोती, श्वेत सूत्र या भेदामुळे तीन प्रकारिे िोतात तसे द्रव्यािा एक ‘सत्ता’ िा गुण, सत द्रव्य, सत गुण व सत 
पयाय या भेदानंी तीन प्रकारिा िोतो. िा ‘सत्ता’ गुणािा हवस्तार आिे. श्वेत िा गुण म्िणजे िार, सूत्र ककवा मोती नािी आहण िार-सूत्र-मोती म्िणजे 
श्वेत-गुण नव्िे. तसेि द्रव्यािा जो ‘सत्ता’ गुण आिे तो द्रव्य नािी, गुण नािी व पयाय नािी. द्रव्य व सत्ता िा गुणी-गुणभेद आिे. प्रदेश भेद नािी.] 
 

जं दव्िं तं ि गुिो, जो णि गुिो सो ि तच्चमत्र्थादो । 
एसो णह अतर्ािो िेि अब्र्ािो णत्त णिणद्दट् ठो ॥१६॥ 
 
र्द् द्रव्र् ंतन्न गुिो, र्ोऽणप गुिाः स न तत्त्िमर्थात् । 
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एष ह्यतद् र्ािो नैि अर्ाि इणत णनदीिाः ॥१६॥ 
 
जो खिुं दव्ि-सहािो पणरिामो सो गुिो सदणिणसट् ठो । 
सदिट् णठदं सहािे दव्ि णत्त णजिोिदेसोर् ं॥१७॥ 
 
स खिुं द्रव्र्-स्िर्ािाः पणरिामाः स गुिाः सदणिणशिाः । 
सदािस्स्र्थतं स्िर्ािे द्रव्र्णमणत णजनोपदेशोऽर्म् ॥१७॥ 
 
िस्त्र्थ गुिोणत्त ि कोई पज्जाओ त्तीह िा णििा दव्िं । 
दव्ित्त ंपुि र्ािो, तम्हा दव्िं सर् ंसत्ता ॥१८॥ 
 
नास्स्त गुि इणत िा कणश्चत् पर्ार् इतीह र्ा णिना द्रव्र्म् । 
द्रव्र्त्िं पुनर्ािस्तस्माद् द्रव्र्म् स्िर् ंसत्ता ॥१८॥ 

 
१६. जे द्रव्य आिे ते गुण नािी. आहण जो गुण आिे, तो सुद्धा परमाथयतः (अत्र्थो) –स्वरूप 

भेदामुळे-द्रव्य (तच्च=तत्त्ि) नािी. िा (गुण-गुणी मधील भेद) स्वरूप-भेद (अतब्र्ाि=अ-तत्-र्ाि) आिे. 
सवयस्वी अभाव मुळीि नािी (णेव) असे (सवयज्ञ हजनेंद्रानंी) दाखवनू हदले आिे. 
 

१७. जो हनियपूवयक द्रव्यािा स्व-भावाभतू असलेला (उत्पाद, व्यय आहण धु्रवता असणे िा 
हत्रकालसंबंहधत) पहरणाम आिे, तो सते्तपेक्षा अहभन्न असलेला अस्स्तत्वरूप (सदणिणसट् ठो=सत्-अ-
णिणशिाः) गुण आिे. अस्स्तत्वरूपी सत्ता-स्वभावात अवस्स्थत जे असते ते द्रव्य िोय असा हजनािा उपदेश 
आिे.[सत्ता आहण द्रव्य यािंा संबंध गुण-गुणी भावसारखा आिे[अणधकार २ : गार्था : १७ 
 स त्िस्स्तत्िरू्त-द्रव्र्-िृत्त्र्ात्मकत्िात् सदणिणशिो द्रव्र्-णिधार्को गुि एिेणत सत्ता-द्रव्र्र्ोगुयि-गुणि-र्ािाः णसद्धर्धर्णत । 

 —अमृत.]]. 
 

१८. या जगात द्रव्याहशवाय गुण आिे ककवा (द्रव्याव्यहतहरक्त) पयाय आिे असा कोणतािी पदाथय 
नािी. आहण द्रव्य-पणा (द्रव्य म्िणून अस्स्तत्व असणे-दव्ित्त)ं िा द्रव्यािा स्वभावभतू गुण आिे. म्िणून द्रव्य 
िे स्वयंहसद्ध अस्स्तत्वरूप सत्ता आिे. [तुलना : पज्जर्णिर्ुदं दव्िं, दव्िणिजुत्ता र् पज्जर्ा िस्त्र्थ । 

 दोण्हं अिण्िर्ूदं र्ाि ंसमिा परूलि णत ॥ —पिंास्स्तकाय १२.] 
 

एिंणिहं सहाि[ेअणधकार २ : गार्था : १९ 
 १. ‘एवंहविसब्भाव’े –जयसेन पाठ. 
 
 अशा रीतीने ‘सत्ता’-लक्षण असणारे, ‘उत्पाद-व्यय-ध्रौव्य’-असणे िे लक्षण असणारे आहण ‘गुण-पयाय’ युक्त असणे या अशा लक्षणानंी 
युक्त असणाऱ्या ‘स्वभावात’. 
 

सोन्र्ाच्र्ा णजनसांतीिं सोनेपिा-तेजस्िी णपिळा रंग, णिणशिगुरुत्ि इ. –र्ा दृिीने, ‘द्रव्र्’ र्ा दृिीने लकिा द्रव्र्ार्तर्थक 
नर्ाचे दृिीने सोन्र्ाचा कोिताही णजन्नस केिंा तरी त्र्ात ‘सोने’ हे द्रव्र् उत्पन्न होते (असते) हा ‘सद् -र्ाि-उत्पाद’. पि (सोन्र्ाच्र्ा) 
बागंड्या झापर्ा, गोठ झािें इ. पर्ार्ामंर्धरे् बांगड्या नाहीशा होऊन गोठ होतात—अशा पर्ार्ाचें दृिीने णिचार करता हा ‘असद् र्ाि 

उत्पाद’ आहे. पि सोने अणिनाशी गुिानंी रु्क्त राहून णर्न्न पर्ार् धारि करते. (अणधक णिस्तार अमृतमर्धरे्).] दव्िं दव्ित्र्थ-
पज्जर्त्रे्थलह । 
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सदसब्र्ािणिबदं्ध पादुब्र्ािं सदा िंर्णद ॥१९॥ 
 
एिंणिधं स्िर्ािे द्रव्र् ंद्रव्र्ार्थय-पर्ार्ार्थाभर्ाम् । 
सदसद् र्ाि-णनबदं्ध प्रादुर्ािं सदा िंर्ते ॥१९॥ 
 
जीिो र्िं र्णिस्सणद िरोऽमरो िा परो र्िीर् पुिो । 
लक दव्ित्त ंपजहणद, ि चर्णद, अण्िो कहं हिणद ॥२०॥ 
 
जीिो र्िन् र्णिष्र्णत नरोऽमरो िा परो रू्त्िा पुनाः । 
लक द्रव्र्त्िं प्रजहाणत न त्र्जत्र्न्र्ाः करं्थ र्िणत ॥२०॥ 

 
१९. अशा रीतीने द्रव्य स्वतःच्या स्वरूपात ककवा ‘भावात’, स्व-भावातं, नेिमी आढळते (असते). 

पण ‘द्रव्यार्धथक नयािे ’ दृष्टीने’ (‘द्रव्य’ या दृष्टीने) आहण ‘पयायार्धथक नयािे’ दृष्टीने (‘पयाय’ या दृष्टीने) ते 
‘सत’ व ‘असत’ या दोतिी भावानंी संयुक्त असल्यािे नेिमी आढळते. 
 

२०. [आत्मस्वरूपािे उदािरण घेऊन सदुत्पाद पयायाशंी अभेदरूप असतो िे दाखवले आिे.] 
 
आत्मा िा द्रव्यस्वभावरूप पहरणमन करताना (र्िं), मनुष्ट्य ककवा देव ककवा (हतययग  योनीतील 

प्राणी, नारकी-नरकात जतमलेला असा) दुसरा कािीिी पयायरूप िोईल. पण असे पयायरूप घेतले तरी 
तो आपले द्रव्यत्व (आत्मा-पण) सोडू शकतो का? तो ते कधीि सोडत नािी. आहण जर तो आपला 
द्रव्यत्व-स्वभाव (आत्मापण) सोडू शकत नसेल तर तो दुसरा-अतयस्वरूप-कसा िोऊ शकेल? (मुळीि 
शक्य नािी.) 
 

मिुिो ि हिणद देिो, देिो िा मािुसो ि णसद्धो िा । 
एिं अहोज्जमािो अिण्िर्ािं कधं िंहणद ॥२१॥ 
 
मनुजो न र्िणत देिो, देिो िा मानुषो िा णसद्धो िा । 
एिमर्िन्ननन्र्र्ािं करं्थ िंर्ते ॥२१॥ 
 
दव्ि-ट् णठएि सव्िं दव्ि,ं तं पज्जर्ट् णठएि पुिो । 
हिणद र् अण्िमिण्िं तक्कािें तम्मर्त्तादो ॥२२॥ 
 
द्रव्र्ार्तर्थकेन सिं द्रव्र्,ं तत्पर्ार्ार्तर्थकेन पुनाः ।  
र्िणत चान्र्दनन्र्त्  तत्कािें तन्मर्त्िात् ॥२२॥ 

 
२१. जो मनुष्ट्य आिे (तो मानवी शरीरात असेपयंत) तो देव िोऊ शकत नािी अथवा जो देव आिे 

तो मनुष्ट्य ककवा (ज्याला आत्मस्वरूपािी उपलस्ब्ध िोऊन मुक्तावस्था प्राप्त झाली आिे असा) हसद्ध िोऊ 
शकत नािी. अशा प्रकारे जर िोत नसेल (एिं अहोज्जमािो) तर अहभन्नपण ककवा अनतयभाव (अिण्ि-
र्ािं) कसा प्राप्त िोईल? 
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२२. (नर, नारक, देव इ. प्राण्यातंील आत्मद्रव्याच्या दृष्टीने हविार केला तर या सवय योनींमध्ये 
आत्मद्रव्य समान-एकि आिे म्िणून (द्रव्यार्धथक नयािे दृष्टीने हविार करता ते सवय द्रव्य (आत्मतत्त्व) तेि 
आिे, दुसरे नािी. पण पयायार्धथक नयािे दृष्टीने पािता ते अतयरूप द्रव्य िोते (कारण त्या त्या योनीच्या 
हवहशष्ट देिातील नर िा देव नसतो, देव िा नारक नसतो) ते ते नर-नारक िे पयाय असतेवळेी, ते (आत्म-) 
द्रव्य त्या त्या पयाय-स्वरूपािे असते.(तेव्िा जो तयाय जीव द्रव्याला लागू आिे तो इतर द्रव्यानंािी लाग ू
आिे. द्रव्याला हभन्न नयदृष्ट्ट्ा अतयरूप व अनतयरूप आिे असे म्िणता येईल.) 
  

अस्त्र्थ णत्त, र् िस्त्र्थ णत्त, र् हिणद अित्तव्िणमणद पुिो दव्िं । 
पज्जारे्ि दु केि णि तदुर्र्माणदट् ठमण्िं िा ॥२३॥ 
 
अस्तीणत च नास्तीणत च र्ित्र्िक्तव्र्णमणत पुनद्रयव्र्म् । 
पर्ारे्ि तु केनाणप तदुर्र्माणदिमन्र्द्वा ॥२३॥ 
 
[स्र्ाद्वाद अर्थिा सिर्ङ्  गी-नर्] 

 
२३. द्रव्य अथवा वस्तू कोणत्यातरी एका पयायाने ‘अस्स्त’-रूप असते (त्या द्रव्याला ‘आिे-पण’ 

असते); आहण दुसऱ्या एखाद्या पयायािे दृष्टीने ते द्रव्य ‘नास्स्त’ रूप असते. (त्या द्रव्याला ‘नािी-पण’ 
असते); त्यािप्रमाणे ते इतर कािी प्रकारे ‘अवक्तव्य’-ज्याच्याबद्दल कािीि बोलणे शक्य नािी-असे असते. 
आहण आणखी कुठल्यातरी पयायािे दृष्टीने ते ‘अस्स्त-नास्स्त’ रूप (‘आिे’-‘नािी’-पण असलेले) असते. 
अन् आणखी कािी पयायदृष्टीनी ते दुसरे (तीन भगंािंा सयोग असलेले) असते. 
 
प्रसा. २.२३ टीप 
 

स्वाद्वाद ककवा सप्तभगंी नय या गाथेत सहंक्षप्तपणे साहंगतला आिे. जैनमते एखाद्या द्रव्यािा हविार करताना त्यािा (१) द्रव्य, (२) क्षेत्र, 
(३) काल, आहण (४) भाव या दृष्टीनी हविार करतात. द्रव्यािी हसद्धी ककवा वस्तूहवषयी हविार पुढील क्रमियसमियाच्या हनयमाप्रमाणे सात दृष्टींनी 
करणे आवश्यक व शक्य असते : ती वस्तू— 
 

(१) स्वद्रव्य, स्वके्षत्र, स्वकाल आहण स्वभाव या दृष्टींनी असू शकेल—स्र्ादस्स्त । 
 

(२) पररूपाने ककवा परद्रव्यादी (उपयुयक्त ितुष्टयािे) दृष्टीने म्िणजे पर-द्रव्य, पर-क्षेत्र, पर-काल आहण पर-भाव या दृष्टींनी ती वस्तू 
नसू शकेल- स्र्ान्नास्स्त । 
 

(३) स्व आहण पर या रूपानंी एकसमर्ािच्िेदेकरून ती असूिी शकेल व नसूिी शकेल, म्िणजे आम्िाला हतच्याहवषयी हवधान करणे 
कठीण आिे अशी ‘अवक्तव्य’ असेल—स्र्ादिक्तव्र्म्।  
 

एसो णत्त िस्त्र्थ कोई ि िस्त्र्थ णकणरर्ा सहािणिव्ित्ता । 
णकणरर्ा णह िस्त्र्थ अफिंा धम्मो जणद णिप्फिंो परमो ॥२४॥ 
 
एष इणत नास्स्त कणश्चन्न नास्स्त णक्रर्ा स्िर्ाि णनिृयत्ता । 
णक्रर्ा णह नास्त्र्फिंा धमो र्णद णनष्फिंाः परमाः ॥२४॥ 
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 २४. [शब्दशः] िा पयाय (उदा. मनुष्ट्ययोनी, देवत्व, नारकत्व इ.) अहवनाशी आिे, असा 
कोणतािी पयाय नािी. [(मनुष्ट्य, देवत्व, नारकत्व इ.) पयायापंैकी कोणतािी पयाय असा नािी की जो 
अहवनाशी आिे.] आहण (संसारी जीवािी) अशी कुठलीिी हक्रया नािी की जी त्याच्या (रागाहद अशुद्ध 
पहरणहतरूप हवभाव असणाऱ्या) स्वभावापासून उत्पन्न िोत नािी. जरी श्रेष्ठ (वीतराग) धमय (नरत्व, देवत्व 
इ. पयायरूपी) फल देणारा नसला, तरी कोणतीिी (संसारी जीवाकडून रागाहद पहरणमनरूप घडलेली) 
हक्रया फलरहित असत नािी. 
 
अणधकार २ : गार्था २३ :- िालू 
 

(४) पण स्वरूपाने व पररूपाने असा अनुक्रमाने हविार (‘स्िपररूपक्रमेि’-अमृत) हविार केला तर ती ‘आिे-नािी’ पण युक्त असेल-
स्र्ादस्स्त-नास्स्त । 
 

(५) त्या वस्तूिा ‘स्वरूपाने’ (स्वद्रव्य-काल इ. ितुष्टयदृष्ट्ट्ा) आहण त्यािबरोबर एकसमयावच्छेदाने ‘स्व-पररूप’ दृष्ट्ट्ा (स्व-पर 
द्रव्य-काल इ. ितुष्टयदृष्ट्ट्ा) हविार केला तर ती वस्तू ‘आिे-पण-युक्त अवक्तव्य’ असेल – 

—स्र्ादस्त्र्िक्तव्र्म् । 

 
(६) त्या वस्तूिा ‘पररूप’ हण ‘स्व-पररूप’ अशा दृष्टीनी एकसमयावच्छेदाने हविार केला तर ती ‘नािी-पण-युक्त अवक्तव्य’ असेल –

स्र्ान्नास्त्र्िक्तव्र्म् । 
 

(७) आहण त्या वस्तूिा स्वरूप-पररूप-स्वपररूप अशा द्रव्य-क्षेत्र-काल-भाव ितुष्टय दृष्टींनी हविार केला तर ‘ती’ ‘आिे पण’ युक्त 
‘नािीपण’ असलेली. ‘अवक्तव्य’ असेल.- स्र्ादस्स्त नास्त्र्िक्तव्र्म् 
 

‘स्वाद्वाद’ यातील ‘स्र्ात्’ ‘असेल’ िे पद ‘आिे’ अशा एकास्ततक हवधानात येणारा दोष टाळते. (-अमृत. वरून साराशं). 
[अहधक ििा—भहूमकेत]. 

 
कम्मं िामसमक्खं सर्ािमध अप्पिो सहािेि । 
अणर्रू्र् िरं, णतणरर्,ं िेरइर् ंिा सुरं कुिणद ॥२५॥ 
 
कमय नाम-समाख्र् ंस्िर्ािमर्थाऽऽत्मनाः स्िर्ािेन। 
अणर्रू्र् नरं णतर्यञं्च नैरणर्कं िा सुरं करोणत ॥२५॥ 
 
िर-िारर्-णतणरर्-सुरा जीिा खिुं िामकम्म-णिव्ित्ता । 
ि णह ते िंद्ध-सहािा पणरिममािा सकम्माणि ॥२६॥ 
 
नर-नारक-णतर्यक्-सुरा जीिााः खिुं नामकमयणनिृयत्तााः । 
न णह ते िंब्ध-स्िर्ािााः पणरिममानााः स्िकमाणि ॥२६॥ 

 
२५. आता ज्याला नाम-कमय[अणधकार २ : गार्था : २५-२६ 

नामकमय-प्रसा. १.१ वरील टीप.] म्िणतात ते आपल्या (नर, सुर, नारक इ. गहत देणारे पहरणमन िोणाऱ्या) 
स्वभावामुळे, आत्म्यािा (जीवािा जो शुद्ध हनस्ष्ट्क्रय) पहरणाम अथवा स्वभाव आिे त्याला आच्छाहदत करून 
(शद्बशः त्यावर मात करून) जीवाला नर, हतययग्योनी असणारा, नारकी (नरकातील रहिवासी) ककवा देव 
करते (या िारपैकी एका योनीत त्या जीवािे नामकमय त्याला जतमाला घालते). 
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२६. मनुष्ट्ययोनी, नरकातील जीवयोनी, हतययग्योनी व देवयोनी अशा िार प्रकारच्या गती जीवाला 
नामकमामुळेि प्राप्त िोतात िे हनहित आिे. त्यामुळे आपापल्या कृतकमािे पहरणमन करणारे (पहरणाम 
भोगणारे) जीव स्वतःिा मूळ (हिदानंदरूप) स्वभाव प्राप्त करून घेऊ शकत नािीत.[तर्थाऽऽत्माऽणप प्रदेशर्ािाभर्ा ं
कमय-पणरिमनात् नाऽमूतयत्ि-णनरुपराग-णिशुणद्ध-मत्त्ि-स्िर्ािमुपिंर्ते । 

—अमृत.] [जीवकमयहवपाकामुळे अनेकरूप झाला तरी त्याच्या मूळच्या हिदानंदरूपी स्वभावािा 
कधीि नाश िोत नािी]. 

 
जार्णद िेि ि िस्सणद खिरं्गसमुब्र्िे जिे कोई । 
जो णह र्िो सो णििंओ, संर्ि-णििंर् णत्त ते िािा ॥२७॥ 
 
जार्ते नैि न नछर्णत क्षिर्ङग-समुद् र्िे जने कणश्चत् । 
र्ो णह र्िाः स णििंर्ाः संर्ि-णििंर्ाणिणत तौ नाना ॥२७॥ 
 
तम्हा दु िस्त्र्थ कोई सहाि-समिणिदो णत्त संसारे । 
संसारे पुि णकणरर्ा संसरमािस्स दव्िस्स ॥२८॥ 
 
तस्मात्त ुनास्स्त कणश्चत् स्िर्ािसमिस्स्र्थत इणत संसारे । 
संसार : पुनाः णक्रर्ा संसरतो द्रव्र्स्र् ॥२८॥ 

 
२७ . [जीव द्रव्यदृष्ट्ट्ा अवस्स्थत असला तरी पयायािें दृष्टीने अनवस्स्थत आिे]. 

 
प्रत्येक क्षणाला हवनाश पावणाऱ्या या जीवलोकात कोणतािी जीव (नवीन) उत्पन्न िोत नािी, 

ककवा नाश पावत नािी. जे द्रव्य ककवा वस्तू हनहितपणे उत्पहत्तरूप आिे तीि वस्तू नाशरूप असते. त्यामुळे 
संभव व हवलय िे दोतिी पयाय भेददशयक आिेत. 
 

२८. म्िणून (वर वणयन केल्याप्रमाणे) संसारामध्ये कोणतीिीवस्तू अथवा द्रव्य स्वभावतः स्स्थर 
असतेि असे नािी. आहण जे (जीव-द्रव्य) देव, मनुष्ट्य इ. िार गतीमध्ये) बदलत (भटकत) जाते त्यािी 
(सुरनरादी हनरहनराळ्या पूवयअवस्था बदलून नवीन अवस्थात पहरणमन िोण्यािी) हक्रया यालाि ससंार 
म्िणतात.[अणधकार २ : गार्था : २८ 
अर्थ र्स्तु पणरिममानस्र् द्रव्र्स्र् पूिोत्तरदशा-पणरत्र्ागोपादानात्मकाः णक्रर्ाख्र्ाः पणरिामस्तत् ससंारस्र् स्िरूपम् । 

—अमृत.] 
 

आदा कम्म-मणिंमसो पणरिामं िंहणद कम्मसंजुत्त ं। 
तत्तो णसणिंसणद कम्मं, तम्हा कम्मं तु पणरिामो ॥२९॥ 
 
आत्मा कमयमिंीमसाः पणरिामं िंर्ते कमयसंरु्क्तम् । 
तताः णश्लष्र्णत कमय तस्मात् कमय तु पणरिामाः ॥२९॥ 
 
पणरिामो सर्मादा पुि णकणरर्णत्त होणद जीिमर्ा । 
णकणरर्ा कम्म णत्त मदा, तम्हा कम्मस्स ि दु कत्ता ॥३०॥ 
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पणरिामाः स्िर्मात्मा सा पुनाः णक्ररे्णत र्िणत जीिमर्ी । 
णक्रर्ा कमेणत मता, तस्मात् कमयिो न तु कता ॥३०॥ 

 
२९. आत्मा (िा अनादी कालापासून) कमयपुद गलानंी (पुद गलस्वरूप कमांनी) मलीन झालेला 

असून, (हमथ्यात्व-रागाहद स्वरूपाच्या) कमांशी सयुंक्त िोऊन (अशुद्ध हवकार अथवा हवभवरूप) 
पहरणामाप्रत प्राप्त िोतो. (आत्म्यािे तसे पहरणमन िोते). नंतर (रागाहदरूप हवभावाच्या अथवा हवकाराच्या 
पहरणामामुळे) पुद गलस्वरूप द्रव्यकमय (आत्म्याला) हिकटते. (जीवाच्या प्रदेशात प्रवशे करून बंध हनमाण 
करते). आहण म्िणून (रागाहद हवभाव) पहरणाम (पुद गहलक स्वरूपािे बधं हनमाण करणारे कारणरूप) 
भावकमय आिेत. 
 

३०.[हनियनयािे दृष्टीने आत्मा द्रव्यकमािा अकता आिे.] जो (आत्म्यािा) पहरणाम आिे तोि 
स्वतः (सर्=ंस्वयम्) आत्मा अथवा जीव आिे. त्यािप्रमाणे (िी पहरणामरूप) हक्रया जीवमयी आिे असे 
िोते (म्िटले जाते). िी जी हक्रया आिे तीि ‘कमय’ आिे- (त्याला ‘कमय’ िी संज्ञा हदली जाते) म्िणून आत्मा 
द्रव्य-कमािा कता नािी. द्रव्य-कमािा (material Karmas) साक्षात ककवा प्रत्यक्ष कता नािी. 
 

पणरिमणद चेदिाए आदा, पुि चेदिा णतधाणर्मदा । 
सा पुि िािे कम्मे फिंस्म्म िा कम्मिो र्णिदा ॥३१॥ 
 
पणरिमणत चेतनर्ा आत्मा, पुनाः चेतना णत्रधाणर्मता । 
सा पुनाः ज्ञाने कमयणि फिें िा कमयिो र्णिता ॥३१॥ 
 
िािं अट् ठणिर्प्पो [अणधकार २ : गार्था : ३२ 

१. पाठभेद-अट् ठणिर्प्पं=अष्टहवकल्पम्-महत, श्रुत इ. भेदानंी आठ प्रकारिे. 
—जर्सेन.], कम्मं जीिेि जं समारदं्ध । 

तमिेगणिधं र्णिदं फिंं णत सोक्खं ि दुक्खं िा ॥३२॥ 
 
ज्ञानमर्थयणिकपपाः कमय जीिेन र्त्समारब्धं । 
तदनेणिधं र्णितं फिंणमणत सौख्र् ंिा दुाःखं िा ॥३२॥ 

 
३१. आत्मा िेतना-स्वभावामुळे पहरणमन करतो. (जीवािा स्वभाव, स्वरूप, िेतना असल्यामुळे, 

जीवािे पहरणाम सुद्धा िेतनेला सोडत नािीत. त्यामुळे जीव िेतनाभावाने पहरणमन करतो.) आहण ती 
िेतना (िैततयपहरणती) ज्ञानपहरणती, कमयपहरणती आहण कमयफलपहरणती अशी तीन स्वरूपािंी आिे असे 
(सवयज्ञ हजनेंद्राने) मातयतापूवयक म्िटले आिे. (णतधाणर्मदा....र्णिदा) 

३२. अथािे (पदाथांिे अथवा द्रव्यािें) यथातथ्य आकलन म्िणजे ज्ञान. जीवाने जे कािी केले 
असेल (समारदं्ध) ते कमय. ते अनेक प्रकारिे असते. कमािे फल सुख ककवा दुःख असते. 
 

अमृतिे (टीकाकाराचे) णििचेन : अथय म्िणजे स्व आहण पर या हवभागाने अवस्स्थत असलेले हवश्व 
व त्याच्या (हवश्वािे) आकारािे (यथातथ्य) अवभासन म्िणजे हवकल्प. ज्ञान म्िणजे िे ‘अवभास’ िोणारे 
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स्व-पर यािें आकार एकसमयावच्छेदाने जाणणे (जसा आरसा तदाकाररूप रािून भेदसहित घटपटादी 
पदाथय प्रहतकबहबत करतो तसे). 
 

अप्पा पणरिामप्पा, पणरिामो िाि-कम्म-फिंर्ािी । 
तम्हा िािं कम्मं फिंं च आदा मुिेदव्िो ॥३३॥ 
 
आत्मा पणरिामात्मा पणरिामो ज्ञान-कमय-फिं-र्ािी । 
तस्मात् ज्ञानं कमय फिंं चात्मा मन्तव्र्ाः ॥३३॥ 
 
कत्ता, करिं, कम्मं फिंं च अप्पणत्त णिस्च्िदो समिो । 
पणरिमणद िेि अण्िं जणद अप्पािं िंहणद सुदं्ध ॥३४॥ 
 
कता, करिं, कमय, कमयफिंं चात्मेणत णनणश्चताः श्रमिाः । 
पणरिमणत नैि नान्र्द् र्णद आत्मानं िंर्ते शुद्धम् ॥३४॥ 

 
३३. आत्मा ककवा जीव ‘पहरणमन िोणे ज्यािा स्वभाव आिे’ असा पहरणामात्मक आिे. पहरणाम 

ज्ञानरूप, कमयरूप व कमयफलरूप िोणारा असतो. म्िणून ज्ञान, कमय व फल (म्िणजे कमय पहरणाम, 
कमयफल पहरणाम इ.) जीवस्वरूप आिेत असे जाणाव.े 
 

३४. कता, कारण, कमय आहण कमयफल िे सवय आत्मा (आत्मस्वरूप) आिेत िे जो श्रमण 
हनियपूवयक (हनहित) जाणतो, व जर तो दुसरे (रागाहद पहरणाम) िोऊ देत नसेल तर त्याला शुद्ध 
आत्म्यािा (आत्मस्वरूपािा) लाभ िोतो. 
 

रे्रे्थ ‘द्रव्र्-सामान्र्-प्रज्ञापन [अणधकार २: गार्था : ३४ 
 अमृत.ने हदलेले सुदंर अवतरण : 
 इत्रु्च्िेदात् पर-पणरितेाः कतृय-कमाणद-रे्द-भ्रास्न्त-र्धिंसादणप च सुणचराल्लब्धशुद्धात्मतत्त्िाः. । 

संणचन्माते्र महणस णिशदे मूस्च्ियतशे्चतनोऽर्ं स्र्थास्र्त्रु्द्यत्सहजमणहमा सियदा मुक्त एि ॥]’ समाि. 
द्रव्र्-णिशेष-प्रज्ञापन 

 
दव्िं जीिमजीि,ं जीिो पुि चेदिोिजोगमओ [अणधकार २ : गार्था : ३५-३६ 
१. तुिंना : उपर्ोगो िंक्षिम् । तसू. २. ८] । 
पोग्गिं-दव्िप्पमुहं अचेदिं हिणद अज्जीिं ॥३५॥ 
 
द्रव्र् ंजीिोऽजीिो, जीिाः पुनशे्चतनोपर्ोगमर्ाः । 
पुद् गिं-द्रव्र्प्रमुखोऽचेतनो र्िणत चाजीिाः ॥३५॥ 
 
पोग्गिं-जीि-णिबद्धो धम्माधम्मस्त्र्थकार्-कािंड् ढो । 
िट्टणद आगासे जो िंोगो [तुिंना : िंोकाकाशेऽिगाहाः । —तसू. ५. १२ 
(धमाणदक द्रव्र्ांची ‘अिगाह’ िंोकाकाशात आहे)] सो सव्िकािें दु ॥३६॥  
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पुद् गिंजीि-णनबद्धो धमाधमास्स्तकार्कािंाढ्याः । 
ितयते आकाशे र्ो िंोकाः स सियकािें तु ॥३६॥ 

 
३५. द्रव्य अथवा सत्तारूप वस्तूिे ‘जीव आहण अजीव’ असे दोन भेद आिेत. त्यापंैकी जीव द्रव्य िे 

िेतना ककवा ‘उपयोग’ मय असणारे आिे. पुद गल द्रव्य ज्यामध्ये प्रमुख आिे अशी पुद गल, धमय, अधमय, 
आकाश आहण काल िी द्रव्ये िेतनारहित आहण जडस्वरूप असलेले ‘अजीव’ द्रव्य आिे. 
 

[िंोक ि अिंोक र्ांतीिं रे्द] 
 

३६. (अनंत असलेल्या) आकाशातील जे के्षत्र पुद गल व जीव यानंी सयुंक्त आिे (आकाशातील ज्या 
हवहशष्ट भागात पुद गल व जीव आढळतात); आहण जे धमास्स्तकाय व अधमास्स्तकाय (गती व स्स्थतीिी 
उदासीन कारणे वा तत्त्व)े आहण काल यानंी सपंन्न (अड् ढ = आढ्य) आिे, आहण जे (वतयमान, भतू व 
भहवष्ट्य) या सवयकालातं हनरंतर असते, त्याला लोक (अथवा लोकाकाश) म्िणतात. (आकाशाच्या 
उरलेल्या भागास—जेथे पुद गल, जीव, धमय, अधमय व काल नािीत त्या अवकाशास अलोकाकाश असे 
म्िणतात). 
 

उप्पाद-णिणद-रं्गा पोग्गिं-जीिप्पगस्स िंोगस्स । 
पणरिामादो जार्तें संघादादो ि रे्दादो ॥३७॥ 
 
उत्पाद-स्स्र्थणत-र्ङ् गाः पुद् गिंजीिात्मकस्र् िंोकस्र् । 
पणरिामाज्जार्न्ते संघाताद्वा रे्दात् ॥३७॥ 
 
लिंगेलह जेलह दव्िं जीिमजीि ंच हिणद णिण्िादं । 
ते तब्र्ािणिणसट् ठा[जर्सेन ‘अतब्र्ाि-णिणसट् ठा’ हा पाठ स्िीकारून ‘तब्र्ाि’ (तद् र्ाि) म्हिजे शुद्ध जीि द्रव्र्ात 

केििंज्ञानादी गुि शुद्ध जीि प्रदेशात एकरूप झािेंिें असतात : हे तन्मर्त्ि लकिा अणर्न्नत्ि म्हिजे ‘तद् र्ाि’, पि त्र्ाच गुिांचा 

त्र्ाच जीि-प्रदेशाबरोबर संज्ञा, िंक्षि प्रर्ोजन इ. रे्द केिें जातात तो ‘अद् र्ाि’ होर्. असे स्पिीकरि देतो.] मुत्तामुत्ता[पुद् गिं 

द्रव्र् मूतय आहे ि जीि, धमय, अधमय, आकाश ि कािं ही द्रव्रे् अमूत्तय आहेत.] गुिा िेर्ा ॥३८॥ 
 
णिंङ् गैर्वद्रयव्र् ंजीिोऽजीिश्च र्िणत णिज्ञातम् । 
रे्ऽतद् र्ािणिणशिा मूतामूता गुिा जे्ञर्ााः ॥३८॥ 

 
३७. पुद गल व जीव ज्यामध्ये आिेत त्या (शब्दशः पुद गल-जीवात्मक) लोकािे एकत्र 

येण्यामुळे(संघातामुळे) ककवा हवभक्त िोण्यामुळे उत्पत्ती, स्स्थती आहण हवनाश असे तीन पहरणाम िोतात.  
३८. ज्या हितिानंी ककवा हवशषेानंी (जेणह लिंगेलह) जीव आहण अजीव द्रव्य जाणले जाते, ती हितिे 

ककवा लक्षणे द्रव्याच्या स्वरूपािे वैहशष्ट्ट्दशयक मूतय ककवा अमूतय असे गुण जाणावते. 
 
अणधकार २ : गार्था : ३८ 
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द्रव्यामध्ये हक्रया व भाव या दोिोमुळे भेद आिेत. पुद गल व जीव यािेंमध्ये हक्रया व भाव आिे. हक्रया म्िणजे िलनवलन, भाव म्िणजे 
पहरणमन. इतर द्रव्ये भावरूप आिेत. पहरणमनरूप भावामुळे सवय द्रव्ये उत्पाद-व्यय-ध्रौव्यात्मक आिेत. पुद गल एकत्र येतात, हवभक्त िोतात 
त्यामुळे ते उत्पाद व्यय ध्रौव्यात्मक व हक्रयायुक्त आिे. तीि गोष्ट जीवािी. तो हक्रयायुक्त असल्यामुळे कमय पुद गलाशी सयुंक्त िोतो वा हवभक्त, 
हवरहित, िोतो. इतर धमादी िार द्रव्ये भाववान ककवा पहरणमन िोणारी आिोत. 

—अमृत. साराशं. 
 

मुत्ता इणंदर्गेज्झा पोग्गिं-दव्िप्पगा अिेगणिधा । 
दव्िािममुत्तािं गुिा अमुत्ता मुिेदव्िा ॥३९॥ 
 
[अणधकार २ : गर्था : ३९-४० 
१. तुिंना : 
जे खिुं इंणदर्गेज्झा णिसर्ा जीिेलह हंुणत ते मुत्ता । 
सेस ंहिणद अमुत्त ंणचत्त ंउर्र्ं समाणदर्णद ॥   पंचास्स्तकार् ९९] 
मूत्ता इस्न्द्रर्-ग्राह्यााः पुद् गिं-द्रव्र्ात्मका अनेकणिधााः । 
द्रव्र्ािाममूत्ताना ंगुिा अमूत्ता ज्ञातव्र्ााः ॥३९॥ 
 
िण्ि-रस-गंध-फासा णिजं्जते पोग्गिंस्स सुहुमादो [२. तुिंनार्थय : 
रूणपिाः पुद् गिंााः । तसू. ५५ 
(पुद् गिं रूपरु्क्त-िियरु्क्त-आहेत.) 
स्पशय-रस-गन्ध-िियिन्ताः पुद् गिंााः । तसू. ५.२३ 
(पुद् गिं स्पशय, रस, गंध आणि ििय र्ानी रु्क्त असतात.) 
शब्द-बन्ध-सौक्ष्म्र्-स्र्थौपर्-संस्र्थान-रे्द-तमछिार्ाऽऽतपोऽद्योतिन्तश्च । 

तसू. ५. २४ 
पुद् गिं शब्द, बंध, सूक्ष्मत्ि, स्रू्थिंत्ि, संस्र्थान, रे्द, अधंकार, िार्ा, आतप आणि उद्योत र्ानंी रु्क्त असतात.]। 
पुढिी-पणरर्तंस्स र् सद्दो सो पोग्गिंो णचत्तो ॥४०॥ 
 
ििय-रस-गन्ध-स्पशा णिद्यन्ते पुद् गिंस्र् सूक्ष्मत्िात् । 
पृणर्थिी-पर्यन्तस्र् च शब्दाः स पुद् गिंणश्चत्राः ॥४०॥ 

 
३९. ज्यािें ग्रिण (आकलन) इंहद्रयानंी करता येते ते मूतय गुण िोत. ते पुद गल द्रव्यात्मक असून 

(वणाहद भेदामुळे) अनेक प्रकारिे (अिेगणिधा = अनेकहवध) आिेत. अमूतय द्रव्यािें गुण मात्र अमूतय आिेत 
असे जाणाव.े 
 

४०. सूक्ष्म अशा परमाणूपासून (मिास्कंध) पृहथवीपयंत पुद गल द्रव्यामंध्ये रूप, रस, गंध व स्पशय िे 
(िार प्रकारिे) गुण असतात. शब्द िा पौद गहलक असून (ध्वनी इ. भेद असल्यामुळे) अनेक प्रकार 
असणारा (िा पुद गलािा पयाय) आिे. 
 

आगासस्स-िगाहो, धम्मद्दव्िस्स गमिहेदुत्त ं। 
धम्मेदर-दव्िस्स दु गुिो पुिो ठाि-कारिदा ॥४१॥ 
 
कािंस्स िट्टिा से गुिोिओगोणत्त अप्पिो र्णिदो । 
िेर्ा संखेिादो गुिा णह मुणत्तप्पहीिािा ं॥४२॥ जुगिंं 
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आकाशस्र्ािगाहो, धमयद्रव्र्स्र् गमन-हेतुत्िम् । 
धमेतरद्रव्र्स्र् तु गुिाः पुनाः स्र्थान-कारिता ॥४१॥ 
 
कािंस्र् ितयना स्र्ाद् गुि उपर्ोग इणत आत्मनो र्णिताः । 
जे्ञर्ााः संके्षपाद् गुिा णह मूर्ततप्रहीिानाम् ॥४२॥ रु्गिंम् । 

 
४१-४२. आकाशािा गुण ‘अवगाि’-सवय द्रव्यानंा अवकाश अथवा जागा देणे-िा आिे. आहण धमय-

द्रव्यािा गुण जीव आहण पुद गल (यानंा िालिाल करण्यास मदत करणे ककवा) याचं्या गतींिे कारण असणे 
िा आिे. धमाहशवाय दुसरे द्रव्य जे ‘अधमय’ यािा गुण (जीव-पुद गलाचं्या) स्थैयािे कारण असणे िा िोय. 
(सवय द्रव्यािंी वळेोवळेी पहरणमन िोण्यािी जी प्रवृत्ती हतिे कारण असणारा) ‘वत्तयना’ िा काल द्रव्यािा गुण 
आिे. आहण आत्म्यािा गुण ‘उपयोग’ (िेतना-पहरणाम) आिे असे (भगवान् सवयज्ञ देवाने) साहंगतले आिे. 
 

अशा रीतीने अमूतय असलेली जी पाि द्रव्य (जीव, आकाश, धमय, अधमय आहण काल) यािें िे 
संके्षपाने (संहक्षप्त वणयन केलेले) गुण आिेत असे हनहित जाणाव.े 
 
अणधकार २ : गार्था : ४१.४२ 
 
 जैन मते आकाश िे ‘द्रव्य’ आिे. त्यािे भाग दोन-ज्यात जीवजीवादी द्रव्ये आिेत ते ‘लोकाकाश’ व त्यािे पलीकडे अगदी मोकळी, शूतय 
असलेली पोकळी म्िणजे ‘अलोकाकाश’. केवलज्ञातयाला लोकाकाश व अलोकाकाश या दोिोंिेिी ज्ञान असते असे मानले जात असल्यामुळे जैन 
गं्रथकारानंी ‘अलोकाकाश’ िी सकंल्पना स्वीकारली आिे. (पंिास्स्तकायातील २३-२४, ८५-८६ इ. गाथा पािा). तुलनाथय तसू. ५. १७-१८ व २२ : 
गणत-स्स्र्थत्रु्पग्रहौ धमाधमयर्ोरुपकाराः । (गहत व स्स्थती यानंा हनहमत्त िोणे अनुक्रमे धमय व अधमय द्रव्यािंा उपकार आिे). आकाशस्र्ािगाहाः । 
(अवकाश देणे आकाशािा उपकार आिे). ितयनापणरिाम णक्रर्ााः परत्िापरत्िे च कािंस्र् । (वतयना, पहरणाम, हक्रया, परत्व व अपरत्व िे कालािे 
उपकार आिेत.) 
 

जीि पोग्गिंकार्ा धम्माधम्मा पुिो र् आगासं । 
सपदेसेलह असंखा [अणधकार २ : गार्था : ४३ 
तुिंना : 
असंख्रे्र्ााः प्रदेशा धमाधमवकजीिानाम् । 
आकाशस्र्ानन्तााः । तसू. ५. ८-९ 
[धमय, अधमय ि एका जीिाचे असंख्र् आहेत. आकाशाचे (मात्र) अनंत (प्रदेश) आहेत.] 
प्रिचनसारात ‘असखं’ हा शब्द ‘असंख्र्’ ि ‘अनंत’ र्ा दोन्ही अर्थी िापरिंा आहे.], िस्त्र्थ पदेस णत्त कािंस्स 

॥४३॥ 
 
जीिााः पुद् गिंकार्ा धमाधमौं पुनश्चाकाशम् । 
स्िप्रदेशैरसंख्र्ा न सस्न्त प्रदेशा इणत कािंस्र् ॥४३॥ 
 
एदाणि पंचदव्िाणि उस्ज्झर्-कािंं[जर्सेन प्रतीतीिं अणधक गार्था. अमृतची टीका णहच्र्ािर नाही. र्ा गारे्थची 

संस्कृत िार्ा अनुिादकाची.] त्त ुअस्त्र्थकार् णत्त । 
र्ण्िंते कार्ा पुि बहुप्पदेसाि पचर्त्त ं॥२॥* 
 
एताणन पञ्चद्रव्र्ाणि उस्ज्झत-कािंं त्िस्स्तकार्ा इणत । 
र्ण्र्न्ते कार्ााः पुनबय प्रदेशाना ंप्रचर्त्िम् ॥२॥* 
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४३. जीव, पुद गल-स्कंध (material bodies), त्यािप्रमाणे धमय, अधमय आहण आकाश िी पाि द्रव्ये 
प्रदेशािें (space points) दृष्टीने असंख्यात आिेत. (या पाि द्रव्यािें प्रदेश –space points- असंख्य 
आिेत.) कालद्रव्याला मात्र अनेक प्रदेश नािीत असे (भगवान हजनेंद्रािे मत आिे). 
 

*२ काल द्रव्य सोडून (वगळता) िी पाि द्रव्ये ‘अस्स्तकाय’ अशी म्िटली जातात (या पाि द्रव्यानंा 
‘अस्स्तकाय’ असे म्िणतात.) ‘काय’ यािा अथय अनेक प्रदेशािंा (space points) िा समुदाय. 
 

िंोगािंोगेसु िर्ो धम्माधम्मेणह आददो िंोगो । 
सेसे पडुच्च कािंो जीिा पुि पोग्गिंा सेसा ॥४४॥ 
 
िंोकािंोकर्ोनयर्ो धमाधमाभर्ामाततो िंोकाः । 
शेषौ प्रतीत्र् कािंो जीिााः पुनाः पुद् गिंााः शेषौ ॥४४॥ 

 
जध ते िर्प्पदेसा [अणधकार २ : गार्था : ४५ 
१. जैनमते कािं ि आकाश ही द्रव्रे् आहेत ि ती मापिंी जातात. परमािू हे द्रव्र्ाचे शेिटचे अणिर्ाज्र् स्िरूप, हे ते माप 

आहे. अिूने जेिढी जागा व्र्ापिंी जाते तो अिकाश म्हिजे प्रदेश (space-point). हे आकाश, लकिा जागा अर्थिा अतंर मोजण्र्ाचे 

माप. अिूिंा एक प्रदेश ओिंाडूंन जाण्र्ास जेिढा िेळ िंागतो तो समर् लकिा क्षि. हे कािंमापक आहे.] तधप्पदेसा हिंणत 
सेसािं । 

अपदेसो परमािू तेि पदेसुब्र्िो र्णिदो ॥४५॥ 
 
र्र्था ते नर्ाः प्रदेशास्तर्था प्रदेशा र्िस्न्त शेषािाम् । 
अप्रदेशाः परमािुस्तेन प्रदेशोद् र्िो र्णिताः ॥४५॥ 

 
४४. आकाश लोक व अलोक यामंध्ये (व्याप्त) आिे. (या दोिोंना व्यापून आिे). धमय व अधमय यानंी 

लोकाकाश व्याप्त आिे. उरलेले दोन (जीव आहण पुद गल) याचं्या आधारावर [अणधकार २ : गार्था : ४४ 
१. शषेौ जीवपुद गलौ प्रतीत्य आहश्रत्य ।  —जयसेन. 

फक्त आकाश द्रव्य सवय हठकाणी म्िणजे लोक व अलोक व्यापून आिे. बाकी सवय लोकाकाशात मयाहदत आिेत.] (कालद्रव्य आिे 
व उरलेली जीव व पुद गल िी द्रव्ये लोकाकाशात आिेत.) 
 

४५. ज्याप्रमाणे आकाशािे (अनंत) प्रदेश आिेत त्याप्रमाणे उरलेल्या इतर द्रव्यािें (असंख्यात) 
प्रदेश आिेत. (फक्त) परमाणूला प्रदेश नािीत व त्या परमाणूने (परमाणूच्या मापानंी) प्रदेशोद भव (प्रदेशािी 
उत्पत्ती) िोते असे म्िटले जाते. 

समओ दु अप्पदेसो पदेसमेत्तस्स दव्िजादस्स । 
िणदिददो सो िट्टणद पदेसमागासदव्िस्स ॥४६॥ 
 
समर्स्त्िप्रदेशाः प्रदेशमात्रस्र् द्रव्र्जातस्र् । 
व्र्णतपतताः स ितयते प्रदेशमाकाशद्रव्र्स्र् ॥४६॥ 
 
िणदिददो तं देसं तस्सम समओ तदो परो पुव्िो । 
जो अत्र्थो सो कािंो समओ उप्पण्ि-पदं्धसी ॥४७॥ 
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व्र्णतपततस्तं देशं तत्समाः समर्स्तताः पराः पूियाः । 
र्ोऽर्थयाः स कािंाः समर् उत्पन्न-प्रर्धिंसी ॥४७॥ 

 
४६. समय (कालाण)ु प्रदेश-रहित आिे. तो (त्यािे प्रमाण) एका पुद गल-परमाणूला आकाशाच्या 

(आकाश-द्रव्याच्या) एका प्रदेशाला मंदगतीने ओलाडंण्यास लागणाऱ्या वळेाइतका आिे. 
 

४७. मंदगतीने जाणाऱ्या (पुद गल-परमाणूला) आकाशािा जो एक प्रदेश आिे (तो ओलाडंण्याला 
हजतका सूक्ष्म कालखंड लागेल) हततक्या कालाला ‘समय’ (नामक काल-पयाय) म्िणतात. त्या पयायािे 
पुढे आहण मागे (नंतर व आधी) जो (हनत्य असणारा) पदाथय आिे त्याला ‘काल’ (काल-नामक द्रव्य) 
म्िणतात. समय (िा कालपयाय) उत्पन्न िोणारा व नाश पावणारा आिे [अणधकार २ : गार्था : ४७ 
 १. जैन मते काल िे ‘द्रव्य’ असले व वतयमान समयािे दृष्टीने ‘भतू’ समय नष्ट िोणे व ‘भहवष्ट्य’ समय हनमाण िोणे व द्रव्यदृष्ट्ट्ा ‘हनत्य’ 
असणे असे जरी कालस्वरूप असेल तरी तो स्वतः प्रदेश-रहित असल्यामुळे ‘अस्स्तकाय’ नािी. अहधक हववेिन :पंिास्स्तकाय गाथा २४ इ.]. 
 

आगासमिुणिणिट् ठं आगास-पदेस-सण्िर्ा र्णिदं । 
सव्िेलस च अिूिं सक्कणद तं देदुमिगासं ॥४८॥ 
 
आकाशमिुणनणििमाकाश-प्रदेश-संज्ञर्ा र्णितम् । 
सिेषा ंचािूना ंशक्नोणत तद्दातुमिकाशम् ॥४८॥ 
 
एक्को ि दुगे बहुगा संखातीदा तदो अिंता र् । 
दव्िािं च पदेसा संणत णह समर् णत्त कािंस्स ॥४९॥ 
 
एको िा द्वौ बहिाः संख्र्ातीतास्ततोऽनन्ताश्च। 
द्रव्र्ािा ंच प्रदेशााः सस्न्त णह समर्ा इणत कािंस्र् ॥४९॥ 
 
उप्पादो पदं्धसो णिज्जणद जणद जस्स एकसमर्स्म्ह । 
समर्स्स सो णि समओ सर्ािसमिट् णठदो हिणद ॥५०॥ 
 
उत्पादाः प्रर्धिंसो णिद्यते र्णद र्स्र्कैसमरे् । 
समर्स्र् सोऽणप समर्ाः स्िर्ाि-समिस्स्र्थतो र्िणत ॥५०॥ 
 

४८.परमाणनेू व्याप्त असलेले जे आकाशद्रव्य आिे. (आकाशामधील जेवढा भाग परमाणूने व्यापला 
असेल) त्याला ‘आकाश-प्रदेश’ अशी संज्ञा आिे असे (भगवान् हजनेंद्राने) म्िटले आिे. तो आकाशािा एक 
प्रदेश इतर सवय द्रव्याचं्या प्रदेशानंा आहण अणूंना (अणूंच्या सूक्ष्म-स्कंधानंा) अवकाश अथवा जागा देण्यास 
समथय असतो. 
 

४९. (कालद्रव्य वगळता उरलेल्या पाि) द्रव्यािें (ज्यािंा आणखी सूक्ष्म हवभाग करता येणार नािी 
असे) प्रदेश (space-point) एक, दोन, बिुत ककवा अनेक पण संख्यात, संख्यातीत ककबिुना त्यािून 
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अहधक-अनंत-असतात. पण कालद्रव्यािा ‘समय’ िा एकि (पयायरूप) प्रदेश असतो (असे हनहित 
समजाव)े. 
 

५०. ज्या कालाणुरूपी द्रव्य-समयािा एकाि (अहतसूक्ष्म) काल-समयात उत्पत्ती आहण हवनाश 
िोत असतो, तो समयनामक कालपदाथय (अहवनाशी अशा स्वतःच्या) स्वभावात स्स्थररूप (अथवा 
ध्रौव्यात्मक) असतो. [एकाि क्षणात ककवा समयात कालाणूिी उत्पत्ती व लय िोत असले तरी ‘समय’-
कालद्रव्य या ‘स्व-भावाने’-स्स्थररूप, धु्रव असतो].  

 
एगस्म्ह संणत समरे् संर्ि-णठणद-िास-सस्ण्िदा अठ्टा। 
समर्स्स सव्िकािंं एस णह कािंािुसब्र्ािो ॥५१॥ 
 
एकस्स्मन् सस्न्त समरे् संर्ि स्स्र्थणत-नाश-संणज्ञता अर्थााः । 
समर्स्र् सियकािंं एष णह कािंािुसद् र्ािाः ॥५१॥ 
 
जस्स ि संणत पदेसा पदेसमेत्त ंतु तच्चदो िादंु । 
सुण्िं जाि तमत्रं्थ अत्रं्थतररू्दमत्र्थीदो ॥५२॥ 
 
र्स्र् न सस्न्त प्रदेशााः प्रदेशमातं्र तु तत्त्ितो ज्ञातुम् । 
शून्र् ंजानीणह तमर्थयमर्थान्तररू्तमस्स्तत्िात् ॥५२॥ 

 
५१. एका समय-पयायामध्ये कालाणुरूपी ‘काल’ (नामक) पदाथािे उत्पत्ती, स्स्थती व नाश असे 

तीन भाव (अथय) िोतात. असे िे उत्पादव्यय-ध्रौव्यरूप कालाणिेू-कालद्रव्यािे-अस्स्तत्व सवयकाल असते. 
 

५२. ज्या द्रव्याला (व्याहप्तदशयक के्षत्रािे हवभाग दाखवणारे) अनेक प्रदेश (space-point) नािीत 
ककवा त्या द्रव्यािे तत्त्वतः-मूलस्वरूपािे- ज्ञान िोण्यासाठी एकसुद्धा प्रदेश (space-point) नािी, ते द्रव्य 
शूतय-अस्स्तत्वरहित-आिे असे तू जाण. 
 
अणधकार २ : गार्था : ५२ 
 काल द्रव्याला एक प्रदेश आिे िे मानण्यािी आवश्यकता येथे प्रहदपादन केली आिे. काल िे द्रव्य एक प्रदेश असलेले-काल िा अणु 
स्वरूप आिे-असे जर मानले नािी, तर त्यािे उत्पाद-व्यय-ध्रौव्यरुपी अस्स्तत्व मानता येणार नािी. कारण अस्स्तत्वािी व्याख्याि ‘उत्पाद-व्र्र्-
ध्रौव्र्कै्र्ास्त्मका िृणत्ताः’ (अमृत) अशी आिे व त्यासाठी एक तरी प्रदेश (space-point) आवश्यक आिे (न खिुं सा [िृणत्ताः] प्रदेशमन्तरेि सूत्र्र्मािा 
कािंस्र् संर्िणत, र्ताः प्रदेशार्ािे िृणत्तमदर्ािाः)। —अमृत. 
 

सपदेसेलह समग्गो िंोगो अट् ठेलह णिट् णठदो णिच्चो । 
जो तं जािणद जीिो पािचदुके्कि संबद्धो ॥५३॥ 
 
स्िप्रदशेाः समग्रो िंोकोऽरै्थर्तनणष्ठतो णनत्र्ाः । 
र्स्तं जानाणत जीिाः प्रािचतुष्केन संबद्धाः ॥५३॥ 
 
इणंदर्पािो र् तधा बिंपािो, तह र् आउपािो र् । 



 अनुक्रमणिका 

आिप्पािप्पािो जीिािं होंणत पािा ते ॥५४॥ 
 
इणंद्रर्प्रािश्च तर्था बिंप्रािस्तर्था चारु्ाःप्रािश्च । 
आनपानप्रािो जीिाना ंर्िस्न्त प्रािास्ते ॥५४॥ 
 
पंच णि इणंदर्पािा, मि-िणच-कार्ा र् णतस्ण्ि बिंपािा । 
आिप्पािप्पािो आउग-पािेि होंणत दसपािा ॥३*॥ 
 
पञ्चापीस्न्द्रर्प्रािा मनोिचाःकार्ाश्च त्रर्ो बिंप्रािााः । 
आनपानप्राि आरु्ष्क-प्रािेन र्िस्न्त दशप्रािााः ॥३*॥ 

 
५३. आपापल्या प्रदेशानंी युक्त असलेल्या पदाथांनी भरलेले िे जग (अथवा तै्रलोक्य), हनत्य-

अनादी व अनंत असलेले-व हनहष्ठत (हनिल stable असलेले) आिे, िे जो जाणतो, त्याला (इंहद्रय, बल, 
आयुष्ट्य व श्वासोच्छवास) या प्राणितुष्ट्काने युक्त असा (िेतन-लक्षण युक्त असलेला) जीव (ककवा जीव 
द्रव्य) म्िणतात. 
 

५४. (स्पशयन, रसन, घ्राण, िक्षु व कणय िे पाि) इहंद्रय-प्राण, (कायबल, विोबल व मनोबल िे 
तीन) बलप्राण, (मनुष्ट्यादी पयाय, जतम, हकती काळ रािणार यािें हनहमत्तभतू असणारा) आयुःप्राण व 
श्वासोच्छु् वास असे (दिा) प्राण जीवानंा असतात. 
 

५४.३ [जयसेन सहंितेतील िी अहधक गाथा. या गाथेिी दखल अमृत ने घेतली नािी. या गाथेिी ससं्कृत छाया अनुवादकािी.] 
(स्पशय, रस, घ्राण, िक्षु व कणय िी ज्ञानेंहद्रये) िे पाि इंहद्रयप्राण, मनोबल, विोबल आहण कायबल असे तीन 
बलप्राण, श्वासोच्छु् वास िा एक प्राण आहण आयुदाय िा एक प्राण हमळून दिा प्राण िोतात. 
 

पािेलह चदुलह जीिणद, जीिस्सणद, जो णह जीणिदो पुव्िं । 
सो जीिो, ते पािा पोग्गिं-दव्िेलह णिव्ित्ता[अणधकार २ : गार्था : ५५-५६ 
१ तुिंना : 
पािेलह चतुलह जीिणद जीिस्सणद जो हु जीणिदो पुव्िं । 
सो जीिो पािा पुि बिंलमणदर्माउ उस्सासो ॥ 
पञ्चास्स्तकार् ३० 
 
अमृत. मते र्ा गारे्थत प्रािाचे पुद् गिंस्िरूप णसद्ध केिें आहे. आत्मा, राग, दे्वष, मोह इ. र्ािाचें पणरिमन करून पुद् गणिंक 

र्ािांनी बाधंिंा जाऊन पौद् गणिंक स्िरूपाचे चार प्राि धारि करतो, ि पौद् गणिंक मोह, िगैरे र्ािांनी बांधिंा जाऊन प्रािांनी बद्ध 
होतो. कारि ि कार्य समान स्िरुपाची असतात, म्हिून प्राि पौद् गणिंक आहेत. प्रािांमुळे उणदत कमाचे फिं र्ोगत असता निीन 
पुद् गिंमर् कमाने जीि बद्ध होतो. प्राि पुद् गिंापासून उत्पन्न होतात ि पुद् गिंानंा उत्पन्न करतात म्हिून ते पौद् गणिंक आहेत.] 
॥५५॥ 

प्रािैश्चतुर्तर्जीिणत, जीणिष्र्णत, र्ो. णह जीणिताः पूियम् । 
स जीिाः, ते प्रािााः पुद् गिंद्रव्र्रै्तनिृयत्तााः ॥५५॥ 
 
जीिो पाि-णिबद्धो बद्धो मोहाणदएलह कम्मेलह । 
उिरंु्जणद कम्म-फिंं, बज्झणद अण्िेलह कम्मेलह ॥५६॥ 
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जीिाः प्रािणनबद्धो बद्धो मोहाणदकैाः कमयणर्ाः । 
उपरु्ङ् के्त कमयफिंं बर्धर्तेऽन्र्ाैः कमयणर्ाः ॥५६॥ 

 
५५. जो (ितैतय स्वरूप आत्मा वर हनदेश केलेल्या) िार प्राणानंी युक्त असा हजवतं आिे, हजवतं 

रािील व जो पूवीिी हजवतं िोता, तो जीव (जीवद्रव्य) िोय. आहण (वर उल्लखेलेले) िारिी प्राण 
पुद गलद्रव्यािें बनलेले आिेत. 

प्रािाचें पौद् गणिंकत्ि 
 

५६. (वर साहंगतलेल्या) प्राणितुष्ट्काने युक्त अथवा हनबद्ध झालेला जीव मोिनीय इ. कमांनी बद्ध 
िोऊन (उहदत अवस्थेला आलेल्या) कमािे फल भोगतो, आहण ते भोगत असतानाि इतर (नवीन 
ज्ञानावरणाहद) कमांनी बाधंला जातो. 
 

पािाबाधं जीिो मोहपदेसेलह कुिणद जीिािं [ अमृतने. ' जीििं' ची ':जीिर्ोाः ' अशी िार्ा मानून 
'जीिर्ोाः ' म्हिजे 'स्िजीिपरजीिर्ोाः प्रािबाधं णिदधाणत' असा अर्थय णदिंा आहे. मी 'जीिािं' हे 'जीिानाम्' असे अनेकिचनीरूप 
मानून (स्िताःचा जीि ि इतरांचे जीि र्ा अर्थी) 'जीिाचं्र्ा प्रािांचा घात करीिं' असा अर्थय णदिंा आहे. प्राि र्ाचा अर्थय िर णदिेंिें 

प्रािचतुष्क.] । 
जणद सो हिणद णह बंधो िािािरिाणद-कम्मेलह ॥५७॥ 
 
प्रािाबाधं जीिो मोह-प्रदे्वषाभर्ा ंकरोणत जीिर्ोाः । [-नाम्] 
र्णद स र्िणत णह बन्धो ज्ञानािरिाणदकमयणर्ाः ॥५७॥ 
 
आदा कम्म-मणिंमसो धरेणद पािे पुिो पुिो अण्िे । 
ि चर्णद जाि ममत्त ंदेहपधािेसु णिसरे्सु ॥५८॥ 
 
आत्मा कमयमिंीमसो धारर्णत प्रािान् पुनाः पुनरन्र्ान् । 
न त्र्जणत र्ािन्ममत्िं देहप्रधानेषु णिषरे्षु ॥५८॥ 
 
जो इंणदर्ाणद-णिजई र्िीर् उिओगमप्पगं झाणद । 
कम्मेलह सो ि रंजणद, णकह तं पािा अिुचरंणत। ॥५९॥ 
 
र् इस्न्द्रर्ाणद-णिजर्ी रू्त्िोपर्ोगमात्मकं र्धर्ार्णत । 
कमयणर्ाः स न रज्र्ते, करं्थ तं प्रािा अनुचरस्न्त? ॥५९॥ 
 

५७. जर (एखादा प्राणसयुंक्त) जीव, मोि, प्रदे्वष इ. भावानंी युक्त िोऊन जीवाचं्या प्राणािंा घात 
करील तर तो ज्ञानावरणाहद (आठ) कमांनी बद्ध िोईल िे हनहित आिे. 
 

५८. आत्मा (अनादी कालापासून) कमांनी मलीन झालेला आिे. जोपयंत ज्यामध्ये शरीर मुख्य 
आिे अशा ससंारातील हवषयावंरील ममत्व तो सोडत नािी, तोपयंत तो वारंवार नवीन नवीन प्राण धारण 
करतो (करीत राितो). 
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५९. जो आपल्या इहंद्रयाहंदकावर हवजय हमळवनू, आपल्या (सवय परभावापेंक्षा हभन्न) शुद्ध िैततय 
स्वरूपािे (एकाग्र हित्ताने) ध्यान करतो, तो सवय (शुभाशुभ) कमांनी दूहषत िोत नािी (शब्दश:-रंगत 
नािी). (तर संसारािे कारक असणारे पौद गहलक) प्राण त्याच्या पाठोपाठ कसे जातील? (त्याच्याशी 
संबद्ध कसे िोतील?) 
 

अस्त्र्थत्त-णिस्च्िदस्स णह अत्र्थस्सत्रं्थतरस्म्म संरू्दो । 
अत्र्थो पज्जाओ सो संठािाणदप्परे्देलह ॥६०॥  
 
अस्स्तत्ि-णनणश्चतस्र् ह्यर्थयस्र्ार्थान्तरे संरू्ताः । 
अर्थयाः पर्ार्ाः स संस्र्थानाणद-प्ररे्दैाः ॥६०॥ 
 
िर-िारर्-णतणरर्-सुरा संठािादीलह अण्िहा जादा । 
पज्जार्ा जीिािं उदर्ाणदलह िामकम्मस्स ॥६१॥ 
 
नर-नारक-णतर्यक्-सुरााः संस्र्थानाणदणर्रन्र्र्था जातााः । 
पर्ार्ा जीिानामुदर्ाणदणर्नाम-कमयिाः ॥६१॥ 
 
तं सब्र्ाि-णिबदं्ध दव्ि-सहािं णतहा समक्खादं । 
जािणद जो सणिर्प्पं ि मुहणद सो अण्ि-दणिर्स्म्ह ॥६२॥ 
 
तं सद् र्ाि-णनबदं्ध द्रव्र्स्िर्ािं णत्रधा समाख्र्ातम् । 
जानाणत र्ाः सणिकपपं न मुह्यणत सोऽन्र्द्रव्रे् ॥६२॥ 

 
६०. ज्यािे(हिदानतदैक-लक्षण-स्वरूप) अस्स्तत्व हनहित झाले आिे, त्या आत्म-पदाथािे (शुद्ध 

आत्मद्रव्यापेक्षा हभन्न ज्ञानावरणाहदकमयरूपामध्ये) बदल-पदाथाततर-िोऊन (मनुष्ट्य, देव, हतययग योनीतील 
प्राणी ककवा नारकी-नरकस्थ-जीव) असा जो अथय-पदाथय हनमाण िोतो, तो जीवािा (हवभाव-व्यंजन-) 
पयाय आिे, आहण तो ससं्थान, संिनन (bodily constitution इ.) इत्यादी भेदानंी युक्त असतो. 
 

६१. (संसारी) जीवािें मनुष्ट्य, नरकातील प्राणी, हतययग योनीतील प्राणी व देव िे पयाय आिेत. त 
(पौद गहलक) नामकमाच्या उदयामुळे (परस्परापेक्षा हभन्न असलेल्या) संस्थान, (सिंनन, स्पशय, रस) इ. 
भेदामुंळे हनरहनराळे (स्व-भाव-पयायापेक्षा हभन्न हवभाव स्वरूप असलेले) झाले आिेत, िे हनहित आिे. 
 

६२. द्रव्यािा स्वभाव स्वतःच्या अस्स्तत्वाने युक्त असा (द्रव्य-गुण-पयाय युक्त ककवा उत्पाद-व्यय-
ध्रौव्यात्मक असा) हत्रहवध स्वरूपािा आिे असे साहंगतले आिे. जो िे तपशीलवार जाणतो त्याला 
(आत्म्यापेक्षा हभन्न, अजीव, अिेतन) द्रव्यािा मोि पडत नािी. 
 

अप्पा उिओगप्पा, उिओगों िाि-दंसिं र्णिदो  

[जयसेन मते: सणिकपपं ज्ञानं णनर्तिकपपं दशयनणमणत ।] । 
सो णि सुहो असुहो िा उिओगो अप्पिो हिणद ॥६३॥ 
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आत्मा उपर्ोगात्मा, उपर्ोगो ज्ञानदशयनं र्णिताः । 
सोऽणप शुर्ोऽशुर्ो िा उपर्ोग आत्मनो र्िणत ॥६३॥ 
 
उिओगो जणद णह सुहो पुण्िं जीिस्स संचर् ंजाणद । 
असुहो िा तध पािं तेणसमर्ािे ि चर्मस्त्र्थ ॥६४॥ 
 
उपर्ोगो र्णद णह शुर्ाः पुण्र् ंजीिस्र् संचर् ंर्ाणत । 
अशुर्ो िा तर्था पापं तर्ोरर्ािे म चर्ोऽस्स्त ॥६४॥ 

 
६३. आत्मा अथवा जीवद्रव्य िेतनास्वरूप आिे. उपयोग अथवा िेतनापहरणाम ज्ञान व दशयन 

स्वरूपािा आिे असे साहंगतले गेले आिे. तो आत्म्यािा (ज्ञान-दशयनरूप असा दोन प्रकारिा) िैततय-
पहरणाम शुभ ककवा अशुभ (स्वरूपािा) असतो. 
 

६४. जर ‘उपयोग’ (दान, पूजा इ.) शुभ स्वरूपािा असेल तर त्यावळेी पुण्य (पुण्यस्वरूप कमय 
पुद गलािंा) कमांिा संिय िोऊन तो (आत्म्याच्या प्रदेशात [space-points मध्ये] प्रवशे करून) जीवाला 
बंधनप्रद िोतो. जर (हमथ्यात्व, कषायरूप असा) अशुभ असेल तर त्याप्रमाणे पाप कमांिा संिय िोऊन जो 
जीव-प्रदेशात (आत्म्याच्या space-points) प्रवशे करून जीवाला बधं हनमाण करतो. शुभ व अशुभ 
पहरणामािंा (नाश िोऊन) अभाव असेल तर कमयपुद गलािंा ढीग (संिय) (आत्म्याला बंधन) िोणार नािी. 
 
अणधकार २ : गार्था ६३ 
तुलना: 
उपर्ोगो िंक्षिम् । स णद्वणिधोऽिचतुरे्दाः । 

तसू. २. ८-९. 
 
उपयोग िे जीवािे लक्षण आिे. तो उपयोग ‘ज्ञानोपयोग’ व ‘दशयनोपयोग’ असा दोन प्रकारिा असतो. ज्ञानोपयोग िा आठ प्रकारिा 

(महत, श्रुत, अवहध मनः पययय व केवल िी पाि ज्ञाने+मत्यज्ञान, श्रुताज्ञान, हवभगंज्ञान) आहण दशयनोपयोग िार प्रकारिा (िक्ष-ुदशयन,अिक्ष-ुदशयन, 
अवहध-दशयन, केवलदशयन) आिे. 

‘उपयोग’ सकंल्पनेहवषयी भहूमका पािा. 
 

जो जािाणद णजलिदे, पेच्िणद णसदे्ध, तहेि अिगारे । 
जीिेसु सािुकंपो उिओगो सो सुहो तस्स [अणधकार २ : गार्था ६५ 

तुिंना: मागीिं प्रसा. १. ६९ गार्था.] ॥६५॥ 
 
र्ो जानाणत णजनेन्द्रान् पछर्णत णसद्धासं्तरै्थिानगारान् । 
जीिेषु सानुकम्प उपर्ोगाः स शुर्स्तस्र् ॥६५॥ 
 
णिसर्-कसाओगाढो दुस्सुणद-दुणच्चत्त-दुट् ठ-गोणिजुदो । 
उग्गो उम्मग्गपरो उिओगो जस्स सो असुहो ॥६६॥ 
 
णिषर्कषार्ािगाढो दुाःश्रुणत-दुणश्चत्त-दुि-गोष्ठी-रु्ताः । 
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उग्र उन्मागयपर उपर्ोगो र्स्र् सोऽशुर्ाः ॥६६॥ 
 

असुहोिओग-रणहदो सुहोिजुत्तो ि अण्ि-दणिर्स्म्ह । 
होजं्ज मज्झत्त्र्थोऽहं िािप्पगमप्पगं झाए ॥६७॥ 
 
अशुर्ोपर्ोगरणहताः शुर्ोपरु्क्तो न अन्र्द्रव्रे् । 
र्िन् मर्धर्स्र्थोऽहं ज्ञानात्मकमात्मकं र्धर्ार्ाणम ॥६७॥ 

 
६५. जो हजनेंद्रानंा (अनंतितुष्टययुक्त व क्षुधाहद अष्टादश दोषरहित असे हजनेंद्रािें स्वरूप) जाणतो, 

आहण (अष्टकमोपाहध-रहित असलेल्या) हसद्धािें दशयन घेतो, व त्यािप्रमाणे (आिायय, उपाध्याय व साधू) 
अशा (गिृ-रहित असणाऱ्या) संतािें दशयन घेतो, आहण सवय प्राहणमात्रािें हठकाणी ज्याला दया वाटते 
(सािुकंपो), तो त्या जीवािा शुभ असा उपयोग (िैततय हवकाररूप पहरणाम आिे). 
 

६६. जो (इहंद्रयािें) हवषय आहण (क्रोधाहद) कषाय यातं गढलेला आिे, जो हमथ्या (जैनेतर) 
शास्त्रािें श्रवण करतो, (आतय, रौद्र इ. अशुभ ध्यानरूप) ज्यािे हित्त दूहषत आिे, (परकनदा इ.) दुष्ट ििा जो 
करतो, जो (किसाहद आिरण करणारा) उग्र आिे आहण हजनानंी साहंगतलेला मागय सोडून जो उतमागयगामी 
(िुकीच्या मागाने जाणारा) िोतो, तो अशुभोपयोगी आिे (त्यािा उपयोग-िैततयहवकार-पहरणाम-अशुभ 
आिे)- 
 

६७. अशुभोपयोगानंी रहित (अशुभोपयोगापासून मुक्त) असलेला आहण शुभोपयोग युक्त (पहरणत) 
न िोता, मी (माझ्या आत्मद्रव्याव्यहतहरक्त- माझ्या अत्म्याहशवाय इतर वस्तू ककवा गोष्टी असलेले) जे पर-
द्रव्य आिे त्याहवषयी तटस्थ (अथवा उदासीन) रािून, ज्ञानस्वरूप असा जो (माझा) आत्म आिे त्यािे ध्यान 
करतो (करीन).  
 

िाहं देहो, ि मिो, ि चैि िािी, ि कारिं तेलस । 
कत्ता ि, ि कारणर्दा, अिुमंता िेि कत्तीिं ॥६८॥ 
 
नाहं देहो, न मनो न चैि िािी, न करिं तेषाम् । 
कता न, न कारणर्ता, अनुमन्ता नैि कतृयिाम् ॥६८॥ 
 
देहो र् मिो र् िािी पोग्गिंदव्िप्पग णत्त णिणद्दट् ठा । 
पोग्गिं-दव्िं णह पुिो लपडो परमािु-दव्िािं ॥६९॥ 
 
देहश्च मनो िािी पुद् गिं-द्रव्र्ात्मका इणत णनर्तदिााः । 
पुद् गिं-द्रव्र्मणप पुनाः णपण्डाः परमािुद्रव्र्ािाम् ॥६९॥ 
 
िाहं पोग्गिं-मइओ, ि ते मर्ा पोग्गिंा कर्ा लपडं । 
तम्हा णह ि देहोऽहं, कत्ता िा तस्स देहस्स ॥७०॥ 
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नाहं पुद् गिंमर्ो, न ते मर्ा पुद् गिंााः कृतााः णपण्डम् । 
तस्माणद्ध न देहोऽहं, कता िा तस्र् देहस्र् ॥७०॥ 

 
६८. मी देि नािी (आत्मा देिरूप नािी). मी मन नािी, वाणी नािी ककवा त्यािें कारण (उपादान 

कारणरूप पुद गलकपड) नािी. मी कमय करणारािंा कता, कारहयता ककवा कमाला अनुमहत देणारा नािी. 
 
६९. देि, मन आहण वाणी िी पुद गलद्रव्यात्मक (पुद गलद्रव्यािंी बनलेली) आिेत असे (भगवान् 

हजनाने) साहंगतले आिे. आहण पुद गलद्रव्य िे (दुसरे हतसरे कािी नसून) परमाणदु्रव्याचं्या (ज्यािें अहधक 
भाग पाडता येणार नािी अशा सूक्ष्म-द्रव्य-परमाणूंिा) एक गोळा (कपड) आिे. 

 
७०. मी (शुद्ध िैततयमात्र वस्तु-आत्मा) (अिेतन) पुद गल द्रव्यरूप नािी; ते (सूक्ष्म परमाणुरूप) 

पुद गल माझ्याकडून एका गोळ्यात (कपडात) स्कंधरूप केले गेले नािीत (ते आपल्या स्वाभाहवक शक्तीने 
तसे एकहत्रत िोतात). म्िणनू मी शरीर (नामक पुद गल हवकार) नािी ककवा त्या पुग्दलमय शरीरािा उत्पन्न 
करणारािी नािी. 
 

अपदेसो परमािू, पदेसमेत्तो र् समर्सद्दो जो । 
णिद्धो िा िुंक्खो िा दुपदेसाणदत्तमिुहिणद ॥७१॥ 
 
अप्रदेशाः परमािुाः प्रदेशमात्रश्च स्िर्मशब्दो णह । 
स्स्नग्धो िा रूक्षो िा णद्वप्रदेशाणदत्िमनुर्िणत ॥७१॥ 
  
एगुत्तरमेगादी अिुस्स णिद्धत्तिं च िुंक्खत्त ं। 
पणरिामादो र्णिदं जाि अिंतत्तमिुर्िणद ॥७२॥ 
 
एकोत्तरमेकाद्यिोाः अिुस्र् स्स्नग्धत्िं च रूक्षत्िम् । 
पणरिामाद् र्णितं र्ािदनन्तत्िमनुर्िणत ॥७२॥ 

 
७१. (सूक्ष्म, अहवभागी असा जो पुद गल-) परमाणू आिे त्याला (दोन वा दोनिून अहधक) प्रदेश 

(space-points) नसतात. फक्त एकि प्रदेश (एका प्रदेशापुरती मयाहदत व्याप्ती) असतो. तो स्वतः 
शब्दरहित आिे (शब्द अनक पुद गल परमाणूंच्या संघातापासून हनमाण िोतो). त्यािे अंगी स्स्नग्धत्व 
(हिकटण्यािा गुण) व रुक्षत्व असल्यामुळे दोन (तीन, िार, अनेक) प्रदेश असण्यािा बंध तो अनुभवतो 
(अनेक प्रदेश एकहत्रत एका स्कंधात आणण्यािा तो प्रयत्न करतो). 
 

७२. अणूच्या (स्स्नग्धत्व, रुक्षत्वगुणामंध्ये) पहरणमन िोण्याच्या शक्तीमुळे, स्स्नग्धत्वामुळे 
(हिकटपणामुळे) ककवा रुक्षत्वामुळे एका (अणूनंतर) दुसरा (अणू) असे अनंतत्वापयंत ते प्राप्त िोतात 
(र्ािदनुर्िणत प्राप्नोणत-जयसेन) असे साहंगतले गेले आिे. 
 

णिद्धा िा िुंक्खा िा अिुपणरिामा समा ि णिसमा िा । 
समदो दुराणधगा जणद बज्झस्न्त णह आणद पणरहीिा ॥७३[अणधकार २ : गार्था : ७३ 
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तुिंना : स्स्नग्ध-रुक्षत्िाद् बन्धाः । न जधन्र्गुिानाम् । गुिसाम्रे् सद्दशानाम् । द्वणधकाणध गुिानाम् तु । — तसू. ५. ३३-
३६ 

(स्स्नग्धत्ि ि रुक्षत्िामुळे बंध णनमाि होतो. जघन्र् गुि असिाऱ्र्ा पुद् गिंांत बंध णनमाि होत नाही. समान शक्तीचे अशंाः 

असिाऱ्र्ा तुपर् जातींच्र्ा पुद् गिंांत बंध होत नाही. दोन लकिा दोनहून अणधक शक्तींचे अशं असपर्ास बंध णनमाि होतो.]॥ 
स्स्नग्धा िा रूक्षा िा अिु-पणरिामााः समा िा णिषमा िा । 
समतो द्वर्णधका र्णद बर्धर्न्ते णह आणदपणरहीनााः ॥७३॥ 
  
णिद्धत्तिेि दुगुिो चदुगुिणिदे्धि बंधमिुर्िणद । 
िुंक्खेि िा णतगुणिदो अिु बज्झणद पंचगुिजुत्तो ॥७४॥ 
 
स्स्नग्धत्िेन णद्वगुिश्चतुगुयिस्स्नग्धेन बन्धमनुर्िणत । 
रूके्षि िा णत्रगुणितोऽिुबयर्धर्ते पञ्चगुिरु्क्त : ॥७४॥ 

 
७३. अणूंिे पहरणाम (पयाय भेद), ते स्स्नग्ध असोत वा रूक्ष असोत, ते (दोन, िार, सिा इ.) सम 

असोत ककवा (तीन, पाि, सात इ.) हवषम असोत, जेव्िा ते समान संख्येपेक्षा दोनानंी अहधक असतात तेव्िा 
त्याचं्यामध्ये बधं हनमाण िोतो. एक अंश (मग तो स्स्नग्ध असो वा रूक्ष असो) कमी असल्यास बधं िोत 
नािी.[एकगुिस्स्नग्ध-रुक्षत्िस्र् णह पणरिम्र्-पणरिामकत्िाऽर्ािेन बन्धस्र्ाऽसाधनत्िात् । —अमृत.] 
 

७४. स्स्नग्धत्वामुळे (हिकटपणा असण्याच्या गुणामुळे) दोन अंशरूप पहरणत परमाणू-ज्या 
परमाणूमध्ये स्स्नग्धपणािे दोन अंश आिेत तो िार अंश स्स्नग्धपणा असणाऱ्या परमाणुंशी बद्ध िोतो. 
[रुक्षपणामध्येसुद्धा असे िोते.[ अणधकार २ : गार्था ७४ 
 3. An atom with two points of cohesiveness binds with an atom of four points of cohesiveness or aridness. डॉ. 
उपाध्ये प्रसा. पृ. ४०२. 
  

हद्वितुगुयणयोहस्त्रपञ्चगुणयोि द्वयोः स्स्नग्धयोः द्वयो रुक्षयोद्वययोः स्स्नग्धरुक्षयोवा परमाण्वोबयतधस्य प्रहसदे्ध ॥ —अमृत.]] तीन 
अंशानंी (गुणानंी) युक्त असलेला अणू पाि अंशानंी युक्त असलेल्या अणूंशी बद्ध िोतो. 

 
 
दुपदेसादी खंधा सुहुमा िा बादरा ससंठािा । 
पुढणि-जिं-तेउ-िाऊ सग-पणरिामेलह जार्तें ॥७५॥ 
 
णद्वप्रदेशादर्ाः स्कन्धााः सूक्ष्मा िा बादरा ससंस्र्थानााः । 
पृणर्थिी-जिं-तेजो-िार्िाः स्िक-पणरिामैजार्न्ते ॥७५॥ 
 
ओगाढ-गाढ-णिणचदो पुग्गिं-कारे्लह सव्िदो िंोगो । 
सुहुमेणह बादरेणह र् अप्पाओग्गेलह जाग्गेलह ॥७६॥ 
 
अिगाढ-गाढ-णनणचताः पुद् गिंकार्ाैः सियतो िंोकाः । 
सूक्ष्मैश्च बादरैश्चाप्रार्ोग्र्रै्ोग्र्ाैः ॥७६॥ 
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७५. दोन प्रदेशा ं (space-points) पासून अनंत प्रदेश असणार (म्िणजे दोन परमाणूंिा, तीन 
परमाणूंिा असे अनंत परमाणूपयंत असणारे जे) अणूंिे समुदाय अथवा स्कंध (aggregate) आिेत आहण 
सूक्ष्म ककवा स्थूल (बादरा) असे पृथ्वी, आप, तेज व वायू (यानंी बनलेल्या वस्तू ककवा पदाथय (bodies) 
उदा.‘पथृ्वी-काय’, जलकाय, अस्ग्नकाय, वायुकाय यानंा आपापल्या (स्स्नग्ध ककवा रूक्ष गुणाचं्या) 
पहरणामामुळे हनरहनराळे (हतकोनी, िौकोनी, गोल इ.) आकार येतात. 
 

७६. िे (असंख्य प्रदेश असणारे) जग सगळीकडून सूक्ष्म (=इंहद्रयानंा ग्रिण करता न येण्याजोगे) 
व स्थूल (=इंहद्रयग्राह्य) अशा, आत्म्याला ग्रिण करता येण्याजोग्या ककवा (अहतसूक्ष्म ककवा अहतस्थूल 
असल्यामुळे कमय-स्वरूप-‘कमय-वगयणा’-न िोऊ शकणाऱ्या व त्यामुळे) आत्म्याला ग्रिण करता न 
येण्याजोग्या[अणधकार २ : गार्था : ७६ जयसेन टीका.] पुद गलद्रव्यािें समुदायानंी खिून भरलेले आिे. 
 

[जेथे जेथे जीव आिे त्या त्या हठकाणी कमयस्वरूप िोणाऱ्या अनंत ‘पद गुल-वगयणा’ आिेत. त्यामुळे 
त्याचं्यात आपोआपि कमयबधं हनमाण िोतो. आत्मा पुद गल कपडािंा पे्ररक नािी. ‘न. पुद गलहपण्डानामानेता 
पुरुषोऽस्स्त’]  —अमृत 
 

कम्मत्ति-पाओग्गा खंधा जीिस्स पणरिइ ंपप्पा । 
गच्िस्न्त कम्मर्ािं ि णह ते जीिेि पणरिणमदा ॥७७॥ 
 
कमयत्ि-प्रार्ोग्र्ा स्कन्धा जीिस्र् पणरिलत प्राप्र् । 
गच्िस्न्त कमयर्ािं न णह ते जीिेन पणरिणमतााः ॥७७॥ 
 
ते ते कम्मत्तगदा पोग्गिंकार्ा पुिो णि जीिस्स । 
संजार्तें देहा देहंतरसंकमं पप्पा ॥७८॥ 
 
ते ते कमयत्िगता पुद् गिंकार्ााः पुनरणप जीिस्र् । 
संजार्न्ते देहा देहान्तर-संक्रमं प्राप्र् ॥७८॥ 

 
७७. (आठ प्रकाराचं्या) कमांिे स्वरूप प्राप्त िोण्याजोगे (पुद गल—‘वगयणा’ंिे-) पुद गलकपड 

जीवाच्या अशुद्ध पहरणतीच्या संबंधात वा संसगात आले की (आठ प्रकाराचं्या) कमात त्यािें रूपातंर िोते 
(असे कमयस्वरूपात रूपातंर िोणे िा त्या पुद गलािंा-‘कामयणवगयणािंा’-स्वभाव आिे). परंतु ते कमयबधं 
स्वतः आत्म्याकडून तसे रूपातंहरत (पहरणहमदा) िोत नािीत.[ अणधकार २ : गार्था : ७७-७८ कमयत्ि-पणरिमन-
शणक्तर्ोणगनाः पुद् गिंस्कंधााः 
स्िर्मेि कमयर्ािेन पणरिमस्न्त । ततोऽिधार्यते- 
न पुद् गिंणपण्डानां कमयत्ि-कता पुरुषोऽस्स्त । 

—अमृत.] 
७८. जेव्िा जीव देिाततरास प्राप्त िोतो (नवीन जतमास जातो) तेव्िा ते ते (द्रव्य-) कमयत्वाप्रत प्राप्त 

झालेले पुद गलािें कपड (समूि, काय ककवा कमयवगयणा-कपड), त्याच्या (नवीन) शरीरातं रूपातंरीत िोतात 
(ते कमयवगयणा-कपड), त्याच्या (नवीन) शरीरातं रूपातंरीत िोतात (ते कमयपुद गल त्यािी शरीरे बनतात) 
[साराशं नवीन जतमात नवीन शरीर बनणे िा त्या कमय-पुद गल-द्रव्यािंा स्वभाव व कायय आिे. हवहशष्ट 
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शरीराकार पुद गल िोणे ककवा पुद गलािें हवहशष्ट शरीर बनणे िा पुद गलािंा स्वभावधमय आिे. त्यािा 
आत्म्याशी संबधं नािी [अतोऽिधार्यते न कमयत्ि-पणरित-पुद् गिं-द्रव्र्ात्मक-शरीर-कता पुरुषोऽस्स्त । 

—अमृत.].] 
 

ओराणिंओ र् देहो, देहो िेउस्व्िओ र् तेजइओ । 
आहारर् कम्मइओ, पुग्गिंदव्िप्पगा सव्ि े[१. तुिंना : 
औदाणरक-िैणक्रणर्काहारक-तैजस-कामयिाणन शरीराणि । परं परं सूक्ष्मम् । 

—तसू. २. ३६-३७. 
(प्रत्रे्क पुढीिं शरीर सूक्ष्म आहे. उदा. औदाणरकापेक्षा िैणक्रणर्क सूक्ष्म इ.)] ॥७९॥ 
औदाणरकश्च देहो, देहो िैणक्रणर्कश्च तैजसाः । 
आहारकाः कामयिाः पुद् गिंद्रव्र्ात्मकााः सिे ॥७९॥ 
 
अरसमरूिमगंधं अव्ित्त ंचेदनागुिमसदं्द । 
जाि अलिंगग्गहिं जीिमणिणद्दट् ठसंठािं ॥८०॥ 
 
अरसमरूपमगन्धमव्र्कं्त चेतनागुिमशब्दम् । 
जानीह्यणिंङ् ग-ग्रहिं जीिमणनर्तदिसंस्र्थानम् ॥८०॥ 

 
७९. औदाहरक देि (मनुष्ट्य व हतययग्योनीतील जीवािंी शरीरे) वैहक्रहयक (नारकी व देवता यािंी 

शरीरे) तैजस (शुभ व अशुभ अशी दोतिी प्रकारिी) शरीरे, आिारक आहण ‘कामयण’ िी सवय शरीरे 
पुद गलद्रव्यात्मक आिेत.[आत्मा या शरीरापेंक्षा हभन्न आिे.] 
 

जीि-िंक्षि 
 

८०. जीव (अथवा शुद्ध आत्मस्वरूप पाि प्रकाराचं्या) रसानंी रहित आिे, रूप अथवा वणयरहित 
आिे, गधंहविीन आिे, (स्पशय गुणांनी रहित असल्यामुळे) अव्यक्त अथवा अप्रकटं आिे, शब्द-पयायानंी 
रहित, अशब्द आिे. त्यािे ग्रिण ज्यायोगे करता येईल असे पौद गहलक हिति (कलग) त्याला नािी, व 
त्याला कोणतािी हवहशष्ट आकार नािी (हनराकार आिे). तो (आत्मा) फक्त िैततययुक्त (ज्ञान, दशयन 
असणारा) आिे, असे जाण. 
 

मुत्तो रूिाणदगुिो बज्झणद फासेलह अण्िमण्िेलह । 
तस्व्ििरीदो अप्पा बज्झणद णकध पोग्गिंं कम्मं ॥८१॥ 
 
मूत्तो रूपाणदगुिो बर्धर्ते स्पशवरन्र्ोन्र्ाैः । 
तणद्वपरीत आत्मा बर्धनाणत करं्थ पौद् गिंं कमय ॥८१॥ 
 
रूिाणदएलह रणहदो पेच्िणद जािाणद रूिमादीणि । 
दव्िाणि गुिे र् जधा तह बंधो तेि जािीणह ॥८२॥ 
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रूपाणदकै रणहताः पछर्णत जानाणत रूपादीणन । 
द्रव्र्ाणि गुिाशं्च र्र्था तर्था बन्धस्तेन जानीणह ॥८२॥ 
 
उिओगमओ जीिो मुज्झणद, रजे्जणद िा पदुस्सेणद । 
पप्पा णिणिधे णिसरे् जो णह पुिो तेलह संबंधो ॥८३॥ 
 
उपर्ोगमर्ो जीिो मुह्यणत रज्र्णत िा प्रदे्वणि । 
प्राप्र् णिणिधान् णिषर्ान् र्ो णह पुनस्तैाः संबन्धाः ॥८३॥ 

 
८१.पूियपक्ष: रूप (रस, गंध, स्पशय) इ. गुणानंी युक्त असलेले मूतय पुद गल स्स्नग्धत्व, रुक्षता या 

स्पशयगुणामुंळे परस्पराशंी बद्ध िोऊ शकतात (िे मातय पण), पुद गलाप्रमाणे (जो मूतय नािी, रूपाहद गुण 
ककवा स्स्नग्धत्व, रुक्षत्व िे) गुण ज्याच्या हठकाणी नािीत असा पुद गल-हवपहरत स्वभावािा आत्मा पुद गल-
स्वरूप कमाशी (पौद गहलक कमयवगयणाशंी) कसा बद्ध िोतो? (िोऊ शकतो?) 
 

८२. उत्तर पक्ष : रूपाहद गुणानंी रहित असलेला (आत्मा) ज्याप्रमाणे रूपाहद गुण असणारे (घट, 
पट इ. अनेक पुद गलमय) द्रव्ये व त्यािें गुण पािू शकतो, जाणू शकतो, त्यािप्रमाणे त्यािा (कमय-) 
पुद गलाशंी बधं असतो असे जाण. 
 

८३. ज्ञान-दशयन (उपयोग-) मय असलेला जीव (अथवा आत्मा) हवहवध तऱ्िेिे (इष्ट व अहनष्ट) 
हवषय प्राप्त झाले असता मुग्ध िोतो, आसक्त िोतो ककवा. (त्या हवहशष्ट हवषयािा) हवदे्वषी बनतो. तोि पुनः 
त्या त्या (राग, मोि, दे्वष इ.) भावानंी बद्ध िोतो. 
 

र्ािेि जेि जीिो पेच्िणद जािाणद आगदं णिसरे् । 
रज्जणद तेिेि पुिो बज्झणद कम्म णत्त उिदेसो ॥ ८४ ॥ 
 
र्ािेन रे्न जीिाः पछर्णत जानत्र्ागतं णिषरे् । 
रज्र्णत तेनैि पुनबयर्धर्ते कमेत्रु्पदेशाः ॥ ८४ ॥ 
 
फासेलह पुग्गिंािं बंधो, जीिस्स रागमादीलह । 
अण्िोण्िस्सिगाहो पुग्गिंजीिप्पगो र्णिदो ॥ ८५ ॥ 
 
स्पशवाः पुद् गिंाना ंबन्धो, जीिस्र् रागाणदणर्ाः । 
अन्र्ोन्र्स्र्ािगाहाः पुद् गिंजीिात्मको र्णिताः ॥ ८५ ॥ 

 
८४. (भगवान वीतराग देवािा) असा उपदेश आिे की—आलेल्या (इष्ट ककवा अहनष्ट) इंहद्रय-

हवषयानंा आत्मा ज्या (राग, दे्वष, मोि इ.) भावाने पाितो ककवा जाणतो, त्याि (राग, द्वष इ.) भावापं्रमाणे 
पहरणत िोऊन तो आसक्त िोतो (राग, दे्वष, रूपी पहरणाम िोऊन त्यात तो तदाकार अथवा हवलीन िोतो), 
आहण पुनः त्याि भावबधंामुळे (ज्ञानावरणादी आठ) कमांशी बद्ध िोतो. 
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८५. स्स्नग्धत्व, रुक्षत्व ककवा स्पशय गुणामुळे पुद गलािंा (कमयपुद गलािंा ककवा ‘पुद गल-कमय-
वगयणािंा’) एकमेकाशी जो बंध हनमाण िोतो तो नुसता पदु गलबधं (केििं- पुद् गिंबन्धाः । —अमृत.) िोय. 
(उपाहधमुळे हनमाण िोणाऱ्या) राग, दे्वष, मोि इ. मुळे जीवािे जे त्यािेंसि (राग, दे्वष इ. सि) पहरणमन 
िोते तो फक्त ‘जीवबतध’ (केििं-जीि-बन्धाः । —अमृत). जीव आहण कमय पुद गलािंा परस्पराचं्या हवहशष्ट 
पहरणतीमुळे एकाि के्षत्रात िोणारा हवहशष्टतर बंध ‘पुद् गिं-जीिात्मक’ बंध िोय. (परस्पर-पणरिाम-
णनणमत्तमात्रत्िेन णिणशितराः परस्परमिगाहाः तदुर्र्बंधाः ।   —अमृत. ) 

 
सपदेसो सो अप्पा तेसु पदेसेसु पुग्गिंा कार्ा । 
पणिसंणत जहाजोग्गं णचट् ठंणत णह जंणत बज्झंणत ॥८६॥ 
 
सप्रदेशाः स आत्मा तेषु प्रदेशेषु पुद् गिंााः कार्ााः । 
प्रणिशस्न्त र्र्थार्ोग्र् ंणतष्ठस्न्त णह र्ास्न्त बर्धर्न्ते ॥८६॥ 
 
रत्तो बंधणद कम्मं, मुच्चणद कम्मेलह राग-रणहदप्पा । 
एसो बंध-समासो जीिािं जाि णिच्िर्दो ॥८७॥ 
 
रक्तो बर्धनाणत कमय, मुच्र्ते कमयर्ी रागरणहतात्मा । 
एष बन्ध-समासो जीिाना ंजानीणह णनश्चर्ताः ॥८७॥ 

 
८६. तो आत्मा प्रदेश (space-point)-युक्त आिे (ते प्रदेश लोकाकाशाशी तुलना करता 

येण्यासारखे असंख्य आिेत-अमृत.,जयसेन). त्या (असंख्य) प्रदेशामंध्ये (कमय-स्वरूप, ‘कमय-
वगयणायोग्य’) पुद गलािें समुदाय (मन, विन आहण काय याचं्या वगयणाचं्या सिाय्याने आत्म्याच्या प्रदेशािंा 
जो स्पंदस्वरूप पहरणाम िोतो त्याला अनुसरून) प्रवशे करतात, (व आत्मप्रदेशात पुद गलािंा प्रवशे िोऊन 
ते एकाि के्षत्रात आले की) ते आत्म्याला बधं हनमाण करतात. (राग, दे्वष, मोि इ. भावानुसार स्वतःिी 
कालमयादा आिे तोपयंत) यथावकाश राितात, (आहण आपले फल देऊन) हनघून जातात. 
 

८७. (जेव्िा आत्मा पर-द्रव्यादीमध्ये) आसक्त असतो (तेव्िा ज्ञानावरणादी) कमाने बद्ध 
िोतो. जेव्िा आत्मा रागभावरहित (अनासक्त) िोतो तेव्िा तो (सवय) कमांपासून मुक्त िोतो. (िा 
रागाहद हवभावरूप जो अशुद्ध ‘उपयोग’ आिे ककवा जीवािे जे अशुद्ध राग पहरणत स्वरूप आिे-तो 
खराखुरा (भाव-) बंध आिे. कमयपुद गलद्वारा हनमाण िोणारा द्रव्य-बंध िा औपिाहरक आिे 
[ततोऽिधार्यते द्रव्र्बन्धस्र् साधकतमत्िाद्  
रागपणरिाम एि णनश्चरे्न बन्धाः । 

—अमृत.]. सकें्षपतः िे बधंािे हनियपूवयक (हनिय-नयाने) स्वरूप आिे असे तू जाण. 
 

पणरिामादो बंधो, पणरिामो राग-दोस-मोह-जुदो । 
असुहो मोह-पदोसो, सुहो ि असुहो हिणद रागो ॥८८॥ 
 
पणरिामाद् बन्धाः, पणरिामो राग-दे्वष-मोह-रु्ताः । 
अशुर्ौ मोह-प्रदे्वषौ, शुर्ो िाऽशुर्ो र्िणत रागाः ॥८८। 
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सुह-पणरिामो पुण्िं,असुहो पाि णत्त र्णिर्मण्िेसु । 
पणरिामो िण्िगदो दुक्खक्खर्-कारिं समरे् ॥८९॥ 
 
शुर्-पणरिामाः पुण्र्मशुर्ाः पापणमणत र्णितमन्रे्षु । 
पणरिामोऽनन्र्गतो दुाःखक्षर्कारिं समरे् ॥८९॥ 

 
८८. (अशुद्ध ‘उपयोग’-रूपी जो) पहरणाम आिे त्यापासून (कमय-पुद् गलरूपी द्रव्य-) बंध हनमाण 

िोतो. िा पहरणाम राग (आसक्ती) दे्वष, मोि (या भावानंी) युक्त आिे. (िा पहरणाम शुभ व अशुभ अशा दोतिी 
प्रकारिा आिे. त्यापकैी) मोि-भाव आहण दे्वष-भाव िे अशुभ आिेत. आहण राग (आसक्ती, पे्रम) भाव 
(पंिपरमेष्ठींिी भक्ती इ. स्वरूपािा) शुभ ककवा (हवषयासक्ती स्वरूपािा) अशुभ असतो. 
 

८९. (पहरणाम दोन प्रकारिा असतो : एक आत्मद्रव्यामध्ये प्रवतयणारा व दुसरा आत्म्याव्यहतहरक्त 
परद्रव्यात प्रवर्धतत िोणारा). आत्मद्रव्या-व्यहतहरक्त इतर द्रव्यािे हठकाणी प्रवृत्त िोणारा (भक्ती, दान इ.) 
प्रशस्त स्वरूपािा पहरणाम म्िणजे पुण्य, आहण अशुभ स्वरूपी पहरणाम पाप िोय. (पण िे दोतिी पुद गल 
स्वरुप ‘द्रव्य’-बंध आिेत). जो आत्म द्रव्याखेरीज इतर हठकाणी (परद्रव्यािे हठकाणी) प्रवृत्त िोत नािी (तो 
शुद्धोपयोगरूपी भाव असून) तो दुःखाच्या क्षयािे कारण असलेला-मोक्षाप्रत नेणारा-आिे असे आगमात 
साहंगतले आिे. 
 

र्णिदा पुढणिप्पमुहा जीि-णिकार्ाऽध र्थािरा र् तसा । 
अण्िा ते जीिादो, जीिो णि र् तेलहदो अण्िो ॥९०॥ 
 
र्णितााः पृणर्थिी-प्रमुखा जीिणनकार्ा अर्थ स्र्थािराश्च त्रसााः । 
अन्रे् ते जीिाज्जीिोऽणप च तेभर्ोऽन्र्ाः ॥९०॥ 
 
जो िणि जािणद एिं परमप्पािं सहािमासेज्ज । 
कीरणद अज्झिसािं अहं ममेदं णत मोहादो ॥९१॥ 
 
र्ो नैि जानात्रे्िं परमात्मानं स्िर्ािमासाद्य । 
कुरुतेऽर्धर्िसानमहं ममेदणमती मोहात् ॥९१॥ 
 
कुव्िं सर्ािमादा हिणद णह कत्ता सगस्स र्ािस्स । 
पोग्गिं-दव्ि-मर्ािं ि दु कत्ता सव्ि-र्ािािं ॥९२॥ 
 
कुियन् स्िर्ािमात्मा र्िणत णह कता स्िकस्र् र्ािस्र् । 
पुद् गिंद्रव्र्मर्ाना ंन तु कता सियर्ािानाम् ॥९२॥ 
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९०. पृहथवी ज्याचं्यामध्ये प्रमुख आिे असे स्थावर व जंगम (िालिाल करणारे) जे (सिा 
प्रकारािें) जीव-समुदाय (जीव-हनकाय) आिेत ते सवय जीवापेंक्षा (आत्म्यापेक्षा) हनराळे आिेत 
आहण जीव (आत्मा) िी त्यािेंपेक्षा हनराळा आिे. [तुिंना : संसाणरिस्त्रसस्र्थािरााः । पृणर्थव्र्िेजोिारु्र्नस्पतर्ाः स्र्थािरााः । 

—तसू. २. १२-१३. 
(ससंारी जीव िे स्थावर व जंगम असतात. पृहथवीकाहयक, जलकाहयक, अस्ग्नकाहयक, वायुकाहयक (?) व वनस्पहतकाहयक िे पाि 

स्थावर आिेत. )] 

 
९१. जो वर वणयन केल्याप्रमाणे असलेल्या आत्म्यािा (सहच्चदानंदरूप, शुद्ध, हनत्य असा) असलेला 

स्वभाव लक्षात घेऊनसुद्धा आत्मा व (पुद गलादी) परद्रव्य यािेंमधील भेद जाणत नािी, तो मोिवश िोऊन 
मी िे (शरीर) आिे, िे माझे आिे असे हमथ्या अध्यवसान (attitude धारणा, प्रवृत्ती) धारण करतो. 
 

९२. आपल्या (िेतना-स्वरूप-पहरणाम असणाऱ्या) स्व-भावाला (धारण) करणारा जीव अथवा 
आत्मा आपल्या (िेतनास्वरूप) भावािा कता आिे िे हनहित, पण तो पुद गल द्रव्यमय भावािंा (द्रव्य-कमय 
शरीर इ. िा) कता नािी. 
 

गेण्हणद िेि ि मंुचणद करेणद ि णह पोग्गिंाणि कम्माणि । 
जीिो पुग्गिं-मज्झे िट्टण्िणि सव्िकािेंसु ॥९३॥ 
 
गृण्हाणत नैि न मुञ्चणत करोणत न णह पुद् गिंाणन कमाणि । 
जीिाः पुद् गिंमर्धरे् ितयमानोऽणप सियकािेंषु ॥९३॥ 
 
स इदालि कत्ता सं सगपणरिामस्स दव्िजादस्स । 
आदीर्दे कदाई णिमुच्चदे कम्मधूिंीलह ॥९४॥ 
 
स इदानीं कता सन् स्िकपणरिामस्र् द्रव्र्जातस्र् । 
आणदर्ते कदाणचद् णिमुच्र्ते कमयधूणिंणर्ाः ॥९४॥ 
 
पणरिमणद जदा अप्पा सुहस्म्ह असुहस्म्ह रागदोसजुदो । 
तं पणिसणद कम्मरर् ंिािािरिाणद-र्ािेलह ॥९५॥ 
 
परिमणत र्दाऽऽत्मा शुरे्ऽशुरे् रागदे्वषरु्ताः । 
तं प्रणिशणत कमयरजो ज्ञानािरिाणदर्ािैाः ॥९५॥ 

 
९३. आत्मा नेिमी पुद गलािें मध्ये असला तरी तो पौद गहलक (द्रव्य-) कमे घेतिी नािी व सोडतिी 

नािी ककवा तो पौद गहलक कमांिा कतािी नािी. 
 

९४. तो (आत्मा) सध्याच्या संसारी अवस्थेमध्ये (आत्मा-) द्रव्यापासून उत्पन्न िोणाऱ्या स्वतःच्या 
(िैततयाच्या हवकाररूप असलेल्या अशुद्ध) पहरणामािंा कता िोऊन, (ज्ञानावरणाहद कमयरूपात पहरणत-
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िोणाऱ्या) पुद गल कमयरूपी धुळीने व्याप्त िोतो (शब्दश :—स्वीकारला जातो ) आहण कािी कालाने 
(कमयफल भोगनू झाल्यावर) तो सोडला जातो. 
 

[ साराशं संसारात परद्रव्य संयोगामुळे जीवामध्ये जो अशुद्ध उपयोगरूपी भाव असतो त्यािा-त्या 
भावरूप पहरणमनािा कता जीव आिे. तो पुद गल कमांिा कता नािी. आत्मा पुद गलानंा धरतिी नािी 
आहण सोडतिी नािी. िी ग्रिण व हवमुहक्त हक्रया पुद गलािंी आिे. ] 
 

९५. ज्यावळेी िा जीव (आत्मा) राग आहण दे्वष (या भावनानंी) युक्त िोऊन शुभ ककवा अशुभ 
भावामंध्ये पहरणत िोतो, त्यावळेी ज्ञानावरणादी (आठ) कमांिे स्वरूपात ती कमयरूपी धूळ आत्म्यामध्ये 
(आत्म्यािे प्रदेशात) प्रवशे करते. 
 

सह-पर्डीि णिसोही णतव्िो असुहाि संणकिेंसस्म्म । 
णििरीदो दु जहण्िो अिुर्ागो [अणधकार२: गार्था ४*-९६ 
अिुर्ाग-फिं देण्र्ाचे सामथ्र्य : (फिंदानशणक्तणिशेष)  —जर्सेन]  
सव्ि-पर्डीिं ॥४॥* 
 
शुर्-प्रकृतीना ंणिशुद्धर्ा तीव्रोऽशुर्ाना ंसंक्िेंशे । 
णिपरीतस्तु जघन्र्ोऽनुर्ागाः सिय-प्रकृतीनाम् ॥४॥* 
  
सपदेसो सो अप्पा कसाणर्दो मोहरागदोसेलह । 
कम्मरजेलह णसणिंट् ठो बंधो णत्त परूणिदो समरे् [मागीिं २·२९ ि २·८६ र्ा गार्था पाहा.] ॥९६॥ 
 
सप्रदेशाः स आत्मा कषाणर्तो मोहरागदे्वषैाः । 
कमयरजोणर्ाः णश्लिो बन्ध इणत प्ररूणपताः समरे् ॥९६॥ 

 
४.* शुभ ककवा अशुभ कमांिा पहरणाम (शुभ कमािे बाबतीत धमाबद्दलच्या वाटणाऱ्या 

अनुरागरूपी) हवशुद्धीमुळे ककवा (अशुभ कमािे बाबतीत हमथ्यत्वादी) संक्लेशामुंळे, (शुभ कमांिे बाबतीत 
परमामृतासारखा व अशुभ कमांिे बाबतीत िालािल हवषासारखा) तीव्र िोतो. त्यािे उलट सवय कमय 
पहरणामामध्ये कमीत कमी तीव्रता असते.[ जयसेनािा हनष्ट्कषय : 
एिंणिध जघन्र्-मर्धर्मोत्कृिरूपोऽनुर्ागाः ........ 
 सियमूिंोत्तरकमयप्रकृतीनां कमयशणक्तस्िरूपं ज्ञातव्र्म् ।  —जयसेन] 
 

९६. ज्याच्यामध्ये (असंख्य) प्रदेश (space points) आिेत असा (संसारी) जीव (=आत्मा) मोि, 
आसक्ती (राग) आहण दे्वष यानंी मलीन िोऊन (शब्दशाः—रंगून= तसा पहरणत िोऊन) (ज्ञानावरणादी 
आठ) कमयरूपी धुळीने (पुद गल समुदायाकंडून) हिकटला जातो (व्याप्त ककवा बद्ध िोतो) या (प्रहक्रयेला) 
जैन हसद्धातंात बंध म्िणतात. 

*४. जयसेन सहंितेतील अहधक गाथा. हिच्यावर अमृत. िी टीका नािी. ससं्कृत छाया प्रस्तुत अनुवादकािी. 
 

एसो बंध-समासो जीिािं णिच्िरे्ि णिणद्दट् ठो । 
अरहंतेलह जदीिं ििहारो अण्िहा र्णिदो ॥९७॥ 
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एष बन्धसमासो जीिाना ंणनश्चरे्न णनर्तदिाः । 
अहयद् णर्र्यतीना ंव्र्िहारोऽन्र्र्था र्णिताः ॥९७॥ 
 
ि चर्णद जो दु ममलत्त अहं ममेदं णत देह-दणििेसु । 
सो सामण्िं चत्ता पणडिण्िो होणद उम्मग्गं ॥९८॥ 
 
न त्र्जणत र्स्तु ममतामहं ममेदणमणत देह-द्रणििेषु । 
स श्रामण्र् ंत्र्क्त्िा प्रणतपन्नो र्ित्रु्न्मागयम् ॥९८॥ 
 
‘िाहं होणम परेलस, ि मे परे संणत, िािमहमेक्को ।’ 
इणद जो झार्णद झािे, सो अप्पािं हिणद झादा ॥९९॥ 
 
‘नाहं र्िाणम परेषा,ं न मे परे सस्न्त ज्ञानमहमेकाः । 
इणत र्ो र्धर्ार्णत र्धर्ानेन (र्धर्ाने) स आत्मा र्िणत र्धर्ाता ॥९९॥ 

 
९७. तीथंकरानंी जीवानंा बधं कसा प्राप्त िोतो िे हनहियनयािे दृष्टीने यतींना (मुनी, साधू इ. ना) 

संहक्षप्तपणे हनर्धदष्ट केले आिे. व्यविारनयािे दृष्टीने (द्रव्यकमयरूपी जो बधं आिे) तो हनराळ्या स्वरूपािा 
आिे असे साहंगतले आिे. 

 
९८. जो मनुष्ट्य (ककवा श्रमण) (आपले) शरीर व संपत्ती इ. िे हठकाणी ‘मी शरीर आिे’, ‘िे शरीर 

ककवा धनसंपत्ती माझी आिे’ अशा प्रकारिी ममत्वबदु्धी सोडत नािी, तो श्रामण्यािा (मुहनमागािा) त्याग 
करून (अशुद्ध आत्मपहरणतीरूपी) उतमागाला (िुकीच्या मागाला) जातो. 

 
९९. ‘(शुद्ध आत्मा िा जो) मी तो (शरीरादी) परद्रव्यािा नािी, आहण (शरीर, सपंत्ती इ.) परद्रव्ये 

माझी नािीत. मी फक्त शुद्ध ज्ञानस्वरूप आिे’ अशा प्रकारे (स्व-परभेद जाणणारा) जो ध्यानात (एकाग्र) 
कितन करतो, तोि (खऱ्या) आत्मस्वरूपािा ध्याता िोतो (खऱ्या आत्मस्वरूपािे ध्यान करतो). 

 
अणधकार २: गार्था ९७ 
 
अमृत. जयसेन साराशं : 

मोि, राग, दे्वष याचं्यामुळे आत्म्यािा जो भाव बदलतो तोि हनियनयािे दृष्टीने बंध िोय. राग, दे्वष यािंा नाश केला की आत्मा शुद्ध 
िोतो. कमय-पुद गल िे पर (आत्म्यापेक्षा हनराळे) द्रव्य आिे. त्यामुळे आत्मा बद्ध िोतो िे म्िणणे िा ‘व्यविारनय’ आिे. ‘हनियनय’ िा शुद्ध 
आत्मद्रव्यािा साधक आिे. 
 

एिं िािप्पािं दंसिरू्दं अलदणदर्—महत्रं्थ । 
धुिमचिंमिािंंबं मण्िेऽहं अप्पगं सुदं्ध ॥१००॥ 
 
एिं ज्ञानात्मानं दशयनरू्तमतीस्न्द्रर्-महार्थयम् । 
धु्रिमचिंमनािंम्बं मन्रे्ऽमात्मकं शुद्धम् ॥१००॥ 
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देहा िा दणििा िा सुहदुक्खा िाध सत्तणुमत्तजिा । 
जीिस्स ि संणत धुिा धुिोिओगप्पगो अप्पा ॥१०१॥ 
 
देहा िा द्रणििाणन िा सुखदुाःखे िाऽर्थ शतु्र-णमत्र-जनााः । 
जीिस्र् न सस्न्त धु्रिा, धु्रि उपर्ोगात्मक आत्म ॥१०१॥ 
 
जो एिं जाणित्ता झाणद परं अप्पगं णिसुद्धप्पा । 
सागारोऽिागारो खिेणद सो मोहदुग्गंलठ ॥१०२॥ 
 
र् एिं ज्ञात्िा र्धर्ार्णत परमात्मानं णिशुद्धात्मा । 
सागारोऽनगाराः क्षपर्णत स मोहदुग्रयस्न्र्थम् ॥१०२॥ 

 
१००. ‘आत्मा शुद्ध (पर-भावानंी रहित, हनमयळ) आिे; तो धु्रव (हनिल, एक-परद्रव्यापेक्षा हभन्न, 

स्व-धमययुक्त असलेला) आिे, तो ज्ञानस्वरूप आिे; दशयनमय आिे; आपल्या अतींहद्रयपणामुळे सवयज्ञ; मिान् 
पदाथय आिे; तो आपल्या स्वरूपािे हठकाणी अिल, स्स्थर आिे, परद्रव्यावर अवलंबनू असणारा नािी’ अशा 
प्रकारिा आत्मा आिे असे (स्व-पर-भेद हवज्ञानी) मी मानतो. 
 

१०१. (औदहरकादी पाि) शरीरे, धन-धातय-संपत्ती, सुख ककवा दुःख आहण शत्रू व हमत्र इ. लोक 
िे आत्म्याशी कायमिे सलंग्न, अहवनाशी अथवा धु्रव नािीत. उपयोग-स्वरूप, ज्ञानदशयन स्वरूप असणारा, 
आत्मा (शुद्ध जीव) िा फक्त धुव अथवा अहवनाशी आिे. 
 

१०२. जो पुरुष-मग तो गृिस्थ (अणुव्रती श्रावक) असो वा गृित्याग केलेला यती असो-वर वणयन 
केल्याप्रमाणे (आत्म्यािे धु्रवस्वरूप) जाणनू, परमात्म्यािे (एकाग्रतेने) ध्यान करतो, तो (कमयमलापासून) 
हवशुद्ध असा आत्मा िोऊन (अनाहद कालापासून घट्ट बसलेली) मोिािी हनरगाठ नािीशी करतो. 
कुतद - १६  
 

जो णिहद-मोह-गंठी राग-पदोसे खिीर् सामण्िे । 
होजं्ज सम-सुह—दुक्खो सो सोक्खं अक्खर् ंिंहणद ॥१०३॥ 
 
र्ो णनहत-मोह-ग्रन्र्थी राग-प्रदे्वषौ क्षपणर्त्िा श्रामण्रे् । 
र्िन् सम-सुख-दुाःखाः स सौख्र्मक्षर् ंिंर्ते ॥१०३॥ 
 
जो खणिद—मोह—किुंसो णिसर्—णिरत्तो मिो णिरंुणर्त्ता । 
समिट् णठ दो सहािे सो अप्पािं हिणद झादा ॥१०४॥ 
 
र्ाः क्षणपत-मोह-किुंषो णिषर्-णिरक्तो मनो णनरुर्धर् । 
समिस्स्र्थताः स्िर्ािे स आत्मानं र्िणत र्धर्ाता ॥१०४॥ 
 
णिहद-घि-घाणदकम्मो पच्चक्खं सव्ि-र्ाि-तच्चण्हू । 
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िेर्तंगदो समिो झाणद कमट् ठं असंदेहो १०५॥ 
 
णनहत-घन-घाणत-कमा प्रत्र्कं्ष सिय-र्ाि-तत्त्िज्ञाः । 
जे्ञर्ान्तगताः श्रमिो र्धर्ार्णत कमर्थयमसंदेहाः ॥१०५॥ 

 
१०३. जो पुरुष मोि-गं्रथीिा नाश करून, श्रामण्य (यहतत्व) स्वीकारून, (इष्ट व अहनष्ट वस्तंूबद्दल 

अनुक्रमे वाटणारे) पे्रम वा आसक्ती आहण प्रदे्वष अथवा अप्रीती ह्यािंा त्याग करून, सुखदुःखािे हठकाणी 
समान दृष्टी ठेवतो, तो अक्षय-अहवनाशी असलेले (मोक्ष-) सुख हमळहवतो. 
 

१०४. ज्याने आपला मोिरूपी मल साफ नािीसा केला आिे, व जो हवषयािें हठकाणी हवरक्त आिे 
आहण जो आपल्या (बाह्य हवषयाकंडे जाणाऱ्या) मनाला आवरून, आपल्या (सिज िैततय) स्वरूपामध्ये 
एकाग्र तऱ्िेने स्स्थर राितो, तोि पुरुष खरा आत्मध्यानी िोतो. 
 

१०५. ज्याने अत्यंत दृढ बधंन करणारी घाहत-कमे नािीशी केली आिेत, व ज्याला सवय भावािें 
(पदाथांिे) प्रत्यक्ष-साक्षात-ज्ञान आिे, आहण जो सवय जे्ञय पदाथात (वस्तंूत) पारंगत आिे असा संशय, 
मोि, ्रमम इ. पासून सवयथैव मुक्त असलेला श्रमण कोणत्या पदाथािे ध्यान करतो? 
 

सव्िाबाधणिजुत्तो समंत-सव्िक्ख-सोक्खिाि-ड् ढो । 
रू्दो अक्खातीदो झाणद अिक्खो परं सोक्खं ॥१०६॥ 
 
सिाबाध-णिरु्क्ताः समन्ताः –सिाक्ष-सौख्र्-ज्ञानाढ्याः । 
रू्तोऽक्षातीतो र्धर्ार्त्र्नक्षाः परं सौख्र्म् ॥१०६॥ 
 
एिं णजिा णजलिदा णसद्धा मग्गं समुट् णठदा समिा । 
जादा िमोत्रु्थ तेलस तस्स र् णनव्िाि-मग्गस्स ॥१०७॥ 
 
एिं णजना णजनेन्द्रााः णसद्धा मागं समुस्त्र्थतााः श्रमिााः । 
जाता नमोऽस्तु तेभर् स्तस्मै च णनिाि-मागार् ॥१०७॥ 
 
तम्हा तह जाणित्ता अप्पािं जािगं सर्ािेि । 
पणरिज्जाणम ममलत्त उिट् णठदो णिम्ममत्तस्म्म ॥१०८॥ 
 
तस्मात्तर्था ज्ञात्िाऽऽत्मानं ज्ञार्कं स्िर्ािेन । 
पणरिजयर्ाणम ममतामुपस्स्र्थतो णनमयमत्िे ॥१०८॥ 
 

१०६. (इंहद्रयावंर अवलंबनू नसल्यामुळे इंहद्रय-रहित असे) इंहद्रयातीत असलेले, दुसऱ्याला 
इंहद्रयज्ञानगम्य न िोणारे, सवय (ज्ञानावरणाहद घाहतकमांच्या) बाधेपासून हवयुक्त, सवांग पहरपूणय आत्म्याच्या 
अनंत सुख व अनंत ज्ञान अशा स्वभावाने युक्त व पूणय असणारा तो (केवलज्ञानी श्रमण) उत्कृष्ट अशा 
आत्मसुखािे कितन करतो. 
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१०७. अशा रीतीने (सम्यग-ज्ञान-दशयन-िाहरत्रमय) मोक्षमागय अनुसरून जे हजन (अथवा 
केवलज्ञान असणारे श्रमण अथवा अणगार), हजनेंद्र (‘अरिंत’ पदधारक तीथंकर), श्रमण (मोक्षािी इच्छा 
करणारे मोक्षगामी मुनी अथवा यती) व (मोक्षावस्थेत) हसद्धत्व या अवस्थानंा प्राप्त झाले आिेत त्या सवांना 
आहण त्या हनवाण मागाला नमस्कार असो. 
 
१०८. म्िणून वरीलप्रमाणे आत्मा िा स्व-भावाने सवयज्ञ आिे असे जाणून, मी ममत्व बुद्धीिा त्याग 
करून, हनमयमत्वामध्ये (आपल्या शुद्ध आत्मस्वभावामध्ये) स्स्थर झालो आिे. 
 

दंसि-संसुद्धािं सम्मण्िािोिजोगजुत्तािं । 
अव्िाबाधरदािं िमो िमो णसद्धसाहूि [अणधकार : २ गार्था : ५ 

 जर्सेन—संणहतेतीिं अणधक गार्था. ही अमृतचंद्र सणंहतेत नाही. णहची संस्कृत िार्ा प्रस्तुत अनुिादकाची.] ॥*५॥ 
 
दशंन-संशुदे्धभर्ाः सम्र्ग् ज्ञानोपर्ोगरु्के्तभर्ाः । 
अव्र्ाबाध-रतेभर्ो नमो नमाः णसद्ध-साधूभर्ाः ॥*५॥ 

 
*५ सम्यग-दशयनाने संशुद्ध झालेल्या, सम्यगज्ञान व ‘उपयोग’ (हनर्धवकल्प, समाहध व 

वीतरागिाहरत्र—जयसेन) यानंी युक्त, आहण (सम्यग ज्ञान दशयन-प्राप्तीमुळे हमळणारे) जे अव्याबाध अनंत 
सुख त्यात रत असणाऱ्या हसद्ध पुरुषानंा व साधंूना वारंवार नमस्कार असो. 
 

‘जे्ञयतत्त्वप्रज्ञापन’ नामक दुसरा श्रुतस्कंध समाप्त—अमृत. 
‘जे्ञयाहधकार’ समाप्त.—जयसेन. 
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८. अणधकार णतसरा—चाणरत्राणधकार 
 

एिं पिणमर् णसदे्ध णजििरिसहे पुिो पुिो समिे । 
पणडिज्जदु सामण्िं जणद इच्िणद दुक्ख-पणरमोक्खं ॥१॥ 
 
एिं प्रिम्र् णसद्धान् णजनिरिृषर्ान् पुनाः पुनाः श्रमिान् । 
प्रणतपद्यता ंश्रामण्र् ंर्दीच्िणत दुाःखपणरमोक्षम् ॥१॥ 
 
आणपच्ि बंधुिग्गं णिमोणचदो गुरु-किंत्त-पुत्तलेह । 
आणसज्ज िाि-दंसि-चणरत्त-ति-िीणरर्ार्ारं ॥२॥ 
 
आपृच्िर् बन्धुिगं णिमोणचतो गुरुकिंत्रपुतै्राः । 
आसाद्य ज्ञान-दशयन-चाणरत्र्र्-तपोिीर्ाचारम् ॥२॥ 
 
समिं गलि गुिड् ढं कुिं-रूि-िर्ो-णिणसट् ठणमट् ठदरं । 
समिेणह तं णप पिदो पणडच्ि मं चेणद अिुगणहदो ॥३॥ 
 
श्रमिं गणिनं गुिाढं्य कुिं-रूप-िर्ोणिणशिणमितरम् । 
श्रमिैस्तमणप प्रिताः प्रतीच्ि मा ंचेत्र्नुगृहीताः ॥३॥ 

 
१-२. अशा रीतीने हसद्धानंा, (श्रेष्ठ हजनेंद्र असलेल्या) तीथंकरानंा आहण श्रमणानंा (साधंूना) 

वारंवार नमस्कार करून, जर त्याला (कोणत्यािी परुुषाला) दुःखापासून (कायमिी व) संपूणय मुक्तता 
व्िावी असे वाटत असेल तर त्याने (मुहनदीक्षा घेण्यापूवी प्रथम) बंधुवगांिा हनरोप घेऊन, आई-बाप अथवा 
वडीलधारे, पत्नी व मुले याचं्या संमतीने (ससंार सोडून) ज्ञान, दशयन, िाहरत्र, तप आहण आत्मशक्ती प्राप्त 
करून देणारा वीयािार यािंा आश्रय करून श्रामण्य अथवा यहतधमय स्वीकारावा. 
 

३. तो (मुमुक्षू) श्रमण संघािा प्रमुख असणाऱ्या, श्रेष्ठ असलेल्या, (यहत धमािे स्वतः आिरण करणे 
व दुसऱ्याकडून करवनू घेणे या बाबतीत प्रवीणता असणाऱ्या)[ अणधकार : ३ गार्था : २ 

१. एिंणिध-श्रामण्र्ाचरिाचारि-प्रिीित्िात् गुण्र्ाढ्यम् । —अमृत.] गुणानंी संपन्न, कुल, रूप आहण वय 
यानंी वैहशष्ट्ट्पूणय, (मुमुक्षू) श्रमणानंा अहधक आदरणीय व हप्रय वाटणाऱ्या, श्रेष्ठ आिायांना प्रणत िोऊन 
‘माझा (दीक्षा देऊन यथाहवहध) स्वीकार करा’ अशी हवनंती करतो, व आिायांकडून (मुहनदीक्षा देऊन) तो 
(संघात) स्वीकारला जातो. 
 

‘िाहं होणम परेलस, ि मे परे, िस्त्र्थ मज्झणमह लकणच ।’ 
इणद णिस्च्िदो णजलददो जादो जध-जाद-रूि-धरो ॥४॥ 
 
‘नाहं र्िाणम परेषा,ं न मे परे, नास्स्त ममेह लकणचत् ।’ 
इणत णनणश्चतो णजतेस्न्द्रर्ाः जातो र्र्थाजातरूपधराः ॥४॥ 
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जधजादरूिजादं उप्पणडद-केस-मंसुगं सुदं्ध । 
रणहदं लहसादीदो अप्पणडकम्मं [अणधकार ३ : गार्था : ५ 
१. अमृत. ने ‘अप्पणडकम्म’ ची संस्कृत िार्ा ‘अप्रणतकमय’ म्हिून णदिंी असिंी तरी डॉ. उपार्धर्ानंी सुचििेंिंा ‘अ-पणरकमय’ 

(शरीरचे चोजािें न करिे) हा पर्ार् अणधक ग्राह्य िाटतो. 
(उपार्धरे्-प्रसा. – ४०६ तळटीप २ पहा.)] हिणद लिंगं ॥५॥ 

र्र्थाजातरूपजातमुत्पाणटत-केश-छमश्रुकं शुद्धम् । 
रणहतं लहसाणदतोऽप्रणतकमय र्िणत णिंङगम् ॥५॥ 
 
मुच्िारंर्-णिमुकं्क जुत्त ंउिजोग-जोग-सुद्धीलह । 
लिंगं ि परािेक्खं अपुिब्र्ि-कारिं जेण्हं ॥६॥ जुगिंं  
 
मूच्िाणरम्र्णिमुकं्त रु्क्तमुपर्ोग-र्ोग-शुणद्धभर्ाम् । 
लिंङगं न परापेक्षमपुनर्यिकारिं जैनम् ॥६॥ रु्गिंम्। 

 
४. “मी (शुद्ध हितमात्र आत्म्याव्यहतहरक्त जे परद्रव्य आिे त्या ) परद्रव्याशी संबहंधत नािी. ते 

परद्रव्य माझे नािी. या जगात माझे कािीिी नािी ”. असा हनिय केलेला, ज्याने सवय इंहद्रये कजकली आिेत 
असा तो (श्रमण िोऊ इस्च्छणारा पुरुष) जसा जतमाला आला तसे रूप धारण करणारा (म्िणजे हदगंबर) 
िोतो. 

५-६.[या गाथाद्वयात जैन मुनीिी बाह्य व आंतहरक लक्षणे-कलगे-साहंगतली आिेत.] 
पृ. २४७ वर 

 
आदार् तं णप लिंगं गुरुिा परमेिं तं िमंणसत्ता । 
सोच्चा सिदं णकणरर् ंउिट् णठदो होणद सो समिो ॥७॥ 
 
आदार् तदणप णिंङ् गं गुरुिा परमेि तं नमस्कृत्र् । 
श्रुत्िा सव्रता ंणक्रर्ामुपस्स्र्थतो र्िणत स श्रमिाः ॥७॥ 

 
[बाह्य लक्षणे] पृ. २४६-(५-६) वरून िालू. 
 
ज्याप्रमाणे जतमाला आला तसे रूप (हदगंबरत्व) असणे, डोक्यािे व दाढी हमशािे केस (न कापता) 

उपटणे, शुद्धता, किसादी वज्यय असणे आहण शरीरािी जोपासना इ. िोजले न करणे िे मुनीिे (बाह्य) 
लक्षण असते. [आंतहरक लक्षणे] पण ज्याच्यामुळे पनुः जतमाला येण्यािे कारण पडत नािी (पुनजयतम घ्यावा 
लागत नािी) असे जैन (मुनीिे आंतहरक) लक्षण म्िणजे (आत्म्याव्यहतहरक्त परद्रव्याहवषयीिा) मोि आहण 
(त्यापासून वाटणारा) ममत्वािा पहरणाम व (परद्रव्यासाठी काया, वािा व मन यापंकैी कशानेिी िोणारा) 
कमारंभ यापासून मुक्तता (जयसेन) (ज्ञान-दशयन रूप िैततय-पहरणामस्वरूप) उपयोग आहण (हनर्धवकल्प 
समाहधरूपी) योग यानंी युक्त असणे आहण दुसऱ्या कसल्यािी गोष्टीिी अपेक्षा नसणे, िे िोय. 
 

७. दीक्षा देणाऱ्या श्रेष्ठ आिायांकडून (उपदेशलेली मुनीिी बाह्य आहण आंतर लक्षणे अथवा) द्रव्य 
(बाह्य-) आहण भाव (आतंर) अशा (दोन प्रकारच्या) कलगािंा (=लक्षणािंा) स्वीकार करून, (आहण दीक्षा 
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देणाऱ्या) गुरंुना नमस्कार करून, आहण त्यािेंकडून पंि मिाव्रतासंि (मुनीच्या) आिार हवधींिे श्रवण 
करून, (मुहनपदािी इच्छा करणारा) तो पुरुष मुहनव्रतािे आिरण करू लागला की तो (खऱ्या अथी) श्रमण 
िोतो. 

 
िद-सणमलदणदर्रोधो िंोचािस्सर्मचेिंमण्हािं । 
णखणद-सर्िमदंतििं णठणद-र्ोर्िमेगर्त्त ंच ॥८॥ 
 
एदे खिुं मूिंगुिा समिािं णजििरेलह पण्ित्ता । 
तेसु पमत्तो समिो िेदोिट् ठािगो होणद ॥९॥ जुम्मं । 
 
व्रतसणमतींणद्रर्रोधो िंोचािछर्कमचेिंमस्नानम् । 
णक्षणतशर्नमदन्तधािनं स्स्र्थणतर्ोजनमेकर्कं्त च ॥८॥ 
 
एते खिुं मूिंगुिााः श्रमिाना ंणजनिरैाः प्रज्ञिााः । 
तेषु प्रमत्ताः श्रमिाः िेदोपस्र्थापको र्िणत ॥९॥ रु्ग्मम्। 

 
८-९. (पंि) मिाव्रते, (पाि प्रकारे प्राहणपीडा टाळण्यासाठी येणे-जाणे, उठणे, धरणे, सोडणे इ. 

हक्रया करतानंा घेण्यािी दक्षता अथवा) सहमहत, (पाि) इंहद्रयािंा हनग्रि, केस (कापण्याऐवजी) उपटणे 
(=लोि), (सिा) ‘आवश्यक’हक्रया, हदगंबरत्व, स्नान (ककवा अंग साफ करण्यािी हक्रया) न करणे, 
जहमनीवर झोपणे, दात न घासणे, (उभे रािून, न बसता) उभे असण्यािे स्स्थतीत जेवणे आहण एकभकु्त 
असणे असे (२८ ‘मूलगुण’) प्राथहमक गुण (अथवा आिार) श्रमणासंाठी हजनश्रेष्ठ अरिंतानी हनहित घालून 
हदले (साहंगतले) आिेत[अणधकार ३: गार्था : ८-९ 

१. तपशीलासाठी-वट्टकेरकृत ‘मूलािार’ पािा.]. जो श्रमण अथवा मुनी या मूलगुणािें (आिरण करण्यािे) 
बाबतीत िुका करतो त्याला ‘छेदोपस्थापक’ (ज्याला सतमागावर पुनः आणणे जरूर आिे असा िुकलेला 
श्रमण) म्िणतात. 
 

लिंगग्गहिे तेलस गुरु णत्त पव्िज्जदार्गो होणद । 
िेदेसूिट् ठिगा [अणधकार ३ : गार्था १० 
१. पाठरे्द : िेदेसु अ िट्टगा = िेदर्ोश्च ितयका रे् ।  —णजनसेन.  
जे मुणन दीक्षा देतात ते ‘दीक्षागुरु’ आणि चुकिेंपर्ा श्रमिानंा नीट मागािर आििाऱ्र्ा गुरंुना ‘णनर्ापक’, ‘णशक्षागुरु’ लकिा 

‘श्रुतगुरु’ असे म्हितात.   —जर्सेन.]  
सेसा णिज्जािगा समिा ॥१०॥ 
 
लिंङग-ग्रहिे तेषा ंगुरूणरणत प्रिज्र्ादार्को र्िणत । 
िेदर्ोरुपस्र्थापकााः शेषा णनर्ापकााः श्रमिााः ॥१०॥ 
 
पर्दस्म्ह समारदे्ध िेदो समिस्स कार्चेट् ठस्म्म । 
जार्णद जणद तस्स पुिो आिंोर्िपुस्व्िर्ा णकणरर्ा ॥११॥ 
 
िेद-पउत्तो समिो समिं ििहाणरिं णजिमदस्म्ह । 
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आसेज्जािंोणचत्ता उिणदट् ठं तेि कार्व्िं ॥१२॥ [जगिंं] 
 
प्रर्तार्ा ंसमारब्धार्ा ंिेदाः श्रमिस्र् कार्-चेिार्ाम् । 
जार्ते र्णद तस्र् पुनरािंोचनापूर्तिका णक्रर्ा ॥११॥ 
 
िेदप्ररु्क्ताः श्रमिाः श्रमिं व्र्िहाणरिं णजनमते । 
आसाद्यािंोच्र्ोपणदिं तेन कतयव्र्म् ॥१२॥ [रु्गिंम्] 

 
१०. त्यानंा (श्रमणानंा) मुहनदीक्षा घेण्यािे वळेी (‘मुहन-कलग’ ग्रिण करण्यािे अवस्थेिे वळेी) जो 

गुरु असेल तो ‘प्रव्रज्या-दायक’ (दीक्षा देणारा) गुरु असतो. आहण (अशा) िुकलेल्या श्रमणानंा (उपदेश 
करून) मूळ मागावर आणून स्थापन करणाऱ्या श्रमणानंा ‘हनयापक’ श्रमण म्िणतता. 
 

१०-१२. श्रमणाने प्रयत्नपूवयक (उपहदष्ट मागाप्रमाणे) शारीहरक हक्रया करण्यास प्रारंभ केल्यावर, 
जर संयमािा भगं (छेद) झाला, तर त्या श्रमणाने पुनः (यतींच्या आिारहवषयक गं्रथात साहंगतल्याप्रमाणे) 
आपल्या िातून घडलेल्या दोषािंी कबुली देऊन ज्या (प्रायहित्त-) हक्रया साहंगतल्या असतील त्या 
कराव्यात. ज्याच्या िातून (संयम-) भगं झाला असेल अशा श्रमणाने जैनमतात (व्याविाहरकदृष्ट्ट्ा) प्रवीण 
असलेल्या जैन मुनीकडे जाऊन आपला (संयमभगंािा) दोष कबूल करावा आहण त्या मुनीने 
साहंगतल्याप्रमाणे (संयमभगंाबद्दल) जे प्रायहित्त घेणे आवश्यक असेल ते कराव े(घ्याव)े. 

 
अणधिासे ि णििासे िेद-णिहूिो र्िीर् सामण्िे । 
समिो१ णिहरदु णिच्च ंपणरहरमािो णिबंधाणि ॥१३॥ 
 
अणधिासे िा णििासे िेदणिहीनो रू्त्िा श्रामण्रे् । 
श्रमिो णिहरतु णनत्र् ंपणरहरमािो णनबन्धान् ॥१३॥ 
 
चरणद णिबद्धो णिच्च ंसमिो िािस्म्म दंसिमुहस्म्म । 
पर्दो मूिंगुिेसु र् जो सो पणडपुण्ि-सामण्िो ॥१४॥ 
 
चरणत णनबद्धो णनत्र् ंश्रमिो ज्ञाने दशयनमुखे । 
प्रर्तो मूिंगुिेषु च र्ाः स पणरपूिय-श्रामण्र्ाः ॥१४॥ 
 
र्त्त ेिा खमिे िा आिसधे िा पुिो णिहारे िा । 
उिणधस्म्ह िा णिबदं्ध िेच्िणद समिस्म्ह णिकधस्म्ह ॥१५॥ 
 
र्के्त िा क्षपिे िा आिसरे्थ िा पुनर्तिहारे िा । 
उपधौ िा णनबंद्ध नेच्िणत श्रमिे णिकर्थार्ाम् ॥१५॥ 
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१३. (शास्त्र-पठनासाठी ककवा नंतरसुद्धा) श्रमण गुरंुच्या सिवासात असो (ककवा शास्त्र पठनानंतर) 
स्वतंत्र दुसऱ्या हठकाणी असो, त्याने नेिमी आपल्या (शत्रु-हमत्रादींिे हठकाणी समहित्त ठेवणे [अणधकार ३ : 
गार्था : १३ 
१. समिो-शत्रु-णमत्राणदसमणचत्तश्रमिाः ।    —जयसेन.] 

इ.) श्रमणधमात कोणत्यािी तऱ्िेिा भगं न करता व (परद्रव्यािे हठकाणी) आसक्ती िोऊ न देता 
व्यविार करीत रिाव.े 
 

१४. जो श्रमण सम्यग दशयनाने युक्त अशा ज्ञानात (अथवा ज्ञान स्वरूप आत्म्यात) नेिमी प्रवृत्त 
(लीन) असतो आहण (अठ्ठावीस) मूलगुण (दक्षतेने) आिरणात आणतो, तो (आतंर व बाह्य संयमभगंानंी 
रहित िोत्साता) संपूणय श्रामण्ययुक्त (मुहनपदवीधारक) िोतो. 

१५. आिाराबंद्दल असो की उपवासाबद्दल असो, हनवासस्थानात रािण्याबद्दल ककवा पदयात्रा 
करण्याबद्दल (हविार-प्रवास, किडणे) असो, आपल्या शारीहरक पहरग्रिा-(आवश्यक वस्तू) बद्दल असो 
ककवा दुसऱ्या (जोडीच्या) श्रमणािें बद्दल असो ककवा धमयििेहवरहित गप्पा असोत श्रमणाला त्या 
कशाबद्दलि आसक्ती नसते. 

 
अपर्त्ता िा चणरर्ा सर्िासिठािचंकमादीसु । 
समिस्स सव्िकािें लहसा सा संतणत्त र् णत्त मदा ॥१६॥ 
 
अप्रर्ता िा चर्ा शर्नासनस्र्थानचङक्रमिाणदषु । 
श्रमिस्र् सियकािें लहसा सा संततेणत मता ॥१६॥ 
 
मरदु ि णजर्दु ि जीिो अर्दाचारस्स णिस्च्िदा लहसा । 
पर्दस्स िस्त्र्थ बंधो लहसामेत्तिे सणमदस्स ॥१७॥ 
 
णम्रर्ता ंिा जीितु िा जीिोऽर्ताचारस्र् णनणश्चता लहसा । 
प्रर्तस्र् नास्स्त बन्धो लहसामाते्रि सणमतस्र् ॥१७॥ 
 

[‘िेद’ म्हिजे कार्] 
 

१६. अथवा श्रमणािी झोपणे, बसणे, उभे रािणे, हफरणे इ. हक्रयामंध्ये संयम-रहित (अपयत्ता 
=अप्रयत) अशी जी वागणकू अथवा प्रवृहत्त (चणरर्ा-चर्ा) असते, तीि सवयकाळी सतत िालू असलेली 
किसा असते असे (हजनेंद्रािे) मत आिे. 
 

१७. [किसा दोन प्रकारिी आिे: अशुद्ध ‘उपयोगरूपी’ ज्ञानप्राणािी घात करणारी-‘णनश्चर्-
शुद्धचैतन्र्-प्रािव्र्परोपिरूपा णनश्चर्लहसा’ (जयसेन)—‘अंतरंग किसा’ आहण बाह्यजीवािंा प्राणघात 
करणारी ‘बहिरंग किसा’.] 
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दुसऱ्या जीवािा मृत्यु िोवो ककवा तो हजवतं रािो, ज्या मुनीिा आिार प्रयत्नपूवयक सयंमशील नािी 
त्यािे बाबतीत किसा (दोष) आिे िे हनहित. जो (पाि) सहमहत-पूवयक प्रयत्न करणारा आिे त्याला बाह्य 
जीवािा (त्यािे िातून दुसऱ्या जीवािा) घात झाल्याने बधं हनमाण िोत नािी. 

उच्चाणिंर्स्म्ह पाए इणरर्ा-सणमदस्स णिग्गमत्र्थाए । 
आबाधेज्ज कुलिंगं मणरज्ज तं जोगमासेज्ज ॥१॥* 
 
ि णह तस्स तस्ण्िणमत्तो बंधो सुहुमो र् देणसदो समरे् । 
मुच्िा पणरग्गहो णच्चर् अज्झप्पपमािदो णदट् ठो ॥२॥* 

[जुम्मं] 
 
उच्चाणिंते पादे ईर्ा-सणमतस्स णनगयमस्र्थाने । 
आबार्धरे्त कुलिंङ् गं णम्रर्ता ंतं र्ोगमासाद्या ॥१॥* 
 
न णह तस्र् तणन्नणमत्तो बन्धाः सूक्ष्मश्च [सूक्ष्मोऽणप] देणशताः समरे् । 
मूच्िा पणरग्रह एि [शै्चि] अर्धर्ात्म-प्रमाितो दृिाः ॥२॥* 

[रु्गिंम्] 
 

१*-२* आपल्या िालिालीबद्दलिी बधंने पाळणाऱ्या (इणरर्ा-सणमदस्स) मुनीकडून आपल्या 
ठराहवक हठकाणी जाताना, पाय उिलताना (पायािंी िालिाल करताना), (सूक्ष्म) जीवानंा जर इजा 
(ित्या, किसा) झाली तर त्याला त्याबद्दल सूक्ष्मसुद्धा (यस्त्कंहितसुद्धा) बधं िोतो असे (जैन) आगमात 
(शास्त्रात) साहंगतले नािी. अध्यात्मावरील प्रमाणाप्रमाणे (प्रमाणभतू विनापं्रमाणे) मूच्छेला (मोिाला- 
infatuation उपाध्ये) पहरग्रि म्िटले आिे. 

[र्र्थाऽर्धर्ात्माऽनुसारेि मूच्िारूपरागाणदपणरिामानुसारेि पणरग्रहो र्िणत न च बणहरङ्  गपणरग्रहानुसारेि इ. 
—जयसेन.] 

 
[जैन शास्त्रामध्ये मानहसक, ‘अंतरंग’ प्रवृत्तींना अहधक मित्त्व हदले आिे. नुसता प्राणघात (प्राण-

व्यपरोपण) म्िणजे किसा नािी. पण असयंतपणे वागण्यामुळे िोणारे प्राणव्यपरोपण म्िणजे किसा 
(प्रमत्तर्ोगात् प्रािव्र्परोपिं लहसा। तसू. ७. १३) आंतहरक मनःप्रवृत्तींना मित्त्व असल्यामुळे बाह्य 
वस्तंूबद्दल मोि पडणे-मूच्छा-िाि पहरग्रि आिे. असे येथे मानले आिे.] 
 
अणधकार ३ : गार्था १-२* 
१*-२* जयसेन-सहंितेतील अहधक गाथा. त्यािंी ससं्कृत छाया प्रस्तुत अनुवादकािी. [ ] मध्ये अहधक स्पष्टीकरण करणारी छाया. 

 
अर्दाचारो समिो िस्सु णि कारे्सु िधकरो णत्त मदो । 
चरणद जदं जणद णिच्च ंकमिंं ि जिें णिरूििेंिो ॥१८॥ 
 
अर्ताचाराः श्रमिाः षट् स्िणप कारे्षु िधकर इणत मताः । 
चरणत र्तं र्णद णनत्र् ंकमिंणमि जिें णनरूपिेंपाः ॥१८॥ 
 
हिणद ि ि हिणद बंधो मदस्म्ह जीिेध कार्चेट् ठस्म्म । 
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बंधो धुिमुिधीदो इणद समिा िणिर्ा सव्िं ॥१९॥ 
 
र्िणत िा न र्िणत बन्धो मृते जीिेऽर्थ कार्चेिार्ाम् । 
बन्धो धु्रिमुपधेणरणत श्रमिास्त्र्क्तिन्ताः सियम् ॥१९॥ 
 
ि णह णिरिेक्खो चागो ि हिणद णर्क्खुस्स आसर्-णिसुद्धी । 
अणिसुद्धस्स र् णचत्त ेकहं िु कम्मक्खओ णिणहओ ॥२०॥ 
 
न णह णनरपेक्षस्त्र्ागो न र्िणत णर्क्षोरार्णिशुणद्धाः । 
अणिशुद्धस्र् च णचत्त ेकरं्थ नु कमयक्षर्ो णिणहताः ॥२०॥ 

 
१८. जो श्रमण (मुहनधमाच्या) आिरणात यत्नशील नािी तो (पहृथव्यादी) सिा कायािंी (जीव 

समूिािंी) किसा करणारा आिे असे (भगवान् वीतराग देवािे) मत आिे. (पण) जर तो नेिमी (यहत 
धमािरणात) यत्नशील (यत) असेल तर तो पाण्यात असलेल्या कमळाप्रमाणे (कमयबंधरूपी) लेपापासून 
मुक्त, ‘अकिसक’ (अमृत.) असतो. 

 
[पणरग्रहामुळे बंध णनमाि होतो] 

 
१९. मुनीच्या (िलन-वलन, उठणे, हफरणे इ.) इत्यादी शारीहरक िालिालीमध्ये जीव किसा 

झाली तर बधं (हनमाण) िोईल ककवा िोणारिी नािी. पण पहरग्रिामुळे मात्र हनियपूवयक (धुवं-धुवम्) बधं 
हनमाण िोतो, म्िणून श्रमण (मुनी, अरिंत इ.) सवय पहरग्रिािा (उपाधींिा) त्याग करतात. 
 

२०. (पहरग्रिाबद्दल) कोणत्यािी तऱ्िेिी अपेक्षा न बाळगता (जर पहरग्रिािा) त्याग केला गेला 
नािी तर त्यामुळे हभक्षूच्या (मुनीच्या) हित्तािी हनमयलता िोणारा नािी िे हनहित. आहण जो हित्तामध्ये अगदी 
शुद्ध नािी (ज्यािे हित्त सपूंणय हनमयल झाले नािी.) त्यािा कमयक्षय कसा िोणार? (िोणारि नािी.) 

 
गेण्हणद ि चेिंखंडं र्ार्िमस्त्र्थ णत्त र्णिदणमह सुत्त े। 
जणद सो चत्तािंंबो हिणद कहं िा अिारंर्ो ॥३॥* 
 
ित्र्थक्खंडं दुणद्दर्र्ार्िमण्िं च गेण्हणद णिर्दं । 
णिज्जणद पािारंर्ो णिक्खेिो तस्स णचत्तस्म्म ॥४॥* 
 
गेण्हइ णिधुिइ धोिइ सोसेइ जदं तु आदिे णखत्ता । 
पत्रं्थ च चेिंखंडं णबरे्णद परदो र् पािंर्णद ॥५॥* णिसेसर् ं
 
गृण्हाणत िा चेिं-खण्डं र्ाजनमस्तीणत र्णितणमह सूते्र । 
र्णद स त्र्क्तािंम्बो र्िणत करं्थ िाऽनारम्र्ाः ॥३॥ 
 
िस्त्रखण्डं दुस्ग्धकार्ाजनमन्र्च्च गृण्हाणत णनर्तम् । 



 अनुक्रमणिका 

णिद्यते प्रािारम्र्ो णिके्षपस्तस्र् णचत्त े॥४॥* 
 
गृण्हाणत णिधूनोणत धौंणत शोषर्णत र्तं त्िातपे णक्षप्त्िा । 
पतं्र च चेिंखण्डं णबरे्णत परतश्च पािंर्णत ॥५॥* णिशेषकम् । 

 
३*-५* [संपूणय अपहरग्रि का आवश्यक आिे यािे स्पष्टीकरण. िे श्वेताबंर मतािे खंडन आिे.] जर 

येथे (कािी) सूत्रामंध्ये (आगमगं्रथात) ‘मुनी वस्त्रािा तुकडा घेतो (स्वीकारतो) ककवा पात्र बाळगतो’ 
(मुनीजवळ वस्त्र-पात्र असते) असे साहंगतले असेल तर, (आमिा प्रश्न असा की िे जवळ बाळगल्यानंतर) 
तो (सवयस्वी) स्वावलंबी कसा असेल? आहण ज्यामुळे पाप घडते अशा कमापासून तो मुक्त कसा रािील? 
जर त्याने वस्त्रािा तुकडा ककवा दुध्याभोपळ्यािे पात्र (कमंडलू) ककवा इतर कािी जर स्वीकारले, तर 
हनहितपणे त्यामध्ये जीवित्त्या िोते आहण त्याच्या हित्ताला हवके्षप (हनमाण) िोतो. तो त्या वस्त्रािा तुकडा 
ककवा पात्र घेतो, झाडतो, धुतो, आहण काळजीपूवयक उतिात टाकून ते वाळवतो, आहण दुसरा कोणीतरी ते 
(वस्त्र-पात्र) घेईल म्िणून तो हभतो व त्यािें संरक्षण करतो. 
 
अणधकार ३ : गार्था ३*-५* 

जयसेन-सहंितेतील अहधक गाथा. यावर अमृत. टीका नािी. गाथािंी ससं्कृत छाया प्रस्तुत अनुवादकािी. 
 

णकध तस्म्ह िस्त्र्थ मुच्िा आरंर्ो िा असंजमो तस्स । 
तध परदव्िस्म्म रदो कधमप्पािं पसाधर्णद ॥२१॥ 
 
करं्थ तस्स्मन्नास्स्त मूच्िा आरम्र्ो िा असंर्मस्तस्र् । 
तर्था परद्रव्रे् रताः कर्थमात्मानं प्रसाधर्णत ॥२१॥ 
 
िेदो जेि ि णिज्जणद गहि णिसग्गेसु सेिमािस्स । 
समिो तेणिह िट्टदु कािंं खेत्त ंणिर्ाणित्ता ॥२२॥ 
 
िेदो रे्न न णिद्यते ग्रहि-णिसगेषु सेिमानस्र् । 
श्रमिस्तेनेह ितयता ंकािंं के्षतं्र णिज्ञार् ॥२२॥ 

 
२१.[उपहध, पहरग्रि, िा अतंरंग-संयमाला हवघातक आिे.](वस्त्र-पात्रादी पहरग्रिािा स्वीकार 

केला की) त्यािेबद्दल ममत्व ककवा मोि (वाटणे) ककवा त्यािेसाठी (प्रयत्न करणे इ. हक्रयािंा पापमलूक) 
आरंभ अथवा असंयम, त्या मुनीिे बाबतीत कसा िोणार नािी? (अवश्य िोणारि).त्यािप्रमाणे 
(आत्मतत्त्वाव्यहतहरक्त असणारे पहरग्रिातील वस्त्र-पात्र-रूपी) परद्रव्यामध्ये तो रमला तर त्याला (आपल्या 
शुद्ध) आत्म्यािा साक्षात्कार (अनुभव ककवा प्राप्ती) कसा साधेल (िोईल?) [िोणारि नािी.] 
 

२२. (पहरग्रि वापरताना) काल आहण के्षत्र (या दृष्टीनी आवश्यकतेिा) जाणीवपूवयक सखोल हविार 
करून, ज्याच्या योगाने पहरग्रि घेताना ककवा सोडताना, (पहरग्रि) सेवन करणाराकडून (वापरणाऱ्यािे 
िातून-मूलगुण आिरण्यात) दोष घडणार नािी अशा प्रकारे श्रमणाने (पहरग्रि वापरताना) वागाव.े 
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अप्पणडकुट् ठं उिलध अपत्र्थणिजं्ज असंजद-जिेलह । 
मुच्िाणद-जिि-रणहदं गेण्हदु समिो जणद णि अप्पं ॥२३॥ 
 
अप्रणतकु्रिमुपणधमप्रार्थयनीर्मसंर्त-जनैाः । 
मूच्िाणद-जनन-रणहतं गृहृिातु श्रमिो र्द्यप्र्पपम् ॥२३॥ 
 
लक लकचि णत तकं्क अपुिब्र्िकाणमिोध देहे णि । 
संग णत्त णजििलरदा णिप्पणडकम्मत्तमुणद्दट् ठा ॥२४॥ 
 
लक लकचनणमणत तकं : अपुनर्यिकाणमनोऽर्थ देहेऽणप । 
संग इणत णजनिरेन्द्रा णनाःप्रणतकमयत्िमुणद्दििन्ताः ॥२४॥ 

 
२३. जो पहरग्रि (उवहध) (शास्त्राजे्ञप्रमाणे घेण्यास प्रत्यवाय नािी [ अप्पहडकुट् ठं-पुढील *२० गाथा पािा.] 

त्यामुळे) बधं हनमाण करणारा नािी आहण सयंमरहित लोकानंा (िवासा ककवा) प्राथयना करण्याजोगा नािी 
(= जो संयमी लोकानंा सयंम पाळण्याच्या दृष्टीने आवश्यक आिे) आहण (आसहक्तहवरहित स्वीकारामुळे) 
ज्याच्यामुळे आसक्ती, किसा इ. भावािंी उत्पत्ती िोत नािी असा अगदी थोडा पहरग्रि श्रमणाने स्वीकारावा. 
 

२४. ज्यानंा मोक्षािी (शब्दश:-पुनः जतमाला येऊ नये अशी इच्छा) आिे अशा (मुनी) ला 
(स्वतःच्या) शरीराहवषयी यस्त्कंहित सुद्धा हविार करणे म्िणजे आसक्ती (असणे) असे मानले जाते. म्िणनू 
हजनश्रेष्ठानंी (ममत्व-भावयुक्त) शारीहरक (शरीरासबंंधींच्या) हक्रयािंा त्याग उपदेहशला आिे. [अशा मुनीिे 
बाबतीत इतर पहरग्रिािा हविार कसला?—तो प्रश्नि उद भवति नािी. [२. इमत्र तात्पर्य िस्तुधमयत्िात् 
परमनैग्रयन्थ्र्मेिाऽििंम्ब्र्म् । —अमृत.] 
 

पेच्िणद ि णह इहिंोगं परं च समलिद-देणसदो धम्मो । 
धम्मस्म्ह तस्म्ह कम्हा णिर्स्प्पर् ंलिंगणमत्र्थीिं ॥६॥* 
 
पे्रक्षते न हीहिंोकं परं च श्रमिेंद्र-देणशतो धमयाः । 
धमे तस्स्मन् कस्माद् णिकस्पपतं णिंङगं स्त्रीिाम् ॥६॥* 
 
णिच्िर्दो इत्र्थीिं णसद्धी ि णह तेि जम्मिा णदट् ठा । 
तम्हा तप्पणडरूिं णिर्स्प्पर् ंलिंगणमत्र्थीिं ॥७॥* 
 
णनश्चर्ताः स्त्रीिा ंणसणद्धनय णह तेन जन्माना दृिा । 
तस्मात् तत्प्रणतरूपं णिकस्पपतं णिंङ् गं णस्त्रिाम् ॥७॥* 
 
पइडी-पमाद-मइर्ा एदालस णिणत्त र्ाणसर्ा पमदा । 
तम्हा ताओ पमदा पमाद-बहुिं णत्त णिणद्दट् ठा ॥८*॥ 
 
प्रकृणत-प्रमाद-मय्र्ाः एतासा ंिृणत्तर्ाणषता प्रमदााः । 
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तस्मात् तााः प्रमदााः प्रमाद-बहुिंा इणत णनर्तदिााः ॥८॥* 
 

६* पूवयपक्ष : श्रमणेंद्रानंी (तीथंकरानंी) उपदेहशलेल्या धमात या लोकािी (या लोकातील सुखािी) 
आहण परलोकािी (परलोकातील सुखािी) अपेक्षा नािी. (शब्दश:-िा. धमय इिलोक व परलोक पािात 
नािी केवळ मोक्षािी अपेक्षा असते). असे असताना त्या धमामध्ये हस्त्रयांिेसाठी हनराळे हिति (सिेलकत्व-
वस्त्र वापरणे) हवकल्पाने हनराळे का साहंगतले आिे? 

७* उत्तरपक्ष : हस्त्रयानंा त्याि (स्त्री-) जतमात मोक्ष (मुळीि हमळणार) नािी असे हनियपूवयक 
साहंगतलेले आिे. म्िणून हस्त्रयानंा योग्य असे वैकस्ल्पक मुहनहिति (सिेलकत्व) असते. (वस्त्र वापरणे िे 
श्रमणींिे मुहनधमािे हिति आिे) 
 

८* त्या (हस्त्रया) हनसगयतःि प्रमादशील असतात. आहण म्िणून (त्यािंी वृत्ती तशी असल्यामुळे) 
त्यानंा ‘प्रमदा’ असे नाव (अहभधान) आिे. त्यामुळे त्या हस्त्रयानंा ‘प्रमाद-बिुल’ (पुष्ट्कळ िुका, िलगरज 
करणाऱ्या) असे म्िटले गेले आिे. 
 
अणधकार ३ : 
 गाथा* ६ते *१६: अमृत. सकितेत नािीत. फक्त जयसेन-सहंितेत त्या आढळतात. त्यािंी ससं्कृत छाया प्रस्तुत अनुवादकािी. 
कुतद - १७ 
 

संणत धुिं पमदािं मोहपदोसा र्र् ंदुगंुिा र् । 
णचत्त ेणचत्ता मार्ा तम्हा तालस ि णिव्िािं ॥९॥ 
 
सस्न्त धु्रिं प्रमदाना ंमोह-प्रदे्वषौ र्र् ंदुगंुिा (जुगुप्सा) च । 
णचत्त ेणचत्रा मार्ा तस्मात्तासा ंन णनिािम् ॥९॥* 
 
ि णििा िट्टणद िारी एकं्क िा तेसु जीििंोर्स्म्ह । 
ि णह संउडं च गत्त,ंतम्हा तालस च संिरिं ॥१०॥* 
 
न णिना ितयते नारी एकं िा तेषु जीििंोके । 
न णह संिृतं च गातं्र, तस्मात् तासा ंच संिरिम् ॥१०॥* 
 
णचत्तस्सािो तालस णसस्त्र्थलं्ल अत्तिं च पक्खिंिं । 
णिणज्जणद सहसा तासु अ उप्पादो सुहम-मिुआिं ॥११॥* 
 
णचत्त-स्त्रिस्तासा ंशणैर्थपर्मात्तयि ंच प्रस्खिंनम् । 
णिद्यते सहसा तासु चोत्पादाः सूक्ष्म-मनुजानाम् ॥११॥* 

 
९* प्रमदाचं्यामध्ये हनहितपणे मोि, प्रदे्वष, भय, जुगुप्सा आहण मनामध्ये हवहित्र तऱ्िेिा कुहटलपणा 

(माया, मायावीपणा) असतो. म्िणून त्यानंा (स्त्रीजतमात) मोक्ष (हनवाण हमळत) नािी. 
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१०* या सवय जगात (जीवलोकात) अशी एकिी स्त्री नािी की हजच्यामध्ये (वर वणयन केलेल्या 
दोषापंकैी) एकिी (दोष) नािी. हशवाय त्यािें गात्र संवृत (बंद, झाकलेले) नािी. म्िणून त्यानंा संवरणािी 
(वस्त्रािी) आवश्यकता आिे. 
 

११* त्याचं्या (हस्त्रयाचं्या बाबतीत) हित्तािा िंिलपणा आहण शहैथल्य असते आहण (ऋतुप्राप्तीमुळे) 
माहसक पाळीिा रक्त-स्त्राविी िोतो, आहण त्यामध्ये अनेक सूक्ष्म मानवी जीवािंी उत्पत्ती िोते. 
 

लिंगस्म्ह र् इत्र्थीिं र्थिंतरे िाणह-कक्ख-पदेसेसु । 
र्णिदो सुहुमुप्पादो तालस कह संजमो होणद ॥१२॥* 
 
णिंङ् गे च स्त्रीिा ंस्तनान्तरे नाणर्-कक्ष-प्रदेशेषु । 
र्णिताः सूक्ष्मोत्पादस्तासा ंकरं्थ संर्मो र्िणत ॥१२॥* 
 
जणद दंसिेि सुद्धा सुत्तज्झर्िेि चाणि संजुत्ता । 
घोरं चरणद ि चणरर् ंइस्त्र्थस्स ि णिज्जरा र्णिदा ॥१३॥ 
 
र्णद दशयनेन शुद्धा सूत्रार्धर्र्नेन चाणप संरु्क्ता । 
घोरं चरणत िा चणरतं णस्त्रर्ा न णनजयरा र्णिता ॥१३॥* 
 
तम्हा तं पणडरूिं लिंगं तालस णजिेलह णिणद्दट् ठं । 
कुिं—रूि—िओ—जुत्ता [अणधकार ३ : गार्था : १४* 
१. ज्र्ाचं्र्ा घराण्र्ाबद्दिं जनतेत जुगुप्सा नाही ते णजनदीक्षार्ोग्र् कुिं. अन्ताःकरिाची णनर्तिकाणरता ि शुद्धपिा 

दाखििारी बाह्यागंाची णनर्तिकारता म्हिजे रूपशरीराचा अपंगपिा नसिे, अणत बािं, अणत िृद्ध आणि णिकिंता नसिारे िर् हे 
श्रमिी होण्र्ास र्ोग्र् िर् आहे.     

—जर्सेन.] समिीओ तस्समाचारा ॥१४॥* 
तस्मात् तत् प्रणतरूपं णिंङ् ग तासा ंणजनैर्तनणदिम् । 
कुिं-रूप-िर्ोरु्क्तााः श्रमण्र्स्तत्समाचारााः ॥१४॥* 

 
१२* हस्त्रयाचं्या योनीमध्ये, स्तनातंरात (दोन स्तनामंधील भागात), नाभी आहण कक्ष (काख) या 

भागात सूक्ष्म जीवािंी उत्पत्ती िोते असे म्िटलेले आिे. तर त्याचं्या िातून संयम कसा िोणार? (िोणारि 
नािी). 
 

१३* जरी सम्यक दशयनामुळे त्या शुद्ध असल्या आहण (जैन सूत्राचं्या) आगमाच्या अभ्यासाने जरी 
त्या युक्त असल्या, (त्यानंी सूत्राध्ययन केलेले असले), आहण (पक्षोपवास, मासोपवास इ.) कठोर िाहरत्र 
व्रत त्यानंी आिरणात आणले तरी स्त्रीच्या बाबतीत हनजयरा (संपूणय कमयक्षय) घडत नािी असे (वीतराग 
देवाने) म्िटलेले आिे. 
 

१४* म्िणून हजनानंी त्यानंा (हस्त्रयानंा) योग्य असे (वस्त्रधारण इ.) त्यािें बाह्य हिति नेमून हदलेले 
आिे. ज्या घराणे, रूप आहण वय यानंी युक्त आिेत, आहण (आपल्यासाठी हनर्धदष्ट केलेले) आिरण करीत 
आिेत त्यानंाि श्रमणी म्िणतात. 
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िण्िेसु तीसु एक्को कल्लािंगो तिोसहो िर्सा । 
सुमुहो कंुिारणहदो लिंगग्गहिे हिणद जोग्गो ॥१५॥* 
 
ििेषु णत्रष्िेकाः कपर्िाङ् गस्तपाःसहो िर्सा । 
सुमुखाः कुत्सारणहतो णिंङ् गग्रहिे र्िणत र्ोग्र्ाः ॥१५॥* 
 
जो रर्ित्तर्िासो सो रं्गो णजििरेणह णिणद्दट् ठो । 
सेसं रं्गेि [ अणधकार ३ : गार्था : १५-१६ 
र्ाचा दुसरा अर्थय : अतंाःकरि शुद्ध असपर्ाचे बाह्य गमक असिेंिंा णनर्तिकार चेहऱ्र्ाचा. 

(णनर्तिकाराभर्न्तर-परम-चैतन्र्-पणरिणत-णिशुणद्धज्ञापकं गमकं बणहरङ् ग-णनर्तिकारं मुखं र्स्र्। 
—जर्सेन.] 

पुिो ि होणद सल्लेहिाअणरहो ॥१६॥* 
 
र्ो रत्न-त्रर्-नाशाः स र्ङ् गो णजनिरैर्तनर्तदिाः । 
शेष ंर्ङ् गेन पुनो न र्िणत सल्लेखनाहयाः ॥१६॥* 

 
१५* (ब्राह्मण, क्षहत्रय आहण वैश्य) या तीन वणांपकैी एक असलेला, ज्यािे शरीर हनरोगी आिे, 

आहण तपिया (तपियेिे कष्ट) सिन करू शकणारा, िागंले१ (‘अिर्ि-र्ङ् ग्-रणहत’-जयसेन) मुख 
असलेला. आहण ज्याच्याबद्दल लौहकक (‘दुराचाराणद-अपिाद-रणहत’-हजयसेन) िागंला आिे असा 
(गुणहवहशष्ट) पुरुष हजनदीक्षा घेण्याला योग्य असतो. 
 

१६* (सम्यक ज्ञान, सम्यक दशयन आहण सम्यक िाहरत्र) या रत्नत्रयािंा नाश िा सवांत मोठा 
हवनाश (भगं) आिे असे हजनश्रेष्ठानंी साहंगतले आिे. उरलेल्या (शारीहरक अपंगतादी) भगंामुळे [शेष र्ङ् गेन 
पुनाः शेष-खण्ड-मुण्ड-िात-िृषिाणदर्ङ् गेन । 

—जयसेन.] तो सलेंखना (प्रायोपवशेनासारखा आपण िोऊन मृत्यू स्वीकारण्यािा जैन यतींि मागय) 
स्वीकारण्यास योग्य ठरत नािी. 

 
उिर्रिं णजिमग्गे लिंगं जहजादरूपणमणद र्णिदं । 
गुरुिर्िं णप र् णििओ सुत्तज्झर्िं च णिणद्दट् ठं ॥२५॥ 
 
उपकरिं णजनमागे णिंङ् गं र्र्थाजातरूपणमणत र्णितम् । 
गुरूिचनमणप च णिनर्ाः सूत्रार्धर्र्नं च णनर्तदिम् ॥२५॥ 
 
इहिंोगणिरािेक्खो अप्पणडबद्धो परस्म्म िंोर्स्म्हय । 
जुत्ताहारणिहारो रणहदकसाओ हिे समिो ॥२६॥ 
 
इहिंोकणनरापेक्षाः अप्रणतबद्धाः परस्स्मन् िंोके । 
रु्क्ताहारणिहारो रणहतकषार्ो र्िेत् श्रमिाः ॥२६॥ 
 
कोहाणदएणह चउणह णि णिकहाणह तलहणदर्ािमत्रे्थलह । 
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समिो हिणद पमत्तो उिजुत्तो िेहणिद्दालह ॥१७॥* 
 
क्रोधाणदकै-श्चतुर्तर्रणप णिकर्थाणर्स्तरे्थस्न्द्रर्ािामरे्थाः । 
श्रमिो र्िणत प्रमत्त उपरु्क्ताः स्नेह-णनद्राणर्ाः ॥१७॥* 

 
२५. हजनानंी उपदेहशलेल्या (मोक्ष) मागामध्ये ‘जसा जतम झाला असेल तसे रूप’ (हदगंबरत्व) 

असणे िेि ‘कलग’ मुनीला (स्वीकायय असलेला) पहरग्रि अथवा उपकरण आिे असे साहंगतले आिे. 
त्यािप्रमाणे गुरंूनी केलेला तत्त्वोपदेश, हवनय (मुहनव्रतािी पाळणूक, हशस्तबद्ध हनयमपालन) आहण (जैन) 
हसद्धातंािे अध्ययन (िेिी पहरग्रिात येते) िािी पहरग्रि आिे असे हनर्धदष्ट केले गेले आिे. 
 

२६. या लोकाहवषयी कोणतीिी अपेक्षा ककवा अहभलाषा न बालगणारा हनरपेक्ष-आहण परलोकामध्ये 
(देवपद, इदं्रपद इ. हवषयक) अहभलाषा न धरणारा तसेि ज्यािा आिार व हविार (यहतधमाप्रमाणे) योग्य 
आिे व जो (राग, दे्वष इ.) कषायानंी हवरहित आिे असे (श्रमणाने) असाव.े 
 

१७.* (क्रोध, मान, माया व लोभ अशा) िार क्रोधाहदकानंी, (हस्त्रया, राजे, िोर इ. हवषयक) 
गप्पागोष्टींनी, त्यािप्रमाणे (पाि) इंहद्रयाचं्या (रूप, रस, स्पशय इ. पाि) हवषयानंी आहण स्नेि (आसक्ती) व 
हनद्रा यानंी युक्त असलेला (त्याचं्या आिारी गेलेला) श्रमण स्खलनशील, हनष्ट्काळजी (प्रमत्त) िोतो. 
 
अणधकार ३ : गार्था : १७* 
 अमृत. सहंितेत नसलेली पण जयकसि सहंितेतील गाथा. ससं्कृत छाया प्रस्तुत अनुवादकािी. 
 

जस्स अिेसिमप्पा तं णप तिो तप्पणडच्िगा समिा । 
अण्िं णर्क्खमिेसिमध ते समिा अिाहारा ॥२७॥ 
 
र्स्र्ानेषि आत्मा तदणप तपाः तत् प्रत्रे्षकााः श्रमिााः । 
अन्र्द् रै्क्ष्र्मनेषिमर्थ ते श्रमिा अनाहारा ॥२७॥ 
 
केििंदेहो समिो देहे णि ममत्त—रणहद—पणरकम्मो । 
आजुत्तो तं तिसा अणिगूणहर् अप्पिो सलत्त ॥२८॥ 
 
केििंदेहाः श्रमिाः देहेऽणप ममत्ि-रणहत-पणरकमा । 
आरु्क्तिासं्तं तपसा अणनगूह्यात्मनाः शणक्तम् ॥२८॥ 
 
एकं्क खिुं तं र्त्त ंअप्पणडपुण्िोदरं जहािंदं्ध । 
चरिं णर्क्खेि णदिा, ि रसािेक्खं ि मधुमंसं ॥२९॥ 
 
एकाः खिुं स र्क्ताः अपणरपूिोदरो र्र्थािंब्धाः । 
रै्क्षाचरिेन णदिा न रसापेक्षो न मधुमासंाः ॥२९॥ 
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२७. ज्यािा आत्मा आिाराहवषयी एषणा नसणारा आिे, ते (एषणारहितत्त्व) सुद्धा (अंतरंग) तप 
असते. आहण तसे (अंतरंग तप) असाव ेअशी श्रमणािंी इच्छा असते. आिारहवषयक दोषानंी रहित असलेले 
हभक्षान्न ग्रिण करणारे श्रमण िे हनरािारीि (असल्यासारखे) आिेत. 

 
२८. श्रमणाला केवळ (स्वतःिा) देि फक्त असतो पण त्या देिािे हठकाणी (‘िा देि माझा आिे’) 

अशी ममत्व भवना नसते. ममत्वशूतय भावनेने त्यािे सोपस्कार अथवा ससं्कार असतात [= देिहवषयक 
अयोग्य आिारहविार हक्रया तो करीत नािी—अमृत]. आपले सवय (आस्त्मक) सामथ्यय प्रकट करून तो त्या 
देिाला तपियेला लावतो. 
 

२९. (मुनीिा शुद्ध) आिार म्िणजे एकभकु्तपणा व तोिी भरपूर पोट न भरण्याइतका (योगसाधनेत 
व्यत्यय न आणणारा-अधयपोटी), हभक्षावृत्तीने (भकै्ष्यियेने) जसा हमळेल तसा (आपल्या आवडीहनवडीवर 
अवलंबनू नसलेला), ज्यामध्ये रसािी (िवीिी) अपेक्षा नािी व ज्यात मधु-मासं वगैरे नािी असा हदवसा 
घ्यावयािा असतो) (राहत्रभोजन किसाप्रद-किसायतन असल्यामुळे राहत्रभोजन वज्यय आिे). 
 

पके्कसु अ आमेसु अ णिपच्चमािासु मंसपेसीसु । 
संतणत्तर्मुििादो तज्जादीिं णिगोदािं ॥१८॥* 
 
पक्वासु चामासु च णिपच्र्मानासु मासंपेशीषु । 
सान्तणतक उपपाद (उत्पाद) स्तज्जातीना ंणनगोदानाम् ॥१८॥* 
 
जो पक्कमपकं्क िा पेसीं मंसस्स खाणद फासणद िा । 
सो णकिं णिहिणद लपडं जीिािमिेगकोडीिं ॥१९॥—जुम्मं 
 
र्ाः पक्वामपक्वा ंिा पेशीं मासंस्र् खादणत स्पशयणत िा । 
स णकिं णनहास्न्त णपण्डंजीिानामनेककोटीनाम् ॥१९॥* -रु्ग्मम्  
 
अप्पणडकुट् ठं णपण्डं [जर्सेनाने टीकेत ‘णपण्ड’ शब्द पुलल्लगी मानिंा. आहे, पि गार्थाकाराने तो ससं्कृतप्रमािे पु. ि 

नपंु. मानिंा आहे. पहा—शब्दकपपदु्रम खंड ३ पृ. १४०, आपटे. 
Sk. Eng. Dictionary.] पाणिगर् ंिेि देर्मण्िस्स ।  
दत्ता र्ोत्तमुजोग्गं रु्त्तो िा होणद पणडकुट् ठो ॥२०॥* 
 
अप्रणतकुिं णपण्डं [जर्सेनाने टीकेत ‘णपण्ड’ शब्द पुलल्लगी मानिंा. आहे, पि गार्थाकाराने तो संस्कृतप्रमािे पु. ि 

नपंु. मानिंा आहे. पहा—शब्दकपपदु्रम खंड ३ पृ. १४०, आपटे. 
Sk. Eng. Dictionary.] पाणिगतं नैि देर्मन्र्स्मै ।  
दत्त्िा र्ोकु्तमर्ोग्र् ंरु्क्तो [णिकासाच्र्ा सिांत खािंच्र्ा पातळीिरचे, एका णनणमषात अठरा िेळा जन्म-मृत्र्ू होिारे 

जीि.] िा र्िणत पणरकुिाः ॥२०॥* 
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१८. * हशजहवलेले (पकहवलेले) असो, न हशजहवलेले असो ककवा हशजत ठेवलेले असो मासंाचं्या 
तुकड्यातं त्या (मासंाच्या) जातीच्या (मासंासारख्या हदसणाऱ्या) ‘हनगोद’१ नामक जीवािंी अखंड उत्पत्ती 
िोत असते. 
 

१९. *जो हशजहवलेले (पकवलेले) ककवा न हशजवलेले मासंािे तुकडे खातो ककवा त्यानंा स्पशय 
करतो तो खरोखर अनेक कोटी जीवाचं्या समुदायािंी ित्या करतो. 

२०. *आगमाला अमातय असलेले (आगमदृष्ट्ट्ा प्रहतहषद्ध) असे अन्न िातात (िातािें ओजंळीत) 
आले तर ते दुसऱ्याला मुळीि द्यावयािे नािी. (दुसऱ्याला अन्न हदल्यानंतर) खाणे अयोग्य आिे. आहण (जर 
यदाकदाहित श्रमणाने) अन्न खाल्ले तर (तो) प्रायहित्ताला योग्य ठरतो (त्याने प्रायहित घेणे आवश्यक 
असते). 
 

*१८-१९. –जयसेन प्रतीतील अहधक श्लोक. यावर अमृत. टीका नािी. छाया प्रस्तुत 
अनुवादकािी. 
 

बािंो िा िुड् ढो [उपार्धरे् प्रतीतीिं ‘बुड् ठो’ हा िुड् ठो’ बद्दिं नजरचुकीने राणहिेंिंा मुद्रि दोष असािा.] िा 
समणर्हदो िा पुिो णगिंािो िा । 

चणरर् ंचरदु सजोग्गं मूिंच्िेदो जधा ि हिणद ॥३०॥ 
 
बािंो िा िृद्धो िा श्रमाणर्हतो िा पुनग्िंानो िा । 
चर्ां चरतु स्िर्ोग्र्ा ंमूिंच्िेदो र्र्था न र्िणत ॥३०॥ 
 
आहारे ि णिहारे देसं कािंं समं खमं उिलध । 
जाणित्ता ते समिो िट्टणद जणद अप्पिेंिी सो ॥३१॥ 
 
आहारे िा णिहारे देशं कािंं श्रमं क्षमामुपणधम् । 
ज्ञात्िा तान् श्रमिो ितयते र्द्यपपिेंपी साः ॥३१॥ 

 
३०. (श्रमण) बाल असो वा वृद्ध असो, श्रमाने (थकव्यामुळे) व्याकूळ झालेला असो ककवा आजारी 

असो त्याने (आपल्या शुद्ध आत्मतत्त्वािे प्राप्तीसाठी साधनीभतू असे जे शरीर त्या) मुळािा (मलूभतू 
साधनािा) उच्छेद िोणार नािी अशा रीतीने स्वतःिी (श्रमण-) जीवनिया ठेवावी (पण असे मृदु आिरण 
ठेवताना शुद्धात्मतत्त्वाला कारणीभतू असणाऱ्या मूलभतू संयमािािी उच्छेद िोणार नािी यािी काळजी 
घ्यावी [ मृद्वाचरिमाचरता संर्मस्र् शुद्धात्म-तत्त्ि-साधनत्िेन मूिंर्ूतस्र् िेदो न र्र्था स्र्ात्तर्था .........। 

—अमृत.]). 
३१. जर (आपल्या) आिारामध्ये ककवा हविारामध्ये दश, काल, पहरश्रम, आपली सिनशक्ती 

(हतहतके्षिी मयादा) व शरीरािी पहरस्स्थती लक्षात घेऊन श्रमण आिरण करील, तर त्याला फार कमी बंध 
(लेप) लागेल [फारि अल्प कमयबंधाने तो.हलप्त िोईल]. 

 
[‘आिरण-प्रज्ञापन’ समाप्त—अमृत.] 

 
एर्ग्ग—गदो समिो एर्ग्गं णिस्च्िदस्स अत्रे्थसु । 
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णिस्च्ित्त आगमदो आगमचेट् ठा तदो जेट् ठा ॥३२॥ 
 
ऐकाग्ऱ्र्गताः श्रमिाः ऐकाग्रा् र् ंणनणश्चतस्र् अरे्थषु । 
णनणश्चणतरागमत आगमचेिा ततो ज्रे्ष्ठा ॥३२॥ 
 
आगमहीिो समिो िेिप्पािं परं णिर्ािाणद । 
अणिजािंतो अट् ठे खिेणद कम्माणि णकध णर्क्खू ॥३३॥ 
 
आगमहीनाः श्रमिो नैिात्मानं परं णिजानाती । 
अणिजानन्नर्थान् क्षपर्णत कमाणि करं्थ णर्कु्षाः ॥३३॥ 
 
आगमचक्खू साहू इणंदर्चक्खूणि सव्िरू्दाणि । 
देिा र् ओणह१—चक्खू णसद्धा पुि सव्िदो चक्खू ॥३४॥ 
 
आगमचकु्षाः साधुणरस्न्द्रर्चकंू्षणष सियरू्ताणन । 
देिाश्चािणधचकु्षषाः णसद्धााः पुनाः सियतश्चकु्षषाः ॥३४॥ 

 
३२. श्रमण िा एकाग्रतेप्रत प्राप्त झालेला असतो (शब्दश:- जो एकाग्रतेप्रत प्राप्त झाला असेल तो 

श्रमण िोय) िे ऐकाग्रु् य अथवा स्स्थरपणा (जीव, अजीव इ.) पदाथांिे स्वरूप ज्याला हनहित मािीत झाले 
आिे त्यािे हठकाणी असतो. िी पदाथय-हनहिती (तीथंकरप्रणीत) आगमामुळे िोते. म्िणून आगमािा अभ्यास 
करण्यािी प्रवृत्ती प्रमुख (मित्त्वािी) आिे. 
 

३३. ज्या श्रमणाला आगमािे ज्ञान नािी तो आपल्या (शुद्ध) आत्मद्रव्याला ककवा आत्म्या-व्यहतहरक्त 
इतर पदाथांना हनियपूवयक जाण ूशकत नािी. आहण जो (जीव, अजीव इत्यादी) पदाथांना जाणत नािी, 
तो हभक्षू आपल्या कमांिा क्षय कसा करील (करू शकेल)? 
 

३४. मुनी िे हसद्धातत (आगम) रूपी नेत्र असणारे असतात; (पण) सवय प्राहणमात्र इंहद्रयरूपी नेत्रानंी 
(ज्ञान हमळहवण्याच्या साधनानी) युक्त असतात. देवानंा अवहध-ज्ञान (clairvoyance) रूपी िक्षू असतो. 
हसद्ध मात्र सवय बाजंूनी (आत्मप्रदेशामाफय त) पािू (जाणू) शकतात. 

 
सव्िे आगमणसद्धा अत्र्था गुिपज्जएलह णचत्तलेह । 
जािंणत आगमेि णह पेस्च्ित्ता ते णि ते समिा ॥३५॥  
 
सिे आगमणसद्धा अर्था गुिपर्ार्णैश्चतै्राः । 
जानन्त्र्ागमेन णह दृिा् िा तानणप ते श्रमिााः ॥३५॥  
 
आगम—पुव्िा णदट् ठी ि र्िणद जस्सेह संजमो तस्स । 
ित्र्थीणद र्िणद सुत्त ंअसंजदो होणद णकध समिो ॥३६॥ 
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आगमपूिा दृणि नय र्िणत र्स्रे्ह संर्मस्तस्र् । 
नास्तीणत र्िणत सूत्रमसंर्तो र्िणत करं्थ श्रमिाः ॥३६॥ 
 
ि णह आगमेि णसज्झणद सद्दहिं जणद णि िस्त्र्थ अत्रे्थसु । 
सद्दहमािो अत्रे्थ असंजदो िा ि णिव्िाणद ॥३७॥ 
 
न ह्यागमेन णसद्धा् र्णत श्रद्धानं र्द्यणप नास्त्र्रे्थषु । 
श्रद्दधान अर्थानसंर्तो िा न णनिाणत ॥३७॥ 

 
३५. (आपापल्या) हवहवध प्रकाराचं्या गुणानंी आहण पयायानंी युक्त असे सवय (जीव-अजीवादी) 

पदाथय (जैन) आगमात हसद्ध केलेले आिेत. जे आगमाने (आगमाच्या दृहष्टकोनातून) त्यानंा पािून जाणतात 
ते श्रमण िोत. 
 

३६. आगम-पूवयक (आगमाच्या अभ्यासावर आधारलेली ) ज्यािी दृष्टी (सम्यक दशयन व श्रद्धा) 
नसते त्यािे हठकाणी या लोकातं सयंम असू शकत नािी असे सूत्र (हसद्धातत) सागंते. आहण जर तो असयंत 
(संयम हवरहित) असेल तर तो श्रमण कसा िोऊ शकेल?  
 

३७. जर (जीवाजीवादी) पदाथांच्या हठकाणी (वास्तवतेहवषयी) श्रद्धा नसेल तर (आगमािा 
अभ्यास करूनसुद्धा अथवा) आगमाच्या ज्ञानामुळेसुद्धा हसद्धी अथवा मोक्ष मुळीि (णह) हमळणार नािी. 
ककवा (वरील) पदाथांिे बाबतीत श्रद्धा असणारा (आिरणाने) असंयमी असेल तर त्याला हनवाण प्राप्ती 
िोणार नािी. [साराशं आगमज्ञान, तत्त्वाथयश्रद्धा आहण संयत आिरण एकाि वळेी नसेल (अर्ौगपद्यस्र्) 
तर मोक्षमागय साधणार नािी.—अमृत] 

 
जं अण्िािी कम्मं खिेणद र्ि-सर्-सहस्स-कोडीलह । 
तं िािी णतलह गुत्तो१ खिेणद उस्सासमेत्तिे ॥३८॥ 
 
र्दज्ञानी कमय क्षपर्णत र्िशतसहस्त्रकोणटणर्ाः । 
तज्ज्ञानी णत्रणर्गुयिाः क्षपर्त्रु्च्िा् िास माते्रि ॥३८॥ 
 
परमािुपमािं िा मुच्िा देहाणदएसु जस्स पुिो । 
णिज्जणद जणद सो णसलद्ध ि िंहणद सव्िागमधरोऽणि ॥३९॥ 
 
परमािुप्रमािं िा मूच्िा देहाणदकेषु र्स्र् पुनाः । 
णिद्यते र्णद स णसलद्ध न िंर्ते सिागमधरोऽणप ॥३९॥ 
 
चागो र् अिारंर्ो णिसर्णिरागो खओ कसार्ािं । 
सो संजमो णत्त र्णिदो पव्िज्जाए णिसेसेि ॥२१॥* 
 
त्र्ागश्चानारम्र्ो णिषर्-णिरागाः क्षर्ाः कषार्ािाम् । 
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स संर्म इणत र्णिताः प्रव्रज्र्ार्ा ंणिशेषेि ॥२१॥* 
 
३८. (परमात्मज्ञानरहित) अज्ञानी मनुष्ट्य ज्या कमािा नाश शभंर-िजार-कोटी जतमानंी करू 

शकतो (करतो), त्या कमािा नाश काया-वािा-मने करून हततिी प्रकारानंी संयत [ज्याच्यामुळे (ज्याच्या 
सामथ्यामुळे) ससंारािे कारण िोणाऱ्या गोष्टीपासून आत्म्यािे सरंक्षण िोते हतला गुहप्त म्िणतात. र्ताः संसारकारिादात्मनो गोपनं र्िणत सा गुणिाः । 
तसू. ९. २ वर सवाथय हसहद्ध. उमास्वामीने ‘सम्र्ग् र्ोगणनग्रहो गुणिाः ।’ तसू. ९. ४ ‘कार्-िाङमनाः कमय र्ोगाः । तसू. ६. १ या सूत्रामंध्ये काया-वािा 
आहण मन या हततिींकडून िोणारे जे कमय त्यािा सम्य ग हनग्रि करणे म्िणजे गुहप्त असे गुप्तीिे हत्रहवध स्वरूप स्पष्ट केले आिे.] असणारा ज्ञानी 
पुरुष एका उच्छु् वासात (अत्यल्प काळात) करतो. 
 

३९. ज्यािा देिाहदकािें हठकाणी अगदी परमाणएूवढासुद्धा ममत्वभाव अथवा इच्छा (हशल्लक) 
राहिली आिे, त्याला सवय आगमगं्रथ आत्मसात असले (तो द्वादशागंधारी असला) तरी त्याला मोक्ष हमळत 
नािी. 
 

२१.* त्याग, (ज्याच्यामुळे पापाकडे प्रवृहत्त िोईल अशा) मन, विन आहण शरीर याचं्या 
हक्रयापासून हनवृत्ती, (पिंेंहद्रयाचं्या) हवषयाहंवषयी वैराग्य, आहण (क्रोध, मान, माया, मोि) या कषायािंा 
क्षय यालाि हवशषेेकरून तपिरणावस्थेत संयम असे म्िटले आिे. 

 
२१* हजनसेन प्रतीतील जादा गाथा. ससं्कृत छाया प्रस्तुत अनुवादकािी. 

 
पंच-सणमदो णतगुत्तो पंचेणदर्संिुडो णजदकसाओ । 
दंसि-िाि-समग्गो समिो सो संजदो र्णिदो ॥४०॥ 
 
पंच-सणमतणस्त्रगुिाः पंचेस्न्द्रर्संिृतो णजतकषार्ाः । 
दशयन-ज्ञान-समग्राः श्रमिाः स संर्तो र्णिताः ॥४०॥ 
 
सम-सत्त-ुबंधु-िग्गो समसुहदुक्खो पसंस-लिद-समो । 
समिंोट् ठु-कंचिो पुि जीणिद –मरिे समो समिो ॥४१॥ 
 
सम-शतु्र-बन्धुिगयाः सम-सुख-दुाःखाः प्रशंसा-णनन्दा-समाः । 
सम-िंोिकाचंनाः पुनजीणितमरिे समाः श्रमिाः ॥४१॥ 

 
४०. (सम्यक, प्राहणमात्रानंा उपसगय न िोता केलेली, ईया, ये, जा, भाषा, एषणा, आदान-हनके्षप-

घेणे-ठेवणे व उत्सगय) या पाि सहमतींनी युक्त (सहमतींिे पालन करणारा), (काया, वािा व मन याचं्या 
कायांिा) सम्यक हनग्रि, पािी इहंद्रयािंा हनरोध करणारा व ज्याने (क्रोध-मायादी) सवय कषाय कजकले 
आिेत, आहण सम्यक  ज्ञान व दशयन यानंी पहरपूणय आिे, असा श्रमण संयत (सयंमयुक्त) आिे असे म्िटले 
आिे. 
 

४१. ज्यािी शत्रुवगय व बाधंव (-सु द) वगािे हठकाणी समदृष्टी आिे, जो सुख आहण दुःख, प्रशसंा 
आहण कनदा यानंा समान लेखतो, मातीिे ढेकूळ व सुवणय यािेंबद्दल ज्यािी समदृष्टी आिे, इतकेि नव्िे 
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(पुण) जो जीवन व मृत्यू यानंा समान मानतो (जीवन इष्ट, मृत्यू अहनष्ट असे मानत नािी) तो (खरा) श्रमण 
आिे. 
 
तुलना: 
 समाः शत्रौ च णमते्र च तर्था मानापमानर्ोाः । 
 शीतोष्िसुखदुाःखेषु समाः सङ् गणििर्तजताः 
 तुपर् णनन्दास्तुणतमोनी सन्तुिो रे्न केन णचत् ॥ 

भ. गीता १२. १८-१९. 
तसेि: समिंोिाछमकाचच्नाः ॥  र्. गीता ६. ८, १४. २४ 
 

दसि-िाि-चणरत्तसुे तीसु जुगिं समुट् णठदो जो दु । 
एर्ग्ग-गदो णत्त मदो, सामण्िं तस्स पणडपुण्िं ॥४२॥ 
 
दशयन-ज्ञान-चणरते्रषु णत्रषु रु्गपत् समुस्त्र्थतो र्स्तु । 
एकाग्र-गत इणत मताः श्रामण्र् ंतस्र् पणरपूियम् ॥४२॥ 
 
मुज्झणद िा रज्जणद िा दुस्सणद िा दव्िमण्िमासेज्ज । 
जणद समिो अण्िािी बज्झणद कम्मेलह णिणिहेलह ॥४३॥ 
 
मुह्यणत िा रज्र्णत िा दे्वणि िा द्रव्र्मन्र्दासाद्य । 
र्णद श्रमिोऽज्ञानी बर्धर्ते कमयणर्र्तिणिधैाः ॥४३॥ 
 
अट् ठेसु जो ि मुज्झणद, ि णह रज्जणद िेि दोसमुिर्ाणद । 
समिो जणद सो णिर्दं खिेणद कम्माणि णिणिहाणि ॥४३॥ 
 
अरे्थषु र्ो न मुह्यणत, नणह रज्र्णत, नैि दे्वषमुपर्ाणत । 
श्रमिो र्णद स णनर्तं क्षपर्णत कमाणि णिणिधाणन ॥४४॥ 
 

४२. जो सम्यग दशयन, सम्यग ज्ञान आहण सम्यक िाहरत्र या हततिीमध्ये एकसमयावच्छेदेकरून 
उद्यत (प्रयत्नशील) झाला आिे आहण एकाग्रतेला प्राप्त झाला आिे असे (जाणकारानंी) मानले आिे, त्यािे 
श्रामण्य अथवा यहतत्व पहरपूणय झाले आिे (असे जाणाव)े. 
 

४३. (आत्म-द्रव्या-व्यहतहरक्त हभन्न) द्रव्य अथवा पदाथय प्राप्त झाला असता जर अज्ञानी (आत्मज्ञान-
रहित असलेला) श्रमण (त्या द्रव्यािे हठकाणी) मोि पावला, आसक्त झाला ककवा त्याला (त्या द्रव्याबद्दल) 
दे्वष वाटला, तर तो हनरहनराळ्या कमांनी बाधंला जातो. 
 

४४. जर श्रमण (आत्म-स्वरूपाहशवाय अतय पदाथय प्राप्त झाले असता त्या) पदाथांिे हठकाणी 
(हवषयी) मोि पावत नािी, आसक्तिी िोत नािी ककवा दे्वषाप्रत पावत नािी (त्याचं्याहवषयी दे्वष बाळगत 
नािी), तर तो श्रमण हनहितपणे (आपल्या) हवहवध कमांिा नाश करतो.* 
 

*अमृत. मते येथे ‘मोक्ष-मागय’ नामक अहधकार समाप्त झाला. 
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समिा सुर्धदुिजुत्ता [अणधकार ३: गार्था : ४६ 
१. तु (तुिंना) 
अरहंत-णसद्ध-साहुसु र्त्ती धम्मस्म्म जा र् खिुं चेट् ठा । 
अिुगमिं णप गुरुिं पसत्र्थ-रागो णत्त िुच्चणंत ॥ 

—पञ्च्चास्स्तकार् १३६]  
सुहोिजुत्ता र् होंणत समर्स्म्ह । 
तेसु णि सुर्धदुिजुत्ता अिासिा, सासिा सेसा ॥४५॥ 
 
श्रमिा : शुद्धोपरु्क्तााः शुर्ोपरु्क्ताश्च र्िस्न्त समरे् । 
तेष्िणप शुद्धोपरु्क्ता अनास्त्रिााः सास्त्रिााः शेषााः ॥४५॥ 
 
अरहंताणदसु र्त्ती, िच्ििंदा पिर्िाणर्जुत्तसुे । 
णिज्जणद जणद सामण्िे सा सुहजुत्ता र्िे चणरर्ा[अणधकार ३: गार्था : ४६ 
१. तु (तुिंना) 
अरहंत-णसद्ध-साहुसु र्त्ती धम्मस्म्म जा र् खिुं चेट् ठा । 
अिुगमिं णप गुरुिं पसत्र्थ-रागो णत्त िुच्चणंत ॥ 

—पञ्च्चास्स्तकार् १३६] ॥४६॥ 
 
अहयदाणदषु र्णक्तियत्सिंता प्रिचनाणर्रु्के्तषु । 
णिद्यते र्णद श्रामण्रे् सा शुर्रु्क्ता र्िेच्चर्ा ॥४६॥ 

 
४५. आगमामध्ये श्रमण िे शुद्धोपयोगयुक्त आहण शुभोपयोगयुक्त असतात (असे साहंगतले आिे). 

त्याचं्यापैकी शुद्धोपयोगयुक्त असणारे मुनी कमांिा आस्त्रव नसणारे असतात आहण उरलेले कमािा आस्त्रव 
असणारे असतात. 
 

४६. श्रामण्यावस्थेत जर (मुनीच्या हठकाणी) अरिंतादी (तीथंकर आदी पंिपरमेष्ठी) बद्दल भक्ती 
असेल आहण आगमपरायणािें बद्दल (श्रमणसंघाबद्दल अथवा आिायय, उपाध्याय आहण साधंूिे बद्दल—
जयसेन) जर वात्सल्य असेल तर ती िया अथवा आिार प्रवृत्ती शुभ उपयोगाने युक्त आिे. 
 

१. उपयोग—ज्ञान आहण दशयन याचं्या प्रवृत्ती, पहरणाम. या संज्ञािे अथय संदभाप्रमाणे बदलतात. 
िेतनायुक्त जीवािी अवस्था (a condition of the soul which is an embodiment of consciousness). 
डॉ.उपाध्ये प्रसा. Index (पृ. ३६) असे मानले तरी यािे अहधक हवविेन भहूमकेमध्ये पािा. 
 

२. आस्त्रव-कमय पुद गलािें आत्मप्रदेशावर येणे, बसणे. 
 

िंदि-िमंसिेलह अब्रु्ट् ठािािुगमि-पणडित्ती । 
समिेसु समाििओ ि लिणददा रार्चणरर्स्म्ह ॥४७॥ 
 
िन्दन-नमस्करिाभर्ामभरु्त्र्थानानुगमन-प्रणतपणत्ताः । 
श्रमिेषु श्रमापनर्ो न णनस्न्दता रागचर्ार्ाम् ॥४७॥ 
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दंसि-िािुिदेसो णसस्सग्गहिं च पोसिं तेलस । 
चणरर्ा णह सरागािं णजलिद-पूजोिदेसो र् ॥४८॥ 
 
दशयन-ज्ञानोपदेशाः णशष्र्-ग्रहिं च पोषिं तेषाम् । 
चर्ा णह सरागािा ंणजनेद्र-पूजोपदेशश्च ॥४८॥ 
उिकुिणद जो णि णिच्च ंचादुव्िण्िस१ समिसंघस्स । 
कार्-णिराधि-रणहदं सो णि सरागप्पधािो से ॥४९॥ 
 
उपकरोणत र्ोऽणप णनत्र् ंचातुियियस्र् श्रमिसंघस्र् । 
कार्-णिराधन-रणहतं सोऽणप सरागप्रधानाःस्र्ात् ॥४९॥ 

 
४७. स-राग-िहरत्र अवस्थमध्ये (जो शुभोपयोगयुक्त मुनी आिे) त्याने (इतर) श्रमणानंा वदंना 

(गुणानुवादयुक्त भाषण अथवा स्तुती) व नमस्कार करून त्यािेंसाठी सतमानपूवयक उभे रािणे 
(अब्रु्ट् ठाि), (ते िालले असता) त्यािें अनुगमन (मागे मागे जाणे) करणे, त्यािप्रमाणे त्यािंी सेवा 
(वैयावृत्य) करून श्रमपहरिार करणे, िी (वागण्यािी प्रवृत्ती) हनहषद्ध वा कनदनीय नािी. 
 

४८. सम्यग दशयन व सम्यग ज्ञान यािंा उपदेश करणे, हशष्ट्य-शाखेिा सगं्रि करणे व त्याच्या 
योगके्षमािी व्यवस्था करणे आहण हजनेंद्रिी पूजा करण्याबद्दल उपदेश व मागयदशयन िी सराग-
शुभोपयोगयुक्त-मुनीिी िया (कायय, िाहरत्र वा आिारपद्धती) आिे. 
 

४९. जो मुनी हनियपूवयक हनत्यकाळ (ऋषी, मुनी, यती आहण अनगार१) या िार प्रकाराचं्या 
श्रमणसंघािा षड जीवहनकायािी किसा न िोता (यथायोग्य वैयावृत्याहद करून) उपकार करतो तो सुद्धा 
सरागप्रधान (शुभ उपयोगयुक्त) असतो. 
पृ. २७३ वर 
 

जणद कुिणद कार्खेदं िेज्जािच्चत्र्थमुज्जदो समिो । 
ि हिणद हिणद अगारी धम्मो सो सािर्ािं से ॥५०॥ 
 
र्णद करोणत कार्दं िैर्ािृत्त्र्र्थयमुद्यताः श्रमिाः । 
न र्िणत र्ित्र्गारी धमयाः स श्रािकािा ंस्र्ात् ॥५०॥ 
 
जोण्हािं णिरिेक्खं सागारिगारचणरर्जुत्तािं । 
अिुकंपर्ोिर्ारं कुव्िदु िेंिो जणद णि अप्पो ॥५१॥ 
 
जैनाना ंणनरपेकं्ष साकारानाकार१ चर्ारु्क्तानाम् । 
अनुकम्पर्ोपकारं करोतु िेंपो र्द्यप्र्पपाः ॥५१॥ 
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५०. (दुसऱ्या मुनींिी) सेवा करण्यासाठी उदु्यक्त झालेला श्रमण षड जीवहनकायापकैी कोणालािी 
पीडा देईल (वा किसा करील) तर तो (सयंम धारण करणारा) श्रमण रिात नािी, तर तो गृिस्थ बनतो 
कारण (षड जीव हनकायािंी हवराधना झाली तरी) तशी वैयावृत्यादी सेवा करणे िा गृिवासी श्रावकािंा धमय 
आिे. 
 

५१. (शुभोपयोगयुक्त पुरुषाने) श्रावकािंा आिार पालन करणारे ककवा श्रमणधमािे पहरपालन 
करणारे हजनधमानुयायी असोत त्याचं्यावर कोणत्यािी फलािी अपेक्षा न करता, दयाभावनेने (यथायोग्य 
सेवादी) उपकार करावा (या शुभ कायामुळे) थोडासा (शुभ) कमािा लेप (बधं) झाला तरी िालेल. 
 
अणधकार ३: गार्था: ५१ 
 

१. ‘सागरानागारचर्ारु्क्तानाम्’ िी जयसेन कृत छाया अहधक बरी वाटते.कारण ‘अणगार’ = यती, गृििीन व सागार= श्रावक असा 
अथय सामतयतः करतात व तो येथे योग्य वाटतो. अमृत. ने ‘शुद्धात्मज्ञानदशयनप्रवतृ्तवृहत्ततया साकाराकारियायुके्तषु’ या शब्दात अनाकार = दशयन, व 
साकार = ज्ञान िा हदलेला अथय जरा कृहत्रम वाटतो. 
 
अणधकार ३ : गार्था : ४९ पृ. २७२ वरून िालू 
 
१. ऋषी-ज्यानंा ऋद्धी प्राप्त झाली आिे ते. त्यािें भेद िार: राजषी, ब्रह्मषी (बदु्धी आहण औषध या ऋद्धीनी युक्त), देवषी (गगनगमनहसद्धी असणारे) 
व परमषी (केवल ज्ञान झालेले.) 

२. मुनी-अवहध, मनःपययय व केवल िी ज्ञाने असणारे. 
३. यती- ‘उपशमक’ आहण ‘क्षमक ’ श्रणेी प्राप्त झालेले. 
४. अनगार-सामातय साधू. 

असे श्रमणसघंातील िार ‘वणय’ आिेत.   —जयसेन. 
 

रोगेि िा िुधाए तण्हाए िा समेि िा रूढं । 
णदट् ठा समिं साहू पणडिणज्जदु आदसत्तीए ॥५२॥ 
 
रोगेि िा कु्षधर्ा तृष्िर्ा िा श्रमेि िा रूढम् । 
दृिा् िा श्रमिं साधुाः प्रणतपद्यतामात्मशक्त्र्ा ॥५२॥ 
 
िेज्जािच्च-णिणमत्त ंणगिंाि-गुरु-बािं-िुड् ढ-समिािं । 
िंोणगग-जि-संर्ासा ि लिणददा िा सुहोिजुदा ॥५३॥ 
 
िैर्ािृत्त्र्-णनणमत्त ंग्िंान-गुरु-बािं-िृद्ध-श्रमिानम् । 
िंौणकक-जन-संर्ाषा न णनस्न्दता िा शुर्ोपरु्ता ॥५३॥ 
 
एसा पसत्र्थरू्दा समिािं िा पुिो घरत्र्थािं । 
चणरर्ा परेणत्त र्णिदा ताएि परं िंहणद सोक्खं ॥५४॥ 
 
एषा प्रशस्तरू्ता श्रमिाना ंिा पुनगृयहस्र्थानाम् । 
चर्ा परेणत र्णिता तर्िै परं िंर्ते सौख्र्म् ॥५४॥ 
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५२. रोगाने ककवा भकेुने अथवा तृष्ट्णेने ककवा श्रमाने पीहडत झालेला श्रमण पािून, (शुभोपयोगयुक्त) 
साधू आपापल्या शक्तीप्रमाणे (त्या श्रमणािी वैयावृत्यादी) सेवा करो.[साधूने ···· सेवा करावी.] 
 

५३. रोगाने पीहडत असलेल्या, श्रेष्ठ अथवा माननीय, बल आहण वृद्ध अशा श्रमणािंी सेवा करण्यािे 
हनहमत्ताने सामातय लोकशी भाषण कराव े लागले व ते जर शुभ भावानंी युक्त असेल तर त्यािा हनषेध 
(शास्त्राने) केला नािी.[ अणधकार ३ : गार्था : ५३ 

१. इतर कारणासाठी व इतर प्रसंगी अशा लोकाशंी बातिीत करणे हनहषद्ध आिे. 
—अमृत व जयसेन.] 

 
५४. िी (वर वणय केलेली) िया अथवा आिारपद्धती श्रमणािें बाबतीत प्रशस्त मानली गेली आिे. 

पण गृिस्थािें बाबतीत िी सवोत्कृष्ट आिे असे (आगमात) म्िटले आिे. (कारण) या ियेमुळेि (शुभ 
उपयोगयुक्त) श्रावक (गृिस्थ) श्रेष्ठ असे मोक्षसौख्य हमळहवतो. 
 

रागो पसत्र्थरू्दो िस्रु्थणिसेसेि फिंणद णििरीदं । 
िािारू्णमगदाणिह बीजाणिि सस्सकािंस्म्ह ॥५५॥ 
 
रागाः प्रशस्तरू्तो िस्तुणिशेषेि फिंणत णिपरीतम् । 
नानारू्णमगतानीह बीजानीि सस्र्कािें ॥५५॥ 
 
िदुमत्र्थ-णिणहद-ित्रु्थसु िद-णिर्मज्झर्ि-झाि-दाि-रदो । 
ि िंहणद अपुिब्र्ािं र्ािं सादप्पगं िंहणद ॥५६॥ 
 
िद्मस्र्थ-णिणहत-िस्तुषु व्रत-णनर्मार्धर्र्न-र्धर्ान-दान-रताः । 
न िंर्ते अपुनर्ािं र्ािं सातात्मकं िंर्ते ॥५६॥ 
 
अणिणदद-परमत्रे्थसु र् णिसर्कसार्ाणधगेसु पुणरसेसु । 
जट् ठं कदं ि दत्त ंफिंणद कुदेिेसु मिुिेसु ॥५७॥ 
 
अणिणदत-परमारे्थषु च णिषर्-कषार्ाणधकेषु पुरुषेषु । 
जिं कृतं िा दत्त ंफिंणत कुदेिेषु मनुजेषु ॥५७॥ 

 
५५. ज्याप्रमाणे हनरहनराळ्या जातींच्या (अथवा. सुपीकता-नापीकतेच्या हभन्नहभन्न कसाचं्या) 

जहमनीत पेरलेली बीजे पीक कापणीिेवळेी (धातय हनष्ट्पत्तीच्या दृष्टीने) हवपरीत फळे देतात त्याप्रमाणे 
शुभरूप रागभाव अथवा शुभोपयोग वस्तूच्या (कत्याच्या) हवशषेा (पात्रापात्रते) प्रमाणे हवपरीत प्रकारिी 
फळे देतात. 
 

५६. अज्ञानी लोकानंी (आपल्या बुद्धीने) कस्ल्पलेल्या (देव, गुरू,धमय इ.) वस्तंूिे हठकाणी व्रत, 
हनयम,अध्ययन, ध्यान आहण दान यातं रत असलेला (परुुष) मोक्ष (ज्या अवस्थेमध्ये प्राप्त झाल्यावर पुनः 
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जतम घ्यावा लागत नािी अशी अवस्था) हमळहवत नािी, पण ‘सातात्मक’ भाव (उत्तम देवयोनी, मनुष्ट्य 
श्रेष्ठत्व) हमळहवतो. 
 

५७. ज्यानंी परमाथय (शुद्ध, श्रेष्ठ असा आत्मा-पदाथय) जाणला नािी व ज्याचं्यामध्ये इहंद्रयािें हवषय 
(-हवषयक आसक्ती) आहण (क्रोध, मोि इ.) कषाय अहधक (प्रमाणावर) आिेत, अशा पुरुषािें हठकाणी 
(मोठ्या भक्तीने केलेली) सेवा ककवा केलेली (वैयावृत्ताहद िाकरी) अथवा अपयण केलेला आिार नीि 
देवयोनीत ककवा िलक्या मानवकुळात (जतम देण्यात) फलदू्रप िोतात. 

जणद ते णिसर्-कसार्ा पाि णत्त परूणिदा ि सत्रे्थसु । 
णकह ते तप्पणडबद्धा पुणरसा णित्र्थारगा होंणत ॥५८॥ 
 
र्णद ते णिषर्-कषार्ााः पापणमणत प्ररूणपता िा शासे्त्रषु । 
करं्थ ते तत्प्रणतबद्धााः पुरुषा णनस्तारका र्िस्न्त ॥५८॥ 
 
उिरद-पािो पुणरसो समर्ािो धस्म्मगेसु सव्िेसु । 
गुि सणमणददोिसेिी हिणद स र्ागी सुमग्गस्स ॥५९॥ 
 
उपरत-पापाः पुरुषाः समर्ािो धार्तमकेषु सिेषु । 
गुिसणमणततोपसेिी र्िणत स र्ागी सुमागयस्र् ॥५९॥ 
 
असुर्ोिर्ोगरणहदा सुर्धदुिजुत्ता सुहोिजुत्ता िा । 
णित्र्थारर्णंत िंोगं तेसु पसत्रं्थ िंहणद र्त्तो ॥६०॥ 
 
अशुर्ोपर्ोगरणहतााः शुद्धोपरु्क्तााः शुर्ोपरु्क्ता िा । 
णनस्तारर्स्न्त िंोकं तेषु प्रशस्तं िंर्ते र्क्ताः ॥६०॥ 

 
५८. ज्या अथी ते (रूप, रस, गंधादी) हवषय आहण (क्रोधादी िार) कषाय पाप आिेत असे शास्त्रातं 

प्रहतपादन केले आिे, त्या अथी त्यानंी म्िणजे हवषयकषायानंीबद्ध असलेले ते पुरुष (दुसऱ्यािा) उद्धार 
करणारे-मोक्षदाते-कसे िोतील? 
 

५९. जो (कषायादी) पापापंासून परावृत्त आिे आहण सवय धार्धमकािें हठकाणी ज्यािा समभाव आिे व 
जो (ज्ञानादी अनेक) गुणसमूिािें सेवन करणारा आिे असा पुरुष (रत्नत्रयािी एकता असणारा जो -
मोक्षगामी) सतमागय आिे त्यािा तो सेवन करणारा (याहत्रक) आिे (असतो). 
 

६०. जे (मोिदे्वषादी अप्रशस्त रागािंा उच्छेद करून) अशुभ उपयोगानंी रहित आिेत असे 
(कषायाचं्या उदयाच्या अभावामुळे असणारे) शुद्धोपयोगी ककवा (उत्कृष्ट रागाचं्या उदयामुळे असलेले) 
शुभोपयोगी श्रमण िे लोकानंा (भवसागरातून) तारतात. अशा श्रमणािंा भक्त उत्तम स्थान प्राप्त करून घेतो. 
 

णदट् ठा पगदं ित्रंु्थ१ अब्रु्ट् ठािप्पधाि-णकणरर्ालह । 
िट्टदु तदो गुिदो णिसेणसदव्िो णत्त उिदेसो ॥६१॥ 
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दृिा् िा प्रकृतं िस्त्िभरु्त्र्थान-प्रधान-णक्रर्ाणर्ाः । 
ितयता ंततो गुिाणद्वशेणषतव्र् इणत उपदेशाः ॥६१॥ 
 
अब्रु्ट् ठािं गहिं उिासिं पोसिं च सक्कारं । 
अजंणिं-करिं पिमं र्णिदणमह गुिाणधगािं णह ॥६२॥ 
 
अभरु्त्र्थानं ग्रहिमुपासनं पोषिं च सत्काराः । 
अञ्जणिंकरिं प्रिामो र्णितणमह गुिाणधकाना ंणह ॥६२॥ 
 
अब्रु्ट् ठेर्ा समिा सुत्तत्र्थ-णिसारदा उिासेर्ा । 
संजम-ति-िािड् ढा पणििदिीर्ा णह समिेलह ॥६३॥ 
 
अभरु्त्रे्थर्ााः श्रमिााः सूत्रार्थय-णिशारदा उपासेर्ााः । 
संर्म-तपो-ज्ञानाढ्यााः प्रणिपतनीर्ा णह श्रमिैाः ॥६३॥ 

 
६१. या कारणासाठी उत्तम वस्तू [अणधकार ३ : गार्था : ६१ 

१. श्रमणाला ‘वस्तू’ म्िणण्यािे कारण तो ‘यथाजातरूप’ असतो. (डॉ. उपाध्ये) पण ‘जयसेनमते ‘तपोधनरू्तं िस्तु पातं्र’.] (सत्पात्र 
व्यक्ती) ला (पािून) अभ्युत्थान देणे (सतमान देण्यासाठी उठून उभे रािाणे) इ. (थोर व्यक्तीिा मान 
राखण्याच्या) हक्रयामध्ये तत्पर असाव े(शब्दशः – ° मध्ये प्रवताव)े. (उत्तम) गुणािंा (शब्दशः — ° मुळे) 
आदर, हवनय-दशयन इ.हवशषे तऱ्िेने करणे योग्य आिे असा (वीतरागदेवािा) उपदेश आिे. 
 

६२. या जगात आपल्यापेक्षा जे गुणांनी अहधक आिेत (अशा मोठ्या लोकानंा मान देण्यासाठी) ते 
आल्यावर उठून उभे रािाणे, त्यािें (‘या’-‘बसा’ असे) शब्दानंी स्वागत करणे, त्यािंी सेवा करणे, 
खाण्याहपण्यािी व्यवस्था करणे, त्यािंा सत्कार करणे, त्यानंा िात जोडून नमस्कार करणे योग्य आिे िे 
हनहित [हि] असे (सवयज्ञाने) म्िटले आिे. 
 

६३. आगमािा अथय जाणण्यात तज्ज्ञ, संयम, तप आहण ज्ञान यानंी संपन्न असे जे श्रमण आिेत ते 
इतर श्रमणाकंडून (मान देण्यासाठी) अभ्युत्थान देण्यास आहण सेवा करण्यास आहण नमस्कार करण्यास 
हनहितपणे योग्य आिेत.[त्यानंा इतर श्रमणाकंडून अभ्युत्थान देणे, नमस्कार करणे व सेवा िोणे योग्य 
आिे.]  
 

ि हिणद समिो णत्त मदो संजम-ति-सुत्त-संपजुत्तो णि । 
जणद सद्दहणद ि अत्रे्थ आदपधािे णजिक्खादे ॥६४॥  
 
 न र्िणत श्रमि इणत मताः संर्म-तपाःसूत्र-संप्ररु्क्तोऽणप । 
र्णद श्रद्धत्त ेनार्थानात्मप्रधानान् णजनाख्र्ातान् ॥६४॥ 
 
अििदणद सासित्रं्थ समिं णदट् ठा पदोसदो जो णह । 



 अनुक्रमणिका 

णकणरर्ासु िािुमण्िणद हिणद णह सो िट् ठ-चाणरत्तो ॥६५॥ 
 
अपिदणत शासनस्रं्थ श्रमिं दृिा् र्ा प्रदे्वषतो र्ो णह । 
णक्रर्ासु नानुमन्र्ते र्िणत णह स नि-चाणरत्राः ॥६५॥ 
 
गुिदोणधगस्स णििर् ंपणडच्िगो जो णि होणम समिो णत्त । 
होजं्ज गुिाधरो जणद सो होणद अिंतसंसारी ॥६६॥ 
 
गुितोऽणधकस्र् णिनर् ंप्रत्रे्षको र्ोऽणप र्िाणम श्रमि इणत । 
र्िन् गुिाधरो र्णद स र्ित्र्नन्तसंसारी ॥६६॥ 

 
६४. संयम, तपिया, आगमात पारंगतता असून सुद्धा त्या मुनीिी सवयज्ञ हजनाने साहंगतलेल्या व 

ज्यामध्ये आत्मा प्रमुख पदाथय आिे असे जे जीवादी पदाथय त्यावंर जर श्रद्धा नसेल तर तो श्रमण िोऊ शकत 
नािी (तो केवळ श्रमणाभास आिे) असे मत (हसद्धातंात) आिे. 
 

६५. (आगमाच्या अथवा सवयज्ञ हजनाच्या) आज्ञा पाळणाऱ्या श्रमणाला पािून जो दे्वष भावनेने त्यािा 
अनादर वा कनदा करतो, आहण (पूवी साहंगतलेल्या हवनयदशयक) हक्रया करण्यास अनुमती देत नािी, तो 
नष्ट िहरत्रयािा (िाहरत्रयशूतय) िोतो. 
 

६६. (रत्नत्रयाहद) गुणामध्ये स्वतः िीन असून सुद्धा जो मुनी ‘मी श्रमण आिे’ (अशा अहभमानाने) 
(आपल्यापेक्षा ज्ञान सयंमादी) गुणातं वहरष्ठ असलेल्या श्रमण श्रेष्ठाकंडून आपल्याला हवनय अथवा आदर 
दाखवला जावा अशी इच्छा करतो, तो (दुराहभमानी) मुनी अनंत कालपयंत ससंारात (जतममरणािे 
िक्रात) गुरफटतो (गोते खातो). 
 

अणधग-गुिा सामण्िे िटं्टणत गुिाधरेलह णकणरर्ासु । 
जणद ते णमच्िुिजंुत्ता हिणंत पब्र्ट् ठचाणरत्ता ॥६७॥ 
 
अणधक-गुिााः श्रामण्रे् ितयन्ते गुिाधरैाः णक्रर्ासु । 
र्णद ते णमथ्र्ोपरु्क्ता र्िस्न्त प्रभ्रिचाणरत्रााः ॥६७॥ 
 
णिस्च्िद-सुत्तत्र्थपदो, सणमद-कसाओ, तिोणधगो चाणि। 
िंोणगग-जि-संसग्गं ि चर्णद संजदो जणद ि हिणद ॥६८॥ 
 
णनणश्चत-सूत्रार्थय-पदाः शणमत-कषार्स्तपोऽणधकश्चाणप । 
िंौणकक-जन-संसगय न त्र्जणत र्णद संर्तो न र्िणत ॥६८॥ 
 
णतणसदं ि रु्स्क्खदं िा दुणहदं दट् ठूि जो णह दुणहदमिो ॥ 
पणडिज्जणद तं णकिर्ा तस्सेसा होणद अिुकंपा ॥२२॥* 
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तृणषतं िा बुरु्णक्षतं िा दुाःणखतं दृिा् िा र्ोणह दुाःणखतमनााः । 
प्रणतपद्यते तं कृपर्ा तस्र्षैा र्िणत अनुकम्पा ॥२२॥* 

 
६७. आपण श्रमणािारात अहधक उत्कृष्ट गुणवान् असून जे आपल्यापेक्षा गुणानंी िीन असणाऱ्या 

मुनींच्या बाबतीत हवनयदशयक (वदंनाहद) हक्रया करतात, ते मुनी (उत्कृष्ट गुणयुक्त असूनसुद्धा अशा 
वागण्याने) हमथ्याभावाने युक्त िोऊन िाहरत्रय्रमष्ट िोतात. 
 

६८. हसद्धातत व त्यात प्रहतपादन केलेले जीवादी पदाथय ज्याने हनहित जाणलेले आिेत, [ अणधकार ३ : 
गार्था : ६८ 

१. Properly grasped the interpretation of the sacred texts. डॉ. उपाध्ये.] ज्याने आपले कषाय शातं केले 
आिेत व ज्यािी तपिया (बरीि) अहधक झालेली आिे, असा मुनी लौहकक लोकािंी संगत सोडत नसेल, 
तर तो संयमी िोणार नािी. 
 

२२.* तिानलेला ककवा भकेुलेला ककवा दुःहखत (व्यक्ती) पािून ज्यािे मन दुःहखत िोते आहण 
त्यािें तो कनवाळूपणे संगोपन करतो (receives प्रहतपद्यते) त्यािी िी अनुकंपा िोय (तो अनुकंपायुक्त, 
दयाळू) िोय. 
 

* जयसेन सहंितेतील अहधक गाथा. हिच्यावर अमतृिी टीका नािी. ससं्कृत छाया प्रस्तुत अनुवादकािी. 
 

णिग्गंर्थो पव्िइदो िट्टणद जणद एणहगेणह कम्मेलह । 
सो िंोणगगो णत्त र्णिदो संजम-ति-संजुदो चाणि ॥६९॥ 
 
णनग्रयन्र्थाः प्रव्रणजतो ितयते र्दै्यणहकैाः कमयणर्ाः । 
स िंौणकक इणत र्णिताः संर्म-तपाः-संरु्तश्चाणप ॥६९॥ 
 
तम्हा समं गुिादो समिो समिं गुिेलह िा अणहर् ं। 
अणधिसदु तस्म्ह णिच्च ंइच्िणद जणद दुक्खपणरमोक्खं ॥७०॥ 
 
तस्मात् समं गुिात् श्रमिाः श्रमिं गुिैिाणधकम् । 
अणधिसतु तत्र णनत्र् ंइच्िणत र्णद दुाःखपणरमोक्षम् ॥७०॥ 
 
जे अजधा-गणहदत्र्था एदे तच्च णत्त णिस्च्िदा समरे् । 
अच्चतं-फिं-सणमर्धदं र्मंणत ते तो परं कािंं ॥७१॥ 
 
जे अर्र्था-गृहीतार्था एते तत्त्िणमणत णनणश्चतााः समरे् । 
अत्र्न्त-फिं-समृदं्ध भ्रमंणत ते अताः परं कािंम् ॥७१॥ 
 
अजधाचारणिजुत्तो जधत्र्थ-पद-णिस्च्िदो पसंतप्पा । 
अफिें णचरं ि जीिणद इह सो संपुण्ि-सामण्िो ॥७२॥ 
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अर्र्थाचारणिरु्क्तो र्र्थार्थयपदणनणश्चताः प्रशान्तात्मा । 
अफिें णचरं न जीिणत इह स संपूिय-श्रामण्र्ाः ॥७२॥ 

 
६९. हनग्रयतथपणािी (श्रामण्यािी) दीक्षा घेतलेला मुनी जर (ज्योहतष, वैद्यक, मंत्रतंत्र इ.) ऐहिक 

व्यवसायातं वावरत असेल (व्यवसाय करीत असेल) तर तो संयम आहण तप यानंी (बाह्यतः) युक्त 
असूनसुद्धा त्याला “लौहकक” (ककवा ससंारी) असे म्िणतात. 

७०. म्िणून श्रमणाला दुःखापासून कायमिी मुक्ती (मोक्ष) हमळहवण्यािी इच्छा असेल तर त्याने 
गुणािें दृष्टीने आपल्याशी समान असणाऱ्या ककवा गुणानंी आपल्यापेक्षा वहरष्ठ असणाऱ्या श्रमणाच्या संगतीत 
हनत्य रािाव े

[शुभोपयोग प्रज्ञापन-समाहप्त—अमृत.] 
 

७१. ज्यानंी पदाथांिे स्वरूप अ-वास्तव अथवा अयथाथय असे ग्रिण केले आिे आहण (जैन) 
हसद्धातंात (आम्िी मानतो) तसेि खरे-वास्तव पदाथय स्वरूप आिे असा हमथ्या ग्रि करून घेतला आिे ते 
कमयफलानंी अत्यंत समदृ्ध असलेल्या ससंारात अनंतकालपययतत ्रममण करतात. 

 
सम्मं णिणदद-पदत्र्था चत्ता उिलह बणहत्र्थ-मज्झत्रं्थ । 
णिसरे्सु िािसत्ता जे ते सुद्ध णत्त णिणद्दट् ठा ॥७३॥ 
 
सम्र्ग्-णिणदत-पदार्थास्त्र्क्त्िोपलधबणहस्र्थमर्धर्स्र्थम् । 
णिषरे्षु नािसक्ता रे् ते शुद्धा इणत णनर्तदिााः ॥७३॥ 
 
सुर्धदस्स र् सामण्िं र्णिर् ंसुर्धदस्स दंसिं िािं । 
 सुर्धदस्स र् णिव्िािं, सो णच्चर् णसर्धदो िमो तस्स ॥७४॥ 
 
शुद्धस्र् च श्रामण्र् ंर्णितं, शुद्धस्र् दशयनं ज्ञानम् । 
शुद्धस्र् च णनिािं, स एि णसद्धो, नमस्तस्मै ॥७४॥ 
 
बुज्झणद सासिमेर् ंसागारिगारचणरर्र्ा जुत्तो । 
जो सो पिर्िसारं िंहुिा कािेंि पप्पोणद ॥७५॥ 
 
बुर्धर्ते शासनमेतत् साकारानाकारचर्यर्ा रु्क्ताः । 
र्ाः स प्रिचनसारं िंघुना कािेंन प्राप्नोणत ॥७५॥ 

 
७२. जो पुरुष हमथ्या (अ-यथावत) आिरणाने हवरहित आिे, (यथाशास्त्र आिरण करणारा आिे), 

आहण ज्याने यथाथयपणे पदाथांच्या स्वरूपािा हनिय (हनणयय) केलेला आिे व ज्यािा आत्मा (राग-दे्वषरहित 
िोऊन) प्रशातं झाला आिे व ज्यािे श्रामण्य अथवा मुहनपदवी (वैगुण्यरहित) संपूणय झालेली आिे असा 
पुरुष या कमय-फलरहित संसारात फार काळ हजवतं रािात नािी. (लवकरि मोक्षाला जातो.) 
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७३. जे यथाथयपणे सवय पदाथांना जाणतात आहण ज्यानंी अंतबाह्य असा पहरग्रि सोडून जे 
हवषयामंध्ये अनासक्त आिेत ते जीव शुद्ध आिेत असे (आगमात) साहंगतले आिे. 
 

७४. जो शुद्ध आिे त्यालाि (सम्यग ज्ञान, दशयन व िाहरत्रय िे एकहत्रत असलेला) यहतमागय अथवा 
श्रामण्य साहंगतले आिे. आहण त्या शुद्धोपयोगी (मोक्षसाधक) यतीला दशयन आहण ज्ञान लाभते; जो शुद्ध 
(शुद्धोपयोगी) असतो त्यालाि हनवाण हमळते. तोि खरा हसद्ध िोय. त्याला (माझा) नमस्कार असो. 
 

७५. जो पुरुष श्रावक आहण मुनी यांच्या ियेने (आिारसहंितेने) युक्त (ककवा साकार आहण 
अनाकार ियेने युक्त) िोतो त्याला िे तत्त्व (शासन) (सम्यक रीतीने) जाणता येते आहण थोडक्याि काळात 
जैन हसद्धातंाच्या प्रविनािे सार (ककवा ‘प्रविनसार’ िा गं्रथ)-जो शुद्ध आत्मा-तो त्याला प्राप्त िोतो.  

 
*** 
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९. णिषर्सूची (प्रास्ताणिकाची) 
 

णिषर् णिषर् 

अ ज 
अनात्महविार जैन आगम-वािना जैनधमय 
अनेकाततवाद (स्याद्वाद पािा) -श्रेष्ठत्व 
अष्टप्राभृत (गं्रथ) -कािी लक्षणे व देणगी 
अकिसा-ब्राह्मणी धमातील  
आ द 
आकाश दशभक्ती (गं्रथ) 
आत्मा द्रव्य (स्वरूप) 
ई न 
ईश्वरवाद नयवाद 
उ हनयमसार (गं्रथ) 
उपयोग हनवाण (संकल्पना) 
ऋ प 
ऋषभ-तीथंकर पंिास्स्तकाय (गं्रथ) 
क प्रविनसार (गं्रथ) 
कमयबतध उहद्दष्ट 
काल(स्वरूप) टीका- 
कंुदकंुद (गं्रथकार) अमृतिंद्र (तत्त्वदीहपका) 
-श्रेष्ठता जयसेन (तात्पययवृहत्त) 
-काळ पाडें िेमराज (किदी) -बालावबोध 
-गं्रथ प्रविनसार दशयन (साराशं) 
व्यहक्तपहरिय (१) ज्ञानाहधकार 
 (२) जे्ञयतत्त्वाहधकार 
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णिषर् णिषर् 

ब म 
बारस अणुवके्खा मिावीर (तीथंकर) 
(गं्रथनाम) उत्तरकालीन कथा 
ब्राह्मण्य गभयसंक्रमण 
जाहतलक्षणे मूलािार (गं्रथ) 
र् र 
भरत-िक्रवत्ती रयणसार 
भागवत (गं्रथ)- स 
जैनहवषयक उल्लेख समयसार (गं्रथ) 
ऋषभ (तीथंकर) सवयज्ञता 
भरत स्याद्वाद 
हदगंबर श्रमण भारतीय धमयलक्षणे -स्याद्वाद हवकास 
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१०. प्रिचनसार-गार्थासूची 
 

वणानुक्रमे हदलेल्या गाथासंमोर त्यािंा अहधकार व अनुक्रम हदला आिे. उदािरणाथय 
अइसर्मादसमुत्रं्थ १·१३ म्िणजे िी गाथा १ ल्या अहधकारात १३ वी आिे. *अशी तारकाहंकत गाथा 
जयसेनाने स्वीकारलेली पण अमृतिंद्राने न मानलेली आिे. 
 

गार्था संदर्य गार्था संदर्य 

अ  अरिंताहदसु भत्ती ३·४६ 
अइसयमादसमुत्थ ं १·१३ अववदहद सासणत्थं ३·६६ 
अजधािारहवजुत्तो ३·७२ अहवहददपरमत्थेसु ३·५७ 
अट् ठे अजधागिण ं १·८५ असुभोवयोगरहिदा ३·६० 
अट् ठेसु जो ण मुज्झहद ३·४४ असुिोदयेण आदा १·१२ 
अत्थं अक्खहणवहददं १·४० असुिोवओगरहिदो २·६७ 
अस्त्थ अमुत्तं मुत्त ं १·५३ आ  
अस्त्थत्तहणस्च्छदस्य २·६० आगमिक्खू सािू ३·३४ 
अहत्त्थ हत्त णहत्त्थ हत्त २·२३ आगमपुव्वा हदट् ठी ३·३६ 
अत्थो खलु दव्वमओ २·१ आगमिीणो समणो ३·३३ 
अहधगगुणा सामण्णे ३·६७ आगासमणुहणहवट् ठं २·४८ 
अहधवासे व हववासे ३·१३ आगासस्सवगािो २·४१ 
अपदेसं सपदेसं १·४१ आदा कम्ममहलमसो २·२९ 
अपदेसो परमाण ू २·७१ आदा कम्ममहलमसो धरेहद २·५८ 
अपयत्ता वा िहरया ३·१६ आदा णाणपमाण ं १·२३ 
अपहरच्चत्तसिावणेुप्पाद २·३ आदाय तं हप कलगं ३·७ 
अप्पहडकुट् ठं उवकध ३·२३ आहपच्छ बंधुव्वग्ग ं ३·२ 
अप्पहडकुट् ठं कपडं ३·२९ आिारे व हविारे ३·३१ 
 *२० इ  
अप्पा उवओगप्पा २·६३ इंहदयपाणो य तधा २·५४ 
अप्पा पहरणामप्पा २·३३ इिलोगहणरावके्खो ३·३६ 
अब्भट् ठाण ंगिणं ३·६२ इि हवहविलक्खणाण ं २·५ 
अब्भटु् ठेया समणा ३·६३ उ  
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अयदािारो समणो ३·१८ उच्चाहलयस्म्ि पाए ३·१७·१* 
उप्पज्जहद जहद णाण ं १.५० ओराहलओ य देिो २.७९ 
उप्पादट् हठहदभगंा हवज्जतें २.९ क  
उप्पादट् हठहदभगंा २.३७ कत्ता करण ंकम्मं २.३४ 
उप्पादो पदं्धसो २.५० कम्मत्तणपाओग्गा २.७७ 
उप्पादो य हवणासो १.१८ कम्मं णामसमक्खं २.१५ 
उवओगमओ जीवो २.८३ कालस्स वट्टणा से २.४२ 
उवओगहवसुद्धो जो १.१५ हकच्चा अरिंताण ं १.४ 
उवओगो जहद हि २.६४ हकध तस्म्ि णस्त्थ ३.२१ 
उवकुणहद जो हव ३.४९ कक ककिाण हत्त तकं्क ३.२४ 
उवयरण ंहजणमग्गे ३.२५ कुहलसाउििक्कधरा १.७३ 
उवरदपावो पुहरसो ३.५९ कुव्व ंसभावमादा २.९२ 
ए  केवलदेिो समणो ३.२८ 
एकं्क खलु तं भत्तं ३.२९ कोिाहदएहि िउकि ३.२६ 
एक्को व दुगे बिुगा २.४९  *१७ 
एगंतेण हि देिो १.६६ ग  
एगस्म्ि संहत समये २.५१ गुणदोहधगस्स हवणयं ३.६६ 
एगुत्तरमेगादी २.७२ गेण्िइ हवधुणइ ३.२० 
एदाहण पंिदव्वाहण २.४३  *५ 
 *२ गेण्िहद णेव ण २.९३ 
एदे खलु मूलगुणा ३.९ गेण्िहद णेव....परं १.३२ 
एयग्गगदो समणो ३.३२ गेण्िहद व िेलखंडं ३.२० 
एव ंहजणा हजकणदा २.१०७  *३ 
एव ंणाणप्पाणं २.१०० च  
एव ंपणहमय हसदे्ध ३.१ ित्ता पावारंभ ं १.७९ 
एव ंहवहददत्थो १.७८ िरहद हणबद्धो हणच्च ं ३.१४ 
एवहंविं सिावे २.१९ िागो य अणारंभो ३.३९ 
एस सुरासुरमणुकसद १.१  *२१ 
एसा पसत्थभदूा ३.५४ िाहरत्तं खलु धम्मो १.७ 
एसो स्त्थ णस्त्थ २.२४ हित्तस्सावो ताकस ३.२४ 
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एसो बंधसमासो २.९७  *११ 
ओ  ि  
ओगढ गाढहणहिदो २.७६ छदुमत्थहवहिद ३.५६ 

छेदुवजुत्तो समणो ३.१२ जे णेव हि संजाया १.३८ 
छेदो जेण ण हवज्जहद ३.२२ जे पज्जयेसु हणरदा २.२ 
ज  जेकस हवसयेसु रहद १.६४ 
जहद कुणहद कायखेदं ३.५० जो इंहदयाहदहवजई २.५९ 
जहद ते ण संहत १.३१ जो एवं जाहणत्ता २.१०२ 
जहद ते हवसयकसाया ३.५८ जो खलु दव्वसिावो २.१७ 
जहद दंसणेण सुद्धा ३.२४ जो खहवदमोिकलुसो २.१०४ 
 *१३ जो जाणहद अरिंतं १.८० 
जहद पच्चक्खमजायं १.३९ जो जाणहद हजकणदे २.६५ 
जहद संहत हि पुण्णाहण १.७४ जो जाणहद सो णाणं १.३५ 
जहद सो सुिो १.४६ जो णहव जाणहद एवं २.९१ 
जधजादरूवजादं ३.५ जो ण हवजाणहद १.४८ 
जध ते णभप्पदेसा २.४५ जो हणिदमोिगंठी २.१०३ 
जस्स अणेसणमप्पा ३.२७ जो हणिदमोिहदठ ठी १.९२ 
जस्स ण संहत २.५२ जोण्िाण ंहणरवके्खं ३.५१ 
जं अण्णाणी कम्मं ३.३८ जो तं हदठ्ठा तुट् ठो १.९२ 
जं केवलं हत णाण ं १.६०  *८ 
जं तक्काहलयहमदरं १.४७ जो पक्कमपकं्क वा ३.२९ 
जं दव्व ंतण्ण गुणो २.१६  *१९ 
जं परदो हवण्णाण ं १.५८ जो मोिरागदोसे १.८८ 
जं पेच्छदो अमुत्तं १.५४ जो रयणत्तयणासो ३.२४ 
जादं सयं समत्तं १.५९  *१६ 
जायहद णेव ण णस्सहद २.२७ जो हि सुदेण १.३३ 
हजणसत्थादो अट् ठे १.८६ ठ  
जीवा पोग्गलकाया २.४३ ठाणहणसेज्जहविारा १.४४ 
जीवो पहरणमहद १.९ ि  
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जोवो पाणहणबद्धो २.५६ ण ियहद जो दु २.९८ 
जीवो भव ंभहवस्सहद २.२० णस्त्थ गुणो हत्त व २.१८ 
जीवो ववगद मोिो १.८१ णस्त्थ परोक्खं १.२२ 
जीवो सयं अमुत्तो १.५५ णस्त्थ हवणा पहरणामं १.१० 
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