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ભારતીય દશનોમાાં સષૃ્ટિ ઉત્ત્તિ ત્તળવયક ખ્યાો 
 

      પ્રાગૈતિશાતવક વભમથી પ્રાયંબી લિતભાન વભમ સધુીના ભાનલીના તલકાવક્રભભા ંતલચાયીએ છીએ 
િો એક લસ્ત ુધ્માન ખેંચ્મા તલના યશિેી નથી અને િે એ કે ભાનલી ક્યાયેમ ોિાની લિતભાન રયસ્સ્થતિથી 
વતંષુ્ટ યહ્યો નથી. િે શભેંળા તલળે વાયી-સખુકાયક સ્સ્થતિને ાભલા ભાટે િે વિિ પ્રમત્નળીર યહ્યો છે. દૂય-
સદૂુયના કોઇ િેજસ્લી ક્ષિતિજને આંફલાની િેની ભનીા શભંેળા યશી છે. અન ેત્મા ંન શોંચી ળક્યાનો એક છૂો 
અવિંો હૃદમભા ંિયપડ્યા કમો છે. સ્થૂ ભતૂભકાએ આ અવિંો બૌતિક સતુલધાઓનો અબાલ રાગે છે. આ 
અબાલને િે દુ:ખ વભજે છે. આ દુ:ખ મસુ્તિના પ્રમત્નોભા ંતલજ્ઞાને ખફૂ વાથ આપ્મો. ણ આ રોકના દુ:ખ દૂય 
કયલાભા ંજ જીલનની ણૂતિા ન વભજનાયા કેટરાકને યરોકના કલ્પિ બમ અને દુ:ખ અથલા યરોકભા ં
પ્રાપ્િ થિા ંસખુના તલચાયો આલલા રાગ્મા. અને એકાએક િેના ભનભા ં તલચાયનો ચભકાય થમો. આ દુ:ખ 
આવયુ ંક્યાથી? હુ ંએટરે કોણ? હુ ંક્યાથંી આવમો? આ જગિ ક્યાથંી આવયુ?ં આલા અનેક પ્રશ્નોના ઉત્તય રૂે જે 
ળોધ આયંબાઇ અને તલચાયમાત્રા ળરૂ થઇ િેનો ઇતિશાવ એટરે દળતનળાસ્ત્ર. આ ળોધ અનેક ભાગે આયંબાઇ 
અને િેથી દેળ , કાના વદંબતભા ંદળતનળાસ્ત્રભા ંતલક્ષબન્ન પ્રલાશો જોલા ભે છે. 

આ વદંબતભા ંબાયિીમ દળતન યંયાભા ંનલ દળતનો પ્રતવધ્ધ છે.  
(1) વાખં્મ  -   કતર 

 (2) મોગ   -   િજંક્ષર 
 (3) ન્મામ   -   ગૌિભ 
 (4) લૈળેતક     -         કણાદ 

(5) લૂતભીભાવંા(કભતભીભાવંા)- જૈતભતન 
(6) ઉત્તયભીભાવંા(બ્રહ્મભીભાવંા)- ફાદયામણ 
(7) જૈનદળતન, (8) ફૌધ્ધદળતન અને  (9) ચાલાતકદળતન.  
આભાથંી પ્રથભ છ દળતન લેદોને પ્રભાણ િયીકે સ્લીકાયિા શોલાથી િેને લૈરદક દળતનો અથલા આસ્સ્િક 

દળતન કશલેામ છે. જ્માયે ચાલાતક, જૈન અને ફૌધ્ધ દળતન લેદનુ ંળબ્દપ્રાભાય મ ન સ્લીકાયિા શોલાથી અલૈરદક 
અથલા નાસ્સ્િક દળતનો કશલેામ છે.  

‘દશન’ બ્દનો અથશ:-  
 પ્રાયંબભા ં વસં્કૃિભા ં દળતન ળબ્દને ફદરે ભીભાવંા ળબ્દનો પ્રમોગ થિો. ‘દળતન’ એટરે જોવુ ં િે. 
િત્ત્લજ્ઞાનની એક ધ્ધતિ, વત્મને તનયખલાનો- વભજલાનો એક રુુાથત. 

સષૃ્ટિની ઉત્ત્તિ ત્તળવયક અ્ય ખ્યાો:-  
ફાઇફરભા ં વજૉનના પ્રકયણભા ં વજૉનની કથા કશિેા કશ ે છે કે આકાળને િાયાઓ, ધયિીને વાગય, 

વિૃોને પ્રાણીઓ ેદા થમા. િેભના ભિે સષૃ્ષ્ટ શબુ છે, કાયણ કે િેનુ ંઇશ્વયે વજૉન કયુું છે.  
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 કુયાન મજુફ ઇશ્વય અથલા અપરાશએ  ફે રદલવભા ંથૃ્લી ફનાલી અન ેિેના ઉય ઉંચા શાડ્ો મકૂ્યા. 
િેણે આતળ આી અને ચાય રદલવભા ંવૌને  ઇચ્છાપ્રભાણે બોજન આપ્યુ.ં સ્લગતની સષૃ્ષ્ટ િેણે ફે રદલવભા ં
િૈમાય કયી. 
 સષૃ્ષ્ટની ઉત્તત્ત કે અંિના ક્ષચિંિન તલળે બધુ્ધે ભશત્લ આપ્યુ ંનથી. િેભણે જગિને િક્ષણક અને વિિ 
રયલિતનળીર ભાન્યુ ંછે. કોઇ ણ દાથત ળાશ્વિ નથી. 

જૈન તલશ્વતલદ્યા તલશ્વને છ દ્રવમોનુ ંફનેલુ ં ભાને છે. જીલ, દુગર, ધભત, અધભત, આકાળ, કા. એ છ 
દ્રવમો છે. તલશ્વ વત્મ છે અને િે જીલ અને અજીલનુ ંફનેલુ ંછે. જગિ ગતિળીર છે. જૈનો ઇશ્વયને જગિના વજૉક 
ભાનિા ંનથી. 
 ચાલાતક દ્રષ્ષ્ટ વંણૂત બૌતિકલાદી છે. િેભના ભિે આ સષૃ્ષ્ટના વશંાયક કે વજૉક િયીકે ઇશ્વયને ભાનલાની 
જરૂય નથી. કાયણ કે આ વભગ્ર સષૃ્ષ્ટની જડ્ િત્ત્લોભાથંી થઇ છે. જેભ કે ગોભા ંભાદકિા નથી. ણ અમકુ 
વભમ જિા ંકે અમકુ રયસ્સ્થતિભા ંઅમકુ િત્ત્લો વાથે િેનો વમંોગ થિા ંિેભા ંદારૂ જેલા ભાદક િત્ત્લોનો વચંાય 
થામ છે. િેલી જે યીિે થૃ્લી, જર, િેજ અને લાય ુએભ ચાય જડ્ િત્ત્લોભાથંી જ ચૈિન્મતલતળષ્ટ ળયીયનો 
પ્રાદુબાતલ થામ છે.  

 

દશનોમાાં સષૃ્ટિ ઉત્ત્તિ ત્તળવયક ખ્યાો:- 
શાાંખ્ય-યોગ દશન:-  

        વાખં્મ દળતનભા ંફે મૂભિૂ િત્ત્લો સ્લીકાયેરા ંછે- પ્રકૃતિ અને રુુ. િેભા ંપ્રકૃતિને જગિનુ ંમૂ કાયણ 
ભાનેર છે. તત્રગણુાત્ત્ભકા, જડ્ાત્ત્ભકા, મરૂા, યા, અવમતિ, પ્રધાન લગેયે નાભથી ણ ઓખામ છે. આ 
પ્રકૃતિભા ંવત્લ, યજવ અને િભવ એ ત્રણ ગણુો છે. આ ત્રણે ગણુોભાથંી કોઇ એકરો કામત કયી ળકિો નથી. આ 
ત્રણેમ ગણુોને રઇને જ વવંાયની ઇષ્ટ, અતનષ્ટ અને િટસ્થ એલી િભાભ લસ્તઓુ ઉત્ન્ન થામ છે. આ ગણુો 
તનયંિય રયલિતનળીર અને તલકાયી છે. શ્રીભદ બગલિ ગીિાભા ં ણ કહ્ુ ં છે કે થૃ્લી ય, આકાળભા ં કે 
દેલોભા ંએવુ ંકોઇ િત્ત્લ નથી કે જે પ્રકૃતિના આ ત્રણ ગણુોથી મતુિ શોમ. 

         પ્રકૃતિ જડ્ શોલાથી અને રુુ તનષ્ષ્ક્રમ શોઇ િે એકરા કઇ ઉત્ન્ન કયી ળકિા નથી. િેથી રુુ અને 
પ્રકૃતિનો વમંોગ સષૃ્ષ્ટનુ ં ઉાદાન કાયણ ફને છે. રુુ અને પ્રકૃતિનો આ વમંોગ આંધા અને રગંડ્ાના 
વમંોગ જેલો છે. એભ વાખં્મકારયકા કશ ેછે. આંધો જોઇ ળકિો નથી અને રગંડ્ો ચારી ળકિો નથી. રગંડ્ો 
આંધાના ખબા ઉય ફેવી જામ િો ફનેં ોિાના ધ્મેમ સધુી શોંચી ળકે છે. પ્રકૃતિનો રુુ વાથેનો વમંોગ 
પ્રકૃતિની રીરા જોલા ભાટે છે. પ્રકૃતિનો રુુ વાથેનો વમંોગ રુુના ભોિ ભાટે છે. 
          વાખં્મદળતન મજુફ સષૃ્ષ્ટની તલકાવ પ્રરક્રમા આ પ્રભાણે છે.- પ્રકૃતિ વામ્મ અલસ્થાભા ંળાિં શોમ છે. 
ત્માયે કશ ુજ અસ્સ્િત્લભા ંશોત ુ ંનથી. યંત ુરુુ વાથેના વમંોગથી પ્રકૃતિના ગણુોભા ંિોબ-ખબાટ ઉત્ન્ન 
થામ છે. િેથી એક ગણુ અન્મ ગણુને પ્રબાતલિ કયલાનો પ્રમત્ન કયે છે. રયણાભે સષૃ્ષ્ટનો તલકાવક્રભ ળરૂ થામ 
છે. વાખં્મભા ંરુુ-પ્રકૃતિ વરશિ કુર 25 િત્ત્લો છે.  
 વૌ પ્રથભ પ્રકૃતિભાથંી ભશિ –બલુ્ધ્ધનો પ્રાદુબાતલ થામ છે. બલુ્ધ્ધ પ્રકૃતિનુ ંજ રયણાભ શોઇ જડ્ છે. 
યંત ુ રુુના અતધક વાતનધ્મભા ં શોલાથી િેભા ં ચૈિન્મનુ ં પ્રતિક્ષફિંફ ડ્ે છે. િેથી બલુ્ધ્ધ ચેિન રાગે છે. 
બલુ્ધ્ધભા ંિભવનુ ંપ્રભાણ લધલાથી અધભત, અજ્ઞાન, આવસ્તિ અને અળસ્તિ ઉત્ન્ન થામ છે. બલુ્ધ્ધની ભદદથી 
જ રુુ પ્રકૃતિથી ોિાનો બેદ ાયખે છે અને દુ:ખમતુિ થામ છે. ભશિભાથંી અશકંાય ઉત્ન્ન થામ છે. આ 
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અશકંાય ત્રણ પ્રકાયનો શોમ છે. (અ) વાત્ત્લક અથલા લૈકારયક અશકંાય- જેભા ંવત્લગણુનુ ંપ્રભાણ તલળે શોમ છે. 
(ફ) યાજવ અથલા િેજવ અશકંાય- જેભા ંયજોગણુની પ્રધાનિા શોમ છે. (ક) િાભવ અથલા ભિૂારદ અશકંાય- 
જેભા ંિભોગણુની પ્રધાનિા શોમ છે.  શલે વાત્ત્લક અશકંાયભાથંી ાચં જ્ઞાનેષ્ન્દ્રમો, ાચં કભેષ્ન્દ્રમો અને ભન 
એભ અક્ષગમાય ઇષ્ન્દ્રમોનો વમદુામ ઉત્ન્ન થામ છે. િાભવ અશકંાયભાથંી ાચં િન્ભાત્રાઓની ઉત્તત્ત થામ છે. 
યાજવ અશકંાય િટસ્થ યશ ેછે અને ફનેંને વશામક ફને છે. ભન, બલુ્ધ્ધ અને અશકંાય ત્રણેમને અંિ:કયણ કશ ેછે. 
ાચં જ્ઞાનેષ્ન્દ્રમો અને ાચં કભેષ્ન્દ્રમો ભી ફાહ્યકયણ ફને છે. ાચં િન્ભાત્રભાથંી ાચં ભશાભિૂ ઉત્ન્ન થામ 
છે.    
 આભ, વાખં્મના કુર 25 િત્ત્લો અને િેની ઉત્તત્તની પ્રરક્રમા નીચે પ્રભાણે દળાતલી ળકામ.  
                        (1) રુુ               (2) પ્રકૃતિ 
                                                      ↓ 
                                                 (3) ભશિ 
                                                       ↓ 
                                                 (4) અશકંાય 
 

વાત્ત્લક – લૈકૃિ અશકંાય                 યાજવ- િેજવ અશકંાય   િાભવ-ભિૂારદ અશકંાય 
(5) આંખ              (10) લાક                 (16) ળબ્દ         (21) થૃ્લી 
(6) કાન               (11) ાદ    (17) સ્ળત         (22) જ  
(7) જીબ               (12) ાક્ષણ     (18) રૂ    (23) િેજ  
(8) નાક               (13) ાય:ુ     (19) યવ    (24) લાય ુ 
(9) ત્લચા              (15) ઉસ્થ             (20) ગધં   (25) આકાળ  
 ાચં િન્ભાત્રભાથંી ાચં ભશાભિૂ તલતળષ્ટ યીિે ઉત્ન્ન થામ છે. ળબ્દભાથંી આકાળ ઉત્ન્ન થામ છે, 
કાયણ કે ળબ્દ આકાળનો ગણુ છે. ળબ્દ અને સ્ળતથી લાય ુઉત્ન્ન થામ છે. કાયણ કે ળબ્દ અને સ્ળત લાયનુો 
ગણુ છે. ળબ્દ, સ્ળત અને રૂ િન્ભાત્રભાથંી િેજ ઉત્ન્ન થામ છે. કયણ કે ળબ્દ, સ્ળત અને રૂ એ િેજના ગણુ 
છે. ળબ્દ, સ્ળત, રૂ અને યવભાથંી જ ઉત્ન્ન થામ છે. કેભ કે ળબ્દ, સ્ળત, રૂ અને યવ જના ગણુ છે. 
ળબ્દ, સ્ળત, રૂ, યવ અને ગધંભાથંી થૃ્લી ઉત્ન્ન થામ છે. કેભ કે ળબ્દ, સ્ળત, રૂ, યવ અને ગધં થૃ્લીના 
ગણુ છે.  
             વાખં્મનો રુુ ગ્રીક રપરસપૂ એરયસ્ટોટરના ઇશ્વયની ભાપક સ્લમ ં ગતિશીન ણ ગતિપ્રદાન 
કયલાલાો છે. કાયણ કે િેની શાજયીને રઇને િો સષૃ્ષ્ટ ક્રભ ળક્ય ફને છે.  
             વાખં્મ તનયીશ્વયલાદી છે. જે સષૃ્ષ્ટની ઉત્તત્તની પ્રરક્રમાભા ંવાખં્મને ઇશ્વયની જરૂય રાગી નથી. યંત ુ
સષૃ્ષ્ટ ઉત્તત્તની પ્રરક્રમાભા ંમોગ વાખં્મના 25 િત્ત્લો ઉયાિં એક ઇશે્વયને ઉભેયીની 26 િત્ત્લો યૂૂ કયે છે. 
આભ, જોિા ંવાખં્મ અને મોગની સષૃ્ષ્ટ પ્રરક્રમાભા ંકોઇ બેદ નથી. યંત ુમોગભા ંએક ઇશ્વય િત્ત્લ ઉભેયામ છે. 
એ અથતભા ંમોગને વેશ્વય વાખં્મ ણ કશ ેછે. બગલિ ગીિા ણ કશ ેછે કે વાખં્મ અને મોગ અથાતિ જ્ઞાન અને 
કભત ફનેં ૂુદા છે, એભ અજ્ઞાનીઓ કશ ેછે, રંડ્િો નશી. 
            મોગનો આ ઇશ્વય જગિના વઘા જીલોથી િદ્દન ક્ષબન્ન છે. ઇશ્વય આ જગિનુ ંન િો ઉદાન કાયણ 
છે કે ન િો તનતભત્તકાયણ છે. સષૃ્ષ્ટના પ્રબલ િેભજ પ્રરમભા ં પ્રકૃતિ એ એક જ સ્લિતં્ર િત્ત્લ છે. મોગભા ં
ઇશ્વયને ફીજા તલતળષ્ટ રુુ જેલો જ કપપ્મો છે. વાખં્મભા ંપ્રકૃતિ જડ્ છે અને રુુ ચેિન છે. ફનેંના ગણુધભો 
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ૂુદા ૂુદા છે. િો એ ફનેંનો સષૃ્ષ્ટ તલકાવભા ં વમંોગ કેલી યીિે થામ? એ પ્રશ્નના ઉત્તય ભાટે મોગદળતનભા ં
ઇશ્વયની કપના કયલાભા ંઆલી છે. મોગભા ંસષૃ્ષ્ટ ઉત્તત્તની પ્રરક્રમાભા ંજડ્ પ્રકૃતિ અને ચેિન રુુનો વમંોગ 
કે તલમોગ કયલાભા ંઇશ્વય કાયણભિૂ છે. 
 

 ળૈેત્તવક-્યાય દશન:- 
           કણાદ લૈળેતક સતૂ્રભા ંસષૃ્ષ્ટ પ્રરમની ભાન્મિાનો સ્ષ્ટ તનદેળ નથી. યંત ુિેનો યભાણનુો ખ્માર 
તલળે ધ્માન ખેંચે છે. આ યભાણલુાદનો ઉદે્દળ અતનત્મ દાથોની આ સષૃ્ષ્ટનો ક્રભ અને રમ ફિાલલાનો છે. 
આ યભાણઓુ સષૃ્ષ્ટનુ ંઉાદાન કાયણ છે. આ યભાણઓુનો વમંોગ એટરે કામતદ્રવમોની ઉત્તત્ત અને િેભનો 
તલચ્છેદ એટરે કામતદ્રવમોનો તલનાળ. આ યભાણઓુ ચાય પ્રકાયના ભાનલાભા ંઆલેર છે. (1) ાતથિલ (2) 
જરીમ (3) િૈજવ (4) લામલીમ. અણઓુ રયસ્ન્દ નાભનુ ં ધ્રજુાયી ફ ધયાલે છે. સષૃ્ષ્ટના પ્રરમ અને 
પ્રબલભા ંઆ યભાણઓુ ઇશ્વયના અધ્મિણા નીચે કામત કયે છે, િે પ્રરક્રમા પ્રળસ્િાદબાષ્મ વભજાલે છે.  
              
પ્રરમરૂી યાિે જીલોનો થાક ઉિયી જામ છે. એટરે ભશશે્વયભા ંસષૃ્ષ્ટ ઉત્ન્ન કયલાની ઇચ્છા જન્ભે છે. ભશશે્વયની 
સષૃ્ષ્ટ ઇચ્છાનુ ંપ્રમોજન કયલાની ઇચ્છા થિાનંી વાથે જ પ્રાણીઓભા ંસષૃ્ષ્ટ દયતભમાન આત્ભાઓભા ંઅદ્રષ્ટોની 
કુરિિ થઇ ગમેરી ળસ્તિ જાગ્રિ થામ છે અને કામોન્મખુ ફને છે. આત્ભા અને અણઓુનો વમંોગ થામ છે. 
િેનાથી યભાણઓુ જોડ્ામ છે. િેભાથંી દ્વમણકુ, ત્ર્મણકુ લગેયે યભાણઓુ જોડ્ામ છે અને ભશાલાય ુ ઉત્ન્ન 
થામ છે. આ ભશાલાય ુઆકાળભા ંઉત્ન્ન થામ છે. અને ત્મા ં લેગથી ઘભૂિો યશ ે છે. ત્માય છી એ જ ક્રભભા ં
ભશાવક્ષરરતનતધ લાયભુા ંઉત્ન્ન થામ છે. અને િેભા ંભશાથૃ્લી ઉત્ન્ન થામ છે. આ યીિે થૃ્લી, જ, િેજ, લાય ુ
ચાયેમ ભશાભિૂોની ઉત્તત્ત થામ છે.  
           

આ ચાય ભશાભિૂોની ઉત્તત્ત છી ભશશે્વયના ધ્માન ભાત્રથી િેભાથંી એક ભોટુ ઇડુ-ંરશયય મગબત ેદા થામ છે. 
છી ભાશશે્વય એ ઇડ્ાભા ંવક ભલુનોની ઉત્તત્ત કયી િેભજ વલતરોકના તિાભશ ચતમુુતખ બ્રહ્માની સષૃ્ષ્ટ ભાટે 
તનયસુ્તિ કયે છે. ભાશશે્વય દ્વાયા તનયતુિ બ્રહ્મા ઉત્કૃષ્ટ જ્ઞાન, લૈયાગ્મલાો શોમ છે. અને િે પ્રાણીઓના કભોન ે
જાણીને િે અનવુાય િેને જ્ઞાન, બોગ અને આયષુ્મ આે છે. િે ોિાને મખુ, ફાહુ, જંાઘ અને ગભાથંી 
અનકુ્રભે બ્રાહ્મણ, િતત્રમ, લૈશ્મ અને શદુ્રો ઉત્ન્ન કયે છે. અને આ યીિે સષૃ્ષ્ટનો પ્રલાશ પયી ચાલુ ંથામ છે. અને 
બ્રહ્માના વો લત સધુી િે યશ ેછે. અશીં સષૃ્ષ્ટની ઉત્તત્તનો આધાય નૈતિક ભાનલાભા ંઆલેર છે. િેભજ ૌયાક્ષણક 
ભાન્મિાલાો લધાયે છે. ન્મામ લૈળેતક દળતનની એક તલતળષ્ટિા એ છે કે િે ઇશ્વયને સષૃ્ષ્ટના કિાત િયીકે ણ 
ભાને છે અને વાથો વાથ જીલાત્ભાઓની સ્લિતં્ર વત્તા ણ સ્લીકાયે છે.             

ન્મામ ભિે ઇશ્વય જગિનો વજૉક છે. િે જગિનુ ં તનતભત્ત કાયણ છે, ઉાદાન કાયણ નથી. નૈમાતમકો ઇશ્વયેને 
કિાત, બિાત અને શિાત િયીકે સ્લીકાયે છે. િે સષૃ્ષ્ટક્રભ જાલી યાખે છે. અતલનાળી એલા દાથો અણઓુ, આકાળ, 
કા, રદળા, ભન લગેયેભાથંી ઇશ્વય સષૃ્ષ્ટનુ ંવજૉન કયે છે. જેલો ળયીયનો આત્ભા વાથેનો વફંધં િેલો સષૃ્ષ્ટનો 
ઇશ્વય વાથે વફંધં છે. 
          ન્મામ લૈળેતકના ભિે ફે યભાણઓુના વસં્મ્ભરનથી ‘દ્વમણકુ’ ફને છે. અને દ્વમણકુભાથંી ‘ત્ર્મણકુ’ 
એભ ઉિયોત્તય સષૃ્ષ્ટનુ ંવજૉન થામ છે અને ઇશ્વયની ઇચ્છાથી જ સષૃ્ષ્ટનુ ંવજૉન અને પ્રરમ થામ છે. 
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 પળૂશ મીમાાંશા –  
        

જગિની ઉત્તત્તની ફાફિભા ંભીભાવંા દળતન જયા ૂુદો ભિ ધયાલે છે. િેભના ંભિે જગિની ન િો ઉત્તત્ત થઇ 
છે, ન િો િેનો રમ થામ છે. પ્રબાકય અને કુભારયર ફનેં જગિને અનારદ ભાને છે. સષૃ્ષ્ટ ઉત્તત્ત અને પ્રરમનો 
ક્રભ િેઓ ભાનિા નથી. જો કે કેટરાક ભીભાવંકો લૈળેતકની ભાપક યભાણનેુ સ્લીકાયે છે. છિા ં િેના 
વચંારનભા ંભીભાવંકો ઇશ્વયને સ્લીકાયિા નથી. ભીભાવંકોના ભિે આ જગિ આણે જેવુ ંજોઇએ છીએ, એવુ ં
પ્રથભથી જ છે અને િે જ વત્મ છે. વવંાય ત્રણ િત્ત્લોનો ફન્મો છે-(1) બોગમિન – એટરે આ ળયીયભા ંયશી 
આત્ભા ોિાના લૂત કભોના સખુ, દુ:ખરૂ પ બોગલે છે. (2) બોગ વાધન-એટરે જ્ઞાનેષ્ન્દ્રમ િેભજ કભેષ્ન્દ્રમ 
જે સખુ, દુ:ખના બોગ વાધન છે. જે દ્વાયા આત્ભા સખુ, દુ:ખ બોગલે છે. (3) બોગ તલમ એટરે ફાહ્યલસ્તઓુ-
દાથો જેનો ઉબોગ આત્ભા કયે છે. આ ત્રણ લસ્તઓુથી યતુિ આ વવંાય ફહુતલધ, અનારદ અને અનિં છે.   

ઉિર મીમાાંશા:-            

જગિ અંગેનો તલચાય એ લેદાિં દળતનનો ભશત્લનો તલમ છે. ‘ब्रह्म सत्य ंजगन्ममथ्या’ મજુફ ળાકંયલેદાિંભા ં
એકભાત્ર બ્રહ્મને જ વત્મ ભાનલાભા ંઆલે છે અને જગિ બ્રહ્મનો તલલિત છે. શ્રી યાભાનજુના ભિે બ્રહ્મ જ ઇશ્વય 
છે. અને એના ળયીયભિૂ જીલ અને જગિ એનાથી ક્ષબન્ન અને તનત્મ છે. આ બ્રહ્મ જગિનુ ંતનતભત્ત કાયણ ભાને 
છે અને પ્રકૃતિને ઉાદાન કાયણ કશ ે છે. શ્રીતનમ્ફાકત ક્ષચિ, અક્ષચિ અને ઇશ્વય એભ ત્રણ દાથતભા ંભાન ે છે. 
સષૃ્ષ્ટભા ં જડ્ દાથોની ઉત્તત્ત અક્ષચત ્ભાથંી અને જીલો ક્ષચિભાથંી ઉત્ન્ન થામ છે. શ્રીલપરબાચામત મજુફ 
બગલાનને જ્માયે રીરા કયલાનુ ંભન થયુ ંત્માયે િેભણે સષૃ્ષ્ટનુ ંવજૉન કયુું. િેભના ભિે જીલ અને જગિ ફનેં 
બ્રહ્મના અંળો છે. જેભ વોનાના ઘયેણા ંલગેયે અનેક રૂો થામ છે, છિા ંમૂ વોનાભા ંકોઇ તલકાય થિો નથી, 
િેભ બ્રહ્મનો જગિભા ંરયણભન થલા છિા ંિેભા ંકોઇ તલકાય થિો નથી. 
          

ઉત્તયભીભાવંા અનવુાય િભોગણુપ્રધાન તલિેળસ્તિયતુિથી અજ્ઞાનોરશિ ચૈિન્મભાથંી સષૃ્ષ્ટની ઉત્તત્ત થામ 
છે. ળકંયાચામત અને લેદાિંીઓ જેને અધ્માવ કશ ે છે, િે અધ્માવ થલાનુ ંકાયણ આ અજ્ઞાન છે. શ્રીળકંયાચામત 
િેને જ ભામા કે અતલદ્યા કશ ેછે. યંત ુળકંયાચામત છીના આચામો વભષ્ષ્ટ અજ્ઞાન એટરે ભામા અને વમષ્ષ્ટ 
અજ્ઞાન એટરે અતલદ્યા એભ ૂુદી યીિે વભજાલે છે. િેભા ંભામા ઇશ્વયની ઉાતધ છે અને અતલદ્યા જીલની ઉાતધ 
છે. અને િેભાથંી ફે પ્રકાયની સષૃ્ષ્ટ ઉત્ન્ન થામ છે.  
            

 િભોગણુપ્રધાન તલિેળસ્તિયતુિ અજ્ઞાનોરશિ ચૈિન્મભાથંી સ ૂ્ ભ િન્ભાત્રરૂ આકાળની ઉત્તત્ત પ્રથભ થઇ. 
છી આકાળભાથંી લાય,ુ લાયભુાથંી અસ્ગ્નની, અસ્ગ્નભાથંી જરની અને જરભાથંી થૃ્લીની ઉત્તત્ત થઇ. આ 
ાચં સ ૂ્ ભ િન્ભાત્રભાથંી વત્તય અલમલો (ાચં જ્ઞાનેષ્ન્દ્રમો, ાચં કભેષ્ન્દ્રમો, ાચં લાય,ુ બલુ્ધ્ધ અને ભન)લાા 
સ ૂ્ ભ ળયીય અને સ ૂ્ ભ ભિૂોની ઉત્તત્ત થામ છે. સ ૂ્ ભ ભિૂોભાથંી ચંીકયણની પ્રરક્રમાથી સ્થૂ ભિૂો ઉત્ન્ન 
થામ છે. આ ચંીકયણ પ્રરક્રમા કશી છે. જેભણે ચં ભશાભિૂોનો સ્લીકાય કમો છે. િે ફધા દળતનોએ આ 
ચંીએકયણનો સ્લીકાય છે. આધતુનક દ્રષ્ષ્ટકોણથી તલચાયએ િો આ ચંીકયણની પ્રરક્રમા ઘણી લૈજ્ઞાતનક રાગે 
છે. આ પ્રરક્રમા નીચે પ્રભાણે છે. 
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ાંચીકૃતભતૂ  (ાંચીકરણ પ્રક્રિયા) 
 

િમ સ્થલૂભતૂ બ્દ સ્શ રૂ રશ ગાંધ 
1 આકા ½ 1/8 1/8 1/8 1/8 
2 ળાય ુ 1/8 1/8  1/8 1/8 1/8 
3 તેજ 1/8 1/8 ½ 1/8 1/8 
4 જલ 1/8 1/8 1/8 1/2 1/8 
5 પથૃ્ળી 1/8 1/8 1/8 1/8 1/2 

          

  એ જ યીિે િન્ભાત્ર ળબ્દ, સ્ળત, રૂ, યવ અને ગધંભાથંી ાચં ભશાભિૂની ઉત્તત્ત ણ એટરી જ 
લૈજ્ઞાતનક છે. જેભ કે ળબ્દ, સ્ળત અને રૂભાથંી અસ્ગ્ન એટરે િેજ ઉત્ન્ન થયુ.ં કાયણ કે ળબ્દ, સ્ળત અને રૂ 
એ ત્રણેમ ગણુ અસ્ગ્નભા ંછે. યંત ુજરભા ંઆ ત્રણ ગણુ ળબ્દ, સ્ળત અને રૂ ઉયાિં યવ ણ શોમ છે. િેથી 
જરની ઉત્તત્ત ળબ્દ, સ્ળત, રૂ અને યવ એ ચાયેમ િન્ભાત્રભાથંી થઇ. િો લી થૃ્લીભા ંળબ્દ, સ્ળત, રૂ, 
યવ અને ગધં ાચેંમ ગણુ શોલાથી િે ાચેમભાથંી થૃ્લીની ઉત્તત્ત થઇ શોલાનુ ંકશલેામ છે. 
              આભ, તલજ્ઞાન મજુફ શનૂ્મભાથંી લાય,ુ લાયભુાથંી ાણી, ાણીભાથંી જભીન એભ આ સષૃ્ષ્ટ 
અસ્સ્િત્લભા ંઆલી. બાયિીમ દળતનો ણ ખરૂ જોિા ંઆ ાચં િત્ત્લો થૃ્લી, જ, િેજ લાય ુઅને આકાળભાથંી 
સષૃ્ષ્ટની ઉત્તત્ત થઇ શોલાનુ ંભાને છે. લી યુાણોભા ંઅલિાયલાદની લાિ આલે છે. િે ણ સષૃ્ષ્ટનો આલો જ 
તલકાવક્રભ દળાતલે છે.  
 સષૃ્ષ્ટની ઉત્તત્તની ફાફિભા ંતલજ્ઞાન, ળાસ્ત્ર કે અન્મ કોઇએ અંતિભ વત્મ પ્રકાતળિ કયુું નથી. ટૂંકભા ં
આ રદળાભા ંશૂુ ઘણુ ંકયલાનુ ંફાકી છે. વદીઓ શરેા ળાસ્ત્રોએ જે તવધ્ધાિંો પ્રતિારદિ કમાત શિા, લિતભાન 
વભમભા ંએ જ ફાફિોને તલજ્ઞાન ૂુદી ૂુદી ધ્ધતિથી યૂૂ કયે છે.  
          અને, છેપરે સષૃ્ષ્ટની ઉત્તત્તની પ્રરક્રમાનુ ં અંતિભ વત્મ આણે પ્રાપ્િ કયીએ િેલી આળા. અથલા 
આણે જે જાણીએ છીએ એ જ અંતિભ વત્મ શોમ. 
 

શાંદભશ ગ્રાંથોની સચૂચ 

 

I. ડ્ દળતન - ન્મામ- લૈળેતક,  વાખં્મ- મોગ, 
                 પ્રકાળન, યતુનલતવિટી ગ્રથંતનભાતણ ફોડ્ત, ગજુયાિ યાજ્મ, ગાધંીનગય 
                  રેખક:- નગીન જી ળાશ 

II. બાયિીમ દળતનોની રૂયેખા 
                   રેખક:- નભતદાળકંય ળાસ્ત્રી, 
                   પ્રકાળક:- શ્રી જૈન ધભત પ્રવાય વબા, બાલનગય 

III. રશન્દ િત્ત્લજ્ઞાનનો ઇતિશાવ 
                    રેખક:- નભતદાળકંય દેલળકંય ભશિેા 
                    પ્રકાળક:- ગજુયાિ લનાતક્યરુય વોવામટી િયપથી  
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IV. શીયારાર તત્રબોલનદાવ ાયેખ, અભદાલાદ. 
ળાકંયબાષ્મ     રેખક:- તુનિા દેવાઇ. 

 

                      ***************************************************************************** 
 

ર્ાશ. કે. એમ. ચાળર્ા 
વસં્કૃિ તલબાગ 
એભ. એન. કોરેજ 
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