જીવિવચાર પ્રકરણ અથર્સિહત (ફો ડર નં. ૦૦૧૧૨૧)
ુ
મખ્ય
ટાઇટલ
ભારતીય શા -ગ્રંથો અંગે એક અિભપ્રાય ---------------------------------------------------------- ૨
દશમી આવિૃ ની પ્ર તાવના ---------------------------------------------------------------------- ૩
ુ
અનક્રમિણકા
------------------------------------------------------------------------------------ ૧૪
ૂ ગાથાઓ ---------------------------------------------------------------------------------- ૨
૧. મળ
૨. ગાથાથર્ --------------------------------------------------------------------------------------- ૩
ુ
૩. જીવોના મખ્ય
ભેદોની સમજ ----------------------------------------------------------------- ૧૫
ે
૪. કટલાં
ક નામો-------------------------------------------------------------------------------- ૧૫
ુ
૫. જીવોના મખ્ય
ભેદોનો કોઠો---------------------------------------------------------------- ૧૭-બ
ે
૬. જીવિવચારમાં વપરાયેલા કટલાક
માપોની સમજ --------------------------------------------- ૧૮
૧. લંબાઇના માપ -------------------------------------------------------------------------- ૧૮
૨. સંખ્યા----------------------------------------------------------------------------------- ૧૮
(૧) લોકપ્રિસ
(૨)

સંખ્યા ------------------------------------------------------------------ ૧૮

ન શા ીય સંખ્યા ---------------------------------------------------------------- ૧૮

૩. વખતના માપ --------------------------------------------------------------------------- ૧૯
(૧) યવહાર તથા શા ીય પ્રિસ

માપો------------------------------------------------- ૧૯

(૨) વખત ગણવાના શા ીય માપો ----------------------------------------------------- ૧૯
ૂ ી સમજ ---------------------------------------------------------------------- ૨૦
૭ પાંચ ારોની ટંક
૮ પાંચ ારોનો સંક્ષેપ -------------------------------------------------------------------------- ૨૧
૯ જીવના ભેદો ઉપર પાંચ ારોનો કોઠો---------------------------------------------------------- ૨૬
૧૦ પાંચ ારોની સમજ ------------------------------------------------------------------------- ૩૩
ે
૧૧ કટલાક
પયાર્ય શ દો ----------------------------------------------------------------------- ૩૯
૧૨ સંબધ
ં -------------------------------------------------------------------------------------- ૪૦
સામા ય િવવેચન સિહત જીવિવચાર------------------------------------------------------------- ૪૬
૧. મંગલાચરણ, િવષય, સંબધ
ં , પ્રયોજન, અિધકારી------------------------------------------- ૪૬
ુ
૨. જીવોના મખ્ય
ભેદો ---------------------------------------------------------------------- ૪૬
૧. સંસારી જીવોના ભેદો----------------------------------------------------------------- ૪૯
૧. થાવરના પાંચ ભેદો ------------------------------------------------------------ ૪૯
૧. બાદર----------------------------------------------------------------------- ૫૨
૧. પ ૃ વીકાય જીવો ------------------------------------------------------------- ૫૨
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૨. અ કાય જીવો --------------------------------------------------------------- ૫૫
૩. અિગ્નકાય જીવો ------------------------------------------------------------- ૫૬
ુ
૪. વાયકાય
જીવો -------------------------------------------------------------- ૫૭
૫. વન પિતકાય જીવો ---------------------------------------------------------- ૫૯
ુ
૧. મખ્ય
ભેદો ------------------------------------------------------------------ ૫૯
૨. સાધારણ વન પિતની યાખ્યા ----------------------------------------------- ૫૯
ે
૩. કટલાક
સાધારણ જીવો ------------------------------------------------------ ૬૦
૪. સાધારણ વન પિતકાય જીવોના
ભેદોનો ઉપસંહાર અને લક્ષણની
સ ૂચના ------------------------------------------------------------------------- ૬૩
૫. સાધારણ વન પિતકાયન ુ ં િવશેષ
લક્ષણ------------------------------------------------------------------------- ૬૪
૬. પ્ર યેક વન પિતકાય જીવો --------------------------------------------------- ૬૫
૨. સ ૂ મ થાવર જીવો -------------------------------------------------------------- ૬૭
૨. ત્રસ જીવો ----------------------------------------------------------------------- ૭૦
૧. િવકલેિ દ્રયો ----------------------------------------------------------------- ૭૦
ે
૧. કટલાક
બેઇિ દ્રયો ------------------------------------------------------------ ૭૦
ે
૨. કટલાક
તેઈિ દ્રયો------------------------------------------------------------ ૭૩
ે
૩. કટલાક
ચઉિરિ દ્રયો ---------------------------------------------------------- ૭૫
૨. પંચેિ દ્રયો ------------------------------------------------------------------- ૭૭
ુ
મખ્ય
ભેદો --------------------------------------------------------------------- ૭૭
૧. નારકના ભેદો --------------------------------------------------------------- ૭૭
૨. િતયર્ંચો---------------------------------------------------------------------- ૮૧
ે
૧. કટલાક
જળચરો ------------------------------------------------------------- ૮૧
૨. થલચર જીવોના ત્રણ
ભેદો અને જીવો----------------------------------------------------------------- ૮૨
૩. આકાશમાં ઉડનાર પિક્ષઓ --------------------------------------------------- ૮૩
ે
૪. પંચેિ દ્રય િતયર્ંચોના દરક
ભેદોના ગભર્જ અને
સંમિૂ છર્ મ ભેદો ----------------------------------------------------------------- ૮૫
૩. મન ુ યોના ભેદો-------------------------------------------------------------- ૮૫
ુ
ે
૪. દવોના
પેટા ભેદો સાથે મખ્ય
ભેદો ------------------------------------------- ૯૦
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િસ ના જીવોના પ્રકાર----------------------------------------------------------------------- ૯૫
જીવિવચાર (૨ જો િવભાગ) --------------------------------------------------------------------- ૯૭
૧. જીવોના ભેદો ઉપર પાંચ ારો------------------------------------------------------------ ૯૭
૧. પાંચ ારોના નામો ------------------------------------------------------------------ ૯૭
૧. શરીરની ઊંચાઈ ----------------------------------------------------------------- ૯૭
૧. એકિે દ્રયના શરીરની ઉંચાઈ -------------------------------------------------- ૯૮
૨. િવકલેિ દ્રયોના શરીરની ઉંચાઈ ----------------------------------------------- ૯૯
૩. નારક જીવોના શરીરની ઉંચાઈ ---------------------------------------------- ૧૦૦
૪. ગભર્જિતયર્ંચોના શરીરની ઉંચાઈ -------------------------------------------- ૧૦૧
૫. સંમિૂ છર્ મ િતયર્ંચોના શરીરની ઉંચાઈ ---------------------------------------- ૧૦૨
૬. ચત ુ પદ િતયર્ંચો અને મન ુ યોના શરીરની ઉંચાઈ ---------------------------- ૧૦૩
ે
૭. દવોના
શરીરની ઉંચાઈ ----------------------------------------------------- ૧૦૪
૨. આય ુ ય ાર (ટંુ કામાં) ---------------------------------------------------------- ૧૦૫
૧. ઉ કૃ ટ --------------------------------------------------------------------- ૧૦૫
૧. એકિે દ્રયન ુ ં ----------------------------------------------------------------- ૧૦૫
૨. િવકલેિ દ્રયન ુ ં --------------------------------------------------------------- ૧૦૬
ે
-ુ ં ------------------------------------------------------------------- ૧૦૭
૩. દવતાન
૪. નારકોન-ુ ં ------------------------------------------------------------------- ૧૦૭
૫. ચતુ પદોન ુ -ં ---------------------------------------------------------------- ૧૦૭
૬. મન ુ યોન ુ ં ------------------------------------------------------------------ ૧૦૭
૨. ગભર્જન ુ-ં ------------------------------------------------------------------- ૧૦૮
૧. જળચર -------------------------------------------------------------------- ૧૦૮
૨. ઉરપિરસપર્ ----------------------------------------------------------------- ૧૦૮
ુ
૩. ભજપિરસપર્
---------------------------------------------------------------- ૧૦૮
૪. ખેચર ---------------------------------------------------------------------- ૧૦૮
૫. સ ૂ મ, સાધારણ અને સંમિૂ છર્ મ મન ુ યન ુ ં
જઘ ય તથા ઉ કૃ ટ આય ુ ય --------------------------------------------------- ૧૦૯
બ ેય ારોનો ઉપસંહાર------------------------------------------------------------ ૧૧૦
૩. વકાયિ થિત ાર -------------------------------------------------------------- ૧૧૧
૧. એકિે દ્રયોની ---------------------------------------------------------------- ૧૧૧
૨. િવકલેિ દ્રયોની -------------------------------------------------------------- ૧૧૨
ે , નારક, મન ુ ય અને િતયર્ંચોની --------------------------------- ૧૧૨
૩. પંચેિ દ્રય-દવ
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૪. પ્રાણ ાર ----------------------------------------------------------------------- ૧૧૪
૧. એકિે દ્રયને પ્રાણો ----------------------------------------------------------- ૧૧૪
૨. િવકલેિ દ્રયને પ્રાણો --------------------------------------------------------- ૧૧૪
૩. સંિજ્ઞ તથા અસંિજ્ઞને પ્રાણો -------------------------------------------------- ૧૧૬
ે ------------------------- ૧૧૬
૪. મરણની યાખ્યા, પ્રાણ ારનો ઉપસંહાર અને ઉપદશ
૫. યોિનઓની સંખ્યાન ુ ં ાર -------------------------------------------------------- ૧૨૦
૧. એકિે દ્રયોની યોિન સંખ્યા --------------------------------------------------- ૧૨૦
૨. બાકીની જીવોની યોિનસંખ્યા ------------------------------------------------ ૧૨૧
ુ યોિનયોની સંખ્યા ------------------------------------------------------ ૧૨૧
૩. કલ
૨. િસ ોના એકી સાથે પાંચ ારો ----------------------------------------------- ૧૨૨
૩. યોિનયોની ભયંકરતા અને ઉપસંહાર----------------------------------------- ૧૨૩
ે --------------------------------------------------------------------- ૧૨૫
૨. ઉપદશ
૩. ગ્રંથનો ઉપસંહાર ----------------------------------------------------------------------- ૧૨૬
પ્રયોજન, સંબધ
ં અને અિધકારીનો ઉપસંહાર----------------------------------------------------- ૧૨૮
૧૪ જીવિવચાર િવશેષાથર્ ------------------------------------------------------------------ ૧૨૮
૧. ખાસ િવષયો --------------------------------------------------------------------------- ૧૩૦
૧. જીવના િવિવધ પ્રકારો -------------------------------------------------------------- ૧૩૦
૨. સવર્ જીવોના પ્રકારો ---------------------------------------------------------------- ૧૩૨
૩. િવજળીની સિચ તા ---------------------------------------------------------------- ૧૩૫
વન પિતકાયન ુ ં િવશેષ િવવેચન ------------------------------------------------------------ ૧૪૧
વન પિતની શરીરની િવિવધતા ------------------------------------------------------------ ૧૪૬
થાવરોમાં જીવિસિ ----------------------------------------------------------------------- ૧૪૭
ૃ છાયા ------------------------------------------------------------------------------ ૧૬૫
૧૫. સં કત
ુ
૧૬. જીવિવચાર પ ાનવાદ
-------------------------------------------------------------------- ૧૭૧
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