રત્નાકરાવતાિરકા ભાગ-૧ (ફો ડર નં. ૦૦૧૨૬૬)
મુખ્ય ટાઇટલ
અનુકર્મિણકા
અંતરના ઉ ાર
પર્ તાવના
પર્થમ પિરચ્છે દ
આ ગર્ંથની રચનાનુ ં પર્યોજન ------------------------------------------------------------------ ૧
ં માં બૌ નો પ ૂવર્પક્ષ -------------------------------------------------- ૨૧
શબ્દ અને અથર્ના સંબધ
ં માં બૌ નુ ં ખંડન અને વાચ્યવાચકભાવસંબધ
ં નુ ં મંડન ------------------ ૩૮
શબ્દ અને અથર્ના સંબધ
પર્માણનુ ં લક્ષણ, અને પર્ત્યેક પદની સાથર્કતા ------------------------------------------------ ૪૮
પર્માણના લક્ષણમાં નૈયાિયક અને મીમાંસકનુ ં ખંડન -------------------------------------------૫૩
ાન જ પર્માણ કહેવાય તેની િસિ ----------------------------------------------------------- ૭૧
સિ કષાર્િદ અ ાન હોવાથી પર્માણ નથી ------------------------------------------------------ ૭૩
સિ કષાર્િદ અચેતન હોવાથી વિનણર્ય કરાવતા નથી ---------------------------------------- ૭૪
સિ કષાર્િદ વપર્કાશક ન હોવાથી પરપર્કાશક નથી ------------------------------------------- ૭૪
પર્માણ ાન યવસાયાત્મક જ હોય છે -------------------------------------------------------- ૮૪
સમારોપ (ભર્મ)

ાનની યાખ્યા ------------------------------------------------------------ ૧૧૨

સમારોપના (ભર્મના) તર્ણ પર્િતભેદો --------------------------------------------------------- ૧૧૨
સમારોપના પર્થમભેદ િવપયર્યનુ ં લક્ષણ ----------------------------------------------------- ૧૧૨
િવપયર્યનુ ં ઉદાહરણ, તથા િવવેકખ્યાિતની ચચાર્ --------------------------------------------- ૧૧૩
સમારોપના િ તીય ભેદ સંશયનુ ં લક્ષણ ------------------------------------------------------ ૧૩૩
સંશયનુ ં ઉદાહરણ -------------------------------------------------------------------------- ૧૩૪
સમારોપના ત ૃતીયભેદ અનધ્યવસાયની ચચાર્ ----------------------------------------------- ૧૩૪
અનધ્યવસાયનુ ં ઉદાહરણ ------------------------------------------------------------------ ૧૩૫
ાનથી અન્ય તે પર કહેવાય, તેન ુ ં મંડન તથા શ ૂન્યવાદી અને બર્ ા ત
ૈ વાદીનુ ં ખંડન ---------- ૧૩૬
ાન પરપર્કાશકની

મ વપર્કાશક છે .... --------------------------------------------------- ૧૭૮

પર્મેયની સાથે અ યિભચાિરતા એ જ

ાનની પર્માણતા છે અને યિભચાિરતા એ અપર્માણતા છે ૧૯૮

ાનની પર્માણતા અને અપર્માણતા ઉત્પિ માં પરથી જ હોય છે . પરં ત.ુ ... -------------------- ૨૦૦
િ તીય પિરચ્છે દ
પર્માણના બે ભેદોનુ ં વણર્ન,..... -------------------------------------------------------------- ૨૩૨
પર્ત્યક્ષપર્માણનુ ં લક્ષણ --------------------------------------------------------------------- ૨૫૬
પર્ત્યક્ષ પર્માણના સાં યવહાિરક અને પારમાિથર્ક એમ બે ભેદોનો ઉ લેખ --------------------- ૨૫૭
સાં યવહાિરકપર્ત્યક્ષના ઈિન્દર્યિનબન્ધન અને અિનિન્દર્યિનબંધન.... --------------------------- ૨૫૮
ઇિન્દર્યિનબંધન અને અિનિન્દર્યિનબંધનના અવગર્હ ઈઙા-અપાય... ----------------------------- ૩૨૬
અવગર્હની યાખ્યા ------------------------------------------------------------------------ ૩૨૭
Jain Education International

For Private & Personal Use Only

www.jainelibrary.org

ઈહાની યાખ્યા ----------------------------------------------------------------------------- ૩૨૯
અપાયની યાખ્યા --------------------------------------------------------------------------૩૩૦
ધારણાની યાખ્યા --------------------------------------------------------------------------૩૩૦
ઈહા અને સંશયમાં ભેદનુ ં કથન ------------------------------------------------------------- ૩૩૨
અવગર્હ-ઈહા-અપાય- અને ધારણા એક જીવ.... ---------------------------------------------- ૩૩૨
ુ ---------------------------------------------- ૩૩૩
અવગર્હાિદ ચારમાં કથંિચદ્ ભેદ છે તેમાં હેતઓ
અવગર્હાિદ ચારનો ઉત્પિ કર્મ કર્મશઃ આ જ છે ----------------------------------------------- ૩૩૬
આ કર્મ િવના પર્મેયનો બોધ થતો નથઈ તેન ુ ં પર્િતપાદન ------------------------------------- ૩૩૮
દશર્ન િવના અવગર્હ, અવગર્હ િવના સંશય... ------------------------------------------------- ૩૩૮
અિતશય વેગે અવગર્હાિદની ઉત્પિ ... ------------------------------------------------------- ૩૩૮
પારમાિથર્ક પર્ત્યક્ષનુ ં લક્ષણ ---------------------------------------------------------------- ૩૪૦
પારમાિથર્ક પર્ત્યક્ષના િવકલ અને સકલ એમ બે ભેદોનુ ં કથન -------------------------------- ૩૪૧
િવકલના અવિધ અને મનઃપયાર્ય ાન એમ બે ભેદો ----------------------------------------- ૩૪૧
અવિધ ાનનુ ં લક્ષણ, ભેદ અ◌ે િવષયનુ ં વણર્ન તથા.... -------------------------------------- ૩૪૧
મનઃપયાર્ય ાનનુ ં લક્ષણ, ભેદ અને િવષયનુ ં વણર્ન ----------------------------------------- ૩૮૪
કેવલ ાનનુ ં લક્ષણ તથા િવષયનુ ં વણર્ન તથા.... ------------------------------------------- ૩૮૫
કેવલ ાનવાન્ અિરહંતો જ હોય છે .... ------------------------------------------------------ ૪૦૨
પર્માણથી અિવ

વાણીવાળા હોવાથી અિરહંતો જ િનદ ષ છે તેન ુ ં કથન --------------------- ૪૦૪

અિરહંતોની વાણીમાં િવરોધની અિસિ

તથા.... ---------------------------------------------- ૪૦૪

સવર્ તા અને આહાવર ◌
્ ્વ અિવરોિધ છે તેન ુ ં મડંન.... ------------------------------------- ૪૨૨

Jain Education International

For Private & Personal Use Only

www.jainelibrary.org

