ી નવત વ પ્રકરણ (સાથર્) (ફો ડર નં. ૦૦૧૧૧૮)
ુ
મખ્ય
ટાઇટલ
પ્ર તાવના ---------------------------------------------------------------------------------------- ૨
ુ
અનક્રમિણકા
------------------------------------------------------------------------------------ ૧૫
૧. નવત વોનાં નામ (ગાથા ૧ લી)--------------------------------------------------------------- ૩
૨. નવત વોનાં મોટા ભેદો (ગાથા ૨ જી)-------------------------------------------------------- ૧૨
૧. જીવત વ ----------------------------------------------------------------------------------- ૧૫
ુ જદી
ુ રીતે ભેદો (ગાથા ૩ જી) ------------------------------------- ૧૫
૧. સંસારી જીવોના જદી
૨. સંસારી જીવના ૧૪ ભેદો (ગાથા ૪ થી) ------------------------------------------------ ૧૭
૩ જીવન ુ ં લક્ષણ (ગાથા ૫ મી)------------------------------------------------------------ ૨૦
૪. છ પયાર્િ તઓ (ગાથા ૬ ી) ----------------------------------------------------------- ૨૮
૫ દશ પ્રાણ (જીવન િક્રયાઓ) (ગાથા ૭ મી) ---------------------------------------------- ૩૮
૨. અજીવત વ --------------------------------------------------------------------------------- ૪૩
૧. ૧૪ ભેદો (ગાથા ૮ મી) --------------------------------------------------------------- ૪૩
૨. અજીવોના વભાવ (ગાથા ૯-૧૦ મી) -------------------------------------------------- ૪૭
૩. પ ુ લોન ુ ં લક્ષણ (ગાથા ૧૧ મી) -------------------------------------------------------- ૫૨
૪. કાળન ુ ં વ પ (ગાથા ૧૨ મી) --------------------------------------------------------- ૫૬
૫. યવહારમાં ઉપયોગી કાળ (ગાથા ૧૩ મી) --------------------------------------------- ૫૭
૬. ૬ દ્ર યોનો િવચાર (ગાથા ૧૪ મી) ----------------------------------------------------- ૬૩
૩. પ ુ યત વ----------------------------------------------------------------------------------- ૭૦
૧. ૪૨ ભેદો (ગાથા ૧૫-૧૬ મી)---------------------------------------------------------- ૭૧
૨. ૧૦ ત્રસ દશક (ગાથા ૧૭ મી)--------------------------------------------------------- ૭૬
૪. પાપત વ ----------------------------------------------------------------------------------- ૭૮
૧. ૮૨ ભેદો (ગાથા ૧૮, ૧૯, ૨૦ મી) ----------------------------------------------------- ૭૮
૫. આ યત વ--------------------------------------------------------------------------------- ૮૫
૧. ૪૨ ભેદો (ગાથા ૨૧ મી) -------------------------------------------------------------- ૮૫
૨. ૨૫ િક્રયાઓ (ગાથા ૨૨, ૨૩, ૨૪ મી)-------------------------------------------------- ૮૭
૬. સંવરત વ ---------------------------------------------------------------------------------- ૯૭
૧. ૫૭ ભેદો (ગાથા ૨૫ મી) -------------------------------------------------------------- ૯૭
૨. ૫ સિમિત, ૩ ગિુ ત (ગાથા ૨૬ મી) ---------------------------------------------------- ૯૭
૩. ૨૨ પિરષહો (ગાથા ૨૭, ૨૮ મી) ----------------------------------------------------- ૧૦૧
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૪. ૧૦ યિત ધમ (ગાથા ૨૯ મી)-------------------------------------------------------- ૧૦૮
૫. ૧૨ ભાવના (ગાથા ૩૦, ૩૧ મી) ----------------------------------------------------- ૧૧૧
૬. ૫ ચાિરત્ર (ગાથા ૩૨, ૩૩ મી)-------------------------------------------------------- ૧૧૫
૭. િન રાત વ -------------------------------------------------------------------------------- ૧૨૪
૧. િન રાના તથા બંધના ભેદો (ગાથા ૨૪ મી)------------------------------------------- ૧૨૪
૨. છ બા

તપ (ગાથા ૩૫ મી) --------------------------------------------------------- ૧૨૬

૩. છ અ ય તર તપ (ગાથા ૩૬ મી) ---------------------------------------------------- ૧૨૮
૮. બંધત વ ---------------------------------------------------------------------------------- ૧૩૫
૧. ૪ બંધની યાખ્યા (ગાથા ૩૭ મી) ---------------------------------------------------- ૧૩૫
૨. ૮ કમ ના વભાવ (ગાથા ૩૮ મી) ---------------------------------------------------- ૧૪૦
ૃ
ૂ અને (૧૫૮ ઉ રપ્રકિતઓ
૩. ૮ મળ
– ગાથા ૩૯ મી) ------------------------------------ ૧૪૪
૪. િ થિતબંધ ઉ કૃ ટ (ગાથા ૪૦, ૪૧ મી) ------------------------------------------------ ૧૪૬
૫. િ થિતબંધ જઘ ય (ગાથા ૪૨ મી) ---------------------------------------------------- ૧૪૮
૯. મોક્ષત વ---------------------------------------------------------------------------------- ૧૫૦
ુ
૧. નવ અનયોગ
ાર (ગાથા ૪૩ મી)----------------------------------------------------- ૧૫૦
૨. સ પદ પ્ર પણા (ગાથા ૪૪ મી)------------------------------------------------------- ૧૫૨
ૂ માગર્ણાઓ (ગાથા ૪૫ મી) -------------------------------------------------- ૧૫૪
૩. ૧૪ મળ
૪. મોક્ષમાં માગર્ણાઓની પ્ર પણા (ગાથા ૪૬ મી) ---------------------------------------- ૧૬૩
૫. દ્ર ય પ્રમાણ, અને ક્ષેત્ર ાર (ગાથા ૪૭ મી) -------------------------------------------- ૧૬૪
૬. પશર્ના, કાળ અને અંતર ાર (ગાથા ૪૮ મી)------------------------------------------ ૧૬૬
૭. ભાગ અને ભાવ ાર (ગાથા ૪૯ મી)--------------------------------------------------- ૧૬૯
૮. અ પ બહુ વ ાર અને સમાિ ત (ગાથા ૫૦) ------------------------------------------ ૧૭૪
૯. નવત વ જાણવાન ુ ં ફળ (ગાથા ૫૧ મી) ---------------------------------------------- ૧૭૬
૧૦. સ યક્ વ એટલે ? (ગાથા ૫૨ મી) --------------------------------------------------- ૧૭૭
૧૧. સ યક્ વથી થતો લાભ (ગાથા ૫૩ મી) ---------------------------------------------- ૧૮૦
૧૨. પ ુ લ પરાવતર્ન એટલે ? (ગાથા ૫૪ મી) -------------------------------------------- ૧૮૨
૧૩. િસ ના ૧૫ ભેદો (ગાથા ૫૫ મી) ---------------------------------------------------- ૧૮૪
૧૪. ૧૫ ભેદોના દૃ ટાંતો (ગાથા ૫૬, ૫૭, ૫૮, ૫૯ મી) ----------------------------------- ૧૮૯
ૂ ---------------------------------------------------------------------- ૧૯૭
ી નવત વ પ્રકરણ મલ
શિુ પત્રક ------------------------------------------------------------------------------------- ૨૦૩

Jain Education International

For Private & Personal Use Only

www.jainelibrary.org

