છ દ્રવ્મ અને નલ તત્લની સંક્ષિપ્ત ભાક્ષિતી
- જાગૃક્ષત ઘીલારા

૬ દ્રવ્મ ના રક્ષણો અને ગુણો

તીથથકય યભાત્મા એ દ્રવ્મ ના સવદ્ાાંત ને ત્રણ યીતે વભજાવ્મા છે .
૧) ગુણ માથમમુક્ત વત્ = જેભાાં ગુણ અને માથમો યશે રા છે તે વત્ છે , દ્રવ્મ છે .
૨) ઉપ્ને ઈ લા = માથમની ઉત્સિ થલી,
સલગભે ઈ લા = તેનો નાળ થલો. અને
ધુલે ઈ લા = ભૂ દ્રવ્મ ધ્રુલણે કામભ યશે લુાં, અથાથત્ - ‘ઉત્ાદ વ્મમ ધૌવ્મમુક્ત વત્’

૩) દ્રવ્માશ્રમ સનગુથણ ગુણ = દ્રવ્મનાાં આશ્રમે ગુણ સનગુથણ છે એટરેકે તેના પયી ગુણ ન શોમ.
 દ્રવ્મ ના વાભાન્મ ગુણો

અસતતત્લ
ગુણ

લતતુત્ લ ગુણ

દ્રવ્મત્લ ગુણ

પ્રભેમત્લ ગુણ

અરઘુ- ગુરુત્લ
ગુણ

પ્રદે ળત્લ
ગુણ

• જીલ દ્રવ્મ ના સાભાન્મ રિણો
તે ચૈતન્મ તલરૂ છે

તલબાલે તલતાંત્ર છે
વસિમ છે
અસતતકામ છે
તલમાં કતાથ અને બોક્તા છે .

જ્ઞાન-દળથન ગુણોથી મુક્ત છે
કદભાાં દે શ પ્રભાણ છે
અરૂી છે
અનાસદ-અનાંત કાથી તેનુાં અસતતત્લ

વલથ કભોનો વાંૂણથ ક્ષમ થતાાં ભોક્ષ

જીલ નુ
ાં લગીકયણ
જીલ
દ્રવ્મ
સવદ્ જીલો
(ભુક્તાત્મા - કભથ યસશત)

વાંવાયી જીલો
(કભથ વશીત આત્મા)

તથાલય જીલો
(એકે સન્દ્રમ / સતથય જીલો)

ત્રવ જીલો
(શયતા પયતા જીલો)

ચોય ેસન્દ્રમ

ફેઇસન્દ્રમ

ાંચેસન્દ્રમ

તેઇસન્દ્રમ

દે લતા

નાયકી

તેઉકામ

ૃથ્લીકામ

સતમંચ

અકામ

ભનુષ્મ

પ્રત્મેક લનતસત કામ
(એક કોળભાાં એક જીલ)

લનતસતકામ
લામુકામ

વાધાયણ લનતસત કામ
(એક કોભાાં અનાંતા જીલો)

ફધા જ સંસાયી જીલોને તેભના ળયીય પ્રભાણે ખાસ રિણો િોમ છે . જેને માાક્ષપ્ત અને પ્રાણ કિે છે .
જેભાં માાક્ષપ્તનાં ૬ પ્રકાય છે અને પ્રાણનાં ૨ પ્રકાય છે . તે- ૧૦=દ્રવ્મ પ્રાણ અને ૪=બાલ પ્રાણ.
તે પ્રભાણે જીલને ોતાના કભા અનુસાય ળયીયની પ્રાક્ષપ્ત થામ છે . જે ૫ પ્રકાયનાં ળયીય છે .
૧) ઔદાસયક ળયીય, ૨) લૈક્ષિમ ળયીય, ૩) આિાયક ળયીય, ૪) તૈજસ ળયીય અને ૫) કાભાણ ળયીય.

અજીલ નુાં લગીકયણ - અજીલ જેભાં જીલ નથી અને જે જડ છે તેના ૫ પ્રકાય છે .
૧. ધભાાંક્ષતતકામ : ગક્ષત સિામક
૩. આકાળક્ષતતકામ : જગ્મા પ્રદાન
૫. કા
: ક્ષયલતાન સિામક

૨. અધભાાંક્ષતતકામ : ક્ષતથયતા સિામક
૪. ુદ્ગરાક્ષતતકામ : દાથા

ુદ્ગર ના વાભાન્મ ગુણો : જે જડ છે , જે રૂી છે , જેને તળા, તલાદ, યસ, ગંધ અને આકાય િોમ છે .

ુદ્ગરની ૨૦ પ્રકૃ ક્ષત : ૫ યં ગ = રાર,ીો, નીરો, સપે દ અને કાો.
૨ ગંધ = સુગંધ અને દુગાંધ,
૫ તલાદ= ખાયો, ખાટો, ભીઠો, તૂયો અને કડલો.
૮ તળા= ગયભ-ઠં ડુ , બીનુ-ં સુકું, િરકું -બયી, રીસુ-ં ખયફચડું .

 નલ તત્લ ની વાભાન્મ વભજ :
જ્ઞેમ = જાણલા રામક
જીલ, અજીલ

શે મ = છોડલા રામક

ઉાદે મ = આચયણ કયલા મોગ્મ

અજીલ,આશ્રલ, ફાંધ, ા
જીલ, વાંલય, સનજથ યા,ભોક્ષ
અને ુણ્ ય પ્રથભ ઉાદે મ અને અાંતે છોડલા મોગ્મ

૧. જીલ અને અજીલ તત્લના ાાંચ પ્રકાયનુાં વાંસક્ષપ્ત લણથન જે ૂલથ જોમુાં.
૨. તેભાાં અજીલ તત્લભાાં ભુખ્ મ કભથની પ્રધાનતા રૂે જોઈએ કાયણ કે આત્માની સનયાં તય સિમાથી
ુણ્ ય, ા આશ્રલ, વાંલય, ફાંધ અને સનજથ યા થામ છે , જેનાથી આત્મા અને કભોનો વફાંધ જણામ
છે .
• તેભાાં ળુધ્ ધ આત્માભાાં વલથ કભો નો વાંૂણથ ક્ષમ થઇ ગમો શોલાથી તેભનાભાાં અનાંત ગુણો પ્રગટ
થઇ ચુક્યા છે .
• જમાય ે વાંવાયી આત્મા ય વલથ કભો ના આલયણ શોલાથી તેના સયણાભે ભામાથસદત જ્ઞાન, દળથન,
ળસક્ત શોમ છે , યાગ-દ્રે યશે રા શોમ છે , જન્ભ-ભયણ નુાં ચિ ચારુ શોલાથી અવભાનતા યશે રી છે ,

૩. આશ્રલ તત્લનાાં ભુખ્ મ ૫ કાયણો = સભથ્માત્લ , અસલયસત, પ્રભાદ, કામ, મોગ
૪. ુણ્ ય તત્લ : ુણ્ ય ૯ પ્રકાય ે ફાંધામ છે અને ૪૨ અનુકુતા પ્રાપ્ત થામ.

૫. ા તત્લ : ા ૧૮ પ્રકાય ે ફાંધામ છે અને ૮૨ પ્રકાયના દુ :ખો, ીડારૂી પ્રસતકુ તા
૬. ફાંધ તત્લ: વાંવાયી જીલ ોતાના બાલ ભાાં આમુષ્મ કભથ એક જ લાય ફાાંધે છે , જમાય ે અન્મ કભો
પ્રસત વભમ ફાંધાતા યશે છે . તેનાાં ભુખ્ મ ૪ બેદ છે .
૧) પ્રકૃ સત ફાંધ = કભો તલબાલ, ૨) સતથસત ફાંધ = કભથફાંધનો વભમ,
૩) યવ ફાંધ / અનુબાગ ફાંધ = કભથની તીવ્રતા કે ભાંદતા અને ૪) પ્રદે ળ ફાંધ = કભથનો જથ્થો.
૭. વાંલય તત્લ : આલતાાં કભોને ળુબ પ્રલૃસિ દ્વાયા અટકાલલા. તે ૫ વસભસત, ૩ ગુસપ્ત, ૨૨ સયશ જમ, ૧૦ મસતધભથ, ૧૨ બાલના અને ૫ ચાસયત્ર = ૫૭ પ્રકાય ે

વાંલયની સિમાઓ છે જેનાથી આલતાાં કભો અટકાલી ળકામ છે .

૮. સનજથ યા તત્લ: તવા સનજથ યા ચ: / ત થી સનજથ યા થામ છે તે તનાાં ભુખ્ મ ફે બેદ છે .

૬ ફાહ્ય ત :
૧) અનળન,
૪) યવ સયત્માગ,
૬ આભ્માંતય ત :
૧) પ્રામસિિ,

૨) ઉણોદયી,
૫) કામા કરેળ,
૨) સલનમ,

૩) લૃસિ વાંક્ષે,
૬) પ્રસત વાંરીનતા
૩) લૈમાલચ્ચ,

૪) તલાધ્મામ,
૫) ધ્માન અને
૬) કામોત્વગથ
૯. ભોિ તત્લ : નલ તત્લ નું અંક્ષતભ તત્લ :
સાધક આત્માનું અંક્ષતભ રક્ષ્ય, સલે કભોનો સંૂણા િમ. ળાશ્વત આક્ષત્મક સુખ
અને ભુક્ષિદની પ્રાક્ષપ્ત.
જમ ક્ષજનેન્દ્ર

