ુ ેદના મ ૂભ ૂત સવદ્ાાંતો
આયલ
કોઈ ણ વલજ્ઞાન તેના વવદ્ાાંતો દ્વાયા જ પ્રસ્થાવત થામ છે , જે મુજફ આયુલેદ વલજ્ઞાનના મ ૂભ ૂત વવદ્ાાંતો નીચે
મુજફ છે .


ાંચભશાભ ૂત વવદ્ાાંત



વિગુણ વવદ્ાાંત



વિદો વવદ્ાાંત



ધાતુ વવદ્ાાંત



ભ વવદ્ાાંત



અગ્નન વવદ્ાાંત



કોષ્ઠ વવદ્ાાંત



પ્રકૃવત વવદ્ાાંત

૧. ાંચભશાભ ૂત વવદ્ાાંત
ુ ેદ ભતાનવ
ુ ાય સ ૃષ્ટિની તભાભ વજીલ અને સનજીલ લસ્તઓ
ુ ાાંચ ભશાભ ૂતોના અરગ અરગ વાંસભશ્રણથી
આયલ
ુ ાાં જે ભશાભ ૂતની અસધકતા જે લસ્ત ુ તે ભશાભ ૂતના નાભે ઓખામ. જેભે કે પ ૃથ્લી ભશાભ ૂત
ફનેર છે . જે લસ્તભ
અસધકતા શોમ તો તે લસ્ત ુ ાસથિલ કશેલામ લગે યે... આ ાંચભશાભ ૂતની વાંસભશ્રણની ભબન્નતાને આધાયે સ ૃષ્ટિની
ુ એકફીજાથી દ્રવ્મ-ગણ
ુ -કભમ દ્વાયા અરગ ડે છે .
તભાભ વજીલ અને સનજીલ લસ્તઓ
ાંચભશાભ ૂતની રાક્ષણણકતાઓ
ક્રભ

ભશાભ ૂત

વાંફધ
ાં

ગુણ

વાંફવાં ધત ઇન્દ્રિમ

કભમ

૧

આકાળ

અલકાળ

ળબ્દ

કાન

વછિાળુતા, તપાલત

૨

લાયુ

ગવત

સ્ળમ

ત્લચા

કામમ, કાંન

૩

અગ્નન

ળગ્તત/ઉર્જમ

રૂ

નેિ

પ્રકાળન

૪

જ

વાંમોગ

યવ

જીહ્વા

પ્રલાહશતા

૫

પ ૃથ્લી

જથ્થો

ગાંધ

નાવા

મ ૂતમ સ્લરૂ, ગુરુતા

૨. સિદો સવદ્ાાંત
આ વિદો (વિ એટરે િણ અને દો એટરે ઊર્જમ મ ૂભ ૂત બૌવતક તત્લ(લાત-વત્ત-કપ)) ભનુષ્મ ળયીયના મ ૂ
ામાના અને ભશત્લનાાં ઘટકો તત્લો કે જેના આધાયે વાંપ ૂણમ ળયીયના દયે ક કામો અને ળયીય યચનાનુ ાં વ્મલસ્થાન
થામ છે . આ વિદો ળયીય અને ભનની તભાભ ળાયીહયક અને ભાનવવક પ્રહક્રમાઓ ભાટે જલાફદાય છે . દયે ક
ળાયીહયક રક્ષણ, ભાનવવક ક્ષભતા અને એક ભનુષ્મના રાગણીળીર લરણ આ વિદો ય આધાય યાખે છે .
ળયીયભાાં સિદો –


લાત – વલમ હક્રમાત્ભક ઘટક



વત્ત – વલમ ઉષ્ભાકીમ હયલતમનાત્ભક



કપ – વલમ યચનાત્ભક ઘટક
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ળયીયભાાં સિદો સ્થાન –


લાત – ળયીયના નીચરા બાગ



વત્ત – ળયીયના ભધ્મ બાગ



કપ – ળયીયના ઉરા બાગ

ુ સવદ્ાાંત
૩. સિગણ
જેભ વિદો ળયીયના મ ૂભ ૂત ઘટક તત્લો છે તેભ વિગુણ વત્લ-યજ-તભ ભનના િણ મ ૂભ ૂત ઉર્જમ ઘટક
તત્લ છે . આ િણ પ્રધાન ગુણો છે કે જે ભનનાાં તભાભ વ્મલશાયો/બાલો ાછ કામમ કયે છે .


વત્લ (ચેતના અથલા બુદ્ધદ્)



યજ (ગવત અથલા હક્રમા)



તભ (જડતા અથલા પ્રવતકાય)

૪. વપ્તધાત ુ
વપ્ત (વાત) અને ધાતુ (ળયીયનાાં ફાંધાયણના મ ૂભ ૂત ઘટક) કે જે ળયીયના ોણ અને વ ૃદ્ધદ્ કયનાય ળયીયનો
ફાંધાયણીમ મ ૂભ ૂત ઘટકો છે .
૧. યવધાત ુ – જે આશાયયવભાથી ઉત્ન્ન થઈ, ળયીયની તભાભ કોો અને ેળીઓને ોણ પરૂુ ાડે છે
૨. યક્તધાત ુ – ળયીયન ાંુ જીલન કશેલામ છે , કે જે ળયીયભાાં રયભ્રભણ કયનાય રોશી વાથે વામ્મતા ધયાલે છે . જે
ળયીયને ોણ આલાની વાથે ળયીયભાાં ળક્ક્ત અને લણમ આે છે .
ુ ે આધાય આે છે . ળયીયની તભાભ આભ્માંતય અને
૩. ભાાંવધાત ુ – ભાાંવેળી કે જે ળયીયને ફ અને ભેદધાતન
ફાહ્ય ગસતઓ ભાાંવેળી દ્વાયા જ થામ છે .
૪. ભેદધાત ુ – ભેદ ઉત્તકો કે જે શાડકાને આધાયે જોડામેર શોમ છે અને તેને આધાય આે છે . તે ઉંજણ પરૂુ ાડે છે .
ુ ે આધાય આે છે .
૫. અક્સ્થધાત ુ – આ અક્સ્થ ઉત્તક અને તરુણાક્સ્થ દ્વાયા ફને છે . અને ભજજાધાત ુ અને ભાાંવધાતન
૬. ભજ્જજાધાત ુ –વપેદ અને ીા ભજ્જજા ઉત્તકો કે જે અક્સ્થ પ ૂયણનુાં કાભ કયે છે .
ુ ધાત ુ – આ પ્રજનન ેળી કે જે પ્રજનન ભાિે તથા ળયીય ફ આલાભાાં ભદદરૂ છે .
૭. શક્ર

૫. ભસવદ્ાાંત
ળયીયની વલવલધ પ્રહક્રમા ફાદ ઉત્ન્ન થતો કચયો / આડ ેદાળ કે જે અમુક વભમાાંતયે ળયીયની ફશાય નીકી
ળયીયનુ ાં શુદ્ધદ્કયણ કયે છે . આ મુખ્મત્લે િણ છે . ભ, મ ૂિ અને યવેલો

૬. અક્નનસવદ્ાાંત –
ળયીયની અંદય યીલતમનાત્ભક ભાધ્મભ કે જે ળયીયની તભાભ પ્રહક્રમા અને હયલતમન કયલાભાાં કાયણભ ૂત ફને છે .
જેભ કે ... આશાય ાચન, આશાય યવનુ ાં ળોણ, કોોભાાં હયલતમન, ળયીયભાાં વાત્ભીકયણ લગેયે.
અગ્નન મુખ્મત્લે િણ પ્રકાય


જઠયાગ્નન – વૌથી ભશત્લની અગ્નન કે જે આશાય ાચન અને યવ – ભ હયલતમન કયે છે .



ધાત્લાગ્નન – વાંફવાં ધત ધાતુ ઉત્ાદન પ્રહક્રમા ય કાભ કયે છે .



ભુતાગ્નન – ખોયાકની વાંફવાં ધત બૌવતક બાગ ય પ્રહક્રમા કયી ળયીયનાાં ભશાભ ૂતોનુ ાં ોણ કયે છે .
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૭. પ્રકૃસત સવદ્ાાંત
પ્રકૃવત એ ળયીયનુ ાં વિદો ફાંધાયણ છે . ગબમધાયણા લખતે જે દોની અવધકતા શોમ તેના આધાયે તે દોનાાં લચમસ્લ
લાળુ ળયીયનુ ાં ફાંધાયણ – પ્રકૃવતનુ ાં વનભામણ થામ છે . પ્રકૃવત (ફાંધાયણ) વાત પ્રકાયની યચના દોનાાં લચમસ્લ દ્વાયા
લગીકૃત કયલાભાાં આલે છે . જેનુ ાં જ્ઞાન યોગ વભજલાભાાં, તેની વાયલાય કયલાભાાં અને નીયોગી અલસ્થા રાાંફા
વભમ સુધી ફનાલી યાખલા આલશ્મક ફાફતોની અભરલાયીભાાં ભદદ થામ છે . આ વાત પ્રકૃવત ...


લાત



વત્ત



કપ



લાત-વત્ત



વત્ત-કપ



કપ-લાત



લાત-વત્ત

૮. કોટઠ સવદ્ાાંત
આ ભપ્રવ ૃવત્તની રાક્ષણીકતા દળામલે છે જે ચાય પ્રકાયનો છે .


ક્રૂય કોષ્ઠ – કફજીમાત લાો કોઠો, લાયુની પ્રધાનતાલાો



ભધ્મભ કોષ્ઠ – ભધ્મભ ભપ્રવ ૃવત્તલાો કોઠો, વત્તની પ્રધાનતાલાો



મ ૃદુ કોષ્ઠ – મ ૃદુ / ાતા ભપ્રવ ૃવત્તલાો કોઠો, કપની પ્રધાનતાલાો



વભ કોષ્ઠ – સ્લાબાવલક ભપ્રવ ૃવત્તલાો કોઠો, લાત – વત્ત – કપની વાંતણુ રત ગ્સ્થવત
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