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શ્રી ભક્તાર્ર સ્તોત્ર – ર્ાથા ૬

Shri Bhaktamar Stotra – Verse 6

ુ ં શ્રત
ુ વતાં પરરહાસધાર્
અલ્પશ્રત

Alpashrutam Shrutavataam Parihaasdhaam

ુ રીકુ રુતે બલાન્ર્ામ્
ત્વદ ભક્ક્તરે વ મખ

Tvad Bhaktitev Mukharikurute Balaanmaam

ુ ં વવરૌવત
યત્કોરકલ: રકલ ર્ધૌ ર્ધર

Yatkokilah! Kil Madhau Madhuram Virauti

તચ્ચારુ ચ ૂત કલલકા વનકરૈ કહેત:ુ

Tachaaru Chut Kalika Nikaraikahetuh!

ુ ાં આંબાને લાર્ેલ મ્હોર જ કોયલના
અથમ: જે રીતે વસંર ઋતર્

Meaning: As the cuckoo sings sweet songs in
spring solely due to the presence of the
charming bunches of mango blossoms, Oh
Lord! it is my devotion to thee that compels me
to prattle, I am an object of ridicule to the
scholars on account of my possessing little
knowledge.

ુ ટહુકા તથા કલરવ ર્ાટે કારણ ભ ૂત છે તે જ રીતે, હે
ર્ધર
સ્વાર્ી! અલ્પજ્ઞાનની એવો હું, વવદ્વાનોર્ાં હાસીપાત્ર છં તો પણ
તર્ારા પ્રત્યેની ર્ારી પ્રબળ ભક્ક્ત જ ર્ને બળ કરીને તર્ારી
સ્તવુ ત કરવા પ્રેરે છે .
ભાવાથમ: આ ગાથાનો જાપ કરવાથી અજ્ઞાનતાનો અંધકાર દૂર
થાય છે અને જ્ઞાનની વ ૃદ્ધિ થાય છે . આઇક્યુમાાં અને બુદ્ધિમાાં
સુધારો કરે છે , યાદશક્તત, એકાગ્રતા, શીખવાની ક્ષમતામાાં
વધારો કરે છે અને સ્પધાાત્મક પરીક્ષાઓમાાં સફળતાની ખાતરી
આપે છે . માનસસક તાણ અનુભવતા સવદ્યાથીઓ અને લોકો
માટે આ ખ ૂબ જ મહત્વપ ૂણા ગાથા છે . તે બધા નકારાત્મક
સવચારોને દૂર કરે છે અને ચચિંતા, હતાશા, અસનદ્રા, ઉદાસસનતા
વગેરે જેવાાં સવસવધ સવકારોમાાં ખ ૂબ ઉપયોગી છે . દૃષ્ટટ સ્પટટ
કરે છે , બેચેની દૂર થાય છે અને ક્સ્થરતા મળે છે .

Significance: Chanting of this verse dispels the
darkness of ignorance with the light of wisdom.
Improves IQ and intelligence, enhances
memory, concentration, learning capacity and
ensures success in competitive exams. This is
a very important verse for students and people
with mental stress. It removes all negative
thoughts and is very useful in various disorders
like worry, anxiety, depression, insomnia, etc.
It clarifies the vision. Removes restlessness
and provides stability.
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શ્રી સરસ્વતી દે વી સ્તવુ ત

Shri Sarasvati Devi Stuti

ુ દે વી સરસ્વતી ભર્વતી, હર્કો વર દે ના,
શ્રી શ્રત

Shri Shrutdevi Sarasvati Bhaghvati, Hamko Var
Dena,
Jivan Ki Bansuri Me Devi, Shraddha Svar Bhar Dena,

ુ ી ર્ેં દે વી, શ્રદ્ધા સ્વર ભર દે ના,
જીવન કી બાંસર
સમ્યર્ જ્ઞાનકા દીપ જલાકર, ર્નકા વતર્ીર હટાના,
ના ભ ૂલેના ભટકે ર્ાતા, ઐસી રાહ બતાના.

Samyag Gyan Ka Deep Jalaakar, Man Ka Timir
Hataana,
Na Bhulena Na Bhatke Mata, Aiisi Raah Bataana.

શ્રી સરસ્વતી દે વી ર્ંત્ર

Shri Sarasvati Devi Mantra

ૐ ઐમ ્ નર્:

Om Aiim Namah!
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સાર્ાવયક - Samayik
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ુ રાવતમન
સાર્ાવયક લેવા-પારવાની વવવધના સ ૂત્રપાઠ - પન

સ ૂત્ર

રહસ્ય

૧ શ્રી નર્સ્કાર જજનશાસનનો સાર – ઉત્કૃષ્ટ
(નવકાર)

Sutras for taking – concluding the vows of Samayik –
Revision

સ ૂત્ર
1

Shri
Namaskar
(Navkar)
Mantra

The essence of Jainism – the
most auspicious

2

Shri
Panchindiya
Sutra

Guru Sthapna Sutra while
performing Religious Rituals
– in the presence of a Guru if
possible

3

Shri
Panchaang
Pranipaat
Sutra

Ichchaami Khamasamano –
Thobh Vandan to Guru
Bhagwants

4

Shri
Repentance/forgiveness for
Iriyavahiyam knowingly or unknowingly
Sutra
causing injury to living
beings

ર્હાર્ંર્લરૂપ

ર્ંત્ર
ુ ુ
૨ શ્રી પાંચચિંદદય ધર્મરિયાઓ કરતી વખતે ગર
સ ૂત્ર

સ્થાપના સ ૂત્ર – શક્ય હોય તો
ુ ુ ની હાજરીર્ાં
ગર

૩ શ્રી પંચાંર્
પ્રલણપાત

ુ ુ
ઇચ્છાવર્ ખર્ાસર્ણો – ગર
ભર્વંતોને થોભવંદન

સ ૂત્ર
૪ શ્રી

જીવવવરાધના જાણતા

ઇરરયાવરહયં અજાણતા થઈ હોય તેની
સ ૂત્ર

ક્ષર્ાપના

રહસ્ય

7

૫ શ્રી તસ્સ
ઉત્તરી સ ૂત્ર

OAUK ONLINE JAIN PATHSHALA TERM 2 – CLASS 5 – 17.05.2021

પાપોની વવશેષ આલોચના

5

Shri Tassa
Uttari Sutra

Contemplation of and
forgiveness for sins/wrong
doings – purification /
upliftment of the soul

6

Shri
Annattha
Sutra

Description of the sixteen
exemptions (permissible
movements) of Kaussagga

7

Shri Logassa Praising and appreciating the
Sutra
attributes of the 24
Tirthankaras with their
names
Shri Karemi This Sutra is recited for
Bhante
taking the vows of Samayik
Sutra

અને ક્ષર્ાપના - આત્ર્ાન ંુ
વવશેષ શોધન - આત્ર્શદ્ધુ દ્ધ

૬ શ્રી અન્નત્થ
સ ૂત્ર
૭ શ્રી લોર્સ્સ
સ ૂત્ર
૮ શ્રી કરે વર્
ભંતે સ ૂત્ર
૯ શ્રી

કાઉસ્સગ્ર્ના સોળ આર્ારો
(છૂટો) ની ર્ણના
૨૪ તીથંકરોનાં નાર્ અને
ર્રહર્ા સાથે સ્તવના
સાર્ાવયકની પ્રવતજ્ઞારૂપ આ

8

સ ૂત્ર બોલવાર્ાં આવે છે
સાર્ાવયક પારવાન ંુ (પાર

સાર્ાઈય

ઉતારવાન)ંુ સ ૂત્ર -

વય જૂત્તો

ુ :સાર્ાવયક કરવાની
પન

સ ૂત્ર

ભાવના અને ૩૨ દોષોર્ાંથી
કોઈ દોષ સેવાયો હોય તેની
ક્ષર્ાપના ર્ાંર્વાર્ાં આવે છે

9

Shri
Samaiya
Vaya Jutto
Sutra

This Sutra is for concluding
the Samayik - to maintain
the enduring wish of
performing Samayik again
and again and seeking
forgiveness for committing
any of the 32 violations
(Dosh)
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શ્રી નર્સ્કાર (નવકાર) ર્ંત્ર

Shri Namaskar (Navkar) Mantra

નર્ો અરરહંતાણં

Namo Arihantanam

(નર્સ્કાર હોજો અરરહંત ભર્વંતોને)

(I bow down to the Arihants )

નર્ો વસદ્ધાણં

Namo Siddhanam

(નર્સ્કાર હોજો વસધ્ધ ભર્વંતોને)

(I bow down to the Siddhas)

નર્ો આયરરયાણં

Namo Ayariyanam

(નર્સ્કાર હોજો આચાયોને)

(I bow down to the Acharyas)

નર્ો ઉવજ્ઝાયાણં

Namo Uvajjhayanam

(નર્સ્કાર હોજો ઉપાધ્યાયોને)

(I bow down to the Upadhyayas)

નર્ો લોએ સવ્વ-સાહણ
ૂ ં

Namo Loe Savva-sahunam

(નર્સ્કાર હોજો સવમજ્ઞ શાસનના સવે સાધ-ુ સાધ્વીઓને)

(I bow down to all the Sadhus and Saadhvis)

ુ ારો
એસો પંચ-નમક્ક

Eso Pancha Namukkaro

(આ પાંચ પરર્ેષ્ષ્ઠને નર્સ્કાર કરવાથી)

(By bowing to these five)

સવ્વ પાવ-પ્પણાસણો

Savva Pava-ppanasano

(સવમ પાપનો નાશ થાય)

(May all sins be destroyed)

ર્ંર્લાણં ચ સવ્વેવસિં

Mangalanam Cha Savvesim

(સંસારના સવમ ર્ંર્લોર્ાં)

(Amongst all that is auspicious)

પઢર્ં હવઈ ર્ંર્લં

Padhamam Havai Mangalam

(નવકાર ર્ંત્ર સવમશ્રેષ્ઠ ર્ંર્લ છે )

(The Navkar Mantra is the foremost)
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૨. શ્રી પંલચરદય સ ૂત્ર

2. Shri Panchindiya Sutra

પંલચિંરદય - સંવરણો,

Panchindiya Samvarano

તહ નવવવહ-બંભચેર ગવુ ત્તધરો

Taha Navaviha-Bambhacher Guttidharo

ુ ો
ચઉવવહ–કસાય–મક્ક

Chahuviha Kassay-mukko

ુ ેરહિં સંજુત્તો
ઇઅ અટ્ઠારસગણ

(૧)

Ia Atthaaras Gunehim Sanjutto

પંચ-ર્હવ્વય જુત્તો

Panch-mahavay Jutto

પંચ વવહાયાર પાલણ-સર્ત્થો

Panch Vihaayaar Paalan-samattho

ુ ો
પંચ-સવર્ઓ, વતગત્ત

Panch-samio, Tigutto

ુ ો ગર
ુ ુ ર્જ્ઝ
છત્તીસ ગણ

(૨)

ુ ુ જનોની ર્ે રહાજરીર્ાં સાર્ાવયકભાવાથમ: ગર
પ્રવતિર્ણ વર્ે રે ધર્મરિયાઓ કરતી વખતે આ
ુ ુ ની સ્થાપના કરવા ર્ાટેન ંુ સ ૂત્ર છે . આ
ગર
ુ ુ ના છત્રીશ ગણ
ુ ો બતાવ્યા છે .
સ ૂત્રર્ાં ગર

Chhattis Guno Guru Majza

(1)

(૨)

Significance: This Sutra is recited to invoke the
spiritual master (Guru) while performing religious
rituals like Samayik-Pratikraman etc. in the absence
of a Guru. The thirty-six qualities of a Guru are
described in this Sutra.
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૩. શ્રી ખર્ાસર્ણ (પંચાંર્ પ્રલણપાત) સ ૂત્ર
ઊભા રહી, હાથ જોડીને મસ્તક ઝુકાવી કમરથી
નમીને બોલવુ:ાં
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3. Shri Khamasaman Sutra (Panchaang Pranipaat
Sutra)
In standing position, hands folded, bending the
head and bowing down say:

ઇચ્છાવર્ ખર્ાસર્ણો!

Ichchhaami khama-samano!

અહીં નીચે વળતાં બોલવ:ંુ

Then bending down say:

વંરદઉં જાવલણજ્જજાએ વનસીરહઆએ

Vandium Javanijjaae Nisihiae

પંચાર્ પ્રલણપાત પ્રણાર્ કરી હાથની અંજલલ,

Offering khamasamna of ‘Panchaang Pranipaat’ i.e.
touching the ground with our forehead, with folded
hands touching to the knees, say:

ર્સ્તક અને ઢીંચણ જર્ીન પર રાખી બોલવ:ંુ
ર્ત્થએણ વંદાવર્

Matthaen Vandaami
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૪. શ્રી ઇરરયાવરહયં સ ૂત્ર

2. Shri Iriyavahiyam Sutra

ઇચ્છાકારે ણ સાંદદસહ ભગવન! ઇદરયાવદહયાં

Ichchhakaarena Sandisaha Bhagavan! Iriyaavahiyam

પદડક્કમાસમ? ઇચ્છાં, ઇચ્છાસમ પદડક્કસમઉં

(૧)

ઇદરયાવદહયાએ સવરાહણાએ

(૨)

ગમણાગમણે

(૩)

Padikkamaami? Ichchham, Ichchhaami Padikkamium
(1)
Iriyavahiyaae, Viraahanaae
(2)
Gamanagamane

પાણ-ક્કમણે, બીઅ-ક્કમણે, હદરય-ક્કમણે

Paana-kkamane, Biya-kkamane, Hariya-kkamane

ઓસા-ઉસતિંગ, પણગ-દગ-મટ્ટી-મક્કડા

Osa Uutting, Panagadaga-matti-makkada

(૩)

સાંતાણા સાંકમણે

(૪)

Santaana Sankamane

(4)

જે મે જીવા સવરાદહયા

(૫)

Je Me Jiva Viraahiya

(5)

એચગિંદદયા, બેઈંદદયા, તેઈંદદયા, ચઉદરિંદદયા, પાંચચિંદદયા (૬)

Egindiya, Beindiya, Teindiya, Chaurindiya Panchindiya (6)

અચભહયા, વસતયા, લેસસયા, સાંઘાઈઆ, સાંઘટ્ટટ્ટયા

Abhihaya, Vattiya, Lesiya, Sanghaaiya, Sanghaattiya

પદરયાસવયા, દકલાસમયા, ઉદ્દસવયા, ઠાણાઓ ઠાણાં સાંકાસમયા

Pariyaaviya, Kilaamiya, Uddaviya, Thaanao Thaanam,
Sankaamiya
Jiviyaao Vavaroviya

જીસવયાઓ વવરોસવયા,
તસ્સ સમચ્છાસમ દુક્કડાં

(૭)

ુ ી બાકી રહી ર્યેલાં
ભાવાથમ: આ સ ૂત્ર દ્રારા અત્યાર સધ
પાપો અને ચાલવા-ફરવાથી જે જીવરહિંસા થઈ હોય, એની
ક્ષર્ાપના ર્ાંર્વાર્ાં આવે છે .

Tassa Michchhaami Dukkadam

(7)

Significance: This sutra is recited to ask for
forgiveness for remaining wrong deeds and harm
caused to all living beings while moving around.
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૫. શ્રી તસ્સ ઉતરી સ ૂત્ર

1. Shri Tassa Uttari Sutra

તસ્સ ઉતરી કરણેણ ાં

Tassa Uttarikaranenam

પાયચ્ચ્છતકરણેણ,ાં સવસોદહકરણેણ ાં

Paayachchhittakaranenam, Visohikaranenam

સવસલ્લીકરણેણ ાં

Visallikaranenam

પાવાણાં કમ્માણાં, સનગ્ઘાયણઠ્ઠાએ

Paavanam Kammaanam, Niggdhaayanathaaye

ઠાસમ કાઉસ્સગ્ગાં

(૧)

ભાવાથા: ઇદરયાવદહયાં કયાા છતાાં, જે પાપ બાકી રહ્ુાં હોય તેની
શુદ્ધિ માટે આ સ ૂત્ર બોલવામાાં આવે છે . ચચતસવશુદ્ધિને માટે વધુ
પ્રયત્નો કરી કાયોત્સગા કરવાનો સનશ્ચય આ સ ૂત્ર દ્વારા કરવામાાં
આવે છે .
ુ કરવા ર્ાટે, તેની ગર
ુ ુ પાસે
અથા: તેને (આત્ર્ાને) વવશેષ શદ્ધ
આલોયણ કરવા ર્ાટે, આત્ર્ાના અંતરર્ેલને ટાળવા ર્ાટે, આત્ર્ાને
શલ્યથી રરહત કરવા ર્ાટે અને તેથી સવમ પાપકર્ોન ંુ ઉછે દન કરવા
ર્ાટે હું કાઉસ્સગ્ર્ કરં ુ છં. ઉતરી કરણેણ ાં વવશેષ શદ્ધુ દ્ધ ર્ાટે વધ ુ પ્રયત્ન
કરવો. પાયચ્ચ્છત્તકરણેણ ં એટલે પ્રાયવિત કરવ,ંુ વવસોરહકરણેણ ં એટલે
પાપકર્ો કરવાને રોકી, સમ્યર્ દશમન, સમ્યર્ જ્ઞાન અને સમ્યર્
ચારરત્ર ત્રણ રત્નોને ર્ેળવવા કોવશશ કરવી. વવસલ્લીકરણેણ ં એટલે કે
ુ બ કરવાથી આત્ર્ાં લાર્ેલાં પાપકર્ોનો નાશ
ઉપર જણાવ્યા મજ
કરવો. આ ક્સ્થર રહીને શરીર કરતાં આત્ર્ા પર ધ્યાન કેષ્ન્દ્રત
કરવાથી થઈ શકે છે . (કાઉસ્સગ્ર્ અથવા કાયોત્સર્મ ).

Thaami Kaussaggam

(1)

Significance: Even after saying Iryaavahiyam Sutra, this
sutra is recited to ask for forgiveness for any remaining
wrong deeds for which one may not have atoned. By
reciting this sutra further efforts are made to undertake
Kaussagga for the purification of the mind.
Meaning: For the sake of atonement, repentance,
purification, removal of hindrance and uprooting the sinful
activities, I am undertaking Kaussagga.
Uttarikarena means an act of additional effort;
Payachchhittakaranenam means an act of confession by
repentance and reproach; Visohikaranenam means act of
resorting to the path of right faith, knowledge and conduct
(the three spiritual jewels) to prevent any further acts of
wrongdoings. Visallikaranenam means eliminating the sins
from the soul by performing all the above activities.
It is very important to perform religious rituals with pure and
clear conscious. This is achieved by a form of meditation in
by abandoning the body and concentrating on the soul
(Kaussagga or Karyotsarga).
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૬. શ્રી અન્નત્થ ઊસવસએણં સ ૂત્ર

6. Shri Annattha Oosasienam Sutra

અન્નત્થ ઊસવસએણં, નીસવસએણં, ખાવસએણં

Annattha Oosasienam, Nisasienam, Khaasienam,

છીએણં, જ ંભાઈએણં, ઉડ્ડુએણં, વાય-વનસગ્ર્ે ણ ં

Chhienam, Jambhaaienam, Udduenam Vaayanisaggenam

ભર્લીએ, વપત્તમચ્ુ છાએ

Bhamalie, Pittamuchchhaae

(૧)

સહુ ુર્ેરહિં અંર્સંચાલેરહિં

Suhumehim Angasanchaalehim

સહુ ુર્ેરહિં ખેલસંચાલેરહિં

Suhumehim Khelsanchaalehim

સહુ ુર્ેરહિં રદટ્ઠટ્ઠસંચાલેરહિં,

(૨)

Suhumehim Ditthisanchaalehim

એવર્ાઈએરહિં આર્ારે રહિં, અભગ્ર્ો અવવરારહઓ

Evamaaiehim Aagaarehim, Abhaggo Aviraahio

હુજ્જજ ર્ેં કાઉસ્સગ્ર્ો

Hujja Me Kaussaggo

(૩)
(૪)
(૫)

ભાવાથમ: આ સ ૂત્રમાાં કાયોત્સગાના સોળ
આગારોની (છૂટોની) ગણના કરવામાાં આવી
છે , તેમજ કાયોત્સગાના સમય, સ્વરૂપ તેમ જ
પ્રસતજ્ઞા પ્રદદસશિત કરી છે .

(3)

Namukkaarenam, Na Paaremi

(4)

Taav Kaayam, Thaanenam, Monenam

તાવ કાયં, ઠાણેણ,ં ર્ોણેણ ં
ઝાણેણ,ં અપ્પાણં વોવસરાવર્

(2)

Jav Arihantaanam Bhagavantaanam

જાવ અરરહંતાણં ભર્વંતાણં
ુ ારે ણ,ં ન પારે વર્
નમક્ક

(1)

Jhaanenam, Appaanam Vosiraami

(5)

Significance: In this sutra, the sixteen Agaars (exceptions)
of Karyotsarg are considered as well as the time, form and
solemn affirmation of Karyotsang is displayed.
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૭. શ્રી લોર્સ્સ સ ૂત્ર

7. Shri Logassa Sutra

લોગસ્સ ઉજ્જોઅગરે

Logassa Ujjoagare,

ધમ્મ સતત્થ યરે જજણે

Dhamma-tittha-yare Jine,

અદરહાંતે દકતઈસ્સાં

Arihante Kittaissam,

ચઉવીસાં સપ કેવલી

(૧)

Chauvisampi Kevali

ઉસભ મજજઅં ચ વાંદે

Usabha-Majiam Cha Vande,

સાંભવ મચભણાંદણાં ચ સુમઈં ચ

Sambhava Mabhinandanam Cha Sumaim Cha,

પઉમપ્પહાં સુપાસાં

Paumappaham Supaasam,

જજણાં ચ ચાંદ-પ્પહાં વાંદે

(૨)

Jinam Cha Chanda-ppaham Vande.

સુસવદહિં ચ પુપ્ફદાં ત ાં

Suvihim cha Puphadantam,

ુ જ ાં ચ
સસયલ સસજ્જસ
ાં વાસુપજ્

Siala Sijjansa Vasupujjam Cha,

વવર્લ-ર્ણંત ં ચ જજણં

Vimala-manantam Cha Jinam,

ધમ્ર્ં સંવતિં ચ વંદાવર્

(૩)

Dhammam Santim Cha Vandaami.

કુાંથ ુ ાં અરાં ચ મચ્લ્લિં

Kunthum Aram Cha Mallim,

વાંદે મુચણસુવ્વયાં નસમજજણાં ચ

Vande Muni-suvvayam Nami-Jinam Cha,

વાંદાસમ દરટ્ઠ-નેસમિં

Vandaami Ritthanemim,

પાસાં તહ વિમાણાં ચ

(૪)

Paasam Taha Vaddhamanam Cha

ુ ,
એવાંમ ર્એ અલભથઆ

Evam Mae Abhithua

સવહુયરયમલા

Vihuya-raya-mala,

(1)

(2)

(3)

(4)
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પહીણ-જર-મરણા

Pahina-jara-marana,

ચઉ-વીસાં સપ જજણ-વરા

Chau-visam Pi Jinavara,

સતત્થયરા મે પસીયાંત ુ

(૫)

Titthayara Me Pasiyantu.

દકસતય વાંદદય મદહયા

Kittiya Vandiya Mahiya,

જે એ લોગસ્સ ઉતમા સસિા

Je Ee Logassa Uttama Siddha,

આરુગ્ગ બોદહલાભાં

Aarugga Bohilabham,

સમાદહ વરમુતમાં દદિંત ુ

(૬)

Samaahi Varamuttamam Dintu.

ચાંદેસ ુ સનમ્મલયરા

Chandesu Nimmalayara,

આઈચ્ચેસ ુ અદહયાં પયાસયરા

Aichchesu Ahiyam Payaasayara,

સાગરવર ગાંભીરા

Saagarvar Gambhira,

સસિા સસદ્ધિિં મમ દદસાંત ુ

(૭)

ભાવાથમ: આ સ ૂત્રમાાં ચોવીસ તીથંકરોના નામ
દઈને સ્તુસત કરવામાાં આવે છે .

Siddha Siddhim Mam Disantu.

(5)

(6)

(7)

Significance: In this sutra, the glorification of the twentyfour Tirthankaras is done by name.
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૮.શ્રી કરે મી ભાંતે (સામાસયકનુ ાં પચ્છતખાણ)
સામાસયક લેવાનુ ાં સ ૂત્ર
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8. Shri Karemi Bhante (Samayik Pachchakkhana) Sutra
Sutra for taking Samayik

કરે મી ભાંતે! સામાઇયાં

Karemi Bhante! Samaaiyam

સાવજજ ાં જોગાં પચ્છતખાસમ

Savajjam Jogam Pachchakkhaami

જાવ સનયમાં પજ્જુવાસાસમ

Jaav Niyamam Pajjuvaasaami

દુસવહાં સતસવહેણ ાં

Duviham, Tivihenam

મણેણ ાં વાયાએ કાએણાં

Manenam, Vaayae, Kaaenam

ન કરે સમ, ન કારવેસમ તસ્સ ભાંતે!

Na Karemi, Na Kaarvemi, Tassa Bhante!

પદડક્કમાસમ સનિંદાસમ ગદરહાસમ

Padikkamaami, Nindaami, Garihaami

અપ્પાણાં વોસસરાસમ

Appaanam, Vosiraami

ભાવાથમ: આ સ ૂત્રમાાં પાપકમોનો ત્યાગ કરવા

Significance: This sutra is recited to take the vow to
undertake Samayik and to relinquish the sin of harmful
deeds. In other words, not to do or promote any sin by
thought, word or body and to be in equanimity.

માટે સામાસયક લેવાનુ ાં પચ્છતખાણ લેવામાાં
આવે છે , મન, વચન અને કાયાએ કોઈ પણ
પાપકાયા કરવુ ાં કે કરાવુ ાં નદહ અને સમતા
ભાવમાાં રહેવ ુ ાં
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8. Shri Karemi Bhante Sutra (with meaning)

૮. શ્રી કરે ર્ી ભતે સ ૂત્ર (અથમ સરહત)
૧કરે મી

ભાંતે!

૨સામાઇયાં

૧કરં ુ

છં હે પ ૂજ્ય

Karemi Bhante!
2Samaaiyam

૨સર્તારૂપ

1

સાર્ાવયક
3સાવજજ

ાં જોગાં

૩પાપકારી

યોગ પ્રવ ૃસતને

૪પચ્છતખાસમ

સનષેધ ુ ાં છાં, બાંધ કરુાં છાં

૫જાવ

૫જયાાં

સનયમાં

૩ત્યજુ

સુધી આ સનયમને ૬એવુ,ાં

૬પજ્જુવાસાસમ

પાલન કરુાં, ભક્તત કરુાં ત્યાાં સુધી

૭દુસવહાં

૭બે

સતસવહેણ ાં

૮મણેણ ાં ૯વાયાએ

ાં

કરણ અને ત્રણ યોગથી

કરે સમ,

૧૨ન

૮મનથી ૯વચનથી ૧૦કાયાથી

કારવેસમ

૧૩તસ્સ ૧૪ભાંત!ે

૧૧હુ ાં

કરુાં નદહ,

નદહ

૧૩તેને

૧૨ન

બીજા પાસે કરાવુાં

પાપ વ્યાપારને

૧૪હે

પ ૂજય, હે ભગવાન
૧૫પદડક્કમાસમ ૧૬સનિંદાસમ

૧૫પ્રસતક્રમણ

૧૭ગરહાસમ

સનિંદા કરુાં છાં

૧૮અપ્પાણાં ૧૯વોસસરાસમ

૧૮મારા

કરુાં છાં

૧૬હુ ાં

૧૭સધક્કારુાં

આત્માને

પોતે તેની

છાં

૧૯પાપ

વ્યાપારથી

વોસીરાવુાં છાં, દૂર કરુાં છાં, અલગ કરુાં
છાં, ત્યાગુાં છાં

Jaav Niyamam
6Pajjuvaasaami
5

7

૧૦કાએણાં
૧૧ન

Savajjam Jogam
4Pachchakkhaami
3

Duviham, Tivihenam

Manenam, 9Vaayae,
10Kaaenam
8

Na Karemi, 12Na
Kaarvemi, 13Tassa
14Bhante!
11

Padikkamaami,
16Nindaami,
17Garihaami
15

Appaanam,
19Vosiraami
18

1I

perform, Oh respected Lords

the Samayik (the state of
equanimity)
3all sinful activities 4I vow to
abandon
2

till my vow lasts 6I worship
you Oh! Lord
5

by two fold activities and
three fold yoga
8by mind 9by speech 10by
body
7

I will not do 12I will not
make others do 13from all
these (sins) 14Oh! Reverend
Lords
11

I refrain and remove myself
16I hate or censure the sins
with the attestation of my
Soul 17even more so in the
presence of my Guru
18my soul 19I vow to keep
away from sinful activities
15

18
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૮. શ્રી કરે ર્ી ભતે સ ૂત્ર

8. Shri Karemi Bhante Sutra

અથમ:

Meaning:

હે (તીથંકર) ભગવાંત! (આપના ઉપદે શ પ્રમાણે, અને હે ગુરુ

Oh! Tirthankar Bhagwant, according to your teachings,
and Oh! Guru Maharaj, As per your command, I am
performing the vow of Samayik (as much as possible).
(I want to remain (my soul) in a state of equanimity by
confessing, repenting and preventing all sins committed
in the past).

મહારાજ! આપની આજ્ઞા પ્રમાણે) હુ ાં (યથાશક્તત) સામાસયક
(અનાદદકાળની સવષમ ક્સ્થસત અટકાવી મારા આત્માની સમ
ક્સ્થસત) કરુાં છાં (કરવા ઇચ્છાં છાં).
ત્રણ પ્રકારે એટલે ર્ન, વચન અને કાયાએ કરી તથા બે પ્રકારે
એટલે ન કરવ ંુ અને ન કરાવવ ંુ એર્ ૬ પ્રકારે , હવે પછી ર્ારા
ુ ી હું સાવધ યોર્ોનો ત્યાર્ કરં ુ છં
ર્નના બે ઘડીના વનયર્ સધ
ુ ી બે ઘડી આપની સેવા કરં ુ છં
અને ત્યાં સધ
ુ ુ ર્હારાજ, તે સાવધ યોર્ો કદાચ થઈ જાય,
હે ભર્વાન, હે ગર
તથા જૂના થયેલા છે , તે ન ંુ પ્રવતિર્ણ કરં ુ છં. હું પોતે તેની વનિંદા
કરં ુ છં, આપ સર્ક્ષ પણ તેની ર્હામ કરં ુ છં, (ર્ર્ે તે ભોર્ે
સાર્ાવયકર્ાં ક્સ્થર રહેવા ખાતર ર્ારા બાહ્ય) – આત્ર્ાનો ત્યાર્
કરં ુ છં.

I abandon the constituent matter (mind, body and
speech) of sinful activities, the area being the entire
Universe, the time limit being forty-eight minutes and
above that till I do not complete (ritually) the vow, with
my pious attitude, by six limitations, attentively.
Oh! Respected Lords, I perform the vow of Samayik.
Oh! Reverend Lords, I vow to abandon all wrongful
activities by two acts (I will not do, I will not get it
done) and three means (mind, speech and body), till
my vow lasts.
Oh! Reverend Lords, I refrain from sins, I censure my
sins and even more so in the presence of my Guru, and
I vow to keep my soul away from sins
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9. Saamiya Vayjutto Sutra – Sutra for concluding
the Samayik
Saamaiya Vayjutto

૯. શ્રી સામાઈય વયજુતો સ ૂત્ર - સામાસયક પારવાનુ ાં સ ૂત્ર
સાર્ાઈય વયજુત્તો
જાવ ર્ણે હોઈ વનયર્ સંજુત્તો

Jaav Mane Hoi Niyam Sanjutto

વછન્નઈ અસહુ ં કમ્ર્ં

Chhinnai Asuham Kammam

સાર્ાઈય જવત્તઆ વારા

(૧)

(1)

Saamaiyammi U Kae

સાર્ાઈયક્મ્ર્ ઉ કએ
સર્ણો ઇવ સાવઓ હવઈ જમ્હા

Saamaiya Jattiya Vaara

(૨)

Samano Iva Saavao Havai Jamhaa

(2)

એએણ કારણેણં

Aena Kaarnenam

બહુસો સાર્ાઈયં કુ જ્જજા

Bahuso Saamaiyam Kujja

સાર્ાવયક વવવધએ લીધ,ંુ વવવધએ પાર્;ં ુ વવવધ કરતાં જે કોઈ અવવવધ
હુઓ હોય, તે સવી હું ર્ન વચન કાયાએ કરી વર્ચ્છાર્ી દુક્કડર્ (૩)

Saamayik Vidhie Lidhu, Vidhie Paaryu; Vidhi Kartaa
Je Koi Avidhi Huo Hoi, Te Savi Hu Man Vachan
Kaayae Kari Michhami Dukkadam
(3)

દશ ર્નના, દશ વચનના, બાર કાયાના, એ બત્રીસ દોષર્ાંથી જે કોઈ દોષ

Dash Man-na, Dash Vachan-na, Dash Kaaya-na, Ae

લાગ્યો હોય, તે સવવ હું ર્ન વચન કાયાએ કરી વર્ચ્છાવર્ દુક્કડં

Batris Doshma-thi Je ko Dosh Laagyo Hoi, Te Savi
Hu Man Vachan Kayae Kari Michhami Dukkadam

ભાવાથમ: આ સ ૂત્રર્ાં સાર્ાવયકની ર્હાનતા બતાવવાર્ાં આવી છે . જ્યાં

Significance: In this Sutra, the greatness of the
Samayik is shown. For the time that a Shraavak, the
performer of Samiyak is in Samayik (takes the vow of
performing Samayik), he will be equivalent to a saint
during that time. Therefore, this Sutra is recited while
concluding Samayik. The inauspicious karmas are
relinquished for the number of times a Samayik is
performed therefore, it is shown to perform and
observe the vow of Samayik again and again.

ુ ી, શ્રાવક સાર્ાવયકર્ાં હોય છે ત્યાં સધ
ુ ી તે એક સાધન
ુ ા જેવો ર્ણાય
સધ
છે . આથી, આ સ ૂત્રથી સાર્ાવયક પરાય છે . જેટલી વાર સાર્વયક કરવાર્ાં
ુ કર્ોનો નાશ થાય છે તેથી સાર્ાવયક વારં વાર
આવે છે તેટલીવાર અશભ
કરવાન ંુ બતાવ્ર્ ંુ છે .
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7. Shri Karemi Bhante Sutra (with meaning)

૭. શ્રી સામાઈય વયજુતો સ ૂત્ર (અથમ સરહત)
૧સાર્ાઈય

વયજુત્તો

૧સાર્ાવયક

૨જાવ ૩ર્ણે ૪હોઈ ૫વનયર્

સંજુત્તો

ુ ં ૮કમ્ર્ં
૬વછન્નઈ ૭અસહ
૯સાર્ાઈય ૧૦જવત્તઆ

૨જ્યાં ૩ર્નર્ાં ૪હોય ૫વનયર્
૬છે દી

ધારી

ુ ૮કર્મ
નાંખે ૭અશભ

૯સાર્ાવયક ૧૦જેટલી

વારા

1Saamaiya

વ્રત લીધ ંુ

6relinquishes 7inauspicious

Vaara

8karma
9Samayik

10as

many times

(1)

(1)

૪સાધ ુ ૫જેવો ૬શ્રાવક ૭હોય ૮જેથી

4Samano 5Iva 6Saavao
7Havai 8Jamhaa

૯એ ૧૦કારણથી

9Aena 10Kaarnenam

9for

11Bahuso

11many

૧૧ઘણીવાર

સાર્ાવયક

જોઈએ

૧૨કરવ ંુ

(૨)

સાર્ાવયક વવવધએ લીધ,ંુ વવવધએ

સાર્ાવયક વવવધએ લીધ,ંુ વવવધએ

પાર્;ં ુ વવવધ કરતાં જે કોઈ અવવવધ

પાર્;ં ુ વવવધ કરતાં જે કોઈ અવવવધ

હુઓ હોય, તે સવી હું ર્ન વચન

થઈ હોય, તે સવી હું ર્ન વચન

કાયાએ કરી વર્ચ્છાર્ી દુક્કડર્

કાયાથી તે ર્ાટે વર્ચ્છાર્ી દુક્કડર્

(૩)

6Chhinnai 7Asuham

perform
4Saadhu 5Iike 6Shravak
7be 8so

ત્યારે

૮જમ્હા

(૨)

Sanjutto

mind 4Hoy
5observes vow

9Saamaiya 10Jattiya

2where 3in

1Samayik 2and 3when

૪સર્ણો ૫ઇવ ૬સાવઓ ૭હવઈ

૧૨કુ જ્જજા

vow of Samayik

1Saamaiyammi 2U 3Kae

૧સાર્ાવયક ૨અને ૩કરે

સાર્ાઈય

5Niyam

(૧)

૧સાર્ાઈયક્મ્ર્ ૨ઉ ૩કએ

૧૧બહુસો

2Jaav 3Mane 4Hoy

1take

8Kammam

વાર

(૧)

૯એએણ ૧૦કારણેણ ં

Vayjutto

Saamaiyam

(૩)

10reason

times Samayik
12be performed

12Kujja

(2)

Saamayik Vidhie Lidhu,
Vidhie Paaryu; Vidhi
Kartaa Je Koi Avidhi Huo
Hoy, Te Savi Hu Man
Vachan Kaayae Kari
Michhami Dukkadam

(ઉપર પ્રર્ાણે કૈ પાપ દોષ લાગ્યા
હોય તે દુષકત
ૃ થાઓ)

that

(3)

(2)
While taking the vow of
performing and completing
Samayik, I have committed
any faults of mind, speech
and body and caused any
harm to any living being, I
seek forgiveness and my
those violations be forgiven
and they become fruitless
(3)
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દશ ર્નના, દશ વચનના, બાર

દશ ર્નના, દશ વચનના, બાર

કાયાના, એ બત્રીસ દોષર્ાંથી જે

કાયાના, એ બત્રીસ દોષર્ાંથી જે

કોઈ દોષ લાગ્યો હોય, તે સવવ હું

કોઈ દોષ લાગ્યો હોય, તે બધા

ર્ન વચન કાયાએ કરી વર્ચ્છાવર્

ર્ાટે હું ર્નથી વચનથી કાયાથી

દુક્કડં

વર્ચ્છાવર્ દુક્કડં (ઉપર પ્રર્ાણે કૈ

Dash Man-na, Dash
Vachan-na, Dash Kaayana, Ae Batris Doshma-thi
Je ko Dosh Laagyo Hoi, Te
Savi Hu Man Vachan
Kayae Kari Michhami
Dukkadam

If any of the 32 faults,
which include 10 of mind,
10 of speech and 12 of
body, I seek forgiveness
and may those violations be
forgiven and become
fruitless.

પાપ દોડ લાગ્યા હોય તે દુષકત
ૃ
થાઓ)

૯. શ્રી સામાઈય વયજુતો સ ૂત્ર

9. Shri Saamaiya Vayjutto Sutra

અથમ:

Meaning:

ુ ી ર્ન તે વનયર્થી સંર્ક્ુ ત હોય
સાર્ાવયક વ્રતથી ર્ક્ુ ત, જ્યાં સધ

As many times as a Samayik is performed
maintaining full control over all threefold actions i.e
mind, speech and body, all inauspicious (harmful)
karma continue to be destroyed.
(1)

ુ ી, જેટલી વાર સાર્ાવયક કરે તેટલી વાર અશભ
ુ કર્મનો નાશ
ત્યાં સધ
થાય છે .

(૧)

જે ર્ાટે સાર્ાવયક કરતી વખતે શ્વાવક, સાધ ુ સર્ાન હોય, તે
કારણથી (તત્ત્વના જાણનાર) બહુવાર સર્ાવયક કરવા જોઈએ. (૨)
દશ ર્નના, દશ વચનના, બાર કાયાના, એ બત્રીશ દોષર્ાં જે
કોઈ દોષ લાગ્યો હોય; તે સવવહુ ર્ન, વચન, કાયાએ કરી
વર્ચ્છાવર્ દુક્કડર્.

(૩)

In Samayik, a Shravak (lay person) becomes like a
Saadhu (ascetic) and for that reason a Samayik
should be performed many times.
(2)
If any of the 32 faults are committed, 10 of mind, 10
of speech and 12 of body, may those violations be
forgiven and become fruitless.
(3)
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સાર્ાવયકના ૩૨ દોષ

32 Faults of Samayik

મનના દસ દોષ

10 faults of mind

૧ ક્રોધ કરવો

1 To be in anger

૨ અસવવેક ચચિંતવવો

2 To do Samayik without discrimination

૩ સ ૂત્રાથા ન સવચારવો

3 To do Samayik without thoughtfully following the
Sutras
4 To get bored – be forced to perform Samayik

૪ મનમાાં કાંટાળવુાં - કોઈના દબાણથી સામાસયક કરવુાં
૫ યશની ઇચ્છા રાખવી

5 To expect rewards - greed for fame and prestige

૬ અસવનય કરવો - ભગવાન, ગુરુ અને ધમા પ્રસત

6 To be disrespectful - to Lords, Guru and Religion

૭ ભય રાખવો

7 To be in fear

૮ સાાંસાદરક કામના સવચારો કરવા

8 To think about worldly affairs

૯ સામાસયકનુ ાં ફળ મળશે કે નદહ? તેવો વ્હેમ રાખવો

9 To doubt attainment of a reward of Samayik

૧૦ સનયાણુ ાં કરવુાં - કોઈ પણ સાાંસાદરક ફળની ઇચ્છા રાખવી

વચનના દસ દોષ

10 To expect or have a desire of material reward

10 faults of speech

૧ કુવચન બોલવુાં

1 To use alarming words - bad words

૨ હક
ુ ાં ાર - ગવા કરવો

2 To make utterances -disrespectful to the religious

૩ પાપનુ ાં કામ કરવા કહેવ ુાં

texts
3 To say to promote wrongful activities

૪ લવારો કરવો

4 To use irrational words

૫ કજીયો-કલહ કરવો

5 Speak quarrelsome language
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૬ આવો જાવ બેસો વગેરે આગતાસ્વાગતાના વાક્યો બોલવાાં

6 To use words to welcome etc

૭ ગાળો દે વી - અપશબ્દો કહેવા

7 To use abusive words

૮ ઉપયોગ સવના બોલવુાં

8 To speak irrelevant mixed speech

૯ કુથલી, સનિંદા, સવકથા કરવી

9 To gossip

૧૦ હાસ્ય - મશ્કરી કરવી

કાયાના દસ દોષ

10 To make fun - mockery

12 faults of body

૧ આસન ક્સ્થર ન રાખવુાં

1 To sit with unsteady posture

૨ ચારે ય તરફ જોયા કરવુાં

2 To sit with unsteady eye-sight - look around

૩ સાવધ કામ કરવુાં - પાપવ ૃસત કરવી

3 To perform domestic word - wrongful activities

૪ આળસ મરડવી

4 Stretch out with laziness

ુાં ઝઘડો કેવો/બાળક સાથે રમવુાં
૫ અસવનયપણે વતાવ/

5 To behave rudely/quarrel/play with a child

૬ ઓઠુાં/ટેકો લઈને બેસવુાં

6 To lean against something

૭ શરીર પરનો મેલ ઉતારવો

7 To remove dirt from body

૮ ખરજ ખણવી

8 Scratch the body

૯ એક પગ ઉપર પગ ચડાવી બેસવુાં

9 To sit with cross legs or with one leg over another

૧૦ ઢાાંકવા લાયક અંગ ઉઘાડુાં મ ૂકવુ/
ાં ઢાાંકવુાં નદહ
૧૧ ઉઘાડુાં મ ૂકવા લાયક અંગ ઢાાંકવુ/
ાં ન ઢાાંકવા લાયક અંગ
ઢાાંકવુાં
૧૨ ઊંઘવુાં

10 To uncover part/s of the body which need to be
covered
11 To cover part/s of the body which do not need to
be covered
12 To sleep

24

OAUK ONLINE JAIN PATHSHALA TERM 2 – CLASS 5 – 17.05.2021

ુ પવત્ત પરડલેહણ
મહ

Muhapatti Padilehana – Inspection of Muhapatti

ુ પવત્ત:
મહ

Muhapatti:
Muha means mouth, patti
means a band. A band to place
in front of the mouth is called a
Muhapatti. Muhapatti means a
light to the path of salvation.

ુ એટલે ર્ોઢું, પવત્ત એટલે પટ્ટી.
મહ
ુ પવત્ત
ર્ોંઢા આર્ળ રાખવાની પટ્ટીને મહ
ુ પવત્ત એટલે ર્ોક્ષ ર્ાર્મ ની
કહેવાય. મહ
બત્તી.
પદડલેહણ એ પ્રાકૃત શબ્દ છે , તેન ુ ાં સાંસ્કૃત રૂપાાંતર ‘પ્રસતલેખના’ છે .
એનો અથા ધ્યાનપ ૂવાક સનરીક્ષણ કરવુાં એ થાય છે .
મુહપસતના પદડલહેણથી હુ ાં ઉતમ માગાને અનુસરી રહ્યો છાં એવો
ભાવ પ્રગટે છે . પ્રથમ મુહપસતની ૨૫ અને ત્યાર પછી શરીરની ૨૫
પદડલેહણા – પ્રમાર્જના કરવાની છે . એ કરતી વખતે, સવચાણાાપ ૂવાક
૫૦ પચાસ બોલ મનમાાં બોલવાના છે . બહેનોએ ૪૦ બોલ
બોલવાના છે . શક્ય હોય તો તે કાંઠસ્ત કરી લેવા.
ુ પવત્તના પરડલેહણ સાથે ર્નર્ાં બોલ બોલવાથી આરધકને ખ્યાલ
મહ
રહે છે કે જજનેશ્વરના શાસનર્ાં ર્ેળવવા જેવ ંુ અને પરરહેવા/ત્યાર્
કરવા જેવ ંુ શંુ છે ?

Padilehan is a Prakrit word, its Sanskrit translation
is 'Pratilekhna'. It means to inspect carefully.
By the inspection of the Muhapatti, one has the
devotional feeling that I am following the best
path. First, 25 Padilehna of the Muhapatti followed
by 25 Padilehna of the body are performed. During
the inspection, 50 Bol have to be recited by men
and 40 by women thoughtfully in one’s mind. One
should try to memorise them if possible.
Recitation of the Bol with the inspection of the
Muhapatti, the worshipper realises about what is to
accepted and what needs to be discarded or
abandoned in the Jin Shaasan.
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