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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

6

OAUK ONLINE JAIN PATHSHALA TERM 2 – CLASS 6 – 24.05.2021

ુ 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
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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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The procedure for taking the vow of
Samayik
Essential useful items for Samayik

સાર્ાવયક લેવાની વવવધ
સાર્ાવયક ર્ાટેનાં જરૂરી ઉપયોર્ી ઉપકરણ

૧

ુ વસ્ત્ર
શદ્ધ

૩ કટાસણંુ

૬ ચરવલો

1 Clean clothes

૨

સ્થાપનાજી

૪

૭ ઘડી અથવા

2 Sthapnaaji –
4
7
Watch or a
Sapdo and a
Muhapatti
clock
book with
Navkar Mantra 5 Sapdo and 8 Navkar Mala
and
religious
(Rosary)
Panchindiya
book
for
Sutra)
swadhyay)

(સાપડો અને
નવકાર ર્ંત્ર

ુ પવત્ત
મહ

૫ સાપડો અને

તથા પંલચિંરદય

ધર્મન ંુ પસ્ુ તક

હોય તેવ ંુ

(સ્વાધ્યાય

પસ્ુ તક)

ર્ાટે)

ઘડીયાળ
૮ નવકારવાળી

સાર્ાવયક લેવાની વવવધ
ુ વસ્ત્ર પહેરવાં, પછી ચરવળાથી જગ્યા પજી
ંૂ
૧ પ્રથર્ શદ્ધ

1

પાથરવ,ંુ
સ્થાપનાજી સાર્ે અવળો રાખવો. પછી બોલવ ંુ ુ ર્ામ સ્વાર્ીની
ઇચ્છાકારે ણ સંરદસહ ભર્વન!્ સધ

6 Charvalo

The procedure for taking the vow of Samayik

પસ્ુ તક સાપડા પર કે બાજોઠ પર મ ૂકવ ંુ અને કટાસણંુ

ુ પાસે રાખી, જર્ણો હાથ
૨. મહુ પવત્ત ડાબા હાથર્ાં મખ

3 Katasanu

2

First, wear clean clothes, clean the floor area with
a charvalo and keep the book on the sapado or on
a bajoth.

Keeping the Muhapatti in your left hand near the
mouth and right hand towards the Sthapnaji, say Ichchhakaren Sandisah Bhagvan! Sudharma
Swami Ni Sthapna Sthaapu? Ichchham

સ્થાપના સ્થાપ?ંુ

૩. પછી નવકાર ર્ંત્ર અને પંલચિંરદય સ ૂત્ર કહીને સ્થાપનાજી 3 Then recite the Navkar Mantra and Panchindiya
સ્થાપવા

Sutra for Sthapnacharya Sthapan.
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સાર્ાવયક સ્થાપના – Samayik

Sthaapna

૪

4 Shri Navkar Mantra

શ્રી નવકાર ર્ંત્ર
નર્ો અરરહંતાણં, નર્ો વસદ્ધાણં, નર્ો આયરરયાણં, નર્ો
ઉવજ્ઝાયાણં, નર્ો લોએ સવ્વસાહણ
ૂ ,ં એસો પંચ
ુ ારો, સવ્વપાવપ્પણાસણો, ર્ંર્લાણં ચ સવ્વેવસિં,
નમક્ક
પઢ઼ર્ં હવઈ ર્ંર્લં

૫

5 Shri Panchindiya Sutra

શ્રી પંલચિંરદય સ ૂત્ર
ુ ધરો,
પંલચિંદય સંવરણો, તહ નવવવહ બંભચેર ગત્ત
ુ ો, ઇઅ અટ્ઠારસ ગણ
ુ ેરહિં સંજુત્તો
ચઉવવહ-કસાય-મક્ક

(૧)

Panchindiya Samvarano, Taha NavavihaBambhacher Guttidharo, Chahuviha Kassaymukko, Ia Atthaaras Gunehim Sanjutto

(૨)

Panch-mahavay Jutto, Panch Vihaayaar Paalansamattho, Panch-samio, Tigutto Chhattis Guno
Guru Majza
(2)

પંચ ર્હવ્વય જુત્તો, પંચવવહાયાર પાલણ સર્ત્થો;
ુ ો, છત્તીસ ગણ
ુ ો ગરૂુ ર્જ્ઝ
પંચ સવર્ઓ વતગત્ત

Namo Arihantanam, Namo Siddhanam, Namo
Ayariyanam, Namo Uvajjhayanam, Namo Loe
Savva-sahunam, Eso Pancha Namukkaro, Savva
Pava-ppanasano, Mangalanam Cha Savvesim,
Padhamam Havai Mangalam

(1)

10

૬. પછી એક ખર્ાસર્ણ દે વ.ંુ

OAUK ONLINE JAIN PATHSHALA TERM 2 – CLASS 6 – 24.05.2021

6 Then offer one Khamasaman
Ichchhaami khama-samano! Vandium Javanijjaae
Nisihiae, Matthaen Vandaami

ઇચ્છાવર્ ખર્ાસર્ણો! વંરદઉં જાવલણજ્જજાએ
વનસીરહઆએ, ર્ત્થએણ વંદાવર્

ઇચ્છાવર્ ખર્ાસર્ણો! વંરદઉં જાવલણજ્જજાએ વનસીરહઆએ

૭

ત્યાર પછી, ઊભા રહીને ર્નર્ાં બોલવ ંુ –
શ્રી ઇરરયાવહીયં સ ૂત્ર, શ્રી તસ્સ ઉત્તરી સ ૂત્ર,
શ્રી અન્નથ સ ૂત્ર તથા શ્રી લોર્સ્સ (પ્રર્ટ લોર્સ્સ ુ ી અથવા ચાર નવકાર)નો
ચંદેસ ુ વનર્લયરા સધ
કાઉસ્સગ્ર્ કરવો.

ર્ત્થએણ વંદાવર્
7

Then in standing posture, recite mentally.
Iriyavahiyam Sutra, Tassa Uttari Sutra, Annatha
Sutra and perform Kaussagga of Shri Logassa
Sutra (up to Chandesu Nimmmalayara) or four
Navkar Mantra.
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શ્રી ઇરરયાવરહયં સ ૂત્ર

Shri Iriyavahiyam Sutra

ઇચ્છાકારે ણ સંરદસહ ભર્વન!્ ઇરરયાવરહયં

Ichchhakaaren Sandisah Bhagvan! Iriyaavahiyam

પરડક્કર્ાવર્? ઇચ્છં, ઇચ્છાવર્ પરડક્કવર્ઉં

(૧)

Padikkamaami? Ichchham, Ichchhaami Padikkamium

ઇરરયાવરહયાએ વવરાહણાએ

(૨)

Iriyavahiyaae, Viraahanaae

(1)
(2)

ર્ર્ણાર્ર્ણે

(૩)

Gamanagamane

(૩)

પાણ-ક્કર્ણે, બીઅ-ક્કર્ણે, હરરય-ક્કર્ણે

Paana-kkamane, Biya-kkamane, Hariya-kkamane

ઓસા-ઉવત્તિંર્, પણર્-દર્-ર્ટ્ટી-ર્ક્કડા

Osa Uutting, Panagadaga-matti-makkada

સંતાણા સંકર્ણે

(૪)

Santaana Sankamane

(4)
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જે ર્ે જીવા વવરારહયા

(૫)

Je Me Jiva Viraahiya

(5)

એલર્િંરદયા, બેઈંરદયા, તેઈંરદયા, ચઉરરિંરદયા, પંલચિંરદયા

(૬)

Egindiya, Beindiya, Teindiya, Chaurindiya Panchindiya (6)

અલભહયા, વવત્તયા, લેવસયા, સંઘાઈઆ, સંઘટ્ટટ્ટયા

Abhihaya, Vattiya, Lesiya, Sanghaaiya, Sanghaattiya

પરરયાવવયા, રકલાવર્યા, ઉદ્દવવયા, ઠાણાઓ ઠાણં સંકાવર્યા

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

જીવવયાઓ વવરોવવયા,
તસ્સ વર્ચ્છાવર્ દુક્કડં

(૭)

Tassa Michchhaami Dukkadam

શ્રી તસ્સ ઉત્તરી સ ૂત્ર

Shri Tassa Uttari Sutra

તસ્સ ઉત્તરી કરણેણં

Tassa Uttarikaranenam
Paayachchhittakaranenam, Visohikaranenam

પાયચ્ચ્છત્તકરણેણ,ં વવસોરહકરણેણં
વવસલ્લીકરણેણં

Visallikaranenam

પાવાણં કમ્ર્ાણં, વનગ્ઘાયણઠ્ઠાએ

Paavanam Kammaanam, Niggdhaayanathaaye

ઠાવર્ કાઉસ્સગ્ર્ં

(7)

(૧)

Thaami Kaussaggam

(1)

Shri Annattha Oosasienam Sutra

શ્રી અન્નત્થ ઊસસસએણાં સ ૂત્ર
અન્નત્થ ઊસસસએણાં, નીસસસએણાં, ખાસસએણાં

Annattha Oosasienam, Nisasienam, Khaasienam,

છીએણાં, જભાઈએણાં
ાં
, ઉડ્ડુએણાં, વાય-સનસગ્ગેણ ાં

Chhienam, Jambhaaienam, Udduenam Vaayanisaggenam

ભમલીએ, સપત્તમુચ્છાએ
સહુ ુર્ેરહિં અંર્સંચાલેરહિં

(૧)

Bhamalie, Pittamuchchhaae
Suhumehim Angasanchaalehim

(1)
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Suhumehim Khelsanchaalehim

સહુ ુર્ેરહિં ખેલસંચાલેરહિં
સહુ ુર્ેરહિં રદટ્ટટ્ઠસંચાલેરહિં,

(૨)
(૩)
(૪)
(૫)

ુ ી) અથવા ન આવડે
પછી એક લોર્સ્સ (ચંદેસ ુ વનમ્ર્લયરા સધ

તો ચાર નવકારનો કાઉસ્સગ્ર્ કરવો.

(3)

Namukkaarenam, Na Paaremi

(4)

Taav Kaayam, Thaanenam, Monenam

તાવ કાયં, ઠાણેણ,ં ર્ોણેણં
ઝાણેણ,ં અપ્પાણં વોવસરાવર્

Hujja Me Kaussaggo
Jav Arihantaanam Bhagvantaanam

જાવ અરરહંતાણં ભર્વંતાણં
ુ ારે ણ,ં ન પારે વર્
નમક્ક

(2)

Evamaaiehim Aagaarehim, Abhaggo Aviraahio

એવર્ાઈએરહિં આર્ારે રહિં, અભગ્ર્ો અવવરારહઓ
હુજ્જજ ર્ેં કાઉસ્સગ્ર્ો

Suhumehim Ditthisanchaalehim

Jhaanenam, Appaanam Vosiraami

(5)

Then perform Kaussagga by reciting Logassa (up to
Chandesu Nimalaraya) or four Navkar if Logassa is not .
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શ્રી લોર્સ્સ સ ૂત્ર

Shri Logassa Sutra

લોર્સ્સ ઉજ્જજોઅર્રે

Logassa Ujjoagare,

ધમ્ર્ વતત્થ યરે જજણે

Dhamma-tittha-yare Jine,

અરરહંતે રકત્તઈસ્સં

Arihante Kittaissam,

ચઉવીસં વપ કેવલી

(૧)

Chauvisampi Kevali

ઉસભ ર્જજઅં ચ વંદે

Usabha-Majiam Cha Vande,

ુ ઈં ચ
સંભવ ર્લભણંદણં ચ સર્

Sambhava Mabhinandanam Cha Sumaim Cha,

ુ ાસં
પઉર્પ્પહં સપ

Paumappaham Supaasam,

જજણં ચ ચંદ-પ્પહં વંદે

(૨)

Jinam Cha Chanda-ppaham Vande

સવુ વરહિં ચ પપ્ુ ફદં તં

Suvihim Cha Puphadantam

ુ જ્જ
ુ જંચ
વસયલ વસજ્જજ ંસ વાસપ

Siala Sijjansa Vasupujjam Cha

વવર્લ-ર્ણંતં ચ જજણં

Vimala-manantam Cha Jinam,

ધમ્ર્ં સંવતિં ચ વંદાવર્

(૩)

Dhammam Santim Cha Vandaami

કું થ ંુ અરં ચ ર્ચ્લ્લિં

Kunthum Aram Cha Mallim

વંદે મલુ ણસવ્ુ વયં નવર્જજણં ચ

Vande Muni-suvvayam Nami-Jinam Cha

વંદાવર્ રરટ્ઠ-નેવર્િં

Vandaami Ritthanemim

પાસં તહ વદ્ધર્ાણં ચ

(૪)

Paasam Taha Vaddhamanam Cha

ુ ,
એવંર્ ર્એ અલભથઆ

Evam Mae Abhithua

વવહુયરયર્લા

Vihuya-raya-mala

પહીણ-જર-ર્રણા

Pahina-jara-marana

(1)

(2)

(3)

(4)
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Chau-visam Pi Jinavara

ચઉ-વીસં વપ જજણ-વરા
વતત્થયરા ર્ે પસીયંત ુ

(૫)

Titthayara Me Pasiyantu

રકવત્તય વંરદય ર્રહયા

Kittiya Vandiya Mahiya

જે એ લોર્સ્સ ઉત્તર્ા વસદ્ધા

Je Ee Logassa Uttama Siddha

આરુગ્ર્ બોરહલાભં

Aarugga Bohilabham

ુ ર્ં રદિંત ુ
સર્ારહ વરમત્ત

(૬)

Samaahi Varamuttamam Dintu

ચંદેસ ુ વનમ્ર્લયરા

Chandesu Nimmalayara

આઈચ્ચેસ ુ અરહયં પયાસયરા

Aichchesu Ahiyam Payaasayara

સાર્રવર ર્ંભીરા

Saagarvar Gambhira

વસદ્ધા વસદ્ધદ્ધિં ર્ર્ રદસંત ુ

(૭)

કાઉસ્સગ્ર્ પારીને ‘નર્ો અરરહંતાણં’ કહીને પ્રર્ટ લોર્સ્સ
બોલવો.

૮

પછી એક ખર્ાસર્ણ દે વ.ંુ
ઇચ્છાવર્ ખર્ાસર્ણો! વંરદઉં જાવલણજ્જજાએ

૯

વનસીરહઆએ, ર્ત્થએણ વંદાવર્
ખર્ાસણ દઈ, ઊભા રહીને આદે શ ર્ાંર્વો ુ પવત્ત
ઇચ્છાકારે ણ સંરદસહ ભર્વન!્ સાર્ાવયક મહ
પડીલેહંુ? ‘ઇચ્છં’

Siddha Siddhim Mam Disantu

(5)

(6)

(7)

Then recite ‘Namo Arihantanam’ and recite Pragat
Logassa (complete Logassa).
8 Then offer one Khamasaman.
Ichchhaami khama-samano! Vandium Javanijjaae
Nisihiae, Matthaen Vandaami
9 Following the Khamasama, in standing posture, recite to
seek permission Ichchhakaaren Sandisah Bhagvan! Samayik Muhapatti
padilehu? ‘Ichchham’

16

OAUK ONLINE JAIN PATHSHALA TERM 2 – CLASS 6 – 24.05.2021

૧૦

૧

ુ બ) મહ
ુ પવત્ત પડીલેહણ કરવ.ંુ
મજ

Perform Muhapatti padilehana, sitting in
Ubhadak posture (as shown in the
pictures) or sitting down.

ુ પવત્ત પડીલેહણ - ૫૦ બોલ
મહ

Muhapatti Padilehana (Inspection) - 50
Bol

ઉભડક કે નીચે બેસીને (લચત્રોર્ાં બતાવ્યા

સ ૂ સ ૂત્ર, અથમ, તત્ત્વ કરી સદહું

10

1

Sutra, Arth, Tattva Kari Saddahu

૨, ૩, ૪

સર્રકત (સમ્યક્ત્વ) ર્ોહનીય, વર્શ્ર ર્ોહનીય,

2, 3, 4

૫, ૬, ૭

વર્થ્યાત્વ ર્ોહનીય પરરહરં ુ
કાર્ રાર્, સ્નેહ રાર્, દૃષ્ષ્ટ રાર્ પરરહરં ુ

Samkit (Samyaktva) Mohaniya, Mishra Mohinaya,
Mithyattva Mohaniya Pariharu

5 , 6, 7

Kaam Raag, Sneha Raag, Drashti Raag Pariharu

૮, ૯, ૧૦

ુ ે વ, સગ
ુ ર
ુ ુ , સધ
ુ ર્મ આદરં ુ
સદ

8, 9, 10

Su Dev, Su Guru, Su Dharma Aadru

૧૧, ૧૨, ૧૩

ુ ુ , કુ ધર્મ પરરહરં ુ
કુ દેવ, કુ ગર

11, 12, 13 Ku Dev , Ku Guru, Ku Dharma Pariharu

૧૪, ૧૫, ૧૬

જ્ઞાન , દશમન , ચારરત્ર આદરં ુ

14, 15, 16 Gyan, Darshan, Charitra Aadru

૧૭, ૧૮, ૧૯

જ્ઞાન વવરાધના, દશમન વવરાધના, ચારરત્ર

૨૦, ૨૧, ૨૨

વવરાધના પરરહરં ુ
ર્ન ગચ્ુ પ્ત, વચન ગચ્ુ પ્ત, કાય ગચ્ુ પ્ત આદરં ુ

17, 18, 19 Gyaan Viraadhana, Darshan Viraadhana,
Charitra Viraadhana Pariharu

૨૩, ૨૪, ૨૫

ર્ન દં ડ, વચન દં ડ, કાય દં ડ પરરહરં ુ

23, 24, 25 Man Dand, Vachan Dand, Kaay Dand Pariharu

બાકીના ૨૫ બોલ અંર્ પરડલેહતાં બોલવા.

Recite the remaining 25 Bol while
performing Padilehna of the body parts.
26, 27, 28 Hasya, Rati , Arati Pariharu

૨૬, ૨૭, ૨૮

હાસ્ય, રવત, અરવત પરરહરં ુ

૨૯, ૩૦, ૩૧

ભય, શોક, દુર્ંછા પરરહરં ુ

૩૧૩૩૧૩૩૧૩૧

20, 21, 22 Man Gupti, Vachan Gupti, Kaay Gupti Aadru

29, 30, 31 Bhay, Shok, Duganchha Pariharu
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કૃષ્ણ લેશ્યા, નીલ લેશ્યા, કાપોત લેશ્યા પરરહરં ુ

32, 33, 34 Krishna Leshya, Neel Leshya, Kaapot Leshya
Pariharu

રસ ર્ારવ, ઋદ્ધદ્ધ ર્ારવ, સાતા ર્ારવ પરરહરં ુ

35, 36, 37 Ras Gaarav, Rudhi Gaarav , Saata Gaarav
Pariharu

ર્ાયા શલ્ય , વનયાણ શલ્ય, વર્થ્યાત્વ શલ્ય

38, 39, 40 Maya Shalya, Niyaan Shalya, Mithyatya Shalya
Pariharu

પરરહરં ુ

િોધ, ર્ાન પરરહરં ુ

41, 42

Krodh, Maan Pariharu

૪૩, ૪૪

ર્ાયા, લોભ પરરહરં ુ

43, 44

Maya, Lobh Pariharu

૪૫, ૪૬, ૪૭

પ ૃથ્વી કાય, અપ ્ કાય, તેઉ કાયની જયણા/રક્ષા

45, 46, 47 Pruthvi Kaay, Ap Kaay, Teukai Ni Jayana/Raksha
Karu

૪૧, ૪૨

કરં ુ
૪૮, ૪૯, ૫૦

વાય ુ કાય, વનસ્પવત કાય, ત્રસ કાયની
રક્ષા/જયણા જયણા કરં ુ
ભાઈઓએ ૫૦ બોલ બોલવા
બહેનોએ ત્રણ લેશ્યા (૩૨-૩૪), ત્રણ શલ્ય
(૩૮-૪૦) અને ચાર કષાય (૪૧-૪૪), એ ૧૦ બોલ
બોલવા નરહ. બહેનોએ ર્ાત્ર બાકીના ૪૦ બોલ
બોલવા.

48, 49, 50 Vayu Kaay, Vanaspati Kaay, Tras Kaay Ni
Raksha/Jayna Karu
Men recite 50 Bol
Women do not have to recite the three
Leshya (32-34), three Shalya (38-40) and
four Kashay Bol (41-44) i.e 10 Bol.
Women only recite the remaining 40 Bol.
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પછી ઊભા થઈને એક ખર્ાસર્ણ દે વ.ંુ
ઇચ્છાવર્ ખર્ાસર્ણો! વંરદઉં જાવલણજ્જજાએ

૧૨

વનસીરહઆએ, ર્ત્થએણ વંદાવર્

ખર્ાસણ દઈને બોલવ ંુ - ઇચ્છાકારે ણ સંરદસહ
ભર્વન!્ સાર્ાવયક સંરદસાહું? ‘ઇચ્છં’

૧૩

પછી એક ખર્ાસર્ણ દે વ.ંુ
ઇચ્છાવર્ ખર્ાસર્ણો! વંરદઉં જાવલણજ્જજાએ

૧૪
૧૫

વનસીરહઆએ, ર્ત્થએણ વંદાવર્

ખર્ાસણ દઈને બોલવ ંુ - ઇચ્છાકારે ણ સંરદસહ
ભર્વન!્ સાર્ાવયક ઠાઉં? ‘ઇચ્છં’
ઊભા રહી બે હાથ જોડી નવકાર બોલવો.
નર્ો અરરહંતાણં, નર્ો વસદ્ધાણં, નર્ો આયરરયાણં,
નર્ો ઉવજઝાયાણં, નર્ો લોએ સવ્વસાહણ
ૂ ,ં એસો
ુ ારો, સવ્વપાવપ્પણાસણો, ર્ંર્લાણં ચ
પંચ નમક્ક
સવ્વેવસિં, પઢ઼ર્ં હવઈ ર્ંર્લં

૧૬
૧૭

પછી બોલવ ંુ - ઇચ્છકારી ભર્વન!્ પસાય કરી
સાર્ાવયક દં ડક ઉચ્ચરાવોજી

ગરૂુ કે વડીલ પરૂુ ષ હોય તો તે ઉચ્ચરાવે, નરહિં તો જાતે
‘કરે વર્ ભંતે’ સ ૂત્ર બોલવ.ંુ

11 Then stand up and offer one Khamasaman.
Ichchhaami khama-samano! Vandium Javanijjaae
Nisihiae, Matthaen Vandaami
12 Following the Khamasaman, recite - Ichchhakaaren
Sandisah Bhagvan! Samayik Sandisaahu?
‘Ichchham’
13 Then offer one Khamasaman.
Ichchhaami khama-samano! Vandium Javanijjaae
Nisihiae, Matthaen Vandaami
14 Following the Khamasaman, recite - Ichchhakaaren
Sandisah Bhagvan! Samayik Thau? ‘Ichchham’
15 In standing posture, with hands folded, recite
Navkar Mantra.
Namo Arihantanam, Namo Siddhanam, Namo
Ayariyanam, Namo Uvajjhayanam, Namo Loe
Savva-sahunam, Eso Pancha Namukkaro, Savva
Pava-ppanasano, Mangalanam Cha Savvesim,
Padhamam Havai Mangalam
16 Then recite - Ichchhakaari Bhagvan! Pasaay Kari
Samayik Dandak Uccharaavoji
17 A Guru or elderly male person recites this Sutra. In
their absence to recite ‘Karemi Bhante’ Sutra by
oneself.
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શ્રી કરે ર્ી ભંતે સ ૂત્ર
કરે ર્ી ભંતે! સાર્ાઇયં

Savajjam Jogam Pachchakkhaami

દુવવહં વતવવહેણં

Duviham, Tivihenam

જાવ વનયર્ં પજ્જજુવાસાવર્

Jaav Niyamam Pajjuvaasaami

ર્ણેણં વાયાએ કાએણં

Manenam, Vaayae, Kaaenam
Padikkamaami, Nindaami, Garihaami

અપ્પાણાં વોસસરાસમ

Appaanam, Vosiraami

એક ખર્ાસર્ણ દે વ.ંુ
વનસીરહઆએ, ર્ત્થએણ વંદાવર્

હવે નીચે બેસવા ર્ાટે ગરૂુ જીની પાસે આજ્ઞા ર્ાંર્વી.
ઇચ્છાકારે ણ સંરદસહ ભર્વન!્ બેસણે સંરદસાહું? ‘ઇચ્છં’

૨૦

એક ખર્ાસર્ણ દે વ.ંુ
ઇચ્છાવર્ ખર્ાસર્ણો! વંરદઉં જાવલણજ્જજાએ
વનસીરહઆએ, ર્ત્થએણ વંદાવર્

૨૧

Na Karemi, Na Kaarvemi, Tassa Bhante!

પરડક્કર્ાવર્ વનિંદાવર્ ર્રરહાવર્

ઇચ્છાવર્ ખર્ાસર્ણો! વંરદઉં જાવલણજ્જજાએ

૧૯

Karemi Bhante! Samaaiyam

સાવજજ ં જોર્ં પચ્છક્ખાવર્

ન કરે વર્, ન કારવેવર્ તસ્સ ભંતે!

૧૮

Shri Karemi Bhante Sutra

પછી બોલવ ંુ - ઇચ્છાકારે ણ સંરદસહ ભર્વન!્ બેસણે
ઠાઉં? ‘ઇચ્છં’

18 Then offer one Khamasaman.
Ichchhaami khama-samano! Vandium Javanijjaae
Nisihiae, Matthaen Vandaami
19 To seek permission from Guruji to now sit down,
recite Ichchhakaaren Sandisah Bhagvan! Besane
Sandisaahu? ‘Ichchham’
20 Offer one Khamasaman.
Ichchhaami khama-samano! Vandium Javanijjaae
Nisihiae, Matthaen Vandaami
21 Then recite - Ichchhakaaren Sandisah Bhagvan!
Besane Thau? ‘Ichchham’
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૨૨

એક ખર્ાસર્ણ દે વ.ંુ

22 Offer one Khamasaman.

૨૩

ઇચ્છાવર્ ખર્ાસર્ણો! વંરદઉં જાવલણજ્જજાએ

23 Ichchhaami khama-samano! Vandium Javanijjaae
Nisihiae, Matthaen Vandaami

વનસીરહઆએ, ર્ત્થએણ વંદાવર્

૨૪

૨૫

‘ઇચ્છં’

24 To seek permission from Guruji to do swadhyaay –
recite Ichchhakaaren Sandisah Bhagvan! Sajjaay
Sandisaahu? ‘Ichchham’

એક ખર્ાસર્ણ દે વ.ંુ

25 Offer one Khamasaman.

સ્વાધ્યાય ર્ાટે ગરૂુ જી પાસે આજ્ઞા ર્ાંર્વા બોલવ ંુ ઇચ્છાકારે ણ સંરદસહ ભર્વન!્ સજ્ઝાય સંરદસાહું?

ઇચ્છાવર્ ખર્ાસર્ણો! વંરદઉં જાવલણજ્જજાએ

૨૬
૨૭

વનસીરહઆએ, ર્ત્થએણ વંદાવર્

ઇચ્છાકારે ણ સંરદસહ ભર્વન!્ સજ્ઝાય કરં ુ ? ‘ઇચ્છં’

ઊભા રહી બે હાથ જોડી ર્નર્ાં ત્રણ નવકાર
બોલવા.

નર્ો અરરહંતાણં, નર્ો વસદ્ધાણં, નર્ો આયરરયાણં,
નર્ો ઉવજ્ઝાયાણં, નર્ો લોએ સવ્વસાહણ
ૂ ,ં એસો
ુ ારો, સવ્વપાવપ્પણાસણો, ર્ંર્લાણં ચ
પંચ નમક્ક
સવ્વેવસિં, પઢ઼ર્ં હવઈ ર્ંર્લં

૨૮

પછી બે ઘડી અથવા અડતાલીસ (૪૮) વર્વનટ
સર્તા ભાવર્ાં ધર્મધ્યાન કરવ.ંુ

Ichchhaami khama-samano! Vandium Javanijjaae
Nisihiae, Matthaen Vandaami
26 Ichchhakaaren Sandisah Bhagvan! Sajjaay Karu?
‘Ichchham’
27 In standing posture, with hands folded, recite three
Navkar Mantra.
Namo Arihantanam, Namo Siddhanam, Namo
Ayariyanam, Namo Uvajjhayanam, Namo Loe
Savva-sahunam, Eso Pancha Namukkaro, Savva
Pava-ppanasano, Mangalanam Cha Savvesim,
Padhamam Havai Mangalam
28 Then devote forty-eight (48) minutes in devotional
worship remaining in an equanimous state.
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સવાલોના જવાબ
Answers to Questions
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Answers to Questions
Please email your Questions to:
jainism@oshwal.org
OR
Send a whats App message to
Shobha Harish Shah
ON
+44(07)958447298

