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શ્રી સરસ્વતી દેવી સ્તતુત   Shri Sarasvati Devi Stuti 

શ્રી શ્રતુદેવી સરસ્વતી ભર્વતી, હર્કો વર દેના,  Shri Shrutdevi Sarasvati Bhaghvati, Hamko Var 

Dena, 

જીવન કી બાાંસરુી ર્ેં દેવી, શ્રદ્ધા સ્વર ભર દેના,  Jivan Ki Bansuri Me Devi, Shraddha Svar Bhar Dena, 

સમ્યર્ જ્ઞાનકા દીપ જલાકર, ર્નકા તતર્ીર હટાના,  Samyag Gyan Ka Deep Jalaakar, Man Ka Timir 

Hataana, 

ના ભલેૂના ભટકે ર્ાતા, ઐસી રાહ બતાના.   Na Bhulena Na Bhatke Mata, Aiisi Raah Bataana. 

   

શ્રી સરસ્વતી દેવી ર્ાંત્ર   Shri Sarasvati Devi Mantra 

ૐ ઐમ ્નર્:    Om Aiim Namah! 
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 સ્તતુત  Stuti 

 દશમનાં દેવદેવસ્ય, દશમનાં પાપ નાશનમ,્   Darshanam Dev Devasya, Darshanam Paap Naashanam, 

 દશમનાં સ્વર્મ સોપાનાં, દશમનાં ર્ોક્ષ સાધનમ.્  Darshanam Svarg Sopaanam, Darshanam Moksha 

Saadhanam. 

    

 દયાતસિંધ ુદયાતસિંધ,ુ દયા કરજે દયા કરજે,  Daya Sindhu Daya Sindhu, Daya Karje Daya Karje, 

 ર્ને આ જ ાંજીરોર્ાાંથી, હવે જલદી છૂટો કરજે.  Mane Aa Zanziromaathi, Have Jaldi Chhuto Karje. 

 નથી આ તાપ સહવેાતો, ભભકૂી કર્મની જ્વાળા,  Nathi Aa Taap Sahevaato, Bhabhuki Karmani Jvaala, 

 વરસાવી પે્રર્ની ધારા, હ્રદયની આર્ બઝુવજે.  Varsaavi Premni Dhaara, Hradhayani Aag Bujaavje. 

    

 દાદા તારી મખુ મદુ્રાને, અતર્ય નજરે તનહાળી રહ્યો,  Dada Taari Mukh Mudraane, Amiya Najare Nihaali Rahyo, 

 તારા નયનોર્ાાંથી ઝરત ુાં, દદવ્ય તેજ હુાં ઝીલી રહ્યો.  Taara Nayanomaathi Zhartu, Divya Tej Hun Zhili Rahyo. 

 ક્ષણભર આ સાંસારની ર્ાયા, તારી ભક્તતર્ાાં ભલૂી 
ર્યો, 

 Skshanbhar Aa Sansaar Ni Maaya, Taari Bhakti Ma Bhuli 

Gayo, 

 તજુ મતૂતિર્ાાં ર્સ્ત બનીને, આત્મર્ક આનાંદ ર્ાણી 
રહ્યો. 

 Tuj Murtima Mast Banine, Aatmik Anand Maani Rahyo. 
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 ચૈમયવાંદન તવતધ તવતધના સતૂ્રપાઠ (પનુરાવતમન)  Chaityavandan Sutras (Revision) 
  સતૂ્ર રહસ્ય 

 
સતૂ્ર રહસ્ય 

૧ શ્રી પાંચાાંર્ 
પ્રણણપાત સતૂ્ર 

ઇચ્છાતર્ ખર્ાસર્ણો – ગરુુ 
ભર્વાંતોને થોભવાંદન 

1 Shri Panchaang 

Pranipaat Sutra 

Ichchaami Khamasamano –  

Thobh Vandan to Guru Bhagwants  

૨ શ્રી ઇદરયાવદહયાં 
સતૂ્ર 

જીવતવરાધના જાણતા અજાણતા 
થઈ હોય તેની ક્ષર્ાપના 
 

2 Shri 

Iriyavahiyam 

Sutra 

Repentance/forgiveness  for 

knowingly or unknowingly causing 

injury to living beings 

૩ શ્રી તસ્સ ઉત્તરી 
સતૂ્ર 

પાપોની તવશેષ આલોચના અને 
ક્ષર્ાપના - આમર્ાનુાં તવશેષ શોધન - 

આમર્શદુ્ધદ્ધ 

3 Shri Tassa Uttari 

Sutra 

Contemplation of and forgiveness 

for sins/wrong doings – 

purification / upliftment of the 

soul 

૪ શ્રી અન્નમથ સતૂ્ર કાઉસ્સગ્ર્ના સોળ આર્ારો (છૂટો) 
ની ર્ણના  

4 Shri  Annattha 

Sutra 

Description of the sixteen 

exemptions (permissible 

movements) of Kaussagga  

૫ શ્રી લોર્સ્સ સતૂ્ર ૨૪ તીથંકરોનાાં નાર્ અને ર્દહર્ા 
સાથે સ્તવના  

5 Shri Logassa 

Sutra 

Praising and appreciating the 

attributes of the 24 Tirthankaras 
with their names 

૬ શ્રી જ ાંદકિંણચ સતૂ્ર ત્રણે લોકર્ાાં રહલેાાં નાર્રૂપ તીથો 
અને ત્જનપ્રતતર્ાઓને વાંદન  

6 Shri Jankinchi 

Sutra 

Salutations to all named 
pilgrimage sites and Jina idols in 

the three worlds  
૭ શ્રી નમતુ્થણુ ં

સતૂ્ર 

અદરહાંત ભર્વાનનાાં જુદાાં જુદાાં 
પાાંત્રીસ તવશેષણો દ્રારા સ્તતુત  

7 Shri 

Namutthunam 

Sutra 

Praising of the thirty-five 

attributes of Arihantas 
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૮ શ્રી જાવાંતત 
ચેઈઆઈં સતૂ્ર 

ત્રણ લોકર્ાાં ણબરાજેલી ત્જન 
પ્રતતર્ાઓને/ચૈમયોને વાંદન 

8 Shri Jaavanti 

Cheiaim Sutra 

Obeisance to the images or idols 

of Jinas that exist in the three 

worlds 

૯ શ્રી પાંચાાંર્ 
પ્રણણપાત સતૂ્ર 

ઇચ્છાતર્ ખર્ાસર્ણો – ગરુુ 
ભર્વાંતોને થોભવાંદન 

9 Shri Panchaang 

Pranipaat Sutra 

Ichchaami Khamasamano –  

Thobh Vandan to Guru Bhagwants  

૧૦ શ્રી જાવાંત કે તવ 
સાહ ૂસતૂ્ર 

અઢી દ્વીપર્ાાં રહલે સાધ-ુ
સાધ્વીજીઓને વાંદન  

10 Shri Javant Kevi 
Saahu Sutra  

Obeisance to all the Sadhus-
Saadhvis in Addhi Dwip 

૧૧ શ્રી નર્ોહમત સતૂ્ર  પાંચ પરે્ષ્ઠીને નર્સ્કાર. આ સતૂ્ર 
ભાઈઓને બોલવાનો અતધકાર છે. 
(બહનેોએ નર્ો અદરહાંતાણાં બોલવુાં). 

11 Shri Namorhat 

Sutra 

Respect to the five supreme 

beings. Only men have the right 

to recite this Sutra. (Women 

recite Namo Arihantanam). 

૧૨ શ્રી ઉવસગ્ર્હરાં 
સ્તોત્ર 

શ્રી પાર્શ્મનાથ ભર્વાનની સ્તતૂત – 
ઉપસર્ો અને તવઘ્નો ટાળવાની 
ર્ાાંર્ણી 

12 Shri 

Uvassaggaharam 

Stotra 

Stavana of Shri Parshvanath 

Prabhu – request to be free from 

sorrows and difficulties  

૧૩ શ્રી જયવીયરાય 
સતૂ્ર 

પરર્ામર્ાની સ્તવના સાથે તેર 
પ્રકારની પ્રાથમના 

13 Shri Jayviyaraay 

Sutra  

Stavna of Parmatma with 

recitation of thirteen prayers  

૧૪ શ્રી અદરહાંત 
ચેઈયાણાં સતૂ્ર 

અદરહાંત ભર્વાનને વાંદનાદદ અથે 
કાઉસ્સગ્ર્ર્ાાં રહવે ુાં 

14 Shri Arihant 

Cheiaim Sutra  

Undertaking to remain in       

Kaussagga for the sake of     

obeisance, worship and reverence 

૧૫ શ્રી અન્નમથ સતૂ્ર કાઉસ્સગ્ર્ના સોળ આર્ારો (છૂટો) 
ની ર્ણના  

15 Shri  Annattha 

Sutra 

Description of the sixteen exemptions 

(permissible movements) of 

Kaussagga  
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૧૬ શ્રી નવકાર ર્ાંત્ર પાંચ પરે્ષ્ઠીને નર્સ્કાર 
ત્જનશાસનનો સાર – ઉમકૃષ્ટ 
ર્હાર્ાંર્લરૂપ 

16 Shri Navkar 

Mantra 

Namaskar (obeisance) to the five 

Parmeshti. The essence of Jainism –     
the most auspicious  

૧૭ શ્રી નર્ોહમત સતૂ્ર  પાંચ પરે્ષ્ષ્ઠને નર્સ્કાર. પરૂૂષોએ 
નર્ોહત્મ બોલવુાં. (બહનેોએ નર્ો 
અદરહાંતાણાં બોલવુાં). 

17 Shri Namorhat 

Sutra 
Respect to the five supreme beings. 

Men recite the Namorhat Sutra     

(Women recite Namo Arihantanam). 

૧૮ શ્રી પાંચાાંર્ 
પ્રણણપાત સતૂ્ર 

ઇચ્છાતર્ ખર્ાસર્ણો – ગરુુ 
ભર્વાંતોને થોભવાંદન 

18 Shri Panchaang 

Pranipaat Sutra 

Ichchaami Khamasamano –        

Thobh Vandan to Guru Bhagwants  
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 ચૈમયવાંદન તવતધ  Chaityavandan Vidhi 

 ચૈત્યવદંનનો અર્થ - ચૈત્યવદંનમ  ંપ્રભનુ  ગણુોની 
વદંન  કરવ મ  ંઆવે છે. ચૈત્યવદંન એ ભ વપજૂા છે 
અને આપણ  શભુ ભ વોની વદૃ્ધિ ર્ત  ંપરમ ત્મ  સ ર્ેનો 
સબંધં જોડ ય છે અને આપણી દરેક આધધવ્ય ધધ ઉપ ધધ 
દૂર ર્ ય છે. 

 In Chaityavandan we praise the Parmatma. 

Chaityavandan is a Bhaav Puja and by attaching 

ourselves to Parmatma, we can achieve a higher 

sense of love and affection for Him, and all our 

worries and fears are alleviated. 

 

૧ ત્રીજી તનસીદહ 1 Third Nisiihi 

 દેરાસરર્ાાં ચૈમયવાંદનની શરૂઆત પહલેાાં ત્રીજી તનસીદહ 
બોલવી.  
 
 

 Recite the third Nisiihi prior to commencing the 
Chaityavandan in the Derasar.  
 

૨ ત્રીજો પ્રણાર્ 
 

2 Third Pranam 

 સૌ પ્રથર્ ત્રણ વાર જર્ીનને પ ૂાંજી (પ્રર્ાર્જના તત્રક) પ્રણાર્ 
તત્રકનો છેલ્લો પાંચાાંર્ પ્રણણપાત પ્રણાર્ કરવો (ખર્ાસર્ણ 
દેવુાં).  

 First, clean the ground thrice (Pramaarjna Trik), 

and perform Panchaang Pranipaat Pranam, the 

third pranam of the Pranam Trik (Khamasaman 

Sutra) 

 ૩ એક ખર્ાસર્ણ દઈને શ્રી ઇદરયાવહીયાં સતૂ્ર, શ્રી તસ્સ ઉત્તરી 
સતૂ્ર, શ્રી અન્નથ સતૂ્ર તથા શ્રી  લોર્સ્સ  સતૂ્ર  (પ્રર્ટ 
લોર્સ્સ – ‘ચાંદેસ ુતનમ્ર્લયરા’ સધુી અથવા ચાર નવકાર)નો 
કાઉસ્સગ્ર્ કરવો. 

3 Offer one Khamasaman and in standing posture, 

recite Shri Iriyavahiyam Sutra,  Shri Tassa Uttari 

Sutra, Shri Annatha Sutra and perform 

Kaussagga of Shri Logassa Sutra (up to 

Chandesu Nimmmalayara) or four Navkar. 

 ૪ કાઉસ્સગ્ર્ પારીને નર્ો અદરહાંતાણાં કહીને પ્રર્ટ લોર્સ્સ 
બોલવો. 

4 Then recite Namo Arihantanam and recite Pragat 

Logassa (complete Logassa) Sutra. 
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 ચૈમયવાંદનનો પ્રારાંભ  Commencement of Chaityavandan 

૫ ત્રણ ખર્ાસર્ણ દેવાાં. ખર્ાસર્ણ આપ્યા બાદ વીરાસને એટલે 
જર્ણો ઢીંચણ નીચે રાખી, ડાબો ઢીંચણ ઊંભો રાખી બેસવુાં. 
હાથની મદુ્રા યોર્મદુ્રા રાખવી અને આદેશ ર્ાાંર્વો.  ઇચ્છાકારેણ 
સાંદદસહ ભર્વન!્ ચૈમયવાંદન કરુાં? ‘ઇચ્છાં’ 

5 Offer three Khamasaman. After offering three 

Khamasamanas, sit in Viraasan – the left knee 
up and the right knee down. Both hands folded in 

Yogmudra, seek permission to perform 

Chaityavandan. Ichchhakarana Sandisaha 
Bhagwan! Chaityavandan Karun? ‘Ichham’ 

 ૬ ચૈત્યવદંન કરવ ની આજ્ઞ  મ ગંી, આદ્યસ્તધુત-સકલ 
કુશલવલ્લી બોલી ચૈત્યવદંન શરૂ કરવુ.ં 

6 After seeking permission to perform 

Chaityavandan,  recite Adhyastuti - Sakal 

Kushalavalli and commence the Chaityavandan. 

૭ ત્ય રબ દ ચૈત્યવદંન કહવે ુ.ં કોઈ પણ ભગવ નનુ ંચૈત્યવદંન 
કહી શક ય. 

7 Then recite a Chaityavandan,  Chaityavandan of 

any other Bhagwan can be recited. 

૮ મયાર પછી યોર્મદુ્રાર્ાાં શ્રી જ ાંદકિંણચ, શ્રી નર્મથણુાં અને 
મતુતાશકુ્તત મદુ્રાર્ાાં શ્રી જાવાંતત ચેઈઆઈં સતૂ્રો કહી અને એક 
ખર્ાસર્ણ દેવુાં. 

8 Then in Yogmudra, recite Shri Jankinchi, Shri 

Namutthunam, Shri Javanti Cheiaim Sutras and 

then offer one Khamasana. 

 જાવતં કેધવ સ હ’ૂ કહી શ્રી નમોહથત ્કહવે ુ.ં બહનેોએ નમો 
અરરહતં ણ ંબોલવુ ં(‘નમોહથત’્ ન બોલવુ)ં. 
 

9 Recite Shri Namorhat after Javant Kevi Saahu 

Sutra. Women recite Namo Arihantanam (not 

‘Namorhat’) 

 પછી સ્તવન કહવે ુાં અને/અથવા ન આવડે તો શ્રી 
ઉવસગ્ર્હરાં સ્તોત્ર કહવે ુાં. 

10 Then recite a Stavan and/or  Shri 

Uvassaggaharam Stotra. 



10                                                                                                                OAUK ONLINE JAIN PATHSHALA TERM 3 – CLASS 7 – 23.08.2021 

 

૧૧ મયારબાદ મતુતાશકુ્તતમદુ્રાર્ાાં (બે હાથ ર્સ્તકે ધરી)  શ્રી જય 
વીયરાય સતૂ્ર, ‘આભવર્ખાંડા’ સધુી બોલવુાં. પછી બે હાથ 
નીચે કરી બાકીનુાં સતુ્ર યોર્મદુ્રાર્ાાં બોલવુાં. 

11 Then in Muktashukti Mudra (raise your folded 

hands to your forehead) and say  Shri Jay 

Viyaraay Sutra till ‘Abhavmakhanda’ (end of the 

second verse). Then lower hands but still folded, 

recite the rest of the sutra in Yog Mudra 

૧૨ પછી ઊભ  ર્ઈ  શ્રી અરરહતં ચેઈઆણ ં સતૂ્ર અને  શ્રી 
અન્નત્ર્ સતૂ્ર બોલી જજનમદુ્ર મ  ંએક નવક રનો ક ઉસ્સગ્ગ 
કરવો. 
 

12 Then stand up and recite  Shri Arihant Cheianam 

Sutra and Shri Annattha Sutra followed by one 

Navkar Mantra in Jin Mudra. 

૧૩ ક ઉસ્સગ્ગ પ ળી ‘નમો અરરહતં ણ’ં બોલવુ.ં પછી બે હ ર્ 
જોડી પ રીને પરૂૂષોએ  શ્રી નમોહત્થ બોલવુ.ં (બહનેોએ નમો 
અરરહતં ણ ંબોલવુ)ં. ત્ય ર પછી એક ર્ોય કહવેી અને છેલ્લે 
એક ખમ સમણ દેવુ.ં પચ્ચક્ખ ણ લેવુ ંહોય તો લઈ શક ય. 
 

13 Say Namo Arihantanam at end of Kaussagga. 

Then with hands folded men should recite the 

Shri Namorhat Sutra (Women recite Namo 

Arihantanam). This is followed by saying any 

Thoy and finally offer one Khamasaman. A 

Pachhakhan can be observed if one wishes. 

 

૧૪ ચવૈત્યવદંનની ધવધધ કરત  જે અધવધધ ર્ઈ હોય તો પ્રભ ુ
પ સે ક્ષમ  મ ગંવી. 

14 Seek forgiveness from Prabhuji for any errors 

committed whilst performing Chaityavandan. 
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 ચૈમયવાંદન તવતધ  Chaityavandan Vidhi 

૧ શ્રી ખર્ાસર્ણ (પાંચાાંર્ પ્રણણપાત) સતૂ્ર 
 

1 Shri Khamasaman Sutra (Panchaang Pranipaat 
   Sutra)  ઇચ્છાતર્ ખર્ાસર્ણો! 

 
 Ichchhaami khama-samano!  

 વાંદદઉં જાવણણજ્જજાએ તનસીદહઆએ  Vandium Javanijjaae Nisihiae 

 ર્મથએણ વાંદાતર્  Matthaen Vandaami 

 ભાવાથમ: આ સતૂ્રર્ાાં દેવગરુૂને વાંદન થાય છે. દેવ એટલે 
ત્જનેસ્વર ભર્વાન. ગરૂૂ એટલે પાંચ ર્હાવતમધારી ર્હારાજ 
સાહબે. 

 Significance: Vandan (obeisance) to Dev and Guru. Dev 

means Jineshjvar Bhagwan and Guru means an 
observer of the 5 Main Vows. 

૨ શ્રી ઇદરયાવદહયાં સતૂ્ર   2 Shri Iriyavahiyam Sutra 

 ઇચ્છાકારેણ સાંદદસહ ભર્વન! ઇદરયાવદહયાં  Ichchhakaarena Sandisaha Bhagavan! Iriyaavahiyam   

 પદડક્કર્ાતર્? ઇચ્છાં, ઇચ્છાતર્ પદડક્કતર્ઉં               (૧)  Padikkamaami? Ichchham, Ichchhaami Padikkamium  (1)                            

 ઇદરયાવદહયાએ તવરાહણાએ                           (૨)  Iriyavahiyaae, Viraahanaae                                    (2) 

 ર્ર્ણાર્ર્ણે                                          (૩)    
(૩) 

 Gamanagamane                                                  (૩) 

 પાણ-ક્કર્ણે, બીઅ-ક્કર્ણે, હદરય-ક્કર્ણે  Paana-kkamane, Biya-kkamane, Hariya-kkamane  
 ઓસા-ઉતત્તિંર્, પણર્-દર્-ર્ટ્ટી-ર્ક્કડા  Osa Uutting, Panagadaga-matti-makkada 

 સાંતાણા સાંકર્ણે                                       (૪)      
(૪) 

 Santaana Sankamane                                              (4) 

 જે રે્ જીવા તવરાદહયા                                 (૫)     
(૫) 

 Je Me Jiva Viraahiya                                                 (5)                                                    

 એણર્િંદદયા, બેઈંદદયા, તેઈંદદયા, ચઉદરિંદદયા, પાંણચિંદદયા    
(૬)                     

 Egindiya, Beindiya, Teindiya, Chaurindiya Panchindiya 

(6)                                 

                                                                                                
 અણભહયા, વતત્તયા, લેતસયા, સાંઘાઈઆ, સાંઘટ્ટટ્ટયા      (૬)  Abhihaya, Vattiya, Lesiya, Sanghaaiya, Sanghaattiya (6) 

 પદરયાતવયા, દકલાતર્યા, ઉદ્દતવયા, ઠાણાઓ ઠાણાં સાંકાતર્યા  Pariyaaviya, Kilaamiya, Uddaviya, Thaanao Thaanam, 

Sankaamiya 

 જીતવયાઓ વવરોતવયા,  Jiviyaao Vavaroviya  
 તસ્સ તર્ચ્છાતર્ દુક્કડાં                                  (૭) 

(૨)   (૭) 
 Tassa Michchhaami Dukkadam                                (7)                            

(7) 
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 ભાવાથમ: આ સતૂ્રર્ાાં અમયાર સધુી કરેલાાં પાપો અને ત્જવ 
દહિંસાની ર્ાફી ર્ાાંર્વાર્ાાં આવે છે. 

 Significance: Asking for forgiveness for causing injury to 

all living beings while moving around. 

૩ શ્રી તસ્સ ઉત્તરી સતૂ્ર   3 Shri Tassa Uttari Sutra 

 તસ્સ ઉત્તરી કરણેણાં  Tassa Uttarikaranenam 

 પાયચ્ચ્છત્તકરણેણાં, તવસોદહકરણેણાં  Paayachchhittakaranenam, Visohikaranenam 

 તવસલ્લીકરણેણાં  Visallikaranenam 

 પાવાણાં કમ્ર્ાણાં, તનગ્ઘાયણઠ્ઠાએ  Paavanam Kammaanam, Niggdhaayanathaaye 

 ઠાતર્ કાઉસ્સગ્ર્ાં                                           
(૧) 

 Thaami Kaussaggam                                              (1)                                  
(1)  ભાવાથમ: શ્રી તસ્સ ઉત્તરી સતૂ્ર બોલવાથી પાપોની તવષેશ 

શદુ્ધદ્ધ થાય છે.  
 

 Significance: Further sins are destroyed by reciting Shri 

Tassa Uttari Sutra.  

૪ શ્રી અન્નમથ ઊસતસએણાં સતૂ્ર 4  Shri Annattha Oosasienam Sutra 

 અન્નમથ ઊસતસએણાં, નીસતસએણાં, ખાતસએણાં  Annattha Oosasienam, Nisasienam, Khaasienam, 

 છીએણાં, જ ાંભાઈએણાં, ઉડ્ડુએણાં, વાય-તનસગ્રે્ણાં  Chhienam, Jambhaaienam, Udduenam Vaayanisaggenam 

 ભર્લીએ, તપત્તમચુ્છાએ                                  
(૧) 

 Bhamalie, Pittamuchchhaae                                        (1)                            

 સહુુરે્દહિં અંર્સાંચાલેદહિં  Suhumehim Angasanchaalehim 

 સહુુરે્દહિં ખેલસાંચાલેદહિં  Suhumehim Khelsanchaalehim 

 સહુુરે્દહિં દદટ્ટિસાંચાલેદહિં,                                    
(૨) 

 Suhumehim Ditthisanchaalehim                                 (2)                           

 એવર્ાઈએદહિં આર્ારેદહિં, અભગ્ર્ો અતવરાદહઓ  Evamaaiehim Aagaarehim, Abhaggo Aviraahio 

 હુજ્જજ ર્ેં કાઉસ્સગ્ર્ો                                      
(૩) 

 Hujja Me Kaussaggo                                              (3)                                      

 જાવ અદરહાંતાણાં ભર્વાંતાણાં  Jav Arihantaanam Bhagvantaanam 

 નમકુ્કારેણાં, ન પારેતર્                                    
(૪) 

 Namukkaarenam, Na Paaremi                                (4)                            

 તાવ કાયાં, ઠાણેણાં, ર્ોણેણાં  Taav Kaayam, Thaanenam, Monenam 

 ઝાણેણાં, અપ્પાણાં વોતસરાતર્                              
(૫) 

 Jhaanenam, Appaanam Vosiraami                          (5) 
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 ભાવાથમ: આ સતૂ્રર્ાાં કાઉસ્સર્ના સોળ આર્ારોનુાં વણમન 
તથા કેર્ ઊભા રહવે ુાં તે બતાવેલ છે.  

 Significance: This Sutra describes the sixteen exceptions 

(Agars) of Kaussagga as well specifies the standing 

postures. 

 પછી એક લોર્સ્સ (ચાંદેસ ુતનમ્ર્લયરા સધુી) અથવા ન 
આવડે તો ચાર નવકારનો કાઉસ્સગ્ર્ કરવો.  

 Then perform Kaussagga by reciting one Logassa (up to 

Chandesu Nimalaraya) or four Navkar Mantra. 

૫ શ્રી લોર્સ્સ સતૂ્ર  5 Shri Logassa Sutra 

 લોર્સ્સ ઉજ્જજોઅર્રે  Logassa Ujjoagare, 

 ધમ્ર્ તતમથ યરે ત્જણે  Dhamma-tittha-yare Jine, 

 અદરહાંતે દકત્તઈસ્સાં  Arihante Kittaissam, 

 ચઉવીસાં તપ કેવલી                                 (૧)  Chauvisampi Kevali                                        (1)                
(1)  ઉસભ ર્ત્જઅં ચ વાંદે  Usabha-Majiam Cha Vande, 

 સાંભવ ર્ણભણાંદણાં ચ સરુ્ઈં ચ  Sambhava Mabhinandanam Cha Sumaim Cha, 

 પઉર્પ્પહાં સપુાસાં  Paumappaham Supaasam, 

 ત્જણાં ચ ચાંદ-પ્પહાં વાંદે                              (૨)  Jinam Cha Chanda-ppaham Vande                    (2)             
(2)  સતુવદહિં ચ પપુ્ફદાંતાં  Suvihim Cha Puphadantam 

 તસયલ તસજ્જજ ાંસ વાસપુજુ્જજ ાં ચ  Siala Sijjansa Vasupujjam Cha 

 તવર્લ-ર્ણાંતાં ચ ત્જણાં  Vimala-manantam Cha Jinam, 

 ધમ્ર્ાં સાંતતિં ચ વાંદાતર્                                (૩)  Dhammam Santim Cha Vandaami                      (3)         

(3)  કુાંથ ુાં અરાં ચ ર્ચ્લ્લિં  Kunthum Aram Cha Mallim 

 વાંદે મણુણસવુ્વયાં નતર્ત્જણાં ચ  Vande Muni-suvvayam Nami-Jinam Cha 

 વાંદાતર્ દરિ-નેતર્િં  Vandaami Ritthanemim 

 પાસાં તહ વદ્ધર્ાણાં ચ                                    
(૪) 

 Paasam Taha Vaddhamanam Cha                      (4)            

(4)  એવાંર્ ર્એ અણભથઆુ,   Evam Mae Abhithua 
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 તવહુયરયર્લા  Vihuya-raya-mala 

 પહીણ-જર-ર્રણા  Pahina-jara-marana 

 ચઉ-વીસાં તપ ત્જણ-વરા  Chau-visam Pi Jinavara 

 તતમથયરા રે્ પસીયાંત ુ                                  
(૫) 

 Titthayara Me Pasiyantu                                    (5)                 

(5)                                                                                                            દકતત્તય વાંદદય ર્દહયા  Kittiya Vandiya Mahiya 

 જે એ લોર્સ્સ ઉત્તર્ા તસદ્ધા  Je Ee Logassa Uttama Siddha 

 આરુગ્ર્ બોદહલાભાં  Aarugga Bohilabham 

 સર્ાદહ વરમતુ્તર્ાં દદિંત ુ                                  
(૬) 

 Samaahi Varamuttamam Dintu                          (6)             

(6)  ચાંદેસ ુતનમ્ર્લયરા  Chandesu Nimmalayara 

 આઈચ્ચેસ ુઅદહયાં પયાસયરા  Aichchesu Ahiyam Payaasayara 

 સાર્રવર ર્ાંભીરા  Saagarvar Gambhira 

 તસદ્ધા તસદ્ધદ્ધિં ર્ર્ દદસાંત ુ                                 
(૭) 

 Siddha Siddhim Mam Disantu                             (7)        

(7)  ભાવાથમ: આ સતૂ્રર્ાાં ચોવીસ તીથંકરોની નાર્પવૂમક સ્તતુત 
કરવાર્ાાં આવે છે. 

 Significance: This Sutra is meant to offer obeisance top 

all the 24 Tirthankaras and adore their attributes.  

 કાઉસ્સગ્ર્ પારીને નર્ો અદરહાંતાણાં કહીને પ્રર્ટ 
લોર્સ્સ બોલવો. 

 Then recite ‘Namo Arihantanam’ and recite Pragat 

Logassa (complete Logassa). 

૬ ત્રણ ખર્ાસર્ણ દેવાાં. 6 Offer three Khamasaman 

 ઇચ્છાતર્ ખર્ાસર્ણો! વાંદદઉં જાવણણજ્જજાએ 
તનસીદહઆએ, ર્મથએણ વાંદાતર્ 

 Ichchhami khama-samano!  

Vandium Javanijjae Nisihiae 

Matthaen Vandaami 
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 ખર્ાસર્ણ આપ્યા બાદ વીરાસને એટલે જર્ણો ઢીંચણ 
નીચે રાખી, ડાબો ઢીંચણ ઊંભો રાખી બેસવુાં. હાથની મદુ્રા 
યોર્મદુ્રા રાખવી અને આદેશ ર્ાાંર્વો. 

 After offering three Khamasamanas, sit in Viraasan – the 

left knee up and the right knee down. Both hands folded 

in Yogmudra, seek permission to perform Chaityavandan.  

 ઇચ્છાકારેણ સાંદદસહ ભર્વન!્ ચૈમયવાંદન કરુાં? ‘ઇચ્છાં’  ‘Ichchhakarana Sandisaha Bhagwan! Chaityavandan 
Karun?’ 

 ચૈત્યવદંન કરવ ની આજ્ઞ  મ ગંી, આદ્યસ્તધુત-સકલ 
કુશલવલ્લી બોલી ચૈત્યવદંન શરૂ કરવુ.ં 

 After seeking permission to perform Chaityavandan,  
recite the Adhyastuti - Sakal Kushalavalli and commence 
the Chaityavandan. 

૭ આદ્યસ્તતુત - સકલ કુશલવલ્લી 7 Aadhyastuti - Sakal Kushalavalli 

 સકલ કુશલવલ્લી, પષુ્કરાવતમરે્ઘો,  Sakal Kushalavalli, Pushkaraavartamegho, 

 દુદરતતતતર્રભાન,ુ કલ્પવકૃ્ષોપર્ાન:  Durittimirbhaanu, Kalpavrukshopamaanah, 

 ભવજલતનતધ પોત: સવમ સાંપતત હતે:ુ  Bhavajalanidhi Potah, Sarva Sampattihetuhu, 

 સ ભવત ુસતતાં વ: શે્રયસે શાાંતતનાથ:   Sa Bhavatu Satatam Vah, Shreyase Shantinathaha, 

 શે્રયસે પાર્શ્મનાથ:  Shreyase Parshvsnathaha. 

 ભાવાથમ: આ સતૂ્ર દ્વારા શ્રી શાાંતતનાથ ભર્વાનને તથા 
પાર્શ્મનાથ ભર્વાનને સખુ પ્રાચ્પ્ત ર્ાટે, ર્નની અજ્ઞાનતા 
દૂર કરવા અને ર્નોકાર્ના પરૂી કરવા અને સાંસારરૂપી 
સમદુ્રર્ાાંથી બહાર લાવીને આમર્ાને પરર્પદની પ્રાચ્પ્ત 
ર્ાટે પ્રાથમના કરવાર્ાાં આવે છે. 

 Significance: We pray to Parmatma Shri Shantinath 
Bhagwan and Shri Parshwanath Bhagwan to bestow upon 
happinness, remove darkness of the mind and fulfil all 
our wishes and take us out of this worldly ocean and lift 
towards the salvation of our soul. 

 ત્ય રબ દ નીચેનુ ંચૈત્યવદંન કહવે ુ.ં અર્વ  બીજા કોઈ 
પણ ભગવ નનુ ંચૈત્યવદંન કહી શક ય. 

 Then recite the following Chaityavandan, or any a 
Chaityavandan of any other Bhagwan. 
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૮ શ્રી ર્હાવીર સ્વાર્ીનુાં ચૈમયવાંદન 8 Shri Mahavir Swami Chaityavandan 

 તસદ્ધારથ સતુ વાંદીએ, ત્રીશલાનો જાયો,  Siddharath Sut Vandiye, Trishla no Jaayo, 

 ક્ષતત્રયકુાંડર્ાાં અવતયો, સરુ નરપતત ર્ાયો.  Kshatriyakund Maa Avtariyo, Sur Narpati Gaayo. 

 મરૃ્પતત લાંછન પાઉલે, સાત હાથની કાય,  Mrugpati Lanchan Paau Le, Saat Haath Ni Kaay, 

 બહોંતેર વરસનુાં આયખુાં, વીર ત્જનેર્શ્ર રાય.  Bahonter Varsh Nu Aaykhu, Vir Jineshwar Raai. 

 ણખર્ાતવજય ત્જનરાજના એ, ઉત્તર્ ગણુ અવદાત,  Khimaavijay Jinraayna Ae, Uttam Gun Avadaat, 

 સાત બોલથી વણમવ્યા, પદ્મતવજય તવખ્યાત.  Saat Bol Thi Varanviya, Padmavijay Vikhyaat. 

 મયાર પછી યોર્મદુ્રાર્ાાં શ્રી જ ાંદકિંણચ, શ્રી નર્મથણુાં, શ્રી 
જાવાંતત ચેઈઆઈં સતૂ્રો કહી અને એક ખર્ાસર્ણ દેવુાં. 

 Then in Yogmudra, recite Shri Jankinchi, Shri 
Namutthunam, Shri Javanti Cheiaim Sutras and then offer 
one Khamasana. 

૯ શ્રી જ ાંદકિંણચ સતૂ્ર 9 Shri Jankinchi Sutra 

 જ ાં દકિંણચ નાર્ તતમથાં, સગ્રે્ પાયાણલ ર્ાણસેુ લોએ,  Jan Kinchi Naam Tittham, Sagge Payaali Manuse Loe, 

 જાઈં ત્જણ ણબમ્બાઈં, તાઈં સવ્વાઈં વાંદાતર્  Jaaim Jin Bimbaim, Taiim Savvaim Vandaami 

 ભાવાથમ: ત્રણ લોક (સ્વર્મર્ાાં, નરકર્ાાં, ર્નષુ્યલોક)ના 
તીથો તેર્જ પ્રભ ુપ્રતતર્ાઓને વાંદન કરવાનુાં આ સતૂ્ર છે. 

 Significance: To pay respect to all the places of 
pilgrimage and the idols of Jinas in the three Worlds 
(heavenly world, lower world and world of human 
habitation). 

૧૦ શ્રી નમમુથણુાં સતૂ્ર – શ્રી સક્રસ્તવ સતૂ્ર  10 Shri Namutthunam Sutra – Shri Sakrastav Sutra 

 નમમુથણુાં અદરહાંતાણાં ભર્વાંતાણાં,                      (૧)  Namutthunam Arihantaanam Bhagavantaanam    (1)         

 આઈર્રાણાં, તતમથયરાણાં, સયાં-સાંબદુ્ધાણાં.               (૨)  Aigaraanam Titthayaraanam, Sayam-sambuddhaanam.  

                                                                         (2)                                                          
 પદુરસતુ્તર્ાણાં, પદુરસ સીહાણાં, પદુરસ વરપુાંડરીયાણાં,      

પદુરસ-વરર્ાંધહમથીણાં.                                 (૩)                                 
 Purisuttamaanam, Purisasihaanam, Purisa-vara-

pundariaanam, Purisa-vargandhahatthinam.          (3)                                       

 લોગતુ્તર્ાણાં, લોર્નાહાણાં, લોર્દહયાણાં લોર્પઈવાણાં, 
લોર્પજ્જજોઅર્રાણાં.                                   (૪)                              

 Loguttamaanam, Loganahaanam, Logahiaanam 

Logapaivaanam, Logapajjoagaraanam.                   (4)                                       
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 અભય દયાણાં, ચતખદુયાણાં, ર્ગ્ર્દયાણાં, સરણદયાણાં, 
બોદહદયાણાં.                                           (૫)                       

 Abhaydayaanam Chakkhudayaanam, Maggadayanam, 

Sarandayaanam, Bohidayaanam. 

                                                                       (5)                                                              
 ધમ્ર્દયાણાં, ધમ્ર્દેસયાણાં, ધમ્ર્નાયર્ાણાં, ધમ્ર્સારહીણાં, 

ધમ્ર્વર ચાઉરાંત ચક્કવટ્ટીણાં,                          (૬)        
 Dhammadayaanam Dhammadesayaanam, 

Dhammanaayagaanam, Dhammasaarahinam, 

Dhammavar Chaurantachakkavattinam,             (6)                                    
 અપ્પદડહય-વર-નાણ-દાંસણધરાણાં, તવઅટ્ટછઉર્ાણાં,     (૭)    Appadihaya-varanaana-dansandharaanam,                   

Viyattachhaumaanam                                        (7)                                           
ત્જણાણાં, જાવયાણાં, તતન્નાણાં, તારયાણાં, બદુ્ધાણાં બોહયાણાં, 
મતુ્તાણાં ર્ોઅર્ાણાં.                                     (૮)             

 Jinaanam, Javayaanam, Tinnaanam Taaryanam, 

Buddhaanam Bohayaanam, Muttaanam Moagaanam.  

                                                                       (8)                                                                                 
 સવ્વન્નણૂાં, સવ્વદદરસીણાં, તસવ-ર્યલ-ર્રુઅ-ર્ણાંત-

ર્કખય-ર્વ્વાબાહ-ર્પણુરાતવતત્ત, તસદ્ધદ્ધર્ઈ-નાર્ધેયાં ઠાણાં 
સાંપત્તાણાં, 
નર્ો ત્જણાણાં, ત્જઅ ભયાણાં.                           (૯)   

 Savvannunam, Savvadarisinam, 

Siva-mayala-marua-mananta-makkhaya- mavvabaha-

Mapunaraaviti, Siddhigai-namadheyam Thaanam 

Sampattanam, Namo Jinaanam, bhayaanam.                                                     
(9)  

                           જે અ અઈયા તસદ્ધા, જે અ ભતવસ્સાંતતણાર્એકાલે, સાંપઈ 
અ વટ્ટર્ાણા, સવ્વે તતતવહણે વાંદાતર્.                 (૧૦)      

 

 Je A Aiya Siddha, Je A Bhavissantinaagae Kaale, 

Sampai A Vattamaana, Savve Tivihen Vandaami.   (10)                                                                                                    
                                                                       

 ભાવાથમ: આ સતૂ્રર્ાાં અદરહાંત પરર્ામર્ાની (૩૩) 
તવશેષણોની સ્તવના કરવાર્ાાં આવી છે. 
 

 Significance: In this sutra the 33 virtues of Arihant 

Parmaatma are praised. 

૧૧ શ્રી જાવધંત ચેઈઆઈં સતૂ્ર 
 

 11 Shri Javanti Cheiam Sutra 
  જાવાંતત ચેઈઆઈં, ઉડ્ઢ ેઅ અહ ેઅ તતદરઅલોએ અ,  Jaavanti Cheiaim, Uddhe A Ahe A Trailor A,                                                   

 સવ્વાઈં તાઈં વાંદે, ઈહ સાંતો તમથ સાંતાઈં.             (૧)  Savvaaim Taaim Vande, Iha Santo Tattha Santaaim.   

                                                                        (1)         
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 ભાવાથમ: ત્રણ લોકર્ાાં રહલેાાં ત્જનાલયર્ાાં ણબરાજેલી ત્જન 
પ્રતતર્ાઓને વાંદના કરુાં છાં. 

 Significance: I bow to all the idols of the Lord that exist 

in the Jain temples of ‘Tran Lok’ - the upper, middle and 

lower worlds. 

૧૨ શ્રી ખર્ાસર્ણ (પાંચાાંર્ પ્રણણપાત) સતૂ્ર 
 

12 Shri Khamasaman Sutra (Panchaang Pranipaat Sutra) 

 ઇચ્છાતર્ ખર્ાસર્ણો! 
 

 Ichchhaami khama-samano!  

 વાંદદઉં જાવણણજ્જજાએ તનસીદહઆએ  Vandium Javanijjaae Nisihiae 

 ર્મથએણ વાંદાતર્  Matthaen Vandaami 

૧૩ શ્રી જાવતં કેધવ સ હ ૂસતૂ્ર 
 

 13 Shri Javant Kevi Sahu Sutra 
  જાવતં કેધવ સ હ,ૂ ભરહરેવય મહ ધવદેહ ેઅ, 

 
 Jaavant Kevi Saahu, Bharaheravaya-mahavidehe-A, 

 સવ્વેતસિં તેતસિં પણઓ, તતતવહણે તતદાંડ - તવરયાણાં.     (૧)                                  Savvesim Tesim Panao, Tivihena Tidand-viryaanam.  

                                                                       (1) 

  ભાવાથમ: અઢી દ્વીપર્ાાં (લોકર્ાાં) રહલેા પાંચર્હાવ્રતધારી 
દરેક સાધ-ુસાધ્વીજી ભર્વાંતોને વાંદના કરુાં છાં. 

 Significance: I bow down to all the Sadhus-Sadhvis 

found in ‘Addhi Dwip’ (Bharata, Airavata and Mahavideha 

Kshetras). 

 શ્રી જાવતં કેધવ સ હ ૂસતૂ્ર કહી પછી શ્રી નમોહથત ્કહવે ુ.ં 
બહનેોએ ‘નમો અરરહતં ણ’ં બોલવુ ં(‘નમોહથત’્ ન બોલવુ)ં. 
 

 Recite Shri  Namorhat after Shri Javant Kevi Saahu 
Sutra. Women recite ‘Namo Arihantanam’ (not 
‘Namorhat’) 

૧૪ શ્રી ‘નર્ોહમત’્ સતૂ્ર  14 Shri Namorhat Sutra 

 નમો-હથત ્ધસિ ચ યોપ ધ્ય યસવથસ ધભુ્ય:   Namorhat-siddha-charyo-padhyaya-Sarva-sadhubhyah 

 ભાવાથમ: અદરહાંત ભર્વાન, તસદ્ધ ભર્વાન, આચાયમ 
ર્હારાજ, ઉપાદ્યાય અર્હારાજ, સવમ સાધ ુઅને સાધ્વીજીને 
ર્ારા નર્સ્કાર હો.  

 Significance: I bow down to Arihant Bhagwan, Siddha 

Bhagwan, Achaarya Maharaj, Upadhayaya Maharaj and 

All Saadhu and Saadhvijis. 
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 પછી સ્તવન કહવે ુાં અથવા ન આવડ ેતો શ્રી 
ઉવસગ્ર્હરાં સ્તોત્ર કહવે ુાં. 

 Then recite a Stavan and/or Shri                              
Uvassaggaharam Stotra. 

૧૫ શ્રી ર્હાવીર સ્વાર્ી ભર્વાનનુાં સ્તવન 

 
 15 Shri Mahavir Swami Bhagwan Stavan 

 દદન દુ:ખીયાનો ત ુાં છે બેલી, તુાં છે તારણહાર,  Din Dukhiyaano Tu Chhe Beli, Tu Chhe Taaranhaar, 

 તારા ર્દહર્ાનો નહીં પાર, (૨)  Taara Mahimaano Nahi Paar, (2) 

 રાજપાટને વૈભવ છોડી, છોડી દીધો સાંસાર,  Raajpaat Ne Vaibhav Chhodi, Chhodi Didho Sansaar, 

 તારા ર્દહર્ાનો નહીં પાર..... (૨) દદન દુ:ખીયાનો.....  (૧)                                         
                                                           

 Taara Mahimaano Nahi Paar..... (2) Din Dukhiyaano.....  
                                                                            (1) 

 ચાંડકોશીયો ડસીયો જ્યારે, દૂધની ધારા નીકળી ચરણે,                         Chandkoshiyo Dasiyo Jyaare, Dudhni Dhaara Nikli 

Charane, 

 તવષને બદલે દૂધ જોઈને, ચાંડકોશીયો આવ્યો શરણે,                                 Vishne Badle Dudh Joyine, Chandkoshiyo Aavyo Sharne, 

 ચાંડકોશીયાને તે તારી, કીધો ઘણો ઉપકાર,  Chandkoshiyane Te Taari, Kidho Ghano Upkaar, 

 તારા ર્દહર્ાનો નહીં પાર..... (૨) દદન દુ:ખીયાનો.....  (૨)              
 
                          

 Taara Mahimaano Nahi Paar..... (2) Din Dukhiyaano.....  

                                                                             (2) 

 

 

 

 કાનર્ાાં ખીલા ઠોક્યા જ્યારે, થઈ વેદના પ્રભનેુ ભારે,  Kaanma Khila Thokya Jyaare, Thai Vedna Prabhune 

Bhaare, 

 તોય પ્રભજુી શાાંત તવચારે, ર્ોવાળનો નહીં વાાંક લર્ારે,  Toya Prabhuji Shaant Vichaare, Govaalno Nahi Vaank 

Lagaare, 

 ક્ષર્ા આપીને તેં જીવોને, તારી દીધો સાંસાર,  Kshama Aapine Te Jivone, Taari Didho Sansaar, 

 તારા ર્દહર્ાનો નહીં પાર..... (૨) દદન દુ:ખીયાનો.....  (૩)                                                                                      Taara Mahimaano Nahi Paar..... (2) Din Dukhiyaano..... 

                                                                            (3) 
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 ર્હાવીર ર્હાવીર ર્ૌતર્ પકુારે, આંખેથી આંસનુી ધાર 
વહાવે, 

 Mahavir Mahavir Gautam Pukaare, Aankhethi Ashruni 

Dhaar Vahaave, 

 ક્યાાં ર્યા એકલા છોડી મજુને, હવે નથી કોઈ જર્ર્ાાં ર્ારે,  Kyaan Gaaya Ekla Chhodi Mujne, Have Nathi Koi Jagma 

Maare, 

 પશ્ચાતાપ કરતાાં કરતાાં, ઉપન્ુાં કેવલજ્ઞાન,  Prashchyataap Karta Karta, Upanyu Kevalgyan, 

 તારા ર્દહર્ાનો નહીં પાર..... (૨) દદન દુ:ખીયાનો.....  (૪)   
                                                                                         

 Taara Mahimaano Nahi Paar..... (2) Din Dukhiyaano.....  

                                                                            (4) 

 ‘જ્ઞાનતવર્લ’ ગરુુ વચણે આજે, ગણુ તર્ારા ર્ાવે ભાવે,  ‘Gyanvimal’ Guru Vachane Aaje, Gun Tamaara Gaave 

Bhaave, 

 થઈ સકુાની ત ુાં પ્રભ ુઆવે, ભવજલ નૈયાપાર કરાવે,  Thai Sukaani Tu Prabhu Aave, Bhavjal Naiyya Paar 

Karaave, 

 અરજ અર્ારી દદલર્ાાં ધારી, કરીએ વાંદન વારાંવાર,  Araj Amaari Dilma Dhaari, Karie Vandan Vaaramvar, 

 તારા ર્દહર્ાનો નહીં પાર..... (૨) દદન દુ:ખીયાનો.....  (૫)                                           Taara Mahimano Nahi Paar..... (2) Din Dukhiyaano.....  

                                                                            (5) 

 
૧૬ શ્રી ઉવસગ્ર્હરાં સ્તોત્ર  16 Shri Uvasaggaharam Stotra 

 ઉવસગ્ર્હરાં પાસાં,  Uvasagga-haram Paasam, 

 પાસાં વાંદાતર્-કમ્ર્-ઘણ-મકુ્કાં,  Paasam Vandaami Kamaghana Mukkam, 

 તવસહર-તવસ-તનન્નાસાં,  Visahara Visa-ninnasam, 

 ર્ાંર્લ-કલ્લાણ-આવાસાં.                                (૧)                               Mangal-kallaan-aavasam.                                   (1)                                  
(1) 

 તવસહર ફુચ્લ્લિંર્-ર્ાંતાં,  Visahar Phuling-mantam, 

 કાંઠે ધારેઈ જો સયા ર્ણઓુ,  Kanthe Dharei Jo Saya Manuo, 

 તસ્સ ર્હ રોર્ ર્ારી,  Tassa Gaha Roga Maari, 

 દુિજરા જ ાંતત ઉવસાર્ાં.                                 (૨)              Duttha Jara Janti Uvasaamam.                          (2)                                       
(2)  (2) 
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 ણચિઉ દૂરે ર્ાંતો,   Chitthau Dure Manto, 

 તજુ્ઝ પણાર્ો તવ બહુફલો હોઈ,  Tujza Panaamo Vi Bahu-falo Hoi, 

 નર-તતદરએસ ુતવ-જીવા,  Naratiriesu Vi Jiva, 

 પાવાંતત ન દુતખ-દોર્ચ્ચાં.                             (૩)              Paavanti Na Dukkha-dogachcham.                     (3)                                
(3)    

 તહુ સમ્ર્તે-લદે્ધ,  Tuha Sammatte Laddhe, 

 ણચિંતાર્ણી કપ્પપાયવબ્ભદહએ  Chintamani Kappa-payavabbhahie, 

 પાવાંતત અતવગ્ઘેણાં,  Paavanti Avigghenam, 

 જીવા અયરાર્રાં ઠાણાં.                                (૪)              Jiva Ayaraamaram Thaanam.                            (4)                                   
(4)  (4)                               (4)  

 ઈઅ સાંથઓુ ર્હાયસ!,  Ea Santhuo Mahayas!, 

 ભતત્તભર-તનબ્ભરેણ દહયએણ,  Bhatttibbhar-nibbharen Hiyaena, 

 તા દેવ! દદજ્જજ બોદહિં,  Ta Dev! Dijza Bohim, 

 ભવે ભવે પાસ ત્જણચાંદ!                            (૫)              Bhave Bhave Paas Jinachand!                            (5)                                   
(5) 

 ભાવાથમ: આ સ્તોત્રના ર્ાધ્યર્થી એના રચતયતા ભર્વાંત શ્રી 
ભદ્રબાહુસ્વાર્ીએ પાર્શ્મનાથ ભર્વાનની સ્તવના કરી છે. 
ર્હાપ્રભાવક નવ-સ્ર્રણર્ાાં આનુાં બીજુ ાં સ્થાન છે. 

 Significance: This stavan, was composed by Shree 

Bhadrabahu Swami in praise of Shri Parshvanath 

Bhagwan. It is second in the greatly inspiring Nav 

Smaran. 

 મયારબાદ મતુતાશક્તત મદુ્રાર્ાાં (બે હાથ ર્સ્તકે ધરી) શ્રી જય 
વીયરાય સતૂ્ર, ‘આભવર્ખાંડા’ સધુી બોલવુાં. પછી બે હાથ 
નીચે કરી બાકીનુાં સતુ્ર યોર્મદુ્રાર્ાાં બોલવુાં. 

 Then in Muktashukti Mudra (raise your folded hands 

to your forehead) and say Shri Jay Viyaraay Sutra till 

‘Abhavmakhanda’ (end of the second verse). Then 

lower hands but still folded, recite the rest of the 

sutra in Yog Mudra 

૧૭ શ્રી જય વીયરાય (પ્રણણધાન) સતૂ્ર  17 Shri Jay Viyaraay (Pranidhaan) Sutra 

 જય વીયરાય જર્ ગરુુ!  Jay Viyaraay! Jaga guru! 

 હોઉ ર્ર્ાં તહુ પભાવઓ ભયવાં!                                   Hou Mamam Tuha Pabhaavo Bhayavam! 

 ભવતનવ્વેઓ ર્ગ્ર્ાણસુાદરઆ, ઈિ-ફલ-તસદ્ધી.              (૧)                                    
(૧)                              

 Bhava-nivveo Maggaanusaria, Ittha-phala-siddhi. (1)                                   
 લોર્-તવરુદ્ધચ્ચાઓ, ગરુુજણ-પઆૂ પરમથકરણાં ચ,  Loga-Viruddha-Chchaao, Gurujana-pua, Parattha-

karanam Cha, 
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 સહુગરુુજોર્ો તવ્વયણ-સેવણા, આભવર્ખાંડા.               (૨)                               Suha-guru-Jogo Tavvayana-sevana, 

Aabhavamakhanda.                                           (2)                                                                                         

(2)                                    મયાર બાદ હાથ નીચે કરવા.  Then lower your hands. 

 વાદરજ્જજઈ જઇતવ તનયાણ-બાંધણાં વીયરાય!  Varijjai Jai-vi, Niyaan-bandhanam Viyaraay 

 તહુ સર્યે, તહતવ ર્ર્ હુજ્જજ સેવા, ભવે ભવે તમુ્હ ચલણાણાં.  
                                                                  (૩)                              

 Tuha Samaye, Tahavi Mama Hujja Seva, Bhave 

Bhave Tumha Chalananam.                                (3)                                                                     

(3)                                    દુતખતખઓ કમ્ર્તખઓ, સર્ાદહર્રણાં ચ બોદહલાભો અ,  Dukkha-khao Kamma-Khao, Samaahi-maranam Cha 

Bohilaabho A, 

 સાંપજ્જજઉ ર્હ એઅં તહુ નાહ! પણાર્ કરણેણાં                (૪)  Sampajjau Maha Eam Tuha Naaha! Panaama 

Karnenam                                                         (4)                                                                                                      
(4) 

 સવમ ર્ાંર્લ ર્ાાંર્લ્યાં, સવમ કલ્યાણ કારણાં,  Sarva Mangal Maangalyam, Sarva Kalyaan Kaarnam, 

 પ્રધ ન ંસવથ ધમ થણ ,ં જૈન ંજયધત શ સનમ.્                (૫)  Pradhaanam Sarva Dharmaanam,                         

Jainam Jayati Shaasanam.                                 (5)                                   

(1)                                     (1)                                                                  

(5)                                   

 ભાવાથમ: ચૈમયવાંદનર્ાાં બોલવાર્ાાં આવતાાં આ સતૂ્રર્ાાં 
પરર્ામર્ાની સ્તવનાની સાથે તેર પ્રકારની પ્રાથમના અને 
ર્ાાંર્ણી કરવાર્ાાં આવી છે, જે આમર્શદુ્ધદ્ધ તેર્જ આમર્તસદ્ધદ્ધ 
ર્ાટે અતનવાયમ છે. 

 Significance: This sutra is recited during 

Chaityavandan in praise of Parmatma and it includes 

thirteen types of prayers and requests, that is 

necessary for self- purification and self-attainment. 

 પછી ઊભ  ર્ઈ શ્રી અરરહતં ચઈેઆણ ંસતૂ્ર અને શ્રી અન્નત્ર્ 
સતૂ્ર બોલી જજનમદુ્ર મ  ંએક નવક રનો ક ઉસ્સગ્ગ કરવો. 
 

 Then stand up and recite Shri Arihant Cheianam 

Sutra and Shri Annattha Sutra followed by one 

Navkar Mantra in Jin Mudra. 

૧૮ શ્રી અદરહાંત-ચેઈઆણાં સતૂ્ર  18 Shri Arihant-Cheiyanam Sutra 

 અદરહાંત-ચેઈઆણાં કરેતર્ કાઉસ્સગ્ર્ાં.                        (૧)  Arihant-Cheiyanam Karemi Kaussaggam.         (1)                                   
 વાંદણ-વતત્તયાએ, પઅૂણ-વતત્તયાએ, સક્કાર-વતત્તયાએ,  Vandan-vattiae, Puan-vattiae, Sakkaar-vattiae, 
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 સમ્ર્ાણવતત્તઆએ, બોદહલાભ-વતત્તયાએ,                        Sammaan-vattiae, Bohilaabh-vattiae,                  

 તનરુવસગ્ર્-વતત્તયાએ.                                     (૨)                               Niruvasagga-vattiae.                                   (2)                                   
 સદ્ધાએ. રે્હાએ, તધઈએ, ધારણાએ, અણપુ્પેહાએ,              Saddhaae, Mehaae, Dhiie, Dhaaranae, Anuppehae, 

 વડ્ઢર્ાણીએ, ઠાતર્ કાઉસ્સગ્ર્ાં.                                (૩)                               Vaddhmaanie, Thaami Kausaggam.                  (3)                                   

 ભાવાથમ: આજ દદવસ સધુી જે ત્જન ચૈમયોર્ાાં પ્રભનેુ સવમ 
ભતતો દ્વારા જેટલાાં પણ વાંદન, પજૂન, સમકાર, સનર્ાન વરે્રે 
થયેલાાં છે એ બધાની અનરુ્ોદના દ્વારા લાભ પ્રાપ્ત કરવાના 
હતેરુૂપ કાઉસ્સગ્ર્નો ઉદેશ્ય આ સતૂ્રર્ાાં બતાવ્યો છે. 

 Significance: To this day, obeisance offered to 

Prabhuji by all the devotees in the form of 

salutation, worship, respect, etc is appreciated and 

the benefit to be attained is described in this sutra. 

૧૯ શ્રી અન્નમથ ઊસતસએણાં સતૂ્ર 19  Shri Annattha Oosasienam Sutra 

 અન્નમથ ઊસતસએણાં, નીસતસએણાં, ખાતસએણાં  Annattha Oosasienam, Nisasienam, Khaasienam, 

 છીએણાં, જ ાંભાઈએણાં, ઉડ્ડુએણાં, વાય-તનસગ્રે્ણાં  Chhienam, Jambhaaienam, Udduenam 

Vaayanisaggenam 

 ભર્લીએ, તપત્તમચુ્છાએ                                     (૧)  Bhamalie, Pittamuchchhaae                                 (1)                            

 સહુુરે્દહિં અંર્સાંચાલેદહિં  Suhumehim Angasanchaalehim 

 સહુુરે્દહિં ખેલસાંચાલેદહિં  Suhumehim Khelsanchaalehim 

 સહુુરે્દહિં દદટ્ટિસાંચાલેદહિં,                                      (૨)  Suhumehim Ditthisanchaalehim                          (2)                           

 એવર્ાઈએદહિં આર્ારેદહિં, અભગ્ર્ો અતવરાદહઓ  Evamaaiehim Aagaarehim, Abhaggo Aviraahio 

 હુજ્જજ ર્ેં કાઉસ્સગ્ર્ો                                       (૩)  Hujja Me Kaussaggo                                       (3)                                      

 જાવ અદરહાંતાણાં ભર્વાંતાણાં  Jav Arihantaanam Bhagvantaanam 

 નમકુ્કારેણાં, ન પારેતર્                                     (૪)  Namukkaarenam, Na Paaremi                         (4)                            
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 તાવ કાયાં, ઠાણેણાં, ર્ોણેણાં  Taav Kaayam, Thaanenam, Monenam 

 ઝાણેણાં, અપ્પાણાં વોતસરાતર્                              (૫)  Jhaanenam, Appaanam Vosiraami                   (5) 
  ભાવાથમ: આ સતૂ્રર્ાાં કાઉસ્સર્ના સોળ આર્ારોનુાં વણમન તથા 

કેર્ ઊભા રહવે ુાં તે બતાવેલ છે.  
 Significance: This Sutra describes the sixteen 

exceptions (Agars) of Kaussagga as well specifies 

the standing postures. 

૨૦ શ્રી નર્સ્કાર (નવકાર) ર્ાંત્ર 20 Shri Namaskar (Navkar) Mantra 

 નર્ો અદરહાંતાણાં  Namo Arihantanam 

 નર્ો તસદ્ધાણાં  Namo Siddhanam 

 નર્ો આયદરયાણાં  Namo Ayariyanam 

 નર્ો ઉવજ્ઝાયાણાં  Namo Uvajjhayanam 

 નર્ો લોએ સવ્વ-સાહણૂાં  Namo Loe Savva-sahunam 

 એસો પાંચ-નમકુ્કારો  Eso Pancha Namukkaro 

 સવ્વ પાવ-પ્પણાસણો  Savva Pava-ppanasano 

 ર્ાંર્લાણાં ચ સવ્વેતસિં  Mangalanam Cha Savvesim 

 પઢર્ાં હવઈ ર્ાંર્લાં  Padhamam Havai Mangalam 

 ભાવાથમ: પાંચ પરરે્ષ્ઠીને (અદરહાંત, તસદ્ધ, આચાયમ, ઉપાધ્યાય 
અને સાધનેુ) નર્સ્કાર  

 Significance: Namaskar (obeisance) to the Five 

Parmeshtis (Arihant, Siddha, Achaarya, Upadhyaya 
and Sadhu) 

૨૧ ક ઉસ્સગ્ગ પ ળી ‘નમો અરરહતં ણ’ં બોલવુ.ં પછી બે હ ર્ 
જોડી પ રીને પરૂૂષોએ શ્રી નર્ોહત્મ બોલવુ.ં (બહનેોએ નર્ો 
અદરહાંતાણાં બોલવુ)ં. ત્ય ર પછી એક થોય કહવેી.  

21 Say Namo Arihantanam at end of Kaussagga. Then 
with hands folded men should recite Shri Namorhat 
(Women recite Namo Arihantanam). This is followed 

by saying any Thoy. 
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૨૨ થોય 22 Thoy 

 જય જય ભતવ દહતકાર, વીર ત્જનેર્શ્ર દેવ,  Jai Jai Bhavi Hitkaar, Veer Jineshvar Dev, 

 સરુ નરના નાયક, જેહની સારે સેવ  Sur Nar Na Naayak, Jeh Ni Saare Sev, 

 કરુણ રસ કંદો, વદંો આણદં આણી,  Karunaras Kando, Vando Anand Aani 

 ત્રીશલ  સતુ સુદંર, ગણુમણણ કેરો ખ ણી.  Trishla Sut Sundar, Gunamani Kero Khaani. 

૨૩ છેલ્લે એક ખમ સમણ દેવુ.ં પચ્ચક્ખ ણ લેવુ ંહોય તો લઈ 
શક ય. 
 

23 Finally offer one Khamasaman. A Pachhakhaan can 

be observed if one wishes. 
 

 ઇચ્છાતર્ ખર્ાસર્ણો! 
 

 Ichchhaami khama-samano!  

 વાંદદઉં જાવણણજ્જજાએ તનસીદહઆએ  Vandium Javanijjaae Nisihiae 

 ર્મથએણ વાંદાતર્  Matthaen Vandaami 

 ચવૈત્યવદંનની ધવધધ કરત  જે અધવધધ ર્ઈ હોય તો પ્રભ ુ
પ સે ક્ષમ  મ ગંવી. 

 Seek forgiveness from Prabhuji for any errors whilst 

performing Chaityavandan. 
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 ચૈમયવાંદન મદુ્રા  Chaityavandan Mudra  

 ૩ મદુ્ર  – ત્જનમદુ્રા, યોર્મદુ્રા અને મતુતાશકુ્તતમદુ્રા. 
જજનમદુ્ર  એ પગની મદુ્ર  છે અને યોગમદુ્ર  તર્  
મકુત શકુ્ક્ત મદુ્ર  એ બે હ ર્ની મદુ્ર  છે.  

 3 Mudras – Jin Mudra, Yog Mudra and 

Muktashukti Mudra. Jin Mudra is the Mudra of the 

feet and Yog Mudra and Muktashukti Mudra are 

the Mudras of the hands.  

૧ ત્જનમદુ્રા – કાઉસ્સગ્ર્ મદુ્રા  1 Jin Mudra – Kaussagga Mudra  

 ત્જનમદુ્રા  - કાઉસ્સ્ગ્ર્ વરે્રેર્ાાં ઊભા રહતેી વખતે 
પર્ એવી રીતે રાખવા કે જેથી અંગલુી તરફના 
આર્ળના બે ભાર્ વચ્ચે ચાર આંર્ળનુાં અંતર રહ ે
અને પાછળનો ભાર્ એટલે બે એડીઓ પરસ્પર ચાર 
આંર્ળથી ઓછી રહ.ે આપણા હાથ નીચે સીધા 
રાખવા જોઈએ. આપણી આંખો આપણા નાકની ૧ચ 
પર ક્સ્થર હોવી જોઈએ. કાઉસ્સ્ગ્ર્ કરતા ત્જનેર્શ્ર 
ભર્વાંત જે મદુ્રાર્ાાં ઊભા હતા તે ત્જનમદુ્રા   

 Jin Mudra: At the time of Kaussagga etc., while 

standing, keep the feet in such a way that there 

is a distance of 4 fingers between the two feet at 

the toes in the front while the distance between 

the heels almost touching each other is less than 

4 fingers. Our hands should be hanging down. 

Our eyes should be fixed on the tip of our nose. 

Jin Mudra is the posture that Jineshvar Bhagvant 

stood during Kaussagga. 

 શ્રી નવકાર ર્ાંત્ર અને શ્રી લોર્સ્સ સતૂ્રનો કાઉસ્સ્ગ્ર્ -  
ત્જનમદુ્રાર્ાાં.  
 

 Perform Kaussagga of Shri Navkar Mantra and 

Shri Logassa Sutra in Jin Mudra, 
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                           ત્જનમદુ્રા - કાઉસ્સગ્ર્ મદુ્રા 
                         Jin Mudra -  Kaussagga Mudra  

 

 
 
 
 
 
 
 
                 

 

                 
 

 

 

 

શ્રી નવકાર ર્ાંત્ર અને શ્રી લોર્સ્સ સતૂ્રનો કાઉસ્સ્ગ્ર્ -  ત્જનમદુ્રાર્ાાં.  
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૨ યોર્મદુ્રા  2 Yog Mudra  

 યોર્મદુ્રા  - બે હથેળીઓને કર્ળના ડોળાના આકારે ભેર્ી 

રે્ળવી ડાબા હાથની આંર્ળીઓ જર્ણા હાથની 

આંર્ળીઓર્ાાં એવી રીતે ભરાવવી કે જેથી ડાબો અને 

જર્ણો અંગઠૂો સાર્સારે્ રહ.ે બાંને્ન હાથની કોણીને પેટ 

ઉપર સ્થાપન કરવી.  

 Yog Mudra – Gathering two palms together 

in the shape of a lotus eye and inserting 

the fingers of the left hand into the fingers 

of the right hand in such a way that the 

left and right thumb are facing each other 

is Yog Mudra. The elbows of both hands 

should be placed to the sides of our 

stomach  

 ખર્ાસર્ાણ, સ્તવનપાઠ યોર્મદુ્રાર્ાાં બોલાય છે. શ્રી 

ઇદરયાવદહયાં, શ્રી તસ્સ ઉત્તરી, શ્રી અન્નમથ, શ્રી લોર્સ્સ, શ્રી 

જ ાંદકિંણચ, શ્રી નમમુથણુાં (શક્રસ્તવ), શ્રી અદરહાંત ચૈઈઆણાં 

સતૂ્રો, થોય-જોડા એ સવે હાથની યોર્મદુ્રા અને પર્ની 

ત્જનમદુ્રા ્તુત કહવેા.  

 Khamasam and Stavans are recited in Yog 

Mudra. Shri Iriyavahiyam, Shri Tassa 

Uttari, Shri Annattha, Shri Logassa, Shri 

Jamkinchi, Shri Namutthunam 

(Shakratsav), Shri Arihant Cheiaim Sutras 

and Thoy-Joda, all are recited in Yog Mudra 

of the hands and Jin Mudra of the feet. 
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શ્રી ઇદરયાવદહયાં, શ્રી તસ્સ ઉત્તરી, શ્રી અન્નમથ, શ્રી લોર્સ્સ,        
શ્રી જ ાંદકિંણચ, શ્રી નમમુથણુાં શક્રસ્તવ, શ્રી અદરહાંત ચૈઈઆણાં સતૂ્રો, થોય-જોડા  
એ સવે હાથની યોર્મદુ્રા અને પર્ની ત્જનમદુ્રા ્તુત કહવેા. 

 

 

 

 

યોર્મદુ્રા – Yog Mudra 



30                                                                                                                OAUK ONLINE JAIN PATHSHALA TERM 3 – CLASS 7 – 23.08.2021 

 

 

3 મતુતાશકુ્તતમદુ્રા  4 Muktishukti Mudra   

 મતુતાશકુ્તતમદુ્રા  - મકુત  એટલે મોતી અને શકુ્ક્ત એટલે 
ઉત્પધિ (છીપ) = ર્ોતીના ઉમપતત્તનુાં સ્થાન, છીપ જેવી 
મદુ્રા એટલે મતુતાશકુ્તતમદુ્રા. આ મદુ્રાર્ાાં બાંને હથેળીને સર્ 
એટલે આંર્ળીઓને પરસ્પર રાખવી કે હથેળી અંદરથી 
ર્ોતીના છીપના આકારર્ાાં પોલાણવાળી રહ.ે આંર્ળીઓને 
અંતદરત કયામ તવના રાખવાની હોય છે. એવી ક્સ્થતતવાળી 
બે હથેળીને કરી તેને કપાળે લર્ાડવી તે મતુતાશકુ્તત મદુ્રા    

 Muktashukti Mudra – means pearl and 

Shakti means origin = place of origin of a 

pearl, oyster-like mudra means 

Muktashuktimudra. In this posture, keep 

both the palms, that is fingers together, i.e  

palms hollowed out in the shape of an 

oyster shell. Do not keep the fingers 

inserted between each other. Muktashukti 

mudra is done by placing two palms in this 

position and applying it on the forehead. 

 શ્રી જાવાંતત ચેઈઆઈં સતૂ્ર, શ્રી જાવાંત કે તવ સાહ ૂસતૂ્ર અને 
શ્રી જય વીયરાય સતૂ્ર (આભવર્ખાંડા સધુી) 
મતુતાશકુ્તતમદુ્રા વડે કહવેાય છે. 

 Shri Javanti Cheiaim Sutra, Shri Javant 

Kevi Sahu and Shri Jay Viyaraay Sutra (up 

to Abhavmakhanda) are recited in 

Muktishukti Mudra. 
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                     મતુતાશકુ્તતમદુ્રા – Muktashukti Mudra  

 
 

 
 
 
 

            શ્રી જાવાંતત ચેઈઆઈં સતૂ્ર, શ્રી જાવાંત કે તવ સાહ ૂસતૂ્ર અને શ્રી જય વીયરાય સતૂ્ર (આભવર્ખાંડા સધુી) 

                                                મતુતાશકુ્તતમદુ્રા વડે કહવેાય છે. 
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Answers to Questions 
 

Please email your Questions to: 

jainism@oshwal.org 
OR 

Send by Whats App message to  

Shobha Harish Shah 
ON  

+44(07)958447298 

mailto:jainism@oshwal.org

