
                                ૭.પ નવકાર મતં્રનો પરરચય 

મળૂ મતં્ર ઃ  નમો અરરહતંાણ,ં નમો સિદ્ધાણ,ં નમો આયરરયાણ,ં નમો ઉવજઝાયાણ,ં નમો લોએ િવ્વિાહણૂ.ં  

(પદ-પ, ગરુૂ-૩, લઘ-ુ૩ર, કુલ અક્ષર-૩પ) 

ચલૂલકા ઃ  એિો પચંનમકુ્કારો, િવ્વપાવપ્પણાિણો, મગંલાણ ંચ િવ્વેસિિં, પઢમ ંહવઈ મગંલ ં 

(પદ-૪, ગરુૂ-૪, લઘ-ુર૯, કુલ અક્ષર-૩૩) 

અર્થ ઃ  અરરહતંોને નમસ્કાર ર્ાઓ ! સિદ્ધોને નમસ્કાર ર્ાઓ ! આચાયોને નમસ્કાર ર્ાઓ ! ઉપાધ્યાયોને નમસ્કાર 

ર્ાઓ ! લોકમા ંિવથ િાધઓુને નમસ્કાર ર્ાઓ ! 

આ પાચંને કરેલો નમસ્કાર િવથ પાપોનો મળૂર્ી નાશ કરનાર અને િવથ મગંલોમા ંપ્રર્મ મગંલરૂપ ર્ાય છે. (પદ-

૯, િપંદા-૮, ગરુૂ-૭, લઘ-ુ૬૧, કુલ અક્ષર-૬૮) 

સવસિપવૂથક રિયા કરવા માટે જેની આરાિના કરવી છે, તે વસ્તનુા સ્વરૂપનુ ંજ્ઞાન આવશ્યક છે. નવકારમતં્ર બરાબર 

ભણાય-ગણાય તે માટે તેનુ ંબાહ્ય અને આંતરરક સ્વરૂપ િમજી લેવાની જરૂર છે.  

બાહ્ય સ્વરૂપ એટલ ેમતં્રનો અક્ષરદેહ. તે બરાબર જળવાઈ રહવેો જોઈએ. શ્રી નવકાર મતં્રમા ંપદો ૯ છે. િપંદાઓ 

૮ છે અને અક્ષરો ૬૮ છે. આ અડિઠ અક્ષરોમા ંગરુુ એટલે જોડાક્ષરો ૭ છે અને લઘ ુએટલે િાદા અક્ષરો ૬૧ છે. 

* નવ પદોની રચના ઃ  

શ્રી નવકાર મતં્રના નવ પદોની ગણના આ રીતે ર્ાય છે. 

નમો અરરહતંાણ ં! એ પહલેુ ંપદ. 

નમો સિદ્ધાણ ં! એ બીજુ ં પદ. 

નમો આયરરયાણ ં! એ ત્રીજુ ં પદ. 

નમો ઉવજઝાયાણ ં! એ ચોથુ ંપદ. 

નમો લોએ િવ્વિાહણૂ ં! એ પાચંમુ ંપદ. 

એિો પચંનમકુ્કારો ! એ છઠ્ઠ ંપદ. 



િવ્વપાવપ્પણાિણો ! એ િાતમુ ંપદ. 

મગંલાણ ંચ િવ્વેસિિં ! એ આઠમુ ંપદ. 

પઢમ ંહવઈ મગંલ ં! એ નવમુ ંપદ. 

* િપંદા આઠ ઃ  િપંદા એટલે અર્થનુ ંસવશ્રામસ્ર્ાન. શાસ્ત્રમા ંતેની વ્યાખ્યા આ પ્રમાણે કરવામા ંઆવી છે. -

િાડ્ગત્યેન પદ્યતે-પરરચ્ચચછતેડર્ો યાલભરરસત િપંદ  જેનાર્ી સિુગંત રીતે અર્થ જુદો પાડી શકાય તે િપંદા. 

આવી િપંદા નવકારમા ંઆઠ છે. પ્રર્મ િાત પદની િાત અને આઠમા-નવમા એ બ ેપદની એક એમ કુલ આઠ. 

* ગરુૂ લઘ ુઅક્ષરો ઃ  અક્ષરોની ગણનામા ંજોડાક્ષરને એક જ ગણવાનો છે, દોઢ નરહ. આ રીતે નવકાર મતં્રના 

અક્ષરો ૬૮ ર્ાય છે. 

પ્રર્મ પદ ‘નમો અરરહતંાણ’ંમા ંઅક્ષરો િાત છે અને તે િાતેય લઘ ુછે. બીજા પદ ‘નમો સિદ્ધાણ’ંમા ંઅક્ષરો 

પાચં છે, તેમા ંચાર લઘ ુછે અને એક ગરુુ છે. સિદ્ધાણમંા ંદ્ધા અક્ષર ગરુુ છે. ત્રીજા પદ ‘નમો આયરરયાણ’ંમા ંઅક્ષરો 

િાત છે, તે િાતેય લઘ ુછે. ચોર્ા પદ ‘નમો ઉવજયાયાણ’ંમા ંઅક્ષરો િાત છે, તેમા ંછ લઘ ુઅને ગરુુ છે. 

ઉવજયાયાણ ંમા ંજયા અક્ષર ગરુુ છે. પાચંમા પદ ‘નમો લોએ િવ્વિાહણૂ’ંમા ંઅક્ષરો નવ છે, તેમા ંઆઠ લઘ ુ

અને એક ગરુુ છે. િવ્વિાહણૂ ંનો વ્વ અક્ષર ગરુુ છે. આ રીતે પાચં પદમા ં૩પ અક્ષરો છે, તેમા ં૩ર લઘ ુઅને ત્રણ ગરુુ 

છે. છઠ્ઠા પદ ‘એિો પચંનમકુ્કારો’મા ંઅક્ષરો આઠ છે, તેમા ંિાત લઘ ુઅને એક ગરુુ છે. પચંનમકુ્કારો નો ક્કા 

અક્ષર ગરુુ છે. િાતમા પદ ‘િવ્વપાવપ્પણાિણો’મા ંઅક્ષરો આઠ છે, તેમા ંછ લઘ ુઅને બે ગરુુ છે. આ પદમા ંવ્વ 

અને પ્પ એ અક્ષરો ગરુુ છે. આઠમા પદ ‘મગંલાણ ંચ િવ્વેસિિં’મા ંઅક્ષરો આઠ છે, તેમા ંિાત લઘ ુઅને એક ગરુુ 

છે. િવ્વેસિિં નો વ્વે અક્ષર ગરુુ છે. નવમા પદ પઢમ ંહવઈ મગંલ ંમા ંઅક્ષરો નવ છે, તે નવે અક્ષરો લઘ ુછે. 

આ રીતે નવકાર મતં્રના છેલ્લા ચાર પદો કે જે ચલૂલકા કહવેાય છે, તેમા ંકુલ ૩૩ અક્ષરો છે, તેમાનંા ૪ ગરુુ અને ર૯ 

લઘ ુછે.  

શ્રી મહાસનશીર્ સતૂ્રમા ંનવકારને પાચં અધ્યયન અને એક ચલુલકાવાળો કહ્યો છે, અને તેમા ંઅક્ષરોની િખં્યા ઉપર 

જણાવવામા ંઆવી છે, તે મજુબ પ્રર્મના ંપાચં પદની ૩પ અને પછીના ચાર પદની ૩૩ જણાવેલ છે. આલોક અને 

પરલોક એમ બનેં લોકમા ંઈચ્ચછત ફળને આપનાર, અદ્વિતીય શક્તત સ્વરૂપ, શ્રીનમસ્કાર મતં્ર જયવતં વતો, કે 

જેના ંપાચં પદોને ત્રૈલોક્યપસત શ્રી તીરં્કરદેવોએ પચંતીર્ી તરીકે કહ્યા ંછે. શ્રી જજનાગમના રહસ્યભતૂ એવા જેના 

અડિઠ અક્ષરોને અડિઠ તીર્ો તરીકે વખાણયા ંછે અને જેની આઠ િપંદાઓ અનપુમ શે્રષ્ઠ આઠ મહાસિદ્વદ્ધઓ 

તરીકે વણથવી છે.  



શ્રી નવકાર કેમ ગણાય ? 

શદુ્ધ ર્ઈને, શ્વતે વસ્ત્રો પહરેીને, િાનકુળૂ ભસૂમતલ પ્રમાજીને, આિન બાિંીને, પવૂથ યા ઉત્તર રદશા િન્મખુ બેિીને, 

સતુરની શ્વતે માળા લઈને, શ્વતે કટાિણુ ંપાર્રીને, ઉણોદરીવ્રતના પાલનપવૂથક, લચત્તને ‘સશવમસ્ત ુિવથ 

જગત ’ની ભાવના વઠે વાસિત કરીને, દૃષ્ષ્ટને નાસિકા અગ્રે સ્ર્ાપીને, િીરે િીરે તેનો પ્રત્યેક અક્ષર આખા 

શરીરમા ંફરી વળે તેવી રીતે આપણ ેશ્રી નવકારનો જાપ કરવો જોઈએ. જાપનો િમય એક જ રાખવો જોઈએ. 

માળાની િખં્યા પણ ચોક્કિ રાખવી જોઈએ. એટલે કે પાચં માળા ગણવાના સનયમોવાળો પણુયશાળી આત્મા છ 

ગણી શકે પણ પાચંર્ી ઓછી નહીં જ. 

જાપ માટેની માળા બદલવી ન જોઈએ. જાપ િમયે શરીર હાલવુ ંન જોઈએ. કમ્મર વળી જવી ન જોઈએ. માનિ 

જાપમા ંહોઠ બિં રહવેા જોઈએ તેમજ દાતં ખલુ્લા રહવેા જોઈએ. ઉપાશંજુાપમા ંહોઠનો ફફડાટ વ્યવક્સ્ર્ત રહવેો 

જોઈએ. ભાષ્યજાપમા ંઉચચાર તાલબદ્ધ રહવેો જોઈએ. જાપ પરૂો ર્ાય તે પછી ઓછામા ંઓછી પાચંેક સમસનટ સિુી 

આંખો બિં કરીને તે સ્ર્ળમા ંબેિી રહવે ુ ંજોઈએ.  

એમ કરવાર્ી જાપજન્ય િત્ત્વની સ્પશથનાનો અદ્ભૂત યોગ િિાય છે અને ક્યારેક ભાવ િમાસિની અણમોલ પળ 

પડી જાય છે. જાપ માટેના ંઉપકરણોને પરેૂપરૂા બહમુાનપવૂથક પસવત્ર જગ્યામા ંરાખવા ંજોઈએ. ઉપકરણો પ્રત્યેનો 

આપણો ભાવ શ્રીનવકાર પ્રત્યેના આપણા ભાવ ઉપર તર્ા પ્રકારની અિર પહોંચાડ ેજ છે.  

જીભ એકલી જ નરહ, પરંત ુમન બરાબર શ્રી નવકાર ગણતા ંશીખી જાય તે તરફ આપણુ ંલક્ષ્ય રહવે ુ ંજોઈએ. એટલ ે

મોટો ભાઈ, નાના ભાઈને કસવતા શીખવાડ ેતેમ આપણ ેમનરૂપી આપણા લઘબુધંનેુ િદ્ભાવપવૂથક શ્રીનવકાર 

શીખવાડવો જોઈએ. મન શ્રીનવકારમા ંપરોવાય છે એટલે બિી ઈષ્ન્િયો પણ તેમા ંઓતપ્રોત ર્ાય છે.  

શરીર ભીંજાયા સિવાય ન રહ ેતેમ શ્રીનવકારમા ંપ્રવેશેલો પ્રાણ પણ શભુ ભાવ વડ ેભીંજાય છે. જો ન ભીંજાય તો 

િમજવુ ંકે આપણા પ્રાણનો અસિક ભાગ શ્રીનવકારની બહાર રહ ેછે. શ્રીનવકારની બહાર જન્મ, જરા અને મતૃ્ય ુછે. 

શ્રીનવકારની અંદર શાશ્વત સખુનો મહાિાગર છે. શાશ્વત સખુ પ્રત્યેનો આપણો યર્ાર્થ પક્ષપાત જ તારશે. 

નવકાર મતં્ર કેમ ફળે ? 

પ્રર્મ નવકારનો શદુ્ધ પાઠ શ્રી િદ્ગુરુ ભગવતં પાિેર્ી ગ્રહણ કરવો. પ્રારંભમા ંઉચચાર કરીને પાઠ કરતી વખતે 

નવકારના અક્ષરોમા ંઆત્માનો ઉપયોગ પરોવતા રહવેાની ટેવ પાડવી. િમયની અનકુળૂતા મજુબ નવકારનો 

ઉપયોગપવૂથક શદુ્ધ પાઠ પ્રારંભમા ં૧રની િખં્યામા ંરોજ સનયસમત શરૂ કરવો. ઉપયોગપવૂથક જપાયેલ એ ૧રની 

િખં્યાને અનકુળૂતા મજુબ ૧૦૮ સિુી લઈ જવી. એ પછી અનકુળૂતા મજુબ એ િખં્યાને ૩ બાિંી માળા (૩ર૪)  સિુી 



લઈ જવી. આ બિો જાપ આંગળીઓના વેઢા પર જ કરવો. જાપ વખતે િીિા, ટટ્ટાર બેિવુ.ં આંખ બિં રાખવી. 

મનમા ંપરમેષ્ષ્ઠઓની આકૃસત કે નવકારના અક્ષરો વગેરે જોવાની કોઈ આવશ્યકતા પ્રારંભમા ંનર્ી. પ્રારંભમા ંતો 

એટલુ ંજ કરવાનુ ંકે નવકારના અક્ષરોના જે વાલચક કે માનસિક ઉચચાર, જે આપણ ેપોતે કરીએ છીએ તેમા ંજ 

આપણુ ંલચત્ત વધ ુને વધ ુપરોવાત ુ ંજાય. આ રીતે છ મરહના સિુી અખડં રીતે ૩ર૪ િખં્યા કરનારના જીવનનુ ંિૌર્ી 

મહત્વનુ ંકાયથ ફતત છ મરહનામા ંસિદ્ધ ર્યાના ઘણા ંદાખલાઓ છે. 


