
                    ૭.૮       જૈન યતં્રો અન ેઆરાધના-સિદ્ધચક્રજી 

શ્રી જૈનશાિનમાં અરરહંત આરિ નવ પિો પરમતત્ત્વ રૂપ છે. આ નવ પિો જ પરમાર્થરૂપ છે. કારણ કે 

આ નવપિોની આરાધનાર્ી જ જીવો કલ્યાણ પામે છે. નવપિોની આરાધના સવના કોઈ પણ જીવન  ં

કલ્યાણ ર્ત ં નર્ી. આર્ી કલ્યાણકાંક્ષી િરેકે આ નવ પિોની સવસધ મ જબ આરાધના કરવી જોઈએ. 

જૈનશાિનમાં આિો અને ચૈત્ર માિમાં ઓળીના નવ રિવિોમાં આયંસબલનો તપ આરિ સવસધપૂવથક 

અરરહંત આરિ નવ પિોની આરાધના કરવામાં આવે છે. કલ્યાણકાંક્ષી િરેકે બંને ઓળીમાં નવ પિોની 

આરાધના જીવન પયંત કરવી જોઈએ. જીવન પયંત ન બની શકે તો પણ લાગલગાટ િાડા ચાર વર્થ િ ધી 

(નવ ઓળી િ ધી) તો અવશ્ય કરવી જોઈએ. િાડા ચાર વર્થ િ ધી આરાધના કરવા ઈચ્છનાર ેિાડા ચાર 

વર્થની ગણતરી આિો માિની ઓળીર્ી કરવી જોઈએ. સતસર્ની વધઘટ ન હોય તો િ િ િાતમર્ી, 

સતસર્ની વઘ-ઘટ હોય તો િ િ છઠ્ઠ કે આઠમર્ી ઓળીની શરૂઆત ર્ાય છે. 

નવપિનો િરરોજનો સવસધ 

(૧) ઓછામાં ઓછો આયંસબલનો તપ. (ર) ભૂસમમાં િંર્ારા ઉપર શયન. (૩) બ્રહ્મચયથન ં પાલન. (૪) 

િવથપ્રકારના વાહનનો ત્યાગ. (પ) િવાર-િાંજ પ્રસતક્રમણ. (૬) બે ટાઈમ પરડલેહણ. (૭) સત્રકાળ 

િેવવંિન. (૮) િવાર-િાંજ ગ ુ રુવંિના. (૯) સજનેશ્વરની સ્નાત્રપૂજા તર્ા અષ્ટપ્રહરી પૂજા. (૧૦) તે 

પિના ગ ણોની િંખ્યા પ્રમાણે સ્વસસ્તક, કાઉસ્િગ્ગ ખમાિમણ-પ્રિસક્ષણા. (૧૧) જ િા જ િા નવ 

િહેરાિરે અગર નવ પ્રસતમાજી િન્મ ખ નવ ચૈત્વવંિન. 

નવ રિવિોમાં િરરોજ ક્રમશઃ નીચે મ જબ કાયથક્રમ રાખવાર્ી સવસધન ં પાલન િારી રીતે ર્ઈ શકે છે. 

ઓળીના રિવિોમાં િરરોજનો ક્રમશઃ કાયથક્રમ 

૧. ચાર ઘડી રાસત્ર બાકી હોય ત્યારે ઉઠીને રાસત્ર પ્રસતક્રમણ કરવ ં. 

ર. પિના ગ ણની િંખ્યા પ્રમાણે લોગસ્િનો કાઉસ્િગ્ગ કરવો. 



૩. લગભગ િૂયોિય વખતે પરડલેહણ કરવ ં. 

૪. આઠ ર્ોયો વડ ેિવારન ં િેવવંિન કરવ ં. 

પ. સિદ્ધચક્રજીના યંત્રની વાિક્ષેપર્ી પૂજા કરવી. 

૬. જ િા જ િા નવ િહેરાિર ેઅર્વા જ િા જ િા નવ પ્રસતમાજી િન્મ ખ નવ ચૈત્યવ્િન કરવાં. 

૭. ગ રુવંિન અને વ્યાખ્યાન શ્રવણ કરી પચ્ચક્ખાણ કરવ ં. 

૮. સ્નાન કરીન ેસજનેશ્વરની સ્નાત્રપૂજા તર્ા અષ્ટપ્રકારી પૂજા કરવી. પછી આરતી-મંગળિીવો ઉતારી 

પ્રભ ના ન્હવણજળર્ી શાંસતકલશ ભણાવવો.  

૯. જે પિના જેટલા ગ ણ હોય તેટલા સ્વસસ્તક કરીને તેના ઉપર ફલ અને નૈવેદ્ય યર્ાશસક્ત ચઢાવવાં. 

૧૦. આઠ ર્ોયોર્ી બપોરન ં િેવવંિન કરવ ં. 

૧૧. િરેક પિના ગ ણો હોય તેટલી પ્રિસક્ષણા આપી તેટલાં ખમાિમણ િેવાં. 

૧ર. સ્વસ્ર્ાને આવી પચ્ચક્ખાણ પારી આયંસબલ કરવ ં. 

૧૩. આયંસબલ કયાથ પછી ત્યાં જ સતસવહારન ં પચ્ચક્ખાણ કરવ ં. 

૧૪. સ્વસ્ર્ાને આવી ત રત ચૈત્યવંિન કરવ ં. 

૧પ. િાંજે (િૂયાથસ્ત પહેલાં) પરડલેહણ કરી આઠ ર્ોયોર્ી િાંજન ં િેવવંિન કરવ ં. 

૧૬. િેરાિરે િશથન કરી આરતી-મંગલિીવો કરવો. 

૧૭. િૈવસિક પ્રસતક્રમણ કરવ ં. 

૧૮. જે રિવિે જે પિની આરાધના હોય તેની વીિ નવકારવાળી ગણવી. 



૧૯. રાત્રે શ્રીપાળ રાજાનો રાિ િાંભળવો. 

ર૦. િ વાના િમયે િંર્ારા પોરરિી િૂત્રની ગાર્ાઓ ભાવી િંર્ારે શયન કરવ ં. 

 

િરેક રિવિના પિ આરિની િમજ 

રિવિ પિ જાપ વણથ એક ધાન્ય કા.િા.પ્ર.ખ. નવ૦ 

પહેલો અરરહંત ૐ હ્રીં નમો અરરહંતાણં િફેિ ચોખા ૧ર ર૦ 

બીજો સિદ્ધ ૐ હ્રીં નમો સિદ્ધાણં લાલ ઘઉં ૮ ર૦ 

ત્રીજો  આચાયથ  ૐ હ્રીં નમો આયરરયાણં પીળો ચણા ૩૬ ર૦ 

ચોર્ો ઉપાધ્યાય ૐ હ્રીં નમો ઉવજઝાયાણં લીલો મગ રપ ર૦ 

પાંચમો  િાધ  ૐ હ્રીં નમો લોએ િવ્વિાહૂણં કાળો અડિ ર૭ ર૦ 

છઠ્ઠો િશથન ૐ હ્રીં નમો િંિણસ્િ િફેિ ચોખા ૬૭ ર૦ 

િાતમો જ્ઞાન ૐ હ્રીં નમો નાણસ્િ િફેિ ચોખા પ૧ ર૦ 

આઠમો ચરરત્ર ૐ હ્રીં નમો ચારરત્તસ્િ િફેિ ચોખા ૭૦ ર૦ 

નવમો તપ ૐ હ્રીં નમો તવસ્િ િફેિ ચોખા પ૦ ર૦ 

 

નવપિના િ હા અન ેગ ણો  

(પહેલો રિવિ) અરરહંતપિનો િ હો  

અરરહંત પિ ધ્યાતો ર્કો, િવ્વહ ગ ણપજજાય રે, ભેિ છેિ કરી આતમા, અરરહંત રૂપી ર્ાય રે (૧) 

વીર સજણેિર ઉપરિશે, ત મે િાંભળજો સચત્ત લાઈ રે, આતમધ્યાને આતમા, રરસદ્ધ મલે િસવ આઈ રે (ર) 



 

અરરહંત પિના બાર ગ ણ ુઃ- ૧. અશોકવૃક્ષ પ્રાસતહાયથ િંય તાય શ્રી અરરહંતાય નમઃ, ર. પ ષ્પવૃસષ્ટ 

પ્રાસતહાયથ િંય તાય શ્રીઅ૦, ૩. રિવ્યધ્વસન પ્રાસતહાયથ િંય તાય શ્રીઅ૦, ૪. ચામરય ગ્મ પ્રાસતહાયથ િંય તાય 

શ્રીઅ૦, પ. સ્વણથસિંહાિન પ્રાસતહાયથ િંય તાય શ્રીઅ૦, ૬. ભામણ્ડલ પ્રાસતહાયથ િંય તાય શ્રીઅ૦, ૭. 

િ િ ંસભ પ્રાસતહાયથ િંય તાય શ્રીઅ૦, ૮. છત્રત્રય પ્રાસતહાયથ િંય તાય શ્રીઅ૦, ૯. જ્ઞાનાસતશય િંય તાય 

શ્રીઅ૦, ૧૦. પૂજાસતશય િંય તાય શ્રીઅ૦, ૧૧. વચનાસતશય િંય તાય શ્રીઅ૦, ૧ર. અપાયાપગમાસતશય 

િંય તાય શ્રીઅ૦. 

(બીજો રિવિ) સિદ્ધપિનો િ હો ુઃ 

રૂપાતીત સ્વભાવ જે, કેવલ િંિણ-નાણી રે, તે ધ્યાતા સનજ આતમા, હોય સિદ્ધ ગ ણ ખાણીરે-વીર૦ 

સિદ્ધપવના આઠ ગ ણ ુઃ ૧. અનંતજ્ઞાન િંય તાય શ્રી સિદ્ધાય નમઃ, ર. અનંતિશથન િંય તાય શ્રીસિ૦, 

૩. અવ્યાબાધ ગ ણ િંય તાય શ્રીસિ૦, ૪. અનંતચારરત્ર િંય તાય શ્રીસિ૦, પ. અક્ષયસસ્ર્સત ગ ણ િંય તાય 

શ્રીસિ૦, ૬. અરૂસપ સનરંજન ગ ણ િંય તાય શ્રીસિ૦, ૭. અગ રુલઘ  ગ ણ િંય તાય શ્રીસિ૦, ૮. અનંતવીયથ 

ગ ણ િંય તાય શ્રીસિ૦. 

(ત્રીજો રિવિ) આચાયથપિનો િ હો 

ધ્યાતા આચારજ ભલા, મહામંત્ર શ ભ ધ્યાની રે, પંચ પ્રસ્ર્ાને આતમા, આચારજ હોય પ્રાણી રે - વીર૦ 

આચાયથપિના ૩૬ ગ ણ ુઃ ૧. પ્રસતરૂપગ ણ િંય તાય શ્રી આચાયાથય નમઃ, ર. િૂયથવત્તતેજસસ્વ ગ ણ 

િંય તાય શ્રી આ૦, ૩. ય ગપ્રધાનગમ િંય તાય શ્રી આ૦, ૪. મધ રવાક્ય ગ ણ િંય તાય શ્રી આ૦, પ. 

ગાંભીયથગ ણ િંય તાય શ્રી આ૦, ૬. ધૈયથ ગ ણ િંય તાય શ્રી આ૦, ૭. ઉપિેશગ ણ િંય તાય શ્રી આ૦, ૮. 

અપરરશ્રાસવગ ણ િંય તાય શ્રી આ૦, ૯. િૌમ્યપ્રકૃસતગ ણ િંય તાય શ્રી આ૦, ૧૦. શીલગ ણ િંય તાય શ્રી 

આ૦, ૧૧. અસવગ્રહગ ણ િંય તાય શ્રી આ૦, ૧ર. અસવકર્કગ ણ િંય તાય શ્રી આ૦, ૧૩. અચપલગ ણ 



િંય તાય શ્રી આ૦, ૧૪. પ્રિન્નવિન ગ ણ િંય તાય શ્રી આ૦, ૧૬. ઋજ ગ ણ િંય તાય શ્રી આ૦, ૧૭. 

મૃિ ગ ણ િંય તાય શ્રી આ૦, ૧૮. િવાંગમ સક્તગ ણ િંય તાય શ્રી આ૦, ૧૯. દ્વાિશસવધતપોગ ણ િંય તાય 

શ્રી આ૦, ર૦. િપ્તિશસવધિંયમગ ણ િંય તાય શ્રી આ૦, ર૧. િત્યવ્રતગ ણ િંય તાય શ્રી આ૦, રર. 

શૌયથગ ણ િંય તાય શ્રી આ૦, ર૩. અકકંચનગ ણ િંય તાય શ્રી આ૦, ર૪. બ્રહ્મચયથગ ણ િંય તાય શ્રી આ૦, 

રપ. અસનત્યભાવના ભાવકાર શ્રી આ૦, ર૬. અશરણ ભાવના ભાવકાય શ્રી આ૦, ર૭. િંિારસ્વરૂપ 

ભાવના ભાવકાય શ્રી આ૦, ર૮. એકત્વભાવના ભાવકાય શ્રી આ૦, ર૯. અન્યત્વ ભાવના ભાવકાય શ્રી 

આ૦, ૩૦. અશ સચભાવના ભાવકાય શ્રી આ૦, ૩૧. આશ્રવભાવના ભાવકાય શ્રી આ૦, ૩ર. 

િંવરભાવના ભાવકાય શ્રી આ૦, ૩૩. સનજથરા ભાવના ભાવકાય શ્રી આ૦, ૩૪. લોકસ્વરૂપભાવના 

ભાવકાય શ્રી આ૦, ૩પ. બોસધિ ભથભાવના ભાવકાય શ્રી આ૦, ૩૬. ધમથિ લથભ ભાવના ભાવકાય શ્રી 

આ૦. 

(ચોર્ો રિવિ) ઉપાધ્યાય પિનો િ હો  

તપ િજઝાયે રત િિા, દ્વાિશ અંગનો ધ્યાતા રે, ઉપાધ્યાય તે આતમા, જગ બંધવ જગ ભ્રાતા રે - વીર 

૦ 

ઉપાધ્યાયપિના રપ ગ ણ ુઃ ૧. શ્રી આચારાંગિૂત્ર પઠનગ ણ િંય ક્તાય શ્રી ઉપાધ્યાય નમઃ, ર. શ્રી 

િૂત્રકૃતાંગ િૂત્ર પઠનગ ણ િંય ક્તાય શ્રી ઉ૦, ૩. શ્રી સ્ર્ાનાંગિૂત્ર પઠનગ ણ િંય ક્તાય શ્રી ઉ૦, ૪. શ્રી 

િમવાયાંગ િૂત્ર પઠનગ ણ િંય ક્તાય શ્રી ઉ૦, પ. શ્રી ભગવતી િૂત્ર પઠનગ ણ િંય ક્તાય શ્રી ઉ૦, ૬. શ્રી 

જ્ઞાતાિૂત્ર પઠનગ ણ િંય ક્તાય શ્રી ઉ૦, ૭. શ્રી ઉપાિક િશા િૂત્ર પઠનગ ણ િંય ક્તાય શ્રી ઉ૦, ૮. શ્રી 

અન્તકૃિ્ િશા િૂત્ર પઠનગ ણ િંય ક્તાય શ્રી ઉ૦, ૯. શ્રી અન ત્તરૌપપાસતક િૂત્ર પઠનગ ણ િંય ક્તાય શ્રી 

ઉ૦, ૧૦. શ્રી પ્રશ્ન વ્યાકરણ િૂત્ર પઠનગ ણ િંય ક્તાય શ્રી ઉ૦, ૧૧. શ્રી સવપાકિૂત્ર પઠનગ ણ િંય ક્તાય 

શ્રી ઉ૦, ૧ર. ઉત્પાિપૂવથ પઠનગ ણ િંય ક્તાય શ્રી ઉ૦, ૧૩. અગ્રાયણીય પૂવથ પઠનગ ણ િંય ક્તાય શ્રી ઉ૦, 

૧૪. વીયથપ્રવાિ પૂવથ પઠનગ ણ િંય ક્તાય શ્રી ઉ૦, ૧પ. અસસ્તપ્રવાિ પૂવથ પઠનગ ણ િંય ક્તાય શ્રી ઉ૦, 

૧૬. જ્ઞાનપ્રિાિ પૂવથ પઠનગ ણ િંય ક્તાય શ્રી ઉ૦, ૧૭. િત્યપ્રવાિ પૂવથ પઠનગ ણ િંય ક્તાય શ્રી ઉ૦, 



૧૮. આત્મપ્રવાિ પૂવથ પઠનગ ણ િંય ક્તાય શ્રી ઉ૦, ૧૯. કમથપ્રવાિ પૂવથ પઠનગ ણ િંય ક્તાય શ્રી ઉ૦, ર૦. 

પ્રત્યાખ્યાન પ્રવાિ પૂવથ પઠનગ ણ િંય ક્તાય શ્રી ઉ૦, ર૧. સવદ્યાપ્રવાિ પૂવથ પઠનગ ણ િંય ક્તાય શ્રી ઉ૦, 

રર. કલ્યાણ પૂવથ પઠનગ ણ િંય ક્તાય શ્રી ઉ૦, ર૩. પ્રાણાવાય પૂવથ પઠનગ ણ િંય ક્તાય શ્રી ઉ૦, ર૪. 

રક્રયાસવશાલ પૂવથ પઠનગ ણ િંય ક્તાય શ્રી ઉ૦, રપ. લોકસબન્િ િાર પૂવથ પઠનગ ણ િંય ક્તાય શ્રી ઉપાધ્યાય 

નમઃ 

(પાંચમો રિવિ) િાધ પિનો િ હો 

અપ્રમત્ત જે સનત રહે, નસવ હરખે નસવ શોચે રે, િાધ  િ ધા તે આતમા, શ ં મ ંડ ેશ ં લોચે રે - વીર૦ 

િાધ  પિના ર૭ ગ ણ ુઃ ૧. પ્રાણાસતપાત સવરમણ વ્રત ય ક્તાય શ્રી િાધવે નમઃ, ર. મૃર્ાવાિ સવરમણ વ્રત 

ય ક્તાય શ્રી િા૦, ૩. અિત્તાિાન સવરમણ વ્રત ય ક્તાય શ્રી િા૦, ૪. મૈર્ નસવરમણ વ્રત ય ક્તાય શ્રી િા૦, 

પ. પરરગ્રહ સવરમણ વ્રત ય ક્તાય શ્રી િા૦, ૬. રાસત્રભોજન સવરમણ વ્રત ય ક્તાય શ્રી િા૦, ૭. પૃથ્વીકાય 

રક્ષકાય શ્રી િા૦, ૮. અપ્કાયરક્ષકાય શ્રી િા૦, ૯. તેજસ્કાય રક્ષકાય શ્રી િા૦, ૧૦. વાય કાય રક્ષકાય શ્રી 

િા૦, ૧૧. વનસ્પસતકાય રક્ષકાય શ્રી િા૦, ૧ર. ત્રિકાય રક્ષકાય શ્રી િા૦, ૧૩. એકેસન્િય રક્ષકાય શ્રી 

િા૦, ૧૪. દ્વીસન્િય રક્ષકાય શ્રી િા૦, ૧પ. ત્રીસન્િય રક્ષકાય શ્રી િા૦, ૧૬. ચત રરસન્િય રક્ષકાય શ્રી 

િા૦, ૧૭. પંચેસન્િય રક્ષકાય શ્રી િા૦, ૧૮. લોભસનગ્રહ કારકાય શ્રી િા૦, ૧૯. ક્ષમાગ ણય ક્તાય શ્રી 

િા૦, ર૦. શ ભ ભાવના ભાવકાય શ્રી િા૦, ર૧. પ્રસતલેખનારિ શ દ્ધ રક્રયા કારકાય શ્રી િા૦, રર. 

િંયમયોગમ ક્તાય શ્રી િા૦, ર૩. મનોગ સપ્તય ક્તાય શ્રી િા૦, ર૪. વચનગ સપ્તય ક્તાય શ્રી િા૦, રપ. 

કાયગ સપ્તકાય શ્રી િા૦, ર૬. ક્ષ ધારિદ્વાસવંશસત પરરિહિહન તત્પરાય શ્રી િા૦, ર૭. મરણાન્ત ઉપિગથ 

િહનત્પરાય શ્રી િા૦. 

(છઠ્ઠો રિવિ) િશથનપિનો િ હો 

શમ-િંવેગારિક ગ ણ, ક્ષય ઉપશમ જે આવે રે, િશથન તેહીજ આતમા, શ ં હોય નામ ધરાવે રે. (વીર૦) 

િશથનપિના ૬૭ ગ ણ ુઃ ૧. પરમાર્થિંસ્તવરૂપ શ્રી િદ્દશથનાય નમઃ, ર. પરમાર્થજ્ઞાતૃિેવનરૂપ શ્રીિ૦,  



૩. વ્યાપન્નિશથનવજથન રૂપ શ્રીિ૦, ૪. ક િશથનવજથન રૂપ શ્રીિ૦, પ. શ શ્રૂર્ારૂપ શ્રીિ૦, ૬. ધમથરાગ રૂપ 

શ્રીિ૦, ૭. વૈયાવૃત્ત્ય રૂપ શ્રીિ૦, ૮. અહથિ્ સવનય રૂપ શ્રીિ૦, ૯. સિદ્ધ સવનય રૂપ શ્રીિ૦, ૧૦. ચૈત્ય 

સવનય રૂપ શ્રીિ૦, ૧૧. શ્ર ત સવનય રૂપ શ્રીિ૦, ૧ર. ધમથ સવનય રૂપ શ્રીિ૦, ૧૩. િાધ વગથ સવનય રૂપ 

શ્રીિ૦, ૧૪. આચાયથ સવનય રૂપ શ્રીિ૦, ૧પ. ઉપાધ્યાય સવનય રૂપ શ્રીિ૦, ૧૬. પ્રવચન સવનય રૂપ 

શ્રીિ૦, ૧૭. િશથન સવનય રૂપ શ્રીિ૦, ૧૮. ‘િંિારે શ્રીસજનઃ િારઃ’ ઈસત સચંતન રૂપ શ્રીિ૦, ૧૯. 

‘િંિારે શ્રીસજનમતંુઃ િારમ્’ ઈસત સચંતન રૂપ શ્રીિ૦, ર૦. ‘િંિારે શ્રીસજનમત સસ્ર્ત શ્રી 

િાધ્વારિિારમ્’ ઈસત સચંતન રૂપ શ્રીિ૦, ર૧. શંકાિૂર્ણ રસહતાય શ્રીિ૦, રર. કાંક્ષાિૂર્ણરસહતાય 

શ્રીિ૦, ર૩. સવસચરકત્િાિૂર્ણ રસહતાય શ્રીિ૦, ર૪. ક દૃસષ્ટપ્રશંિા િૂર્ણ રસહતાય શ્રીિ૦, રપ. 

તત્પરરચયિૂર્ણ રસહતાય શ્રીિ૦, ર૬. પ્રવચન પ્રભાવક રૂપ શ્રીિ૦, ર૭. ધમથકર્ા પ્રભાવક રૂપ શ્રીિ૦,  

ર૮. વારિપ્રભાવક રૂપ શ્રીિ૦, ર૯. નૈસમસત્તકપ્રભાવક રૂપ શ્રીિ૦, ૩૦. તપસસ્વ પ્રભાવક રૂપ શ્રીિ૦, 

૩૧. પ્રજ્ઞપ્ત્યારિ સવદ્યાભૃત્ પ્રભાવક રૂપ શ્રીિ૦, ૩ર. ચૂણાથજનારિ સિદ્ધ પ્રભાવક રૂપ શ્રીિ૦,  

૩૩. કસવ પ્રભાવક રૂપ શ્રીિ૦, ૩૪. સજનશાિને કૌશલ્ય ભૂર્ણ રૂપ શ્રીિ૦, ૩પ. પ્રભાવના ભૂર્ણ રૂપ 

શ્રીિ૦, ૩૬. તીર્થિેવા ભૂર્ણ રૂપ શ્રીિ૦, ૩૭. સ્ર્ૈયથ ભૂર્ણ રૂપ શ્રીિ૦, ૩૮. સજનશાિને ભસક્ત 

ભૂર્ણ રૂપ શ્રીિ૦, ૩૯. ઉપશમ ગ ણ રૂપ શ્રીિ૦, ૪૦. િંવેગગ ણ રૂપ શ્રીિ૦, ૪૧. સનવેિગ ણ રૂપ 

શ્રીિ૦, ૪ર. અન ક્ંપાગ ણ રૂપ શ્રીિ૦, ૪૩. આસસ્તક્યગ ણ રૂપ શ્રીિ૦, ૪૪. પરતીસુર્કારિવંિન વજથન 

રૂપ શ્રીિ૦, ૪પ. પરતીસુર્કારિ નમસ્કાર વજથન રૂપ શ્રીિ૦, ૪૬. પરતીસુર્કારિ આલાપ વજથન રૂપ 

શ્રીિ૦, ૪૭. પરતીસુર્કારિ િંલાપ વજથન રૂપ શ્રીિ૦, ૪૮. પરતીસુર્કારિ અશનારિ િાન વજથન રૂપ 

શ્રીિ૦, ૪૯. પરતીસુર્કારિ આલાપ વજથન રૂપ શ્રીિ૦, પ૦. રાજાસભયોગાગાર ય ક્ત શ્રીિ૦, પ૧. 

ગણાસભયોગાગાર ય ક્ત શ્રીિ૦, પર. બલાસભયોગાગારય ક્ત શ્રીિ૦, પ૩. િ રાસભયોગાગાર ય ક્ત શ્રીિ૦, 

પ૪. કાંતારવૃત્ત્યાંગાર ય ક્ત શ્રીિ૦, પપ. ગ રુસનગ્રહાગાર ય ક્ત શ્રીિ૦, પ૬. ‘િમ્યક્ત્વં ચારરત્રધમથસ્ય 

મૂલમ’ ઈસત સચંતનરૂપ શ્રી િ૦, પ૭. ‘િમ્યક્ત્વં ધમથપ રસ્ય દ્વારમ્’ ઈસત સચંતન રૂપ શ્રીિ૦, પ૮. 

‘િમ્યક્ત્વં ધમથસ્ય પ્રસતષ્ઠાનમ્’ ઈસત સચંતન રૂપ શ્રીિ૦, પ૯. ‘િમ્યક્ત્વં ધમથસ્યાધારઃ’ ઈસત સચંતન રૂપ 



શ્રીિ૦, ૬૦. ‘િમ્યક્ત્વં ધમથસ્ય’ ભાજનમ્ ઈસત સચંતન રૂપ શ્રીિ૦, ૬૧. ‘િમ્યક્ત્વં ધમથસ્ય સનસધ 

િસન્નભમ્’ ઈસત સચંતન રૂપ શ્રીિ૦, ૬ર. ‘અસસ્ત જીવઃ’ ઈસત શ્રદ્ધાનસ્ર્ાનય ક્ત શ્રીિ૦, ૬૩. ‘િ ચ 

જીવઃ કમાથસણ કરોસત’ ઈસત શ્રદ્ધાનસ્ર્ાનય ક્ત શ્રીિ૦, (૬પ) ‘િ ચ જીવઃ સ્વકૃતકમાથસણ વેિયસત ઈસત 

શ્રદ્ધાનસ્ર્ાન ય ક્ત શ્રીિ૦, (૬૬)  ‘જીવસ્યાસસ્ત સનવાથણમ્’ ઈસત શ્રદ્ધાનસ્ર્ાનય ક્ત શ્રીિ૦, (૬૭) 

‘અસસ્ત મોક્ષોપાયઃ’ ઈસત શ્રદ્ધાનસ્ર્ાનય ક્ત શ્રીિ૦ 

(િાતમો રિવિ) જ્ઞાનપિનો િ હો 

જ્ઞાનાવરણીય જે કમથ છે, ક્ષય ઉપશમ તિ ર્ાય રે, તો હ એ એહીજ આતમા, જ્ઞાન ેઅબોધતા જાય રે - 

વીર૦ 

જ્ઞાનપિના પ૧ ગ ણ ુઃ ૧. સ્પશથનેસન્િય વ્યગ્જનાવગ્રહ મસતજ્ઞાનાય નમઃ, ર. રિનેસન્િય વ્યગ્જનાવગ્રહ 

મસત૦, ૩. ધ્રાણેુેસન્િય વ્યગ્જનાવગ્રહ મસત૦, ૪. શ્રોતેુેસન્િય વ્યગ્જનાવગ્રહ મસત૦, પ. 

સ્પશથનેુેસન્િય વ્યગ્જનાવગ્રહ મસત૦, ૬. રિનેુેસન્િય વ્યગ્જનાવગ્રહ મસત૦, ૭. ધ્રાણેસન્િય-અર્ાથવગ્રહ 

મસત૦, ૮. ચક્ષ રરસન્િય-અર્ાથવગ્રહ મસત૦, ૯. શ્રોતેસન્િય-અર્ાથવગ્રહ મસત૦, ૧૦. માનિ-અર્ાથવગ્રહ 

મસત૦, ૧૧. સ્પશથનેસન્િય-ઈહામસત૦, ૧ર. રિનેુેસન્િય-ઈહામસત૦, ૧૩. ધ્રાણેુેસન્િય-ઈહામસત૦, 

૧૪. ચક્ષ રેસુસન્િય-ઈહામસત૦, ૧પ. શ્રોતેુેસન્િય-ઈહામસત૦, ૧૬. મન ઈહામસત૦, ૧૭. 

સ્પશથનેુેસન્િય-ઈહામસત૦, ૧૮. રિનેુેસન્િય-અપાય મસત૦, ૧૯. ધ્રાણેસન્િય-અપાય મસત૦, ર૦. 

ચક્ષ રરસન્િય-અપાય મસત૦, ર૧. શ્રોતેસન્િય-અપાય મસત૦, રર. મનોઅપાય મસત૦, ર૩. સ્પશેનેસન્િય 

ધારણા મસત૦, ર૪. રિનેસન્િય ધારણા મસત૦, રપ. ધ્રાણેુેસન્િય ધારણા મસત૦,  ર૬. ચક્ષ રરસન્િય 

ધારણા મસત૦,  ર૭. શ્રોતેુેસન્િય ધારણા મસત૦,  ર૮. મનોધારણા મસત૦, ર૯. અક્ષર શ્ર ત જ્ઞાનાય 

નમઃ, ૩૦. અનક્ષર શ્ર ત જ્ઞા૦, ૩૧. િંસજ્ઞશ્ર તજ્ઞા૦, ૩ર. અિંસજ્ઞશ્ર ત જ્ઞા૦, ૩૩. િમ્યક્શ્ર ત જ્ઞા૦, ૩૪. 

સમથ્યાશ્ર ત જ્ઞા૦, ૩પ. િારિશ્ર ત જ્ઞા૦, ૩૬. અનારિ-શ્ર ત જ્ઞા૦, ૩૭. િપયથવસિત શ્ર ત જ્ઞા૦, ૩૮. 

અપયથવસિત શ્ર ત જ્ઞા૦, ૩૯. ગસમકશ્ર ત જ્ઞા૦, ૪૦. અગસમક શ્ર ત જ્ઞા૦, ૪૧. અંગ પ્રસવષ્ટ શ્ર ત જ્ઞા૦, 

૪ર. અનંગ પ્રસવષ્ટ શ્ર ત જ્ઞા૦, ૪૩. અન ગાસમ અવસધજ્ઞા૦, ૪૪. અનન ગાસમ અવસધજ્ઞા૦, ૪પ. વધથમાન 



અવસધજ્ઞા૦, ૪૬. હીયમાન અવસધજ્ઞા૦, ૪૭. પ્રસતપાસત અવસધજ્ઞા૦, ૪૮.  અપ્રસતપાસત અવસધજ્ઞા૦, 

૪૯. ઋજ મસતમનઃ પયથવજ્ઞા૦, પ૦. સવપ લમસત મનઃપયથવજ્ઞા૦, પ૧. લોકાલોક પ્રકાશક કેવલજ્ઞાન નમઃ 

(આઠમો રિવિ) ચારરત્રપિનો િ હો 

જાણ ચરરત્ર તે આતમા, સનજ સ્વભાવમાં રમતો રે, લેશ્યા શ દ્ધ અલંકયો, મોહ વને નસવ નભતો રે  - વીર 

૦ 

ચારરત્ર પિના ૭૦ ગ ણ ુઃ ૧. પ્રાણાસતપાત સવરમણ રૂપ ચારરત્રાય નમઃ, ર. મૃર્ાવાિ સવરમણ રૂપ ચા૦,  

૩. અિત્તાિાન સવરમણરૂપ ચા૦, ૪. મૈર્ ન સવરમણરૂપ ચા૦, પ. પરરગ્રહ સવરમણરૂપ ચા૦, ૬. ક્ષમા 

ધમથરૂપ ચા૦, ૭. આજથવ ધમથરૂપ ચા૦, ૮. મૃિ તા ધમથરૂપ ચા૦, ૯. મ સક્ત ધમથરૂપ ચા૦, ૧૦. તમો 

ધમથરૂપ ચા૦,  

૧૧. િંયમ ધમથરૂપ ચા૦, ૧ર. િત્ય ધમથરૂપ ચા૦, ૧૩. શૌચધમથરૂપ ચા૦, ૧૪. અકકંચન ધમથરૂપ ચા૦,  

૧પ. બ્રહ્મચયથ રૂપ ચા૦, ૧૬. પૃથ્વીરક્ષા િંયમ ચા૦, ૧૭. ઉિમ રક્ષા િંયમ ચા૦, ૧૮. તેજોરક્ષા િંયમ 

ચા૦, ૧૯. વાય રક્ષા િંયમ ચા૦, ર૦. વનસ્પસત રક્ષા િંયમ ચા૦, ર૧. દ્વીસન્િય રક્ષા િંયમ ચા૦, રર. 

ત્રીસન્િય રક્ષા િંયમ ચા૦, ર૩. ચત રરસન્િય રક્ષા િંયમ ચા૦, ર૪. પંચેસન્િય રક્ષા િંયમ ચા૦, રપ. અજીવ 

રક્ષા િંયમ ચા૦, ર૬. પ્રેક્ષા િંયમ ચા૦, ર૭. ઉપેક્ષા િંયમ ચા૦, ર૮. અસતરરક્તવસ્ત્ર ભક્તારિ 

પરરસ્ર્ાપન ત્યાગરૂપ િંયમ ચા૦, ર૯. પ્રમાજથનરૂપ િંયમ ચા૦, ૩૦. મનઃ િંયમ ચા૦, ૩૧. વાક્ 

િંયમ ચા૦, ૩ર. કાય િંયમ ચા૦, ૩૩. આચાયથ વૈયાવૃત્ત્યરૂપ ચા૦, ૩૪. ઉપાધ્યાય વૈયાવૃત્ત્યરૂપ ચા૦, 

૩પ. તપસસ્વ વૈયાવૃત્ત્યરૂપ ચા૦, ૩૬. લઘ  સશષ્યારિ વૈયાવૃત્ત્યરૂપ ચા૦, ૩૭. ગ્લાનિાધ  વૈયાવૃત્ત્યરૂપ 

ચા૦, ૩૮. િાધ  વૈયાવૃત્ત્યરૂપ ચા૦, ૩૯. શ્રમણોપાિક વૈયાવૃત્ત્યરૂપ ચા૦, ૪૦. િંઘ વૈયાવૃત્ત્યરૂપ ચા૦, 

૪૧. ક લ વૈયાવૃત્ત્યરૂપ ચા૦, ૪ર. ગણવૈયાવૃત્ત્યરૂપ ચા૦, ૪૩. પશ પણ્ડકારિરસહત વિસતવિન 

બ્રહ્મગ સપ્ત ચા૦, ૪૪. સ્ત્રી હાસ્યારિસવકાર વજથન બ્રહ્મગ સપ્ત ચા૦, ૪પ. સ્ત્રી આિન વજથન બ્રહ્મગ સપ્ત 

ચા૦, ૪૬. સ્ત્રી-અડ્ગોપડ્ગ સનરીક્ષણ વજથન બ્રહ્મગ સપ્ત ચા૦, ૪૭. ક ડ્ન્તર સસ્ર્ત સ્ત્રી હાવભાવ શ્રવણ 



વજથન બ્રહ્મગ સપ્ત ચા૦, ૪૮. પૂવથ સ્ત્રીિભંોગ સચન્તન વજથન બ્રહ્મગ સપ્ત ચા૦, ૪૯. અસતરિ આહાર 

વજથન બ્રહ્મગ સપ્ત ચા૦, પ૦. અસત આહારકરણવજથન બ્રહ્મગ સપ્ત ચા૦, પ૧. અંગસવભૂર્ા વજથન 

બ્રહ્મગ સપ્ત ચા૦, પર. અનશન તપોરૂપ ચા૦, પ૩. ઔનોિયથ તપોરૂપ ચા૦, પ૪. વૃસત્તિંક્ષેપ તપોરૂપ 

ચા૦, પપ. રિત્યાગ તપોરૂપ ચા૦, પ૬. કાયક્લેશ તપોરૂપ ચા૦, પ૭. િંલેર્ણા તપોરૂપ ચા૦, પ૮. 

પ્રાયસશ્ચત તપોરૂપ ચા૦,  

પ૯. સવનય તપોરૂપ ચા૦, ૬૦. વૈયાવૃત્ત્ય તપોરૂપ ચા૦, ૬૧. સ્વાધ્યાય તપોરૂપ ચા૦, ૬ર. ધ્યાન 

તપોરૂપ ચા૦, ૬૩. કાયોત્િગથ તપોરૂપ ચા૦, ૬૪. અનન્ત જ્ઞાન િંય ક્ત ચા૦, ૬પ. અનન્ત િશથન િંય ક્ત 

ચા૦, ૬૬. અનન્ત ચારરત્ર િંય ક્ત ચા૦, ૬૭. ક્રોધસનગ્રહ કરણ ચા૦, ૬૮. માનસનગ્રહ કરણ ચા૦, ૬૯. 

માયાસનગ્રહ કરણ ચા૦, ૭૦. લોભસનગ્રહ કરણ ચારરત્રાય નમઃ 

(નવમો રિવિ) તપપિનો િ હો  

ઈચ્છારોધે િંવર, પરરણસત િમતા યોગે રે, તપ તે એહી જ આતમા, વતે સનજ ગ ણ ભોગે રે ુાુા વીર૦ 

ુાુા 

તપપિના પ૦ ગ ણો ુઃ ૧. યાવત્કસર્ક તપિે નમઃ, ર. ઈત્વરકસર્ક ત૦, ૩. બાહ્ય ઔનાિયથ ત૦, ૪. 

અભ્યંતર-ઔનોિયથ ત૦, પ. િવ્યતઃ વૃસત્તિંક્ષેપ ત૦, ૬. ક્ષેત્રતઃ વૃસત્તિંક્ષેપ ત૦, ૭. કાલતઃ વૃસત્તિંક્ષેપ 

ત૦, ૮. ભાવતઃ વૃસત્તિંક્ષેપ ત૦, ૯. કાયક્લેશ ત૦, ૧૦. રિત્યાગ ત૦, ૧૧. ઈસન્િય કર્ાય-યોગ-

સવર્ય-િંલીનતા ત૦, ૧ર. સ્ત્રી-પશ -પંડકારિ-ર્વથજત-સ્ર્ાનાવસસ્ર્ત ત૦, ૧૩. આલોચના-પ્રાયસશ્ચત 

ત૦, ૧૪. પ્રસતક્રમણ-પ્રાયસશ્ચત ત૦, ૧પ. સમશ્રપ્રાયસશ્ચત ત૦, ૧૬. સવવેકપ્રાયસશ્ચત ત૦, ૧૭. 

કાયોત્િગથપ્રાયસશ્ચત ત૦, ૧૮. તપઃ પ્રાયસશ્ચત ત૦, ૧૯. છેિ પ્રાયસશ્ચત ત૦, ર૦. મૂલ પ્રાયસશ્ચત ત૦, 

ર૧. અનવસસ્ર્ત પ્રાયસશ્ચત ત૦, રર. પારાંસચત પ્રાયસશ્ચત ત૦, ર૩. જ્ઞાનસવનયરૂપ ત૦, ર૪. 

િશથનસવનયરૂપ ત૦, રપ. ચારરત્ર સવનયરૂપ ત૦, ર૬. મનોસવનયરૂપ ત૦, ર૭. વચન સવનયરૂપ ત૦, ર૮. 

કાયસવનયરૂપ ત૦, ર૯. ઉપચાર સવનયરૂપ ત૦, ૩૦. આચાયથ વૈયાવૃત્ત્ય ત૦, ૩૧. ઉપાધ્યાય વૈયાવૃત્ત્ય 

ત૦, ૩ર. િાધ  વૈયાવૃત્ત્ય ત૦, ૩૩. તપસસ્વ વૈયાવૃત્ત્ય ત૦, ૩૪. લઘ સશષ્યારિ વૈયાવૃત્ત્ય ત૦, ૩પ. ગ્લાન 



િાધ  વૈયાવૃત્ત્ય ત૦, ૩૬. શ્રમણોપાિક વૈયાવૃત્ત્ય ત૦, ૩૭. િંઘ વૈયાવૃત્ત્ય ત૦, ૩૮. ક લવૈયાવૃત્ત્ય ત૦, 

૩૯. ગણ વૈયાવૃત્ત્ય ત૦, ૪૦. વાચના ત૦, ૪૧. પૃચ્છના ત૦, ૪ર. પરાવતથના ત૦, ૪૩. અન પ્રેક્ષા 

ત૦, ૪૪. ધમથકર્ા ત૦, ૪પ. આતથધ્યાનસનવૃસત્ત ત૦, ૪૬. રૌિધ્યાનસનવૃસત્ત ત૦, ૪૭. ધમથધ્યાન સચંતન 

ત૦, ૪૮. શ ક્લધ્યાન સચંતન ત૦, ૪૯. બાહ્ય કાયોત્િગથ ત૦, પ૦. અભ્યંતર કાયોત્િગથ ત૦. 

છેલ્લા રિવિે નવપિજીની સવસ્તારર્ી પૂજા ભણાવવી. નવપિમંડલની રચના કરવી. શ્રીપાળ રાજાનો રાિ 

પૂણથ કરવો. 

પરડલેહણનો સવસધ 

આ પ સ્તકમાં ‘છૂટા શ્રાવકોને પરડલેહણ કરવાનો સવસધ’ એ શીર્થક નીચે લખેલા સવસધ પ્રમાણે પરડલેહણ 

કરવ ં. િેવ વંિન, પચ્ચક્ખાણ પારવ ં, આયંસબલ કયાથ પછી ચૈત્યવંિન, પ્રસતક્રમણ વગેરેનો સવસધ આ 

પ સ્તકમાં બીજા સ્ર્ળે આપવામાં આવેલ છે. અન ક્રમસણકામાંર્ી જોઈ લેવો. 

નવ રિવિોમાં કાઉસ્િગ્ગ કરવાનો સવસધ 

ખમાિમણ િઈ, ઈચ્છા૦ ‘અરરહંત પિ’ આરાધનાર્થ કાઉસ્િગ્ગ કરંુ ? ઈચ્છં, અરરહંત પિ આરાધનાર્થ 

કરેસમ કાઉસ્િગ્ગં વંિણવસત્તઆએ૦ અન્નત્ર્૦ કહી જેટલા લોગસ્િનો કાઉસ્િગ્ગ કરવાનો હોય તેટલા 

લોગસ્િનો કાઉસ્િગ્ગ કરી પારીને પ્રગટ લોગસ્િ કહેવો. 

પારણાના રિવિનો સવસધ 

પારણાના રિવિે ઓછામાં ઓછો સબયાિણાનો તપ કરવો. હંમેશ મ જબ પ્રસતક્રમણ, પરડલેહણ, 

િેવવંિન, વાિક્ષેપ પૂજા, ગ રુવંિન વગેરે કયાથ પછી સ્નાન કરી સ્નાત્ર તર્ા િત્તરભેિી પૂજા ભણાવવી. તે 

રિવિે કાઉસ્િગ્ગ, િાસર્યા, પ્રિસક્ષણા નવ નવ કરવા. તર્ા ખમાિમણાં નવ નવ િેવાં. ‘ૐ હ્રીં શ્રીં 

સવમલેશ્વર-ચક્રેશ્વરી પૂસજતાય શ્રી સિદ્ધચક્રાય નમઃ’ એ પિની ર૦ નવકારવાળી ગણવી.  

સિદ્ધચક્રના ગ ણ ઘણા, કહેતા ન આવે પાર, વાંસછતપૂરે િ ઃખ હર,ે વંિ  વાર હજાર (૧) 



ૐ હ્રીં શ્રીં સિદ્ધચક્રાય નમઃ આ પ્રમાણે બિલી નવ ખમાિમણાં િેવાં. 


