
                                        જૈન શાસનના પ્રભાવશાળી મતં્રો 
૧. કોઈપણ શભુ મતં્ર ગણતા ંપહલેા,ં ગરુુ ભગવતંને પછુી, જણાવી સમંતત લઈ ગણવો જોઈએ.  
ર. શરૂઆત ૧ માળા પરમાત્મા સમક્ષ ૧ બાધંા પારાની નવકારવાળી ગણવી.  
૩. શરૂઆત વહલેી સવારે, શદુ્ધ વસ્ત્રો, પવૂવ કે ઉત્તર દિશા સામે બેસી કટાસણા ઉપર, તનયત 
સખં્યાની માળા નક્કી કરી, સતૂરની માળા ઉપર ગણવાથી તવશેષ-તવશેષ લાભ થાય છે.  
૪. શરૂઆત કરતા ંપહલેા ંદૃઢ સકંલ્પ કે આ જાપ પણૂવ કરીશ, ખાડો પાડ્ા ંતવના કરીશ, ભાવથી 
ગણીશ, એકાગ્ર ચિત્તથી કરીશ અને સવવના શ્રેય માટે કરીશ તો નક્કી કરેલ મતં્ર શીઘ્રતાથી ફળે 
છે. 
પ. બ્રહ્મિયવ વ્રત અવશ્ય પાળવુ,ં કંિમળૂ અભક્ષ્ય ન ખાવુ,ં શક્ય હોય તો આંબેલ કરવુ ંજાપ 
િરમ્યાન, નદહિંતર એકાશન-ચબયાસણુ ંકરવુ,ં છેલ્લે રાતત્રભોજનનો ત્યાગ તો અવશ્ય કરવો. 
- કોઈ પણ મતં્ર શક્તતશાળી હોય જ છે, ફળે જ છે. માત્ર શકંા-વ્હમે કે ખદંડત થવાથી તે તનષ્ફળ 
બને છે. તેથી ધ્યાન િઈ, મન પરોવી, કેન્સરમા ંડોકટર પ્રત્ય ેશ્રદ્ધા રાખી િવા લઈએ તેમ 
સિેુવ-સગુરુુ પાસે શ્રદ્ધા રાખી જાપ કરવો. 
શ્રી નમસ્કાર મહામતં્રના ચગિભત મતં્રો 
દિવ્ય મતં્ર 

(૧) ૐ હ્રી નમો અદરહતંાણ,ં ૐ હ્રી નમો તસદ્ધાણ,ં ૐ હ્રી નમો આયદરયાણ,ં  

    ૐ હ્રી નમો ઉવજઝાયાણ,ં ૐ હ્રી નમો લો એ સવ્વસાહણૂ ં

તવતધ ઃ  આ પાિં પિોનો રોજ ૧૦૮ વાર શાતં ચિત્તે જાપ કરવાથી ગેમ તેટલી મોટી આપતત્ત, 

ભય, ટેન્શન કે દુ ખો આવ્યા હોય તો તરંુત શાતં થાય છે. રસ્તો મળી આવે છે અને સખુના 
દિવસો ફરી પાછા આવે છે. 
િમત્કારીક મતં્ર 

(ર) ૐ નમો અદરહતંાણ,ં ૐ નમો તસદ્ધાણ,ં ૐ નમો આયદરયાણ,ં 

ૐ નમો ઉવજઝાયાણ,ં ૐ નમો લોએ સવ્વ સાહણૂ,ં 

ૐ હ્રીં હ્રીં હઁ્ર હ્રૌઁ હ્ર  સ્વાહા ઃા 
િમત્કાર કરે તેવો પ્રભાવશાળી મતં્ર છે. મનમા ંજે જે ઈચ્છેલુ ંહોય તે તો મળે જ છે. તે તસવાય 
તમારંુ દહત કે કલ્યાણ જેનાથી થવાનુ ંહોય તે પણ મળી આવે છે. રોજ ૧૦૮ વાર પણૂવ શ્રદ્ધા 
અન ેશાતંતથી શભુ દિવસે િાલ ુકરી ગણવો. 
૧૬ અક્ષરી તવદ્યામતં્ર 

(૩) ‘અદરહન્ત તસદ્ધ આયદરય ઉવજઝાય સાહ ૂઃાઃા ર૦૦ વાર જાપ ઓછામા ંઓછો કરવો. રોજ 
ર૧ દિન અખડંપણે ગણવો. લાભ થાય, કષ્ટ, રોગ, પીડા, ભય દૂર થાય. 
તત્રભવૂનસ્વાતમની તવદ્યા 



(૪) ૐ અહવતે ઉત્પત ઉત્પત સ્વાહા ઃા શભુ દિવસથી, હૃિયકમળના અદરહતં ભગવતંન ેસ્થાપી, 
તનત્ય ૧૦૮ વાર જપવો. સવવત્ર આિર, માન, યશ  કીતઃત અને પ્રભાવીપણુ ંમળે. 
નમસ્કાર મહામતં્રના ગપુ્ત ૪ મતં્રો 
(પ) ૧. ૐ હ્રીં અહવત ઉત્પત ઉત્પત સ્વાહા ઃા 
શભુ દિન ેસારા મહુતેૂ તત્રકાળ િસ-િસ માળા ગણવાથી અખટૂ લક્ષ્મી મળે, િદરદ્રાતા શીઘ્ર િાલી 
જાય છે. 
ર. ૐ હ્રીં િરે સવુરે અતસઆઉસાય નમ  ઃા 
આ મતં્ર સવવ તસદ્ધદ્ધિાયક છે. મહાપ્રભાવક છે. રોજ ૧૦ માળા ગણવાથી મનવાતંછત મળે છે. ર૧ 
દિન સધુી. 
૩. ૐ હેઁ હ્રીં શ્રીં કલીં બલ ૂ ઁઅહઁ્ર નમ  ઃા ર૧ હજારનો જાપ કરવો. પછી તત્રકાળ ૧-૧ માળા 
ગણવાથી મનવાતંછત કાયવ અચકૂ તસદ્ધ થાય છે. 
૪. ૐ તારે તારે તવરે, ૐ તારે તવરે તવરે હ્રીં ફટ સ્વાહા ઃા કોઈપણ રતવવારે સવારે સયૂોિય 
વખત ેભોજપત્ર પર અષ્ટગધં શાહીથી લખવો. ૧રપ૦૦, સાડા બાર હજારની જાપ કરી પછી 
રોજ ૧ માળા ગણવી અન ેસફેિ િોરાને લઈ ૧ ગાઠં બાધંવી, બીજે દિન ે૧ માળા ગણી રજી 
ગાઠં બાધંવી એમ ર૧ દિન ૧-૧ માળા ગણી ૧-૧ ગાઠં બાધંી િોરો સાથે રાખવો. સવવ કાયવ 
અચકૂ તસદ્ધ થાય. આ મતં્ર ૧૪ પવૂવનો સાર છે. સત્યમ ્ઃા 
૧૦૮ નવકાર સપંણૂવ હાથમા ંનિંાવતવ દ્વારા ગણવાથી મહાન લાભ થાય છે.  
ૐ હ્રીં શ્રીં અહઁ્ર અ.તસ.આ.ઉ.સા. નમ  ઃા ૧૦૮ વાર ગણવો. આ મતં્ર આનિંિાયક અને સવવ 
કાયવની તસદ્ધ કરવાવાળો છે. 
જ્ઞાન પ્રાપ્પ્ત મતં્ર ઃ   ૐ નમો અદરહતંાણ ંવિ વિ વાગ્વાદહની સ્વાહા ઃા 
સ્વાસ્્યમતં્ર ઃ   ૐ હ્રીઁ નમો લોએ સવ્વ સાહણૂ ં૧ માળા 
તનાવમકુ્તતમતં્ર ઃ   ૐ હ્રીં શ્રીં ભગવત ેપાર્શ્વનાથાય હર હર સ્વાહા ઃા 
ભયમકુ્તતમતં્ર ઃ   નમો અભય િયાણ ં(પ્રતતદિન ૧ માળા) 
ક્રોધ આવેશ મકુ્તતમતં્ર ઃ   ૐ શાન્તે પ્રશાન્તે સવવ ક્રોધો પશમની સ્વાહા ઃા 
દરદ્ધદ્ધ-તસદ્ધદ્ધ વધવક મતં્ર ઃ   ૐ હ્રીં શ્રીં તલીં બલ ૂ ઁઅહવમ ્નમ  ઃા (સયૂોિય સમયે ૧ માળા) 
બ્રહ્મિયવ તવકાસ મતં્ર ઃ   િેવ િાનવ ગધંવ્વા જતખ રતખસ દકન્નરા ઃા  
 બભંયારી નમસંતંત દુક્કરં જેકરંતત નમ ્ઃાઃા  
સખુ-શાતંત મતં્ર ઃ    ૐ હ્રીં શ્રીં અ.તસ.આ.ઉ.સા. સવવ તવઘ્ન રોગો  
 પદ્રવ તવનાશાય મમ ગ્રહ શાતંત કુરુ કુરુ સ્વાહા ઃા 
 ૐ ડ્ગી શ્રી અહવમ ્નમ  ઃા આ મતૃ્્ુજંય જાપ છે. સમાતધને સિગતત આપે છે. 



િરેક મતં્ર ગણતા પહલેા ંઆ વાક્ય બોલી મતં્ર ગણવાની શરૂઆત કરો. (શ્રી તતથંકર ગણધર 
પ્રસાિાત ્એષ  યોગ  ફલત)ુ 
ઉવસ્સગ્ગહરં સ્ત્રોત્ર - નતમઉણને ભતતામર આ ત્રણે સ્ત્રોત્ર ચગિભત મહાન લાભિાયી િમત્કારી 
મતં્ર ઃ - 
હ્રીં શ્રીં અહવમ ્નતમઉણ પાસ તવસહર વસહ જજણ- ફુચલિંગ ૐ હ્રીં શ્રીં અહવમ ્નમ  ઃા 
શભુાશભુ જાણવાનો મતં્ર ઃ  ૐ હ્રીં અહવમ ્ક્ષ્વીં સ્વાહા ઃા 
કોઈપણ કાયવમા ંલાભ-હાતન, નફો-નકુસાન જાણવા માટે રાત્ર ેકપાળે િિંનનુ ંતવલેપન કરી તે 
સકુાઈ જાય ત્યારે ૧૦૮ વાર આ મતં્રનો જાપ કરી અદરહતં ંભ.ને નમસ્કાર મતં્રનુ ંસ્મરણ કરતા 
ભતૂમ શયન ગરમ કામળી કે શેત્રજંી પર સઈૂ જવાથી સ્વપ્નમા ંધારેલા કામના ફળની ખબર 
પડશ.ે 
શ્રી સરસ્વતી િેવી મહા મતં્ર ઃ  ૐ હ્રીં કલીં બલીં શ્રીં હ.સ.ક.લ. હ્રીં અઃ ઃં નમ  ઃા 
નવગ્રહના જાપ 

૧. સયૂવ મતં્ર ઃ   ૐ હ્રીં રત્નાડ્ઉ સયૂાવય સહસ્ત્ર  
 દકરણાય નમો નમ  સ્વાહા ઃા લાલ રંગની માળા ૬૦૦૦ જાપ 

ર. િદં્ર મતં્ર ઃ  ૐ રોદહણી પતયે િદં્રાય  
 ૐ હ્રીં હ્રા ઁદ્રીં િદં્રાય નમ  સ્વાહા ઃા સફેિ રંગની માળા. ૧૦,૦૦૦ જાપ 

૩. મગંળ મતં્ર ઃ  ૐ નમો ભતૂમ પતુ્રાય, ભ ૂભકુૃદટલ નેત્રાય 

 વક્ર વિનાય દ્ર  સ  મગંલાય સ્વાહા ઃા લાલ માળા- ૭૦૦૦ જાપ. 
૪. બધુ મતં્ર ઃ  ૐ નમો બધુાય શ્રા ઁશ્રીં શ્ર  દ્ર  સ્વાહા ઃા લાલ રંગની માળાથી ૧૭,૦૦૦ જાપ. 
પ. ગરુુ મતં્ર ઃ  ૐ ગ્રા ઁગ્રીં ગ્ ૂ ઁબહૃસ્પતયે સરૂ પજૂયાય નમ  ઃા પીળી અથવા સોનાની. 
૧૬,૦૦૦ જાપ 

૬. શકુ્ર મતં્ર ઃ   ૐ ય  અમતૃાય અમતૃ વષવણાય િૈત્ય ગરુવે નમ  સ્વાહા ઃા 
 સફેિ સ્ફટીક અથવા રૂપાની માળા. ર૦,૦૦૦ જાપ. 
૭. શતન મતં્ર ઃ  ૐ શનેર્શ્રાય ૐ ક્રૌં હ્રીં ક્રૌંડાય નમ  સ્વાહા ઃા કાળી- અથવા અકલલેરની 
માળા. 
 ૧૯૦૦૦ જાપ. 
૮. રાહ ુમતં્ર ઃ  ૐ હ્રીં કા ઁશ્રીં વ્ર  વ્ર  વ્ર  તપિંગલ નેત્રાય કૃષ્ણ રૂપાય. રાહવે નમ  સ્વાહા ઃા  
 (કાળી અથવા અકલબેરની માળા) ૧૮,૦૦૦ જાપ. 
૯. કેત ુમતં્ર ઃ   ૐ કા ઁકીં કૈં ટ  ટ  ટ  છત્ર રૂપાય રાહુ તનવે કેતવે નમ  ઃા  
 (કાળી અથવા અકલબેરની માળા) ૭,૦૦૦ જાપ. 



૧૦. પદ્માવતી િેવીના મતં્ર ઃ  ૐ હ્રીં એં કલીં હ્રીં મહાલક્ષ્મી પદ્માવત્ય  નમ  ઃા સવારના મગંલ 
પ્રભાત ેસવવત  શદુ્ધદ્ધ કરીને તત્રકાળ ૧ માળા ગણો. પદરણામે ૮૧ દિવસ પછી લક્ષ્મીની વદૃ્ધી થતી 
જોઈ શકાશ.ે 
૧૧. ૐ હ્રીં એં તલીં સવવરોગ તનવાદરણી શ્રી પદ્માવતી િૈવ્ય  નમ  ઃા કોઈપણ રોગ શોક-
આપતત્તમાથંી ઉગરવા માટે હમંેશા ૩ માળા ગણો. 
૧ર. ૐ પદ્માવતત પદ્મનેત્રે, લક્ષ્મી િાતયતન, વાછંાપરૂણી ઋદ્ધદ્ધિં તસદ્ધદ્ધિં જય ંજય ંકુરુ કુરુ સ્વાહા ઃા 
આ મતં્રનો પવૂાવચભમખુ રતતાસન ેરતત માળાથી ર૧ દિવસ રોજ ૧૦૦૦ જપ કરવાથી લક્ષ્મીની 
વદૃ્ધદ્ધ થાય. ધારેલા કામ પાર પડે. કોટવ  કિેરીમા ંજય મળે. ધધંા માટે ઘડેલી યોજના એક યા 
બીજા કારણ ેતટૂી જતી હોય તો પણ આ મતં્રનો ઉપ્ુવતત તવતધથી જાપ કરવો. ભગવતી તથા 
યતં્રનુ ંપજૂન કમળ કે કરેણના પષુ્પોથી કરવુ.ં  જો બેંકમાથંી લોન મેળવવા પ્રયાસ થતો હોય 
તો તેની સફળતા માટે પણ આ જાપ ઉપયોગી છે. િેવાિારની ક્સ્થતત ટાળવા માટે આ જાપ 
કરવા જેવો છે. 
૧૩. ૐ હ્રીં એં તલીં સવવ સૌભાગ્ય િાતયતન શ્રી પદ્માવતી િૈવ્ય  નમ  ઃા 
આ મતં્રનો પવૂાવચભમખુ રતતાસન ેરતત માળાથી ૪ર દિવસ ૧૦૦૦ જાપ કરવાથી કન્યા માટે 
ઈષ્ટ વર.ને વર માટે ઈષ્ટ કન્યાની વધમુા ંવધ ુ૬ માસમા ંપ્રાપ્પ્ત થાય છે. ભગવતી તથા 
યતં્રનુ ંપજૂન. જાસિુ પષૂ્પથી કરવુ.ં સ્ત્રી-પરુુષોના તટેૂલા સબંધંો સાધંવા માટે પણ આ મતં્ર 
ઉપયોગી છે. 
૧૪. ૐ ભ્ા ઁભ્ીં ભ્ ૂ ઁભ્  પદે્મ પદ્માવતત  ઃા 
આ મતં્રનુ ંરટણ કરવાથી સકંટના સમયમા ંસવવ રીત ેરક્ષણ મળે છે. 
૧પ. ભતતામર સ્તોત્રની ૬ઠ્ઠી ગાથાનો મતં્ર ઃ  ઋદ્ધદ્ધ ઃ  ૐ હ્રીં અહં નમો કુટ્ટ બદુ્ધદ્ધણ ંૐ હ્રીં શ્રા ઁ
શ્રીં શ્ ૂ ઁશ્ર  હુ ંસ ંય  ય  ઠ  ઠ  સરસ્વતી ભગવતી તવદ્યા પ્રસાિં કુરૂ કુરૂ સ્વાહા  
તવતધ ઃ  છઠ્ઠી ગાથા ઋદ્ધદ્ધ તથા મતં્રનો પાઠ કરવાથી તેમજ યતં્ર પાસે રાખવાથી જ્ઞાનની પ્રાપ્પ્ત 
થાય છે. તવસ્મરણ થતુ ંનથી વાણીથી શદુ્ધદ્ધ થાય છે. મખૂવતા દૂર થાય. જીભ તોતડાતી હોય તો 
છૂટી થાય. જો આ યતં્ર રૂપાના પતરા પર કોતરાવી તેનુ ંપજૂન કરવામા ંઆવ ેતો છ માસમા ં
સરસ્વતી માતા વરિાન આપે છે. 
ભ.ની ૧૧મી ગાથા ઃ  ઋદ્ધદ્ધ ઃ  ૐ હ્રીં અહ ઁનમો પત્તેય બદુ્ધીણ ં 
મતં્ર ઃ  ૐ હ્રીં શ્રીં તલીં શ્રા ઁશ્રીં કુમતત તનવાદરણ્ય  મહામાયાય  નમ  સ્વાહા  
તવતધ ઃ  ૧૧મી ગાથા ઋદ્ધદ્ધ તથા મતં્ર ર૧ દિવસ સધુી લાલમાળા વડે જપવાથી યતં્ર પાસે 
રાખવાથી વસ્ત ુતથા ખોવાયેલ મનષુ્ય િાસ-િાસી પણ પાછા આવે છે. િારે દિશામા ંતેનો 
૧૦૮ જાપ કરવાથી અને ઈન્દ્રધ્વજ શણગારી જલયાત્રા કરવામા ંઆવે એ વખત ેગીત-નતૃ્ય 
તથા પિંામતૃની જલધારા િઈ અમાદર પડહ વગડાવી બચલ-બાકુલા ઉછાળી નગરના િેવી-



િેવતાને પજૂી અટ્ટમની તપશ્ચયાવ કરી ૧ર,૦૦૦ સરસવના િાણા પર મતં્ર ગણી તેન ેઉછાળવામા ં
આવે તો જરૂર વરસાિ આવે છે. 
ભ.ની ૧૪મી ગાથા ઃ  ઋદ્ધદ્ધ ઃ  ૐ હ્રીં અહં નમો તવઉલ મઈણ ં

મતં્ર ઃ  ૐ નમો ભગવત્ય  ગણુવત્ય  મહામાનસ્ય  સ્વાહા 
તવતધ ઃ  ૧૪મી ગાથા ઋદ્ધદ્ધને મતં્રનુ ંસ્મરણ કરવાથી તથા યતં્રન ેમસ્તક, ભજૂા કે હૃિય પર 
ધારણ કરવાથી સરસ્વતી પ્રસન્ન થાય છે. વળી પતવત્ર થઈ ર્શ્ેત વસ્ત્રને ર્શ્ેત માળાથી ધપૂ-િીપ 
પવૂવક ત્રણ કાળ ૧૦૮ વાર જાપ કરી. ઘી, ગગૂળ, કસ્તરુી, કેશર, કપરૂ, સખુડ, રતાજંલી અગર 
તશલારસની ગદુટકા બનાવી હોમ કરવાથી તેમજ ત્રણેય કાળ સર. મ ૂવતઃતની સગુધંી દ્રવ્યોથી 
પજૂા કરવાથી મહામખૂવ પણ તવદ્વાન થાય છે. લક્ષ્મીની વદૃ્ધદ્ધ થાય અને શત્રનુો ભય ટળે છે. હતે ુ
ઃ  સ્મરણ શક્તત તીવ્ર બને. 
ભ.ની ર૦મી ગાથા ઃ  ઋદ્ધદ્ધ ઃ - ૐ હ્રીં અહં નમો િારણાણ ં

મતં્ર ઃ  ૐ શ્રા ઁશ્રીં શ્ ૂ ઁશ્ર  રાત્રભુય તનવારણાય ઠ  ઠ  નમ  સ્વાહા  
તવતધ ઃ  ર૦મી ગાથા ઋદ્ધદ્ધ તથા મતં્રનો જપ કરવાથી યતં્ર સ્ત્રીના કંઠે બાધંવાથી પતુ્રની પ્રાપ્પ્ત 
થાય છે તેમજ સપંતત્ત સૌભાગ્ય બદુ્ધદ્ધને તવજય મળે છે. તવતધપવૂવક પતવત્ર થઈને રૂપાના પતરા 
પર અષ્ટગધંાથી યતં્ર લખી તેની સ્થાપના કરી પવૂાવચભમખુ બેસી રૂપાની નવકારવાળી ગણવી 
તેમજ સગુધંી ૧૦૮ પષુ્પોનો હાર બનાવ તેના વડે યતં્રની પજૂા કરી િડાવવો પછી- 
પિંામતૃથી તેનુ ંપ્રક્ષાલન કરીને ને ન્હાવા રૂપાની વાટકીમા ંગ્રહણ કરી સ્નાનાતંરે સ્ત્રીને 
પીવડાવવુ ંઆ પ્રકારે ઋણ ઋત ુસમયે પીવડાવવાથી અવશ્ય પતુ્રની પ્રાપ્તી થાય છે. (હતે ુઃ  
પતુ્ર પ્રાપ્પ્ત થાય) 
શ્રી માણીભદ્ર વીરના મતં્રો 
ૐ અ.તસ.આ.ઉ.સા.નમ  શ્રી માચણભદ્ર ઃા દિશત ુમમ સિા સવવ કાયેષ ુતસદ્ધદ્ધમ ્ 
ૐ નમો ભગવત ેમાચણભદ્રાય ક્ષેત્રપાલાય કૃષ્ણ રૂપાય િતભુુવજાય જજન શાસન ભતતાય, 

નવનાગ સહસ્ત્ર બલાય, દકિંનર દકિંપરુુષ, ગધંવવ યક્ષ રાક્ષસ ભતૂ-પ્રેત તપશાિ સવવ શાદકની તનગ્રહ ં
કુરુ કુરુ સ્વાહા મામ ્રક્ષ રક્ષ સ્વાહા ઃા 
ૐ હ્રીં શ્રીં કલીં ક્ષીં માચણભદ્ર વીરાય હક્સ્ત વાહનાય, ક્ષેત્રપાલાય તવિંશતી સહસ્ત્ર િેવ સદહતાય 
સવવ જીવ દહતાય જલ ંિીપ ંઅક્ષત ંફલ ંન વેદ્ય ંયજામહ ેસ્વાહા.  
તવતધ ઃ  આ મતં્રની સાધના રતવ, મગંળ કે ગરુુએ સિુ પક્ષમા ં૧લો રતવ કે મગંળ તેમજ સિુ 
પક્ષની પ-૮-૧૪ તતતથ હોય. ત્યારે પ્રારંભ કરી એમ ર૧ રતવ, મગંળ કે ગરુુ કરવા તે દિવસ ેર૧ 
માળા ગણવી અને વચ્િેના દિવસોમા ં૧-૧ માળા ગણવી. તે દિવસ ેિેરાસરમા ંસ્નાત્ર-પજૂા 
આંગી વગેરે કરવુ ંકરાવવુ.ં 



આ પ્રમાણ ેજપને તપ કરનાર અનેક સકંટોમાથંી બિી જાય છે. રોગ-શોક, દુ ખ-િાદરદ્ર ટળે છે. 
ઈચ્છાઓ પણૂવ થાય છે. 


