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શ્રી પચં�તૂ્ર પ્રથમ�તુ્ર 
(ભાવા�વુાદ) 

 

આદ્ય મગંલ 
 

णमो वीअरागाणं, सव्व-ण्णूणं, दे�वदं-पूई-आणं, 

जह-ट्�ठअ-वत्थु-वाईणं, तेलुक्क-गुरुणं, 

अरुहंताणं, भगवंताणं | 
 

હ� વીતરાગ પરમાત્મા ! આપને નમસ્કાર થાઓ !  

હ� સવર્જ્ઞ પ્ર� ુ! આપને નમસ્કાર થાઓ !  

હ� દ�વેન્દ્રથી ��ુએલ પ્ર� ુ! આપને નમસ્કાર થાઓ !  

હ� પરમ સત્યને કહ�નારા નાથ ! આપને નમસ્કાર થાઓ !  

હ� ત્રણ �વુનના જગદ્દ��ુુ ! આપને નમસ્કાર થાઓ !  

આવા આવા ઉ�મ િવશેષણોને ધારણ કરનારા  

હ� અ�રહતં ભગવતં ! આપને મારા કો�ટ કો�ટ પ્રણામ હો ! 
 

 

 

 

 



Page 2 of 26 
 

પ્ર� ુકહ� છે ક� . . . 
 

जे - एव-माईक्-खं�त ईह खलु  
१. अणाई-जीवे, 

२. अणाई-जीवस्स भवे, 

३. अणाई-कम्म-संजोग-�नव्व��ए, 

४. दकु्खरुवे,  

५. दकु्खफले, 

६. दकु्खाणुबंधे, 
 

હ� મારા �તયાર્િમ પ્ર� ુ! આપે છ વાતો આ �જુબ ફરમાવી છે. 
 

૧. �વ અના�દકાળથી છે. 

૨. �વનો સસંાર અના�દકાળથી છે. 

૩. �વને કમર્નો સયંોગ પણ અના�દકાળથી છે.  

અના�દકાળથી ચાલ્યો આવતો આ સસંાર . . . 

૪. સ્વય ં'�ુઃખસ્વ�પ' છે. 

૫. ભોગવ્યા બાદ ફળમા ં�ુઃખ આપનારો હોવાથી '�ુઃખફલક' છે. 

૬. અન ેએ �ુઃખોની પરંપરા ચા� ુજ રહ�તી હોવાથી '�ુઃખા�બુધંી' પણ છે. 
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સસંારનો નાશ કરવાના ઉપાયો 
 

एअस्स णं वुिच्छ�ी सुध्ध-धम्माओ,  

सुध्ध-धम्म-संप�� पाव-कम्म-�वग-माओ,  

पाव-कम्म-�वगमो तहा-भव्व-�ाई-भावओ | 
 

હ� િવ�વત્સલ િવ� ુ!  

આવા �ુઃખ�પ સસંારનો નાશ કરવાના ઉપાયો આપે આ �જુબ જણાવ્યા છે. 

 

�ુઃખસ્વ�પ, �ુઃખફલક, �ુઃખા�બુધંી સસંારનો નાશ '�દુ્ધધમર્' દ્વારા થાય 
છે. �દુ્ધ એવા ધમર્ની પ્રા�પ્ત 'પાપકમ�નો િવનાશ' થવાથી થાય છે. 

પાપકમ�નો િવનાશ 'તથાભવ્યત્વના' પ�રપાકથી થાય છે. 
 

(તથાભવ્યત્વ એટલ ેમોક્ષગમનની યોગ્યતાવાળો અના�દપા�રણાિમક ભાવ. 

ક�ર� �મ ઘાસમા ંનાખવાથી જલ્દ� પાક� છે, તમે �વની યોગ્યતા સ્વ�પ તથાભવ્યત્વ 

પણ હવનેા ઉપયોગથી જલ્દ� તૈયાર થાય છે. �વનો કાળ પાકતા ં�ભુ ફળોની હારમાળા શ�ુ થાય છે.) 
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અ�રહતંોનો ઉપદ�શ: તથાભવ્યત્વને પકવવાના ત્રણ ઉપાયો 
 

तस्स पुण �ववाग-साह-णा�ण- 

१. चउसरण-गमणं,  

२. दकु्कड-ग�रहा, 
३. सुकडाण सेवणं, 

अओ कायव्व-�मणं, होउ कामेणं सया सुप्प�ण-हाणं, भुज्जो भुज्जो 
सं�कलेसे, �तकालम-सं�कलेसे | 

 

હ� પરમ ક�ુણાિનધાન પ્ર� ુ! સાધ્ય વ્યાિધ સમાન આ તથાભવ્યત્વનો 
પ�રપાક કરવા માટ� આપે ત્રણ સાધનો જણાવ્યા છે. 

૧. ચાર શરણનો સ્વીકાર, 

૨. �ુષ્�ૃતની ગહાર્, 

૩. ��ૃુતની અ�મુોદના  

 

સસંારથી �ટવાની અને મોક્ષ પામવાની ઈચ્છાવાળા �વાત્માએ આ 
ઉપાયો�ુ ંસેવન િનયિમત ઉપયોગ�વૂર્ક ચા� ુરાખ�ુ.ં 

 

હા ! �યાર� �યાર� �ચ� અપ્રસ� હોય, મનમા ંભય, ખેદ, દ્વષે, �ચ�તા આ�દ 
સકંલ્પ-િવકલ્પો ઉભરાતા હોય ત્યાર� તો વારંવાર આ ત્રણ ઉપાયો�ુ ં
સેવન કર�ુ.ં જો કદાચ મનની આવી અશાતં અને ડામાડોળ �સ્થિત ન 
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હોય તો પણ આ ત્રણ ઉપાયોના સેવન સ્વ�પ આ �તૂ્રનો પાઠ �દવસમા ં
ત્રણ સધં્યાએ તો અવશ્ય કરવો. 

 

હ� દયાના સાગર મારા વ્હાલા પ્ર� ુ! મારા કલ્યાણ માટ� આપે ફરમાવેલ 
ત્રણ ઉપાયો�ુ ંસેવન ખરા �તઃકરણથી હવે �ુ ંશ�ુ ક�ંુ �.ં 
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ચ�ઃુ શરણ 

૧. અ�રહતં�ુ ંશરણ 
 

जावज्जीवं मे भगवंतो-परम-�तलोगणाहा, अणु�र-पुण्ण-संभारा,  
खीण-राग-दोस-मोहा, अ�चतं-�चतंाम�ण, भवजल�ह-पोआ,  

एगंत-सरणा, अ�रहंता सरणं | 
 

ચાર શરણનો સ્વીકાર 

 

હ� અ�રહતં ભગવતંો ! આપ ત્રણ લોકમા ંસવર્ શે્રષ્ઠ છો ! આપ સવ�ત્�ૃષ્ટ 
�ણુ્યના ભડંાર છો ! આપ રાગ-દ્વષે અને મોહને �તનારા છો !  

આપ અ�ચ�ત્ય �ચ�તામણી રત્ન સમાન છો !  

આપ આ સસંાર સાગર તરવા માટ� જહાજ સ્વ�પ છો !  

 

હ� દયાના સાગર ! હ� �ૃપાના ભડંાર ! હ� અનાથના નાથ !  

હ� અનતંાનતં અ�રહતં ભગવાન !  

આપ જ મા�ંુ �વનભર એકમેવ શરણ છો ! આિધ, વ્યાિધ અને 
ઉપાિધથી ઉભરાતા આ અફાટ સસંાર સાગરમા ંઅટવાયેલો એવો �ુ ં

અનન્ય અને અકામ ભાવે આપની શરણાગિત સ્વીકા�ંુ �.ં 
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૨. િસદ્ધ�ુ ંશરણ 
 

तहा-पह�ण-जर-मरणा, अवेअ-कम्म-कलकंा,  
पणट्ठ - वा - बाहा, केवल-नाण-दंसणा, 
�सिध्धपुर-�नवासी, �नरूवम-सहु-संगया,  
सव्वहा कय-�कच्चा, �सध्धा सरणं |  

 

હ� િસદ્ધ ભગવતંો !  

આપ જન્મ-જરા-મરણથી ર�હત છો ! આપે કમર્�પી કલકંને ધોઈ 
નાખ્�ુ ંછે ! આપ સવર્ પીડાઓથી �કુ્ત છો ! આપ ક�વલ્યજ્ઞાન અને 
ક�વલ્યદશર્નને ધારણ કરનારા છો ! આપ િસદ્ધશીલા નામની શા�ત 
નગર�ના િનવાસી છો ! આપ િન�ુપમ �ખુના ભોકતા છો ! આપના 

સવર્ કાય� સપં� થયા છે ! આપ સવર્થા �ૃત�ૃત્ય છો ! 
 

પ્રગટ પ્રભાવી હ� િસદ્ધ ભગવતંો ! �જ�દગીભર માટ� આપ જ મા�ંુ સા�ુ ં
શરણ છો !  

 

હલાહલ ક�ળ�ગુમા ંચોતરફથી દાઝી રહ�લો �ુ ં�દયના સાચા 
ભાવ�વૂર્ક આપ�ુ ંશરણ સ્વીકા�ંુ �.ં 
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૩. સા��ુ ુ ંશરણ 
 

तहा - पसंत-गंभीरा-सया, सावज्ज-जोग-�वरया, 
पंच �वहा-यार-जाणगा, परो-वयार-�नरया, 
पउमाइ-�न-दंसणा, झाणज-्झयण-संगया, 

�वसुज्झ-माण-भावा साहू सरणं | 
 

હ� �િુન ભગવતંો ! આપ પ્રશાતંતા અને ગભંીરતાના મહાસાગર છો ! 
આપ સવર્ પ્રકારની પાપ પ્ર�િૃતઓથી સવર્થા િવરામ પામેલા છો ! 
આપ પચંાચારના પ�રપાલનમા ંસ�દુ્યત છો !  આપ સવર્ �વો પર 
પરોપકાર કરવામા ંતલ્લીન છો !  આપ આ સસંારના કાદવથી 
અ�લપ્ત છો ! આપ સસંાર સરોવરમા ંપદ્મકમળ �વા િનમર્ળ છો ! 
આપ સદાને માટ� ધ્યાન અને સ્વાધ્યાયમા ંતત્પર છો ! આપ સદ�વ 
બી��ુ ંભ�ુ ંકરવાના િવ�દુ્ધ િવચારોમા ંરમણ કરનારા છો !  

 

હ� �હતકાર� ! હ� ઉપકાર� ! હ� પરમોપકાર� સા� ુભગવતંો ! �વનના 
છેલ્લા �ાસ �ધુી આપ જ મા�ંુ શરણ છો ! 

 

ક્લેશો, કંકાસો અને ક�જયાઓથી ઉભરાતા આ સસંારમા ં�ધાર� 
અથડાતો �ુ ં�દયના સાચા ભાવે આપ�ુ ંશરણ સ્વીકા�ંુ �.ં 
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૪. ધમર્�ુ ંશરણ 
 

तहा-सुरा-सुर-मणुअ-पुइओ, मोह-�त�मरं-सुमाल�, 

राग-दोस-�वस-परम-मंतो, हेउ सयल-कल्ला-णाणं,  

कम्म-वण-�वहावसु, साहगो �सध्ध-भावस्स, 

केव�ल-पण्णतो धम्मो जावज्जीवं मे भगवं सरणं | 
 

હ� ક�વલી પ્ર�િપત �જનધમર્ ! �ુ ંદ�વ, દાનવ અન ેમાનવોથી ��ૂયેલો છે.  

હ� �જનધમર્ ! મોહ�પી �ધકારનો નાશ કરવા માટ� �ુ ં�યૂર્ સમાન છે.  

હ� �જનધમર્ ! રાગ-દ્વષે�પી ઝેરનો નાશ કરવા માટ� � ુ ંપરમ કક્ષાનો મતં્ર છે.  

હ� �જનધમર્ ! સવર્�વોના કલ્યાણમા ં�ુ ંએક માત્ર કારણ છે. 

હ� �જનધમર્ ! કમર્�પી વનને બાળ� �કુવા માટ� �ુ ંદાવાનળ સમાન છે. 

હ� �જનધમર્ ! �ુ ંજ અમારા િસદ્ધ સ્વભાવને પ્રગટ કર� આપનાર છે. 

હ� �જનધમર્ ! �ુ ંઅ�રહતં પરમાત્માના શ્રી�ખુેથી પ્રગટ થયેલો છે. 

હ� નોધારાનો આધાર ! હ� અનાથનો નાથ ! હ� િવ�મા ંસવ�ત્�ૃષ્ટ એવા 
�જનધમર્ ! �ુ ંભવોભવ �ધુી તા�ંુ શરણ સ્વીકા�ંુ �.ં 
 

હ� �જનધમર્ ! ચાર (૪) ગિત અને ચોયાર્સી (૮૪) લાખ �વાયોનીના 
ભવભ્રમણમા ંઅટવાયેલો �ુ ંઆજથી મન-વચન-કાયાથી આપ�ુ ંશરણ 
સ્વીકા�ંુ �.ં 
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�ુષ્�ૃત - ગહાર્ 
 

सरण-मुव-गओ-अ एए�स,ं ग�रहा�म दकु्कडम | जण्णं अ�रहंतेसु वा, 

�सध्धेस ुवा, आय�रयेसु वा, उवज्झाएस ुवा, साहूसु वा, साहू�णसु वा, 

अन्नेस ुवा, धम्म-ट्ठाणेस ुमाण�ण-ज्जेस ुपुअ�ण-ज्जेस,ु तहा माईस ु

वा, �पईसु वा, बन्धुस ुवा, �म�ेसु वा, उवया�रसु वा | 
 

હ� પ્રાણે�ર પરમાત્મા ! આ પ્રમાણે અ�રહતં, િસધ્ધ, સા� ુઅને ધમર્�ુ ં
શરણ સ્વીકારવાથી માર� ��ુદ્ધ િનમર્ળ બની છે, હવે મને પાપકાય� 
અને �ુષ્કમ� પ્રત્યે �ુભાર્વ પેદા થયો છે.  
 

�તૂકાળમા ંમ� કર�લા પાપકમ�ની �ુ ંપ�ાતાપ-�વૂર્ક પચં પરમેષ્ઠ� 
સમક્ષ ગહાર્ (િન�દા) શ�ુ ક�ંુ �.ં  

હ� પરમેષ્ઠ� ભગવતંો ! આ સસંારવાસમા ં�ાર�ય પણ  

- અ�રહતં ભગવતંો, િસદ્ધ ભગવતંો, આચાયર્ ભગવતંો, ઉપાધ્યાય 
ભગવતંો, સા� ુભગવતંો, સાધ્વી� મહારા�ઓની આશાતના 
કર� હોય 

- બી� પણ ધમર્ના સ્થાન�પ �ણુાિધક એવા માનનીય અને 
�જૂનીય આત્માઓ પ્રત્યે અયોગ્ય વતર્ન ક�ુ� હોય 

- જન્મ જન્માતંરમા ંપ્રાપ્ત થયેલા માતાઓ, િપતાઓ, ભાઈઓ, 
ભ�ગનીઓ, િમત્રો અને ઉપકાર�ઓ પ્રત્યે મ� � કંઈ િવપર�ત 
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આચરણ ક�ુ� હોય, તેમ�ુ ં�દલ �ુભવ્�ુ ંહોય તો તે બદલ પણ 
ક્ષમા યા�ુ ં�.ં 

 

ओहेण वा जीवेसु मग्ग-ट्�ठएसु अमग्ग-ट्�ठएसु,  

मग्ग-साहणेस,ु अमग्ग-साहणेसु, जं�कं�च �वतह-माय�रयं, 

अणा-य�र-अव्वं अ�णिच्छ-अव्वं, पावं पावाणु-बं�ध, 

सुहूमं वा बायरं वा, मणेण वा, वायाए वा, काएण वा,  

कयं वा, कारा�वयं वा, अणु-मोईअं वा,  

रागेण वा, दोसेण वा, मोहेण वा, 

इत्थ वा जम्मे, जम्मंतरेस ुवा,  

गर�हअ-मेअं, दकु्कड-मेअं, उिज्झयव्व-मेअं,   
 

હ� પ્રાતઃસ્મરણીય પરમાત્મા ! �ુ ંક�ટક�ટલાને યાદ ક�ંુ ? 
 

સામાન્યથી ક�ુ ંતો આ િવ�મા ંમોક્ષમાગર્મા ંરહ�લા ક� િમથ્યાત્વ�પી 
ઉન્માગર્મા ંરહ�લા સવર્�વો પ્રત્યે તથા મોક્ષમાગર્ના સાધન�પ 
�સુ્તકા�દ ઉપકરણો પ્રત્યે તથા ઉન્માગર્ના સાધન�પ તલવાર આ�દ 
અિધકરણો પ્રત્યે અિવિધએ પ�રભોગ કરવા દ્વારા મ� � કંઈપણ 
િવપર�ત આચરણ ક�ુ� હોય, ન આચરવા યોગ્ય તથા ન ઈચ્છવા 
યોગ્ય એ�ુ ંપાપા�બુધંી પાપ આચ�ુ� હોય, પછ� તે પાપ આ 
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જન્મમા ંક� જન્માતંરમા ંક�ુ� હોય, તે પાપ ��ૂમ હોય ક� સ્�ળૂ હોય, 
મનથી, વચનથી ક� કાયાથી, રાગથી, દ્વષેથી ક� મોહથી, ક�ુ� હોય, 
કરાવ્�ુ ંહોય ક� અ�મુો�ુ ંહોય તે સઘ�ં અવશ્ય િન�દા કરવા યોગ્ય છે, 
�ુષ્�ૃત્ય સ્વ�પ છે, છોડ� દ�વા ��ુ ંછે. 

 

 

 

�वआ-�णअं-मए, कल्लाण-�म�-गुरु-भगवंत-वयणाओ, 

एव-मेअं�त रोइअं सध्धाए, अ�रहंत- �सध्ध-समक्खं  

ग�रहा�म अह-�मणं, दकु्कड-मेअं, उिज्झयव्व-मेअं, 

इत्थ �मच्छा�म दकु्कड,ं �मच्छा�म दकु्कड,ं �मच्छा�म दकु्कड ं| 
 

 

આ વાત મ� એકાતેં િમત્ર એવા મારા ��ુુભગવતંના વચનથી �ણી 
છે અને એ વાત જ બરાબર છે, એ�ુ ંમારા હ�યામા ં�ુ�ચ ગ�ુ ંછે માટ�, 

હ� અ�રહતં પરમાત્મા ! હ� િસદ્ધ ભગવાન ! 
 

 

આપની સમક્ષમા ં�ુ ંએ પાપો અને �ુષ્�ૃત્યોની ગહાર્ (િન�દા) ક�ંુ �.ં તે 
પાપો છોડવા �વા છે.  

મારા એ સવર્ પાપો િમથ્યા થાઓ ! િમથ્યા થાઓ ! િમથ્યા થાઓ !  
 

 

હ� પ્ર� ુ! તે �લૂો બદલ ફર� ફર�ને  

િમચ્છાિમ �ુ�ડ ં! િમચ્છાિમ �ુ�ડ ં! િમચ્છાિમ �ુ�ડ ં! 
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�-ુપ્રાથર્ના  
 

होउ मे ऐसा सम्म ंग�रहा | होउ मे अकरण-�नयमो | 

बहु-मयं ममे-अं�त, इच्छा�म अणु-सट्�ठं,  

१. अ�रहंताणं भगवंताणं  

२. गुरुणं कल्लाण-�म�ा-णं�त | 

होउ मे एए�ह ंसजंोगो | होउ मे ऐसा सुपत्थणा |  

होउ मे इत्थ बहुमाणो | होउ मे ईओ मुक्ख-बीअं�त |    
 

હ� િવ�વત્સલ પ્ર� ુ! આપના પ્રભાવે મ� � �ુષ્�ૃત-ગહાર્ (િન�દા) કર�, 
તેમા ંઆપના પ્રભાવથી મારા �તરના સાચા ભાવો ભળો !  

 

હ� િવ�વાલે�ર નાથ ! મ� � પાપોની ગહાર્ (િન�દા) કર� છે, તે પાપો 
હવે પછ� �વનમા ં�ાર�ય પણ ન ક�ંુ એવો અકરણ િનયમ મને 
આપના પ્રભાવે પ્રાપ્ત થાઓ. આ �ુષ્�ૃતની ગહાર્ (િન�દા) અને પાપ 

અકરણ િનયમ મને �બુ �બુ ગમે છે, તે માટ� જ  

 

 

 

હ� અ�રહતં ભગવાન ! હ� કલ્યાણિમત્ર ��ુુદ�વો !  
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આપની �હતિશક્ષા મને વારંવાર પ્રાપ્ત થાઓ ! આપ ઉભયનો 
સયંોગ પણ મને વારંવાર પ્રાપ્ત થાઓ ! આપનો સયંોગ પામવા 
માટ� કરાતી માર� આ પ્રાથર્ના ખર�ખર �-ુપ્રાથર્ના (ફળવતી) બનો ! 

આ �-ુપ્રાથર્ના પ્રત્યે પણ મને અત્યતં બ�મુાનભાવ છે. 
 

હ� પ્રભો ! આવી �-ુપ્રાથર્ના દ્વારા મને �ણુ્યા�બુધંી �ણૂ્યસ્વ�પ 
મોક્ષબીજની પ્રા�પ્ત થાઓ. 
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હ� નાથ ! �યાર� તમે મળો ત્યાર� ! 
 

प�ेस ुएएसु अहं सेवा-�रहे �सआ | आणा-�रहे �सआ | 

प�डव��-जु�े �सआ | �नरइ-आर-पारगे �सआ | 
 

હ� તરણતારણ જહાજ અ�રહતં પરમાત્મા ! હ� પિતત-પાવન 
કલ્યાણિમત્ર ��ુુદ�વો ! 

 

સાચા �તઃકરણ�વૂર્ક કર�લી માર� પ્રાથર્નાના પ્રભાવે એક એવી ધન્ય 
પળ જ�ર આવશે, ક� �યાર� આપ ઉભયનો સાક્ષાત સયંોગ મને 
સપં્રાપ્ત થશે. તે માટ� અત્યારથી જ સકંલ્પ ��ંુુ � ંક�, આપ �યાર� 
મને મળો ત્યાર�,  

 

�ુ ંઆપની સેવાને યોગ્ય થા�, �ુ ંઆપની આજ્ઞા�ુ ંપાલન કરવાને 
યોગ્ય થા�, �ુ ંઆપની આજ્ઞાને સ્વીકારનારો થા�, �ુ ંઆપની 
આજ્ઞાને િનરિતચાર ર�તે પાળનારો થા�, એવી મારા �તરની ઈચ્છા 
આપના પ્રભાવે વહ�લી તક� પ�ર�ણૂર્ હોજો ! 

 

 

 

��ૃુત અ�મુોદના 
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सं�वग्गो जहा-स�ीए सेवे�म सुकड ं| 

अणु-मोए�म सव्वे�स ंअरहंताणं अणुट्ठाणं | 

सव्वे�स ं�सध्धाणं �सध्धभावं |सव्वे�स ंआय�रयाणं आयारं | 

सव्वे�स ंउवज्झायाणं सु�-प्पयाणं | सव्वे�स ंसाहुणं साहु-�क�रअं | 

सव्वे�स ंसावगाणं मुक्ख-साहण-जोगे | 

सव्वे�स ंदेवाणं, सव्वे�स ंजीवाणं, होउ-कामाणं, 

कल्लाणा-सयाणं मग्ग-साहण-जोगे | 
 

હ� સાવર્ભૌમ ચક્રાધી�ર પ્ર� ુ! 
 

શરણાગિત અને �ુષ્�ૃતગહાર્ની જળધાર� િસ�ચાઈને સિંવગ્ન બનેલો 
એવો �ુ ંહવે યથાશ�ક્ત ��ૃુતની અ�મુોદના�ુ ંકાયર્ શ�ુ ક�ંુ �.ં  
 

હ� મારા મસ્તકના તાજ ! મારા હ�યાના હાર ! મારા વહાલા પ્ર� ુ!  
 

આ િવ�મા ંથયેલા ત્રણે કાળના અનતંાનતં અ�રહતં પરમાત્માઓના 
ધમર્દ�શના�દ આ�દ ઉપકારોની અ�મુોદના ક�ંુ �.ં સવર્ િસદ્ધ 
ભગવતંોના અનતં, અક્ષય અવ્યાબાધા�દ સ્વ�પ િસદ્ધ-ભાવની 
અ�મુોદના ક�ંુ �.ં તમામ આચાયર્ ભગવતંોના પચંાચારના 
પાલન�પ ��ૃુતોની અ�મુોદના ક�ંુ �.ં સવર્ ઉપાધ્યાય ભગવતંોના 
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જ્ઞાનદાન�પ ��ૃુતોની અ�મુોદના ક�ંુ �.ં સમસ્ત સા� ુભગવતંોના 
સ્વાધ્યાય આ�દ ��ૃુતોની અ�મુોદના ક�ંુ �.ં  
 

સઘળાયેં શ્રાવકોના મોક્ષમાગર્�પ �િુન-વૈયાવચ્ચ આ�દ ��ૃુતોની 
અ�મુોદના ક�ંુ �.ં �ઓ િનકટમા ંજ મોક્ષ પામવાવાળા છે, �ઓ 
�દુ્ધ-સરળ આશયવાળા છે, એવા �દ્રા�દ દ�વોના તથા ભવ્ય એવા 
સવર્ �વોના મોક્ષમાગર્ના સાધન�પ � કાઈં સદાચાર વગેર� 
�ભુકાય� હોય તેની �ુ ંસાચા �દલથી અ�મુોદના ક�ંુ �.ં 
 

પ્ર�ણધાન ��ુદ્ધ 
 

होउ मे-एसा अणु-मोअणा, 

सम्म ं�व�ह पुिव्वआ, सम्म ंसुध्धा-सया, 

सम्म ंप�डव��-रुवा, सम्मं �नरइ-आरा, 

परम-गुणजु� अरहंताइ सामत्थओ | 
 

હ� સવર્શે્રષ્ઠ �ણુોથી �કુ્ત અ�રહતં પરમાત્મા ! 
 

આપના અ�ચ�ત્ય સામથ્યર્ના બળથી માર� આ ��ૃુત અ�મુોદના 
�તૂ્રા�સુાર� િવિધ�વૂર્ક બનો. આ અ�મુોદના �દુ્ધ આશયવાળ� અને 
કમર્નો નાશ કરનાર� બનો. આ અ�મુોદના સમ્ય� ્�ક્રયાસ્વ�પ 
બનીને આપની આજ્ઞાનો સ્વીકાર કરાવનાર� બનો. આ ��ૃુત 

અ�મુોદના કોઈ પણ પ્રકારના દોષ િવનાની િનરિતચાર બની રહો. 
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મધ્યમ મગંલ 
 

अ�चतं-स��-जु�ा-�ह-ते भगवंतो, �वअरागा, सव्वण्णू,  

परम-कल्लाणा, परम-कल्लाण-हेऊ स�ाणं | 

मूढे अम्ह� पावे-अणाइ-मोह-वा�सए,  

अण�भन्ने भावओ, �हआ-�हआणं | 
 

હ� અ�ચ�ત્ય શ�ક્તને ધારણ કરનારા અ�રહતં ભગવતંો ! 
 

આપ વીતરાગ છો ! આપ સવર્જ્ઞ છો !  

આપ સ્વય ંપરમ કલ્યાણ સ્વ�પ છો ! 

સવર્ �વોના પરમ કલ્યાણ�ુ ંકારણ પણ આપ જ છો ! 
 

હ� મારા નાથ ! આપ આવા સામથ્યર્વાળા મને મળ્યા હોવા છતા ં
માર� કથની આપને �ુ ંક�ુ ં? 

 

�ુ ંખર�ખર ક�વો �ઢૂ � ં! ક�વો પાપી � ં!  

અના�દકા�લન મોહના સસં્કારોથી ક�વો વાિસત � ંક�, મારા �હત અને 
અ�હતને પણ �ણી શકતો નથી. 
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अ�भन्ने �सआ, अ�हअ-�न�व�े �सआ, �हअ-प�व�े �सआ, 

आराहगे �सआ, उ�चअ-प�डव�ीए, सव्व-स�ाणं स�हअं�त | 

इच्छा�म सुकड ं| इच्छा�म सुकड ं| इच्छा�म सकुड ं| 
 

હ� પરમ િપતા પરમાત્મા ! 
 

�ુ ંનમ્રભાવે આપને જણા�ુ ં� ંક�, આપના અ�ચ�ત્ય પ્રભાવથી  

�ુ ંમારા �હત અને અ�હતનો �ણકાર થા� !  

અ�હતથી િવરામ પામનારો થા� ! �હતમા ંપ્ર�િૃ� કરનારો થા� ! 
 

સવર્ �વો સાથે ઉ�ચત વતર્ન કરનારો થા� !  

અને સાચો આરાધક થા� ! કારણક� તેમ કરવામા ંજ મા�ંુ �હત છે.  
 

હ� િવ�વાલેસર ! 
 

આ પ્રમાણે ��ૃુતની અ�મુોદના કરનારો 

એવો �ુ ંપણ હવેથી વારંવાર  
 

��ૃુતને ઈચ્� ં� ં! ��ૃુતને ઈચ્� ં� ં! ��ૃુતને ઈચ્� ં� ં! 
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�તૂ્ર સ્વાધ્યાયનો મ�હમા 
 

एवमेअं, सम्मं पढ-माणस्स, सणु-माणस्स, अणुप्पेह-माणस्स,  

�स�ढल�भवं�त, प�रहायं�त, �खज्जं�त, असुह-कम्माणु-बन्धा, 

�नरणु-बंधे वा असुह-कम्मे, भग्ग-सामत्थे सुह प�रणामेणं. कडग-बध्धे 
�वअ �वसे, अप्प-फले �सआ, सुहा-व�णज्जे �सआ, अपुण-भावे �सआ | 

 

આ પ્રમાણે આવા ઉત્�ૃષ્ટ ભાવો સાથે � આત્માઓ આ �તૂ્રનો સાર� 
ર�તે પાઠ કર� છે, સાર� ર�તે સાભંળે છે, સાર� ર�તે તે�ુ ં�ચ�તન કર� 
છે, તે આત્માઓ પર �તૂકાળમા ંલાગેલા અ�ભુ કમ�ના બધંન ઢ�લા 

પડ� છે. 
 

તે કમ�ના �દુ્દગલો ખરવા માડં� છે. તે કમ�ની દ�ઘર્�સ્થિતનો પણ 
નાશ થવા લાગે છે. અર� ! તે કમ�ના અ�બુધંો પણ સવર્થા નાશ 

પામી �ય છે.  

પગે સપર્દંશ થયા પછ� ��ઠુાને દોર�થી બાધંી દ�વાથી �મ ઝેર 
આગળ વધ�ુ ંનથી, તેમ આ �તૂ્રનો પાઠ કરવાથી કમર્� ુ ંઝેર પણ 
આગળ પ્રસર� ુ ંઅટક� �ય છે. �ુઃખ દ�નારા કમ� િનર�બુઘં થઇ 
�ય છે. આ �તૂ્રના પ્રભાવથી તે કમ��ુ ંસામથ્યર્ ખલાસ થઇ �ય 
છે. કમ��ુ ંફળ સાવ અલ્પ થઇ �ય છે. તે કમ�ને સહ�લાઈથી 

સ�ંણૂર્તયા આત્મા પરથી �ૂર કર� શકાય છે. પછ� ફર� તેવા કમ�નો 



Page 21 of 26 
 

બધં થતો નથી. �તૂકાળમા ંભોગવ્યા તેવા �ુઃખો ભિવષ્યમા ં
ભોગવવા પડતા નથી. 

 

�તૂ્ર સ્વાધ્યાય�ુ ંપ�રણામ 
 

तहा-आस-ग�ल-ज्जं�त, प�र-पो�स-ज्जं�त, �णम्म-�वज्जं�त, 

सुह-कम्माणु-बंधा, साणुबंधं च सुहकम्म,ं  

प�गट्ठं प�गट्ठ-भाविज्जअं, �नयम-फलयं | 

सुपउ�े �वव महागए,  

सुह फले �सआ, सुह-पव�गे �सआ, परम-सुह-साहगे �सआ | 

अओ-अप�डबंध-मेअं, असुह-भाव-�णरोहेणं, सहु-भाव-बीअं�त, 
सुप्प�णहाणं-सम्म ंप�ढअव्वं, सम्म ंसोअव्वं सम्म ंअणुप्पे�ह-अव्वं�त | 

 

આ �તૂ્રનો સ્વાધ્યાય કરનારા પાઠકોના �વનમા ં�ભુકમ�ના 
અ�બુધંો ભર�રૂ પ્રમાણમા ંભેગા થાય છે.   

 

�ભુ ભાવનાઓની ��ૃદ્ધ થવાથી તે �ણુ્યકમ� પ�ર�ષુ્ટ બને છે. 
અત્યતં બળવાન બનેલા �ભુકમ� �વાત્માને મોક્ષ �ધુી પહ�ચાડ� છે. 
�ભુ અધ્યવસાય સાથે કર�લા આ �તૂ્રના સ્વાધ્યાયથી � �ણુ્યકમ� 
પેદા થાય, તે �ણુ્યકમ�ની પાછળનો અ�બુધં એટલો બધો પ્ર�ૃષ્ટ 
હોય છે ક�, આ �ણુ્યકમ�ના િનયમા ઉ�મ �ભુ ફળ આપે છે. 
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દા. ત. મહાવ્યાધીમા ંઆપે�ુ ંકોઈ કલ્યાણકાર� ઔષધ �મ અ�કૂ 
પ�રણામ દ�ખાડ� છે, તેમ આ �ભુ કમ�ના અ�બુધંો પણ અ�કૂ ફળ 
આપનારા બને છે. નવા તેજસ્વી �ભુકાય�મા ંપ્ર�િૃ� કરાવનારા બને 
છે. પરમ�ખુ�ુ ંકારણ બને છે.  

 

માટ� આવા કારણોને �ણીને સાસંા�રક ફળની આશસંા ર�હત બનીને, 
�ચ�ના અ�ભુ ભાવોને �ૂર કર�ને જો આ �તૂ્રનો સ્વાધ્યાય કરવામા ં
આવે તો આ �તૂ્ર �ભુ ભાવો�ુ ંબીજ બને છે. એકાગ્રતાને ધારણ 
કર�ને આ �તૂ્રનો સાર� ર�તે પાઠ કરવો. સાર� ર�તે શ્રવણ કર�ુ.ં 
સાર� ર�તે પ�રભાવન કર�ુ.ં  
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�િતમ મગંલ 
 

नमो न�मअ-न�मआणं परम-गुरु-वीअरागाणं |  

नमो सेस-नमुक्कारा-�रहाणं | जयउ सव्वण्णु-सासणं | 

परम ्संबो�हए  

सु�हणो भवंतु जीवा, सु�हणो भवंतु जीवा, सु�हणो भवंतु जीवा | 
 

નમસ્કરણીય એવા દ�વેન્દ્રો, નર�ન્દ્રો અને ગણધરો દ્વારા પણ �ને 
નમસ્કાર કરવામા ંઆવ્યા છે એવા હ� પરમ ��ુુ !  

હ� વીતરાગ ભગવતં ! આપને મારા કો�ટ કો�ટ પ્રણામ !  
 

નમસ્કરણીય એવા હ� આચાયર્ આ�દ �િુનવરો !  

આપને માર� વારંવાર વદંના !  
 

વીતરાગ સવર્જ્ઞ પ્ર�ણત �જનશાશન જય પામો ! સવ��મ એવા 
સમ્યક્ત્વની પ્રા�પ્ત કર�ને જગતના સવર્ �વો  

�ખુી થાઓ ! �ખુી થાઓ ! �ખુી થાઓ !  

 

|| इ�त पाव प�डग्धाय-गुणबीजाहाणं-सु�-ंसम्मतं || 
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મગંલ પ્રાથર્ના 

 

અ� ુપરમા� ુ�ધુ્ધ બની �ઓ !  

આખા િવ��ુ ંમગંલ થાઓ !  

સવ� �વો મોકે્ષ �ઓ !  

�જન શાશન�ુ ંજય જય થાઓ ! 
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માગં�લક 
 

ૐ શ્રી શ્રી ચ�ા�ર મગંલ,ં અ�રહતંા મગંલ,ં િસદ્ધા મગંલ,ં સા� ૂમગંલ,ં 

ક�વળ� પ�તો ધમ્મો મગંલ.ં  
 

શ્રી ચ�ા�ર લો��ુમા, અ�રહતંા લો��ુમા, િસદ્ધા લો��ુમા, સા� ૂ

લો��ુમા, ક�વળ� પ�તો ધમ્મો લો��ુમો.  
 

શ્રી ચ�ા�ર શરણ ંપવજ્�િમ, અ�રહતંા શરણ ંપવજ્�િમ, િસદે્ધ શરણ ં

પવજ્�િમ, સા� ુશરણ ંપવજ્�િમ, ક�વળ� પ�તમ ધમ ંશરણ ં

પવજ્�િમ | 
 

�ના શરણે જઈએ તેના �વા થઈએ ! 
 

એ ચાર માગં�લક, ચાર ઉ�મ ને ચાર શરણ કર� �,  

ભવસાગરમા ંન �ડુ� તેહ, 

સકળ કમર્નો આણે �ત, મોક્ષ તણા ં�ખુ લહ� અનતં,  

ભાવ ધર�ને � �ણુ ગાય, તે �વ તર�ને મોકે્ષ �ય, 

સસંાર માહં� શરણા ચાર, અવર શરણ ન કોઈ, 

� નર નાર� આદર�, તેને અક્ષય અિવચળ પદ હોય. 
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��ઠુ� અ�તૃ વસે, લ�બ્ધ તણા ંભડંાર,  

શ્રી ��ુુ ગૌતમ સમર�યે, મન વાિંછત ફળ દાતાર. 
 

ભાવે ભાવના ભાવીએ, ભાવે �દ� દાન,  

ભાવે ધમર્ આરાિધયે, ભાવે ક�વળ જ્ઞાન. 
 

સવર્થા સૌ �ખુી થાઓ, સમતા સૌ સમાચરો,  

સવર્ત્ર �દવ્યતા વ્યાપો, સવર્ત્ર શાિંત િવસ્તરો. 
 

ૐ શા�ન્ત:, શા�ન્ત:, શા�ન્ત: | 
 
 
 
 
12-30-18 

 


