
શ્રી જગ�ચ�તામણી�ુ ંચૈત્યવદંન 

 

ઇચ્છાકાર�ણ સ�ંદસહ ભગવ� ્ચૈત્યવદંન ક�ંુ ? ઈચ્છ.ં 

 

જગ�ચ�તામણી જગનાહ, જગ��ુુ જગરક્ખણ; 

જગબધંવ જગસત્થવાહ, જગભાવિવઅક્ખણ, 

અટ્ઠાવયસઠંિવઅ�વ કમ્મટ્ઠિવણાસણ, 

ચઉવીસિંપ �જણવર જય�ં,ુ અપ્પ�ડહયસાસણ.    ૧ 

 

કમ્મ�િૂમ�હ� કમ્મ�િૂમ�હ�, પઢમસઘંય�ણ 

ઉકકોસય સ��રસય, �જણવરાણ િવહરંત લબ્ભઈ 

નવકોડ��હ� ક�વલીણ, કો�ડસહસ્સ નવ સા� ૂગમ્મઈ  

સપંઈ �જણવર વીસ ��ુણ, �બ�ુ ંકો�ડ�હ� વરનાણ  

સમણહ કો�ડસહસ્સ�ુઅ, ��ુણજ્જઈ િનચ્ચિવહા�ણ.    ર 

 

 



જયઉ સાિમય જગઉ સાિમય, �રસહસ�ુ�ંજ 

ઉ��િત-પ� ુનેિમ�જણ, જયઉ વીર સચ્ચઉ�રમડંણ  

ભ�ુઅચ્છ�હ� ��ુણ �વુ્વય, �હુ�રપાસ �ુહ-�ુ�રઅ-ખડંણ  

અવરિવદ��હ� િતથ્થયરા, �ચ�ુ ં�દિસ િવ�દિસ �જ� ક�વી 

િતઆણાગય-સપંઈઅ, વ�ું �જણ સવ્વેિવ     ૩ 

 

સ�ાણવઈ સહસ્સા, લકખા છપ્પ� અટ્ઠકોડ�ઓ; 

બિ�સસય બાિસઆ� િતઅલોએ ચેઈએ  વદં�    ૪ 

 

પનરસ કો�ડસયા�, કો�ડ બાયાલ લક્ખ અડવ�ા; 

છ�ીસ સહસ અિસ�, સાસય-�બ�બા� પણમાિમ   ૫ 

 

જ�ંક� �ચ-�તૂ્ર 

 

જ ં�ક� �ચ નામ િતત્થ,ં સગ્ગે પાયા�લ મા�સુે લોએ; 

�� �જણ�બ�બા�, તા� સવ્વા� વદંાિમ 



ન�તુ્�ણુ ં�તૂ્ર 

 

ન�તુ્�ણુ,ં અ�રહતંાણ,ં ભગવતંાણ,ં આઈગરાણ ંિતત્થયરાણ,ં 

સયસં�ંદુ્ધાણ,ં ��ુર��ુમાણ,ં ��ુરસિસ�હાણ,ં �રૂ�સવર-�ુડં�રઆણ,ં 

�રૂ�સવરગધંહત્થીણ,ં લો��ુમાણ,ં લોગનાહાણ,ં લોગ�હઆણ,ં 

લોગપઈવાણ,ં લોગપજ્જોઅગરાણ,ં અભયદયાણ,ં ચક�દુયાણ,ં 

મગ્ગદયાણ,ં સરણદયાણ,ં બો�હદયાણ,ં ધમ્મદયાણ,ં ધમ્મદ�સયાણ,ં 

ધમ્મનાયગાણ,ં ધમ્મસારહ�ણ,ં ધમ્મવરચાઉરંતચ�વટ્ટીણ,ં 

અપ્પ�ડહયવરનાણદંસણધરાણ,ં િવઅટ્ટછઉમાણ,ં �જણાણ,ં �વયાણ,ં 

િત�ાણ,ં તારયાણ,ં �દુ્ધાણ,ં બોહયાણ,ં ��ુાણ,ં મોઅગાણ,ં સવ્વ�ણુ,ં 

સવ્વદ�રસીણ,ં િસવ-મયલ-મ�અ-મણતં-મકખય-મવ્વાબાહ-

મ�ણુરાિવિ�-િસ�દ્ધગઈનામધેય,ં ઠાણ,ં સપં�ાણ,ં નમો �ણાણ,ં 

�જઅભયાણ,ં � અ અઈઆ િસદ્ધા, � અ ભિવસ્સિંતણાગએ, કાલે, 

સપંઈ અ વટ્ટમાણા, સવ્વે િતિવહ�ણ વદંાિમ | 

 

 

 

 

 



 

 

�વિંત ચેઈઆ�, ઉડ઼ઢ� અ, અહ� અ િત�રયલોએ અ  

સવ્વા�, તા� વદં�, ઈહ સતંો તત્થ સતંા�  

 

 

ઈચ્છાિમ ખમાસમણો વ�ંદ� �વ�ણજ્�એ 

િનસી�હઆએ  મત્થએણ વદંાિમ 

 

 

�વતં ક�િવ સા�,ુ ભરહ�રવયમહાિવદ�હ� અ 

સવ્વેિસ�, તેિસ�, પણઓ, િતિવહ�ણ, િતદંડિવરયાણ ં   

 
 

 

 

 

 

 

 



નમોહર્તિસદ્ધાચાય�પાધ્યાય સવર્સા�ભુ્ય: 

ઉવસગ્ગહરં સ્તવન 

ઉવસગ્ગહરં પાસ,ં પાસ ંવદંાિમ કમ્મઘણ��ંુ; 

િવસહર-િવસિન�ાસ,ં મગંલ-કલ્લાણ-આવાસ ં.   ૧ 

 

િવસહર ��લ�ગમતં,ં કંઠ� ધાર�ઈ જો સયા મ�ઓુ; 

તસ્સ ગહ-રોગમાર�; �ુટ્ઠજરા જ ંિત ઉવસામ.ં    ૨ 

 

�ચટ્ઠઉ �ૂર� મતંો, �જુઝ પણામો િવ બ�ફુલો હોઈ;  

નરિત�રએ� ુિવ �વા, પાવિંત ન �ુકખદોગચ્ચ.ં  ૩ 

 

�હુ સમ્મ�ે લદે્ધ, �ચ�તામ�ણકપ્પપાયવબ્ભ�હએ; 

પાવિંત અિવગ્ઘણે,ં �વા અયરામરં ઠાણ.ં    ૪ 

 

ઈઅ સ�ંઓુ મહાયસ ! ભિ�બ્ભરિનબ્ભર�ણ �હયએણ; 

તા દ�વ ! �દજજ બો�હ�, ભવે ભવે પાસ �જણચદં.     ૫ 



શ્રી જયવીયરાય �તૂ્ર 

જયવીયરાય ! જગ��ુુ હોઉ મમ ં�હુ પભાવઓ ભયવ;ં 

ભવિનવ્વેઓ મગ્ગા�સુા�રયા ઈટ્ઠફલિસ�દ્ધ     ૧ 

 

લોગિવ�ુદ્ધચ્ચાઓ, ��ુુજણ�આૂ પરત્થકરણ ંચ; 

�હુ��ુુજોગો, તવ્વયણ-સેવણા આભવમખડંા     ૨ 

 

વા�રજ્જઈ જઈ િવ િનયાણ-બધંણ ંવીયરાય ! �હુ સમએ; 

તહિવ મમ �જુ્જ સેવા, ભવે ભવે �મુ્હ ચલણાણ ં    ૩ 

 

�ુકખખઓ કમ્મખ, સમા�હમરણ ંચ બોહ�લાભો અ 

સપંજ્જઉ મહ એ�, �હુ નાહ પણામ કરણેણ ં    ૪ 

 

સવર્-મગંલ-માગંલ્ય,ં સવર્ કલ્યાણકારણ ં

પ્રધાન ંસવર્ધમાર્ણા,ં �ન ંજયિત શાસન� ્    ૫ 

(પછ� સ્નાિત્રયાઓએ હાથ �પૂી હાથમા ંકળશ લઈ �ખુકોશ બાધંી ઉભા રહ�� ુ)ં 


