
પ�ંડત શ્રી વીરિવજય� �ૃત સ્નાત્ર ��ૂ 

૧. પ્રથમ �વૂર્ �દશાએ ક� ઉ�ર �દશાએ અથવા �ળૂ પ્રિતમા સન્�ખુ ત્રણ �ુદંર  

બાજોઠ �કૂ� તે ઉપર િસ�હાસન �કૂ�ુ.ં 

૨. પછ� નીચેના બાજોઠ ઉપર વચમા ંક�સરનો સાિથયો કર� ઉપર ચોખા �રુ�ને એટલે 

ચોખાનો સાથીઓ કર� શ્રીફળ �કૂ�ુ.ં 

૩. પછ� તે જ બાજોઠ સામે પાટલા ઉપર બી� ચાર સાિથયા કર�, તે ઉપર ચાર 

કળશ નાડાછડ� બાધંી પચંા�તૃ (�ૂધ, દહ�, ઘી, જળ અને સાકર�ુ ંિમશ્રણ) ભર�ને 

�કુવા. 

૪. િસ�હાસનના મધ્યભાગમા ંક�સરનો સાિથયો કર�, ચોખા �રુ� �પા ના�ુ ં�કૂ�, ત્રણ 

નવકાર ગણી તેના ઉપર ધા�નુા પર�કરવાળા પ્રિતમા� પધરાવવા. 

૫. વળ� પ્રિતમા�ની આગળ બીજો સાિથયો કર� તેના ઉપર શ્રી િસદ્ધચક્ર� 

પધરાવવા. 

૬. પ્રિતમા�ની જમણી બા�ુએ પ્રિતમા�ની નાિસકા �ધુી �ચો ઘીનો દ�વો �કુવો. 

૭. પછ� સ્નાિત્રયાઓએ હાથે નાડાછડ� બાધંી, હાથમા ંપચંા�તૃ ભર�લો કળશ લઈને 

ઉભા રહ�� ુ.ં ત્રણ નવકાર ગણી શ�આત કરવી. 

 



 

 

નવકાર મતં્ર 

(રાગ: �ૂર કોઈ આયે, �નૂ યે �નુાયે) 

 

ણમો અ�રહતંાણમ 

ણમો િસદ્ધાણમ 

ણમો આય�રયાણમ 

ણમો ઉવઝ્ઝાયાણમ 

ણમો લોએ સવ્વ સા�ણુમ 

 

એસો પચં નમો�ારો 

સવ્વ પાવ પણાસણો 

મગંલાણમ ચ સવ્વેિસમ 

પઢમ� ્હવઈ  મગંલમ 

 



નમોહર્તિસદ્ધાચાય�પાધ્યાય સવર્સા�ભુ્ય: 

સરસ શા�ન્ત�ધુારસસાગરં, ��ુચતરં �ણુરત્નમહાગર�,્ 

ભિવકપકંજબોધ�દવાકરં, પ્રિત�દન ંપ્રણમાિમ �જને�ર� ્

�ુહો 

�ુ�મુાભરણ ઉતાર�ને, પડ�મા ંધ�રય િવવેક, 

મજ્જનપીઠ� થાપીને, કર�એ જળ અ�ભષેક 

ગાથા – આયાર્ ગીિત 

�જણજમ્મસમયે મે�ુિસહર�, રયણ-કણયકલસે�હ� 

દ�વા �રુ��હ� ણ્હિવઓ, તે ધ�ા ��હ� �દઠ્ઠોિસ 

 

નમોહર્તિસદ્ધાચાય�પાધ્યાય સવર્સા�ભુ્ય: 

�ુ�મુાજં�લ - ઢાળ  

િનમર્ળ જળ કળશે ન્હવરાવે, વ� અ�લૂક �ગ ધરાવે 

�ુ�મુાજં�લ મેલો આ�દ �ણદંા, િસદ્ધસ્વ�પી �ગ પખાલી,  

આતમ િનમર્ળ �ઈુ ��ુુમાલી, �ુ�મુાજં�લ મેલો આ�દ �ણદંા 



 

ગાથા – આયાર્ ગીિત 

મચ�ંુદચપંમાલઈ; કમલા� �ફુ્ફપચંવણ્ણા�; 

જગનાહ ન્હવણ સમયે, દ�વા �ુ�મુાજં�લ� �દ�િત 

 

નમોહર્તિસદ્ધાચાય�પાધ્યાય સવર્સા�ભુ્ય: 

�ુ�મુાજં�લ – ઢાળ 

 

રયણ િસ�હાસન �જન થાપી�, �ુ�મુાજં�લ પ્ર� ુચરણે દ�� 

�ુ�મુાજં�લ મેલો શાિંત �ણદંા, િસદ્ધસ્વ�પી �ગ પખાલી,  

આતમ િનમર્ળ �ઈુ ��ુુમાલી, �ુ�મુાજં�લ મેલો શાિંત �ણદંા 

�ુહો 

�જણ િત�ુ ંકાલય િસદ્ધની, પ�ડમા �ણુ ભડંાર 

ત� ુચરણે �ુ�મુાજં�લ, ભિવક �ુ�રત હરનાર 

 

 

 



નમોહર્તિસદ્ધાચાય�પાધ્યાય સવર્સા�ભુ્ય: 

�ુ�મુાજં�લ – ઢાળ 

 

�ૃષ્ણાગ�ુ વર �પૂ ધર��, �ગુધંકર �ુ�મુાજં�લ દ�� 

�ુ�મુાજં�લ મેલો નેિમ �ણદંા, િસદ્ધસ્વ�પી �ગ પખાલી,  

આતમ િનમર્ળ �ઈુ ��ુુમાલી, �ુ�મુાજં�લ મેલો નેિમ �ણદંા 

 

ગાથા – આયાર્ ગીિત 

જ� ુપ�રમલબલ દહ�દિસ, મ�કુરઝકંારસદ્સગંીયા 

�જણચલણોવ�ર ��ુા, �રુનર�ુ�મુાજં�લ િસદ્ધા 

નમોહર્તિસદ્ધાચાય�પાધ્યાય સવર્સા�ભુ્ય: 

�ુ�મુાજં�લ – ઢાળ 

 

પાસ �જણેસર જગ જયકાર�, જલથલ �લ ઉદક કરધાર� 

�ુ�મુાજં�લ મેલો પા�ર્ �ણદંા, િસદ્ધસ્વ�પી �ગ પખાલી,  

આતમ િનમર્ળ �ઈુ ��ુુમાલી, �ુ�મુાજં�લ મેલો પા�ર્ �ણદંા 



�ુહો 

�કૂ� �ુ�મુાજં�લ �રુા, વીરચરણ ��ુુમાલ 

તે �ુ�મુાજં�લ ભિવકના, પાપ હર� ત્રણ કાળ 

નમોહર્તિસદ્ધાચાય�પાધ્યાય સવર્સા�ભુ્ય: 

�ુ�મુાજં�લ – ઢાળ 

 

િવિવધ �ુ�મુવર �િત ગહ�વી, �જનચરણે પણમતં  ઠવેવી  

�ુ�મુાજં�લ મેલો વીર �ણદંા, િસદ્ધસ્વ�પી �ગ પખાલી,  

આતમ િનમર્ળ �ઈુ ��ુુમાલી, �ુ�મુાજં�લ મેલો વીર �ણદંા 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 વસ્�-ુછદં  

 

 

એક વાર એક વાર શાિંતનાથ પ્ર��ુ, માર� મ�ંદ�રયે આવો ર� (ર) 

આત્માના ં�ષુ્પોથી તમને વધા�ુ,ં લેવો અ�લુખ લ્હાવો ર� (ર) 

ન્હવણકાળે ન્હવણકાળે, દ�વદાણવ સ��ુચ્ચય (ર) 

�ુ�મુાજં�લ ત�હ� સઠંિવય, પસરંત �દિસ પ�રમલ �ગુધંીય 

�ણપયકમલે  િનવડ�ઈ, િવગ્ઘહર જસ નામ મતંો 

અનતં ચઉવીસ �જન, વાસવ મ�લય અસેસ 

સા �ુ�મુાજં�લ �હુકરો, ચઉિવહ સઘં િવશેષ 

�ુ�મુાજં�લ મેલો ચઉવીસ �ણદંા (ર) 

એક વાર એક વાર શાિંતનાથ પ્ર��ુ, માર� મ�ંદ�રયે આવો ર� 

 

 

 



નમોહર્તિસદ્ધાચાય�પાધ્યાય સવર્સા�ભુ્ય: 

�ુ�મુાજં�લ – ઢાળ 

 

અનતં ચઉવીસી �જન� �ુહા�ંુ, વતર્માન ચઉવીસી સભંા�ંુ  

�ુ�મુાજં�લ મેલો ચોવીસ �ણદંા, િસદ્ધસ્વ�પી �ગ પખાલી,  

આતમ િનમર્ળ �ઈુ ��ુુમાલી, �ુ�મુાજં�લ મેલો ચોવીસ �ણદંા 

�ુહો 

મહાિવદ�હ� સપં્રિત, િવહરમાન �જન વીસ 

ભ�ક્ત કર� તે ��ુજયા, કરો સઘં �જુગીશ 

નમોહર્તિસદ્ધાચાય�પાધ્યાય સવર્સા�ભુ્ય: 

�ુ�મુાજં�લ – ઢાળ 

 

અપચ્છરમડંલી ગીત ઉચ્ચારા, શ્રી �ભુવીરિવજય જયકારા 

�ુ�મુાજં�લ મેલો સવર્ �ણદંા, િસદ્ધસ્વ�પી �ગ પખાલી,  

આતમ િનમર્ળ �ઈુ ��ુુમાલી, �ુ�મુાજં�લ મેલો સવર્ �ણદંા 

 



�ુહા 

(�ુહા બોલતી વખતે પ્રદ�ક્ષણા કરવી) 

કાલ અના�દ અનતંથી, ભવ-ભ્રમણનો ન�હ પાર 

તે ભ્રમણ િનવારવા, પ્રદ�ક્ષણા દ�� ત્રણ વાર  

 

ભમતીમા ંભમતા ંથકા,ં ભવ ભાવઠ �ૂર પલાય  

દશર્ન જ્ઞાન ચા�રત્ર�પ, પ્રદ�ક્ષણા ત્રણ દ�વાય 

 

િસદ્ધાચળ સમ�ંુ સદા, સોરઠ દ�શ મોઝાર  

મ�ષુ્ય જન્મ પામી કર�, વ�ું વાર હ�ર 

 

 

ઈચ્છાિમ ખમાસમણો વ�ંદ� �વ�ણજ્�એ 

િનસી�હઆએ  મત્થએણ વદંાિમ 

 

 

 



 

જન્મ મર ણા�દ ભય ટળે, સી� જો દશર્ન કાજ  

રત્નત્રય પ્રા�પ્ત ભણી, દશર્ન કરો �જનરાજ  

 

જ્ઞાન વ�ુ ંસસંારમા,ં જ્ઞાન પરમ �ખુ દ�ત 

જ્ઞાન િવના જગ �વડા, ન લહ� તત્વ સકં�ત 

 

િસદ્ધાચળ સમ�ંુ સદા, સોરઠ દ�શ મોઝાર  

મ�ષુ્ય જન્મ પામી કર�, વ�ું વાર હ�ર 

 

 

ઈચ્છાિમ ખમાસમણો વ�ંદ� �વ�ણજ્�એ 

િનસી�હઆએ  મત્થએણ વદંાિમ 

 

 

 



 

ચય તે સચંય કમર્નો, �રક્ત કર� વળ� �હ 

ચા�રત્ર િન�ુર્�ક્તએ ક�ુ,ં વદંો તે �ણુગેહ  

 

દશર્ન જ્ઞાન ચા�રત્ર એ, રત્નત્રયી િશવ દ્વાર 

ત્રણ પ્રદ�ક્ષણા તે કારણે, ભવ�ુઃખ ભજંનહાર  

 

િસદ્ધાચળ સમ�ંુ સદા, સોરઠ દ�શ મોઝાર  

મ�ષુ્ય જન્મ પામી કર�, વ�ું વાર હ�ર 

 

 

ઈચ્છાિમ ખમાસમણો વ�ંદ� �વ�ણજ્�એ 

િનસી�હઆએ  મત્થએણ વદંાિમ 

 


