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શ્રી ભક્તાર્ર સ્તોત્ર – ર્ાથા ૬   Shri Bhaktamar Stotra – Verse 6 

અલ્પશ્રતુ ંશ્રતુવતા ંપરરહાસધાર્  Alpashrutam Shrutavataam Parihaasdhaam 

ત્વદ ભક્ક્તરેવ મખુરીકુરુતે બલાન્ર્ામ ્  Tvad Bhaktitev Mukharikurute Balaanmaam 

યત્કોરકલ: રકલ ર્ધૌ ર્ધરંુ પ્રવરૌપ્રત  Yatkokilah! Kil Madhau Madhuram Virauti 

તચ્ચારુ ચતૂ કલલકા પ્રનકરૈકહતે:ુ  Tachaaru Chut Kalika Nikaraikahetuh! 
   

અથમ: જે રીતે વસરં ઋતરુ્ા ંઆંબાને લારે્લ મ્હોર જ કોયલના 
ર્ધરુ ટહુકા તથા કલરવ ર્ાટે કારણ ભતૂ છે તે જ રીતે, હ ે
સ્વાર્ી! અલ્પજ્ઞાનની એવો હું, પ્રવદ્વાનોર્ા ંહાસીપાત્ર છં તો પણ 
તર્ારા િત્યેની ર્ારી િબળ ભક્ક્ત જ ર્ને બળ કરીને તર્ારી 
સ્તપુ્રત કરવા િેરે છે.  

 Meaning: As the cuckoo sings sweet songs in 
spring solely due to the presence of the 
charming bunches of mango blossoms, Oh 
Lord! it is my devotion to thee that compels me 
to prattle, I am an object of ridicule to the 
scholars on account of my possessing little 
knowledge.  

ભાવાથમ: આ ગાથાનો જાપ કરવાથી અજ્ઞાનતાનો અંધકાર દૂર 
થાય છે અને જ્ઞાનની વદૃ્ધિ થાય છે. આઇક્યમુાાં અને બદુ્ધિમાાં 
સધુારો કરે છે, યાદશક્તત, એકાગ્રતા, શીખવાની ક્ષમતામાાં 
વધારો કરે છે અને સ્પધાાત્મક પરીક્ષાઓમાાં સફળતાની ખાતરી 
આપે છે. માનસસક તાણ અનભુવતા સવદ્યાથીઓ અને લોકો 
માટે આ ખબૂ જ મહત્વપણૂા ગાથા છે. તે બધા નકારાત્મક 
સવચારોને દૂર કરે છે અને ચચિંતા, હતાશા, અસનદ્રા, ઉદાસસનતા 
વગેરે જેવાાં સવસવધ સવકારોમાાં ખબૂ ઉપયોગી છે. દૃષ્ટટ સ્પટટ 
કરે છે,  બેચેની દૂર થાય છે અને ક્સ્થરતા મળે છે. 

 Significance: Chanting of this verse dispels the 
darkness of ignorance with the light of wisdom.  
Improves IQ and intelligence, enhances 
memory, concentration, learning capacity and 
ensures success in competitive exams.  This is 
a very important verse for students and people 
with mental stress.  It removes all negative 

thoughts and is very useful in various disorders 
like worry,  anxiety, depression, insomnia, etc. 
It clarifies the vision. Removes restlessness 
and provides stability.   
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શ્રી સરસ્વતી દેવી સ્તપુ્રત   Shri Sarasvati Devi Stuti 

શ્રી શ્રતુદેવી સરસ્વતી ભર્વતી, હર્કો વર દેના,  Shri Shrutdevi Sarasvati Bhaghvati, Hamko Var 

Dena, 

જીવન કી બાસંરુી ર્ેં દેવી, શ્રદ્ધા સ્વર ભર દેના,  Jivan Ki Bansuri Me Devi, Shraddha Svar Bhar Dena, 

સમ્યર્ જ્ઞાનકા દીપ જલાકર, ર્નકા પ્રતર્ીર હટાના,  Samyag Gyan Ka Deep Jalaakar, Man Ka Timir 

Hataana, 

ના ભલેૂના ભટકે ર્ાતા, ઐસી રાહ બતાના.   Na Bhulena Na Bhatke Mata, Aiisi Raah Bataana. 

   

શ્રી સરસ્વતી દેવી ર્તં્ર   Shri Sarasvati Devi Mantra 

ૐ ઐમ ્નર્:    Om Aiim Namah! 
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સાર્ાપ્રયક - Samayik 
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સાર્ાપ્રયકના કેટલા િકાર છે?  How many types of Samayik are there?  

સાર્ાપ્રયકના ચાર િકાર છે:  There are four types of Samayik: 

૧. સમ્યક્ત્વ સાર્ાપ્રયક – સદેુવ-સગુરુુ-સધુર્મ ઉપર શ્રદ્ધા 
રાખવી. આ સમ્યક્ત્વ સાર્ાપ્રયક છે. 

 

1. Samayaktva Samayik – To have faith in       

Su-Dev, Su-Guru and Su-Dharma. This is 

Samyaktva Samayik.  

૨. શ્રતુ સાર્ાપ્રયક – સદગરુુ કે જ્ઞાની પાસે પ્રવનય અને 
બહુર્ાનપવૂમક જજનવાણીનુ ંશ્રવણ, ધાપ્રર્િક પસુ્તકોનુ ં
વાચંન, સતૂ્રો, સ્તપુ્રત, સ્તવન, આદી કંઠસ્ત કરીએ, તે 

શ્રતુ સાર્ાપ્રયક છે. 

 2. Shrut Samayik – Listening to Pravachans, 

discourses, memorising Sutras, Stuti, 

Stavans etc of Jineshvar Bhagwan before a 

Sadguru or a knowledgeable soul is Shrut 

Samayik. 

૩. દેશપ્રવરપ્રત સાર્ાપ્રયક – શ્રાવક / શ્રાપ્રવકા જે કરેપ્રર્ 

ભતેંના ઉચ્ચાર પવૂમક ૪૮ પ્રર્પ્રનટનુ ંસાર્ાપ્રયક કરે તે 

દેશપ્રવરપ્રત સાર્ાપ્રયક છે. પ્રવરપ્રત એટલે પાપ 

રિયાઓથી છૂટકારો.  

 3. Deshvirti Samayik – A Shravak / Shraavika 

(lay person) who performs Samayik for 48 

minutes up to the recitation of ‘Karemi 

Bhante’ is Deshvirti Samayik. Virti means 

liberation from wrongful deeds. 

૪. સવમપ્રવરપ્રત સાર્ાપ્રયક – જીવનભર ચારરત્ર અંર્ીકાર 
કરી, સયંર્ જીવનનુ ંપાલન કરવુ ંતે સવમપ્રવરપ્રત 
સાર્ાપ્રયક છે. સવમપ્રવરપ્રત સાર્ાપ્રયકર્ા ંપાચં ર્હાવ્રત 
ધારણ કરવાર્ા ંઆવે છે.  

 4. Sarvavirti Samayik – Samayik practiced by 

adoption of Charitra for a life-time. 

(conduct restraining from inner desires and 

following the five Maha-Vratas (Great 

Vows) is Sarvavirti Samayik.  
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 સાર્ાપ્રયક ર્ાટેના ંઉપકરણ – પનુરાવતમન 
 

Useful items for Samayik - Revision 

 ઉપકરણ એટલે શુ?ં 
 

What is an Upkaran? 

 ઉપ – એટલે પાસે  કરણ – એટલે કરાય 
જે વસ્તથુી આત્ર્ા સર્તાની નજીક કરાય તે 
ઉપકરણ અથવા ઉપકાર કરે તે ઉપકરણ.  

 

Up – means near  karan – means to keep. 

Therefore, an Upkaran is an item that can 

keep the soul closer to being in a state of 

equanimity.  

 સાર્ાપ્રયક ર્ાટેના ંજરૂરી ઉપયોર્ી ઉપકરણ 
  

Essential useful items for Samayik  

૧  શદુ્ધ વસ્ત્ર ૩ કટાસણુ ં ૬ ચરવલો 1 Clean 

clothes  

3 
Katasanu  

6 
Charvalo 

૨  સ્થાપનાજી 
(સાપડો અને 
નવકાર ર્તં્ર 
તથા 
પલંચિંરદય 
હોય તેવુ ં
પસુ્તક)  

૪ મહુપપ્રિ ૭ ઘડી અથવા 
ઘડીયાળ 

2 Sthapnaaji 

– Sapdo 

and a book 

with 

Navkar 

Mantra and 

Panchindiya 

Sutra) 

4 

Muhapatti 

7 
Watch or a 

clock 

૫ સાપડો અને 
ધર્મનુ ંપસુ્તક 

(સ્વાધ્યાય 
ર્ાટે) 

૮ નવકારવાળી   5 Sapdo and 

religious 

book for 

swadhyay) 

8 Navkar 

Mala 

(Rosary) 
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સાર્ાપ્રયક લેવા-પારવાની પ્રવપ્રધના સતૂ્રપાઠ - પનુરાવતમન 
Sutras for taking – concluding the vows of Samayik – 

Revision  

  સતૂ્ર રહસ્ય 
 

સતૂ્ર રહસ્ય 

૧ શ્રી નર્સ્કાર 
(નવકાર) 
ર્તં્ર 

જજનશાસનનો સાર – ઉત્કૃષ્ટ 
ર્હાર્રં્લરૂપ 

1 Shri 

Namaskar 

(Navkar) 

Mantra 

The essence of Jainism – the 

most auspicious  

૨ શ્રી પાંચચિંદદય 

સતૂ્ર 

ધર્મરિયાઓ કરતી વખતે ગરુુ 
સ્થાપના સતૂ્ર – શક્ય હોય તો 
ગરુુની હાજરીર્ા ં 

2 Shri 

Panchindiya 

Sutra 

Guru Sthapna Sutra while 

performing Religious Rituals 

– in the presence of a Guru if 

possible 

૩ શ્રી પચંારં્ 
િલણપાત 

સતૂ્ર 

ઇચ્છાપ્રર્ ખર્ાસર્ણો – ગરુુ 
ભર્વતંોને થોભવદંન 

3 Shri 

Panchaang 

Pranipaat 

Sutra 

Ichchaami Khamasamano –  

Thobh Vandan to Guru 
Bhagwants  

૪ શ્રી 
ઇરરયાવરહય ં

સતૂ્ર 

જીવપ્રવરાધના જાણતા 
અજાણતા થઈ હોય તેની 
ક્ષર્ાપના 
  

4 Shri 

Iriyavahiyam 

Sutra 

Repentance/forgiveness  for 

knowingly or unknowingly 

causing injury to living 

beings 
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૫ શ્રી તસ્સ 
ઉિરી સતૂ્ર 

પાપોની પ્રવશેષ આલોચના 
અને ક્ષર્ાપના - આત્ર્ાનુ ં
પ્રવશેષ શોધન - આત્ર્શદુ્ધદ્ધ 

5 Shri Tassa 

Uttari Sutra 

Contemplation of and 

forgiveness for sins/wrong 

doings – purification / 

upliftment of the soul 

૬ શ્રી અન્નત્થ 

સતૂ્ર 

કાઉસ્સગ્ર્ના સોળ આર્ારો 
(છૂટો) ની ર્ણના  

6 Shri  
Annattha 

Sutra 

Description of the sixteen 

exemptions (permissible 

movements) of Kaussagga  

૭ શ્રી લોર્સ્સ 

સતૂ્ર 

૨૪ તીથંકરોના ંનાર્ અને 
ર્રહર્ા સાથે સ્તવના  

7 Shri Logassa 

Sutra 

Praising and appreciating the 

attributes of the 24 

Tirthankaras with their 

names 

૮ શ્રી કરેપ્રર્ 
ભતેં સતૂ્ર 

સાર્ાપ્રયકની િપ્રતજ્ઞારૂપ આ 
સતૂ્ર બોલવાર્ા ંઆવે છે  

8 Shri Karemi 

Bhante 

Sutra 

This Sutra is recited for 

taking the vows of Samayik 

૯ શ્રી 
સાર્ાઈય 
વય જૂિો 
સતૂ્ર 

સાર્ાપ્રયક પારવાનુ ં(પાર 
ઉતારવાનુ)ં સતૂ્ર - 

પનુ:સાર્ાપ્રયક કરવાની 
ભાવના અને ૩૨ દોષોર્ાથંી 
કોઈ દોષ સેવાયો હોય તેની 
ક્ષર્ાપના ર્ારં્વાર્ા ંઆવે છે 

  

9 Shri 

Samaiya 

Vaya Jutto 

Sutra 

This Sutra is for concluding 

the Samayik - to maintain 

the enduring wish of 

performing Samayik again 

and again and seeking 

forgiveness for committing 

any of the 32 violations 

(Dosh) 
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શ્રી નર્સ્કાર (નવકાર) ર્તં્ર     Shri Namaskar (Navkar) Mantra 

નર્ો અરરહંતાણ ં     Namo Arihantanam 

(નર્સ્કાર હોજો અરરહંત ભર્વતંોને)     (I bow down to the Arihants ) 

નર્ો પ્રસદ્ધાણ ં     Namo Siddhanam 

(નર્સ્કાર હોજો પ્રસધ્ધ ભર્વતંોને)     (I bow down to the Siddhas) 

નર્ો આયરરયાણ ં     Namo Ayariyanam 

(નર્સ્કાર હોજો આચાયોને)     (I bow down to the Acharyas) 

નર્ો ઉવજ્ઝાયાણ ં     Namo Uvajjhayanam 

(નર્સ્કાર હોજો ઉપાધ્યાયોને)     (I bow down to the Upadhyayas) 

નર્ો લોએ સવ્વ-સાહણૂ ં     Namo Loe Savva-sahunam 

(નર્સ્કાર હોજો સવમજ્ઞ શાસનના સવે સાધ-ુસાધ્વીઓને)     (I bow down to all the Sadhus and Saadhvis) 

એસો પચં-નમકુ્કારો     Eso Pancha Namukkaro 

(આ પાચં પરરે્ષ્ષ્ઠને નર્સ્કાર કરવાથી)     (By bowing to these five) 

સવ્વ પાવ-પ્પણાસણો     Savva Pava-ppanasano 

(સવમ પાપનો નાશ થાય)     (May all sins be destroyed) 

ર્રં્લાણ ંચ સવ્વેપ્રસિં     Mangalanam Cha Savvesim 

(સસંારના સવમ ર્રં્લોર્ા)ં     (Amongst all that is auspicious) 

પઢર્ ંહવઈ ર્રં્લ ં     Padhamam Havai Mangalam 

(નવકાર ર્તં્ર સવમશે્રષ્ઠ ર્રં્લ છે)      (The Navkar Mantra is the foremost) 
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૨. શ્રી પલંચરદય સતૂ્ર   2. Shri Panchindiya Sutra 

પલંચિંરદય - સવંરણો,   Panchindiya Samvarano 

તહ નવપ્રવહ-બભંચેર ગપુ્રિધરો  Taha Navaviha-Bambhacher Guttidharo 

ચઉપ્રવહ–કસાય–મકુ્કો  Chahuviha Kassay-mukko 

ઇઅ અટ્ઠારસગણેુરહિં સજુંિો            (૧)  Ia Atthaaras Gunehim Sanjutto              (1) 

પચં-ર્હવ્વય જુિો  Panch-mahavay Jutto 

પચં પ્રવહાયાર પાલણ-સર્ત્થો  Panch Vihaayaar Paalan-samattho 

પચં-સપ્રર્ઓ, પ્રતગિુો  Panch-samio, Tigutto 

છિીસ ગણુો ગરુુ ર્જ્ઝ               (૨)  Chhattis Guno Guru Majza                      (૨) 

ભાવાથમ: ગરુુજનોની રે્રહાજરીર્ા ંસાર્ાપ્રયક-
િપ્રતિર્ણ વરે્રે ધર્મરિયાઓ કરતી વખતે આ 
ગરુુની સ્થાપના કરવા ર્ાટેનુ ંસતૂ્ર છે. આ 
સતૂ્રર્ા ંગરુુના છત્રીશ ગણુો બતાવ્યા છે.  

 Significance: This Sutra is recited to invoke the 

spiritual master (Guru) while performing religious 

rituals like Samayik-Pratikraman etc. in the absence 

of a Guru. The thirty-six qualities of a Guru are 

described in this Sutra. 
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૩. શ્રી ખર્ાસર્ણ (પચંારં્ િલણપાત) સતૂ્ર  
  3. Shri Khamasaman Sutra (Panchaang Pranipaat 

   Sutra) 
ઊભા રહી, હાથ જોડીને મસ્તક ઝુકાવી કમરથી 
નમીને બોલવુાં:  

  In standing position, hands folded, bending the 

head and bowing down say: 

ઇચ્છાપ્રર્ ખર્ાસર્ણો! 
 

 Ichchhaami khama-samano!  

અહીં નીચે વળતા ંબોલવુ:ં   Then bending down say: 

વરંદઉં જાવલણજ્જજાએ પ્રનસીરહઆએ   Vandium Javanijjaae Nisihiae 

પચંાર્ િલણપાત િણાર્ કરી હાથની અંજલલ, 
ર્સ્તક અને ઢીંચણ જર્ીન પર રાખી બોલવુ:ં 

 Offering khamasamna of ‘Panchaang Pranipaat’ i.e. 
touching the ground with our forehead, with folded 
hands touching to the knees, say: 

ર્ત્થએણ વદંાપ્રર્  Matthaen Vandaami 
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૪. શ્રી ઇરરયાવરહય ંસતૂ્ર    2. Shri Iriyavahiyam Sutra 

ઇચ્છાકારેણ સાંદદસહ ભગવન! ઇદરયાવદહયાં  Ichchhakaarena Sandisaha Bhagavan! Iriyaavahiyam   

પદડક્કમાસમ? ઇચ્છાં, ઇચ્છાસમ પદડક્કસમઉં             (૧)  Padikkamaami? Ichchham, Ichchhaami Padikkamium   
                                                                         (1)          

ઇદરયાવદહયાએ સવરાહણાએ                         (૨)  Iriyavahiyaae, Viraahanaae                               (2) 

ગમણાગમણ ે                                       (૩)  Gamanagamane                                             (૩) 

પાણ-ક્કમણ,ે બીઅ-ક્કમણ,ે હદરય-ક્કમણ ે  Paana-kkamane, Biya-kkamane, Hariya-kkamane  

ઓસા-ઉસતિંગ, પણગ-દગ-મટ્ટી-મક્કડા  Osa Uutting, Panagadaga-matti-makkada 

સાંતાણા સાંકમણે                                     (૪)  Santaana Sankamane                                          (4) 

જે મે જીવા સવરાદહયા                               (૫)  Je Me Jiva Viraahiya                                             (5) 

એચગિંદદયા, બેઈંદદયા, તેઈંદદયા, ચઉદરિંદદયા, પાંચચિંદદયા  (૬)                      Egindiya, Beindiya, Teindiya, Chaurindiya Panchindiya (6)                  

                                                                                                

અચભહયા, વસતયા, લેસસયા, સાંઘાઈઆ, સાંઘટ્ટટ્ટયા  Abhihaya, Vattiya, Lesiya, Sanghaaiya, Sanghaattiya 

પદરયાસવયા, દકલાસમયા, ઉદ્દસવયા, ઠાણાઓ ઠાણાં સાંકાસમયા  Pariyaaviya, Kilaamiya, Uddaviya, Thaanao Thaanam, 

Sankaamiya 

જીસવયાઓ વવરોસવયા,  Jiviyaao Vavaroviya  

તસ્સ સમચ્છાસમ દુક્કડાં                               (૭)  Tassa Michchhaami Dukkadam                             (7) 

ભાવાથમ: આ સતૂ્ર દ્રારા અત્યાર સધુી બાકી રહી ર્યેલા ં
પાપો અને ચાલવા-ફરવાથી જે જીવરહિંસા થઈ હોય, એની 
ક્ષર્ાપના ર્ારં્વાર્ા ંઆવે છે. 

 Significance: This sutra is recited to ask for 

forgiveness for remaining wrong deeds and harm 

caused to all living beings while moving around. 
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૫. શ્રી તસ્સ ઉતરી સતૂ્ર   5. Shri Tassa Uttari Sutra 

તસ્સ ઉતરી કરણેણાં  Tassa Uttarikaranenam 

પાયચ્ચ્છતકરણેણાં, સવસોદહકરણેણાં  Paayachchhittakaranenam, Visohikaranenam 

સવસલ્લીકરણેણાં  Visallikaranenam 

પાવાણાં કમ્માણાં, સનગ્ઘાયણઠ્ઠાએ  Paavanam Kammaanam, Niggdhaayanathaaye 

ઠાસમ કાઉસ્સગ્ગાં                                  (૧)  Thaami Kaussaggam                                  (1) 

ભાવાથા: ઇદરયાવદહયાં કયાા છતાાં, જે પાપ બાકી રહ્ુાં હોય તેની 

શદુ્ધિ માટે આ સતૂ્ર બોલવામાાં આવે છે. ચચતસવશદુ્ધિને માટે વધ ુ

પ્રયત્નો કરી કાયોત્સગા કરવાનો સનશ્ચય આ સતૂ્ર દ્વારા કરવામાાં 

આવે છે. 

 Significance: Even after saying Iryaavahiyam Sutra, this 

sutra is recited to ask for forgiveness for any remaining 

wrong deeds for which one may not have atoned. By 

reciting this sutra further efforts are made to undertake 

Kaussagga for the purification of the mind. 

અથા: તેને (આત્ર્ાને) પ્રવશેષ શદુ્ધ કરવા ર્ાટે, તેની ગરુુ પાસે 
આલોયણ કરવા ર્ાટે, આત્ર્ાના અંતરરે્લને ટાળવા ર્ાટે, આત્ર્ાને 
શલ્યથી રરહત કરવા ર્ાટે અને તેથી સવમ પાપકર્ોનુ ંઉછેદન કરવા 
ર્ાટે હુ ંકાઉસ્સગ્ર્ કરંુ છં. ઉતરી કરણેણાં પ્રવશેષ શદુ્ધદ્ધ ર્ાટે વધ ુિયત્ન 
કરવો. પાયચ્ચ્છિકરણેણ ંએટલે િાયપ્રિત કરવુ,ં પ્રવસોરહકરણેણ ંએટલે 
પાપકર્ો કરવાને રોકી, સમ્યર્ દશમન, સમ્યર્ જ્ઞાન અને સમ્યર્ 
ચારરત્ર ત્રણ રત્નોને રે્ળવવા કોપ્રશશ કરવી. પ્રવસલ્લીકરણેણ ંએટલે કે 
ઉપર જણાવ્યા મજુબ કરવાથી આત્ર્ા ંલારે્લા ંપાપકર્ોનો નાશ 
કરવો. આ ક્સ્થર રહીને શરીર કરતા ંઆત્ર્ા પર ધ્યાન કેષ્ન્દ્રત 
કરવાથી થઈ શકે છે. (કાઉસ્સગ્ર્ અથવા કાયોત્સર્મ). 

 Meaning: For the sake of atonement, repentance, 

purification, removal of hindrance and uprooting the sinful 

activities, I am undertaking Kaussagga. 
Uttarikarena means an act of additional effort; 

Payachchhittakaranenam means an act of confession by 

repentance and reproach; Visohikaranenam means act of 

resorting to the path of right faith, knowledge and conduct 

(the three spiritual jewels) to prevent any further acts of 

wrongdoings. Visallikaranenam means eliminating the sins 
from the soul by performing all the above activities.   

It is very important to perform religious rituals with pure and 

clear conscious.  This is achieved by a form of meditation in 
by abandoning the body and concentrating on the soul 

(Kaussagga or Karyotsarga). 
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3. શ્રી તસ્સ ઉિરી સતૂ્ર (અથમ સરહત)  
3. Shri Tassa Uttari Sutra (with meaning) 

૧તસ્સ ૨ઉિરી! ૩કરણેણ ં ૧તેની (આત્ર્ાની) ૨પ્રવશેષ શદુ્ધદ્ધ 
૩કરવા ર્ાટે 

  

1Tassa  2Uttarikaranenam 1For the (soul)  2extra effort 
for its elevation and 
purification 2for doing 

૪પાયચ્ચ્છતકરણેણાં        
૫સવસોદહકરણેણાં  

૪િાયપ્રિત કરવા ર્ાટે         
૫(આત્ર્ાને) પ્રવશદુ્ધ કરવા ર્ાટે 

  

3Paayachchhittakaranenam 
4Visohikaranenam 

4for repentance 5for purification 
(of the soul)  

૬સવસલ્લીકરણેણાં ૬ત્રણ શલ્ય (કપટ, પ્રનયાણુ,ં 
પ્રર્થ્યાત્વ) થી રરહત કરવાને 

  

6Visallikaranenam 6for the removal of the three 
darts (deceit, ardent desires 
and false faith) 

૭પાવાણાં કમ્માણાં, 
૮સનગ્ઘાયણઠ્ઠાએ 

૭પાપકર્ોને (આઠ કર્ોને)                   
૮નાશ કરવા માટે 

 

7 Paavanam Kammaanam, 
8Niggdhaayanthaaye  

7 sinful karmas (eight 
karmas)   
8for destroying/uprooting  

૯ઠાસમ ૧૦કાઉસ્સગ્ગાં                        ૯ક્સ્થર થાઉં છાં  ૧૦કાઉસ્સગ્ગમાાં 
(સ્થાન, ધ્યાન અને ર્ૌન વડે, કાયા 
અને ર્ન અને વચનથી)                       

 

9Thaami  
10Kaussaggam 

9I stay motionless  
10in Kaussagga (with body, 

mind and speech, I stay 
silent in body-abandonment 
posture)  
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૬. અન્નત્થ ઊસપ્રસએણ ંસતૂ્ર   6. Shri Annattha Oosasienam Sutra 

અન્નત્થ ઊસપ્રસએણ,ં નીસપ્રસએણ,ં ખાપ્રસએણ ં  Annattha Oosasienam, Nisasienam, Khaasienam, 

છીએણ,ં જભંાઈએણ,ં ઉડ્ડુએણ,ં વાય-પ્રનસગ્રે્ણ ં  Chhienam, Jambhaaienam, Udduenam Vaayanisaggenam 

ભર્લીએ, પ્રપિમચુ્છાએ                      (૧)  Bhamalie, Pittamuchchhaae                                (1) 

સહુુરે્રહિં અંર્સચંાલેરહિં  Suhumehim Angasanchaalehim 

સહુુરે્રહિં ખેલસચંાલેરહિં  Suhumehim Khelsanchaalehim 

સહુુરે્રહિં રદટ્ઠટ્ઠસચંાલેરહિં,                    (૨)  Suhumehim Ditthisanchaalehim                          (2) 

એવર્ાઈએરહિં આર્ારેરહિં, અભગ્ર્ો અપ્રવરારહઓ  Evamaaiehim Aagaarehim, Abhaggo Aviraahio 

હુજ્જજ ર્ેં કાઉસ્સગ્ર્ો                        (૩)  Hujja Me Kaussaggo                                             (3) 

જાવ અરરહંતાણ ંભર્વતંાણ ં  Jav Arihantaanam Bhagavantaanam 

નમકુ્કારેણ,ં ન પારેપ્રર્                      (૪)  Namukkaarenam, Na Paaremi                               (4) 

તાવ કાય,ં ઠાણેણ,ં ર્ોણેણ ં  Taav Kaayam, Thaanenam, Monenam 

ઝાણેણ,ં અપ્પાણ ંવોપ્રસરાપ્રર્                (૫)  Jhaanenam, Appaanam Vosiraami                          (5) 

 

ભાવાથમ: આ સતૂ્રમાાં કાયોત્સગાના સોળ 
આગારોની (છૂટોની) ગણના કરવામાાં આવી 
છે, તેમજ કાયોત્સગાના સમય, સ્વરૂપ તેમ જ 
પ્રસતજ્ઞા પ્રદદસશિત કરી છે. 

 Significance: In this sutra, the sixteen Agaars (exceptions) 

of Karyotsarg are considered as well as the time, form and 

solemn affirmation of Karyotsang is displayed. 
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૬. અન્નત્થ ઊસપ્રસએણ ંસતૂ્ર (અથમ સરહત) 
 

6. Shri Annattha Oosasienam Sutra (with meaning) 

આ સતૂ્રર્ા ંકાઉસ્સગ્ર્ અંરે્ના સોળ આર્ારો (છૂટો)નુ ંવણમન છે. 
કાઉસ્સર્ કરતા ંશારીરરક અપ્રનવાયમ છૂટો રાખવાર્ા ંઆવી છે તેને 
આર્ારો કહવેાર્ા ંઆવે છે.  

 

This Sutra specifies the sixteen exceptions (Agaars) of 

Kaussagga. The essential sixteen physical exceptions 

specified while performing Kaussagga are known as 

Agaars.  

કાઉસ્સ્ગ્ર્ (જેને કાયોત્સર્મ પણ કહવેાર્ા ંઆવે છે) એટલે કે આત્ર્ા 
પરથી જુદી એવી કાયાનો ત્યાર્ કરી પરર્ાત્ર્ાના ભાવર્ા ંર્ૌન 
રહીને ર્નને ક્સ્થર બનાવવુ.ં કાયાનની ર્ાયાને મકુ્ત થવા ર્ાટે 
આપણે કાયોત્સર્મર્ા ંક્સ્થર થઈએ છીએ. જ્યા ંસધુી ‘હું કાઉસ્સગ્ર્ 
કરંુ છં’ ત્યા ંસધુી હું ર્ારા પરથી ર્ાયાના ર્ોહર્ાથંી મકુ્ત બનુ ં છં 
અને હવે તે કાયા પર કોઈ પણ જાતનો ઉપસર્મ કે તકલીફ આવશે 
તો પણ ર્ારા ર્નને સર્ભાવર્ા ંક્સ્થર રાખી, કાયાથી દૂર મકુ્ત 
થઈ આત્ર્ાના શભુ ભાવર્ા રર્ણ કરીશ. 

 

Kaussagga (also called Karyotsarg) means to give up 
one’s physical comforts and movements and stabilise 

the mind, concentrating on Parmatma in silence. We 
perform Karyotsarg by remaining steady to dismiss our 
desires of our body.  As long as,  ‘I am in Kaussagga’ I 
am freeing myself from the desires and thoughts 
attached to my body. Now, even if my body has to  face 
any kind of calamity of difficulty, I will keep my mind 
steady in a state of equanimity, detached from the body 

and engross in the true nature/meditation of the soul. 
 

૧અન્નત્થ ૨ઊસપ્રસએણ ં        

૩નીસપ્રસએણ ં૪ખાપ્રસએણ ં
૫છીએણ ં૬જભંાઈએણ,ં 
૭ઉડ્ડુએણ ં૮વાય-પ્રનસગ્રે્ણ ં 
૯ભર્લીએ ૧૦પ્રપિમચુ્છાએ 
                       (૧) 

૧પ્રસવાય ૨ઊંચો શ્વાસ લેવાથી              
૩નીચે શ્વાસ મકૂવાથી ૪ઉધરસ 
ખાવાથી 
૫છીંક ખાવાથી ૬બર્ાસુ ંઆવવાથી, 
૭ઓડકાર આવવાથી ૮વાછૂટ થવાથી  
૯ચકરી આવવાથી ૧૦પ્રપિ વડે મચુ્છામ 
આવવાથી                        (૧)   

  

1Annattha 
2Oosasienam 
3Nisasienam 
4Khaasienam  
5Chhienam 

6Jambhaaienam 
7Udduenam 
8Vaayanisaggenam  

9Bhamalie 
10Pittamuchchhaae  
                           (1) 

1except  
2inhaling  
3exhaling 
4coughing 
5sneezing 

6yawning  
7belching 
8passing gas  

9dizziness  
10fainting   
                                                (1)  
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૧સહુુરે્રહિં ૨અંર્સચંાલેરહિં       
3સહુુરે્રહિં ૪ખેલસચંાલેરહિં           
૫સહુુરે્રહિં ૬રદટ્ઠટ્ઠસચંાલેરહિં 
(૨) 

૧સકુ્ષ્ર્ ૨અંર્ ચાલવાથી       
3સકુ્ષ્ર્ ૪કફ/બળખો આવવાથી           
૫સકુ્ષ્ર્ ૬દૃષ્ષ્ટ ચલાવવાથી  
                                  (૨) 

  

1Suhumehim 

2Angasanchaalehim 

3Suhumehim 
4Khelsanchaalehim     
5Suhumehim 
6Ditthisanchaalehim   
                            (2)                                

1slightest 2movement of the 

limbs 3slightest 4internal 
movement of cough/saliva etc     
5slightest 6movement of eyes  
 
 
                                          (2)                                

૧એવર્ાઈએરહિં ૨આર્ારેરહિં 
૩અભગ્ર્ો ૪અપ્રવરારહઓ  
૫હુજ્જજ ૬ર્ેં ૭કાઉસ્સગ્ર્ો (૩) 

૧એ અને બીજા ૨આર્ારો (છૂટો) 
ટાળીને ૩ભાગં્યા વર્ર ૪પ્રવરાધના 
વર્ર ૫હો ૬ર્ારો ૭કાઉસ્સગ્ર્ (૩) 

  

1Evamaaiehim 

2Aagaarehim, 
3Abhaggo 4Aviraahio 
5Hujja 6Me 
7Kaussaggo          (3) 

1these and such other 

2exceptions 3unimpaired 
4unobstructed 5be 6my 
7Kaussagga   
                                          (3) 

૧જાવ ૨અરરહંતાણ ં
૩ભર્વતંાણ ં૪નમકુ્કારેણ,ં 
૫ન પારેપ્રર્         (૪) 

૧જ્યા ંસધુી ૨અરરહંત ૩ભર્વતંોને 

૪નર્સ્કાર કરીને ૫ન પારંુ         (૪) 

  
  

1Jav 2Arihantaanam 
3Bhagavantaanam  

4Namukkaarenam, 
5Na 6Paaremi  

1so long as 2Omniscient Lords 
3graceful Lords  4with obeisance 
5do not 6terminate 
                                       

                                               (4) 

૧તાવ ૨કાય,ં ૩ઠાણેણ,ં 
૪ર્ોણેણ ં
૫ઝાણેણાં, ૬અપ્પાણાં 
૭વોસસરાસમ                        
(૫) 

૧ત્યા ંસધુી ૨કાયાને, ૩એક સ્થાન વડ ે
૪ર્ૌનપણે 
૫ધ્યાન વડે ૬પોતાની કાયાને 
(આત્માન)ે ૭વોસસરાવુાં છાં/ત્યાગ કરુાં 
છાં                                (૫)                  

 

1Taav 2Kaayam, 
3Thaanenam, 
4Monenam  

5Jhaanenam, 
6Appaanam 
7Vosiraami (5) 

1till then 2body, 3location 
4silence  

5by concentration 6one’s body 
(soul) 7I withdraw 
 

                                                (5) 
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૬. અન્નત્થ ઊસપ્રસએણ ંસતૂ્ર   6. Shri Annattha Oosasienam Sutra  

અથા: જે આર્ારોનુ ંવણમન કરંુ છં, તે પ્રસવાયના ંબીજે સ્થાનકે 
કાયવ્યાપારનો ત્યાર્ કરંુ છં. તે બાર આર્ારોના ંનાર્ -  

 Meaning: Apart from the exceptions I am describing, I 
am detaching all other movements of the body. The 
names of the twelve exceptions are -  
 

ઊંચો સ્વાસ લેવા વડે, નીચો શ્વાસ મકૂવા વડે, ઉધરસ 
આવવાથી, છીંક આવવાથી, બગાસુાં આવવાથી, ઓડકાર 
આવવાથી, વા સાંચરવાથી, ચકરી આવવાથી                (૧) 

 By inhaling, exhaling, coughing, sneezing, yawning, 
belching, passing gas, dizziness, fainting 

                                                                                       
                                                                                          (1) 

સકુ્ષ્મ શરીરનો સાંચાર થવાથી, સકુ્ષ્મ કફ અથવા થ ૂાંક આવવાથી, 
સકુ્ષ્મ દૃષ્ટટના સાંચારથી                                      (૨) 

 By slightest movement of limbs, slightest internal 
movement of cough, saliva etc and slightest movement 
of eyes      
                                                                           (2) 

પવૂોતત બાર આગારો અને બીજા પણ ચાર આગારોથી 
હલનચલન કરવાની ફરજ પડી, જેમ કે ૧) આગ/વીજળી/ભકુાંપ 
જેવાાં કુદરતી આફતો; ૨) અનપેચક્ષત જીવલેણ હુમલા, માનવ કે 
પ્રણીઓ દ્વારા, સાપ કરડવો; જીવાંત પ્રાણીન ેબચાવવા માટે;     
3) ઉચ્ચ અસધકારના હુકમ દ્વારા ફરજ પડી; ૪) કાયોત્સગા 
અખાંદડત, અસવરાસધત હોજો!                                 (૩) 

 Subject to these twelve exceptions and such other four 

exceptions such as movement forced by 1) natural 
calamities like fire/lightening/earthquake; 2) unexpected 
fatal assaults or by humans or animals, snake bites etc; 
to save a living creature; 3) forced to move by order of 
higher authority; 4) let my Kaussagga remain impaired 
and unobstructed 
         
                                                                          (3) 

ક્ાાં સધુી? 
જયાાં સધુી અદરહાંત ભગવાનને નમસ્કાર કરવા વડે ન પારુાં  (૪) 

 Until when? 
Till I terminate it with obeisance to the omniscient 
graceful Lords.                                                        (4) 

ત્યાાં સધુી પોતાની કાયાને, સ્થાન વડે, મૌન રહવેા વડે અને 
ધ્યાન વડે પાપદિયાથી વોસસરાવુાં છાં                        (૫ ) 

 Accordingly, I withdraw myself from all the physical 
aspects, by remaining motionless and observing silence 
and concentration                                                    (5) 
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સવાલોના જવાબ  
 

Answers to Questions 


