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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 વવરૌવત  Yatkokilah! Kil Madhau Madhuram Virauti 

તચ્ચારુ ચતૂ કલલકા વનકરૈકહતે:ુ  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, વવદ્વાનોર્ા ંહાસીપાત્ર છં તો પણ 
તર્ારા પ્રત્યેની ર્ારી પ્રબળ ભક્ક્ત જ ર્ને બળ કરીને તર્ારી 
સ્તવુત કરવા પે્રરે 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 સ્તવુત   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 વતર્ીર 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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સાર્ાવયક - Samayik 
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સાર્ાવયક લેવા-પારવાની વવવધના 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 
પ્રલણપાત 

સતૂ્ર 

ઇચ્છાવર્ ખર્ાસર્ણો – ગરુુ 
ભર્વતંોને થોભવદંન 

3 Shri 

Panchaang 

Pranipaat 

Sutra 

Ichchaami Khamasamano –  

Thobh Vandan to Guru 
Bhagwants  

૪ શ્રી 
ઇરરયાવરહય ં

સતૂ્ર 

જીવવવરાધના 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 
ઉત્તરી સતૂ્ર 

પાપોની વવશેષ આલોચના 
અને ક્ષર્ાપના - આત્ર્ાનુ ં
વવશેષ 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 કરેવર્ 
ભતેં સતૂ્ર 

સાર્ાવયકની પ્રવતજ્ઞારૂપ આ 
સતૂ્ર બોલવાર્ા ંઆવે છે  

8 Shri Karemi 

Bhante 

Sutra 

This Sutra is recited for 

taking the vows of Samayik 

૯ શ્રી 
સાર્ાઈય 
વય જૂત્તો 
સતૂ્ર 

સાર્ાવયક પારવાનુ ં(પાર 
ઉતારવાનુ)ં સતૂ્ર - 

પનુ:સાર્ાવયક 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 વસદ્ધાણ ં     Namo Siddhanam 

(નર્સ્કાર હોજો વસધ્ધ 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 સવ્વેવસિં     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 નવવવહ-બભંચેર ગવુત્તધરો  Taha Navaviha-Bambhacher Guttidharo 

ચઉવવહ–કસાય–મકુ્કો  Chahuviha Kassay-mukko 

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

પચં-ર્હવ્વય જુત્તો  Panch-mahavay Jutto 

પચં વવહાયાર પાલણ-સર્ત્થો  Panch Vihaayaar Paalan-samattho 

પચં-સવર્ઓ, વતગતુ્તો  Panch-samio, Tigutto 

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

ભાવાથમ: ગરુુજનોની રે્રહાજરીર્ા ંસાર્ાવયક-
પ્રવતિર્ણ 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 પ્રલણપાત) 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: 

ઇચ્છાવર્ ખર્ાસર્ણો! 
 

 Ichchhaami khama-samano!  

અહીં નીચે વળતા ંબોલવુ:ં   Then bending down say: 

વરંદઉં જાવલણજ્જજાએ વનસીરહઆએ   Vandium Javanijjaae Nisihiae 

પચંાર્ પ્રલણપાત પ્રણાર્ 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 વદંાવર્  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   1. 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) વવશેષ 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 વવશેષ શદુ્ધદ્ધ ર્ાટે વધ ુપ્રયત્ન 
કરવો. પાયચ્ચ્છત્તકરણેણ ંએટલે પ્રાયવિત કરવુ,ં વવસોરહકરણેણ ંએટલે 
પાપકર્ો કરવાને રોકી, સમ્યર્ દશમન, સમ્યર્ જ્ઞાન અને સમ્યર્ 
ચારરત્ર ત્રણ રત્નોને રે્ળવવા કોવશશ કરવી. વવસલ્લીકરણેણ ં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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૬. શ્રી અન્નત્થ ઊસવસએણ ંસતૂ્ર   6. Shri Annattha Oosasienam Sutra 

અન્નત્થ ઊસવસએણ,ં નીસવસએણ,ં ખાવસએણ ં  Annattha Oosasienam, Nisasienam, Khaasienam, 

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

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

સહુુરે્રહિં અંર્સચંાલેરહિં  Suhumehim Angasanchaalehim 

સહુુરે્રહિં ખેલસચંાલેરહિં  Suhumehim Khelsanchaalehim 

સહુુરે્રહિં રદટ્ઠટ્ઠસચંાલેરહિં,                     (૨)  Suhumehim Ditthisanchaalehim                          (2) 

એવર્ાઈએરહિં આર્ારેરહિં, અભગ્ર્ો અવવરારહઓ  Evamaaiehim Aagaarehim, Abhaggo Aviraahio 

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

જાવ અરરહંતાણ ંભર્વતંાણ ં  Jav Arihantaanam Bhagavantaanam 

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

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

ઝાણેણ,ં અપ્પાણ ંવોવસરાવર્                (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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૭. શ્રી લોર્સ્સ સતૂ્ર   7. Shri Logassa Sutra 

લોગસ્સ ઉજ્જોઅગરે  Logassa Ujjoagare, 

ધમ્મ સતત્થ યરે જજણે  Dhamma-tittha-yare Jine, 

અદરહાંતે દકતઈસ્સાં  Arihante Kittaissam, 

ચઉવીસાં સપ કેવલી                        (૧)  Chauvisampi Kevali                                          (1) 

ઉસભ મજજઅં ચ વાંદે  Usabha-Majiam Cha Vande, 

સાંભવ મચભણાંદણાં ચ સમુઈં ચ  Sambhava Mabhinandanam Cha Sumaim Cha, 

પઉમપ્પહાં સપુાસાં  Paumappaham Supaasam, 

જજણાં ચ ચાંદ-પ્પહાં વાંદે                    (૨)  Jinam Cha Chanda-ppaham Vande.                       (2) 

સસુવદહિં ચ પપુ્ફદાંતાં  Suvihim cha Puphadantam, 

સસયલ સસજ્જ ાંસ વાસપુજુ્જ ાં ચ  Siala Sijjansa Vasupujjam Cha, 

વવર્લ-ર્ણતં ંચ જજણ ં  Vimala-manantam Cha Jinam, 

ધમ્ર્ ંસવંતિં ચ વદંાવર્                     (૩)  Dhammam Santim Cha Vandaami.                           (3) 

કુાંથ ુાં અરાં ચ મચ્લ્લિં  Kunthum Aram Cha Mallim, 

વાંદે મચુણસવુ્વયાં નસમજજણાં ચ  Vande Muni-suvvayam Nami-Jinam Cha, 

વાંદાસમ દરટ્ઠ-નેસમિં  Vandaami Ritthanemim, 

પાસાં તહ વિમાણાં ચ                     (૪)  Paasam Taha Vaddhamanam Cha                             (4) 
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એવાંમ ર્એ અલભથઆુ,   Evam Mae Abhithua 

સવહુયરયમલા  Vihuya-raya-mala, 

પહીણ-જર-મરણા  Pahina-jara-marana, 

 

ચઉ-વીસાં સપ જજણ-વરા  Chau-visam Pi Jinavara, 

 

સતત્થયરા મે પસીયાંત ુ                    (૫)  Titthayara Me Pasiyantu.                                           (5)                                                                                                                          

 

દકસતય વાંદદય મદહયા  Kittiya Vandiya Mahiya, 

 

જે એ લોગસ્સ ઉતમા સસિા  Je Ee Logassa Uttama Siddha, 

 

આરુગ્ગ બોદહલાભાં  Aarugga Bohilabham, 

 

સમાદહ વરમતુમાં દદિંત ુ                   (૬)  Samaahi Varamuttamam Dintu.                                 (6)  

 

ચાંદેસ ુસનમ્મલયરા  Chandesu Nimmalayara, 

 

આઈચ્ચેસ ુઅદહયાં પયાસયરા  Aichchesu Ahiyam Payaasayara, 

 

સાગરવર ગાંભીરા  Saagarvar Gambhira, 

 

સસિા સસદ્ધિિં મમ દદસાંત ુ                  (૭)  Siddha Siddhim Mam Disantu.                                    (7) 
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૭. શ્રી લોર્સ્સ સતૂ્ર (અથમ સરહત) 
 

7. Shri Logassa Sutra (with meaning) 

૧લોર્સ્સ ૨ઉજ્જજોઅર્રે         

૩ધમ્ર્ વતત્થ યરે ૪જજણે 
૫અરરહતેં ૬રકતS્ઈસ્સ,ં     
૭ચઉવીસ ંવપ ૮કેવલી            
 
 
 
 
 
                     (૧) 

૧(ચૌદ રાજલોક પ્રર્ાણે સપંણૂમ) 
લોકોના ૨ઉદ્યોત કરનારા            
૩(જેનાથી તરાય તેવા) ધર્મરૂપ 
તીથમના સ્થાપનારા ૪જજનોને (રાર્દ્વશે 
જજતનારા) ૫અરરહતં ભર્વાનોને 
(કર્મરૂપ શત્રનેુ હણનારા) ૬હું સ્તવના 
(કીતમન, સ્તવુત, પ્રશસંા) કરંુ છં 
૭ચોવીસે ૮કેવલી ભર્વાનોને (કેવળ 
જ્ઞાનીઓનની)   
                                 (૧)   

  

1Logassa 2Ujjoagare 
3Dhamma-tittha-yare 
4Jine  
5Arihante  6Kittaissam 
7Chauvisampi 8Kevali  
                           
 

 
 
 
 
 
 
    
                            (1)  

1in the entire universe 
2illuminators 
3founders/organisers of the 
order of religion 4Jina 
(conquerors of love and hatred)  
5Arihantas/omniscient Lords 
(destroyers of karma foes) 

6shall adore/appreciate 7all 
twenty-four (Tirthankaras and 
all other 8Omniscient Lords  
                           
 
 
 
                                          (1)  

   

 
 

૧ઉસભ ર્જજઅં ચ  ૨વદેં 
૩સભંવ ર્લભણદંણ ંચ 
૪સરુ્ઈં ચ                
૫પઉર્પ્પહં ૬સપુાસ ં
૭જજણ ં૮ચ ૧૯ચદં-પ્પહ ં
૧૦વદેં 

                          (૨) 

૧શ્રી ઋષભદેવ અને અજજતનાથને     

૨વદંના કરંુ છં ૩સભંવનાથ તથા 
અલભનદંનસ્વાર્ીને ૪સરુ્વતનાથને 
અને ૫પદ્મપ્રભનેુ ૬સપુાર્શ્મનાથને               

૭જજનને ૮અને ૯ચદંપ્રભપ્રભનેુ             
૧૦હું વદંના કરંુ છં       

                                      (૨)  
  

1Usabha-Majiam Cha 
2Vande 3Sambhava   
Mabhinandanam Cha 

4Sumaim Cha 

5Paumappaham 

6Supaasam 7Jinam 8Cha  
9Chanda-ppaham 
10Vande                        
 

 
                                   (2)                                

1Rushabhdev Swami and 
Ajitnath Swami 2I bow to 
3Sambhavnath Swami and  
Abhinanda Swami 4Sumatinath 

Swami  
5Padmaprabhu Swami 
7Suparshwanath Swami 8Jina 
(conquerors of attachment and 
hatred) 8and  
9Chandraprab Swami 
11I bow down to                   (2)                                
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૧સવુવરહિં ૨ચ ૩પપુ્ફદંત ં
૪વસઅલ વસજ્જજસં 
૫વાસપુજુ્જજ ંચ  
૬વવર્લ-ર્ણતં ં૭ચ ૮જજણ ં
૯ધમ્ર્ ં૧૦સવંતિં  ચ 
૧૧વદંાવર્   
 
 
 

                         (૩) 

૧સવુવવધનાથ સ્વાર્ીને ૨અને 
૩પષુ્પદંત સ્વાર્ીને ૪શીતલનાથ 
સ્વાર્ીને અને શે્રયાસંનાથ સ્વાર્ીને 
૫વાસપુજૂ્ય સ્વાર્ીને  
અને ૬વવર્લનાથ સ્વાર્ીને તથા 
અનતંનાથ સ્વાર્ીને ૭અને ૮જજનને 
૯ધર્મનાથ સ્વાર્ીને અને ૧૦શાવંતનાથ 
સ્વાર્ીને ૧૧હું વદંન કરંુ છં    
                                     (૩) 

  

1Suvihim 2Cha, 

3Puphadantam 4Siala 
Sijjansa 5Vasupujjam 
Cha   
6Vimala-manantam 
7Cha 8Jinam 
9Dhammam 10Santim 
Cha 11Vandaami                                                              
 
 
 
 
                             (3) 

1Suvidhinath Swami 2or (whose 

other name is 3Pushpadant 
Swami 4Shitalnath Swami – 
Shreyanshnath Swami 
5Vasupujya Swami and   
6Vimalnath Swami-Anantnath 
Swami 7and 8Jinas 9Dharmanath 
Swami and 10Shantinath Swami  

11I bow down to                                                               
 
 
                                         (3) 

૧કંુથ ુ ં૨અરં ૩ચ ૪ર્ચ્લ્લિં, 
૫વદેં  ૬મલુણસવુ્વય ં      
૭નવર્જજણ ંચ ૮વદંાવર્     
૯રરટ્ઠ-નેવર્િં  ૧૦પાસ ં૧૧તહ 
૧૨વદ્ધર્ાણ ં૧૪ચ         
 
 
                      (૪) 

૧કંુથ ુનંાથ સ્વાર્ીને ૨અરનાથ સ્વાર્ીને 
૩અને ૪ર્ચ્લ્લનાથ સ્વાર્ીને, ૫હું વદંન 
કરંુ છં ૬મવુનસવુ્રત સ્વાર્ીને અને 
૭નવર્નાથ સ્વાર્ીને  ૮હું વદંન કરંુ છં 
૧૯અરરષ્ઠ નેવર્નાથ સ્વાર્ીને  

૧૦પાર્શ્મનાથ સ્વાર્ીને ૧૧તથા 
૧૨વધમર્ાન સ્વાર્ીને (ર્હાવીર 
સ્વાર્ીને) ૧૩અને                 (૪) 

  
  

1Kunthum 2 Aram 3Cha 

4Mallim, 5Vande    

6Muni-suvvayami 
7Nami-Jinam Cha 
8Vandaami 
9Ritthanemim, 
10Paasam 11Taha 
12Vaddhamanam 13Cha. 
 
 

 
                              (4) 
  

1Kunthnath Swami2 Arnath 
Swami 3and 4Mallinath Swami 5I 

bow down to  6Munisuvrat 
Swami and 7Namnath Swami-
Jina and 8I bow down to 
9Arishtanemi (Neminath Swami) 
10Parshvanath Swami 11and also 
to 
12Vardhman (Mahavir Swami) 
11and                                       

                              

                                              (4) 

૧ એવ ં૨ર્એ,             
૩અલભથઆુ, ૪વવહુય 

૧એવી રીતે ૨ર્ેં, ૩સ્તવ્યા, ૪વવશષે 
ક્ષય કયામ છે ૫કર્મરૂપ રજ અને રે્લને 
જેર્ણે, ૬ક્ષીણ કયામ છે/ખપાવ્યા છે 

 

1Evam 2Mae, 3Abhithua 
4Vihuya  

5raya-mala, 6Pahina 
7jara-marana 8Chau-

1in this way 2by me 3the 
praised/adored 4the karma dirt 
and karma dust 6destroyed 
7devoid of  
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૫રયર્લા, ૬પહીણ ૭જર-
ર્રણા ૮ચઉ-વીસ ંવપ ૯ 

જજણ-વરા ૧૦વતત્થયરા ૧૧ 

રે્ ૧૨પસીયતં ુ        (૫) 

૭જરા વદૃ્ધાવસ્થા અને ર્રણ જેર્ણે 
૮ચોવીસે ૯જજનેર્શ્રો ૧૦તીથંકરો      
૧૧ર્ારા ઉપર ૧૨પ્રસન્ન થાઓ      
                                  (૫) 

visam Pi 9Jinavara, 

10Titthayara 11Me  

12Pasiyantu 
 
 

                                  (5) 

5ageing/old age and death 8the 

twenty-four 9Jineshvar 
Bhagwants/omniscient Jinas 
10Tirthankaras (organisers of 
religious order) 11with me 

12be pleased                       (5) 

૧રકવત્તય ૨વરંદય,             
૩ર્રહયા, ૪જે એ 
૫લોર્સ્સ, ૬ઉત્તર્ા ૭વસદ્ધા  
૮આરુગ્ર્ ૯બોરહલાભ ં    
૧૦સર્ારહ વર ૧૧મતુ્તર્ ં    
૧૨રદિંત ુ                     
 

                              (૬)                            

૧ સ્તવ્યા ૨કાયાએ કરી વદંના કરી           
૩ર્ને કરી પજૂા કરી ૪જે આ ૫લોકના 
૬ઉત્તર્ ૭ વસદ્ધ થયેલ છે ૮આરોગ્ય 
(કર્મરૂપી રોર્ રરહત) ૯સમ્યર્ 
દશમનનો લાભ ૧૦પ્રધાન સર્ાવધ 
૧૧ઉત્તર્/શે્રષઠ ૧૨આપો          
 
                                 (૬)                                                     

 1Kittiya 2Vandiya, 
3Mahiya 4Je Ee 

5Logassa, 6Uttama 
7Siddha 8Aarugga 
9Bohilaabham, 
10Samaahi Vara 
11Muttamam 

12Dintu. 
 
 

 
                            (6) 

1praised/adored you (I have by 
speech) 2bowed down to you 
(physically) 3worshipped you 
(mentally) 4who are in 5the 
universe, 6supreme 7liberated 
souls (Siddha) 8health (free 
from karma diseases 9benefit of 
pure perception/benefit of true 
faith 10deep meditation 
11supreme/highest (position of 

Jina) 12bestow/may they give 
me                                     (6) 

૧ચદેંસ ુ૨વનમ્ર્લયરા             
૩આઈચ્ચેસ ુ૪અરહય ં
૫પયાસયરા ૬સાર્રવર 
ર્ભંીરા ૭ વસદ્ધા  ૮વસદ્ધદ્ધિં   
૯ર્ર્ ૧૦રદસતં ુ 

                             (૭) 

૧ચદં્રથી પણ ૨અવત/વધારે વનર્મળ             
૩સયૂમથી પણ ૪અવધક ૫પ્રકાશ 
કરનારા, ૬ર્ોટા સમદુ્રની સર્ાન 
ર્ભંીર છો ૭વસદ્ધ ભર્વતંો ૮ વસદ્ધને   
૯ર્ને ૧૦આપો      
                                 (૭) 

 1Chandesu 
2Nimmalayara, 
3Aichchesu 4Ahiyam 

5Payasayara, 
6Saagarvar Gambhira, 

7Siddha 8Siddhim 
9Mamm 

10Disantu 
                                 (7) 

1more than moon 2you are the 
purer 3than the sun 4more 

5brighter 6than the ocean 
serene/calm 7liberated Lords 
(Siddha) 

8liberation/emancipation 9upon 
me 10grant 
 

                                               (7) 
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૭. શ્રી લોર્સ્સ સતૂ્ર   7. Shri Logassa Sutra  

અથમ:   Meaning:  

લોકોને કેવળજ્ઞાન વડ ેઉદ્યોત કરનારા, ધર્મતીથમના કરનારા, 
રાર્-દ્વષે જીતનારા, કર્મશત્રનુો નાશ કરનારા અને કેવળજ્ઞાની 
એવા ચોવીસ તીથંકરો અને બીજાઓનુ ંપણ કીતમન-સ્તવના કરીશ 
                                                               (૧) 

 I chant, appreciate and praise Lord Arihantas, who are 
destroyers of Karma foes, conquerors of love and 
hatred, founders of the four (uplifting) Tirths and who 
cause luminescence in the entire universe. I salute and 
bow down to the twenty-four Tirthankaras and all other 

Omniscient (Kevalis)                                                       (1)                                 
                                                                                           

ઋષભદેવ સ્વાર્ીને તથા અજજતનાથ સ્વાર્ીને વદંું છં, સભંવનાથ 
સ્વાર્ીને, અલભનદંન સ્વાર્ીને તથા સરુ્વતનાથને, પદ્મપભ 
સ્વાર્ીને, રાર્-દ્વષેના જીતનારા સપુાર્શ્મનાથ સ્વાર્ીને તથા 
ચદં્રપ્રભ સ્વાર્ીને વદંું છં       
                                                              (૨) 

 I bow down to Lords, Rushabhdev Swami, Ajitnath 
Swami, Sambhavnath Swami, Abhinandan Swami, 
Sumatinath Swami, Padmaprabh Swami, the destroyers 
of Karma foes, Suparshwanath Swami and 
Chandraprabh Swami 
                                                                             (2) 

સવુવવધનાથ સ્વાર્ીને અથવા પષુ્પદંત સ્વાર્ીને, શીતલનાથ 
સ્વાર્ીને, શે્રયાસંનાથ સ્વાર્ીને અને વાસપુજૂ્ય સ્વાર્ીને, 
વીર્લનાથ સ્વાર્ીને, અનતંનાથ સ્વાર્ીને અને રાર્-દ્વષેના 
જીતનાર ધર્મનાથ સ્વાર્ીને તથા શાવંતનાથ સ્વાર્ીને હું વદંના કરંુ 
છં                                                            (૩) 

 I bow down to Lords, Suvidhinath or Pushpadant 
Swami, Shitalnath Swami, Shreyanshnath Swami, 
Vasupujya Swami, Vimanath Swami, the destroyers of 
Karma foes, Anantnath Swami, Dharmanath Swami  and 
Shantinath  Swami 
                                                                             (3)                            
 
                                                                             

કંુથનુાથ સ્વાર્ીને તથા અરનાથ સ્વાર્ીને, ર્ચ્લ્લનાથ સ્વાર્ીને, 
મવુનસવુ્રતસ્વાર્ીને તથા રાર્-દ્વષેને જીતનારા નવર્નાથ સ્વાર્ીને 

 I bow down to Lords Kunthunath Swami, Arnath Swami, 
Mallinath Swami, MunisuvratSwami, the destroyers of 
Karma foes, Naminath Swami, Neminath Swami, 
Parshvanath Swami and Vardhman (Mahavir)Swami 
                                                                             (4) 
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વદંું છં. અરરષ્ટનેવર્ને તથા પાર્શ્મનાથ સ્વાર્ીને અને વધમર્ાન 
(ર્હાવીર) સ્વાર્ીને હુ ંવદંના કરંુ છં                           (૪) 
એ પ્રકારે ર્ેં નાર્પવૂમક સ્તવ્યા. તે ચોવીસે તીથંકરો તથા બીજા 
પણ તીથંકરો, જેઓએ કર્મરૂપ રજ તથા રે્લને ટાળયા ંછે તથા 
જેર્ણે જરા અને ર્રણ અવતશયે કરીને ક્ષય કયાં છે તથા જે 
સાર્ાન્ય કેવળીઓથી શે્રષ્ઠ છે એવા તે તીથકંરો ર્ારા ઉપર પ્રસન્ન 
થાઓ!                                                        (૫) 

 These 24 Omniscient Tirthankaras who are thus adored 
by me, who have removed  the Karma dust and dirt, 
who have destroyed and ended the cycle of ageing and 
death, be pleased with me     
 

 
                                                                                    (5) 

જેર્ને ઇન્દ્રારદકે સ્તવ્યા છે, વાદં્યા છે, પજૂ્યા છે અને જેઓ લોકને 
વવષે ઉત્ર્ વસદ્ધ ભર્વાન છે, તેઓ ર્ને આરોગ્ય, સમ્યર્દશમનનો 
લાભ અને પ્રધાન ઉત્તર્ સર્ાવધ આપો!                
                                                              (૬) 

 These supreme liberated souls of the universe, who are 
free from Karma diseases, I have praised you 
(verbally), bowed down to you (physically) and 
worshipped you (mentally), may please bestow upon 
me the pure right perception and supreme bliss        (6) 

 

ચદં્રસમદુાયથી વવશેષ વનર્મળ, સયૂમસમદુાયથી વવશેષ પ્રકાશ 
કરનાર અને સ્વયભંરૂર્ણ સમદુ્ર જેવા ર્ભંીર એવા વસદ્ધ પરર્ાત્ર્ા 
ર્ને ર્ોક્ષ આપો!                                             (૭) 

 Those liberated Lords (Siddhas), who are purer than the 
moon, brighter than the sun and more serene (calmer) 
than the ocean, may grant liberation (blessed 
emancipation) to me                                              (7) 
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કાઉસ્સ્ગ્ર્  
Kaussagga 

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. 
 

  
 

 

કાઉસ્સગ્ર્ કઈ મદુ્રાએ કરવો? 
 

In what posture shouldKaussagga be performed? 

જજનમદુ્રાએ બે પર્ની વચ્ચે ૪ આંર્ળ જેટલુ ંઅંતર અને પાછળના 
ભારે્ ૪ આંર્ળથી થોડંુ ઓછં અંતર હોવુ ંજોઈએ. 

 

In Jin Mudra, keeping a distance of 4 toes between the 
feet in the front and a distance of less than 4 toes at the 

back. 
 

 
 

કાઉસ્સગ્ર્ કેવી રીતે કરવો જોઈએ? 
 

How should Kaussagga be performed? 

બે હોઠ બધં રાખીને, દાતં અને જીભ અડે નહીં એ રીતે કાઉસ્સ્ગ્ર્ 
કરવો જોઈએ. આંખ બધં કરીને કાઉસ્સગ્ર્ કે કોઈ પણ રિયા ન 
થાય 

 

Kaussagga should be performed with lips closed and the 
teeth should not touch the tongue. Kaussagga or any 
other ritual should not be performed with eyes closed 
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 કાઉસ્સર્ના ૧૯ દોષો  The 19 faults of Kaussagga 

૧ ઘોટકદોષ ઘોડાની જેર્ પર્ ઊંચો રાખે તે 1 Ghotak Dosh  To keep the leg high like a horse  

૨ લતા દોષ વેલડીની જેર્ શરીરને ધણુાવે તે 2 Lata Dosh To move the body like trailing plant 

૩ સ્તભંારદ દોષ થાભંલા, દીવાલ વરે્રેનો ટેકો લે તે 3 Stambhadi 
Dosh 

To take support of a pillar, wall etc. 

૪ ર્ાલ દોષ ર્ાળીયુ,ં છત વરે્રેનો ટેકો લે તે 4 Maal Dosh  To take the support of an attic, ceiling 
etc. 

૫ ઉવઘ દોષ ઉવધ એટલે બળદર્ાડા પર ઘ ૂસંરીને બાધંી 
હોય એ બે લાકડા.ં ઉવઘની જેર્ અંગઠૂા તથા 
પાની રે્ળવીને પર્ રાખે તે 

5 Ughi Dosh  Ughi means the two pieces of wood 
closely tied on a bullock cart. To keep 
both, the big toe and heel  completely 
close together like Ughi  

૬ વનર્ડ દોષ બેડીર્ા ંપર્ નાખ્યાની પેઠે પર્ પહોળા રાખે 
તે 

6 Nigad Dosh  To keep both feet apart like legs tied 
with a chain 

૭ શબરી દોષ ગપુ્ત સ્થાને હાથ રાખે તે 7 Shabri Dosh To keep the hand at private parts   
  

૮ ખલલણ દોષ ઘોડાની લર્ાર્ની પેઠે ઓઘો કે ચરવળો 
ઉપર કે ખભા ઉપર રાખે તે 

8 Khalin Dosh  To keep the Charvalo and Ogho 
slightly up in the front or on the 
shoulder like the strap of a horse  

૯ વધ ૂદોષ નવપરરણીત વધનૂી પેઠે ર્ાથુ ંનીચુ ંરાખે તે 9 Vadhu Dosh  To keep the head down like a newly 
wedded bride 

૧૦ લબંતૂ્તર દોષ સાર્ાન્ય રીતે સાધ ુઅને શ્રાવકે નાલભથી ૪ 
આંર્ળી નીચે અને ઘ ૂટંણથી ૪ આંર્ળ ઊંચુ ં
વસ્ત્ર પહરેવાનુ ંછે. આ પ્રર્ાણથી લાબં ુવસ્ત્ર 
પહરેે તે 

10 Lambuttar 
Dosh  

Generally, Sadhus and Shravaks have 
to wear their cloth covering 4 fingers 
below the naval and 4 fingers above 
the knees. To wear clothing longer 
that these measurements  
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૧૧ સ્તન દોષ સ્ત્રીની જેર્ અંર્ ઢાકંીને કાઉસ્સગ્ર્ કરે 11 Stan Dosh  To perform Kaussagga covering the  

parts of body like a woman  

૧૨ સયંવત દોષ શીતારદકના ભયથી સાધ્વીજી ભર્વતંની જેર્ 
બધા અંર્ો ઢાકંી રાખે તે 

12 Sayanti Dosh Out of fear of feeling cold, to cover all 
parts of the body like Saadhviji 
Bhagwant  

૧૩ ભમહુંગલુલ આલાવો ર્ણવા કે કાઉસ્સગ્ર્ની સખં્યા 
ર્ણવા આંર્ળના વેઢાનો ઉપયોર્ કરે તથા 
પાપણના ચાળા કરે તે 

13 Bhamuhanguli 
Dosh 

To count the number of Kaussagga 
using lines at joints of fingers or 

moving the eyelashes  

૧૪ વાયસ દોષ વાયસ એટલે કાર્ડો. કાર્ડાની પેઠે ડોળા 
ફેરવે તે 

14 Vaayas Dosh To roll the eyeballs like a crow 

૧૫ કવપત્થ દોષ (કોઠ – કાવપત્થ) કપડાનેં બે પર્ વચ્ચે 
કોઠાની જેર્ દબાવીને રાખે તે 

15 Kaapit Dosh Out of fear of getting clothes dirty, to 
keep them pressed between the two 

legs  

૧૬ વશર:કંપ દોષ ર્ાથુ ંધણૂાવતા ધણૂાવતા કાઉસ્સગ્ર્ કરે તે 16 Shir Kamp 
Dosh  

To perform Kaussagga whilst shaking 
the head  

૧૭ મકૂ દોષ મ ૂરં્ા ર્ાણસની જેર્ હૂકંારા કરતો કાઉસ્સગ્ર્ 
કરે તે 

17 Muk Dosh To perform Kaussagga making 
utterances like a dumb person 

૧૮ વારૂણી/ર્દીરા 
દોષ 

વારૂણી એટલે દારૂ.  દારૂ પીધેલ ર્ાણસની 
જેર્ બડબડાત કરતો કાઉસ્સગ્ર્ કરે તે 

18 Vaaruni/Madira  

Dosh  

Vaaruni means alcohol. To perform 

Kaussagga, blabbering like an 
alcoholic 

૧૯ પે્રક્ષ્ય દોષ વાદંરાની જેર્ આજુબાજુ જોયા કરે 19 Prekshya Dosh  to look here and there like a monkey 
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Samayik Kaussagga and Mudras 
સ્થાપના મદૂ્રા - Sthapna Mudra  

  
 
 
 

પસુ્તક-સ્થાપનાચાયા 

    મહુપસત 

    ચરવળો 

           ડાબા હાથમાાં મહુપસત પકડી રાખીને જમણી હથેળીને સ્થાપનાચાયા તરફ લાંબાવી, નીચેનાનો પાઠ કરવો               
                                                શ્રી નવકાર મહામાંત્ર 

                                                   શ્રી પાંચચિંદદય સતૂ્ર 

      Holding Muhappati in the left hand and extending the right palm towards the Sthapnacharya, recite:  

Shri Navkar Mahamantra 

Shri Panchindiya Sutra 
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Yathajata Mudra  

                                                    નીચેનો પાઠ કરવો 
શ્રી ઇરરયાવરહય ંસતૂ્ર - શ્રી તસ્સ ઉત્તરી સતૂ્ર - શ્રી અન્નત્થ ઊસવસએણ ંસતૂ્ર 

                                       Recite the following: 

Iryavahiyam Sutra- Tassa Uttari Sutra – Annattha Usasienam Sutra 
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                              જજન મદુ્રા – કાઉસ્સગ્ર્ મદુ્રા – Jin Mudra Kaussagga Mudra  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   

ઊભા ઊભા ડાબા હાથમાાં ચરવળો રાખી અથવા બેસીને (બતાવ્યા મજુબ ચરવળો રાખી), જમણા હાથમાાં મહુપસત રાખી 
નીચેનો પાઠ કરવો: 
શ્રી લોગસ્સ સતૂ્ર 

Standing with Charvalo in the left hand or sitting (with Charvalo as shown) and Muhappati in the 

right hand, recite the following: 
Shri Logassa Sutra  
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સવાલોના જવાબ  
 

Answers to Questions 
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Answers to Questions 
 

Please email your Questions to: 
jainism@oshwal.org 

OR 

Send a whats App message to  
Shobha Harish Shah 

ON  

+44(07)958447298 

mailto:jainism@oshwal.org

