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શ્રી સરસ્વતી દેવી સ્તતુત   Shri Sarasvati Devi Stuti 

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

Dena, 

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

સમ્યર્ જ્ઞાનકા દીપ જલાકર, ર્નકા તતર્ીર 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 ર્ાંત્ર   Shri Sarasvati Devi Mantra 

ૐ ઐમ ્નર્:    Om Aiim Namah! 
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 સ્તતુત  Stuti 

૧ દશમનાં દેવદેવસ્ય, દશમનાં પાપ નાશનમ,્  1 Darshanam Dev Devasya, Darshanam Paap Naashanam, 

 દશમનાં સ્વર્મ સોપાનાં, દશમનાં ર્ોક્ષ સાધનમ.્  Darshanam Svarg Sopaanam, Darshanam Moksha Saadhanam. 

    

૨ દયાતસિંધ ુદયાતસિંધ,ુ દયા કરજે દયા કરજે, 2 Daya Sindhu Daya Sindhu, Daya Karje Daya Karje, 

 ર્ને આ જ ાંજીરોર્ાાંથી, હવે જલદી છૂટો કરજે.  Mane Aa Zanziromaathi, Have Jaldi Chhuto Karje. 

 નથી આ તાપ સહવેાતો, ભભકૂી કર્મની જ્વાળા,  Nathi Aa Taap Sahevaato, Bhabhuki Karmani Jvaala, 

 વરસાવી પે્રર્ની ધારા, હ્રદયની આર્ બઝુવજે.  Varsaavi Premni Dhaara, Hradhayani Aag Bujaavje. 

    

૩ દાદા તારી મખુ મદુ્રાને, અતર્ય નજરે તનહાળી રહ્યો, 3 Dada Taari Mukh Mudraane, Amiya Najare Nihaali Rahyo, 

 તારા નયનોર્ાાંથી ઝરત ુાં, દદવ્ય તેજ હુાં ઝીલી રહ્યો.  Taara Nayanomaathi Zhartu, Divya Tej Hun Zhili Rahyo. 

 ક્ષણભર આ સાંસારની ર્ાયા, તારી ભક્તતર્ાાં ભલૂી 
ર્યો, 

 Skshanbhar Aa Sansaar Ni Maaya, Taari Bhakti Ma Bhuli Gayo, 

 તજુ મતૂતિર્ાાં ર્સ્ત બનીને, આત્મર્ક આનાંદ ર્ાણી 
રહ્યો. 

 Tuj Murtima Mast Banine, Aatmik Anand Maani Rahyo. 
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 ચૈત્યવદંન વવવિ સતૂ્રો  Chaityavandan Vidhi Sutra 

  સતૂ્ર રહસ્ય  Sutra Significance 

૧ શ્રી પાંચાાંર્ 
પ્રણણપાત સતૂ્ર 

ઇચ્છાતર્ ખર્ાસર્ણો – ગરુુ 
ભર્વાંતોને થોભવાંદન 

1 Shri 

Panchaang 

Pranipaat 

Sutra 

Ichchaami Khamasamano –  Thobh 

Vandan to Guru Bhagwants  

૨ શ્રી 
ઇદરયાવદહયાં 
સતૂ્ર 

જીવતવરાધના જાણતા અજાણતા 
થઈ હોય તેની ક્ષર્ાપના 
  

2 Shri 

Iriyavahiyam 

Sutra 

Repentance/forgiveness  for 

knowingly or unknowingly causing 

injury to living beings 

૩ શ્રી તસ્સ 
ઉત્તરી સતૂ્ર 

પાપોની તવશેષ આલોચના અને 
ક્ષર્ાપના - આમર્ાનુાં તવશેષ શોધન 
- આમર્શદુ્ધદ્ધ 

3 Shri Tassa 

Uttari Sutra 

Contemplation of and forgiveness 

for sins/wrong doings – purification 

/upliftment of the soul 

૪ શ્રી અન્નમથ 

સતૂ્ર 
કાઉસ્સગ્ર્ના સોળ આર્ારો (છૂટો) 
ની ર્ણના  

4 Shri  
Annattha 

Sutra 

Description of the sixteen 

exemptions (permissible 

movements) of Kaussagga  

૫ શ્રી લોર્સ્સ 

સતૂ્ર 
૨૪ તીથંકરોનાાં નાર્ અને ર્દહર્ા 
સાથે સ્તવના  

5 Shri Logassa 

Sutra 

Praising and appreciating the 

attributes of the 24 Tirthankaras 

with their names 

૬ શ્રી જ ાંદકિંણચ 
સતૂ્ર 

ત્રણે લોકર્ાાં રહલેાાં નાર્રૂપ તીથો 
અને ત્જનપ્રતતર્ાઓને વાંદન  

6 Shri Jankinchi 
Sutra 

Salutations to all named pilgrimage 

sites and Jina idols in the three 

worlds  
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૭ શ્રી નમતુ્થણુ ં
સતૂ્ર 

અદરહાંત ભર્વાનનાાં જુદાાં જુદાાં 
પાાંત્રીસ તવશેષણો દ્રારા સ્તતુત  

7 Shri 

Namutthunam 

Sutra 

Praising of the various thirty-five 

attributes of Arihantas 

૮ શ્રી જાવાંતત 
ચેઈઆઈં સતૂ્ર 

ત્રણ લોકર્ાાં ણબરાજેલી ત્જન 
પ્રતતર્ાઓને/ચૈમયોને વાંદન 

8 Shri Jaavanti 

Cheiaim Sutra 

Obeisance to the images or idols 

of Jinas that exist in the three 

worlds 

૯ શ્રી જાવાંત કે 
તવ સાહ ૂસતૂ્ર 

ત્રણે લોકના સાધ-ુસાધ્વીજીઓને 
વાંદન  

9 Shri Jaavant 

Kevi Saahu 

Sutra  

Obeisance to all the Sadhus-

Saadhvis of the three worlds 

૧૦ શ્રી નર્ોહમત 
સતૂ્ર  

પાંચ પરે્ષ્ઠઠને નર્સ્કાર. આ સતૂ્ર 
ભાઈઓને બોલવાનો અતધકાર છે. 
બહનેોએ એક નવકાર ર્ાંત્ર બોલવો 

10 Shri Namorhat 

Sutra 

Respect to the five supreme 

beings. This Sutra is to be recited 
by men. Ladies to recite one  

Navkar Mantra. 

૧૧ શ્રી 
ઉવસગ્ર્હરાં  

શ્રી પાર્શ્મનાથ ભર્વાનની સ્તતૂત – 
ઉપસર્ો અને તવઘ્નો ટાળવાની 
ર્ાાંર્ણી 

11 Shri 

Uvassaggaharam 

Stotra 

Stavana of Shri Parshvanath 

Prabhu – request to be free from 

sorrows and difficulties  

૧૨ શ્રી 
જયવીયરાય 
સતૂ્ર 

પરર્ામર્ાની સ્તવના સાથે તેર 
પ્રકારની પ્રાથમના 

12 Shri Jayviyaraay 

Sutra  

Stavna of Parmatma with 

recitation of thirteen prayers  

૧૩ શ્રી અદરહાંત 
ચેઈયાણાં સતૂ્ર 

અદરહાંત ભર્વાનને વાંદનાદદ અથે 
કાઉસ્સગ્ર્ર્ાાં રહવે ુાં 

13 Shri Arihant 

Cheiaim Sutra  

Undertaking to remain in       

Kaussagga for the sake of     

obeisance, worship and reverence 
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 ચૈમયવાંદન તવતધ  Chaityavandan Vidhi 

 ચૈત્યવદંનનો અર્થ - ચૈત્યવદંનમ  ંપ્રભનુ  ગણુોની 
વદંન  કરવ મ  ંઆવે છે. ચૈત્યવદંન એ ભ વપજૂા છે 
અને આપણ  શભુ ભ વોની વદૃ્ધિ ર્ત  ંપરમ ત્મ  સ ર્ેનો 
સબંિં જોડ ય છે અને આપણી દરેક આવિવ્ય વિ ઉપ વિ 
દૂર ર્ ય છે. 

 In Chaityavandan we praise the Parmatma. 

Chaityavandan is a Bhaav Puja and by attaching 

ourselves to Parmatma, we can achieve a higher 

sense of love and affection for Him, and all our 

worries and fears are alleviated. 

 

 ત્રીજી તનસીદહ  Third Nisiihi 

 દેરાસરર્ાાં ચૈમયવાંદનની શરૂઆત પહલેાાં ત્રીજી તનસીદહ 
બોલવી.  
 
 

 Recite the third Nisiihi prior to commencing the 
Chaityavandan in the Derasar.  
 

 ત્રીજો પ્રણાર્ 
 

 Third Pranam 

 સૌ પ્રથર્ ત્રણ વાર જર્ીનને પ ૂાંજી (પ્રર્ાર્જના તત્રક) પ્રણાર્ 
તત્રકનો છેલ્લો પાંચાાંર્ પ્રણણપાત પ્રણાર્ કરવો (ખર્ાસર્ણ 
દેવુાં). મયાર બાદ ચૈમયવાંદન કરવુાં. 
 

 First, clean the ground thrice (Pramaarjna Trik), 

and perform Panchaang Pranipaat Pranam, the 

third pranam of the Pranam Trik (Khamasaman 

Sutra) and then commence the Chaityavandan. 
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 ખર્ાસર્ણ સતૂ્ર - (પાંચાાંર્ પ્રણણપાત)  
 

 Khamasaman Sutra – (Panchaang Pranipaat) 

 ૧ એક ખર્ાસર્ણ દેવુાં.  
ઇચ્છાતર્ ખર્ાસર્ણો! વાંદદઉં જાવણણજ્જજાએ તનસીદહઆએ 
ર્મથએણ વાંદાતર્ 
 

1 Offer one Khamasaman  

Ichchhami khama-samano! Vandium Javanijjae 

Nisihiae, Matthaen Vandaami 

 

 
 
 
 
 
 

 ચૈમયવાંદન પહલેાાં ભાવશદુ્ધદ્ધ ર્ાટે લારે્લા દોષોને ર્ાફી આપવા 
ઇદરયાવહીની તવતધ કરવી. તે તવતધર્ાાં ઇદરયાવહીયાં સતૂ્ર, તસ્સ 
ઉત્તરી સતૂ્ર, અન્નમથ તથા લોગ્ર્સ સતૂ્ર અથવા ચાર નવકારનો 
કાયોમસર્મ ઊભા રહીને કરવાનો હોય છે. 

 Before Chaityavandan, to cleanse the mind and to 

ask for forgiveness for our sins, perform the 

Iriyavahiyam vidhi. In this vidhi, Irvahiyam Sutra, 

Tassa Uttari Sutra, Annatha Sutra are recited and 

then Kayotsarg of Logassa or four Navkar is 

performed in standing posture. 
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૨ શ્રી ઇદરયાવદહયાં સતૂ્ર   2 Shri Iriyavahiyam Sutra 

 ઇચ્છાકારેણ સાંદદસહ ભર્વન! ઇદરયાવદહયાં  Ichchhakaarena Sandisaha Bhagavan! Iriyaavahiyam   

 પદિક્કર્ાતર્? ઇચ્છાં, ઇચ્છાતર્ પદિક્કતર્ઉં                  (૧)  Padikkamaami? Ichchham, Ichchhaami Padikkamium (1)                            

 ઇદરયાવદહયાએ તવરાહણાએ                              (૨)  Iriyavahiyaae, Viraahanaae                             (2) 

 ર્ર્ણાર્ર્ણે                                             (૩)  Gamanagamane                                           
(૩)  પાણ-ક્કર્ણે, બીઅ-ક્કર્ણે, હદરય-ક્કર્ણે  Paana-kkamane, Biya-kkamane, Hariya-kkamane  

 ઓસા-ઉતત્તિંર્, પણર્-દર્-ર્ટ્ટી-ર્ક્કિા  Osa Uutting, Panagadaga-matti-makkada 

 સાંતાણા સાંકર્ણે                                          (૪)  Santaana Sankamane                                        
(4)  જે રે્ જીવા તવરાદહયા                                     (૫)  Je Me Jiva Viraahiya                                         (5)                                                   

(5)  એણર્િંદદયા, બેઈંદદયા, તેઈંદદયા, ચઉદરિંદદયા, પાંણચિંદદયા    (૬)                      Egindiya, Beindiya, Teindiya, Chaurindiya 

Panchindiya                                                     (6)               

                                                                                                 અણભહયા, વતત્તયા, લેતસયા, સાંઘાઈઆ, સાંઘટ્ટટ્ટયા  Abhihaya, Vattiya, Lesiya, Sanghaaiya, 

Sanghaattiya 

 પદરયાતવયા, દકલાતર્યા, ઉદ્દતવયા, ઠાણાઓ ઠાણાં સાંકાતર્યા  Pariyaaviya, Kilaamiya, Uddaviya, Thaanao 

Thaanam, Sankaamiya 

 જીતવયાઓ વવરોતવયા,  Jiviyaao Vavaroviya  
 તસ્સ તર્ચ્છાતર્ દુક્કિાં                                    (૭)  Tassa Michchhaami Dukkadam                          (7) 

 ભાવાથમ: આ સતૂ્રર્ાાં અમયાર સધુી કરેલાાં પાપો અને ત્જવ 
દહિંસાની ર્ાફી ર્ાાંર્વાર્ાાં આવે છે. 

 Significance: Asking for forgiveness for causing 

injury to all living beings while moving around. 

૩ શ્રી તસ્સ ઉત્તરી સતૂ્ર   3 2. Shri Tassa Uttari Sutra 

 તસ્સ ઉત્તરી કરણેણાં  Tassa Uttarikaranenam 

 પાયચ્ચ્છત્તકરણેણાં, તવસોદહકરણેણાં  Paayachchhittakaranenam, Visohikaranenam 

 તવસલ્લીકરણેણાં  Visallikaranenam 
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 પાવાણાં કમ્ર્ાણાં, તનગ્ઘાયણઠ્ઠાએ  Paavanam Kammaanam, Niggdhaayanathaaye 

 ઠાતર્ કાઉસ્સગ્ર્ાં                                     (૧)  Thaami Kaussaggam                                    (1) 

 ભાવાથમ: શ્રી તસ્સ ઉત્તરી સતૂ્ર બોલવાથી પાપોની તવષેશ શદુ્ધદ્ધ 
થાય છે.  

 Significance: Further sins are destroyed by reciting 

Shri Tassa Uttari Sutra.  

૪ શ્રી અન્નમથ ઊસતસએણાં સતૂ્ર 4  Shri Annattha Oosasienam Sutra 

 અન્નમથ ઊસતસએણાં, નીસતસએણાં, ખાતસએણાં  Annattha Oosasienam, Nisasienam, Khaasienam, 

 છીએણાં, જ ાંભાઈએણાં, ઉડ્ડુએણાં, વાય-તનસગ્રે્ણાં  Chhienam, Jambhaaienam, Udduenam 

Vaayanisaggenam  ભર્લીએ, તપત્તમચુ્છાએ                                   (૧)  Bhamalie, Pittamuchchhaae                                    (1)                            

 સહુુરે્દહિં અંર્સાંચાલેદહિં  Suhumehim Angasanchaalehim 

 સહુુરે્દહિં ખેલસાંચાલેદહિં  Suhumehim Khelsanchaalehim 

 સહુુરે્દહિં દદટ્ટિસાંચાલેદહિં,                                    (૨)  Suhumehim Ditthisanchaalehim                             (2)                          

(2)  એવર્ાઈએદહિં આર્ારેદહિં, અભગ્ર્ો અતવરાદહઓ  Evamaaiehim Aagaarehim, Abhaggo Aviraahio 

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

 જાવ અદરહાંતાણાં ભર્વાંતાણાં  Jav Arihantaanam Bhagvantaanam 

 નમકુ્કારેણાં, ન પારેતર્                                     (૪)  Namukkaarenam, Na Paaremi                            (4)                            

 તાવ કાયાં, ઠાણેણાં, ર્ોણેણાં  Taav Kaayam, Thaanenam, Monenam 

 ઝાણેણાં, અપ્પાણાં વોતસરાતર્                               (૫)  Jhaanenam, Appaanam Vosiraami                      (5) 
 

 ભાવાથમ: આ સતૂ્રર્ાાં કાઉસ્સર્ના સોળ આર્ારોનુાં વણમન તથા 
કેર્ ઊભા રહવે ુાં તે બતાવેલ છે.  

 Significance: This Sutra describes the sixteen 

exceptions (Agars) of Kaussagga as well specifies 

the standing postures. 

 પછી એક લોર્સ્સ (ચાંદેસ ુતનમ્ર્લયરા સધુી) અથવા ન 
આવિે તો ચાર નવકારનો કાઉસ્સગ્ર્ કરવો.  

 Then perform Kaussagga by reciting Logassa (up to 

Chandesu Nimalaraya) or four Navkar Mantra. 



12                                                                                                                OAUK ONLINE JAIN PATHSHALA TERM 3 – CLASS 2 – 28.06.2021 

 

 

૫ શ્રી લોર્સ્સ સતૂ્ર  5 Shri Logassa Sutra 

 લોર્સ્સ ઉજ્જજોઅર્રે  Logassa Ujjoagare, 

 ધમ્ર્ તતમથ યરે ત્જણે  Dhamma-tittha-yare Jine, 

 અદરહાંતે દકત્તઈસ્સાં  Arihante Kittaissam, 

 ચઉવીસાં તપ કેવલી                                      (૧)  Chauvisampi Kevali                                        (1)                
(1)  ઉસભ ર્ત્જઅં ચ વાંદે  Usabha-Majiam Cha Vande, 

 સાંભવ ર્ણભણાંદણાં ચ સરુ્ઈં ચ  Sambhava Mabhinandanam Cha Sumaim Cha, 

 પઉર્પ્પહાં સપુાસાં  Paumappaham Supaasam, 

 ત્જણાં ચ ચાંદ-પ્પહાં વાંદે                                   (૨)  Jinam Cha Chanda-ppaham Vande                    (2)             
(2)  સતુવદહિં ચ પપુ્ફદાંતાં  Suvihim Cha Puphadantam 

 તસયલ તસજ્જજ ાંસ વાસપુજુ્જજ ાં ચ  Siala Sijjansa Vasupujjam Cha 
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 તવર્લ-ર્ણાંતાં ચ ત્જણાં  Vimala-manantam Cha Jinam, 

 ધમ્ર્ાં સાંતતિં ચ વાંદાતર્                                    (૩)  Dhammam Santim Cha Vandaami                      (3)         

(3)  કુાંથ ુાં અરાં ચ ર્ચ્લ્લિં  Kunthum Aram Cha Mallim 

 વાંદે મણુણસવુ્વયાં નતર્ત્જણાં ચ  Vande Muni-suvvayam Nami-Jinam Cha 

 વાંદાતર્ દરિ-નેતર્િં  Vandaami Ritthanemim 

 પાસાં તહ વદ્ધર્ાણાં ચ                                    (૪)  Paasam Taha Vaddhamanam Cha                      (4)            

(4)  એવાંર્ ર્એ અણભથઆુ,   Evam Mae Abhithua 

 તવહુયરયર્લા  Vihuya-raya-mala 

 પહીણ-જર-ર્રણા  Pahina-jara-marana 

 ચઉ-વીસાં તપ ત્જણ-વરા  Chau-visam Pi Jinavara 

 તતમથયરા રે્ પસીયાંત ુ                                  (૫)  Titthayara Me Pasiyantu                                    (5)                 

(5)                                                                                                            દકતત્તય વાંદદય ર્દહયા  Kittiya Vandiya Mahiya 

 જે એ લોર્સ્સ ઉત્તર્ા તસદ્ધા  Je Ee Logassa Uttama Siddha 

 આરુગ્ર્ બોદહલાભાં  Aarugga Bohilabham 

 સર્ાદહ વરમતુ્તર્ાં દદિંત ુ                                  (૬)  Samaahi Varamuttamam Dintu                          (6)             

(6)  ચાંદેસ ુતનમ્ર્લયરા  Chandesu Nimmalayara 

 આઈચ્ચેસ ુઅદહયાં પયાસયરા  Aichchesu Ahiyam Payaasayara 

 સાર્રવર ર્ાંભીરા  Saagarvar Gambhira 

 તસદ્ધા તસદ્ધદ્ધિં ર્ર્ દદસાંત ુ                                 (૭)  Siddha Siddhim Mam Disantu                             (7)        

(7)  ભાવાથમ: આ સતૂ્રર્ાાં ચોવીસ તીથંકરોની નાર્પવૂમક સ્તતુત 
કરવાર્ાાં આવે છે. 

 Significance: This Sutra is meant to offer obeisance 

top all the 24 Tirthankaras and adore their 

attributes.  
 કાઉસ્સગ્ર્ પારીને ‘નર્ો અદરહાંતાણાં’ કહીને પ્રર્ટ લોર્સ્સ 

બોલવો. 
 Then recite ‘Namo Arihantanam’ and recite Pragat 

Logassa (complete Logassa). 
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૬ ત્રણ ખર્ાસર્ણ દેવાાં. 6 Offer three Khamasaman 

 ઇચ્છાતર્ ખર્ાસર્ણો! વાંદદઉં જાવણણજ્જજાએ તનસીદહઆએ              
ર્મથએણ વાંદાતર્ 

 Ichchhami khama-samano!  

Vandium Javanijjae Nisihiae 

Matthaen Vandaami 

  ખર્ાસર્ણ આપ્યા બાદ વીરાસને એટલે જર્ણો ઢીંચણ નીચે 
રાખી, િાબો ઢીંચણ ઊંભો રાખી બેસવુાં. હાથની મદુ્રા યોર્મદુ્રા 
રાખવી અને આદેશ ર્ાાંર્વો. 

 After offering three Khamasamanas, sit in Viraasan – 
the left knee up and the right knee down. Both 

hands folded in Yogmudra, seek permission to 

perform Chaityavandan.  
 

  

 

 

  

 

 ઇચ્છાકારેણ સાંદદસહ ભર્વન!્ ચૈમયવાંદન કરુાં? ‘ઇચ્છાં’  ‘Ichchhakarana Sandisaha Bhagwan! Chaityavandan 
Karun?’ 
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 ચૈત્યવદંન કરવ ની આજ્ઞ  મ ગંી, આદ્યસ્તવુત-સકલ 
કુશલવલ્લી બોલી ચૈત્યવદંન શરૂ કરવુ.ં 

 After seeking permission to perform Chaityavandan,  

recite the Adhyastuti - Sakal Kushalavalli and 
commence the Chaityavandan. 

૭ આદ્યસ્તતુત - સકલ કુશલવલ્લી 7 Aadhyastuti - Sakal Kushalavalli 

 સકલ કુશલવલ્લી, પઠુકરાવતમરે્ઘો,  Sakal Kushalavalli, Pushkaraavartamegho, 

 દુદરતતતતર્રભાન,ુ કલ્પવકૃ્ષોપર્ાન:  Durittimirbhaanu, Kalpavrukshopamaanah, 

 ભવજલતનતધ પોત: સવમ સાંપતત હતે:ુ  Bhavajalanidhi Potah, Sarva Sampattihetuhu, 

 સ ભવત ુસતતાં વ: શે્રયસે શાાંતતનાથ:   Sa Bhavatu Satatam Vah, Shreyase Shantinathaha, 

 શે્રયસે પાર્શ્મનાથ:  Shreyase Parshvsnathaha. 

 ભાવાથમ: આ સતૂ્ર દ્વારા શ્રી શાાંતતનાથ ભર્વાનને તથા 
પાર્શ્મનાથ ભર્વાનને સખુ પ્રાચ્પ્ત ર્ાટે, ર્નની અજ્ઞાનતા દૂર 
કરવા અને ર્નોકાર્ના પરૂી કરવા અને સાંસારરૂપી સમદુ્રર્ાાંથી 
બહાર લાવીને આમર્ાને પરર્પદની પ્રાચ્પ્ત ર્ાટે પ્રાથમના 
કરવાર્ાાં આવે છે. 

 Significance: We pray to Parmatma Shri Shantinath 
Bhagwan and Shri Parshwanath Bhagwan to bestow 
upon happinness, remove darkness of the mind and 
fulfil all our wishes and take us out of this worldly 
ocean and lift towards the salvation of our soul. 

 ત્ય રબ દ નીચેનુ ંચૈત્યવદંન કહવે ુ.ં અર્વ  બીજા કોઈ પણ 
ભગવ નનુ ંચૈત્યવદંન કહી શક ય. 

 Then recite the following Chaityavandan, or any  
Chaityavandan of any other Bhagwan can be recited. 

૮ શ્રી ર્હાવીર સ્વાર્ીનુાં ચૈમયવાંદન 8 Shri Mahavir Swami Chaityavandan 

 તસદ્ધારથ સતુ વાંદીએ, ત્રીશલાનો જાયો,  Siddharath Sut Vandiye, Trishla no Jaayo, 

 ક્ષતત્રયકુાંિર્ાાં અવતયો, સરુ નરપતત ર્ાયો.  Kshatriyakund Maa Avtariyo, Sur Narpati Gaayo. 

 મરૃ્પતત લાંછન પાઉલે, સાત હાથની કાય,  Mrugpati Lanchan Paau Le, Saat Haath Ni Kaay, 

 બહોંતેર વરસનુાં આયખુાં, વીર ત્જનેર્શ્ર રાય.  Bahonter Varsh Nu Aaykhu, Vir Jineshwar Raai. 

 ણખર્ાતવજય ત્જનરાજના એ, ઉત્તર્ ગણુ અવદાત,  Khimaavijay Jinraayna Ae, Uttam Gun Avadaat, 

 સાત બોલથી વણમવ્યા, પદ્મતવજય તવખ્યાત.  Saat Bol Thi Varanviya, Padmavijay Vikhyaat. 
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 મયાર પછી યોર્ મદુ્રાર્ાાં ‘શ્રી જ ાંદકિંણચ’, ‘શ્રી નર્મથણુાં’, ‘શ્રી 
જાવાંતત ચેઈઆઈં’ સતૂ્રો કહી અને એક ખર્ાસર્ણ દેવુાં. 

 Then in Yogmudra, recite Shri Jankinchi, Shri 

Namutthunam, shri Javanti Cheiaim Sutras and 
then offer one Khamasana. 

૯ શ્રી જ ાંદકિંણચ સતૂ્ર 9 Shri Jankinchi Sutra 

 જ ાં દકિંણચ નાર્ તતમથાં, સગ્રે્ પાયાણલ ર્ાણસેુ લોએ,  Jan Kinchi Naam Tittham, Sagge Payaali Manuse 

Loe, 

 જાઈં ત્જણ ણબમ્બાઈં, તાઈં સવ્વાઈં વાંદાતર્  Jaaim Jin Bimbaim, Taiim Savvaim Vandaami 

 ભાવાથમ: ત્રણ લોક (સ્વર્મર્ાાં, નરકર્ાાં, ર્નઠુયલોક)ના તીથો 
તેર્જ પ્રભ ુપ્રતતર્ાઓને વાંદન કરવાનુાં આ સતૂ્ર છે. 

 Significance: To pay respect to all the places of 
pilgrimage and the idols of Jinas in the three Worlds 
(heavenly world, lower world and world of human 
habitation). 

 જ ાંદકિંણચ સતૂ્ર (અથમ સદહત) 
 

Shri Jankinchi Sutra (with meaning) 

૧જ ાં દકિંણચ ૨નાર્ તતમથાં, ૧જે કોઈ ૨નાર્રૂપ તીથો છે 

 

1Jan Kinchi 2Naam Tittham, 1whichever 2places of 

pilgrimage present by name 

3સગ્રે્ ૪પાયાણલ 
૫ર્ાણસેુ લોએ,  

3સ્વર્મલોકર્ાાં ૪પાતાળલોકર્ાાં 
૫ર્નઠુયલોકર્ાાં  

 

3Sagge 4Payaali 5Manuse 
Loe,  

3in heavenly world 4in the 
lower world 5in the human 
world 

૬જાઈં ૭ત્જણ ણબમ્બાઈં  ૬જેટલાાં ૭ત્જનણબિંબો  

 

6Jaaim 7Jin Bimbaim 6as many 7idols of Jina be 
present 

૮તાઈં ૯સવ્વાઈં 
૧૦વાંદાતર્. 

૮તે ૯સવમને ૧૦ હુાં વાંદુાં છાં 

 

8Taiim 9Savvaim 
10Vandaami. 

8to 9all of them 10I bow 

અર્થ: સ્વગથ, પ ત ળ અને મનષુ્ય લોકમ  ંજે કોઈ ન મ 
મ ત્રર્ી પણ તીર્ો હોય અને ત્ય  ંજેટલી જજનેશ્વર 
ભગવતંોની પ્રવતમ ઓ હોય તે સવથને હુ ંવદંન કરંુ છ.ં 

 

Meaning: I bow down to all the places of pilgrimage and to the idols 
of the Omniscient in the heavenly  world, lower world and the world 
of human habitation. 
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૧૪ રાજલોક – 14 Rajlok 
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    શ્રી અષ્ટ પદ તીર્થ          Shri Ashtapad Tirth  
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શ્રી અઠટાપદ તીથમ    Shri Ashtapad Tirth  
જૈન ધર્મનાાં અનયુાયી ર્ાટે ‘અઠટાપદ’ સૌથી પતવત્ર સ્થળ 
ર્ણાય છે. આ અઠટાપદ તીથમ દહર્ાલયથી ઉત્તર દદશા તરફ જતાાં 
આવે છે.  

‘અઠટપદ’ એટલે આઠ પર્તથયાાં – પવમત કે ત્જનાલય ચઢવા 
ર્ાટેના આઠ જબરદસ્ત પર્તથયાાં.  
આદદનાથ ભર્વાન ર્હા વદ 13ના દદવસે 10000 સાધનુી સાથે 
અઠટાપદ પવમતથી ર્ોકે્ષ ર્યા.  

આદદનાથ ભર્વાનના પતુ્ર ભરત ચક્રવતીએ તેર્ના તપતાની 
સ્મતૃતર્ાાં, અઠટાપદ પવમત પર ‘તસિંહતનષધા’ નાર્નુાં રમનજદિત 
ત્જનાલય બાંધાવ્્ુાં. ભરત ચક્રવતીએ 24 ભર્વાનની, યક્ષ - 
યણક્ષણી ્તુત 4 દદશાર્ાાં રમનની ર્ણણર્ય પ્રતતર્ા ભરાવી હતી. 
સાથે ર્રુદેવી ર્ાતા, 99 સાંયર્ી ભાઈઓ, બ્રાહ્મી અને સુાંદરીની 
પ્રતતર્ા ભરાવી હતી.  
ર્હાવીર સ્વાર્ી ભર્વાને તેર્ના વ્યાખ્યાનર્ાાં કહ્ુાં હત ુાં કે જે 
ર્નઠુય સ્વલબ્ધીથી અઠટાપદ તીથમની યાત્રા કરીને મયાાં રાત 
રહીને ભર્વાનની ભક્તત કરે, ર્નઠુય તે જ ભવર્ાાં ર્ોકે્ષ જાય છે. 
શ્રી ર્હાવીરસ્વાર્ીના કાળર્ાાં ર્ૌતર્સ્વાર્ીજી સયૂમના દકરણો પકિી 
ઉપર યાત્રા કરી હતી અને જર્ણચિંતાર્ણી સતૂ્રની કરવાર્ાાં આવી 
હતી. અઠટાપદની યાત્રા અનાંત જન્ર્ોના પાપકર્ોનો ક્ષય કરે છે.   

 Ashtapad is considered to be the holiest place for the 

followers of Jainism.  

Ashtpad means eight steps – which could be eight giant 

steps to ascend the mountain or the temple 

 
On the day of Mahavad 13, Adinath Bhagwan with 

10000 sadhus attained Moksha from Ashtapada 
Mountain.  
Bharat Chakraborty, son of Adinath Bhagwan, built a 
jinalay named ‘Sinh-Nishadha’ on Ashtapada Mountain 
as a memorial in commemoration of his father’s 
Nirvana. The temple was made with crystal and 

gemstones. Bharat Chakraborty had arranged for 

jewelled statues to be placed in the 4 directions of the 
temple - of the 24 Tirthankaras with their Yaksh-
Yakshanis (protectors), along with statues of Marudevi 
Mata, 99 brothers, Braahmi and Sundari. 
  
Bhagwan Mahavir once said during his sermon that any 
human being, who can scale the mountain, stay 

overnight and worship the Bhagwan there will attain 
liberation in his life-time.  
 
Shri Gautam Swami was able to complete his pilgrimage 
by special powers he possessed using the sun’s rays. 
Gautam Swami wrote the first two verses of Jag 
Chintämani Sutra there. 
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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
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