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આઠમો દિવસ - ચાદિત્ર પિ 

જાપ: ૐ હ્રીં નમો ચારિત્તસ્સની વીસ માળા 
  

િંગ: સફેિ 

   

અનાજ: ચોખા 
કાઉસગ્ગ: 70 

લોગસ્સ 

ખમાસણા: 70 

પ્રિક્ષિણા: 70 

સ્વસ્સ્િક: 70 

ખમાસમણાનો દુહો 
જાણ ચારિત્ર તે આતમા, નનજસ્વભાવમાાં િમતો િે;  

લેશ્યા શદુ્ધ અલાંકયો, મોહવને નવી ભમતો િે.  

વીિ જજનેશ્વિ ઉપરિશે, તમુ ેસાાંભળજો ચચત્ત લાઈ િે;  

આતમધ્યાને આતમા, ઋદ્ધદ્ધ મળે સનવ આઇ િે. 

શ્રી ચારિત્ર પિનુ ંસસતે્તિ ગણુ 

1. પ્રાણાનતપાતનવિમણરૂપચારિત્રાય નમઃ 
2. મષૃાવાિનવિમણરૂપચારિત્રાયનમઃ 

3. અિત્તાિાનનવિમણરૂપચારિત્રાયનમઃ 
4. મથૈનુનવિમણરૂપચારિત્રાય નમઃ 

5. પરિગ્રહનવિમણરૂપચારિત્રાય નમઃ 

25. અજીવિક્ષાસાંયમચારિત્રાય નમઃ 
26. પ્રકે્ષાસાંયમચારિત્રાય નમઃ 

27. ઉપકે્ષાસાંયમચારિત્રાય નમઃ 
28. અનતરિક્તવસ્ત્રભક્તારિપરિસ્થાપનત્યાગરૂપસાંયમચારિત્રાય નમઃ 

29. પ્રમાર્જનરૂપસાંયમચારિત્રાય નમઃ 

48. પવૂવસ્ત્રાળસાંભોગચચન્તનવર્જનબ્રહ્મગપુ્તતચારિત્રાય નમઃ 
49. અનતસિસઆહાિવર્જનબ્રહ્મગપુ્તતચારિત્રાય નમઃ 
50. અનતઆહાિકિણવર્જનબ્રહ્મગપુ્તતચારિત્રાય નમઃ 

51. અંગનવભષૂાવર્જનબ્રહ્મગપુ્તતચારિત્રાય નમઃ 
52. અનશનતપોરૂપચારિત્રાય નમઃ 



6. ક્ષમાધમવરૂપચારિત્રાય નમઃ 
7. આર્જવધમવરૂપચારિત્રાય નમઃ 
8. મદુૃતાધમવરૂપચારિત્રાય નમઃ 
9. મકુ્ક્તધમવરૂપચારિત્રાય નમઃ 
10. તપોધમવરૂપચારિત્રાય નમઃ 
11. સાંયમધમવરૂપચારિત્રાય નમઃ 
12. સત્યધમવરૂપચારિત્રાય નમઃ 
13. શૌચધમવરૂપચારિત્રાય નમઃ 

14. અરકિંચનધમવરૂપચારિત્રાય નમઃ 
15. બ્રહ્મચયવધમવરૂપચારિત્રાય નમઃ 

16. પનૃથવીિક્ષાસાંયમચારિત્રાય નમઃ 
17. ઉિકિક્ષાસાંયમચારિત્રાય નમઃ 
18. તજેોિક્ષાસાંયમચારિત્રાય નમઃ 
19. વાયિુક્ષાસાંયમચારિત્રાય નમઃ 

20. વનસ્પતીિક્ષાસાંયમચારિત્રાયનમઃ 
21. દ્વીરિયિક્ષાસાંયમચારિત્રા ય નમઃ 
22. ત્રીરિયિક્ષાસાંયમચારિત્રા ય નમઃ 

23. ચતરુિરિયિક્ષાસાંયમચારિત ્િાયનમઃ 
24. પાંચેરિયિક્ષાસાંયમચારિત્રા ય નમઃ 

30. મનઃસાંયમચારિત્રાય નમઃ 
31. વાક્સાંયમચારિત્રાય નમઃ 
32. કાયસાંયમચારિત્રાય નમઃ 

33. આચાયવવયૈાવતૃ્યરૂપસાંયમચારિત્રાય નમઃ 
34. ઉપાધ્યાયવયૈાવતૃ્યરૂપસાંયમચારિત્રાય નમઃ 
35. તપક્સ્વવૈયાવતૃ્યરૂપસાંયમચારિત્રાય નમઃ 
36. લઘનુશષ્યારિવૈયાવતૃ્યરૂપચારિત્રાય નમઃ 
37. ગ્લાનસાધવુૈયાવતૃ્યરૂપચારિ ત્રાયનમઃ 

38. સાધવુયૈાવતૃ્યરૂપચારિત્રાય નમઃ 
39. શ્રમણોપાસકવયૈાવતૃ્યરૂપચારિત્રાય નમઃ 

40. સાંઘવૈયાવતૃ્યરૂપચારિત્રાય નમઃ 
41. કુલવૈયાવતૃ્યરૂપચારિત્રાય નમઃ 
42. ગણવયૈાવતૃ્યરૂપચારિત્રાય નમઃ 

43. પશપુણ્ડગારિિરહતવસનતવસનબ ્િહ્મગપુ્તતચારિત્રાય નમઃ 
44. સ્ત્રાળહાસ્યારિનવકથાવર્જનબ્રહ્મગપુ્તતચારિત્રાય નમઃ 

45. સ્ત્રાળ-આસનવર્જનબ્રહ્મગપુ્તતચારિત્રાય નમઃ 
46. સ્ત્રાળ-અંગોપાાંગનનિીક્ષણવર્જનબ્રહ્મગપુ્તતચારિત્રાય નમઃ 

47. કુટ્યન્તિક્સ્થતસ્રીહાવભાવશ્રવણવર્જનબ્રહ્મગપુ્તતચારિત્રાય નમઃ 

53. ઔનોિયવતપોરૂપચારિત્રાય નમઃ 
54. વનૃત્તસાંક્ષેપતપોરૂપચારિત ્િાયનમઃ 
55. િસત્યાગતપોરૂપચારિત્રાય નમઃ 
56. કાયક્લશેતપોરૂપચારિત્રાય નમઃ 
57. સાંલેષણાતપોરૂપચારિત્રાય નમઃ 

58. પ્રાય ýનાાાતતપોરૂપચારિત્રાયનમઃ 
59. નવનયતપોરૂપચારિત્રાય નમઃ 

60. વયૈાવતૃ્યતપોરૂપચારિત્રાય નમઃ 
61. સ્વાધ્યાયતપોરૂપચારિત્રાય નમઃ 

62. ધ્યાનતપોરૂપચારિત્રાય નમઃ 
63. કાયોત્સગવતપોરૂપચારિત્રાય નમઃ 

64. અનન્તજ્ઞાનસાંયકુ્તચારિત્રાય નમઃ 
65. અનન્તિશવનસાંયકુ્તચારિત્રાયનમઃ 

66. અનન્તચારિત્રસાંયકુ્તચારિત ્િાયનમઃ 
67. ક્રોધનનગ્રહકિણચારિત્રાય નમઃ 
68. માનનનગ્રહકિણચારિત્રાય નમઃ 
69. માયાનનગ્રહકિણચારિત્રાય નમઃ 
70. લોભનનગ્રહકિણચારિત્રાય નમઃ 

શ્રી ચારિત્ર પિનુ ંચૈત્યવિંન  

જસ્સ પસાય ેસાહુ પાય, જુગ જુગ સનમતેંિ; 

નમન કિે શભુ ભાવ લાય, ફુણ નિપનત વ ૃાંિ. 1 

જ ાંપે ધિી અરિહાંતિાય, કિી કમવ નનકાંિ; 

સમુનત પાંચ તીન ગપુ્તત યતુ, િે સખુ અમાંિ. 2 

ઇષ ુકૃનત માન કષાયથી એ, િરહત લેશ શચુચવાંત; 

જીવ ચરિતકુાં હીિધમવ, નમન કિત નનતસાંગ. 3 

શ્રી ચારિત્ર પિનુ ંસ્િવન  

સવવનવિનત િેશનવિનતથી, અણગાિ સાગાિી િે; 

જયવાંતો થાવો સિા, તે ચારિત્ર ગણુધાિી િે. 

ચારિત્રપિ નનત વાંિીએ - એ આંકણી. 1 

ષટ્ ખાંડ સખુ તજી આિિે, સાંયમ નશવસખુિાયી િે; 

સત્તિ ભેિે જજન કહ્યો, તે આિિીએ ભાઇ િે. ચા. 2 

તત્ત્વિમણ તસ ુમલૂ છે, સકલ આશ્રવનો ત્યાગી િે; 

નવનધ સેતી પજૂન કિે, ભાવ ધિી વડભાગી િે. ચા. 3 



 

શ્રી ચારિત્ર પિનુ ંસ્તસુિ 

કમવ અપચય દૂિ ખપાવે, આતમધ્યાન લગાવેજી, 

બાિે ભાવના સધૂી ભાવે, સાગિપાિ ઉતાિેજી; 

ષટ્ ખાંડ િાજકુાં દૂિ તજીને, ચક્રી સાંજમ ધાિેજી, 

એહવો ચારિત્રપિ નનત વાંિો, આતમગણુ રહતકાિેજી. 1 
 


