
વમ્મક્ ચારયત્ર 

            અગભ ગ્રથંોભા ંનારદ નતં કાના ંકભોની નનર્જયા ભાટે, વંણૂણ ક્ષમ ભાટે, 
ભોક્ષદની પ્રાપ્તત ભાટે વાચી શ્રદ્ધા, વમ્મક્ જ્ઞાન ને વમ્મક્ ચારયત્ર ારનના ં નવદ્ધાતં 
ય બાય મકુલાભા ંઅવ્મો છે. તીથંકય યભાત્ભાએ ફે પ્રકાયનો ધભણ ફતાવ્મો છે. (૧) 
શ્રભણાચાય = વાધધુભણ ને (૨) શ્રાલકાચાય = ગશૃસ્થ ધભણ. શી પ્રથભ શ્રાલકાચાય  
(૧) શ્રાલકાચાય :  “શ્રણુોનત આનત શ્રાલક” – જે પ્રલચન ધ્માનથી વાબંે ને ોતાના જીલનભા ં

ઈતાયે તે વાચા શ્રાલક છે. વ્રતધાયી શ્રાલક ગશૃસ્થ, ઈાવક, દેળ- નલયત, ણવુ્રતી અરદ 
નાભોથી ઓખામ છે. ગશૃસ્થ ધભણને ાનાય બાઇઓ ને ફશનેો નકુ્રભે શ્રાલક-
શ્રાનલકા તયીકે ઓખામ છે. 

 શ્રાલકના ંપ્રકાયો : 
(૧) ાક્ષક્ષક શ્રાલક : ધભણના ંમૂ ગણુ ને ણવુ્રતોનુ ંારન કયનાય.
(૨) નૈષ્ઠિક શ્રાલક : ૧૨ણવુ્રતોનુ ંારન કયતા ંઅગ ૧૧ પ્રનતભાનુ ંારન કયનાય.
(૩) વાધક શ્રાલક : અંનતભ વભમે વથંાયો / માલત્જીલન નળન ગ્રશણ કયનાય.



 શ્રાલકાચાયના ંનનમભો – મખુ્મ મદુ્દાઓ 

(૧)૧૨ ણવુ્રતોનુ ંારન ને અંતે વરેંખના વ્રતની બાલના,
(૨) ભૈત્રી, પ્રભોદ, કરુણા ને ભાધ્મસ્થ બાલના = એ ચાય વ્મલશાય 

બાલનાઓનુ ંનનયંતય ક્ષચિંતન.
(૩) ભધ, ભાખણ, ભરદયા ને ભાવંાશાય = એ ૪ “ભ”નો ત્માગ.
(૪) વાભાનમક, ચૌલીવત્થો, લદંણા, પ્રનતક્રભણ, કામોત્વગણ ને 

પ્રત્માખ્માન = છ અલશ્મક નનત્મ કયલા.
(૫) વાધુણાની કેલણી થે પ્રનતભા (નલળે નનમભો)ની કોનળળ =  

શ્રાલકનુ ંપ્રનતભા ધાયણ.
(૬) વાત વ્મવનનો ત્માગ = જુગાય, ભાવંાશાય, ભરદયા, ચોયી, 

યસ્ત્રીગભન, નળકાય ને લેશ્માગભન ત્માગ.



શ્રાલકના ંત્રણ ભનોયથ :
   (૧) હું ક્યાયે ભશા અયંબનો ત્માગ કયીળ, શ્રાલકના ં૧૨ વ્રતોનુ ંશદુ્ધ ારન કયીળ.
   (૨) શ્રાલકના ંવ્રતોનુ ંારન કયતા ંભાયો અત્ભા દૃઢ ફને ને હું ચં ભશાવ્રત ધાયણ કયીળ.
   (૩) જીલનના ંઅંનતભ વભમ શરેા મોગ્મ વભમે વથંાયો-વરેંખના રઇળ. 
 
  શ્રાલક – શ્રાનલકાના ં૧૨ વ્રતો – ૫ ણવુ્રત, ૩ ગણુવ્રત ને ૪ નળક્ષાવ્રત. 
 
 ાચં ણવુ્રત : 

             ૧) સ્થરૂ પ્રાણાનતાત નલયભણ વ્રત = ભોટી જીલ રશિંવાનો ત્માગ                           
= સ્થરૂ / ભમાણરદત રશિંવા વ્રત.

                   ૨) સ્થરૂ મૃાલાદ નલયભણ વ્રત = ભોટા જુિનો ત્માગ   
    = સ્થરૂ / ભમાણરદત વત્મ વ્રત.

        ૩) સ્થરૂ દત્તાદાન નલયભણ વ્રત = ભોટી ચોયીનો ત્માગ                                 
= સ્થરૂ / ભમાણરદત સ્તેમ વ્રત.

      ૪) સ્લદાયા / સ્લદાય વતંો વ્રત = ભૈથનુ નલયભણ વ્રત                                  
= સ્થરૂ / ભમાણરદત બ્રહ્મચમણ વ્રત.

                  ૫) રયગ્રશ રયભાણ વ્રત = ઇચ્છા – ભમાણદા વ્રત = ભમાણરદત રયગ્રશ.



 ત્રણ ગણુવ્રત (૬-૭-૮મુ ંવ્રત)
૧) રદગ ્રયભાણ વ્રત = રદળાની ભમાણદાનુ ંવ્રત = ૬ રદળાની ભમાણદા 

કયી તેની ફશાય ન જલા વફંધંી વ્રત.

૨) બોગ-ઈબોગ રયભાણ વ્રત = બોજન-ેમ દાથો ને ૧૫ કભાંદાન 
વ્માાય વફંધંી ભમાણદા.

૩) નથણ દંડ ત્માગ વ્રત = ૪ પ્રકાયે અત્ભા થણ નલના દંડામ છે તેનાથી 
વજાગ થલાનુ ંવ્રત. તે - - -

   ૧) અતણધ્માન-યૌદ્રધ્માન કયલાથી, 
   ૨) પ્રભાદ કયલાથી,  
   ૩) રશિંવા થામ તેલા વાધનો અલાથી ને  
   ૪) ાકભણનો (ન્મ અયંબ-વભાયંબ કયે તેલો) ઈદેળ અલાથી.



  ૧) વાભાનમક વ્રત = ફે ઘડી થલા તેના ગણુાકંના ંવભમ     
સધુીનુ ંધ્માન થલા વભબાલની વાધના. 

૨) દેળાલકાનવક વ્રત = દમાવ્રત = રદલવભા ં૨૦ ઘડી 
નલળે કે્ષત્ર, દ્રવ્મ ને બોગ-ઈબોગની ભમાણદા.

 ૩) ૌધ વ્રત = ઈલાવ વાથે ધભણકયણી લડે અત્ભાને   
ોલાનુ ંતે ૌધ વ્રત. 

૪) નતનથ વનંલબાગ વ્રત = વાધ-ુવાધ્લીજીને નનદો 
અશાય-ાણી લશોયલલા વફંધંી બાલના.  

 ચાય નળક્ષાવ્રત : (૯-૧૦-૧૧-૧૨મ ુવ્રત)



 વરેંખના વ્રત = શ્રભણ – શ્રાલકની  અંનતભ વાધના  
 શ્રાલકના ં૧૨ વ્રત ઈયાતં વરેંખના વ્રત શ્રાલક ભાટે ણ છે. જે પયજીમાત નથી, યંત ુખફુ કિીન 

વ્રત છે. 
 વરેંખના = નળન, વરેંળના, વથંાયો થાણત ્ભયણ સધુીના ંઈલાવ. 
 વાધનેુ થલા શ્રાલકને જમાયે ઘડણના ંકાયણે થલા કોઇ વાધ્મ યોગને કાયણે મતૃ્ય ુનજીક 

દેખામ, ોતાની વાધના ફયાફય ન કયી ળકે ત્માયે અ ત અદયે છે. 
 વરેંખનાની વ્માખ્મા : “વમ્મક્ કામ કામ રેખના આનત વરેંખના” = કામા ને કામોનુ ંવમ્મક્ 

દ્રષ્ઠટએ ક્ષીણ થઆ જવુ ં/ કયી દેવુ ંતે વરેંખના. 
 વરેંખનાનુ ંલણણન – જુદા જુદા ગ્રથંોભા ં:
 અચાયાગં સતૂ્રભાં – ત્રણ પ્રકાયની વરેંખનાનુ ંલણણન દળાણવ્યુ ંછે. 
 બગલતી સતૂ્રભા ં– (ળતક-૧૩/૭) ત્રણ ભયણનુ ંલણણન છે. 
 તત્લાથણ સતૂ્રભા ં– ગશૃસ્થ કે વાધ ુજીલનના ંઅંતે વરેંખના રે છે.(તત્લાથણ સતૂ્ર, ૭/૧૭).  
 યત્ન કયંડક શ્રાલકચાય ગ્રથંભા ં– કુદયતી અપત, કાયભો દુઠકા કે ઘડણભા ંદેશથી અત્ભાનો છૂટકાયો     

ાભલા-રેલાભા ંઅલતુ ંવ્રત વરેંખના છે.  
          વરેંખના ત એ ફાહ્ય ને અભ્મતંય ફનેં પ્રકાયનુ ંત છે.તે ભયણ મંતનુ ંનળન છે.             
         ઘડણ, વાધ્મ યોગ કે કાયભા ંદુઠકાની રયસ્સ્થનતભા ંવાધ ુકે શ્રાલકને જમાયે વભજામ કે ોતાનુ ંળયીય ધભણ-

વાધનાભા ંવાથ નથી અતુ,ં ત્માયે સ્લેચ્છાએ વવંાયના ંફધા વફંધંોનો ત્માગ કયી, કામોને ક્ષીણ કયી, ખોયાક 
ને ાણીનો અભયણ ત્માગ કયી પક્ત અત્ભાના ંશદુ્ધ સ્લરૂના ંધ્માન કયતા ંમતૃ્મનો વાભનો કયલો તે વરેંખના 
વ્રત છે. વરેંખના યકુ્ત સ્લૈપ્ચ્છક મતૃ્ય ુસ્લજનો ને ગરુુજનોની યજાથી, રુય દેખયેખ નીચે કયલાભા ંઅલે છે. ને 
વાધકનુ ંએકભાત્ર રક્ષ્મ શોમ છે કે, ન્ન-ાણીનો ત્માગ કયી , ચં યભેષ્ઠટના ંધ્માનભા,ં અત્ભ-સ્લરૂના ંધ્માનભા ં
યશતેા ંવભબાલે ોતાના અત્ભાનુ ંકલ્માણ કયી વભાનધ-ભયણ પ્રાતત કયવુ.ં 

         
  



 સંેખનાના ંપ્રકાર 
 
        અચાયાગં સતૂ્રભા ંત્રણ પ્રકાયની વરેંખનાનુ ંલણણન દળાણવ્યુ ંછે. 
૧) બક્ત-પ્રત્માખ્માન ભયણ = બક્તનો થણ છે – બોજન. વાધક પ્રથભ ન્નનો ત્માગ, 

છી ક્રભળઃ પ્રલાશી ને ાણીનો ત્માગ કયે છે. 
૨) ઈંક્ષગત ભયણ : ઈંક્ષગત = ઇળાયો. જે પક્ત ઈચ્ચ કક્ષાના ંવાધ ુજે ઘણા ંજ વમંભી ને 

જાણકાય શોમ. ભન-લચન-કામાની પ્રવનૃતઓઈય વંણૂણ વમંભ. ન્ન-ાણી ને 
થાયીનો ત્માગ કયી મકુ નનનિત્ત જભીન ય શરન-ચરન ય કાબ ુને  ભૌન 
વ્રત ધાયણ. ફહ ુજ અલશ્મકતા ય ઇળાયાની બાા. 

૩) ાદોગભન ભયણ : ાદ=વ્રકુ્ષ. અ વહથુી કિીન પ્રકાય છે. વાધકની ક્ષભતા નલે 
એકદભ ખાત્રી શોમ તો જ ગરુુ વભંનત અે. વાધક ઈબા યશીને થલા ફેિા કે સતુા 
યશીને ભયણ સધુી નનિરણે ધ્માનભા ંયત યશ ેછે. – એ ઈયાતં – 

   ૧) ફાર ભયણ = જ્ઞાનીનુ ંભયણ. (અતણધ્માન, કામો વાથેનુ)ં ૨) ફાર રંડત ભયણ 
= વ્રત-ારન યંત ુક્યાયેક શબુ ધ્માન એવુ ંફાર ને રંડતનુ ંનભશ્ર ભયણ.    
૩) રંડત ભયણ = એ વરેંખના વશીત ભયણ. 

 



  સંેખના વ્રતના ંપાચં અતતચાર / દોષો 
  વરેંખના દયમ્માન નીચેના ંાચં નતચાયો ન રાગે તેનાથી વજાગ યશ ેછે. 
  ૧) આશરોગા વવંતઓગે = વવંાયના ંસખુોની ઇચ્છા. 
  ૨) યરોગા વવંતઓગે = દેલરોકના ંસખુોની ઇચ્છા. 
  ૩) જીનલમા વવંતઓગે = મળ ને કીનતિ ભાટે વથંાયો લધ ુરફંામ તેલી ઇચ્છા. 
  ૪) ભયણા વવંતઓગે = દુઃખ, ીડાના ંકાયણે જલ્દી ભયણની ઇચ્છા. 
  ૫) કાભબોગા વવંતઓગે = ચક્રલતી, આન્દ્ર અરદ સખુો ભેલલાની ઇચ્છા. 
 
 વરેંખના ને અત્ભ-શત્મા / અઘાત લચ્ચેનો તપાલત:   
              વરેંખના           અઘાત
૧) વંણૂણ ભયજીમાત   આંનળક ભયજીમાત 
૨) ગરુૂની અજ્ઞા ને રયલાયની વભંનત  કોઇની અજ્ઞા,વભંનત કે યલાનગી નશી.
૩) ધાનભિક વભજણ વાથે  ધાનભિક વભજણથી નલરુદ્ધ.
૪) ન્ન-ાણીનો ક્રભળઃ મોજનાલૂણક ત્માગ  ક્ષક્ષણક ઈગ્ર અલેળ.
૫) ળયીય-આષ્ન્દ્રમો ને કામો ય વમંભ  કોઇ વમંભ નશી.
૬) પક્ત અત્ભાના ંકલ્માણ ભાટે  અત્ત્ભક શદુ્ધદ્ધનુ ંકોઇ કાયણ નશી.



શ્રાલક ભાટે ૧૧ પ્રનતભાઓનુ ંનલધાન કયલાભા ંઅવ્યુ ંછે.  
 ૧૧ પ્રનતભા = થાણત ્પ્રનતજ્ઞા નલળે, નનમભ નલળે, વ્રત નલળે,  ત નલળે થલા 

ક્ષબગ્રશ નલળે.
  ૧) દળણન પ્રનતભા : કેલી પ્રરૂનત નવદ્ધાતંોભા ંશ્રદ્ધાની દૃઢતા.(૧ ભાવ)
  ૨) વ્રત પ્રનતભા : શ્રાલકના ં૧૨ ણવુ્રતોનુ ંદો યરશત ારન.(૧+૨ ભાવ)

  ૩) વાભાનમક પ્રનતભા : વભબાલની વાધના.(૧+૨+૩ ભાવ)

  ૪) ૌધ ઈલાવ : અિભ, ાખીના ંરદલવોભા ંઈલાવ વાથે ધભણ સ્થાનકભા ંધભણ અયાધના.  

  ૫) વક્ષચત્ત ત્માગ પ્રનતભા : કાચા અશાય-ાણીનો ત્માગ.(૧+૨+૩+૪+૫ ભાવ)
  ૬) યાત્રી-બોજન ત્માગ પ્રનતભા : સમુાણસ્ત ફાદ અશાય-ાણીનો ત્માગ (તેભ +૬ ભાવ)
  ૭) બ્રહ્મચમણ પ્રનતભા : વંણૂણ / નલશદુ્ધ બ્રહ્મચમણનુ ંારન.(૧+૨.....તેભ +૭ ભાવ)

  ૮) અયંબ ત્માગ : ગશૃસ્થની જલાફદાયીઓ,વ્મલશાય અરદ વોંી વવંાયી પ્રવનૃત્તઓનો ત્માગ.

  ૯) રયગ્રશ ત્માગ: ભાત્ર ોતાની અલશ્મક જરૂરયમાત નવલામ રયગ્રશનો ત્માગ.

  ૧૦) નભુનત ત્માગ : કોઇને વરાશ-સચુન, વભંનત લગેયેનો વંણૂણ ત્માગ. 
  ૧૧) ઈરદઠટ ત્માગ પ્રનતભા : શલે જીલનબય વાધ ુજેવુ ંવમંભી જીલન.

  
 



 શ્રભણ ધભણ : ણગાય ધભણ, છૂટ-છાટ લગયનો, વલણ-નલયતી ધભણ :                 
                              શ્રભણના ંત્રણ મખુ્મ રક્ષણો  
 
 
 
 
  શ્રભણ, વાધ,ુ નનગં્રથ, ક્ષબ,ુ ણગાય, વલણ-નલયત, વમંત લગેયે વભાનાથી ળબ્દો છે. 
 વખં્મ નનમભોભાનંા ંમખુ્મ નનમભો તે – ાચં ભશાવ્રત, ાચં વનભનત, ત્રણ ગપુ્તત, ૧૦  

 મનતધભણ, ૨૨ રયશ ય જમ, ટ્-અલશ્મક, યાનત્રબોજન ત્માગ લગેયે... 
 

 ાચં ભશાવ્રત :

શ્રભ = સ્લ રુુાથણથી જ ભોક્ષ પ્રાપ્તત વભ= વલણ જીલો પ્રત્મે વભબાલ – વભાનતા 

ળભન = ળાતં કયવુ,ં બઝુાલી નાખંવુ,ં આષ્ન્દ્રમો ય નલજમ ભેલલો.  

   ૧) રશિંવા ભશાવ્રત = સકુ્ષ્ભ પ્રાણાનતાત નલયભણ વ્રત. 
   ૨) વત્મ ભશાવ્રત = સકુ્ષ્ભ મૃાલાદ નલયભણ વ્રત.  
   ૩) ચૌમણ ભશાવ્રત = સકુ્ષ્ભ દત્તાદાન નલયભણ વ્રત. 
   ૪) બ્રહ્મચમણ ભશાવ્રત = સકુ્ષ્ભ ભૈથનુ નલયભણ વ્રત. 
   ૫) રયગ્રશ ભશાવ્રત = રયગ્રશ નલયભણ વ્રત. 



 ાચં વનભનત – ત્રણ ગપુ્તત = ઠટ પ્રલચન ભાતા 

       જેભ ભાતા તુ્ર ય લાત્વલ્મ ધયાલે છે, વતંાનો ભાટે વદા કલ્માણકારયણી શોમ છે, 
તેભ ાચં વનભનત – ત્રણ ગપુ્તત વાધકો ભાટે કલ્માણકારયણી શોલાથી નતથંકયોએ તેને 
શ્રભણોની ભાતા કશી છે. વનભનત = વમ્મક્ પ્રવનૃત્ત ને ગપુ્તત = શબુથી નનવનૃત્ત. 

 ાચં વનભનત  ને  ત્રણ ગપુ્તત : (રશિંવા કેન્દ્ર સ્થાને) 
 ૧) ઇમાણ વનભનત = અલા-ગભન કયલાભા ંકોઇ જીલની રશિંવા ન થામ તેની કાજી. 
 ૨) બાા વનભનત = રશત-નભત-વત્મ ને થ્મ(ન્મને ીડાકાયી નશી તેલી) બાા. 
 ૩) એણા વનભનત = અશાય-ાણી રેલાભા ંકાજી, ન્મ અલશ્મક લસ્તઓુભા ંવમંભ. 
 ૪) અદાન-નનકે્ષ = લસ્ત ુભાત્ર મોગ્મ યીતે જોઇ-તાવીને રેલી તથા મકુલી. 
 ૫) ઈત્વગણ વનભનત = જીલયરશત સ્થાનભા ંઈમોગલૂણક ભ-મતૂ્ર અરદનુ ંનલવર્જન.  
 ૧) ભનો ગપુ્તત = વકંલ્-નલકલ્નો ત્માગ કયી, અત્ભાનુ,ં દ્રવ્મનુ ંને તત્લનુ ંક્ષચિંતન. 
 ૨) લચન ગપુ્તત = બાા પ્રમોગ ય નનમતં્રણ થલા ભૌન ધાયણ કયવુ.ં 
 ૩) કામ ગપુ્તત = ળાયીરયક પ્રવનૃતઓ ય નલળે વમંભ.   



 ૧૦ મનતધભણ 
૧) ઈત્તભ ક્ષભા = ક્ષભા અલી. ૨) ઈત્તભ ભાદણલ = ત્મતં નલનમ્રતા.
૩) ઈત્તભ અર્જલ = ત્મતં વયતા. ૪) ઈત્તભ ળૌચ = ત્મતં શદુ્ધદ્ધ, નલત્રતા.
૫) ઈત્તભ વત્મ = વદા વત્મ લચન પ્રમોગ. ૬) ઈત્તભ વમંભ = ઈચ્ચ પ્રકાયનો વમંભ.
૭) ઈત્તભ ત =ફાહ્ય-અભ્મતંય તભા ંરીનતા. ૮) ઈત્તભ ત્માગ = ઈચ્ચ પ્રકાયનો ત્માગ.
૯) ઈત્તભ રકિંચન્મ = વદા નાવક્ત બાલ. ૧૦) ઈત્તભ બ્રહ્મચમણ = નલશદુ્ધ બ્રહ્મચમણ. 
૨૨ રયશ : ભોક્ષભાગે અલતા ંકઠટોને 
વભબાલથી વશન કયલા ને નલજમ ભેલલો.

  
= 

૧) ધુા =ભખૂ. ૨) તૃા = તયવ. ળીત = િંડી. ૪) ઈઠણ = ગયભી.
 ડાવં-ભચ્છય =જતંઓુ ચેર = લસ્ત્ર ન ભલા. યનત = કંટાો. સ્ત્રી = યાગ-ભોશ 

યકુ્ત ળબ્દો.
ચમાણ =નલશાયભા ંનલઘ્નો. નનદ્યા= ફેવલાભા ં

નલઘ્નો.
ળય્મા = પ્રનતકુ 
ભકાન

અક્રોળ લચનો 

લધ = પ્રશાય, ભાય. માચના = ભાગંલાનો. રાબ = યોગ ઈત્ન્ન થલો.
તણૃ-સ્ળણ = સકુા ઘાવ 
ય સલુાનો પ્રવગં.

જલ્ર = ળયીય ય ભેર 
થલો.

વત્કાય-યુસ્કાય પ્રજ્ઞા=ઓછી બદુ્ધદ્ધ.

જ્ઞાન =પ્રત્મક્ષ જ્ઞાન 
નશી.

દંવણ = શ્રદ્ધાભા ંળકંા. અ ૨૨ રયશને જીતે તે નલજમી.



 છ અલશ્મક = પ્રનતક્રભણ  
  પ્રનતક્રભણની બાા : અલશ્મક સતૂ્રની બાા ધણ ભાગધી છે. 
        પ્રત્મેક વાધ-ુવાધ્લી ભાટે વમંભ જીલનભા ંનેક વ્રત-નનમભોનુ ંારન કયતા ંનનત્મ 

ઈબમકા એટરે કે સમૂોદમ લેૂ ને સમુાણસ્ત ફાદ પ્રનતક્રભણ લશ્મ કયણીમ છે. 
જેને અલશ્મક કશ ેછે. તે યીતે શ્રાલકો ણ નનત્મ કે પ્રવગંોાત કયે છે. અ છ 
અલશ્મક તે –  

 વાભાનમક, ચતનુલિળનંત સ્તલ, લદંના, પ્રનતક્રભણ, કામોત્વગણ, પ્રત્માખ્માન.  
         

         (૧) વાભાનમક = વભબાલ, વભતા. 
         (૨) ચતનુલિળનંત સ્તલ = ૨૪ નતથંકય બગલતંોની સ્તનુત, સ્તલના. 
         (૩) લદંના = ગરુૂદેલોને લદંન. 
         (૪) પ્રનતક્રભણ = વમંભભા ંરાગેરા દોોની અરોચના. 
         (૫) કામોત્વગણ = ળયીયના ંભભત્લનો ત્માગ. 
         (૬) પ્રત્માખ્માન = અશાય અરદની અવસ્ક્તનો ત્માગ.



 શ્રમણની દૈતનક ક્રિયામા ંનીચેની ક્રિયાઓનો પણ સમાવેશ થાય છે.

   
 
 
 
 
 
 
 

૧) ડીરેશણ = ોતાના લસ્ત્ર, ાથયણા, યજોશયણ અરદનુ ંપ્રનતરેખન. 
૨) સ્લાધ્મામ = જીલારદ વલણ બાલોને પ્રકાનળત કયનાય સ્લાધ્મામ. 
૩) રોમણા = અરોચના. 
૪) ગૌચયી = અશાય – ાણીની ગલેણા. 
૫) પ્રનતક્રભણ = જ્ઞાન, દળણન ને ચારયત્ર વફંધંી રાગેરા નતચાયોનુ ં 
પ્રનતક્રભણ. 
    અ પ્રભાણે વાધનુી રદનચમાણ – વાધનુા ંઅચાયના ંઈયોક્ત મખુ્મ અંગો છે. 

અબાય !


