


 PARLA  PATHSHALA  BOOK FOR  KIDS 

 

         PART - 1  

 

MANGLACHARAN  મગંલાચરણ 

 

PATH :1      NAMOKAR  MANTRA 

   ણમોકાર મતં્ર 

  PATH :2      CHAR  MANGAL 

  ચાર મગંલ 

  PATH :3    TIRTHNKAR  ANE  BHAGWAN  

તીરં્થકર અને  ભગવાન 

    STUTI      સ્તતુિ     

 

 

CHILD NAME : - 
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mHgla*!k 

 

]I sImH\rSvamI no AFR 
 

xuic inmRl nIrH gH\  suAÙt, pu*p c$ le mn hr*aay , 

dIp  \Up  fl AFR su  lekr, nact  tal  m<dHg bÔy, ¸ 

 sImH\rijn cr`kml pr, bil-bil Ôê mn-vc-kay, 

 ho k$`aini\¦  wvdu:q me!o, yatEH  mEH pUÔEH Ýwupay. 

 
]I  sImH\rijneHãay An¼yRpdp/aPtye A¼yÅ invRpamIit Svaha. 

 

× × × ×  
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  1 - `mokar mH5 

ણમો અરરહંતાણ,ં 

ણમો સિદ્ધાણ,ં 

ણમો આઈરરયાણ,ં 

ણમો ઉવજ્ઝાયાણ,ં 

ણમો ોએ િવ્વ િાહણૂ.ં 

 

   `mo  loAe  sVv  i5kazvtIR AirhHta`H, 
    `mo  loAe  sVv  i5kazvtIR isâa`H, 

     `mo  loAe  sVv  i5kazvtIR Aa[irya`H, 
`mo  loAe  sVv  i5kazvtIR  _vßJaya`,                                             
`mo  loAe  sVv  i5kazvtIR  sahU`H. 
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     `mo ´ kar 

     `mo µ nmvuH, vHdn 

    kar µ krvuH   

   

loknaH svR AirhHtone mara nmSkar ho. 

loknaH svR isâone mara nmSkar ho.   

loknaH svR AacayoRne mara nmSkar ho. 

loknaH svR _pa|yayone mara nmSkar ho. 

loknaH svR sa\uAone mara nmSkar ho. 
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  IMPORTANT   POINT   

                   

 

               

 

 

 

 

 

 

 

`mokar mH5 loknaH pHc prme*@Ine nmn (vHdn) krvano 
mH5 Ke.     

—loAe˜ Ae!le lokmaH rhelaH Ane —sVv˜ Ae!le svR‡b\a. 

 `mokar mH5 p/ak<t waØamaH lqayeluH Ke. 

        Aa mH5 AacayR pu*pdHte lqel Ke. 

    Aa mH5maH 3p A"ar Ane p7 ma5a Ke. 
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1. mha mH5 

 

   Aa mH5naH bIÔ F`aH b\aH nam Ke. 

  

 

1 ) pHc prme*@I pd mhan xuâaTm tÀv=I p/g! =yela Ke. 

2) Aa mH5maH mhan pHc prme*@Ine nmSkar krvamaH AaVya Ke. 

  3) Aap`aH wgvan ko{nuH sarHu-qrab krta n=I.  

4) teAo AnHt suqne paMya Ke. 

p) Maa!e Aap`e p` Aa mhan mH5ne bolI AemnaH jevuH =vuH Ke. 

 

 

1) mUz Ae!le  base, foundation, first.   

2) base      bIÔ AsHQy mH5o Aa —`mokar mH5˜maH=I 

_TpNn =yaH Ke.  

3) first       `mokar mH5 —Ø!ŸqHDagm˜ xaS5nuH mHglacr` 

Ke.(first shlok) 

×  ×  ×  × 

 mU     2. mUz mH5 
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      1)  Aa mH5maH nmSkar krel pHc prme*@I Anaid=I Ke. 

2) AaTmanaH Aa]y=I Aa prme*@I pd mze Ke, te p` 
Anaid-AnHt Ke  

3)  te=I Aa mH5 Anaid-AnHt Ke. 
   

 

 
 
1) `mokar mH5 bolva=I Aap`a b\aH papono nax =ay Ke. 

2) saca Ane pU`R suqnI p/aÂPt =ay Ke. 

3) svR]e*@ pd mze Ke te=I Aa ApraÒt mH5 Ke. 
 
 

     prm pdnaH \ark Aeva pHc prme¤Ine nmSkar ho. 

 

     ×  ×  ×  × 

 

  3. Anaidin\n ‡ AnaidAnHt mH5 

       4.    Apraijt mH5. 
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1) Aap`a b\aH papono nax =ay Ke. 

2) moh-rag-äeØ=I Aap`e KU!I xkIAe KIAe. 

3) sMykŸ&annI p/aÂPt =ay Ke temj saca Ane pU`R suqnI                                 
p/aÂPt =ay Ke. 

4) AavI rIte Aap`e p` Aap`a AaTmane AozqIne pHc    
prme¤I bnI xkIAe KIAe. 

      ×    ×  × ×  

          `mokar mH5na law 
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                         2 - Caar mHgl. 

  mHgl  - je papno nax kre Ane saca suqne Aape. 
  mmŸ µ pap Ane  gl µ nÚ krvuH. 
  je moh-rag-äeØ$pI papono nax kre te mHgl Ke. 
  mHg µ suq Ane l µ lait. 
  je vaStivk suqne _TpNn kre te mHgl Ke. 

 

c¿air mHglH ArhHta mHglH, is|\a mHglH, sahU mHglH,  kevilp~`¿o 
\Mmo mHglH.  

AirhHt wgvan.                        

is|\ wgvan.          

sa\u mharaj. (AacayR,_pa|yay Ane sa\u)       

kevzI wgvane btavelo saco \mR.       
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mHgl car  kem Ke? 

   .         

 

       AirhHt Ane is|\ wgvHto mHgl Ke Aena kar`o :- 

        

  

1) teAo moh, rag, äeØ, k/o\, man, maya,low Aaid svR  
ivkar=I riht Ke. 

2) teAo wUq-trs Aaid doØo=I riht Ke. 

3) teAo pU`R vItragI Ane suqI Ke. 
 

   -sa\u mharaj p` vItragI pH= pr cale Ke, 

   Ae!le teAo p` mHgl Ke. 

  

 ×     ×     × 
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 Caar mHgl bolva=I  Òvone prm mHgl  k{ rIte p/aPt =ay Ke?    

AirhHt, is|\ AaidnI wÂ›na smye . 

 

1)  k/o\ Aaid kØayo Ane bIÔ Axuw wavo =ta n=I. 

2)  temnaH äara btavel vItragI magR pr calva=I 

          -  potana AaTmano Anuwv =ay Ke, 

          -  car git=I riht =vay Ke, 

          -  mHglmyI is|\dxa p/aPt =ay Ke. 
 

"      
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          ?  

    
 

 
1) lokmaH _¿m ke!laH Ke ?  

lokmaH car _¿m  Ke. 
 

2) lokmaH _¿m ko` ko` Ke ? 
je mHgl Ke te j _¿m Ke. 
 

3) AirhHt prme¤I, is|\ prme¤I, sa\u prme¤I 

          Ane 

kevzI wgvane btavela ivtragI \mR. 

Aa lokmaH _¿m Ke.  

 

×   ×  ×  × 
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AirhHt Ane is|\ _¿m kem Ke ?   

       - teAo vItragI hova=I Sva\In Ke.               

       - teAo svR& (svR vStunuH &an) hova=I SvtH5 K.e 

       - teAo AaTm&annaH vEEwv=I sHpNn hova=I  _¿m Ke.  

-AacayR,_pa|yay Ane sa\u wgHvto AaTm&annaH vEEwv=I 
sHpNn hova=I  _¿m Ke. 

-kevzI wgvane btavela vItragI \mRna magR _pr calva=I  

 Aap`ne sacuH suq p/aPt  =ay Ke ma!e vItragI \mR p`    
_¿m Ke. 
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 xr` kone khevay ? 

- sharo,Aa\ar levo, tene xr` khevay. 

 Aap`e konHu xr` levHu Ôe{Ae? 

     -Aap`e je mgHl Ane _¿m Ke tenuH xr` levHu Ôe{Ae, 

-AirhHt prme¤I, is|\ prme¤I,  sa\u prme¤I   Ane 

kevzI wgvane btavela vItragI \mRnHu xr` levHu Ôe{Ae. 
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     ‘    ‘ ‘ 

    Aap`e AirhHt AaidnuH xr` kem levHu Ôe{Ae? 

 1) AirhHt wgvan  potana AaTmamaH lIn ={ne             
suqI =ya Ke. 

 

 2) Aap`ne p` AaTmanuH Sv$p smÔVyuH Ke. 

 

 3) AaTmamaH lIn =va=I j suqI =vay Aevo  _pdex 
AaPyo Ke te=I temnuH xr` levuH Ôe[Ae.  

 

 

  ×      ×      ×      ×       × 
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              તીરં્થ તીરં્થકર  અને  ભગવાન 

તીરં્થકર  અને  ભગવાન 

કર  અને  ભગવાન 

 

 ‘         3- તીર્થંકર અને  ભગવાન        ‘ 

 

ભગવાન કોને કશલેામ છે ? 

       ભગ                   +                     વાન       =     ભગવાન    
        

    લક્ષ્ભી =જ્ઞાન, આનદંરુી લક્ષ્ભી   +     વંન્ન  

 જ્ઞાન, આનદંથી વંન્ન આત્ભાને બગલાન કશલેામ છે. 

 જે લીતયાગ અને વલવજ્ઞ શોમ તેભને બગલાન  કશલેામ છે. 
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વલવજ્ઞ  કોને કશલેામ છે ? 

   લીતયાગી કોને કશલેામ છે?  

 જે ભોશ, યાગ અને દ્વે આદદ વલકાયોથી યદશત શોમ. 
 જે  કોઈથી, ક્યાયે ણ પ્રબાવલત ન થામ. 

  જે કોઈને ક્યાયે ણ પ્રબાવલત ન કયે. 

 જે ણૂવ  વનયેક્ષ શોમ. 

  જે  સ્લતતં્ર શોમ.  

 જે  સ્લાધીન શોમ.  

 જે આત્ભવતંષુ્ટ શોમ તેભને લીતયાગી કશલેામ છે. 

 

 

             કોઈની અેક્ષા કમાવ વલના,                                           

  કોઈની ણ ભદદ રીધા વલના,ોતાની ળક્તત થી, 

    જે વંણૂવ  રોક +  અરોકને તથા  

     દ્રવ્મ, ગણુ,   અને ત્રણ કાલતી માવમોને  

    એક વાથે, એક  વભમભા ંસ્ષ્ટ અને પ્રત્મક્ષ જાણે 

તેભને વલવજ્ઞ કશલેામ છે.        

 ોતાના શધુ્ધાત્ભાભા ંક્સ્થય યશતેા બગલાનના જ્ઞાનભા ં

આ ફધુ ંવશજતાથી  જણામ જામ છે. 
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તીથંકય કોને કશલેામ ? 

  જે જીલ ધભવતીથવનો એટરે કે ભોક્ષભાગવનો ઉદેળ આે, 

 જે વભલવયણ  આદદ વલભવુતથી યતુત શોમ,  

  જેભને તીથંકય નાભકભવ નાભક ભશાન ણુ્મનો ઉદમ શોમ.  

 

× × × × × ×  
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    તીથંકય બગલાન અને વાભાન્મ બગલાનનો તપાલત 
  
 

તીથંકય  બગલાન                                                વાભાન્મ બગલાન 

      

   

 

1. બયત અને ઐયાલતભા ં ૨૪ તથા 
વલદેશભા ંઓછાભા ંઓછા ૨૦ તીથંકય  

શોમ છે. 
2. ફધા તીથંકય બગલાન શોમ છે. 
3. તીથંકય યભ ઔદાદયક ળયીય વદશત 

શોમ છે. 
4. તીથંકય ભાત્ર ચાય ધાવત કભવથી યદશત 

શોમ છે ણ ચાય અધાવત કભવ વદશત 

શોમ છે. 
 

5. તીથંકય ભાત્ર ભનષુ્મ રોકભા ંયશ ેછે. 
 

 

6. તીથંકયનો ઉદેળ છૂટે છે અને 

વભલવયણ વદશત અને તીથંકય નાભ 

કભવ વદશત શોમ છે. 
7. તીથંકય ત્માણક વદશત શોમ છે. 

 

1. વાભાન્મ બગલાન અનતં  શોમ છે.  
 

 
2. ફધા બગલાન, તીથંકય ન  શોમ . 

3. બગલાન ળયીય વદશત (અદયશંત ) 

અને ળયીય યદશત (વવદ્ધ ) શોમ છે.  
4. અદયશંત બગલાન ચાય ધાવત 

કભવથી યદશત શોમ છે, ણ 
વવદ્ધ  બગલાન ૪ ધાતી અને ૪ 

અધાતી કભવથી યદશત શોમ છે . 

5. બગલાન ભનષુ્મ રોક અને વવદ્ધ 

રોકભા ંણ  યશ ેછે . 

6. બગલાનનો ઉદેળ છૂટે અને ન 

ણ  છૂટે.  
 

7. બગલાનને  ત્માણક શોતા નથી. 
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     તીથંકય બગલાન અને વાભાન્મ બગલાનભા ં શુ ંવભાનતા  છે ? 

 ફનેં ભોશ, યાગ, દ્વે આદદ વલકાયી બાલોથી યદશત છે. 

  ફનેં ણૂવ લીતયાગી છે.  

  ફનેં કેલ જ્ઞાની છે. (યની અેક્ષા લગય રોકારોકને જાણે )  

  ફનેં અવતન્દ્ન્દ્રમ આનદંને બોગલે  છે.  

  ફનેં જન્ભ ભયણથી યદશત  છે.  

  ફનેં ૧૮ દોોથી યદશત છે.  

તીથંકય અને બગલાનનુ ંસ્લરૂ જાણતા ભને શુ ંરાબ થામ છે?   

- તેભનુ ંસ્લરૂ જાણલાથી, 

- તેભના ંફતાલેરા ભાગવ ય ચારલાથી, 

- આત્ભાના લીતયાગ સ્લરૂને ઓખલાથી, 

- ોતાના સ્લબાલભા ંરીન થઈ જીલ ોતે ણ બગલાન ફની  
ળકે છે. 

  

×    ×   ×   ×   × 
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  ૨૪ તીથંકયના  નાભ 
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    ૨૪ તીથંકયના નાભ 
૧.   ઋબદેલ બગલાન   

૨.   અજજતનાથ બગલાન  

3.   વબંલનાથ બગલાન  

૪.  અભબનદંન બગલાન  

૫.  સભુવતનાથ બગલાન  

૬.   દ્મપ્રબ બગલાન 
૭.  સુાર્શ્વનાથ બગલાન 
૮.   ચદં્રપ્રબ બગલાન 
૯.   ષુ્દંત બગલાન 
૧૦. ળીતરનાથ બગલાન 
૧૧. શે્રમાવંનાથ બગલાન  

૧૨. લાસુજૂમ બગલાન  

૧3. વલભરનાથ બગલાન  

૧૪. અનતંનાથ બગલાન  

૧૫. ધભવનાથ બગલાન  

૧૬. ળાવંતનાથ બગલાન  

૧૭. કંુથનુાથ બગલાન  

૧૮.  અયનાથ બગલાન  

૧૯. ભલ્્રનાથ બગલાન  

૨૦. મવુનસવુ્રત બગલાન  

૨૧. નવભનાથ બગલાન  

૨૨.  નેવભનાથ બગલાન  

૨3.  ાર્શ્વનાથ બગલાન  

૨૪. ભશાલીય બગલાન 
 

એકથી અવધક નાભલાા તીથંકય બગલાન 

 ઋબદેલ બગલાન   આદદનાથ  

 ષુ્દંત બગલાન   સવુલવધનાથ  

 ભશાલીય બગલાન   લીય, અવતલીય, લધવભાન, વન્ભવત  

    ×    ×   ×        
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 ક્યા તીથંકય ક્યાથંી ભોક્ષ ગમા છે? 

 

 ઋબદેલ બગલાન   કૈરાળ લવત  

 

 

 

 

 લાસુજૂ્મ બગલાન   ચંાયુ  

 

 

 નેવભનાથ બગલાન     ગીયનાય  

 

 

 ભશાલીય બગલાન     ાલાયુી  
 

 

 

 ફાકીના ૨૦ તીથંકય  વમ્ભેદવળખય 
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^JdmZ ~Z|Jo. 

 
gå`½Xe©Z àmá H$a|JoŸ&  
gá^`m| go Zht S>a|JoŸ&& 

gá VÎd H$m kmZ H$a|§JoŸ&  
      Ord-AOrd n{hMmZ H$a|JoŸ&& 

ñd-na ^oX{dkmZ H$a|JoŸ&  
{ZOmZÝX H$m nmZ H$a|JoŸ&& 

n§M à^w H$m Ü`mZ Ya|JoŸ&  
 JwéOZ H$m gå_mZ H$a|JoŸ&& 

{OZdmUr H$m ldU H$a|JoŸ& 

nR>Z H$a|Jo, _ZZ H$a|JoŸ&& 

am{Ì ^moOZ Zht H$a|JoŸ&  
{~Zm N>Zm Ob H$m_ Z b|JoŸ&& 

{ZO ñd^md H$mo àmá H$a|JoŸ& 
_moh ^md H$m Zme H$a|JoŸ&& 

 amJÛof H$m Ë`mJ H$a|JoŸ& 
 Am¡a A{YH$ Š`m? ~mobmo ~mbH$! 
 

^º$ Zht, ^JdmZ ~Z|Jo && 
 
 

×   ×  × ×  
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