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પ્રાર્થના   Prathna - Prayer 

સ્તતુિ – અરં્હન્િો ભગવિં ઇન્રમહર્હિા  Stuti - Arhanto Bhagvant Indra Mahita 

અરં્હન્િો ભગવિં ઇન્રમહર્હિા; તિધાશ્ચ તિદ્ધિસ્સ્ર્િા,  Arhanto Bhagvant Indra Mahita; Siddhaash-ch 

Siddhistita, 

આચાર્ાથ જિનશાિનોન્નતિકરા; પજૂ્ર્ા ઉપાધ્ર્ાર્કા,  Acharya Jinsaasano-natikara; Pujya Upaadhaay-ka. 

શ્રી તિિાન્િસપુાઠકા મતુનવરા; રત્નત્રર્ારાધકા,  Shri Siddhaant-supaathka Munivara; 

Ratnatrayaradhka, 

પચૈં િે પરમેષ્ઠીન: પ્રતિહિન ંકુવથન્ત ુવો મગંલમ.્  Panchay Te Parmeshthinaha, Pratidinam; Kurvanto 

Vo Mangalam. 
 

 

 

 



OAUK ONLINE JAIN PATHSHALA LESSON 5 – 30.11.2020 

 

 

                                                                                   

                                                                   
 

 

 

 

  

                                                                                                                                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

શ્રી િરસ્વિી િેવી સ્તતુિ   Shri Sarasvati Devi Stuti 

શ્રી શ્રિુિેવી િરસ્વિી ભગવિી, ર્હમકો વર િેના,  Shri Shrutdevi Sarasvati Bhaghvati, Hamko Var 

Dena, 

જીવન કી બાસંરુી મેં િેવી, શ્રધ્િા સ્વર ભર િેના,  Jivan Ki Bansuri Me Devi, Shraddha Svar Bhar Dena, 

િમ્ર્ગ જ્ઞાનકા િીપ િલાકર, મનકા તિમીર ર્હટાના,  Samyag Gyan Ka Deep Jalaakar, Man Ka Timir 

Hataana, 

ના ભલેૂના ભટકે માિા, ઐિી રાર્હ બિાના.   Na Bhulena Na Bhatke Mata, Aiisi Raah Bataana. 

   

શ્રી િરસ્વિી િેવી મતં્ર   Shri Sarasvati Devi Mantra 

ૐ ઐમ ્નમ:    Om Aiim Namah! 
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ગરુુ વિંન તવતધ ચાલુ.ં...  Guru Vandan Vidhi continued….. 

૧.ખમાિમણ (પચંાગં પ્રણણપાિ) સતૂ્ર   1.Khamasaman Sutra (Panchaang Pranipaat)     

Sutra 

પર્હલેા ંબે ખમાિમણા ંિેવામા ંઆવે છે.   Two Khamasamana are performed first. 

ઇચ્છાતમ ખમાિમણો!  Ichchhaami khama-samano!  

વહંિઉં જાવણણજ્જજાએ તનિીહર્હઆએ   Vandium Javanijjaae Nisihiae 

મત્ર્એણ વિંાતમ  Matthaen Vandaami 

૨.ઇચ્છકાર સતૂ્ર   2. Ichchhakaar Sutra 

ઇચ્છકાર! સરુ્હરાઈ? (બપોરે ૧૨.૦૦ વાગ્ર્ા પર્હલેા ંબોલવુ)ં   Ichchakaar! Suha-raai? (To recite before 12.00 noon) 

અર્વા સરુ્હિેવિી? (બપોરના ૧૨.૦૦ વાગ્ર્ા પછી બોલવુ)ં   or Suha-devasi? (To recite after 12.00 noon) 

સખુિપ? શરીર તનરાબાધ?   Sukha–tap? Sharira Niraabaadh? 

સખુ િિંમ જાત્રા તનવથર્હો છો જી?  Sukh-Sanjam Jaatra Nirva-ho Chho Ji? 

સ્વામી! શાિા છે જી?  Swaami! Shaata Chhe Ji? 

ભાિ પણીનો લાભ િેિો જી.   Bhaat Paani-no Laabh Dejo Ji 

પછી એક ખમાિમણુ ંિઈ અને અબ્ભટુ્ઠિઓ સતૂ્ર 
બોલવુ.ં  

 Then perform one Khamasamana and recite Shri 

Abbhutthio Sutra. 
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ગરુુ વિંન તવતધ ચાલુ.ં...  Guru Vandan Vidhi continued….. 

૩.  શ્રી અબ્ભટુ્ઠિઓ સતૂ્ર (ગરુુ ખામણા)સતૂ્ર        3. Shri Abbhutthio Sutra (Guru Khaamana Sutra)      

ભાવાર્થ: આ સતૂ્રમા ંઆપણાર્ી ગરુુ મર્હારાિનો જે 
અતવનર્ ર્ર્ો ર્હોર્, િે પ્રગટ કરીને ક્ષમા માગંીએ છીએ. 

 Significance: We ask forgiveness from the spiritual 
master for any disrespect shown to the Guru. 

ઇચ્છાકારેણ િહંિિર્હ ભગવન!્  Ichchhakarena Sandisaha Bhagvan! 

અબ્ભટુ્ઠિઓતમ અબબ્ભિંિર   Abbhutthiomi, Abbhintara 

રાઈઅં (િેવતિઅં) ખામેઉં, ઇચ્છં,  Raiam (Devasiam) Khameum? 

ખામેતમ રાઈર્ ં(િેવતિઅં)                      (૧)  Ichchham Khamemmi Raiam (Devasiam)             (1) 

િહંકિંણચ અપતિઅં પરપતિઅં  Jan Kin Chi Appattiyam Parapattiyam 

ભિે પાણે તવણએ વેર્ાવચ્ચે  Bhatte Paane Vinaye Ve Yavachche 

આલાવે િલંાવે  Aalaave Samlaave 

ઉચ્ચાિણે િમાિણે  Uchchaasane Samaasane 

અંિરભાિાએ ઉવહરભાિાએ                     (૨)  Antarabhaasae Uvaribhaasae                      (2) 

િહંકિંણચ મજ્ઝ તવણર્ પહરર્હીણ ં  Jan Kin Chi Majzha Vinaya Parihinam 

સહુુમ ંવા બાર્રં વા  Suhumam Va Bayaram Va 

તબુ્ભે જાણર્હ અર્હં ન જાણાતમ  Tubbhe Janaha Aham Na Janaami 

િસ્િ તમચ્છાતમ દુક્કડં                             (૩)  Tassa Michchhami Dukkadam                     (3) 
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અર્થ:   Meaning:  

ર્હ ેભગવન આપની ઇચ્છાર્ી મને આિેશ આપો. રાતત્ર 
(હિવિ) િરમ્ર્ાન મેં કરેલા અપરાધોની ક્ષમાર્ાચના 
ને માટે ઉપસ્સ્ર્િ ર્ર્ો છં. હું આપના આિેશોનો 
િવીકાર કરંુ છં.                               (૧) 

 Please give me permission willingly Oh Lord! I have 
come forward to seek forgiveness for the sins I may 
have committed during the night (day).  I accept your 
ideals.  
                                              
                                                                               (1) 

હું રાતત્ર હિવિ (અપરાધો) માટે ખમાવુ ંછં, જે કોઈ 
અપ્રીતિ કાર્થ ઉત્પન્ન કર્ાથ ર્હોર્, મારે પોિાને તનતમિે 
કે બીજાને તનતમિે, આર્હારની બાબિમા,ં પાણીની 
બાબિમા,ં તવનર્મા,ં વેર્ાવચ્ચ (િેવા-ચાકરીમા)ં, 
વાિચીિમા,ં આપ કરિા ંઊચા ંઆિને અર્વા 
આપની િમાન બેિવાર્ી, વચ્ચે  બોલીને ડર્હાપણ 
ડર્હોળવાર્ી.                                  (૨) 

 I seek forgiveness for whatever unfriendly acts 

I may have, for my own sake or for the sake of 

others, committed during the night (day), in 

regard to eating and drinking, modesty (vinay) 

and respect, speech and conversation, seating 

myself at a higher or at the same level as you 

or interrupting you when you when you are 

speaking, or created bad feelings or by 

exaggerating I what you have said. 
                                                                (2) 

મેં કાઈં નાનુ ંઅર્વા મોટંુ તવનર્ રહર્હિ આચરણ કર્ુ ં
ર્હોર્ જેના તવશે આપ જાણિા ર્હો ર્ા ન જાણિા ર્હો, 
અને હું પણ જાણુ ંછં કે નર્ી જાણિો, િે િબંતંધ મારંુ 
િઘણુ ંદુષ્ટકૃત્ર્ તમથ્ર્ા ર્ાઓ.                 (૩) 

 Whatever little or great disrespect I may have 

shown which you know of or do not know of, 

and I also aware of it or not aware, may all 

those wrongful deeds be forgiven and become 

and become fruitless.                                (3)  
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શ્રી અબ્ભટુ્ઠિઓ સતૂ્ર – ગરુુ વિંન  

Shri Abbhutthio Sutra - Guru Vandan 

 

                               
 

(ગરુુજીને પ્રારંભનુ ંતશર્થનમન) - (૧) 

Initial bowing down to Guruji (1) 
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શ્રી અબ્ભટુ્ઠિઓ ખામવાની મરુા 
 

Mudra for performing Shri Abbhutthio 

 

 
 

િમણો ર્હાર્ બિાવ્ર્ા મિુબ નીચે સ્ર્ાપવો (૨ અને ૩) 

 Place the right hand down as shown (2 and 3) 
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પ્રભ ુિશથન - પનુરાવિથન:  Prabhu Darshan – Revision:  

૧. જિન મહંિર પ્રવેશ   1. Entry into the Derasar 

   ધજા તનર્હાળિા નમો જિણાણ ંકર્હવે ુ ં     Recite Namo Jinanam whilst seeing the Dhaja  (Flag) 

૨. તિલક  2. Tilak 

૩. પ્રર્મ તનિીહર્હ -   3. First Nisiihi 

 જિનાલર્ના મખુ્ર્દ્વારેર્ી પ્રવેશ કરિા બોલવી.   Recite the first Nisiihi at the main entrance when entering 

the Derasar. 

૪. પર્હલેો પ્રણામ  4. The First Pranam 

પ્રર્મ તનિીહર્હ પછી પરમાત્માનુ ંમખ ુિોિાનંી િાર્ે બને્ન 
ર્હાર્ િોડી મસ્િક નમાવી પર્હલો પ્રણામ કરવો. નમો 
જિણાણ ંકર્હવે ુ ં 

 After the first ‘Nisiihi’, seeing Parmatma, bow down folding 
both hands, taking them up to the forehead and say ‘Namo 
Jinanam’ 

૫. ત્રણ પ્રિણક્ષણા  5. Three Pradakshinas 

ભગવાનની િમણી બાજુર્ી ત્રણ ‘પ્રિણક્ષણા’ની શરૂઆિ 
કરવી. પ્રિણક્ષણા લેિા ંદુર્હા અર્વા પ્રાર્થના બોલી 
શકાર્. પછી પ્રભજુી િન્મખુ એક ખમાિમણ િેવુ.ં િરેક 
પ્રિણક્ષણા પછી પ્રભજુીની િન્મખુ એક ખમાિમણ િેવુ ં 

 Proceed to take three Pradakshinas (circumambulations) of 

Parmatma, starting from the right side of Bhagwan. Duha or 

Prathna can be recited while taking and the Pradakshina. 
Take one Khamasaman before Prabhuji after each 
Pradakshina.   

ભાઈઓએ પરમાત્માની િમણી બાજુએ અને બર્હનેોએ 
ડાબી બાજુએ ઊભા રર્હીને િશથન કરવા િોઈએ. િશથન 
કરિી વખિે બે ર્હાર્ િોડીને ભાવવાર્હી સ્તતુિ બોલવી. 
પછી રવ્ર્ પજૂા કરવી. 

 Men should stand to the right and women should stand to 

the left side of Parmatma. For Darshan, fold both hands and 

recite a devotional Stuti. 

Then perform Dhravya Puja.  
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ધપૂ પજૂા – રવ્ર્ પજૂા  Dhoop Puja - Dravya Puja 

ભગવાનની ડાબી બાજુએ ગભારાની બર્હાર 
ધપૂ પજૂા કરવી. 

 Perform the Dhoop Puja on the left side of 

Bhagwan outside the sanctum. 

 

ધપૂ પજૂાનો ર્હતે ુ  Purpose of Dhoop Puja 

આ પજૂા દ્વારા, જેમ ધપૂમારં્ી નીકળિો 
ધમૂાડો ઊંચે જાર્ િેમ પ્રભ ુપ્રત્રે્ની શ્રિા-
પે્રમ-ભસ્તિ િરરોિ વધારે ને વધારે ઊંચે વધે 
અને આત્મા ઉચ્ચ ગતિની પ્રાપ્તિ કરે. 

 By this Puja, just as the smoke of incense 

always ascends upwards, may the faith, 

love and devotion for Prabhuji increase 

everyday and the soul transcend in the 

upper direction to attain salvation.  

ર્હ ેપ્રભ!ુ  Oh Lord! 

હું પ્રાર્થના કરંુ છં કે જેમ ધપૂ દુગંધને દૂર કરી 
સગુધં ફેલાવે છે, િેમ મારામારં્ી તમથ્ર્ાત્વની 
દુગંધ ઘટે, એટલે કે, ક્રોધ, અર્હમ, કપટ, 
લોભ દૂર ર્ઈ િમ્ર્ગ-્િશથનની સગુધં 
ફેલાર્.’ 
 

 Just as the incense drives away the foul 

smell and spreads its fragrance, I pray that 

the foul smell of mithyatva i.e. wrong 

belief and my kashaays i.e. anger, ego, 

deceit, greed are driven away and the 

fragrance of right belief spreads.’ 
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ધપૂ પજૂાનો દુર્હો  Dhoop Puja Duho 

ધ્ર્ાનઘટા પ્રગટાવીએ, વામનર્ન જિન ધપૂ, 
તમપ્ચ્છિ દુગંધ દૂરે ટળે, પ્રગટે આત્મ સ્વરૂપ. 

 Dhyaanghata Pragataavie, Vaamanayan Jina Dhoop, 

Michhit Durgandh Dure Taley, Pragate Aatma 

Swarup. 

ધપૂ પજૂા કરિા બોલવુ ં  Recite whilst performing Dhoop Puja 

અમે ધપૂની પજૂા કરીએ રે, ઓ મન માન્ર્ા 
મોર્હનજી, 

 Ame Dhoopni Puja Kariye Re, O Man Maanya 

Mohanji, 

પ્રભ ુધપૂઘટા અનિુરીરે્ રે, ઓ મન માન્ર્ા 
મોર્હનજી, 

 Prabhu Dhoopghata Anusariye Re, O Man 

Maanya Mohanji, 

પ્રભ ુનહર્હ કોઈ િમારી િોલે રે, ઓ મન માન્ર્ા 
મોર્હનજી, 

 Prabhu Nahi Koi Tamaari Tole Re, O Man 

Maanya Mohanji, 

પ્રભ ુઅંિે છે શરણ િમારંુ રે, ઓ મન માન્ર્ા 
મોર્હનજી. 

 Prabhu Ante Chhe Sharan Tamaaru Re, O Man 

Maanya Mohanji. 

 
   

ૐ ર્હ્રીં શ્રીં પરમપરુુર્ાર્ પરમેશ્વરાર્ િન્મ-િરા-
મતૃ્ર્-ુતનવારણાર્ શ્રીમિે જિનેન્રાર્ ધપૂ ંર્જામર્હ ે
સ્વાર્હા: 

 Om Hrim Shrim Parampurushaay 

Parmeshvraay Janma-jara-mrutyu-nivarnaay 

Shrimate Jinendraay Dhoopam Yajamahe 

Swaaha! 
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ધપૂિયુું – Dhoopiyu 



OAUK ONLINE JAIN PATHSHALA LESSON 5 – 30.11.2020 

 

 

 
 

દીિક પજૂા   Deepak Puja  

ભગવાનની િમણી બાજુએ ગભારાની બર્હાર ધપૂ પજૂા 
કરવી. 

 Perform the Deepak Puja on the right side of 

Bhagwan outside the sanctum. 

 

દીિક પજૂાનો હતે ુ  Purpose of Deepak Puja 

આ પજૂા દ્વારા, જેવી રીિે િીપક અંધકારનો નાશ કરે છે 
અને પ્રકાશ ફેલાવે છે, િેવી રીિે િીપક પજૂાર્ી 
દુ:ખનો, આત્મામા ંરર્હલે અજ્ઞાન રૂપ અંધકારનો નાશ 
ર્ાર્ છે અને જ્ઞાનપ્રકાશ પ્રગટે છે. 

 By this Puja, just as the Deepak lamp 

eliminates darkness and spreads light, by 

performing Deepak Puja, lack of knowledge 

and darkness in the soul is eliminated and the 

inner lamp of true knowledge or 

enlightenment is revealed. 

ર્હ ેપ્રભ!ુ  Oh Lord! 

હું પ્રાર્થના કરંુ છં કે આ પજૂા દ્વારા આપની િામે 
પ્રગટાવેલા આ િીપકમા ંમારા આત્માના અજ્ઞાનરૂપી 
અંધકારનો અને બધા ંપાપ-કમોનો નાશ ર્ાઓ અને 
મારા ંઅંિરમા ંજ્ઞાનરૂપી િીપનો પ્રકાશ ર્ાઓ.’ 
 
 
 

 By this Puja, I pray that all the sorrows and 

the darkness of our soul - ignorance are 

dispelled and the lamp of knowledge is lit.’ 
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િીપક પજૂા કરિા બોલવુ ં  Recite whilst performing Dhoop Puja 

િીપક પજૂા દુર્હો  Deepak Puja Duho 

દ્રવ્ય દીિ સપુિિેકથી, કરત ું દુ:ખ હોય ફોક, 
ભ િ પ્રદીિ પ્રગટ હુિ,ે ભ પિત લોક લોક. 

 Dravya Deep Suvivekthi, Karta Dukh Hoi Fok,Michhit 

Bhaav Pradeep Pragat Huve, Bhaasit Lokalok. 

   

દીિક દીિતો રે, લોક લોક પ્રમ ણ,  Deepak Deepto Re, Lokaalok Pramaan, 

દર્શન દીિડો રે, હણી આિરણ લહ,ે પનિ શણ…દીિક......  Darshan Divdo Re, Hani Aavran Lahe 

Nirvaan…Deepak… 

જ્યોપત ઝગમગે રે, અઢીદ્વીિ પ્રમ ણ,  Jyoti Jagmage Re, Adhidwip Pramaan, 

દો ભે કરી રે, અઢી અંગલુનો તરતમ જાણ.....દીિક......  Do Bhe Kari Re, Adhi Angulno Tartam 

Jaan…Deepak… 

જગદીિક પ્રગટ િિ , તિ તિત ું રહી ર ણ,  Jagdeepak Pragatavava, Tap Tapta Rahi 

Raan, 

તેણે દીિકની પજૂન , કરત ું કેિલન ણ.....દીિક......  Tene Deepakni Pujna, Karta 

Kevalnaan…Deepak… 
   

ૐ ર્હ્રીં ર્શ્રીં િરમપરુુષ ય િરમેશ્વર ય જન્મ-જર -મતૃ્ય-ુ
પનિ રણ ય ર્શ્રીમતે જજનેન્દ્ર ય દીિું યજામહ ેસ્િ હ : 

 Om Hrim Shrim Parampurushaay 

Parmeshvraay Janma-jara-mrutyu-nivarnaay 

Shrimate Jinendraay Deepam Yajamahe 

Swaaha! 

 



OAUK ONLINE JAIN PATHSHALA LESSON 5 – 30.11.2020 

 

 

 

           
              

િીપક – Deepak 
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કાતિિકી પનૂમ તવશે િમિણ અને િેની મર્હત્ત્વિા 
Explanation of Kartik Purnima and its significance  

 
શ્રી શત્ુંિર્ ણગહરરાિ – Shri Shatrunjay Giriraj  
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િવાલોના િવાબ  
 

Answers to Questions 


