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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. 
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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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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 પ્રિક્ષિણા  5. Three Pradakshinas 

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

૬. સ્તતુિ  6 Stuti 

ભાઈઓએ પરમાત્માની િમણી બાજુએ અને બર્હનેોએ 
ડાબી બાજુએ ઊભા રર્હીને િશથન કરવા િોઈએ. 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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રવ્ર્ પજૂા  Dravya Puja 

૭. ધપૂ પજૂા   7. Dhoop Puja  

ભગવાનની ડાબી બાજુએ ગભારાની બર્હાર ધપૂ પજૂા 
કરવી. 

 Perform the Dhoop Puja on the left side of 
Bhagwan outside the sanctum. 
 

૮. િીપક પજૂા   7. Deepak Puja  

ભગવાનની જમણી બાજુએ ગભારાની બહાર દીપક 
પજૂા કરવી. 

 Perform the Deepak Puja on the right side of 

Bhagwan outside the sanctum. 
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૯. ચામર પજૂા  ૯. Chaamar Puja 

ચામર પજૂાનો હતે:ુ પ્રભ ુભક્તિમાાં લીન થઈને િથા 
પ્રભજુીના સેવકના રૂપમાાં પ્રસન્નિા વ્યતિ કરવા અંિરના 
ઉલ્લાસથી ગભારાની બહાર યોગ્ય સ્થાન પર ઊભા રહીને 
પગને નચાાંવિાાં હાથમાાં ચામર ધરી નતૃ્ય કરવુાં  (નતૃ્ય 
પજૂા) કરવી 

 Purpose of Chaamar Puja: As a worshipper, be 
engrossed in the worship of Bhagwan expressing 
inner happiness and standing in a suitable 
postion, perform the Chaamar Puja by waving the 
Chaamar whisks in dancing posture. 

   

ચામર પજૂા દુર્હો  Chaamar Puja Duho  

બે બાજુ ચામર ઢાળે, એક આગળ વજ્ર ઉલાળે  Be Baaju Chaamar Dhaale, Ek Aagal Vraj Ulaare, 

 

જઈ મેરુ ધરી ઉત્સાંગે, ઇન્દ્ર ચોસઠ મળીઆ રાંગે  Jai Meru Dhari Utsange, Indra Chausath Maliya 
Range, 

 

પ્રભ ુપાસનુાં મખુડુાં જોવા, ભવો ભવનાાં પાતિક ખોવા. 
 

 Prabhu Paas Nu Mukhdu Jova, Bhavo Bhav Na 
Paatik Khova  
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ચામર – Chaamar 
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૧૦. િપથણ પજૂા  11. Darpan Puja  

દપપણ પજૂાનો હતે:ુ અરરસામાાં ભગવાનનુાં મખુડુાં 
જોઈ, પાંખો નાખિાાં, દપપણ પજૂા કરિાાં ભાવના 
ભાવવી. ‘હ ેભગવાન! જેમ તનમપળ અને સ્વચ્છ 
દપપણમાાં આપનુાં પ્રતિબબિંબ પડે છે િેમ મારા 
હ્રદયમાાં આપનુાં પ્રતિબબિંબ પડે અને સદાકાળ 
માટે મારો આત્મા આપના જેવા સ્વરૂપને પ્રાપ્િ 
કરે.’ 

 Purpose of Darpan Puja: Looking at the 

image in   the mirror and waving the fan, 

perform Darpan Puja. The feeling one 

should have is ‘Oh Lord! Just as your 

reflection is seen in a pure and clean mirror, 

in the same way, may your image be 

reflected in my heart, and may you reside in 

my soul forever.’ 

 

   

િપથણ પજૂા દુર્હો  Darpan Puja Duho 

પ્રભ ુદર્પન કરવા ભણી, દપપણ પજૂા તવર્ાલ,  Prabhu Darshan Karva Bhani, Darpan Puja 

Vishaal, 

આત્મ દપપણથી જુએ, દર્પન હોય િત્કાલ  Aatma Darpanthi Juve, Darshan Hoi Tatkaal, 

આ ભવ પરભવ, ભવો ભવ આપનુાં ર્રણ હોજો.  Aa Bhav Par Bhav, Bhavo Bhav Aapnu 

Sharan Hojo. 
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        િપથણ – Darpan                પખંો – Pankho 
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ત્ર્ાર પછી, િો િમર્ની અનકુૂળિા ર્હોર્ અને આવડતુ ંર્હોર્ િો 
ચૈત્ર્વિંન કરવુ ંિોઈએ અર્વા ત્રણ ખમાિમણ િઈ અને 
નીચેની સ્તતુિ બોલવી. ચૈત્ર્વિંન તવશે તવશેષમા ંજૈન 
પાઠશાળાના આગામી વગોમા ંશીખવાડવામા ંઆવશ ે

 Thereafter, if time permits, Chaityavandan should be 

performed (if known) or take three Khamasaman and 

recite the following stutis. Chaityavandan will be taught in 

detail in the forthcoming Jain Pathshala classes.  
   

૧૧. િેરાિારમારં્ી તવિાર્ લેિા ંપર્હલેા ંઅંતિમ સ્તતુિ 
બોલવી 

 12. Recitation of final stutis prior to leaving the 

Derasar 

૧. આવ્ર્ો શરણે તમુ્ર્હારા, જિનવર કરિો આશ પરુી અમારી,  1. Aavyo Sharane Tumhaara, Jinvar Karjo Aash 

Puri Amaari, 

નાવ્ર્ો ભવપાર મારો, તમુ તવણ િગમા,ં િાર લે કોણ મારી.  Naavyo Bhavpaar Maaro, Tum Vin Jagma, Saar 

Le Kon Maari. 

ગાર્ો જિનરાિ આજે, ર્હરખ અતધકર્ી, પરમ આનિંકારી,  Gaayo Jinraaj Aaje, Harakh Adhikakthi, Param 

Anandkaari, 

પાર્ો તમુ િશથનાિે ભવભર્ ભ્રમણા, નાર્ િવે અમારી.  Paayo Tum Darshanaase Bhavbhav Bramana, 

Naath Sarve Amaari. 

૨. ભવોભવ તમુ ચરણોની િેવા, હંુ િો માગં ુછં િેવાતધિેવા,  2. Bhavobhav Tum Charanoni Seva, Hu To 

Maangu Chun Devadhideva, 

િામુ ંજુઓને િેવક જાણી, એવી ઉિર્ રત્નની વાણી.  Saamu Juone Sevak Jaani, Aevi Uday Ratnani 

Vaani. 

એવી ભક્િ િનોની વાણી.  Aevi Bhakta Janoni Vaani. 
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૩. જિને ભસ્ક્િ જિને ભસ્ક્િ, જિને ભસ્ક્િ હિિને હિને,  3. Jine Bhaktir Jine Bhaktir, Jine Bhaktir Dine 

Dine, 

િિા મેસ્ત ુિિા મેસ્ત,ુ િિા મેસ્ત ુભવે ભવે.  Sada Mestu Sada Mestu, Sada Mestu Bhave 

Bhave 
   

૪. િવથ મગંલ માગંલ્ર્મ,્ િવથ કલ્ર્ાણ કારણમ,્  4. Sarva Mangal Mangaliyam, Sarva Kalyaan 

Kaaranam 

પ્રધાનમ ્િવથ ધમાથણા,ં જૈનમ ્િર્તિ શાિનમ.્  Pradhaanam Sarva Dharmaanam, jainam Jayati 

Saasanam 
   

૧૨. િમા માગંવી  13. Seeking Forgiveness  

એક ખમાસમાણ દેવુાં   Take one Khamasaman 

દર્પન-પજૂામાાં તવતધ કરિા જે અતવતધ થઈ હોય િો પ્રભ ુ
પાસે ક્ષમા માાંગવી. 

 Seek forgiveness from Prabhuji for any 

errors whilst performing the Darshan-Puja 

rituals. 

 
   

૧૩. હર્પ વ્યતિ કરવો  14. Expressing happiness 

એક ખમાસમાણ દેવુાં   Take one Khamasaman 

છેલ્લે પ્રભદુર્પન િથા પજૂનથી થયેલા હર્પને વ્યતિ 
કરવા હળવેથી ઘાંટ વગાડવો. 

 Lastly, express the pleasure felt whilst 

performing Prabhu Darshan and Puja by 

ringing the bell. 
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૧૪. દેરાસરમાાંથી બહાર આવિા   14. Leaving the Derasar  

પ્રભજુી સન્દ્મખુ દૃૃ્ ષ્ટટ રાખી પીઠ ન પડે િે રીિે મૌનપવૂપક 
જજનાલયની બહાર નીકળવુાં. બહાર પગ મકૂિી વખિે 
‘આવસ્સરહ, આવસ્સરહ, આવસ્સરહ’ બોલવુાં. 

 Leave the derasar silently with eyes focused 

on Prabhuji and ensuring that the back is 

not turned to Prabhuji. Whilst stepping out 

recite ‘Aavassahi, Aavassahi, Aavassahi’. 

 

ન્દ્હવણ જળ લેવુાં. આંખે, મસ્િકે, કાને અને કાંઠે લગાડવુાં.  Take the Nhavan water. Apply it to the eyes, 

fore-head, ears and the neck. 

ઓટલે બેસી આંખો બાંધ કરી ત્રણ નવકારનુાં સ્મરણ કરી 
હ્રદયમાાં ભક્તિભાવોને ક્સ્થર કરવા. 

 Sit on the bench outside, with eyes closed 

and recite the Navkar Mantra three times in 

the mind to stabilise the devotion of the 

prayers in your heart. 

નીચેની સ્તતુિ બોલી ર્કાય:  The following stuti can be recited: 

ચોકી બેઠા જજનરાજ િણી, બેઠો આિમ રામ,  Choki Betha Jinraj Tani, Bethho Aatam Ram, 

ચોયાપસી લાખ જીવ ફેરા ફયાપ, ટાળો જન્દ્મ મરણના ફેરા,  Chaurasi Laakh Jiv Fera Farya, Taalo Janma 

Maran Na Fera, 

પગ વાળ્યા પાપ ભાાંગ્યા, જાિાને જાત્રા વળિાને 
તવસામો. 

 Pag Vaarya Paap Bhaangya, Jaatane Jatra 

Vartaane Visaamo. 

હ ેદાદા જય થાઓ! જય થાઓ!  He Dada Jai Thao! Jai Thao! 

દર્પન-પજૂાનો આનાંદ માણીને પ્રભજુીને છોડીને ઘરે જવુાં પડે છે 
િેવો ભાવ રાખી ઊભા થવુાં. 
 

 Feeling happy after performing Darshan-Puja, 
stand up with devotional feelings in mind that I 
have to leave Prabhuji to go home. 
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મૌન એકાિશી તવશે િમિણ અને િેની મર્હત્ત્વિા 
Explanation of Maun Ekadashi and its significance 
  

 
 
 

https://www.google.co.uk/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Flookaside.fbsbx.com%2Flookaside%2Fcrawler%2Fmedia%2F%3Fmedia_id%3D733244433475342&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FJagoJainJagore%2Fposts%2Fmaun-agiyaras-ekadashi-%25E0%25AA%25A4%25E0%25AA%25BE%25E0%25AA%25B0%25E0%25AB%2580%25E0%25AA%2596-21-12-2015%25E0%25AA%25B8%25E0%25AB%258B%25E0%25AA%25AE%25E0%25AA%25B5%25E0%25AA%25BE%25E0%25AA%25B0%25E0%25AA%2582%25E0%25AA%25AE%25E0%25AA%25BE%25E0%25AA%2597%25E0%25AA%25B8%25E0%25AA%25B0-%25E0%25AA%25B8%25E0%25AB%2581%25E0%25AA%25A6-%25E0%25AA%2585%25E0%25AA%2597%25E0%25AA%25BF%25E0%25AA%25AF%25E0%25AA%25BE%25E0%25AA%25B0%25E0%25AA%25B8%25E0%25AA%25AE%25E0%25AB%258C%25E0%25AA%25A8-%25E0%25AA%258F%25E0%25AA%2595%25E0%25AA%25BE%25E0%25AA%25A6%25E0%25AA%25B6%25E0%25AB%2580-%25E0%25AA%25AA%25E0%25AA%25B0%25E0%25AB%258D%25E0%25AA%25B5-%25E0%25AA%2586%2F733244486808670%2F&tbnid=ThVdqo1oYhv9zM&vet=12ahUKEwig3J61ucntAhUSNBoKHUCBD08QMygYegUIARC9AQ..i&docid=uORq_fFCJNIGiM&w=480&h=177&itg=1&q=%E0%AA%AE%E0%AB%8C%E0%AA%A8%20%E0%AA%8F%E0%AA%95%E0%AA%BE%E0%AA%A6%E0%AA%B6%E0%AB%80%20&ved=2ahUKEwig3J61ucntAhUSNBoKHUCBD08QMygYegUIARC9AQ
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મૌન એકાદર્ી   Maun Ekadashi  

મૌન એકાદર્ી - ચાતમુાપસ પણૂપ થયા પછી માગસર 
સદુ અબગયારસને રદવસે મૌન એકાદર્ીનુાં પવપ આવે 
છે. આ રદવસે ત્રણ ચોવીર્ીના િીથકંરોના ૧૫૦ 

કલ્યાણકો થયાાં છે.  

 

મૌન એકાદર્ી જૈનો માટે ખબૂ જ મહત્ત્વનો પવપ છે. 
આ રદવસ એવો શ્રેટઠ છે કે, આ રદવસે મૌન રહીને 
કરેલ આરાધના, ઉપાસના અને િપશ્ચયાપનુાં ફળ ૧૫૦ 
ગણ ુમળે છે િથેી એક ઉપવાસ કરનારને ૧૫૦ 

ઉપવાસનુાં ફળ મળે છે. એમ માનવામાાં આવે છે કે 
મૌન એકાદર્ીના આરાધકને ૧૧ વર્પ અને ૧૧ 
મરહના સધુી સાંપણૂપ તવતધપવૂપક આરાધના કરવાથી 
આગામી ભવોમાાં મોક્ષ પ્રાપ્િ કરવાનો અતધકાર 
પ્રાપ્િ થાય છે.  અંગે્રજી કેલેન્દ્ડર પ્રમાણે, આ વર્ે 
મૌન એકાદર્ી શકુ્રવાર, ૨૫ રડસેમ્બરના છે.  

 Maun Ekadashi falls on the 11th day of the 

fortnight of the waxing moon in the month 

of Magshar (Magshar Sud 11). However, this 

day is particularly special because a total of 

150 Kalyanaks from Tirthankaras of the 

past, present, and future, all fall on this day 

of Maun Ekadashi. The  

 

Maun Ekadashi is a very important day for 

Jains. This day is so auspicious that any 

adoration, worship and penance performed 

in silence is multiplied by 150 times so even 

one fast achieves the fruits of 150 fasts.  It 

is believed that a worshipper, by performing 

all the rites and rituals of Maun Ekadashi for 

a period of 11 years and 11 months, can     

achieve salvation in an upcoming life  

 

According to the English Calendar, Maun 

Ekadashi this year falls on Friday, 25th 

December 2020.  
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િવાલોના િવાબ  
 

Answers to Questions 


