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શ્રી સરસ્વતી દેવી સ્તતુત   Shri Sarasvati Devi Stuti 

શ્રી શ્રતુદેવી સરસ્વતી ભર્વતી, હર્કો વર દેના,  Shri Shrutdevi Sarasvati Bhaghvati, Hamko Var 

Dena, 

જીવન કી બાાંસરુી ર્ેં દેવી, શ્રદ્ધા સ્વર ભર દેના,  Jivan Ki Bansuri Me Devi, Shraddha Svar Bhar Dena, 

સમ્યર્ જ્ઞાનકા દીપ જલાકર, ર્નકા તતર્ીર હટાના,  Samyag Gyan Ka Deep Jalaakar, Man Ka Timir 

Hataana, 

ના ભલેૂના ભટકે ર્ાતા, ઐસી રાહ બતાના.   Na Bhulena Na Bhatke Mata, Aiisi Raah Bataana. 

   

શ્રી સરસ્વતી દેવી ર્ાંત્ર   Shri Sarasvati Devi Mantra 

ૐ ઐમ ્નર્:    Om Aiim Namah! 
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 સ્તતુત  Stuti 

 દશમનાં દેવદેવસ્ય, દશમનાં પાપ નાશનમ,્   Darshanam Dev Devasya, Darshanam Paap Naashanam, 

 દશમનાં સ્વર્મ સોપાનાં, દશમનાં ર્ોક્ષ સાધનમ.્  Darshanam Svarg Sopaanam, Darshanam Moksha Saadhanam. 

    

 દયાતસિંધ ુદયાતસિંધ,ુ દયા કરજે દયા કરજે,  Daya Sindhu Daya Sindhu, Daya Karje Daya Karje, 

 ર્ને આ જ ાંજીરોર્ાાંથી, હવે જલદી છૂટો કરજે.  Mane Aa Zanziromaathi, Have Jaldi Chhuto Karje. 

 નથી આ તાપ સહવેાતો, ભભકૂી કર્મની જ્વાળા,  Nathi Aa Taap Sahevaato, Bhabhuki Karmani Jvaala, 

 વરસાવી પે્રર્ની ધારા, હ્રદયની આર્ બઝુવજે.  Varsaavi Premni Dhaara, Hradhayani Aag Bujaavje. 

    

 દાદા તારી મખુ મદુ્રાને, અતર્ય નજરે તનહાળી રહ્યો,  Dada Taari Mukh Mudraane, Amiya Najare Nihaali Rahyo, 

 તારા નયનોર્ાાંથી ઝરત ુાં, દદવ્ય તેજ હુાં ઝીલી રહ્યો.  Taara Nayanomaathi Zhartu, Divya Tej Hun Zhili Rahyo. 

 ક્ષણભર આ સાંસારની ર્ાયા, તારી ભક્તતર્ાાં ભલૂી 
ર્યો, 

 Skshanbhar Aa Sansaar Ni Maaya, Taari Bhakti Ma Bhuli Gayo, 

 તજુ મતૂતિર્ાાં ર્સ્ત બનીને, આત્મર્ક આનાંદ ર્ાણી 
રહ્યો. 

 Tuj Murtima Mast Banine, Aatmik Anand Maani Rahyo. 
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 ચૈમયવાંદન તવતધ  Chaityavandan 
  સતૂ્ર રહસ્ય 

 
સતૂ્ર રહસ્ય 

૧ શ્રી પાંચાાંર્ 
પ્રણણપાત સતૂ્ર 

ઇચ્છાતર્ ખર્ાસર્ણો – ગરુુ 
ભર્વાંતોને થોભવાંદન 

1 Shri 

Panchaang 

Pranipaat 

Sutra 

Ichchaami Khamasamano –  Thobh 

Vandan to Guru Bhagwants  

૨ શ્રી 
ઇદરયાવદહયાં 
સતૂ્ર 

જીવતવરાધના જાણતા અજાણતા 
થઈ હોય તેની ક્ષર્ાપના 
  

2 Shri 

Iriyavahiyam 

Sutra 

Repentance/forgiveness  for 

knowingly or unknowingly causing 

injury to living beings 

૩ શ્રી તસ્સ 
ઉત્તરી સતૂ્ર 

પાપોની તવશેષ આલોચના અને 
ક્ષર્ાપના - આમર્ાનુાં તવશેષ શોધન 
- આમર્શદુ્ધદ્ધ 

3 Shri Tassa 

Uttari Sutra 

Contemplation of and forgiveness 

for sins/wrong doings – purification 

/ upliftment of the soul 

૪ શ્રી અન્નમથ 

સતૂ્ર 
કાઉસ્સગ્ર્ના સોળ આર્ારો (છૂટો) 
ની ર્ણના  

4 Shri  
Annattha 

Sutra 

Description of the sixteen 

exemptions (permissible 

movements) of Kaussagga  

૫ શ્રી લોર્સ્સ 

સતૂ્ર 
૨૪ તીથંકરોનાાં નાર્ અને ર્દહર્ા 
સાથે સ્તવના  

5 Shri Logassa 

Sutra 

Praising and appreciating the 

attributes of the 24 Tirthankaras 

with their names 

૬ શ્રી જ ાંદકિંણચ 
સતૂ્ર 

ત્રણે લોકર્ાાં રહલેાાં નાર્રૂપ તીથો 
અને ત્જનપ્રતતર્ાઓને વાંદન  

6 Shri Jankinchi 
Sutra 

Salutations to all named pilgrimage 

sites and Jina idols in the three 

worlds  
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૭ શ્રી નમતુ્થણુ ં
સતૂ્ર 

અદરહાંત ભર્વાનનાાં જુદાાં જુદાાં 
પાાંત્રીસ તવશેષણો દ્રારા સ્તતુત  

7 Shri 

Namutthunam 
Sutra 

Praising of the thirty-five 

attributes of Arihantas 

૮ શ્રી જાવાંતત 
ચેઈઆઈં સતૂ્ર 

ત્રણ લોકર્ાાં ણબરાજેલી ત્જન 
પ્રતતર્ાઓને/ચૈમયોને વાંદન 

8 Shri Jaavanti 

Cheiaim Sutra 

Obeisance to the images or idols 

of Jinas that exist in the three 

worlds 

૯ શ્રી જાવાંત કે 
તવ સાહ ૂસતૂ્ર 

ત્રણે લોકના સાધ-ુ
સાધ્વીજીઓને વાંદન  

9 Shri Javant Kevi 

Saahu Sutra  
Obeisance to all the Sadhus-

Saadhvis in the three worlds 

૧૦ શ્રી નર્ોહમત 
સતૂ્ર  

પાંચ પરે્ષ્ઠઠને નર્સ્કાર. આ સતૂ્ર 
ભાઈઓને બોલવાનો અતધકાર છે. 
બહનેોએ નવકાર બોલવુાં  

10 Shri Namorhat 
Sutra 

Respect to the five supreme 

beings 

૧૧ શ્રી 
ઉવસગ્ર્હરાં 
સ્તોત્ર 

શ્રી પાર્શ્મનાથ ભર્વાનની સ્તતૂત – 
ઉપસર્ો અને તવઘ્નો ટાળવાની 
ર્ાાંર્ણી 

11 Shri 
Uvassaggaharam 
Stotra 

Stavana of Shri Parshvanath 

Prabhu – request to be free from 

sorrows and difficulties  

૧૨ શ્રી 
જયવીયરાય 
સતૂ્ર 

પરર્ામર્ાની સ્તવના સાથે તેર 
પ્રકારની પ્રાથમના 

12 Shri 

Jayviyaraay 

Sutra  

Stavna of Parmatma with 

recitation of thirteen prayers  

૧૩ શ્રી અદરહાંત 
ચેઈયાણાં સતૂ્ર 

અદરહાંત ભર્વાનને વાંદનાદદ 
અથે કાઉસ્સગ્ર્ર્ાાં રહવે ુાં 

13 Shri Arihant 

Cheiaim Sutra  

Undertaking to remain in       

Kaussagga for the sake of     

obeisance, worship and reverence 
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 ચૈમયવાંદન તવતધ  Chaityavandan Vidhi 

 ચૈત્યવદંનનો અર્થ - ચૈત્યવદંનમ  ંપ્રભનુ  ગણુોની 
વદંન  કરવ મ  ંઆવે છે. ચૈત્યવદંન એ ભ વપજૂા છે 
અને આપણ  શભુ ભ વોની વદૃ્ધિ ર્ત  ંપરમ ત્મ  સ ર્ેનો 
સબંધં જોડ ય છે અને આપણી દરેક આધધવ્ય ધધ ઉપ ધધ 
દૂર ર્ ય છે. 

 In Chaityavandan we praise the Parmatma. 

Chaityavandan is a Bhaav Puja and by attaching 

ourselves to Parmatma, we can achieve a higher 

sense of love and affection for Him, and all our 

worries and fears are alleviated. 

 

 ત્રીજી તનસીદહ  Third Nisiihi 

 દેરાસરર્ાાં ચૈમયવાંદનની શરૂઆત પહલેાાં ત્રીજી તનસીદહ 
બોલવી.  
 
 

 Recite the third Nisiihi prior to commencing the 
Chaityavandan in the Derasar.  
 

 ત્રીજો પ્રણાર્ 
 

 Third Pranam 

 સૌ પ્રથર્ ત્રણ વાર જર્ીનને પ ૂાંજી (પ્રર્ાર્જના તત્રક) પ્રણાર્ 
તત્રકનો છેલ્લો પાંચાાંર્ પ્રણણપાત પ્રણાર્ કરવો (ખર્ાસર્ણ 
દેવુાં). મયાર બાદ ચૈમયવાંદન કરવુાં. 
 

 First, clean the ground thrice (Pramaarjna Trik), 

and perform Panchaang Pranipaat Pranam, the third 

pranam of the Pranam Trik (Khamasaman Sutra) 

and then commence the Chaityavandan. 
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 ખર્ાસર્ણ સતૂ્ર - (પાંચાાંર્ પ્રણણપાત)  
 

 Khamasaman Sutra – (Panchaang Pranipaat) 

 ૧ એક ખર્ાસર્ણ દેવુાં.  
ઇચ્છાતર્ ખર્ાસર્ણો! વાંદદઉં જાવણણજ્જજાએ તનસીદહઆએ 
ર્મથએણ વાંદાતર્ 
 

1 Offer one Khamasaman  

Ichchhami khama-samano! Vandium Javanijjae 

Nisihiae, Matthaen Vandaami 

 

 ચૈમયવાંદન પહલેાાં ભાવશદુ્ધદ્ધ ર્ાટે લારે્લા દોષોને ર્ાફી આપવા 
ઇદરયાવહીની તવતધ કરવી. તે તવતધર્ાાં ઇદરયાવહીયાં સતૂ્ર, તસ્સ 
ઉત્તરી સતૂ્ર, અન્નમથ તથા લોગ્ર્સ સતૂ્ર અથવા ચાર નવકારનો 
કાયોમસર્મ ઊભા રહીને કરવાનો હોય છે. 

 Before Chaityavandan, to cleanse the mind and to 

ask for forgiveness for our sins, perform the 

Iriyavahiyam vidhi. In this vidhi, Irvahiyam Sutra, 

Tassa Uttari Sutra, Annatha Sutra are recited and 

then Kayotsarg of Logassa or four Navkar is 

performed in standing posture. 
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૨ શ્રી ઇદરયાવદહયાં સતૂ્ર   2 Shri Iriyavahiyam Sutra 

 ઇચ્છાકારેણ સાંદદસહ ભર્વન! ઇદરયાવદહયાં  Ichchhakaarena Sandisaha Bhagavan! Iriyaavahiyam   

 પદિક્કર્ાતર્? ઇચ્છાં, ઇચ્છાતર્ પદિક્કતર્ઉં                  (૧)  Padikkamaami? Ichchham, Ichchhaami Padikkamium (1)                            

 ઇદરયાવદહયાએ તવરાહણાએ                              (૨)  Iriyavahiyaae, Viraahanaae                             (2) 

 ર્ર્ણાર્ર્ણે                                             (૩)  Gamanagamane                                           
(૩)  પાણ-ક્કર્ણે, બીઅ-ક્કર્ણે, હદરય-ક્કર્ણે  Paana-kkamane, Biya-kkamane, Hariya-kkamane  

 ઓસા-ઉતત્તિંર્, પણર્-દર્-ર્ટ્ટી-ર્ક્કિા  Osa Uutting, Panagadaga-matti-makkada 

 સાંતાણા સાંકર્ણે                                          (૪)  Santaana Sankamane                                        
(4)  જે રે્ જીવા તવરાદહયા                                     (૫)  Je Me Jiva Viraahiya                                         (5)                                                   

(5)  એણર્િંદદયા, બેઈંદદયા, તેઈંદદયા, ચઉદરિંદદયા, પાંણચિંદદયા    (૬)                      Egindiya, Beindiya, Teindiya, Chaurindiya 

Panchindiya                                                     (6)               

                                                                                                 અણભહયા, વતત્તયા, લેતસયા, સાંઘાઈઆ, સાંઘટ્ટટ્ટયા  Abhihaya, Vattiya, Lesiya, Sanghaaiya, 

Sanghaattiya 

 પદરયાતવયા, દકલાતર્યા, ઉદ્દતવયા, ઠાણાઓ ઠાણાં સાંકાતર્યા  Pariyaaviya, Kilaamiya, Uddaviya, Thaanao 

Thaanam, Sankaamiya 

 જીતવયાઓ વવરોતવયા,  Jiviyaao Vavaroviya  
 તસ્સ તર્ચ્છાતર્ દુક્કિાં                                    (૭)  Tassa Michchhaami Dukkadam                          (7) 

 ભાવાથમ: આ સતૂ્રર્ાાં અમયાર સધુી કરેલાાં પાપો અને ત્જવ 
દહિંસાની ર્ાફી ર્ાાંર્વાર્ાાં આવે છે. 

 Significance: Asking for forgiveness for causing 

injury to all living beings while moving around. 

૩ શ્રી તસ્સ ઉત્તરી સતૂ્ર   3 2. Shri Tassa Uttari Sutra 

 તસ્સ ઉત્તરી કરણેણાં  Tassa Uttarikaranenam 

 પાયચ્ચ્છત્તકરણેણાં, તવસોદહકરણેણાં  Paayachchhittakaranenam, Visohikaranenam 

 તવસલ્લીકરણેણાં  Visallikaranenam 
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 પાવાણાં કમ્ર્ાણાં, તનગ્ઘાયણઠ્ઠાએ  Paavanam Kammaanam, Niggdhaayanathaaye 

 ઠાતર્ કાઉસ્સગ્ર્ાં                                     (૧)  Thaami Kaussaggam                                    (1) 

 ભાવાથમ: શ્રી તસ્સ ઉત્તરી સતૂ્ર બોલવાથી પાપોની તવષેશ શદુ્ધદ્ધ 
થાય છે.  

 Significance: Further sins are destroyed by reciting 

Shri Tassa Uttari Sutra.  

૪ શ્રી અન્નમથ ઊસતસએણાં સતૂ્ર 4  Shri Annattha Oosasienam Sutra 

 અન્નમથ ઊસતસએણાં, નીસતસએણાં, ખાતસએણાં  Annattha Oosasienam, Nisasienam, Khaasienam, 

 છીએણાં, જ ાંભાઈએણાં, ઉડ્ડુએણાં, વાય-તનસગ્રે્ણાં  Chhienam, Jambhaaienam, Udduenam 

Vaayanisaggenam  ભર્લીએ, તપત્તમચુ્છાએ                                   (૧)  Bhamalie, Pittamuchchhaae                                    (1)                            

 સહુુરે્દહિં અંર્સાંચાલેદહિં  Suhumehim Angasanchaalehim 

 સહુુરે્દહિં ખેલસાંચાલેદહિં  Suhumehim Khelsanchaalehim 

 સહુુરે્દહિં દદટ્ટિસાંચાલેદહિં,                                    (૨)  Suhumehim Ditthisanchaalehim                             (2)                           

 એવર્ાઈએદહિં આર્ારેદહિં, અભગ્ર્ો અતવરાદહઓ  Evamaaiehim Aagaarehim, Abhaggo Aviraahio 

 હુજ્જજ ર્ેં કાઉસ્સગ્ર્ો                                       (૩)  Hujja Me Kaussaggo                                         (3)                                      

 જાવ અદરહાંતાણાં ભર્વાંતાણાં  Jav Arihantaanam Bhagvantaanam 

 નમકુ્કારેણાં, ન પારેતર્                                     (૪)  Namukkaarenam, Na Paaremi                            (4)                            

 તાવ કાયાં, ઠાણેણાં, ર્ોણેણાં  Taav Kaayam, Thaanenam, Monenam 

 ઝાણેણાં, અપ્પાણાં વોતસરાતર્                               (૫)  Jhaanenam, Appaanam Vosiraami                      (5) 
 

 ભાવાથમ: આ સતૂ્રર્ાાં કાઉસ્સર્ના સોળ આર્ારોનુાં વણમન તથા 
કેર્ ઊભા રહવે ુાં તે બતાવેલ છે.  

 Significance: This Sutra describes the sixteen 

exceptions (Agars) of Kaussagga as well specifies 

the standing postures. 

 પછી એક લોર્સ્સ (ચાંદેસ ુતનમ્ર્લયરા સધુી) અથવા ન 
આવિે તો ચાર નવકારનો કાઉસ્સગ્ર્ કરવો.  

 Then perform Kaussagga by reciting Logassa (up to 

Chandesu Nimalaraya) or four Navkar Mantra. 
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૫ શ્રી લોર્સ્સ સતૂ્ર  5 Shri Logassa Sutra 

 લોર્સ્સ ઉજ્જજોઅર્રે  Logassa Ujjoagare, 

 ધમ્ર્ તતમથ યરે ત્જણે  Dhamma-tittha-yare Jine, 

 અદરહાંતે દકત્તઈસ્સાં  Arihante Kittaissam, 

 ચઉવીસાં તપ કેવલી                                      (૧)  Chauvisampi Kevali                                        (1)                
(1)  ઉસભ ર્ત્જઅં ચ વાંદે  Usabha-Majiam Cha Vande, 

 સાંભવ ર્ણભણાંદણાં ચ સરુ્ઈં ચ  Sambhava Mabhinandanam Cha Sumaim Cha, 

 પઉર્પ્પહાં સપુાસાં  Paumappaham Supaasam, 

 ત્જણાં ચ ચાંદ-પ્પહાં વાંદે                                   (૨)  Jinam Cha Chanda-ppaham Vande                    (2)             
(2)  સતુવદહિં ચ પપુ્ફદાંતાં  Suvihim Cha Puphadantam 

 તસયલ તસજ્જજ ાંસ વાસપુજુ્જજ ાં ચ  Siala Sijjansa Vasupujjam Cha 

 તવર્લ-ર્ણાંતાં ચ ત્જણાં  Vimala-manantam Cha Jinam, 

 ધમ્ર્ાં સાંતતિં ચ વાંદાતર્                                    (૩)  Dhammam Santim Cha Vandaami                      (3)         

(3)  કુાંથ ુાં અરાં ચ ર્ચ્લ્લિં  Kunthum Aram Cha Mallim 

 વાંદે મણુણસવુ્વયાં નતર્ત્જણાં ચ  Vande Muni-suvvayam Nami-Jinam Cha 

 વાંદાતર્ દરિ-નેતર્િં  Vandaami Ritthanemim 

 પાસાં તહ વદ્ધર્ાણાં ચ                                    (૪)  Paasam Taha Vaddhamanam Cha                      (4)            

(4)  એવાંર્ ર્એ અણભથઆુ,   Evam Mae Abhithua 

 તવહુયરયર્લા  Vihuya-raya-mala 

 પહીણ-જર-ર્રણા  Pahina-jara-marana 

 ચઉ-વીસાં તપ ત્જણ-વરા  Chau-visam Pi Jinavara 

 તતમથયરા રે્ પસીયાંત ુ                                  (૫)  Titthayara Me Pasiyantu                                    (5)                 

(5)                                                                                                            દકતત્તય વાંદદય ર્દહયા  Kittiya Vandiya Mahiya 
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 જે એ લોર્સ્સ ઉત્તર્ા તસદ્ધા  Je Ee Logassa Uttama Siddha 

 આરુગ્ર્ બોદહલાભાં  Aarugga Bohilabham 

 સર્ાદહ વરમતુ્તર્ાં દદિંત ુ                                  (૬)  Samaahi Varamuttamam Dintu                          (6)             

(6)  ચાંદેસ ુતનમ્ર્લયરા  Chandesu Nimmalayara 

 આઈચ્ચેસ ુઅદહયાં પયાસયરા  Aichchesu Ahiyam Payaasayara 

 સાર્રવર ર્ાંભીરા  Saagarvar Gambhira 

 તસદ્ધા તસદ્ધદ્ધિં ર્ર્ દદસાંત ુ                                 (૭)  Siddha Siddhim Mam Disantu                             (7)        

(7)  ભાવાથમ: આ સતૂ્રર્ાાં ચોવીસ તીથંકરોની નાર્પવૂમક સ્તતુત 
કરવાર્ાાં આવે છે. 

 Significance: This Sutra is meant to offer obeisance 

top all the 24 Tirthankaras and adore their 

attributes.  

 કાઉસ્સગ્ર્ પારીને ‘નર્ો અદરહાંતાણાં’ કહીને પ્રર્ટ લોર્સ્સ 
બોલવો. 

 Then recite ‘Namo Arihantanam’ and recite Pragat 

Logassa (complete Logassa). 

    
૬ ત્રણ ખર્ાસર્ણ દેવાાં. 6 Offer three Khamasaman 

 ઇચ્છાતર્ ખર્ાસર્ણો! વાંદદઉં જાવણણજ્જજાએ તનસીદહઆએ              
ર્મથએણ વાંદાતર્ 

 Ichchhami khama-samano!  

Vandium Javanijjae Nisihiae 

Matthaen Vandaami 

  ખર્ાસર્ણ આપ્યા બાદ વીરાસને એટલે જર્ણો ઢીંચણ નીચે 
રાખી, િાબો ઢીંચણ ઊંભો રાખી બેસવુાં. હાથની મદુ્રા યોર્મદુ્રા 
રાખવી અને આદેશ ર્ાાંર્વો. 

 After offering three Khamasamanas, sit in Viraasan – the left 
knee up and the right knee down. Both hands folded in 

Yogmudra, seek permission to perform Chaityavandan.  

 

 ઇચ્છાકારેણ સાંદદસહ ભર્વન!્ ચૈમયવાંદન કરુાં? ‘ઇચ્છાં’  ‘Ichchhakarana Sandisaha Bhagwan! Chaityavandan 
Karun?’ 

 ચૈત્યવદંન કરવ ની આજ્ઞ  મ ગંી, આદ્યસ્તધુત-સકલ 
કુશલવલ્લી બોલી ચૈત્યવદંન શરૂ કરવુ.ં 

 After seeking permission to perform Chaityavandan,  
recite the Adhyastuti - Sakal Kushalavalli and 
commence the Chaityavandan. 
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૭ આદ્યસ્તતુત - સકલ કુશલવલ્લી 7 Aadhyastuti - Sakal Kushalavalli 

 સકલ કુશલવલ્લી, પઠુકરાવતમરે્ઘો,  Sakal Kushalavalli, Pushkaraavartamegho, 

 દુદરતતતતર્રભાન,ુ કલ્પવકૃ્ષોપર્ાન:  Durittimirbhaanu, Kalpavrukshopamaanah, 

 ભવજલતનતધ પોત: સવમ સાંપતત હતે:ુ  Bhavajalanidhi Potah, Sarva Sampattihetuhu, 

 સ ભવત ુસતતાં વ: શે્રયસે શાાંતતનાથ:   Sa Bhavatu Satatam Vah, Shreyase Shantinathaha, 

 શે્રયસે પાર્શ્મનાથ:  Shreyase Parshvsnathaha. 

 ભાવાથમ: આ સતૂ્ર દ્વારા શ્રી શાાંતતનાથ ભર્વાનને તથા 
પાર્શ્મનાથ ભર્વાનને સખુ પ્રાચ્પ્ત ર્ાટે, ર્નની અજ્ઞાનતા દૂર 
કરવા અને ર્નોકાર્ના પરૂી કરવા અને સાંસારરૂપી સમદુ્રર્ાાંથી 
બહાર લાવીને આમર્ાને પરર્પદની પ્રાચ્પ્ત ર્ાટે પ્રાથમના 
કરવાર્ાાં આવે છે. 

 Significance: We pray to Parmatma Shri Shantinath 

Bhagwan and Shri Parshwanath Bhagwan to bestow 
upon happinness, remove darkness of the mind and 
fulfil all our wishes and take us out of this worldly 
ocean and lift towards the salvation of our soul. 

 ત્ય રબ દ નીચેનુ ંચૈત્યવદંન કહવે ુ.ં અર્વ  બીજા કોઈ પણ 
ભગવ નનુ ંચૈત્યવદંન કહી શક ય. 

 Then recite the following Chaityavandan, or any a 

Chaityavandan of any other Bhagwan. 

૮ શ્રી ર્હાવીર સ્વાર્ીનુાં ચૈમયવાંદન 8 Shri Mahavir Swami Chaityavandan 

 તસદ્ધારથ સતુ વાંદીએ, ત્રીશલાનો જાયો,  Siddharath Sut Vandiye, Trishla no Jaayo, 

 ક્ષતત્રયકુાંિર્ાાં અવતયો, સરુ નરપતત ર્ાયો.  Kshatriyakund Maa Avtariyo, Sur Narpati Gaayo. 

 મરૃ્પતત લાંછન પાઉલે, સાત હાથની કાય,  Mrugpati Lanchan Paau Le, Saat Haath Ni Kaay, 

 બહોંતેર વરસનુાં આયખુાં, વીર ત્જનેર્શ્ર રાય.  Bahonter Varsh Nu Aaykhu, Vir Jineshwar Raai. 

 ણખર્ાતવજય ત્જનરાજના એ, ઉત્તર્ ગણુ અવદાત,  Khimaavijay Jinraayna Ae, Uttam Gun Avadaat, 

 સાત બોલથી વણમવ્યા, પદ્મતવજય તવખ્યાત.  Saat Bol Thi Varanviya, Padmavijay Vikhyaat. 

 મયાર પછી યોર્ મદુ્રાર્ાાં ‘શ્રી જ ાંદકિંણચ’, ‘શ્રી નર્મથણુાં’, ‘શ્રી 
જાવાંતત ચેઈઆઈં’ સતૂ્રો કહી અને એક ખર્ાસર્ણ દેવુાં. 

 Then in Yogmudra, recite Shri Jankinchi, Shri 
Namutthunam, shri Javanti Cheiaim Sutras and then 

offer one Khamasana. 
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૯ શ્રી જ ાંદકિંણચ સતૂ્ર 9 Shri Jankinchi Sutra 

 જ ાં દકિંણચ નાર્ તતમથાં, સગ્રે્ પાયાણલ ર્ાણસેુ લોએ,  Jan Kinchi Naam Tittham, Sagge Payaali Manuse 

Loe, 

 જાઈં ત્જણ ણબમ્બાઈં, તાઈં સવ્વાઈં વાંદાતર્  Jaaim Jin Bimbaim, Taiim Savvaim Vandaami 

 ભાવાથમ: ત્રણ લોક (સ્વર્મર્ાાં, નરકર્ાાં, ર્નઠુયલોક)ના તીથો 
તેર્જ પ્રભ ુપ્રતતર્ાઓને વાંદન કરવાનુાં આ સતૂ્ર છે. 

 Significance: To pay respect to all the places of 
pilgrimage and the idols of Jinas in the three Worlds 
(heavenly world, lower world and world of human 
habitation). 

  

શ્રી નમતુ્થણુ ંસતૂ્ર – શ્રી સક્રસ્તવ સતૂ્ર Shri Namutthunam Sutra – Shri Sakrastav Sutra 
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૧૦ શ્રી નમમુથણુાં સતૂ્ર – શ્રી સક્રસ્તવ સતૂ્ર  10 Shri Namutthunam Sutra – Shri Sakrastav Sutra 

 નમમુથણુાં અદરહાંતાણાં ભર્વાંતાણાં,                           (૧)  Namutthunam Arihantaanam Bhagavantaanam   (1)        
(1)  આઈર્રાણાં, તતમથયરાણાં, સયાં-સાંબદુ્ધાણાં.                    (૨)  Aigaraanam Titthayaraanam, Sayam-

sambuddhaanam.                                              (2)                                                   
(2)  પદુરસતુ્તર્ાણાં, પદુરસ સીહાણાં, પદુરસ વરપુાંિરીયાણાં,      

પદુરસ-વરર્ાંધહમથીણાં.                                      (૩)                                 
 Purisuttamaanam, Purisasihaanam, Purisa-vara-

pundariaanam, Purisa-vargandhahatthinam.       (3)                                       

 લોગતુ્તર્ાણાં, લોર્નાહાણાં, લોર્દહયાણાં લોર્પઈવાણાં, 
લોર્પજ્જજોઅર્રાણાં.                                       (૪)                              

 Loguttamaanam, Loganahaanam, Logahiaanam 

Logapaivaanam, Logapajjoagaraanam                (4 )                                                                                      

 અભય દયાણાં, ચતખદુયાણાં, ર્ગ્ર્દયાણાં, સરણદયાણાં, 
બોદહદયાણાં.                                               (૫)                       

 Abhaydayaanam Chakkhudayaanam, 

Maggadayanam, Sarandayaanam, Bohidayaanam. 

                                                                      (5) 

 ધમ્ર્દયાણાં, ધમ્ર્દેસયાણાં, ધમ્ર્નાયર્ાણાં, ધમ્ર્સારહીણાં, 
ધમ્ર્વર ચાઉરાંત ચક્કવટ્ટીણાં,                              (૬)        

 Dhammadayaanam Dhammadesayaanam, 

Dhammanaayagaanam, Dhammasaarahinam, 

Dhammavar Chaurantachakkavattinam,             (6)                                    
 અપ્પદિહય-વર-નાણ-દાંસણધરાણાં, તવઅટ્ટછઉર્ાણાં,         (૭)    Appadihaya-varanaana-dansandharaanam,                   

Viyattachhaumaanam                                       (7)                                          
(7) ત્જણાણાં, જાવયાણાં, તતન્નાણાં, તારયાણાં, 

બદુ્ધાણાં બોહયાણાં, મતુ્તાણાં ર્ોઅર્ાણાં.                       (૮)             
 Jinaanam, Javayaanam, Tinnaanam Taaryanam, 

Buddhaanam Bohayaanam, Muttaanam Moagaanam. 

                                                                      (8)                 
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 સવ્વન્નણૂાં, સવ્વદદરસીણાં, 
તસવ-ર્યલ-ર્રુઅ-ર્ણાંત-ર્કખય-ર્વ્વાબાહ- 
ર્પણુરાતવતત્ત, તસદ્ધદ્ધર્ઈ-નારે્ધેયાં ઠાણાં સાંપત્તાણાં, 
નર્ો ત્જણાણાં, ત્જઅ ભયાણાં.                               (૯)   

 Savvannunam, Savvadarisinam, 

Siva-mayala-marua-mananta-makkhaya- 

mavvabaha-Mapunaraaviti, Siddhigai-namadheyam 

Thaanam Sampattanam, Namo Jinaanam, 

Jiabhayaanam.                                                (9)                              

 જે અ અઈયા તસદ્ધા, જે અ ભતવસ્સાંતતણાર્એકાલે, 
સાંપઈ અ વટ્ટર્ાણા, સવ્વે તતતવહણે વાંદાતર્.              (૧૦)      

 Je A Aiya Siddha, Je A Bhavissantinaagae Kaale, 

Sampai A Vattamaana, Savve Tivihen Vandaami.  

                                                                      (10)       
                                                                        ભાવાથમ: આ સતૂ્રર્ાાં અદરહાંત પરર્ામર્ાની (૩૩) તવશેષણોની 

સ્તવના કરવાર્ાાં આવી છે. 
 

 Significance: In this sutra the 33 virtues of Arihant 

Parmaatma are praised. 
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શ્રી નમમુથણુાં સતૂ્ર (અથમ સદહત) 
 

 Shri Namutthunam Sutra (with meaning) 

૧નમમુથણુાં, ૨અદરહાંતાણાં, 
૩ભર્વાંતાણાં.          (૧)                                                     

૧નર્સ્કાર હો ૨અદરહાંતો ને 
૩ભર્વાંતોને                   (૧)                                                   

 

1Namutthunam, 
2Arihantaanam, 
3Bhagavantaanam.            

1be obeisance 2to Arihantas 
3Bhagavantas/graceful Lords 
                                          (1)                

૧આઈર્રાણાં, 
૨તતમથયરાણાં, ૩સયાં-
સાંબદુ્ધાણાં.     
                      
                     (૨)                                 

૧દ્વાદશાાંર્ીની આદદ કરનાર ને, 
૨ધર્મતીથમના પ્રવતામવરનારને, 
૩પોતાની રે્ળે બોધ પારે્લાઓને  
                          
                                (૨)                                  

 

1Aigaraanam, 
2Titthayaraanam, 
3Sayam-
sambuddhaanam. 
 
 
                               (2)         

1the beginners/originators of 
right spiritual knowledge 
2Tirthankaras/establishers of 
the four fold Jain Sangh 
3attainers of enlightenment on 
His own, without the physical 
presence of a spiritual Guru   (2)         

૧પદુરસતુ્તર્ાણાં, ૨પદુરસ 
સીહાણાં, ૩પદુરસ ૪વર 
૫પુાંિરીયાણાં, ૬પદુરસ-૭વર 
૮ર્ાંધહમથીણાં.               
 
                      (૩)                                 

૧પરુુષોર્ાાં ઉત્તર્ોને, ૨પરુુષોર્ાાં તસિંહ 
સર્ાનને ૩પરુુષોર્ાાં ૪પ્રધાન/ઉત્તર્ 
પ્રકારના ૫પુાંિદરક કર્ળ સર્ાનને 
૬પરુુષોર્ાાં-૭પ્રધાન/ઉત્તર્ પ્રકારના 
૮ર્ાંધહસ્તી સર્ાનને    
                               (૩)                                 

 

1Purisuttamaanam, 
2Purisasihaanam, 
3Purisa-4vara-
5pundariaanam, 6Purisa-

7var 8gandhahatthinam.   

   
 
                               (3)         

1best human being (best among 
men) 2most fearless like lion  
3among men/humans-4the best-
5like a Pundarik white lotus 

6among men/humans-7the best 
8like fragrance spreading 

elephants                  
                                          (3)          

૧લોગતુ્તર્ાણાં, 
૨લોર્નાહાણાં, 
૩લોર્દહયાણાં, 
૪લોર્પઈવાણાં, 
૫લોર્પજ્જજોઅર્રાણાં. (૪) 

૧લોકર્ાાં ઉત્તર્ને ૨લોકના નાથોને, 
૩લોકોના દહત કરનારાઓને 
૪લોકોર્ાાં પ્રકાશ કરનારાઓને 
૫લોકોના ઉદ્યોત કરનારાઓને   
                                (૪) 

 

1Loguttamaanam, 
2Loganaahanam, 

3Logahianam, 
4Logapaivaanam, 
5Logapajjoagaraanam. 

 
                                   (4)         

1most respected in the entire 
universe 2supreme entities in 

the universe 3benefactors of the 
universe 4like a lamp of 
knowledge of the universe 
5spiritual illuminators and 

enlighteners of the universe  (4)         
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૧અભય દયાણાં, 
૨ચતખદુયાણાં, 
૩ર્ગ્ર્દયાણાં, 
૪સરણદયાણાં, 
૫બોદહદયાણાં.         
                     (૫)                       

૧અભયદાન આપનારાઓ ૨ચક્ષ ુ
(તમમવ)આપનારાઓ ૩ર્ોક્ષ ર્ાર્મ 
બતાવનારાઓ ૪શરણ 
આપનારાઓ ૫બોધીબીજ/સર્દકત 
આપનારાઓ                   
                                (૫)                       

 

1Abhayadaayanam, 

2Chakkhudayaanam, 
3Maggadayaanam, 
4Saranadayaanam, 
5Bohidayaanam. 
 
 
 

 
                                   (5)         

1bestowers of fearlessness 

2bestowers of right 
faith/understanding of the 
nature of the soul 3bestowers of 
the right path leading to 
salvation 4bestowers of 
protection/refuge to all living 
beings  

5bestowers of seed of right faith 
                                                  (5)         

૧ધમ્ર્દયાણાં, 
૨ધમ્ર્દેસયાણાં, 
૩ધમ્ર્નાયર્ાણાં, 
૪ધમ્ર્સારહીણાં, ૫ધમ્ર્ 
૬વર ૭ચાઉરાંત 
૮ચક્કવટ્ટીણાં.        
                     (૬)        

૧ધર્મ આપનારાઓને ૨ધર્મનો 
ઉપદેશ કરનારાઓને ૩ધર્મના 
નાયક/નેતાને ૪ધર્મના સારથીને, 
૫ધર્મરૂપી ૬ઉત્તર્ ૭ચાર ર્તતનો 
અંત કરનાર ૮ચારેય દીશા 
જીતનાર ર્હાન ચક્રવતીઓને    
                               (૬)        

 

1Dhammadayaanam, 
2Dhammadesayaanam,  
3Dhammanaayagaanam, 
4Dhammasaarahinam, 
5Dhamma 6var, 
7Chauranta- 
8chakkavattinam. 
 
 
                                  (6)                                     

1bestowers of true religion/path 
of right conduct 2Dpreqachers of 
true religion/religious principles  
3supreme king/leader of religion 

4charioteer/guide who leads us 
to the true religion 5true religion 
6supreme 7ender/destroyer of 
HIS cycles/four states of 
birth/life 8beholder of the best 
religion                               (6)                                 

૧અપ્પદિહય-૨વર-નાણ-
૩દાંસણ૪ધરાણાં, ૫તવઅટ્ટ 
૬છઉર્ાણાં.         
                    (૭)   

૧કોઈથી હણાય નહીં તેવા 
૨કેવળજ્ઞાન ૩કેવળદશમનને ૪ધારણ 
કરનારાઓને ૫જે તનવમયામ છે 
૬છદ્મસ્થ અવસ્થાર્ાાંથી તેને  (૭)   

 

1Appadihaya-
2varanaana-3dansan 
4dharaanam, 5Viyatta- 

6chhaumaanam. 
 
                                   (7)         

1undestructible-2perfect 
knowledge/keval gyan-3perfect 
4holders 5state of imperfection   
 
 

                                                 (7)         
૧ત્જણાણાં, ૨જાવયાણાં, 
તતન્નાણાં, ૪તારયાણાં, 

૧ત્જતનારાઓને ૨ર્ોહ જીતાિી 
આપનારાઓને ૩સાંસાર સમદૂ્રથી 
તરી જાનારાઓને ૪તારનારાઓને 

 

1Jinaanam, 
2Javayaanam, 
3Tinnaanam, 
4Taaryaanam, 

5Buddhaanam, 

1conquerors 2helpers in such 
conquest 3saviours 4helpers to 
cross over the ocean of life 
5enlightened/achievers of 

perfect knowledge 6helpers in 
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૫બદુ્ધાણાં ૬બોહયાણાં, 
૭મતુ્તાણાં ૮ર્ોઅર્ાણાં.                        
 
                   (૮)             

૫બોધ પારે્લાઓને ૬બોધ 
આપનારાઓને ૭પોતે કર્મથી 
મકુાયેલાઓને ૮બીજાને કર્મથી 
મકુાવનારાઓને               (૮)             

6Bohayaanam, 

7Muttaanam 
8Moagaanam.  
 

 

                                  (8)         

attaining perfect knowledge 

7liberated 8liberators/helpers in 
attaining salvation 
 

 

                                                 (8 )         

૧સવ્વન્નણૂાં, 
૨સવ્વદદરસીણાં, ૩તસવ-
૪ર્યલ-૫ર્રુઅ-૬ર્ણાંત-
૭ર્કખય-૮ર્વ્વાબાહ- 
૯ર્પણુરાતવતત્ત, 
૧૦તસદ્ધદ્ધર્ઈ-નારે્ધેયાં 
૧૧ઠાણાં ૧૨સાંપત્તાણાં, 
૧૩નર્ો ૧૪ત્જણાણાં, ૧૫ત્જઅ 
૧૬ભયાણાં.   
                     (૯)   

૧સવમજ્ઞોને ૨સવમદશીઓને, ૩તસવાં-
ઉપદ્રવરદહત ૪અયલાં-અચળ 
૫અરુયાં-રોર્રદહત ૬અણાંત-અનાંત 
૭ર્કખયાં-અક્ષય ૮અવ્વાબાહ-
બાધારદહત ૯અપણુરાતવતત્ત-જયાાંથી 
ફરી અવતાર લેવો નથી/પનુર્જન્ર્ 
મમૃય ુરદહત ૧૦તસદ્ધદ્ધર્તત નાર્નુાં 
૧૧સ્થાનને ૧૨પારે્લાને ૧૩નર્સ્કાર 
હો ૧૪ત્જનેર્શ્રોને ૧૫જીમયા છે 
૧૬ભયને                       (૯)   

 

1Savvannunam, 
2Savvadarisinam, 3Siva-
4mayala- 5marua- 
6mananta-7makkhaya- 
8mavvaabaha-
9mapunaraviti, 
10Siddhigai  
Naamadheyam, 
11Thaanam, 
12Sampattaanam, 

13Namo 14Jinanaam, 
15Jiabhayaanam. 
 
 
 

                                  (9)         

1ominiscient 2all omni viewers    
3Sivam-blissful/wellbeing-         
4ayalam-steady/constant-          
5aruam-disease free/healthy- 
6ananta-everlasting/unending-  
7makkhayam- 
imperishable/indestructible 
8avvaabaha-unobstructed/free 
from undisturbance-
9apunaraviti-unrepetetive 

10designated as the state of 
liberation 12abode 13having 
reached 14bow to/be obeisance 
15Jineshvaras 16conquerors of 
fear                                     (9)         

૧જે અ ૨અઈયા ૩તસદ્ધા, 
૪જે અ ૫ભતવસ્સાંતત 
૬ણાર્એકાલે, ૭સાંપઈ અ 
૮વટ્ટર્ાણા, ૯સવ્વે 
૧૦તતતવહણે ૧૧વાંદાતર્.  
                   (૧૦)       

૧જેઓ ૨અતતતકાળે/ભતૂકાળે ૩તસદ્ધ 
થયા  ૪જેઓ ૫તસદ્ધ થશે ૬ભતવઠય 
કાળે ૭જે વતમર્ાનકાળે ૮તવદ્યર્ાન 
છે ૯તે બધા (દ્રવ્ય ત્જનને) ૧૦ર્ન, 
વચન, કાયાએ ૧૧હુાં વાંદન કરુાં છાં   
                              (૧૦)       

 

1Je A 2Aiya 3Siddha, 4Je 
A 5Bhavissanti 6naagae 

Kaale, 7Sampai A 
8Vattamana, 9Savve 
10Tivihen 11Vandaami.       
 
 
                             (10)         

1whoever 2in the past 3have 
attained salvation/Siddhas 

4whoever 5will (attain salvation) 
6in future 7at present 8are 
existing 9to all of them 10three 

ways - mentally, verbally and 

physically 11I am bowing      
                                         (10)         
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શ્રી નમમુથણુાં સતૂ્ર (અથમ 
 

Shri Namutthunam Sutra (with meaning) 

નર્સ્કાર હો, શ્રી અદરહાંતોને, ભર્વાંતોને,               (૧)                                 
 

Be obeisance, to Arihantas, to Bhagavantas/graceful Lords,(1)           

ધર્મની આદદના કરનારાઓને, તીથોના સ્થાપનારાઓને, 
પોતાની રે્ળે બોધ પાર્નારાઓને, 
                                                       (૨)                                 

 

the beginners/originators of right spiritual knowledge, 
Tirthankaras/establishers of the four fold Jain Sangh, 
attainers of enlightenment on His own, without the physical 
presence of a spiritual Guru,                                      (2) 

પરુુષોર્ાાં ઉત્તર્ને, પરુુષોર્ાાં તસિંહ સર્ાનને પરુુષોર્ાાં 
પ્રધાન/ઉત્તર્ પ્રકારનાને પુાંિદરક કર્ળ સર્ાનને પરુુષોર્ાાં-
૭પ્રધાન/ઉત્તર્ પ્રકારનાને ર્ાંધહસ્તી સર્ાનને,  
                                                      (૩)                                 

 

best human being (best among men), most fearless like a 
lion, among men/humans- the best-like a Pundarik white 
lotus, among men/humans-the best 8like fragrance spreading 

elephants, 
                                                                             (3) 

લોકર્ાાં ઉત્તર્ને લોકના નાથોને, લોકોના દહત 
કરનારાઓને, લોકોર્ાાં પ્રકાશ કરનારાઓને, લોકોના 
ઉદ્યોત કરનારાઓને,                                   (૪) 

 

most respected in the entire universe, supreme entities in the 
universe, benefactors of the universe, like a lamp of 

knowledge of the universe, spiritual illuminators and 
enlighteners of the universe,                                            (4) 

અભયદાન આપનારાઓને, ચક્ષ ુ(તમમવ)આપનારાઓને, 
ર્ાર્મ-ર્ોક્ષ ર્ાર્મ બતાવનારાઓને, શરણ આપનારાઓને 
બોધીબીજ/સર્દકત આપનારાઓને,                    (૫)                       

 

bestowers of fearlessness, bestowers of right 
faith/understanding of the nature of the soul, bestowers of 
the right path leading to salvation, bestowers of 
protection/refuge to all living beings, bestowers of the seed 
of right faith,                                                                  (5) 

ધર્મ આપનારાઓને, ધર્મનો ઉપદેશ કરનારાઓને, ધર્મના 
નાયક/નેતાને, ધર્મના સારથીને, ધર્મરૂપી, ઉત્તર્,ચાર 
ર્તતનો અંત કરનારને,ચારેય દીશા જીતનાર ર્હાન 
ચક્રવતીઓને                                          (૬)        

 

bestowers of true religion/path of right conduct, preachers of 
true religion/religious principles, supreme king/leader of 
religion, charioteer/guide who leads us to the true religion, 
supreme, ender/destroyer of HIS cycles/four states of 
birth/life, beholder of the best religion,       
                                                                                     (6)                          
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કોઈથી હણાય નહીં તેવા, કેવળજ્ઞાન, કેવળદશમનનને 
ધારણ કરનારાઓને, જે તનવમયામ છે, છદ્મસ્થ અવસ્થાર્ાાંથી 
તેને,                                                   (૭)   

 

indestructible-holders of perfect knowledge/keval gyan, state 

of imperfection, 
 
                                                                                     (7) 

ત્જતનારાઓને, ર્ોહ જીતાિી આપનારાઓને, સાંસાર 
સમદૂ્રથી તરી જાનારાઓને, તારનારાઓને, બોધ 
પારે્લાઓને, બોધ આપનારાઓને, પોતે કર્મથી 
મકુાયેલાઓને, બીજાને કર્મથી મકુાવનારાઓને,        (૮)             

 

conqueror, helpers in such conquest, saviours, helpers to 
cross over the ocean of life 5enligtened/achievers of perfect 
knowledge, helpers in attaining perfect knowledge, liberated 
liberators/helpers in attaining salvation, 
 
                                                                                                   (8) 

સવમજ્ઞોને, સવમદશીઓને, તસવાં-ઉપદ્રવરદહત, 
અયલાં-અચળ, અરુયાં-રોર્રદહત, અણાંત-અનાંત, ર્કખયાં-
અક્ષય, અવ્વાબાહ-બાધારદહત, અપણુરાતવતત્ત-જયાાંથી ફરી 
અવતાર લેવોનથી/પનુર્જન્ર્ મમૃય ુરદહત, તસદ્ધદ્ધર્તત નાર્નુાં 
સ્થાનને, પારે્લાને, નર્સ્કાર હો, ત્જનેર્શ્રોને, જીમયા છે 
ભયને,                                                 (૯)   

 

omniscient, all omni viewers, blissful/wellbeing-
steady/constant-disease free/healthy-everlasting/unending-
imperishable/indestructible, unobstructed/free from 
disturbance-unrepetitive, designated as the state of 
liberation, having reached above, I bow to the Jineshvaras, 

conquerors of fear, 
 
 

                                                                                                   (9) 

જેઓ અતતતકાળે/ભતૂકાળે, તસદ્ધ થયા, જેઓ તસદ્ધ થશે 
ભતવઠય કાળે, જે વતમર્ાનકાળે. તવદ્યર્ાન છે, તે બધા 
(દ્રવ્ય ત્જનને), ર્ન, વચન, કાયાએ, હુાં વાંદન કરુાં છાં.   
                                                      (૧૦)       

 

whoever in the past, has attained salvation/Siddhas, whoever 
will (attain salvation) in future, at present are existing, I bow 
to all of them three ways i.e., mentally, verbally and 
physically, 
 
                                                                                                 (10) 
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 અઠટપ્રકારી પજૂા – દેરાસરર્ાાં ર્ભારાર્ાાં પ્રવેશ 
 

  Ashtaprakari Puja – Entering the sanctum in the 

Derasar 

 બીજો પ્રણાર્  The Second Pranam 

 આઠ પિવાળો મખુકોશ બાાંધી, ચાંદન, પઠુપ અને ધપૂથી ધપૂી, 
અંર્પજૂાના ઉપયોર્ર્ાાં આવતી સાર્ગ્રી લઈ, બીજી તનસીદહ 
બોલીને ર્ભારાર્ાાં પ્રવેશ કરવો. ર્ભારાર્ાાં પ્રવેશ વખતે બીજો 
પ્રણાર્ (અધામવનત પ્રણાર્) કરવો. 
 

 Wearing the eight layered mukhkosh exposed to 

chandan, flowers and lighted dhoop, say the second 

‘Nissihi’ whilst entering the inner sanctum with the 

necessary items for Anga Puja. On entering the 

sanctum perform the Ardhaavanat Pranam. 

 બીજી તનસીદહ  The Second Nissihi 

  બીજી તનસીદહ બોલીને ર્ભારાર્ાાં પ્રવેશ કરવો. બીજી તનસીદહ 
બોલ્યા પછી દેરાસર સાંબાંધી વહીવટ ઇમયાદદ કાયોનો, 
તવચારોનો મયાર્ કરી ર્ાત્ર ભર્વાનનની અંર્ પજૂાર્ાાં જ ર્ન, 
વચન અને કાયાને એકાગ્ર કરવાના છે. તરે્ નવાાંર્ી પજૂા ન 
કરવાના હોવ તો ર્ભારા પાસે બીજી તનસીદહ બોલવી. 
 

 Recite the second ‘Nissihi’ while entering the 

sanctum. This indicates renunciation of all thoughts, 

words or actions, even pertaining the temple. Once 

one enters the sanctum, concentration should be 

just on the Anga Puja of Bhagwan. If you are not 

performing the Navangi Puja, then recite the second 

‘Nissihi’ near the sanctum. 
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 અષ્ટપ્રક રી પજૂા   Ashtaprakari Puja 

 જલ પજૂા  Jal Puja 

 અણભષેક પજૂા કરતા પહલેાાં, પ્રભજુી ઉપરથી ચાંદન ઉતારી 
દેવાર્ાાં આવે છે. સૌ પ્રથર્ પાણીથી શદુ્ધદ્ધ કયામ પછી પછી, દૂધ 
અને પાણી અથવા પાંચામતૃ (દૂધ, ઘી, સાકર, દહીં અને 
પાણી)થી ભર્વાનનો અણભષેક કરાય છે, જયારે રે્રુ શીખરે 
ન્હરાવે.... બોલવાર્ાાં આવે છે. મયાર બાદ જલ (પાણી)નો 
અણભષેક કરવાર્ાાં આવે છે.  

 Before performing Abhishek Puja, the Chandan is 

removed from Prabhuji. After cleaning with water,  

Abhishek Puja is performed with milk mixed with 

water or Panchamrut (milk, ghee, saakar, yoghurt 

and water). when Meru Shikhare Navaraave…. Is 

recited. Then Jal Abhishek (Puja) is performed with 

water.  

 પ્રભજુીની જલ પજૂા થઈ ર્યા પછી, પબાસણ, એટલે કે પ્રભજુી 
જયાાં ણબરાજર્ાન હોય છે, તને ચોખ્ખુાં કરી, બે પાટ લ ૂાંછણ 
કરવાથી પબાસણ કોરુાં  કરવાર્ાાં આવે છે. મયાર બાદ પ્રભજુીની 
પ્રતતર્ા ઉપર કોર્ળ હાથે ત્રણ અંર્લ ૂાંછણા કરવાર્ાાં આવે છે. 
એક એક અંર્ લ ૂાંછણે ધ્યાન રાખવાનુાં હોય છે કે પ્રભજુીના કોઈ 
અંરે્ પાણી રહી ન જાય. ત્રીજુ ાં કરીએ મયારે ધ્યાન રાખવુાં કે 
ક્ાાંય પાણી રહ ેનહી. મયાર બાદ ચાંદન પજૂા કરવાર્ાાં આવે છે.  

 After performing Jal Puja of Prabhuji, the Pabaasan 

(the seating place of Prabhuji) and the basement 

area is cleaned and dried with two Paat Luchhana 

(thick cotton cloths). Then the idol of Prabhuji is 

cleaned and dried with three Ang Luchhana (soft 

cotton cloths) thrice in a delicate manner. Special 

care has to be taken to ensure that the idol is 

completely dry. Chandan Puja is performed 

thereafter  

 જલ પજૂા  Jal Puja 

 જલ પજૂાનો હતે ુ  Purpose of Jal Puja 

 આ પજૂા દ્વારા ર્ારો આમર્ા જલ જેવો પતવત્ર અને તનર્મળ બને  By this Puja my soul be as clear as water 

 ‘હ ેપ્રભ!ુ  
ભવજલથી તારનારી જલપજૂાના પ્રભાવે, ર્ારાાં સવમ કર્ો ધોવાઈ 
જાય અને હુાં પણ આપ જેવો તનર્મળ બનુાં.’ 

 ‘Oh Lord! 

I pray that by the power of Jal Puja all my karmas 

are destroyed and I become pure like You.’ 
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 જલનો પક્ષાલ કરતી વખતે – દુહો.  While doing pakshaal with water – Duho. 

 જલપજૂા જુર્તે કરો, રે્લ અનાદદ તવનાશ,  Jalpuja Jugte Karo, Mel anaadi Vinaash, 

 જલપજૂા ફળ મજુ હજો, ર્ાાંર્ો એર્ પ્રભ ુપાસ.  Jalpuja Fal Muj Hajo, Maago Em Prabhu Paas. 

જ્ઞાન કળશ ભરી આમર્ા, સર્તા રસ ભરપરૂ,  Gyan Kalash Bhari Aatma, Samta Ras Bharpur, 

 શ્રી ત્જનને નવરાવતાાં, કર્મ થાય ચકચરૂ.  Shri Jinane Navaraavta, Karma Thaay Chakchur. 

 ૐ હ્રીં શ્રીં પરર્પરુુષાય પરરે્ર્શ્રાય જન્ર્-જરા-મમૃય-ુતનવારણાય 
શ્રીર્તે ત્જનેન્દ્રાય જલાં યજાર્હ ેસ્વાહા: 

 Om Hrim Shrim Parampurushaay Parmeshvraay 

Janma-jara-mrutyu-nivarnaay Shrimate Jinendraay 

Jalam Yajamahe Swaaha! 

 અથમ: દ્રવ્યર્ી અને ભ વર્ી જલપજૂા કરવ ર્ી અન દદ ક ળન  
કમથરૂપી મળનો ન શ ર્ ય છે. તેર્ી પ્રભ ુઆપની જલપજૂાન  
ફળરૂપે આપની પ સે આટલુ ંમ ગંુ ંછ.ં આત્મ રૂપી જ્ઞ નકલશમ  ં
સમત રસ ભરીને ભગવ નને નવર વત  ંકમોનો ન શ ર્ ય છે. 

 Meaning: By performing Jal Puja with true feelings, 

one can get rid of the karmic dirt that has 

accumulated since many years. Oh Lord! I request 

you to grant me this fruit of doing Jal Puja. My soul 

is a vessel of knowledge, filled with the water of 

equanimity. As I bathe Lord Jina, my karmas be 

shattered. 

 જલનો અણભષેક કયામ પછી પરર્ામર્ાતર્ાાંને પાંચામતૃ (દૂધ, ઘી, 
સાકર, દહીં અને પાણી) કે દૂધ અને પાણીનો અણભષેક કરવાર્ાાં 
આવે છે. 

 After performing Jal Abhishek, Panchamrut 

Abhishek (consisting of milk, ghee, saakar, curd 

and water) or Abhishek with milk and water mixed 

is performed 

 દૂધનો પક્ષાલ કરતી વખતે.  While doing pakshaal with milk. 

 રે્રુતશખરે ન્હવરાવે હો સરુપતત, રે્રુતશખરે ન્હવરાવે,  Merushikhare Nhavraave Ho Surpati, Merushikhare 

Nhavraave, 

 જન્ર્કાળ ત્જનવરજીકો જાણી, પાંચરૂપ કરી (હરી) આવે. હો 
સરુપતત રે્રુતશખરે ન્હવરાવે. 

 Janmakaal Jinvarjiko Jaani, Panchrup Kari (Hari) 

Aave. Ho Surpati Merushikhare Nhavraave. 
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 રમનપ્રમખુ અિજાતતના કળશા, ઔષતધ ચરૂણ તર્લાવે,  Ratna Pramukh Adjaatina Kalasha, Aushadhi 

Churan Milaave, 

 ણક્ષરસમદુ્ર તીથોદક આણી, સ્નાત્ર કરી ગણુ ર્ાવે. હો સરુપતત 
રે્રુતશખરે ન્હવરાવે. 

 Kshirsamudra Tirthodak Aani, Snatra Kari Gun 

Gaave. Ho Surpati Merushikhare Nhavraave. 

 એણી પરે ત્જન પ્રતતર્ાકો ન્હવણ કરી, બોતધ-બીજ ર્ાનુાં 
વાવે, 

 Aeni Pare Pratimaako Nhavan Kari, Bodhi-Beej 

Maanu Vaave, 

 અનકુ્રરે્ ગણુ રમનાકર ફરસી, ત્જન ઉત્તર્ પદ પાવે. હો 
સરુપતત રે્રુતશખરે ન્હવરાવે. 

 Anukrame Gun Ratnakar Farsi, Jin Uttam Pad 

Paave. Ho Surpati Merushikhare Nhavraave. 

 અથમ: ભર્વાનનો જન્ર્કાળ જાણી, ઇન્દ્ર ર્હારાજા પાાંચ રૂપ 
ધારણ કરે છે. ભર્વાનની ર્ાતા પાસે આવી અને 
ભર્વાનને રે્રુ પવમતના શીખર ઉપર લઈ જઈને ન્હવરાવે 
છે. 

 Meaning: When Indra Maharaja, Lord of the Devas, 

hears that Bhagwan is born, he takes five forms 

and comes down to Bhagwan’s mother and takes 

and bathes Bhagwan on the peak of Meru Parvat. 

     તવતધ: કળશને સર્પમણમદુ્રાર્ાાં એટલે બે હાથની હથેળીર્ાાં 
રાખી, પ્રભજુીના ર્સ્તક ઉપર, વચ્ચે સ્થાપી થોિો ઝૂકતો 
કળશ રાખી, જલપજૂા કરવી. 

 Ritual: Hold the kalash in ‘samarpan mudra’ i.e. 

with the palms of both the hands, keeping it over 

Prabhuji’s head, point slightly downwards and 

perform Jal Puja. 

 
 
 

    જલપજૂા કરતી વખતે, નીચેની બાબતો ધ્યાનર્ાાં રાખવી જોઈએ:  Precautions to take while performing Jal Puja: 

 ર્ભારાર્ાાં પ્રવેશ કરતી વખતે મખુકોશ બાાંધેલ હોવો જોઈએ. 
પ્રવેશ કયામ પછી સાંપણૂમપણે ર્ૌન રહવે ુાં જરૂરી છે. 

 Before entering the inner sanctum (gabhara) of the 

temple, one must ensure that our mouth is 

properly covered with a mukhkosh (eight-fold 

cloth). Complete silence must also be maintained 

at this time. 
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 જલપજૂા કરતી વખતે ભર્વાનના અંર્ને કળશનો સ્પશમ ન થાય 
તે ર્ાટે ણચત્તની એકાગ્રતાપવૂમક ઉપયોર્ રાખવો. ભર્વાનને 
કળશ સ્પશમ થવાથી ઘોર આશાતના થાય છે, તેથી તે ન થાય 
તેની ખબૂ કાળજી રાખવી. 

 While performing Jal Puja, utmost care should be 

taken to ensure that the kalash filled with water in 

no way touches any part of Bhagwan, because this 

is a sign of disrespect and is considered to be a 

grave error. 

 જલપજૂા કરતી વખતે જલ નીચે જર્ીન પર ન ઢોળાઈ તેની 
કાળજી રાખવી. જર્ીન ઉપર ન્હવણ ઢોળાયુાં હોય તો તરત લછૂી 
લેવુાં. તેના ઉપર પર્ ન આવે તેની કાળજી રાખવી. 

 While performing Jal Puja, one must ensure that 

no water falls on the floor. If this happens in error, 

care should be taken to ensure that it is not 

stepped upon. 

 
 

 

 
           પરમ ત્મ  - Parmatma 
 

  

 

જલ પજૂા - Jal Puja 
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Answers to Questions 
 

Please email your Questions to: 

jainism@oshwal.org 
OR 

Send a whats App message to  

Shobha Harish Shah 
ON  

+44(07)958447298 

mailto:jainism@oshwal.org

