
1                                                                                                                OAUK ONLINE JAIN PATHSHALA TERM 3 – CLASS 4 – 26.07.2021 

 

 

                                                                                                        

 

 

 

 
 

 

Oshwal Online Jain Pathshala 

Term 3 – Class 4 

      26 July 2021 – 8.00 – 9.15 pm 

 

OAUK ઑનલાઇન જૈન પાઠશાળા 
ટર્મ ૩– વર્મ ૪  

  ૨૬ જુલાઈ ૨૦૨૧ – રાતે્ર ૮.૦૦ – ૯.૧૫ 

૯૯૯.૧૫ 



2                                                                                                                OAUK ONLINE JAIN PATHSHALA TERM 3 – CLASS 4 – 26.07.2021 

 

                                 

 



3                                                                                                                OAUK ONLINE JAIN PATHSHALA TERM 3 – CLASS 4 – 26.07.2021 

 

 

                                                       
 

 

 

 

  
                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 સ્તતુિ  Stuti 

શ્રી સરસ્વિી દેવી સ્તતુિ   Shri Sarasvati Devi Stuti 

શ્રી શ્રિુદેવી સરસ્વિી ભર્વિી, 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 તિર્ીર હટાના,  Samyag Gyan Ka Deep Jalaakar, Man Ka Timir 

Hataana, 

ના ભલેૂના ભટકે ર્ાિા, ઐસી રાહ બિાના.   Na Bhulena Na Bhatke Mata, Aiisi Raah Bataana. 

   

શ્રી સરસ્વિી દેવી ર્ાંત્ર   Shri Sarasvati Devi Mantra 

ૐ ઐમ ્નર્:    Om Aiim Namah! 
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 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 િાપ સહવેાિો, ભભકૂી કર્મની જ્વાળા,  Nathi Aa Taap Sahevaato, Bhabhuki Karmani Jvaala, 

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

    

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

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

 ક્ષણભર આ સાંસારની ર્ાયા, િારી ભક્તિર્ાાં ભલૂી 
ર્યો, 

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

 તજુ મતૂિિર્ાાં ર્સ્િ 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 
પ્રણણપાિ સતૂ્ર 

ઇચ્છાતર્ ખર્ાસર્ણો – ગરુુ ભર્વાંિોને 
થોભવાંદન 

1 Shri 

Panchaang 

Pranipaat 

Sutra 

Ichchaami Khamasamano –  Thobh 

Vandan to Guru Bhagwants  

૨ શ્રી ઇદરયાવદહયાં 
સતૂ્ર 

જીવતવરાધના જાણિા અજાણિા થઈ 
હોય િેની ક્ષર્ાપના 
  

2 Shri 

Iriyavahiyam 

Sutra 

Repentance/forgiveness  for 

knowingly or unknowingly causing 

injury to living beings 

૩ શ્રી િસ્સ 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 િીથંકરોનાાં નાર્ અને ર્દહર્ા સાથે 
સ્િવના  

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 િીથો અને 
ત્જનપ્રતિર્ાઓને વાંદન  

6 Shri Jankinchi 

Sutra 

Salutations to all named pilgrimage 

sites and Jina idols in the three 

worlds  
૭ શ્રી નમતુ્થણુ ં

સતૂ્ર 

અદરહાંિ ભર્વાનનાાં જુદાાં જુદાાં પાાંત્રીસ 
તવશેષણો દ્રારા સ્તતુિ  

7 Shri 

Namutthunam 

Sutra 

Praising of the thirty-five 

attributes of Arihantas 
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૮ શ્રી જાવાંતિ 
ચેઈઆઈં સતૂ્ર 

ત્રણ લોકર્ાાં ણબરાજેલી ત્જન 
પ્રતિર્ાઓને/ચૈમયોને વાંદન 

8 Shri Jaavanti 

Cheiaim Sutra 

Obeisance to the images or idols 

of Jinas that exist in the three 

worlds 

૯ શ્રી જાવાંિ 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 નર્ોહમિ 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 
સ્િોત્ર 

શ્રી પાર્શ્મનાથ ભર્વાનની સ્તતૂિ – 
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 સ્િવના સાથે િેર 
પ્રકારની પ્રાથમના 

12 Shri Jayviyaraay 

Sutra  

Stavna of Parmatma with 

recitation of thirteen prayers  

૧૩ શ્રી અદરહાંિ 
ચેઈયાણાં સતૂ્ર 

અદરહાંિ 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 શરૂઆિ 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 પ્રણણપાિ 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 પ્રણણપાિ)  
 

 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. િે તવતધર્ાાં ઇદરયાવહીયાં સતૂ્ર, િસ્સ 
ઉત્તરી સતૂ્ર, અન્નમથ િથા 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 

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

(5)  એણર્િંદદયા, બેઈંદદયા, િેઈંદદયા, 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  
 િસ્સ 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 િસ્સ ઉત્તરી સતૂ્ર   3 2. Shri Tassa Uttari Sutra 

 િસ્સ ઉત્તરી કરણેણાં  Tassa Uttarikaranenam 

 પાયચ્ચ્છત્તકરણેણાં, તવસોદહકરણેણાં  Paayachchhittakaranenam, Visohikaranenam 

 તવસલ્લીકરણેણાં  Visallikaranenam 

 પાવાણાં કમ્ર્ાણાં, તનગ્ઘાયણઠ્ઠાએ  Paavanam Kammaanam, Niggdhaayanathaaye 
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 ઠાતર્ કાઉસ્સગ્ર્ાં                                     (૧)  Thaami Kaussaggam                                    (1) 

 ભાવાથમ: શ્રી િસ્સ 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 અદરહાંિાણાં ભર્વાંિાણાં  Jav Arihantaanam Bhagvantaanam 

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

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

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

 
 ભાવાથમ: આ સતૂ્રર્ાાં કાઉસ્સર્ના સોળ આર્ારોનુાં વણમન િથા 

કેર્ ઊભા રહવે ુાં િે બિાવેલ 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 િો 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 તિમથ યરે ત્જણે  Dhamma-tittha-yare Jine, 

 અદરહાંિે 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 પપુ્ફદાંિાં  Suvihim Cha Puphadantam 

 તસયલ તસજ્જજ ાંસ વાસપુજુ્જજ ાં ચ  Siala Sijjansa Vasupujjam Cha 

 તવર્લ-ર્ણાંિાં ચ ત્જણાં  Vimala-manantam Cha Jinam, 

 ધમ્ર્ાં સાંતિિં 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 િહ 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 

 તિમથયરા 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 િીથંકરોની નાર્પવૂમક સ્તતુિ 
કરવાર્ાાં આવે છે. 

 Significance: This Sutra is meant to offer obeisance 

top all the 24 Tirthankaras and adore their 

attributes.  

 કાઉસ્સગ્ર્ પારીને ‘નર્ો અદરહાંિાણાં’ 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 આદ્યસ્તતુિ - સકલ કુશલવલ્લી 7 Aadhyastuti - Sakal Kushalavalli 

 સકલ કુશલવલ્લી, પઠુકરાવિમરે્ઘો,  Sakal Kushalavalli, Pushkaraavartamegho, 

 દુદરિતિતર્રભાન,ુ કલ્પવકૃ્ષોપર્ાન:  Durittimirbhaanu, Kalpavrukshopamaanah, 

 ભવજલતનતધ પોિ: સવમ સાંપતિ હતે:ુ  Bhavajalanidhi Potah, Sarva Sampattihetuhu, 

 સ ભવત ુસિિાં વ: શે્રયસે શાાંતિનાથ:   Sa Bhavatu Satatam Vah, Shreyase Shantinathaha, 

 શે્રયસે પાર્શ્મનાથ:  Shreyase Parshvsnathaha. 

 ભાવાથમ: આ સતૂ્ર દ્વારા શ્રી શાાંતિનાથ ભર્વાનને િથા પાર્શ્મનાથ 
ભર્વાનને સખુ પ્રાચ્પ્િ ર્ાટે, ર્નની અજ્ઞાનિા દૂર કરવા અને 
ર્નોકાર્ના પરૂી કરવા અને સાંસારરૂપી સમદુ્રર્ાાંથી બહાર 
લાવીને આમર્ાને પરર્પદની પ્રાચ્પ્િ 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 સિુ વાંદીએ, ત્રીશલાનો જાયો,  Siddharath Sut Vandiye, Trishla no Jaayo, 

 ક્ષતત્રયકુાંિર્ાાં અવિયો, સરુ નરપતિ ર્ાયો.  Kshatriyakund Maa Avtariyo, Sur Narpati Gaayo. 

 મરૃ્પતિ લાંછન પાઉલે, સાિ હાથની કાય,  Mrugpati Lanchan Paau Le, Saat Haath Ni Kaay, 

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

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

 સાિ બોલથી વણમવ્યા, પદ્મતવજય તવખ્યાિ.  Saat Bol Thi Varanviya, Padmavijay Vikhyaat. 

 મયાર પછી યોર્ મદુ્રાર્ાાં ‘શ્રી જ ાંદકિંણચ’, ‘શ્રી નર્મથણુાં’, ‘શ્રી જાવાંતિ 
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 તિમથાં, સગ્રે્ પાયાણલ ર્ાણસેુ લોએ,  Jan Kinchi Naam Tittham, Sagge Payaali Manuse 

Loe, 

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

 ભાવાથમ: ત્રણ લોક (સ્વર્મર્ાાં, નરકર્ાાં, ર્નઠુયલોક)ના િીથો 
િેર્જ પ્રભ ુપ્રતિર્ાઓને 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 સક્રસ્િવ સતૂ્ર  10 Shri Namutthunam Sutra – Shri Sakrastav Sutra 

 નમમુથણુાં અદરહાંિાણાં ભર્વાંિાણાં,                           (૧)  Namutthunam Arihantaanam Bhagavantaanam   (1)        
(1)  આઈર્રાણાં, તિમથયરાણાં, 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 ચાઉરાંિ ચક્કવટ્ટીણાં,                              (૬)        

 Dhammadayaanam Dhammadesayaanam, 

Dhammanaayagaanam, Dhammasaarahinam, 

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

Viyattachhaumaanam                                       (7)                                          
(7) ત્જણાણાં, જાવયાણાં, તિન્નાણાં, િારયાણાં, 

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

Buddhaanam Bohayaanam, Muttaanam Moagaanam. 

                                                                      (8)                 
 સવ્વન્નણૂાં, સવ્વદદરસીણાં, 

તસવ-ર્યલ-ર્રુઅ-ર્ણાંિ-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)                              
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 જે અ અઈયા તસદ્ધા, જે અ ભતવસ્સાંતિણાર્એકાલે, 
સાંપઈ અ વટ્ટર્ાણા, સવ્વે તિતવહણે વાંદાતર્.              (૧૦)      

 Je A Aiya Siddha, Je A Bhavissantinaagae Kaale, 

Sampai A Vattamaana, Savve Tivihen Vandaami.  

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

સ્િવના કરવાર્ાાં આવી છે. 
 

 Significance: In this sutra the 33 virtues of Arihant 

Parmaatma are praised. 
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૧૧ શ્રી જાવધંત ચેઈઆઈં સતૂ્ર 
 

 11 Shri Javanti Cheiam Sutra 
  જાવાંતિ ચેઈઆઈં, ઉડ્ઢ ેઅ અહ ેઅ તિદરઅલોએ અ,  Jaavanti Cheiaim, Uddhe A Ahe A Tirialoe A,                                                   

 સવ્વાઈં િાઈં વાંદે, ઈહ સાંિો િમથ સાંિાઈં.               (૧)  Savvaaim Taaim Vande, Iha Santo Tattha Santaaim.(1)         

 ભાવાથમ: ત્રણ લોકર્ાાં રહલેાાં ત્જનાલયર્ાાં ણબરાજેલી ત્જન 
પ્રતિર્ાઓને વાંદના કરુાં છાં. 

 Significance: I bow to all the idols of the Lord that 

exist in the Jain temples of ‘Tran Lok’ - the upper, 

middle and lower worlds. 

  
શ્રી જાવધંત ચેઈઆઈં સતૂ્ર (અથમ સદહિ) 

 
 Shri Javanti Cheiam Sutra (with meaning) 

૧જાવાંતિ ૨ચેઈઆઈં, ૩ઉડ્ઢ ે
૪અ ૫અહ ે૬અ             
૭તિદરઅલોએ ૮અ 

૧જેટલા ૨ત્જન ચૈમયો ૩ઉધ્વમ લોક 
(ઉપરના લોકર્ાાં)  
૪અને ૫અધો લોક (નીચેના લોકર્ાાં) 
૬અને  ૭તિચ્છામલોકર્ાાં (ર્નઠુય 
લોક) ૮અને                                                                      

 

1Jaavanti 2Cheiaim, 
3Uddhe 4A 5Ahe 6A 
7Tirialoe 8A 

1as many as 2jina temples  3in 
the upper world (heaven)4and 
5lower world (nether world/hell) 
6and 7middle world (world of 

human beings) 8and 
                                                          

૯સવ્વાઈં ૧૦િાઈં ૧૧વાંદે, 
૯૧૨ઈહ ૧૩સાંિો ૧૪િમથ 
૧૫સાંિાઈં.            (૧)                    
 

૯સવમને ૧૦િેને ૧૧વાંદન કરુાં છાં 
૧૨અહીં ૧૩રહલેો ૧૪મયાાં 
૧૫રહલેાઓને                  (૧)                                

 

9Savvaaim 10Taaim 
11Vande, 12Iha 13Santo 
14Tattha 15Santaaim 
                              (1)         

9to all of 10them 11i am bowing 
12here 13being 14there 15present  
 
                                         (1)        

શ્રી જાવધંત ચેઈઆઈં સતૂ્ર (અથમ) 
 

Shri Javanti Cheiam Sutra (meaning) 

જેટલા ત્જન ચૈમયો ઉર્શ્મ લોકર્ાાં, અધો લોકર્ાાં અને િીયંચ 
લોકર્ાાં રહલેા છે, હુાં મયાાં રહલેાાં બધા ચૈમયોને વાંદન કરુાં છાં                                                     
(૧)                                 

 

As many as Jina temples are present in the upper world, 
lower (nether) world and middle (human) world being here, I 
am bowing down to all of them (those temples) present    
                                                                             (1)           
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૧૧ શ્રી જાવતં કેધવ સ હ ૂસતૂ્ર 
 

 12 Shri Javant Kevi Sahu Sutra 
  જાવતં કેધવ સ હ,ૂ ભરહરેવય મહ ધવદેહ ેઅ, 

 
 Jaavant Kevi Saahu, Bharaheravaya-mahavidehe-A, 

 સવ્વેતસિં િેતસિં પણઓ, તિતવહણે તિદાંિ - તવરયાણાં.       (૧)                                  Savvesim Tesim Panao, Tivihena Tidand-viryaanam.(1) 

 ભાવાથમ: અઢી દ્વીપર્ાાં (લોકર્ાાં) રહલેા પાંચર્હાવ્રિધારી 
દરેક સાધ-ુસાધ્વીજી ભર્વાંિોને વાંદના કરુાં છાં. 

 Significance: I bow down to all the Sadhus-Sadhvis 

found in ‘Addhi Dwip’ (Bharata, Airavata and 

Mahavideha Kshetras). 

 
શ્રી જાવતં કેધવ સ હ ૂસતૂ્ર (અથમ સદહિ) 

 
Shri Javant Kevi Sahu Sutra (with meaning) 

૧જાવતં ૨કેધવ ૩સ હ,ૂ 
૪ભરહરેવય મહ ધવદેહ ેઅ. 
 

૧જેટલ  ૨કોઈપણ ૩સ ધઓુ, 
૪ભરત-ઐર વત અને મહ ધવદેહ 
ક્ષેત્રમ  ંઅને. 

 

1Jaavant 2Kevi 3Saahu, 
4Bharaheravaya-
mahavidehe-A, 

1as many as 2Kany of 3Saadhus, 
4Bharata, Aeravata and 
Mahavideha regions and, 

૫સવ્વેતસિં ૬િેતસિં ૭પણઓ, 
૮તિતવહણે ૯તિદાંિ – 
તવરયાણાં.            (૧)                    
 

૫સવમને ૬િેઓને ૭નરે્લો છાં, ૮ત્રણ 
પ્રકારે ૯ત્રણ દાંિથી તનવિૃ 
(વર્રના).   
                              (૧)                                

 

5Savvesim 6Tesim 
7Panao, 8Tivihena 
9Tidand-viryaanam.     
                              (1)         

5to all off 6them 7I am bowing, 
8by three ways 9 who are free 
from three types of sinful 
activities     
                                         (1)         

 
શ્રી જાવતં કેધવ સ હ ૂસતૂ્ર (અથમ) 

 
Shri Javant Kevi Sahu Sutra (meaning) 

ભરત-ઐર વત અને મહ ધવદેહ ક્ષતે્રમ  ંજેટલા પણ 
સાધઓુ ત્રણ પ્રકારે (ર્ન, વચન અને કાયાથી), ત્રણ 
દાંિથી તનવિૃ છે, િે સવેને હુાં વાંદન કરુાં છાં.         (૧)                                                                                

 

As many as any of the Saadhus, who are free from three 
types of sinful activities in three ways (with mind, speech and 
body) present in Bharata, Airavata and Mahavideha regions, I 
am bowing to all of them.                                              (1)                                                                                
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One Yojan  = 4 Gau = approx - 8 miles = 13 Kilometres = distance   
 

                ૧ યોજન = ચાર ર્ાઉ =  આશરે આઠ ર્ાઇલ = િેર દકલોર્ીટર (અંિર) 

 
 

    

                અઢી દ્વીપ 

પષુ્કર ધથ દ્વીપ 

પઠુકરાધમ દ્વીપ 

 

કલોદતધ સમદુ્ર 

ધાિકી ખાંિ 

 લવણ સમદુ્ર 

 જ ાંબ ૂદ્વીપ 
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૧૦ અઠટપ્રકારી પજૂા – દેરાસરર્ાાં ર્ભારાર્ાાં પ્રવેશ 
 

 10 Ashtaprakari Puja – Entering the sanctum in the 

Derasar 

 બીજો પ્રણાર્  The Second Pranam 

 આઠ પિવાળો મખુકોશ બાાંધી, ચાંદન, પઠુપ અને ધપૂથી ધપૂી, 
અંર્પજૂાના ઉપયોર્ર્ાાં આવિી સાર્ગ્રી લઈ, બીજી તનસીદહ 
બોલીને ર્ભારાર્ાાં પ્રવેશ કરવો. ર્ભારાર્ાાં પ્રવેશ વખિે બીજો 
પ્રણાર્ (અધામવનિ 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. િરે્ નવાાંર્ી પજૂા ન 
કરવાના હોવ િો 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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૧૦ અષ્ટપ્રક રી પજૂા  10 Ashtaprakari Puja 

 જલ પજૂા  Jal Puja 

 અણભષેક પજૂા કરિા પહલેાાં, પ્રભજુી ઉપરથી ચાંદન ઉિારી 
દેવાર્ાાં આવે છે. સૌ પ્રથર્ પાણીથી શદુ્ધદ્ધ કયામ પછી પછી, દૂધ 
અને પાણી અથવા પાંચામિૃ (દૂધ, ઘી, સાકર, દહીં અને 
પાણી)થી ભર્વાનનો અણભષેક કરાય છે, જ્યારે રે્રુ શીખરે 
ન્હરાવે.... બોલવાર્ાાં આવે છે. મયાર બાદ જલ (પાણી)નો 
અણભષેક કરવાર્ાાં આવે છે. જલ પજૂાના દુહા બોલવાર્ાાં 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 
જ્યાાં ણબરાજર્ાન હોય છે, િને ચોખ્ખુાં કરી, બે પાટ લ ૂાંછણ 
કરવાથી પબાસણ કોરુાં  કરવાર્ાાં આવે છે. મયાર બાદ પ્રભજુીની 
પ્રતિર્ા 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  
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 ચાંદન પજૂા  Chandan Puja 

 ચાંદન પજૂાનો હતે ુ  Purpose of Chandan Puja 

 આ પજૂા દ્વારા ર્ારો આમર્ા ચાંદન જેવો શાાંિ અને શીિળ બને.  By this Puja my soul be as peaceful and calm like 

Chandan (sandal wood). 

 ‘હ ેપ્રભ!ુ  ‘Oh Lord! 

 હુાં અનાંિ કાળના કષાયના િાપને કારણે બળી રહ્યો છાં. હવે આ 
કષાયિાપથી મતુિ થઈ સર્િારૂપી ચાંદન જેવી શીિળિા 
પાર્વા ઇચ્છાં છાં.’ 

 I am suffering the burning flames of my passions 

and I wish to get rid of the burning flames of my 
passions since infinite cycles of birth and death and 
attain calmness of equanimity like Chandan. 

     ચાંદન પજૂા-દુહો  Chandan Puja-Duho 

 શીિળ ગણુ જેહર્ાાં રહ્યો, શીિળ પ્રભ ુમખુ રાંર્,  Shital Guna Jehma Rahyo, Sheetal Prabhu Mukh 

Rang, 

 આમર્ શીિળ કરવા ભણી, પજૂો અદરહા અંર્.  Aatma Sheetal Karva Bhani, Pujo Ariha Anga. 

 ૐ ર્હ્રીં શ્રીં પરમપરુુષ ય પરમશે્વર ય જન્મ-જર -મતૃ્ય-ુધનવ રણ ય 
શ્રીમતે જજનેન્ર ય ચદંન ંયજામહ ેસ્વ હ : 

 Om Hrim Shrim Parampurushaay Parmeshvraay 
Janma-jara-mrutyu-nivarnaay Shrimate Jinendraay 
Chandanam Yajamahe Swaaha! 

     અથમ: ચાંદન શીિળ છે. ભર્વાનના મખુનો રાંર્ પણ શીિળ છે. 
આપણા આમર્ાને શીિળ કરવા ચાંદન પજૂા કરીએ. 

 Meaning: Chandan (sandalwood) is calm and 

soothing. Bhagwan’s face is also calm and 

soothing. We perform chandan Puja for calming 

our soul. 

    
 તવતધ: મખુ ઉપર મખુકોશ બાાંધવો. જર્ણા હાથે અનાતર્કા (ત્રીજી 

આંર્ળી) વિે નવઅંર્ી પજૂા કરવી. 
 Ritual: Tie a mukhkosh on the mouth. Perform 

Chandan Puja on the nine parts of Bhagwan’s body 

with the third finger of the right hand. 
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 ચાંદનપજૂા કરિી વખિે, નીચેની બાબિો ધ્યાનર્ાાં રાખવી 
જોઈએ: 

 Precautions to take while performing Chandan Puja: 

 

 વાટકીર્ાાં ચાંદનને આંર્ળીનુાં ટેરવુાં અિવુાં જોઈએ. નખ ન અિે 
િેનુાં ધ્યાન રાખવુાં. 

 Chandan should be taken in a small bowl. The tip of 
the finger should be dipped in it such that the nails 
do not touch the chandan. 
 

 ભર્વાનના નવ અંર્ તસવાય હથેળીર્ાાં કે લાાંછન ઉપર પજૂા 
કરવી નહીં. 

 Chandan should be put only on the nine specified 
parts of the Bhagwan’s body. It should not be put on 
Bhagwan’s palms or His laanchan. 
 

 પજૂા કરિી વેળા ભર્વાનને નખ, વાળ કે વસ્ત્ર ન અિે િેનુાં 
ખાસ ધ્યાન રાખવુાં. આશાિના ન થાય િેનો ખ્યાલ રાખવો. 
બહનેોએ ર્ાથે ઓઢવુાં. ર્ભારાર્ાાં વાિો ન કરવી. 

 While performing Chandan Puja, care should be 
taken that nails, clothes, or hair do not touch 
Bhagwan. Women should cover their head. One 
should not talk in the sanctum. 

 

 પજૂા કયામ પછી ચાંદન નખર્ાાં ન રહ ેએટલે હાથ વ્યવક્સ્થિ 
ધોઈ લેવા. 

 After performing Puja, hands should be carefully 
washed to ensure that there is no chandan left in 
the nails. 
 

 સ્િોત્ર કે દુહા ર્નર્ાાં શાાંતિથી ભાવપવૂમક ણચિંિવવા. જોરથી ન 
બોલવા. 

 Stotras or duhas should be recited silently and 
devotionally in one’s mind. They should not be 

recited loudly. 
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 ચદંન પજૂા - ચદંન પજૂા નવ અંગે તરે ધતલક દ્વ ર  કરવ મ  ં
આવે છે. 

 Chandan Puja - Chandan Puja is performed on nine 

parts by thirteen ‘Tilaks’. 

 એનો ક્રમ આ મજુબ છે:  These points in sequence are: 
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 પ્રભજુીની નવાાંર્ી પજૂાના દુહા  Duhas for Prabhuji’s Navaangi Puja 
 

૧ ચરણકર્ળ (અંગઠેૂ) 1 Charankamal (Lotus Feet) 

 જળ ભરી સાંપટૂ પત્રર્ાાં, યરુ્ણલક નર પજૂ ાંિ,  Jal Bhari Samput Patrama, Yuglik Nar Pujant, 

 ઋષભ ચરણ અંગઠૂિે, દાયક ભવજળ અંિ.  Rushabh Charan Anguthade, Daayak Bhavjal Anta. 

 આપણે ભાવ કરવાનો છે કે આપનાાં ચરણકર્ળને પજૂિાાં હુાં 
આપની જેર્ આચરણ કરુાં અને નમ્ર બનુાં. 

 We have to contemplate in our mind that while 

performing Puja of your Charankamal, my conduct 

be right and I be humble like You. 

    

૨ જાનુાં (ઘ ૂાંટણ) 2 Jaanu (Knees) 

 જાનબુળે કાઉસગ્ર્ રહ્યા, તવચયામ દેશ તવદેશ,  Jaanubale Kausagga Rahya, Vicharya Desh Videsh, 

 ખિા ખિા કેવલ લહ્ુાં, પજુો જાનુાં નરેશ.  Khada Khada Keval Lahyu, Pujo Jaanu Naresh. 

 આપણે ભાવ કરવાનો છે કે આપનાાં ધ ૂાંટણને પજૂિાાં સાધનાના 
ર્ાર્મર્ાાં આર્ળ વધવા ર્ારુાં બળ વધે. 

 We have to contemplate in our mind that while 

performing Puja of Your Knees, my strength to excel 

in the path of worship. 

    

૩ કરકાાંિાાં (કાાંિે) 3 Karkanda (Forearms) 

 લોકાાંતિક વચને કરી, વરસ્યાાં વરસીદાન,  Lokaantik Vachane Kari, Varsya Varsidaan, 

 કર કાાંિે પ્રભ ુપજૂિાાં, પજૂો ભતવ બહુર્ાન.  Kar Kaande Prabhu Pujta, Pujo Bhavi Bahumaan. 

 આપણે ભાવ કરવાનો છે કે, આપનાાં કરકાાંિાાંને પજૂિાાં હુ 
આપની જેર્ ઉદાર બનુાં અને બને્ન હાથથેી સારાાં કાર્ કરુાં . 
 

 We have to contemplate in our mind that while 

performing Puja of your Karkanda, I be generous 

and  perform good deeds with both my hands like 

You. 
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૪ સ્કાંધ (ખભે) 4 Skandh (Shoulders) 

 ર્ાન ર્યુાં દોય અંશથી, દેખી વીયમ અનાંિ,  Maan Gayu Doy Anshthi, Dekhi Virya Anant 

 ભજુાબળે ભવજળ િયામ, પજૂો ખાંધ ર્હાંિ.  Bhujaabale Bhavjal Tarya, Pujo Khandh Mahant. 

 આપણે ભાવ કરવાનો છે કે આપના સ્કાંધને પજૂિાાં હુાં આપની 
જેર્ નમ્ર બનુાં અને કર્ો સાથે લિવા ર્ને બળ ર્ળે. 

 We have to contemplate that while performing Puja 
of your Skandh, I be humble and attain strength to 
contest the karmas like You. 

    

૫ તશરતશખા (ર્સ્િકતશખા) 5 Shirshikha (Crown of the Head) 

 તસદ્ધતશલા ગણુ ઊજળી, લોકાાંિે ભર્વાંિ,  Siddhashila Guna Ujli, Lokaante Bhagwant, 

 વતસયા િેણે કારણ ભતવ, તશરતશખા પજૂ ાંિ.  Vasiya Tene Kaaran Bhavi, Shirshikha Pujant. 

 આપણે ભાવ કરવાનો છે કે આપની તશરતશખાને પજૂિાાં હુાં 
આપની જેર્ પણૂમ બનુાં. 

 We have to contemplate in our mind that while 
performing Puja of your Shirshikha, I attain a 

complete state like You. 

    

૬ લલાટ (કપાળે) 6 Lalaat (Forehead) 

 િીથંકર પદ પણુ્યથી, તત્રભવુન જન સેવાંિ,  Tirthankar Pada Punyathi, Tribhuvan Jan Sevant, 

 તત્રભવુન તિલક સર્ા પ્રભ,ુ ભાલ તિલક જયવાંિ.  Tribhuvan Tilak Sama Prabhu, Bhaal Tilak Jaywant. 

 આપણે ભાવ કરવાનો છે કે આપના લલાટે તિલક કરિાાં હુાં 
આપની જેર્ િેજસ્વી બનુાં. 

 We have to contemplate in our mind that while 

performing Puja of your Lalaat, I become radiant 

like You. 
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૭ કાંઠ (કાંઠે) 7 Kanth (Throat) 

 સોળ પહોર પ્રભ ુદેશના, કાંઠે તવવર વતુમળ,  Sol Pahor Prabhu Deshna, Kanthe Vivar Vartul, 

 ર્ધરુ ધ્વતન સરુ-નર સણેુ, િેણે કાંઠે તિલક અમલૂ.  Madhur Dhwani Sur-nar Sune, Tene Kanthe Tilak 

Amul. 

 આપણે ભાવ કરવાનો છે કે આપના કાંઠને પજૂિાાં, ર્ારી વાણી 
આપ જેવી ર્ધરુ બને. 

 We have to contemplate in our mind that while 

performing Puja of Your Kanth, my speech be as 

sweet as Yours. 

    

૮ હ્રદયકર્ળ (હ્રદયે) 8 Hridaykamal (Heart) 

 હ્રદયકર્ળ ઉપશર્ બળે, બાળ્યા રાર્ ને રોષ,  Ridyakamal Upsham Bale, Baalya Raag Ne Rosh, 

 દહર્ દહ ેવનખાંિને, હ્રદય તિલક સાંિોષ.  Heem Dahe Vankhandne, Hriday Tilak Santosh. 

 આપના હ્રદયકર્ળને પજૂિા હુાં આપની જેર્ તનલેપ બનુાં.  We have to contemplate in our mind that while 

performing Puja of your Hridaylkamal, I be detached 

like You. 

    

૯ નાણભકર્ળ (નાણભએ) 9 Naabhikamal (Navel) 

 રમનત્રયી ગણુ ઊજળી, સકલ સગુણુ તવશ્રાર્,  Ratnatrayi Guna Ujli, Sakal Sugun Vishraam, 

 નાણભકર્ળની પજૂના, કરિાાં અતવચલ ધાર્.  Naabhikamalni Pujna, Karta Avichal Dhaam. 

 આપણે ભાવ કરવાનો છે કે આપના નાણભકર્ળને પજૂિા હુાં 
આપની જેર્ ક્સ્થર બન.ુ 

 We have to contemplate in our mind that while 

performing Puja of Your Nabhikamal, I be steadfast 

like You. 

 ઉપદેશક નવિમમવના, િેણે નવ અંર્ ત્જણાંદ  Updeshak Navtattvana, Tene Nav Ang Jinand 

 પજૂો બહુતવધ રાર્શુાં, કહ ેશભુતવર મણુણિંદ  Puj_Bahuvidh Raagshu, Khe Sobhveer Munind 
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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

