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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, શ્રિા 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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પાચં અભભગમ    Five Abhigams 

૧. સચિત્ત ત્યાગ   1. Sachit Tyaag 

૨. અચિત્ત ગ્રહણ  2. Achit Grahan 

૩. ઉત્તરાસગં   3. Uttarasang 

૪. અંજચિ   4. Anjali 

૫.પ્રચણધાન  5. Pranidhaan 

   

પાચં અભભગમ (િેરાિરમા ંિાચવવાના તનર્મો)    Five Abhigams (Rules to be followed in the Derasar)  

અચિગમ (અચિ = સન્મખુ ગમ = જવુ)ં એટિે 
િગવાન પાસે જતા ં(દેરાસરમા)ં વવનયરૂપે 
સાિવવાના વનયમ. 

 Abhigam (abhi = in the direction gam = to go) 

means, the rules and respectful conduct to be 

followed while going to and being within the temple. 
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પાચં અભભગમ ચાલ.ુ...........  Five Abhigams continue……… 

પાચં અભભગમ - દેરાસરમા ંવવનય સાિવવો એ 
આપણુ ંકતતવ્ય છે, જે નીિે પ્રમાણે છે: 

 Five Abhigams: It is our duty to maintain respect in 

the Derasar in the presence of Bhagwan which is as 

follows: 

૫. પ્રભિધાન   5. Pranidhaan  
પોતાના મન વિન કાયાને િગવાનની િક્તતમા ંજ 
એકાગ્ર કરવા.ં દેરાસરના ંઆંગણમા ંપ્રવેશ કયાત પછી 
સબંધંી કે ઓળખીતાઓ સાથ ેપરસપરના સમાિાર 
પછૂવાનુ ંટાળવુ ંઅને મનમાનંી સસંારરક અને ધધંાકીય 
બાબતો વવશે વવિારવુ ંકે વાતિીત કરવી નહીં. 
આપણા તન, મન, હ્રદય, રદિ અને રદમાગ 
પરમાત્માના રદવ્ય પ્રેમના દરરયામા ંડૂબી જવા જોઈએ. 
આ વવનય પાિં પ્રકારમાથંી છેલ્િો હોવા છતા ંસૌથી 
મહત્ત્વનો છે. 
 

 Complete engrossment of one’s mind, words and 

body. After entering the courtyard of the temple, one 

should refrain from making general conversation 

with acquaintances and relatives and free the mind 

from thoughts relating to society or business. We 

should engross ourselves in the eternal ocean of 

‘Parmatma’, physically, mentally, heartily and 

intellectually. This is the last but most important of 

all five forms of respect. 
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જ્ઞાનપિંમી  Gyan Panchami 

િીપાવલીના પાચંમા હિવિે જ્ઞાન પચંમીનો પવથ 
ઉિવવામા ંઆવે છે. િે ‘લાભ પચંમી’ અર્વા ‘િૌભાગ્ર્ 
પચમી’ િરીકે પિ ઓળખાર્ છે. 

જ્ઞાન એ આંિહરક આત્માનો પ્રકાશ માનવામા ંઆવે છે. 
જ્ઞાન િત્ર્ અને ખોટા વચ્ચેના િફાવિને િમિવામા ં
મિિ કરે છે.  

જ્ઞાન પચંમી, એ શિુ જ્ઞાનની ઉપાિનાનો હિવિ છે. 
આ હિવિે, જૈન ધમથના અનરુ્ાર્ીઓ પ્રાચીન શાસ્ત્રો 
પ્રત્રે્ પોિાનો સ્નેર્હ અને આિર િશાથવે છે. શાસ્ત્રોની 
પજૂા કરવામા ંઆવે છે. િરેક માટે જ્ઞાન અમલૂ્ર્ છે. િે 
િપંતિનો એક પ્રકાર છે, જેનુ ંતવિરિ કરવાર્ી વધારો 
ર્ાર્ છે. જ્ઞાન ર્હંમેશા ંજીવનના માગથને પ્રકાતશિ કરે છે. 

 The festival of Gyan Panchami is celebrated on the 

fifth day of Deepawali. It is also known as ‘Laabh 

Panchami’ or ‘Saubhaagya Panchami’. 

 

Gyan meaning knowledge is regarded as the light of 

the inner soul. Gyan helps in realizing the difference 

between truth and false.  

 

Gyan Panchami is the day of worship of pure 

knowledge. On this day, followers of Jain religion 

express their affection and respect for ancient 

scriptures. The scriptures are worshiped. 

Knowledge is invaluable for everyone. It is a form of 

wealth that expands on distribution. Knowledge 

always illuminates the path of life. 
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જ્ઞાનપચંમીની િમિિ 
 

Explanation of Gyan Panchami 
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િવાલોના િવાબ  

 
Answers to Questions  
 

 
 


