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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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ગરુુ સ્ર્ાપના સતૂ્રો  
  Guru Sthapna Sutras 

૧. શ્રી નવકાર મતં્ર   1. Shri Navkar Mantra 

૨. શ્રી પચંચહિર્ સતૂ્ર   2. Shri Panchindiya Sutra 

પચંચહિર્- િવંરણો,   Panchindiya Samvarano 

િર્હ નવતવર્હ-બભંચેર ગતુિધરો  Taha Navaviha-Bambhacher Guttidharo 

ચઉતવર્હ–કિાર્–મકુ્કો  Chahuviha Kassaay-mukko 

ઇઅ અટ્ઠારિગણેુહર્હિં િજુંિો  Ia Atthaaras Gunehim Sanjutto 

પચં-મર્હવ્વર્ જુિો  Panch-mahavvay Jutto 

પચં તવર્હાર્ાર પાલણ-િમત્ર્ો  Panch Vihaayaar Paalan-samattho 

પચં-િતમઓ, તિગિુો  Panch-samio, Tigutto 

છિીિ ગણુો ગરુુ મજ્ઝ  Chhattis Guno Guru Majza 

ભાવાર્થ: ગરુુિનોની ગેરર્હાિરીમા ંિામાતર્ક-
પ્રતિક્રમણ વગેરે ધમથહક્રર્ાઓ કરિી વખિે આ 
ગરુુની સ્ર્ાપના કરવા માટેનુ ંસતૂ્ર છે. આ 
સતૂ્રમા ંગરુુના છત્રીશ ગણુો બિાવ્ર્ા છે.  

 Significance: This Sutra is recited to invoke the 
spiritual master (Guru) while performing religious 

rituals like Samayik-Pratikraman etc. in the 
absence of a Guru. The thirty-six qualities of a 
Guru are described in this Sutra. 
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૩.ખમાિમણ (પચંાગં પ્રચણપાિ) સતૂ્ર  
  3.Khamasaman Sutra (Panchaang Pranipaat 

Sutra) 
ઊભા રર્હી, ર્હાર્ િોડીને બોલવુ:ં   In standing position, hands folded say: 

ઇચ્છાતમ ખમાિમણો! 
 

 Ichchhaami khama-samano!  

મસ્િક ઝુકાવી કમરર્ી નમીને બોલવુ:ં   Then bending the head and bowing down to the waist 

say: 

વહંિઉં જાવચણજ્જજાએ તનિીહર્હઆએ   Vandium Javanijjaae Nisihiae 

પચંાગ પ્રચણપાિ પ્રણામ કરી ર્હાર્ની અંિચલ, 
મસ્િક અને ઢીંચણ િમીન પર રાખી બોલવુ:ં 

 Offering khamasamna of ‘Panchaang Pranipaat’ i.e. 

touching the ground with our forehead, with folded 

hands touching to the knees, say: 

મત્ર્એણ વિંાતમ  Matthaen Vandaami 
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ઇચ્છામિ ખિાસિણો! - Ichchhaami khama-samano! 
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વદંિઉં જાવણણજ્જજાએ મિસીદિઆએ - Vandium Javanijjaae Nisihiae 
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મત્ર્એણ વિંાતમ - Matthaen Vandaami 
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પાચં અચભગમ (િેરાિરમા ંિાચવવાના તનર્મો)   Five Abhigams (Rules to be followed in the    
                          Derasar) 

પાચં અચભગમ    Five Abhigams 

૧. સણિત્ત ત્યાગ   Sachit Tyaag 

૨. અણિત્ત ગ્રિણ  Achit Grahan 

૩. ઉત્તરાસગં   Uttarasang 

૪. અંજણિ   Anjali 

૫.પ્રણણધાિ  Pranidhaan 

   

અણિગિ (અણિ = સન્મખુ ગિ = જવુ)ં એટિે 
િગવાિ પાસે જતા ં(િેરાસરિા)ં મવિયરૂપે 
સાિવવાિા મિયિ. 

 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 અચભગમ - િેરાસરિા ંમવિય સાિવવો એ 
આપણુ ંકતતવ્ય છે, જે િીિે પ્રિાણે છે: 

 Five Abhigams: It is our duty to maintain respect in 

the Derasar in the presence of Bhagwan which is as 

follows: 

૧. િચચિ (િજીવ) ત્ર્ાગ   1. Sachit (that which has life) Tyaag  
િેરાસરિી અંિેર પોતાિા ઉપયોગ િાટે કોઈ પણ 
ખાવાપીવાિા પિાર્ત િઈ જવા િદિ, જેવા કે 
ખાવાપીવાિા, સ  ઘંવાિા (પોતાિા િાટે ફળ, ફૂિ, 
પાણી, આિી). બીડી, મસગરેટ, તબંાકુ, પાિપરાગ, 
ગટુખાનુ ંસેવિ કરવુ ંિદિ. 

 One should not take any edible items (food and 

drink) for one’s own consumption inside the temple. 

(fruits, flowers, water, etc. for oneself). Cigarettes, 

tobacco, pan-paraag should not be consumed. 

 
 

   

૨. અણિત્ત ગ્રિણ   2. Achit (non-living) Grahan 

પ્રભ ુિર્તિ કે પ  જા કરવા િેરાસરે ખાિી િાર્ે િ જવુ.ં 
પ્રભ ુિર્તિ િાટે ઉપયોગી વસ્ત ુજેિ કે પષુ્પ... ધ  પ... 
અક્ષત... પ  જાિા ઉપકરણો સાર્ે િડંારિા ંપ  રવા પૈસા 
િઈ જઈએ તે બીજા પ્રકારિો મવિય છે. પોતાિા 
ઉપયોગ િાટેિી સુઘંવા-િગાડવાિી િવા, અત્તર, ક્રીિ 
મવ. તર્ા િોબાઇિ ફોિ સાર્ે િ રાખવા અર્વા 
િેરાસરિા ંતેિો ઉપયોગ િ કરવો. 

 One should not go empty handed to the Derasar for 

Darshan or Puja. Taking useful items for Worship 

and Puja like Flowers... Dhoop... Rice... together 

with money for the ‘Bhandaar’ is the second form of 

respect. Sniffing substances and items like 

perfumes, creams, etc. and mobile phones for one’s 

own use should not be kept or used in the Derasar. 
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 િર્તિ મવમધ િાલ…ુ  Darshan Puja Vidhi continuation… 

૫ ત્રણ પ્રિણક્ષણા 5 Three Pradakshinas 

 િાવાર્ત: પ્રિણક્ષણા પ્રભજુીિી જિણી બાજુર્ી 
ત્રણ વાર આપવાિા ંઆવે છે. પ્રિણક્ષણાિા ં
િાવ કરવાિો છે કે આપણા આત્િાિા ત્રણ 
ગણુ રત્િ: સમ્યક િર્તિ, સમ્યક જ્ઞાિ અિે 
સમ્યક િાદરત્રિી પ્રાપ્તત ર્ાય. પ્રિણક્ષણા 
િેવાર્ી આપણો આત્િા સદ્દગણુો પ્રાતત કરીિે 
આધ્યાત્િ િાગે આગળ વધે છે. 

 Significance: We carry out three 

Pradakshina starting from the right side of 

Prabhuji. Our desire should be for our soul 

to attain the three virtuous jewels: Right 

Faith, Right Knowledge and Right Conduct. 

By taking Pradakshina our soul attains good 

virtues and is lead towards the path of 

spirituality. 

    

  િગવાિિી જિણી બાજુર્ી ત્રણ ‘પ્રિણક્ષણા’િી 
ર્રૂઆત  કરવી. પ્રિણક્ષણા આપતી વખતે દુિા 
અર્વા પ્રાર્તિા બોિી ર્કાય. પ્રિણક્ષણા િેતા ં
જયા ંજયા ંપરિાત્િાિી પ્રમતિા ણબરાજિાિ 
િોય ત્યા ંબે િાર્ જોડી િસ્તક ઝુકાવીિે િિિ 
કરવુ.ં 
 
  

   

One should proceed to take three 

Pradakshinas (circumambulations) of 

Parmatma, starting from the right side of 

Bhagwan. Duhas or Prathna can be recited 

whilst performing Pradakshina. Wherever 

you see an idol of Parmatma, bow down 

with hands folded. 
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૧. ત્રણ પ્રિણક્ષણા વખતે બોિવાિા દુિા  

  1. Duhas for recitation when taking three 
Pradakshina (circumambulations)  

 પ્રર્િ પ્રિણક્ષણા - સમ્યગ િર્તિ પ્રાતત કરવા િાટે  First Pradakshina – to attain Right Faith  

 કાળ અિાદિ અિતંર્ી, િવ ભ્રિણાિો િિીં પાર,  Kaal Anaadi Anant Thi, Bhav Bhramana No 

Nahi Paar 
 

તે ભ્રિણા મિવારવા, પ્રિણક્ષણા િઉં ત્રણ વાર;  Te Bhramana Nivaarva, Pradakshina Dau Tran 

Vaar 

 િિમતિા ંિિતા ંર્કા,ં િવ િાવઠ દ ર પિાય,  Bhamati Ma Bhamta Thaka, Bhav Bhaavath 

Dur Palaay 

 િર્તિ, જ્ઞાિ, િાદરત્ર રૂપ, પ્રિણક્ષણા ત્રણ િેવાય.  Darshan Gyan Charitra Rup, Pradikshna Tran 

Devaay. 

 (પ્રભજુીિી સન્મખુ એક ખિાસિણ િેવુ)ં  (Take one Khamasaman before Prabhuji). 

    

 બીજી પ્રિણક્ષણા - સમ્યગ જ્ઞાિ પ્રાતત કરવા િાટે  Second Pradakshina - to attain Right 
knowledge 

 જન્િ િરણાદિ સમવ િય ટળે, સીઝે જો િર્તિ 
કાજ, 

 Janma Maranaadi Savi Bhay Tale, Sijze Jo 

Darshan Kaaj, 

 રત્િત્રયી પ્રાપ્તત િણી, િર્તિ કરો જજિરાજ.  Ratnatrayi Praapti Bhani, Darshan Karo Jinraaj. 

 જ્ઞાિ વડુ ંસસંારિા,ં જ્ઞાિ પરિ સખુ િતે,  Gyan Vadu Sansaarma, Gyan Param Sukh Het, 

 જ્ઞાિ મવિા જગ જીવડા, િ િિ ેતત્ત્વ સકેંત.  Gyan Vina Jag Jivda, Na Lahe Tatva Sanket. 

 (પ્રભજુીિી સન્મખુ એક ખિાસિણ િેવુ)ં  (Take one Khamasaman before Prabhuji). 
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 ત્રીજી પ્રિણક્ષણા - સમ્યગ િાદરત્ર પ્રાતત કરવા િાટે  Third Pradakshina - to attain Right Conduct 

 િય તે સિંય કિતિો, દરક્ત કરે વળી જેિ,  Chay Te Sanchay Karma No, Rikta Kare Vali 

Jeh, 

 િાદરત્ર િાિ મિરયકુ્ત કહ્ુ,ં વિંો તે ગણુગેિ.  Charitra Naam Niryukte Kahyun, Vando Te 

Gunageh. 

 િર્તિ જ્ઞાિ િાદરત્ર એ, રત્િત્રયી મિરધાર,  Darshan Gyan Charitra Ae, Ratnatrayi 

Nirdhaar, 

 ત્રણ પ્રિણક્ષણા તે કારણે, િવદુ:ખ િજંિિાર.  Tran Pradakshina Te Kaarane, Bhavadukh 
Bhanjan Haar. 

 (પ્રભજુીિી સન્મખુ એક ખિાસિણ િેવુ)ં  (Take one Khamasaman before Prabhuji). 
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 ૨. ત્રણ પ્રિચિણા લેિી વખિે આ પ્રમાણે પણ 
બોલી શકાર્ 

 2. The following Duha can also be recited    
when taking three Pradakshina.  

 પ્રર્િ પ્રિણક્ષણા - સમ્યગ િર્તિ પ્રાતત કરવા િાટે  First Pradakshina – to attain Right Faith  

 કાળ અિાદિ અિતંર્ી, િવ ભ્રિણાિો િિીં પાર,  Kaal Anaadi Anant Thi, Bhav Bhramana No Nahi 

Paar 

 તે ભ્રિણા મિવારવા, પ્રિણક્ષણા િઉં ત્રણ વાર;  Te Bhramana Nivaarva, Pradakshina Dau Tran 

Vaar 

 (પ્રભજુીની િન્મખુ એક ખમાિમણ િેવુ)ં  (Take one Khamasaman before Prabhuji). 

 બીજી પ્રિણક્ષણા - સમ્યગ જ્ઞાિ પ્રાતત કરવા િાટે  Second Pradakshina - to attain Right knowledge 

 િશથન જ્ઞાન ચાહરત્ર એ, રત્નત્રર્ી તનરધાર,  Darshan Gyan Charitra Ae, Ratnatrayi Nirdhaar, 

 ત્રણ પ્રિચિણા િે કારણે, ભવદુ:ખ ભિંનર્હાર.  Tran Pradakshina Te Kaarane, Bhavadukh 
Bhanjan Haar. 

 (પ્રભજુીની િન્મખુ એક ખમાિમણ િેવુ)ં  (Take one Khamasaman before Prabhuji). 

 ત્રીજી પ્રિણક્ષણા - સમ્યગ િાદરત્ર પ્રાતત કરવા િાટે  Third Pradakshina - to attain Right Conduct 
 ભમતિમા ંભમિા ંર્કા,ં ભવ ભાવઠ દૂર પલાર્,  િિમતિા ંિિતા ંર્કા,ં િવ િાવઠ દ ર પિાય, 

 િશથન, જ્ઞાન, ચાહરત્ર રૂપ, પ્રિચિણા ત્રણ િેવાર્.  િર્તિ, જ્ઞાિ, િાદરત્ર રૂપ, પ્રિણક્ષણા ત્રણ િેવાય. 

 (પ્રભજુીની િન્મખુ એક ખમાિમણ િેવુ)ં  (Take one Khamasaman before Prabhuji). 
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