
 

 

�ાનની �તુિતઓ 
 

િન�વાણમ	ગે વરણક�પં,  
પણાિસયાસેસ‐કુવાઇદ�પં । 
મયં િજણાણં સરણં બુહાણં,  

નમાિમ િન�ચં િતજગ�પહાણં ॥૧॥  
 

બોધાગાધં સુપદ‐પદવી‐નીરપૂરાિભરામં, 
'વાિહંસાિવરલ‐લહરી‐સંગમાગાહદેહં । 

ચૂલાવેલં ગુ)ગમ‐મિણસંકુલં દૂર‐પારં, 
સારં વીરાગમજલિનિધં સાદરં સાધુ સેવે ॥૨॥ 

 

અહ,દ્ વ./0સૂતં ગણધરરિચતં 1ાદશાંગં િવશાલં, 
િચ/ં બહ્ વથ,યુ4ં મુિનગણવૃષભૈધા,િરતં બુિ8મદ્િભ: । 

મો:ા;1ાર‐ભૂતં <ત‐ચરણ ફલં‐>ેય‐ભાવ‐0દીપં, 
ભ.?યા િન?યં 0પ@ે Aુતમહમિખલં સવ,લોકૈક‐સારમ્ ॥૩॥ 

 

આગમ તે િજનવર ભાખીયો,  
ગણધર તે હૈડે રાખીયો; 

તેહનો રસ જણેે ચાખીઓ,  
તે હુઓ િશવસુખ સાખીઓ. ॥૪॥ 

 

િજન જોજન ભૂિમ, વાણીનો િવJતાર, 
0ભુ અથ, 0કાશે, રચના ગણધર સાર; 
સો આગમ સુણતાં, છેદીજ ેગિત ચાર, 

0ભુ વચન વખાણી, લહીએ ભવનો પાર. ॥૫॥ 
  



 

 
 
 

�ાનપદની પૂ�ની ઢાળની ગાથાઓ 
 
 

ભ: અભ: ન જ ેિવણ લિહયે, પેય અપેય િવચાર, 
કૃ?ય અકૃ?ય ન જ ેિવણ લિહયે, >ાન તે સકલ આધાર ર.ે 

ભિવકા ! િસ8ચO પદ વંદો, િજમ િચરકાલે નંદો ર.ે 
ભિવકા ! િસ8ચO પદ વંદો. ૧ 

 

0થમ >ાન ને પછી અિહંસા, Aી િસ8ાંતે ભાPયંુ, 
>ાનને વંદો >ાન મ િનંદો, >ાનીએ િશવ સુખ ચાPયંુ ર.ે 

ભિવકા ! િસ8ચO પદ વંદો. ૨ 
 

સકલ િOયાનું મૂલ તે A8ા, તેહનું મૂલ જ ેકહીએ, 
તેહ >ાન િનતિનત વંદીજ,ે તે િવણ કહો િકમ રહીએ ર.ે 

ભિવકા ! િસ8ચO પદ વંદો. ૩ 
 

પંચ >ાનમાંહે જહે સદાગમ, Jવપર 0કાશક જહે, 
દીપક પર ેિ/ભુવન ઉપગારી, વળી િજમ રિવ શિશ મેહ ર.ે 

ભિવકા ! િસ8ચO પદ વંદો. ૪ 
 

લોક ઊરધ અધો િતય,ગ્ Tોિતષ, વૈમાિનક ને િસ8, 
લોક અલોક 0ગટ સિવ જહેથી, તે >ાને મુજ શુિ8 ર.ે 

ભિવકા ! િસ8ચO પદ વંદો. ૫ 
 
 
 
  



 

 

�ાન ની અ��કારી પૂ� 
 

વાસ�ેપ પૂ� 
ૐ Wી ઁAી ઁપરમપૂTાય પરમેYરાય પરમાનંદકંદાય અ>ાનો�છેદકાય 

Aીમતે મિત આિદ પંચ >ાનાય વાસચૂણ� પૂ� યમહે Jવાહા 
 

વસુ ( પાનાણંુ) પૂ� 
ૐ Wી ઁAી ઁપરમપૂTાય પરમેYરાય પરમાનંદકંદાય અ>ાનો�છેદકાય 

Aીમતે મિત આિદ પંચ >ાનાય વસુ પૂ� યમહે Jવાહા 
 

અ�ત પૂ� 
ૐ Wી ઁAી ઁપરમપૂTાય પરમેYરાય પરમાનંદકંદાય અ>ાનો�છેદકાય  

Aીમતે મિત આિદ પંચ >ાનાય અ�તં પૂ� યમહે Jવાહા 
 

પુ#પ પૂ� 
ૐ Wી ઁAી ઁપરમપૂTાય પરમેYરાય પરમાનંદકંદાય અ>ાનો�છેદકાય  

Aીમતે મિત આિદ પંચ >ાનાય પુ#પં પૂ� યમહે Jવાહા 
 

ધૂપ પૂ� 
ૐ Wી ઁAી ઁપરમપૂTાય પરમેYરાય પરમાનંદકંદાય અ>ાનો�છેદકાય  

Aીમતે મિત આિદ પંચ >ાનાય ધૂપં પૂ� યમહે Jવાહા 
 

દીપક પૂ� 
ૐ Wી ઁAી ઁપરમપૂTાય પરમેYરાય પરમાનંદકંદાય અ>ાનો�છેદકાય  

Aીમતે મિત આિદ પંચ >ાનાય દીપં પૂ� યમહે Jવાહા 
 

નૈવે& પૂ� 
ૐ Wી ઁAી ઁપરમપૂTાય પરમેYરાય પરમાનંદકંદાય અ>ાનો�છેદકાય  

Aીમતે મિત આિદ પંચ >ાનાય નૈવે&ં પૂ� યમહે Jવાહા 
 

ફળ પૂ� 
ૐ Wી ઁAી ઁપરમપૂTાય પરમેYરાય પરમાનંદકંદાય અ>ાનો�છેદકાય  

Aીમતે મિત આિદ પંચ >ાનાય ફલં પૂ� યમહે Jવાહા 

  



 

 
 
 
 
 

પાંચ �ાનના દુહા 
 
 

સમિકત A8ાવંતને, ઉપZયો >ાન 0કાશ; 
0ણમંુ પદ કજ તેહના, ભાવ ધરી ઉ[લાસ. ૧ 

ઈ�છાિમ ખમાસમણો! વંિદઉં વિણજ્ એ િનસીિહઆએ મ?થએણ વંદાિમ 
 

પવયણ Aુત િસ8ાંત તે, આગમ સમય વખાણ; 
પૂજો બહુિવધ રાગથી, ચરણ કમલ િચ] આણ. ૨ 

ઈ�છાિમ ખમાસમણો! વંિદઉં વિણજ્ એ િનસીિહઆએ મ?થએણ વંદાિમ 
 

ઉપZયો અવિધ>ાનનો, ગુણ જહેને અિવકાર; 
વંદના તેહને માહરી, Yાસ માંહે સો વાર. ૩ 

ઈ�છાિમ ખમાસમણો! વંિદઉં વિણજ્ એ િનસીિહઆએ મ?થએણ વંદાિમ 
 

એ ગુણ જહેને ઉપZયો, સવ, િવરિત ગુણ ઠાણ; 
0ણમંુ િહતથી તેહના, ચરણ કમલ િચ] આણ. ૪ 

ઈ�છાિમ ખમાસમણો! વંિદઉં વિણજ્ એ િનસીિહઆએ મ?થએણ વંદાિમ 
 

કેવલ દંસણ નાણનો, િચદાનંદ ઘન તેજ; 
>ાન‐પંચમી િદન પૂિજએ, િવજય‐લ`મી શુભહેજ. ૫ 

ઈ�છાિમ ખમાસમણો! વંિદઉં વિણજ્ એ િનસીિહઆએ મ?થએણ વંદાિમ 
 
 
 
 
 


