
 

 

જ્ઞાનની સ્તુતતઓ 
 

નિવ્વાણમગ્ગે વરજાણકપ્પં,  

પણાનિયાિેિ-કુવાઇદપ્પં । 

મયં નિણાણં િરણં બુહાણં,  

િમાનમ નિચ્ચં નિિગપ્પહાણં ॥૧॥  

 

બોધાગાધં િુપદ-પદવી-િીરપૂરાનિરામં, 

જીવાનહંિાનવરલ-લહરી-િંગમાગાહદેહં । 

ચૂલાવેલં ગુરુગમ-મનણિંકુલં દૂર-પારં, 

િારં વીરાગમિલનિનધં િાદરં િાધુ િેવે ॥૨॥ 

 

અહહદ્ વક્ત્રપ્રિૂિં ગણધરરનચિં દ્વાદશાંગં નવશાલં, 

નચરં બહ્ વર્હયુક્તં મુનિગણવૃષિૈધાહનરિં બુનિમદ્નિ: । 

મોક્ષાગ્રદ્વાર-િૂિં વ્રિ-ચરણ ફલં-જ્ઞેય-િાવ-પ્રદીપં, 

િક્ત્્યા નિ્યં પ્રપદે્ય શુ્રિમહમનિલં િવહલોકૈક-િારમ્ ॥૩॥ 

 

આગમ િે નિિવર િાિીયો,  

ગણધર િે હૈડે રાિીયો; 

િેહિો રિ િણેે ચાિીઓ,  

િે હુઓ નશવિુિ િાિીઓ. ॥૪॥ 

 

નિિ િોિિ િૂનમ, વાણીિો નવસ્િાર, 

પ્રિુ અર્હ પ્રકાશે, રચિા ગણધર િાર; 

િો આગમ િુણિાં, છેદીિ ેગનિ ચાર, 

પ્રિુ વચિ વિાણી, લહીએ િવિો પાર. ॥૫॥ 

  



 

 

 

 

જ્ઞાનપદની પૂજાની ઢાળની ગાથાઓ 
 

 

િક્ષ અિક્ષ િ િ ેનવણ લનહયે, પેય અપેય નવચાર, 

કૃ્ય અકૃ્ય િ િ ેનવણ લનહયે, જ્ઞાિ િે િકલ આધાર ર.ે 

િનવકા ! નિિચક્ર પદ વંદો, નિમ નચરકાલે િંદો ર.ે 

િનવકા ! નિિચક્ર પદ વંદો. ૧ 

 

પ્રર્મ જ્ઞાિ િે પછી અનહંિા, શ્રી નિિાંિે િાખયુ,ં 

જ્ઞાિિે વંદો જ્ઞાિ મ નિંદો, જ્ઞાિીએ નશવ િુિ ચાખયું ર.ે 

િનવકા ! નિિચક્ર પદ વંદો. ૨ 

 

િકલ નક્રયાિું મૂલ િે શ્રિા, િેહિું મૂલ િ ેકહીએ, 

િેહ જ્ઞાિ નિિનિિ વંદીિ,ે િે નવણ કહો નકમ રહીએ ર.ે 

િનવકા ! નિિચક્ર પદ વંદો. ૩ 

 

પંચ જ્ઞાિમાંહે િહે િદાગમ, સ્વપર પ્રકાશક િહે, 

દીપક પર ેનરિુવિ ઉપગારી, વળી નિમ રનવ શનશ મેહ ર.ે 

િનવકા ! નિિચક્ર પદ વંદો. ૪ 

 

લોક ઊરધ અધો નિયહગ્ જ્યોનિષ, વૈમાનિક િે નિિ, 

લોક અલોક પ્રગટ િનવ િહેર્ી, િે જ્ઞાિે મુિ શુનિ ર.ે 

િનવકા ! નિિચક્ર પદ વંદો. ૫ 

 

 

 

  



 

 

જ્ઞાન ની અષ્ટપ્રકારી પૂજા 
 

વાસક્ષેપ પૂજા 

ૐ હ્ીીઁ શ્રી ીઁ પરમપૂજ્યાય પરમેશ્વરાય પરમાિંદકંદાય અજ્ઞાિોચ્છેદકાય 

શ્રીમિે મનિ આનદ પંચ જ્ઞાિાય વાસચૂર્ણં પૂજા યજામહે સ્વાહા 

 

વસુ (રૂપાનારુ્ણું) પૂજા 

ૐ હ્ીીઁ શ્રી ીઁ પરમપૂજ્યાય પરમેશ્વરાય પરમાિંદકંદાય અજ્ઞાિોચ્છેદકાય 

શ્રીમિે મનિ આનદ પંચ જ્ઞાિાય વસુ પૂજા યજામહે સ્વાહા 

 

અક્ષત પૂજા 

ૐ હ્ીીઁ શ્રી ીઁ પરમપૂજ્યાય પરમેશ્વરાય પરમાિંદકંદાય અજ્ઞાિોચ્છેદકાય  

શ્રીમિે મનિ આનદ પંચ જ્ઞાિાય અક્ષતું પૂજા યજામહે સ્વાહા 

 

પુષ્પ પૂજા 

ૐ હ્ીીઁ શ્રી ીઁ પરમપૂજ્યાય પરમેશ્વરાય પરમાિંદકંદાય અજ્ઞાિોચ્છેદકાય  

શ્રીમિે મનિ આનદ પંચ જ્ઞાિાય પુષ્પું પૂજા યજામહે સ્વાહા 

 

ધૂપ પૂજા 

ૐ હ્ીીઁ શ્રી ીઁ પરમપૂજ્યાય પરમેશ્વરાય પરમાિંદકંદાય અજ્ઞાિોચ્છેદકાય  

શ્રીમિે મનિ આનદ પંચ જ્ઞાિાય ધૂપું પૂજા યજામહે સ્વાહા 

 

દીપક પૂજા 

ૐ હ્ીીઁ શ્રી ીઁ પરમપૂજ્યાય પરમેશ્વરાય પરમાિંદકંદાય અજ્ઞાિોચ્છેદકાય  

શ્રીમિે મનિ આનદ પંચ જ્ઞાિાય દીપું પૂજા યજામહે સ્વાહા 

 

નૈવેદ્ય પૂજા 

ૐ હ્ીીઁ શ્રી ીઁ પરમપૂજ્યાય પરમેશ્વરાય પરમાિંદકંદાય અજ્ઞાિોચ્છેદકાય  

શ્રીમિે મનિ આનદ પંચ જ્ઞાિાય નૈવેદ્યું પૂજા યજામહે સ્વાહા 

 

ફળ પૂજા 

ૐ હ્ીીઁ શ્રી ીઁ પરમપૂજ્યાય પરમેશ્વરાય પરમાિંદકંદાય અજ્ઞાિોચ્છેદકાય  

શ્રીમિે મનિ આનદ પંચ જ્ઞાિાય ફલું પૂજા યજામહે સ્વાહા 

  



 

 

 

 

 

 

પાુંચ જ્ઞાનના દુહા 
 

 

િમનકિ શ્રિાવંિિે, ઉપન્યો જ્ઞાિ પ્રકાશ; 

પ્રણમંુ પદ કિ િેહિા, િાવ ધરી ઉલ્લાિ. ૧ 

ઈચ્છાનમ િમાિમણો! વંનદઉં જાવનણિ્ જાએ નિિીનહઆએ મ્ર્એણ વંદાનમ 

 

પવયણ શ્રુિ નિિાંિ િે, આગમ િમય વિાણ; 

પૂિો બહુનવધ રાગર્ી, ચરણ કમલ નચત્ત આણ. ૨ 

ઈચ્છાનમ િમાિમણો! વંનદઉં જાવનણિ્ જાએ નિિીનહઆએ મ્ર્એણ વંદાનમ 

 

ઉપન્યો અવનધજ્ઞાિિો, ગુણ િહેિે અનવકાર; 

વંદિા િેહિે માહરી, શ્વાિ માંહે િો વાર. ૩ 

ઈચ્છાનમ િમાિમણો! વંનદઉં જાવનણિ્ જાએ નિિીનહઆએ મ્ર્એણ વંદાનમ 

 

એ ગુણ િહેિે ઉપન્યો, િવહ નવરનિ ગુણ ઠાણ; 

પ્રણમંુ નહિર્ી િેહિા, ચરણ કમલ નચત્ત આણ. ૪ 

ઈચ્છાનમ િમાિમણો! વંનદઉં જાવનણિ્ જાએ નિિીનહઆએ મ્ર્એણ વંદાનમ 

 

કેવલ દંિણ િાણિો, નચદાિંદ ઘિ િેિ; 

જ્ઞાિ-પંચમી નદિ પૂનિએ, નવિય-લક્ષ્મી શુિહેિ. ૫ 

ઈચ્છાનમ િમાિમણો! વંનદઉં જાવનણિ્ જાએ નિિીનહઆએ મ્ર્એણ વંદાનમ 

 

 

 

 

 


