
 

જ્ઞાનપચંમી – ગરુુવાર, ૧૯ નવેમ્બેર ૨૦૨૦ 
              

                                 
 
દીપાવલીના પાચંમા દદવસે જ્ઞાન પચંમીનો પવવ ઉજવવામા ંઆવે છે. તે ‘લાભ પચંમી’ 

અથવા ‘સૌભાગ્ય પચમી’ તરીકે પણ ઓળખાય છે. 

જ્ઞાન એ આંતદરક આત્માનો પ્રકાશ માનવામા ંઆવે છે. જ્ઞાન સત્ય અને ખોટા વચ્ચેના 

તફાવતને સમજવામા ંમદદ કરે છે.  

જ્ઞાન પચંમી, એ શદુ્ધ જ્ઞાનની ઉપાસનાનો દદવસ છે. આ દદવસે, જૈન ધમવના 

અનયુાયીઓ પ્રાચીન શાસ્ત્રો પ્રત્યે પોતાનો સ્નેહ અને આદર દશાવવે છે. શાસ્ત્રોની પજૂા 

કરવામા ંઆવે છે. દરેક માટે જ્ઞાન અમલૂ્ય છે. તે સપંત્તિનો એક પ્રકાર છે, જેનુ ંત્તવતરણ 

કરવાથી વધારો થાય છે. જ્ઞાન હંમેશા ંજીવનના માર્વને પ્રકાત્તશત કરે છે. 

 
પાચં પ્રકારના જ્ઞાન 
૧. મત્તત જ્ઞાન: પાચં ઇન્દ્રિયો (ચામડી, જીભ, નાક, આંખ, કાન)થી થતુ ંજ્ઞાન. 

૨. શ્રતુ જ્ઞાન: ઇન્દ્રિયોના ઉપયોર્થી ક્ાયં પણ રહલેા ંજ્ઞાનને ભણવાથી, અક્ષર/શબ્દો 

બોલવાથી, સાભંળવાથી, વાચંવાથી અને સજં્ઞાઓ કે સકેંતથી થતુ ંજ્ઞાન.  

૩. અવત્તધ જ્ઞાન: કોઈ પણ પસુ્તક, ઇન્દ્રિયો અને મનના ંસાધનો (મીદડયા)ના ઉપયોર્  

   ત્તવના પ્રાપ્ત થતુ ંદૂરની વસ્ત ુજણાવતુ,ં ભૌત્તતક વસ્ત ુસબંધંી જ્ઞાન. તેને દૈવી જ્ઞાન  

   પણ કહવેામા ંઆવે છે. 

 

 

 

 

 

 



 

૪. મન:પયવવ જ્ઞાન: ઇન્દ્રિયોના ઉપયોર્ ત્તવના અરયના મનની વાત, ત્તવચારો  

   આદીની જાણ આપતુ ંજ્ઞાન 

૫. કેવળ જ્ઞાન: સપંણૂવ જ્ઞાન. બધા સમયર્ાળા, ભતૂકાળ, વતવમાન કાળ અને ભત્તવષ્ય 

   કાળની દરેક બાબતનુ ંજ્ઞાન જાણી શકાય તેને કેવળ જ્ઞાન કહવેાય છે. 
 

જ્ઞાન પચંમી આરાધના ત્તવત્તધ 

 

    
 

આ તપ કાતવક સદુ પાચંમથી શરૂ થાય છે. શક્ હોય તો એ દદવસે ઉપવાસ કરવો 
અથવા એકાસણુ,ં બબયાસણુ,ં આયબંબલ કે રાત્તિ ભોજનનો ત્યાર્ કરવો.    
 

એક ઊંચા સ્થાન ઉપર ધાત્તમિક જ્ઞાનનુ ંપસુ્તક મકૂવુ.ં ધપૂ, દીપક, અક્ષત, નૈવેદ્ય અને 
ફળ રાખી શકાય. જ્ઞાનનુ ંબહમુાન કરવા માટે રૂપાનાણુ,ં પેન, પેન્રસલ, નોટબકુ, પૈસા 
(જ્ઞાનની સામગ્રી) પણ રાખી શકાય.  
 

બે હાથ જોડી અને જ્ઞાનની સ્તતુ્તત બોલવી.  
જ્ઞાનની સ્તતુ્તત 

૧.  ત્તનવ્વાણણ-મગ્રે્ વર-જાણ-કપ્પ ં

પણાત્તસયા-સેસ-કુવાઈ-દપ્પ ં

મય જજણાણ ંસરણ ંબહુાણ ં

નમાત્તમ ત્તનચ્ચ ંત્તતજર્પ્પહાણ ં 
 
 

 



 

૨. બોધાર્ાધ ંસ-ુપદ-પદવી-નીર-પરૂાબભરામ ં

જીવાદહિંસા ત્તવરલ-લહરી-સરં્માર્ાહ-દેહમ ્

ચલુાવેલમ ગરુુર્મ-મણી સકુંલ ંદૂર-પારં 

સારં વીરાર્મ-જલ ત્તનત્તધિં સાદરં સાધ ુસેવે 

 

ત્યાર બાદ વાસકે્ષપ હોય તો આ પ્રમાણે જ્ઞાન પજૂા કરવી અથવા દશવન કરવા.  
જમણા હાથમા ંવાસકે્ષપ લઈ: 
* પસુ્તકની જમણી બાજુના ઉપરના ખણૂા પર મકૂી ૐ શ્રી મત્તતજ્ઞાનાય નમ: બોલવુ ં
* પસુ્તકની જમણી બાજુની નીચેના ખણૂા પર મકૂી ૐ શ્રી શ્રતુજ્ઞાનાય નમ: બોલવુ ં
* પસુ્તકની ડાબી બાજુની નીચેના ખણૂા પર મકૂી ૐ શ્રી અવત્તધજ્ઞાનાય નમ: બોલવુ ં
* પસુ્તકની ડાબી બાજુના ઉપરના ખણૂા પર મકૂી ૐ શ્રી મનપયવવજ્ઞાનાય નમ: 

બોલવુ ં
* પસુ્તકની વચ્ચમા ંમકૂી ૐ શ્રી કેવલજ્ઞાનાય નમ: બોલવુ ં

 

વાસકે્ષપ પજૂા કયાવ બાદ, જ્ઞાનના પસુ્તક સરમખુ ધપૂ, દીપક અને સ્વન્સ્તક કરવા હોય 
તો ૫ અથવા ૫૧ સ્વન્સ્તક કરવા. સ્વન્સ્તક ઉપર નવૈદ્ય અને ત્તસદ્ધ ત્તશલા ઉપર ફળ 
મકૂવા.  
 
શ્રી ખમાસમણ સિૂ 
ઇચ્છામિ ખિાસિણો! 
વદંિઉં જાવણણજ્જજાએ મિસીદિઆએ 
િત્થએણ વિંામિ 
 

જ્ઞાનના દુહા 
નીચેના પાચં જ્ઞાનના દોહા બોલવા અને ખમાસમણ દેવા.ં  
૧. શ્રી મત્તત જ્ઞાનનો દુહો 

સમદકત શ્રદ્ધાવતંને, ઉપરયો જ્ઞાન પ્રકાશ  
પ્રણમુ ંપદ કજ તેહના ભાવ ધરી ઉલ્લાસ 
ૐ ર્હ્રીં શ્રી મત્તતજ્ઞાનાય નમો નમ: બોલીને ૧ અથવા ૨૮ ખમાસમણા ંદેવા.ં 
 



 

 
૨. શ્રી શ્રતુ જ્ઞાનનો દુહો 

પવયણ શ્રતુ ત્તસદ્ધાતં તે આર્મ સમય વખાણ 
પજૂો બહુત્તવધ રાર્શુ ંચરણ કમલ બચિ આણ 
ૐ ર્હ્રીં શ્રી શ્રતુજ્ઞાનાય નમો નમ: બોલીને ૧ અથવા ૧૪ ખમાસમણા ંદેવા.ં 

૩. શ્રી અવત્તધ જ્ઞાનનો દુહો 
ઉપરયો અવત્તધજ્ઞાન નો ગણુ જેહને અત્તવકાર  
વદંના તેહને માહરી, શ્વાસ માહં ેસો વાર  
ૐ ર્હ્રીં શ્રી અવત્તધજ્ઞાનાય નમો નમ: બોલીને ૧ અથવા ૬ ખમાસમણા ંદેવા.ં 

૪. શ્રી મન:પયવવજ્ઞાનનો દુહો 
એ ગણુ જેહને ઉપરયો, સવવત્તવરત્તત ગણુ ખાણ 
પ્રણમુ ંહતેથી તેહના ચરણ કમલ બચિ આણ 
ૐ ર્હ્રીં શ્રી મન:પયવવજ્ઞાનનાય નમો નમ: બોલીને ૧ અથવા ૨ ખમાસમણા ંદેવા.ં 

૫. શ્રી કેવલજ્ઞાનનો દુહો 
પરમ જ્યોત્તત પાવનકરણ, પરમાિમ પરધાન 
કેવલજ્ઞાન પજૂી કરી, પામો કેલજ્ઞાન 
ૐ ર્હ્રીં શ્રી મન: કેવલજ્ઞાનાય નમો નમ: બોલીને ૧ ખમાસણુ ંદેવુ.ં 

                                   

*ચૈત્યવદંન આવડતુ ંહોય તો કરવુ.ં  
 

*પછી ખમાસણુ ંદઈને ઇચ્છાકારેણ સદંદસહ ભર્વન, શ્રી મત્તત જ્ઞાન, શ્રી શ્રતુ જ્ઞાન, શ્રી 
અવત્તધ જ્ઞાન, શ્રી મન:પયવવ જ્ઞાન, શ્રી કેવલ જ્ઞાન આરાધનાથે કાઉસ્સગ્ર્ કરંુ? ઇચ્છં 

ઊભા ઊભા બોલવુ.ં 



 

* શ્રી મત્તત જ્ઞાન, શ્રી શ્રતુ જ્ઞાન, શ્રી અવત્તધ જ્ઞાન, શ્રી મન:પયવવ જ્ઞાન, શ્રી કેવલ જ્ઞાન 
આરાધનાથે કરેત્તમ કાઉસ્સગ્ર્ ં 

 

*શ્રી વદંણવત્તિયાએ સિૂ બોલવુ ં
   વદંણવત્તિઆએ, પઅૂણવત્તિઆએ, સક્કરવત્તિઆએ, સમ્માણવત્તિઆએ,   

બોદહલાભવત્તિઆએ, ત્તનરુવસગ્ર્વત્તિઆએ 

   સદ્ધાએ, મેહાએ ત્તધઈએ, ધારણાએ, અણપુ્પેહાએ, વડ્ઢમાણીએ, ઠાત્તમ કાઉસ્ગ્ર્ ં

  
*પછી શ્રી અન્નત્થ સિૂ બોલવુ.ં 
અન્નત્થ ઊસત્તસએણ ંસિૂ 

છીએણ,ં જભંાઈએણ,ં ઉડ્ડુએણ,ં વાય-ત્તનસગ્રે્ણ,ં 
ભમલીએ, ત્તપિમચુ્છાએ. 
સહુુમેદહિં અંર્સચંાલેદહિં, 
સહુુમેદહિં ખેલસચંાલેદહિં, 
સહુુમેદહિં દદટ્ઠિસચંાલેદહિં, 
એવમાઈએદહિં આર્ારેદહિં, અભગ્ર્ો અત્તવરાદહઓ, 
હુજ્જ મેં કાઉસ્સગ્ર્ો. 
જાવ અદરહતંાણ ંભર્વતંાણ,ં 
નમકુ્કારેણ,ં ન પારેત્તમ. 
તાવ કાય,ં ઠાણેણ,ં મોણેણ,ં 
ઝાણેણ,ં અપ્પાણ ંવોત્તસરાત્તમ. 

 

*ત્યાર બાદ ૫ અથવા ૫૧ શ્રી લોર્સ્સ (ચદેંસ ુત્તનમ્મલયરયા) સધુીનો કાઉસ્સગ્ર્ 
કરવો. (૨૦ અથવા ૨૦૪ નવકાર મિં) 

 

*કાઉસ્સગ્ર્ પારીને પ્રર્ટ લોર્સ્સ કહવેો (૪ નવકાર મિં).  
 
 
 
 
 
 
 



 

શ્રી લોર્સ્સ સિૂ 
લોર્સ્સ ઉજ્જોઅર્રે, 
ધમ્મ ત્તતત્થ યરે જજણે, 
અદરહંતે દકત્તિઈસ્સ,ં 
ચઉવીસ ંત્તપ કેવલી. 
ઉસભ મજજઅં ચ વદેં, 
સભંવ મબભણદંણ ંચ સમુઈં ચ, 
પઉમપ્પહં સપુાસ,ં 
જજણ ંચ ચદં-પ્પહં વદેં. 
સતુ્તવદહિં ચ પપુ્ફદંત,ં 
ત્તસયલ ત્તસજ્જસં વાસપુજુ્જ ંચ, 
ત્તવમલ-મણતં ંચ જજણ,ં 
ધમ્મ ંસતં્તતિં ચ વદંાત્તમ. 
કંુથ ુ ંઅરં ચ મલલ્લિં, 
વદેં મબુણસવુ્વય ંનત્તમજજણ ંચ, 
વદંાત્તમ દરિ-નેત્તમિં, 
પાસ ંતહ વદ્ધમાણ ંચ. 
એવ ંમએ અબભથઆુ, 
ત્તવહુયરયમલા, 
પહીણ-જર-મરણા, 
ચઉ-વીસ ંત્તપ જજણ-વરા, 
ત્તતત્થયરા મે પસીયતં.ુ 
દકત્તિય વદંદય મદહયા, 
જે એ લોર્સ્સ ઉિમા ત્તસદ્ધા, 
આરુગ્ર્ બોદહલાભ,ં 
સમાદહ વરમિુમ ંદદિંત.ુ 
ચદેંસ ુત્તનમ્મલયરા, 
આઈચ્ચેસ ુઅદહય ંપયાસયરા, 
સાર્રવર ર્ભંીરા, 
ત્તસદ્ધા ત્તસદ્દ્ધિં મમ દદસતં.ુ 



 

 

*પછી એક ખમાસમણ દેવુ.ં 
 

*જ્ઞાનનો મિંજાપ કરવો. 
જ્ઞાનનો મિં જાપ - ૐ ર્હ્રીં નમો નાણસ્સ - ૨૦ નવકારવાળી અથવા શક્ હોય 
એટલી માળાનો મિંનો જાપ કરવો.   
 

*પછી એક ખમાસમણ દેવુ ંઅને બોલવુ:ં 
 જ્ઞાન આરાધના કરતા જે કોઈ દોષ લાગ્યો હોય, તે સત્તવ હું મન, વચન, કાયાએ કરી 
ત્તમચ્છાત્તમ દુક્કડંમ! 

 

ખાસ નોંધ:  
સપંણૂવ જ્ઞાન પચંમી ત્તવત્તધનુ ંરેકોદડિંર્ પણ આ સાથે મોકલવામા ંઆવેલ છે. 

 

જ્ઞાનનુ ંબહમુાન અને તેની ઉજવણી કરવી ખબૂ જ ફળદાયક છે. શક્ હોય ત્યા ંસધુી 
જ્ઞાનની આરાધના કરવાનો પ્રયત્ન કરશો.  જો શક્ ન હોય તો જ્ઞાનનો મિં જાપ 
અવશ્ય કરશો. 

 


