Ayambil Oli Day 7 - Samyag Gyaan Pad Vidhi

સાતમો દિવસ - જ્ઞાન પિ

જાપ: ૐ હ્રીં નમો નાણસ્સની વીસ માળા
રં ગ: સફેિ
અનાજ: ચોખા
કાઉસગ્ગ: 51
લોગસ્સ

ખમાસણા: 51
પ્રિક્ષિણા: 51
સ્વસ્સ્િક: 51

ખમાસમણાનો દુહો
જ્ઞાનાવરણીય જે કમમ છે , ક્ષય ઉપશમ તસ થાયરે ;
તો હએ
ૂ એહીજ આતમા; જ્ઞાને અબોધતા જાયરે .

વીર જજનેશ્વર ઉપદિશે, તુમે સાાંભળજો ચિત્ત લાઇરે ;
આતમધ્યાને આતમા, ઋદ્ધિ મળે સવવ આઇ રે .
શ્રી જ્ઞાન પિન ું એકાવન ગુણ
1. સ્પશમનેદિયવ્યાંજનાવગ્રહમવતજ્ઞાનાય નમઃ 18. રસનેદિય - અપાયમવતજ્ઞાનાય નમઃ

35. સાદિશ્રુતજ્ઞાનાય નમઃ

2. રસનેદિયવ્યાંજનાવગ્રહમવતજ્ઞાનાય નમઃ 19. ાાણેદિય - અપાયમવતજ્ઞાનાય નમઃ

36. અનાદિશ્રુતજ્ઞાનાય નમઃ

3. ાાણેદિયવ્યાંજનાવગ્રહમવતજ્ઞાનાય નમઃ 20. િક્ષુદરદિય - અપાયમવતજ્ઞાનાય નમઃ

37. સપયમવવસતશ્રુતજ્ઞાનાય નમઃ

4. શ્રોત્રેદિયવ્યાંજનાવગ્રહમવતજ્ઞાનાય નમઃ

21. શ્રોત્રેદિય - અપાયમવતજ્ઞાનાય નમઃ

38. અપયમવવસતશ્રુતજ્ઞાનાય નમઃ

5. સ્પશમનેદિય - અથામવગ્રહમવતજ્ઞાનાય નમઃ

22. મન અપાયમવતજ્ઞાનાય નમઃ

39. ગવમકશ્રુતજ્ઞાનાય નમઃ

6. રસનેદિય - અથામવગ્રહમવતજ્ઞાનાય નમઃ 23. સ્પશમનેદિય - ધારણામવતજ્ઞાનાય નમઃ

40. અગવમકશ્રુતજ્ઞાનાય નમઃ

7. ાાણેદિય - અથામવગ્રહમવતજ્ઞાનાય નમઃ 24. રસનેદિય - ધારણામવતજ્ઞાનાય નમઃ

41. અંગપ્રવવષ્ટશ્રુતજ્ઞાનાય નમઃ

8. િક્ષુદરદિય - અથામવગ્રહમવતજ્ઞાનાય નમઃ 25. ાાણેદિય - ધારણામવતજ્ઞાનાય નમઃ

42. અનાંગપ્રવવષ્ટશ્રુતજ્ઞાનાય નમઃ

9. શ્રોત્રેદિય - અથામવગ્રહમવતજ્ઞાનાય નમઃ 26. િક્ષુદરદિય - ધારણામવતજ્ઞાનાય નમઃ 43. અનુગાવમ - અવવધજ્ઞાનાયનમઃ
10. માનસાથામવગ્રહમવતજ્ઞાનાયનમઃ

27. શ્રોત્રેદિય - ધારણામવતજ્ઞાનાય નમઃ 44. અનનુગાવમ - અવવધજ્ઞાનાયનમઃ

11. સ્પશમનેદિય - ઇહામવતજ્ઞાનાય નમઃ

28. મનોધારણામવતજ્ઞાનાય નમઃ

45. વધમમાન - અવવધજ્ઞાનાયનમઃ

12. રસનેદિય - ઇહામવતજ્ઞાનાયનમઃ

29. અક્ષરશ્રુતજ્ઞાનાય નમઃ

46. હીયમાન - અવવધજ્ઞાનાયનમઃ

13. ાાણેદિય - ઇહામવતજ્ઞાનાયનમઃ

30. અનક્ષરશ્રુતજ્ઞાનાય નમઃ

47. પ્રવતપાવત - અવવધજ્ઞાનાયનમઃ

14. િક્ષુદરદિય - ઇહામવતજ્ઞાનાય નમઃ

31. સાંચજ્ઞશ્રુતજ્ઞાનાય નમઃ

48. અપ્રવતપાવત - અવવધજ્ઞાનાયનમઃ

15. શ્રોત્રેદિય - ઇહામવતજ્ઞા નાયનમઃ

32. અસાંચજ્ઞશ્રુતજ્ઞાનાય નમઃ
33. સમ્યશ્રુતજ્ઞાનાય નમઃ

49. ઋજુ મવતમનઃપયમવજ્ઞાનાયનમઃ

50. વવપુલમવતમનઃપયમવજ્ઞાનાયનમઃ

17. સ્પશમનેદિય - અપાયમવતજ્ઞાનાય નમઃ

34. વમથ્યાશ્રુતજ્ઞાનાય નમઃ

51. લોકાલોકપ્રકાશકકેવલજ્ઞાનાય નમઃ

16. મન ઇહામવતજ્ઞાનાય નમઃ

શ્રી જ્ઞાન પિન ું ચૈત્યવંિન
ચક્ષપ્રાદિક રસ રામ વદ્ધિ, વમત આદિમનાણ;
ભાવ મીલાપસે જજનજવનત, સુય વીશ પ્રમાણ. 1
ભવ ગુણપજ્જવ ઓહી િોય, મણ લોિન નાણ;
લોકાલોક સરૂપ નાણ, ઇક કેવલ ભાણ. 2
નાણાવરણી નાશથી એ, િેતન નાણ પ્રકાશ;

સપ્તમ પિમેં હીરધમમ, વનત િાહત અવકાશ. 3
શ્રી જ્ઞાન પિન ું સ્િવન
ભક્ષ્ય અભક્ષ્ય વવિારણા, પેય અપેય વનધામરો રે ;
કૃત્ય અકૃત્યને જાણીએ, જ્ઞાન મહા જયકારો રે .
જ્ઞાન વનરાં તર વાંિીએ - આંકણી. 1

જ્ઞાન વવના જયણા નહીં, જયણા વવણ નહીં ધમો રે ;
ધમમ વવના વશવસુખ નહીં, તે વવણ ન વમટે ભમો રે . જ્ઞાન. 2

પાાંિ પ્રકાર છે જેહના, ભેિ એકાવન તાસો રે ;

જાણીને પ ૂજે સિા, તે લહે કેવલ ખાસો રે . જ્ઞાન. 3
શ્રી જ્ઞાન પિન ું સ્તતુ િ
મવત શ્રુત ઇંદિય જવનત કહીએ, લહીએ ગુણ ગાંભીરોજી,
આતમધારી ગણધર વવિારી, દ્વાિશ અંગ વવસ્તારોજી;
અવવધ મનઃપયમવ કેવલી વલી, પ્રત્યક્ષ રૂપ અવધારોજી,
એ પાંિ જ્ઞાનકુાં વાંિો પ ૂજો, ભવવલજનને સુખકારોજી

