૭.૧૦

તપધર્મના વિવિધ પ્રકારો અને ક્યો તપ કરિો

આ તપ કારતક સુદ બીજથી શરૂ કરાય છે તે દદિસે ઉપિાસ કરિો. આ તપ બે િર્મ અને બે ર્ાસ સુધી
કરિો. ગણણું િગેરે નીચે ર્ુજબ.
સા. ખ. લો. નિ.
૧. નુંદદસૂત્રાય નર્ઃ

પ૧ પ૧ પ૧ ર૦

ર. અનુયોગદ્િારસૂત્રાય નર્ઃ

૬ર ૬ર ૬ર ર૦

૧. ઓઘવનયુમવક્ત સૂત્રાય નર્ઃ

૧૪ ૧૪ ૧૪ ર૦

ર. અનુયોગદ્િાર સૂત્રાય નર્ઃ

૬ર ૬ર ૬ર ર૦

અથિા

તપના દદિસે ઉપર પ્રર્ાણે ગર્ે તે બે ગણણાું િીશ િીશ નિકારિાલીનાું ગણિા. સાથીઆ વિગેરે પણ બે
બે સૂત્રનાું કરિાું.
શ્રી જ્ઞાનપુંચર્ી તપનો વિવધ
આ તપ કામવ તક સુદી-પ (જ્ઞાન પુંચર્ી)ના દદિસથી શરૂ કરિો. તે દદને ઉપિાસ કરિો. જ્ઞાન સર્ક્ષ કોરાું
કાગળ, પેવસસલ, ફળ, નૈિેદ્ય િગેરે ર્ૂકિુું. સાથીઆ, ખર્ાસર્ણ, કાઉસ્સગ્ગ વિગેરે કરિાું. ૐ હ્રીં નર્ો
નાણસ્સ એ પદની િીશ નિકારિાલી ગણિી. પાુંચ દદિેટનો દીપક કરિો. આ તપ પાુંચ િર્મ અને પાુંચ
ર્ાસ સુધી દરેક સુદ પુંચર્ીએ ઉપિાસથી આરાધિો. દરેક સુદ પુંચર્ીએ પાુંચ અગર એકાિન સાવથયા,
ખર્ા૦ િગેરે ઉપર લખ્યા ર્ુજબ કરિુું. શવક્તના અભાિે આ તપ ન જ થાય તો કાયર્ ર્ાટે કામવ તક સુદપનો ઉપિાસ તો છોડિો જ નહીં અને તે દદિસે પૌર્ધ કરિા પણ ખ્યાલ રાખિો.
જ્ઞાનનો દુહો
અધ્યાત્ર્ જ્ઞાને કરી, વિઘટે ભિ ભ્રર્ ભીવત, સત્ય ધર્મ તે જ્ઞાન છે , નર્ો નર્ો જ્ઞાનની રીવત (૧)

શ્રી અષ્ટર્ી તપનો વિવધ ઃ આ તપ દર ર્ાસની શુકલ અષ્ટર્ીએ ઉપિાસ કરિાથી થાય છે . ૐ હ્રીં નર્ો
વસદ્ધાણું એ પદની ર૦ નિકારિાલી ૮, કે ૩૧ લોગસ્સનો કાઉસ્સગ્ગ, અને તેટલા જ ખર્ાસર્ણ,
સાવથયા િગેરે કરિુું. આ તપ આઠ િર્મ અને આઠ ર્ાસ સુધી કરિાનો છે , બીજી રીતે ૧૩ એકાસણાું, ર૪
નીિી અને ૧પ આયુંવબલ એકીસાથે કરિાથી પણ આ તપ પૂણમ થાય છે . બાકીનો વિવધ ઉપર પ્રર્ાણે
સર્જિો.
શ્રી પોર્ દશર્ તપ વિવધ ઃ આ તપ પોર્ દશર્ી એટલે કે ર્ાગશર િદ-૧૦ (ગુજરાતી)ના દદિસે શરૂ
થાય છે . દર િર્ે િદી ૯-૧૦-૧૧ એર્ ત્રણ દદિસ લાગટ કરિાનો છે . તેર્ાું ૯ર્ાું દદને સાકરના પાણીનુું
એકાસણું, ૧૦ના દદને ભયામ ભાણે એકાસણું, તથા ૧૧ર્ાું દદને ખીરનુું એકાસણું કરી ત્રણે દદિસ ઠાર્
ચઉવિહાર કરિો. ૧૦ના દદિસે શ્રી પાર્શિમનાથપ્રભુનુું જસર્ કલ્યાણક હોિાથી વજનાલયર્ાું અષ્ટપ્રકારી
અથિા સત્તરભેદી પૂજા ભણાિિી.
ૐ હ્રીં શ્રી પાર્શિમનાથાય અહમતે નાર્ની ર૦ નિકારિાલી ગણિી. સાવથયા, ખર્ાસર્ણ િગેરે બાર બાર
કરિા, આ તપ દશ િર્મ દશ ર્ાસ સુધી દર ર્ાસની િદી-૧૦ના દદને એકાસણું કરિાથી પૂણમ થાય છે .
શ્રી ર્ૌન એકાદશી તપ વિવધ ઃ
આ તપ ર્ાગશર સુદ-૧૧ (ર્ૌન એકાદશી)ના દદિસથી શરૂ કરિો. તે દદિસે ઉપિાસ કરિો. (વ્યિહાર
કાયોર્ાું) ર્ૌનપણે રહેિુું. શ્રી ર્હાયશસિમજ્ઞાય નર્ઃની ર૦ નિકારિાલી ગણિી. આ તપ ૧૧ િર્મ અને
૧૧ ર્ાસ સુધી સુદ-૧૧નો ઉપિાસ કરી આરાધિો. સાથીયા, ખર્ા૦ િગેરે અગીયાર કરિા. આ ન બને
તો છે િટે ર્ૌન એકાદશીનો દર િર્ે ઉપિાસ તથા પૌર્ધ કરિા ચૂકિુું નવહ. તે દદને દોઢસો કલ્યાણકનુું
ગણણું ગણિુું.
શ્રી રોવહણી તપ વિવધ ઃ આ તપ અક્ષયતૃતીયા (િૈ. સુદ-૩)ના દદને અથિા આગળ પાછળ જયારે
રોવહણી નક્ષત્ર હોય ત્યારે શરૂ કરિો. તે તપ શ્રી િાસુપૂજયસ્િાર્ીની પૂજા કરિા પૂિમક સાત િર્મ અને સાત
ર્વહના સુધી કરિો. એટલે દર ર્ાસે જે દદિસે રોવહણી નક્ષત્ર આિતુું હોય તે દદને ઉપિાસ, આયુંવબલ કે

વનવિ િગેરેથી તપ કરિો. જો એક પણ રોવહણી નક્ષત્ર ભૂલી જિાય તો ફરીથી શરૂ કરિો. ‘શ્રી િાસુપૂજય
સિમજ્ઞાય નર્ઃ’ એ પદની ર૦ નિકારિાલી ગણિી. સા.ખ.કા. વિગે ેરે બાર બાર કરિા.
શ્રી વસવદ્ધ તપ વિવધ ઃ
આ તપર્ાું પ્રથર્ એક ઉપિાસ, પારણે બેસણું કરિુું, પછી બે ઉપિાસ અને પારણે બેસણું, એ પ્રર્ાણે
આઠ ઉપિાસ સુધી કરિુું. તેનુું ગણણું આ પ્રર્ાણે ઃ ૧. અનુંતજ્ઞાનસુંયુક્તાય શ્રી વસદ્ધાય નર્ઃ, ર.
અનુંતદશમનસુંયુક્તાય શ્રી વસદ્ધાય નર્ઃ, ૩. અવ્યાબાધાગુણસુંયુક્તાય શ્રી વસદ્ધાય નર્ઃ, ૪.
અનુંતચાદરત્રયસુંયુક્તાય શ્રી વસદ્ધાય નર્ઃ, પ. અક્ષયવસ્થવતસુંયુક્તાય શ્રી વસદ્ધાય નર્ઃ, ૬.
અરુવપવનરુંજનસુંયુક્તાય શ્રી વસદ્ધાય નર્ઃ, ૭. અગુરુલઘુગુણસુંયુક્તાય શ્રી વસદ્ધાય નર્ઃ, ૮.
અનુંતિીયમગુણસુંયુક્તાય શ્રી વસદ્ધાય નર્ઃ
એક ઓળીએ તે તે પદની િીશ નિકારિાલી રોજ ગણિી અને સા.ખર્ા.કા.ફળ વિગેરે આઠ આઠ કરિા.
શ્રી વસદ્ધાચલજીના બે અઠ્ઠર્ તથા છઠ્ઠનો વિવધ
પ્રથર્ અઠ્ઠર્નુું ગણણું શ્રી પુુંડરીકગણધરાય નર્ઃ
બીજા અઠ્ઠર્નુું ગણણું શ્રી કદુંબગણધરાય નર્ઃ
૧. છઠ્ઠનુું ગણણું શ્રી ઋર્ભદેિ સિમજ્ઞાય નર્ઃ
ર. છઠ્ઠનુું ગણણું શ્રી વિર્લગણધરાય નર્ઃ
૩. છઠ્ઠનુું ગણણું શ્રી વસદ્ધક્ષેત્રગણધરાય નર્ઃ
૪. છઠ્ઠનુું ગણણું શ્રી હદરગણધરાય નર્ઃ
પ. છઠ્ઠનુું ગણણું શ્રી િજ્રિલ્લીનાથાય નર્ઃ
૬. છઠ્ઠનુું ગણણું શ્રી સહસ્ત્રાદદ ગણધરાય નર્ઃ

૭. છઠ્ઠનુું ગણણું શ્રી સહસ્ત્રકર્લાય નર્ઃ
દરેક પદની ર૦ નિકારિાલી, ર૧ લોગસ્સનો કાઉસ્સગ્ગ, ર૧ ખર્ાસર્ણા, ર૧ સાથીયા, ર૧. ફળ.
આયુંવબલ િધમર્ાન તપ વિવધ
આયુંવબલ િડે િૃવદ્ધ પાર્તો જે તપ તે આયુંવબલ િધમર્ાન તપ કહેિાય છે . તેર્ાું ઉપિાસના આુંતરાિાળા
આયુંવબલ એકથી આરુંભીને સો સુધી ચઢતાું ચઢતાું કરિા. એટલે કે પહેલુું એક આયુંવબલ પછી ઉપિાસ.
પછી બે આયુંવબલ ઉપર ઉપિાસ, પછી ત્રણ આયુંવબલ ઉપર ઉપિાસ, પછી ચાર આયુંવબલ ઉપર
ઉપિાસ, પછી પાુંચ આયુંવબલ ઉપર ઉપિાસ. આ પાુંચ ઓળી લાગટ કરિી. પછી છ આયુંવબલ ઉપર
ઉપિાસ એર્ ચઢતાું ચઢતાું છે િટે ૧૦૦ આયુંવબલ ઉપર ઉપિાસ કરિો. ત્યારે સો ઓળી પૂરી થાય. એ
પ્રર્ાણે કરતાું પ૦પ૦ આયુંવબલ અને ૧૦૦ ઉપિાસ થાય. એટલે ૧૪ િર્મ ૩ ર્ાસ અને ર૦ દદિસે આ
તપ સુંપૂણમ થાય.
ૐ હ્રીં નર્ો અદરહુંતાણું એ પદથી કરનારાએ સા.ખ.કા. બાર કરિા. ૐ હ્રીં નર્ો વસદ્ધાણું એ પદથી
કરનારાએ આઠ આઠ અને ૐ હ્રીં નર્ો તિસ્સ પદથી કરનારાએ બાર બાર સા.ખ. કાઉ આદદ કરિા. જે
પદથી ઓળી આરાધિી હોય તે પદની ર૦ નિકારિાલી ગણિી. તથા તે દુહા બોલી ખર્ા૦ દેિા.
શ્રી અદરહુંત પદનો દુહો
પરર્ પુંચ પરર્ેષ્ઠીર્ાું, પરર્ેર્શિર ભગિાન, ચાર વનક્ષેપે ધ્યાઈએ, નર્ો નર્ો શ્રી વજનભાણ. (૧)
શ્રી વસદ્ધપદનો દુહો
ગુણ અનુંત વનર્મળ થયા, સહજ સ્િરૂપ ઉજાસ, અષ્ટ કર્મર્ળ ક્ષય કરી, ભયે વસદ્ધ નર્ો તાસ. (ર)
શ્રી તપપદનો દુહો
કર્મ ખપાિે ચીકણાું, ભાિ તપ ર્ુંગળ જાણ, પચાસ લવધધ ઉપજે , જય જય તપ ગુણખાણ (૩)

િીશસ્થાનક તપનો વિવધ
શુભ ર્ુહૂતે ગુરુ સર્ીપે આ તપ વિવધપૂિમક શરૂ કરિો. એક ઓળી બે ર્ાસથી છ ર્ાસ સુધીર્ાું પૂણમ કરિી.
કદાચ છ ર્ાસની અુંદર એક ઓળી પૂણમ ન થાય તો ચાલતી ઓળીનો ફરીથી આરુંભ કરિો પડે. એક
ઓળીર્ાું િીશ પદ છે . તેર્ાું િીશે દદિસોર્ાું િીશ પદ જુ દા જુ દા ગણિા. અથિા એક ઓળીના તપના
િીશ દદિસોર્ાું એક જ પદ ગણિુું. બીજા િીશ દદિસોર્ાું બીજુ ું પદ ગણિુું. એ રીતે િીશ ઓળીએ
(૪૦૦ દદિસે) િીશ પદ પૂણમ કરિા. દરેક પદની ઉત્કૃષ્ટથી અઠ્ઠર્, ર્ધ્યર્થી છઠ્ઠ કે ઉપિાસ અને અલ્પ
શવક્તિાલાએ જઘસયથી આયુંવબલ, નીિી અગર એકાસણું કરીને પણ આરાધના કરિા ભાગ્યશાલી બનિુું
જોઈએ. ૧. આચાયમ, ર. ઉપાધ્યાય, ૩. સ્થવિર, ૪. સાધુ, પ. ચાદરત્ર, ૬. ગૌતર્, ૭. તીથમ એ સાત
પદોર્ાું બની શકે તો જરૂર પૌર્ધ કરિો. શવક્તિાલાએ શ્રી ગૌતર્પદ છઠ્ઠથી આરધિુું જોઈએ.
િીશ પદનુું ગણણું આદદ નીચે પ્રર્ાણે
પદોના નાર્ સા. ખ. કા. નિ.
૧. ૐ હ્રીં નર્ો અદરહુંતાણું ૧ર ૧ર ૧ર ર૦
ર. ૐ હ્રીં નર્ો વસદ્ધાણું ૩૧ ૩૧ ૩૧ ર૦
૩. ૐ હ્રીં નર્ો પિયણસ્સ ર૭ ર૭ ર૭ ર૦
પદોના નાર્ સા. ખ. કા. નિ.
૪. ૐ હ્રીં નર્ો આયદરયાણું ૩૬ ૩૬ ૩૬ ર૦
પ. ૐ હ્રીં નર્ો થેરાણું ૧૦ ૧૦ ૧૦ ર૦
૬. ૐ હ્રીં નર્ો ઉિજઝાયાણું રપ રપ રપ ર૦
૭. ૐ હ્રીં નર્ો લોએ સવ્િસાહૂ ણું ર૭ ર૭ ર૭ ર૦

૮. ૐ હ્રીં નર્ો નાણસ્સ પ૧ પ૧ પ૧ ર૦
૯. ૐ હ્રીં નર્ો દુંસણસ્સ ૬૭ ૬૭ ૬૭ ર૦
૧૦. ૐ હ્રીં નર્ો વિણયસુંપસનસ્સ પર પર પર ર૦
૧૧. ૐ હ્રીં નર્ો ચાદરત્તસ્સ ૭૦ ૭૦ ૭૦ ર૦
૧ર. ૐ હ્રીં નર્ો બુંભિયધાદરણું ૧૮ ૧૮ ૧૮ ર૦
૧૩. ૐ હ્રીં નર્ો દકદરયાણું રપ રપ રપ ર૦
૧૪. ૐ હ્રીં નર્ો તિસ્સ ૧ર ૧ર ૧ર ર૦
૧પ. ૐ હ્રીં નર્ો ગોયર્સ્સ ૧૧ ૧૧ ૧૧ ર૦
૧૬. ૐ હ્રીં નર્ો વજણાણું ર૦ ર૦ ર૦ ર૦
૧૭. ૐ હ્રીં નર્ો સુંજર્સ્સ ૧૭ ૧૭ ૧૭ ર૦
૧૮. ૐ હ્રીં નર્ો અવભનિનાણસ્સ પ૧ પ૧ પ૧ ર૦
૧૯. ૐ હ્રીં નર્ો સુયસ્સ ર૦ ર૦ ર૦ ર૦
ર૦. ૐ હ્રીં નર્ો વતત્થસ્સ ૩૮ ૩૮ ૩૮ ર૦
દરેક ઓળીએ નીચેનો ૧ દુહો બોલી ખર્ા૦ દેિા
પરર્ પુંચ પરર્ેષ્ઠીર્ાું, પરર્ેર્શિર ભગિાન, ચાર વનક્ષેપે ધ્યાઈએ, નર્ો નર્ો શ્રી વજનભાણ (૧)
ગુણ અનુંત વનર્મળ થયા, સહજ સ્િરૂપ ઉજાસ, અષ્ટકર્મ ર્ળ ક્ષય કરી, ભયે વસદ્ધ નર્ો તાસ. (ર)
ભાિાર્ય ઔર્ધી સર્ી, પ્રિચન અર્ૃત િૃવષ્ટ, વત્રભુિન જીિને સુખકરી, જય જય પ્રિચન દૃવષ્ટ. (૩)

છત્રીસ છત્રીસી ગુણે, યુગપ્રધાન ર્ુણીંદ, જૈ નર્ત પરર્ત જાણતા, નર્ો નર્ો તે સૂરીંદ. (૪)
તજી પરપદરણવત રર્ણતા, લહે વનજ ભાિ સ્િરૂપ, વસ્થર કરતા ભવિ લોકને, જય જય થવિર અનુપ.
(પ)
બોધ સૂક્ષ્ર્ વિણ જીિને, ન હોય તત્ત્િ પ્રતીત, ભણે ભણાિે સૂત્રને, જય જય પાઠકગીત. (૬)
સ્યાદ્િાદ ગુણ પદરણમ્યો, રર્તા સર્તા સુંગ, સાધે શુદ્ધાનુંદતા, નર્ો સાધુ શુભ રુંગ. (૭)
અધ્યાતર્ જ્ઞાને કરી, વિઘટે ભિ ભ્રર્ ભીવત, સત્ય ધર્મ તે જ્ઞાન છે , નર્ો નર્ો જ્ઞાનની રીવત. (૮)
લોકાલોકના ભાિ જે . કેિલી ભાવર્ત જે હ, સત્ય કરી અિધારતો, નર્ો નર્ો દશમન તેહ. (૯)
શૌચ ર્ૂળથી ર્હાગુણી, સિમ ધર્મનો સાર, ગુણ અનુંતનો કુંદ એ, નર્ો વિનય આચાર. (૧૦)
રત્નત્રયી વિણ સાધના, વનષ્ફળ કહી સદૈિ, ભાિ રયણનુું વનધાન છે , જય જય સુંયર્ જીિ. (૧૧)
વજન પ્રવતર્ા વજનર્ુંદદરા, કુંચનનાું કરે જે હ, બ્રહ્મવ્રતથી બહુ ફળ લહે, નર્ો નર્ો વશયળ સુદેહ. (૧ર)
આત્ર્બોધ વિણ જે દિયા, તે તો બાળક ચાલ, તત્ત્િાથમથી ધારીએ, નર્ો દિયા સુવિશાલ. (૧૩)
કર્મ ખપાિે ચીકણાું, ભાિ ર્ુંગળ તપ જાણ, પચાસ લવધધ ઉપજે , જય જય તપ ગુણ ખાણ. (૧૪)
છઠ્ઠ છઠ્ઠ તપ કરે પારણું, ચઉ નાણી ગુણ ધાર્, એ સભ શુભ પાત્ર કો નવહ, નર્ો નર્ો ગોયર્સ્િાર્.
(૧પ)
દોર્ અઢારે ક્ષય થયા, ઉપસયા ગુણ જસ અુંગ, િૈયાિચ્ચ કરીએ ર્ુદા, નર્ો નર્ો વજનપદ સુંગ. (૧૬)
શુદ્ધાતર્ ગુણર્ેં રર્ે, તજી ઈવસિય આશુંસ, વથર સર્ાવધ સુંતોર્ર્ેં, જય જય સુંયર્ િુંશ. (૧૭)
જ્ઞાનિૃક્ષ સેિો ભવિક, ચાદરત્ર સર્વક્ત ર્ુળ, અજર અર્ર પદ ફળ લહો, વજનિર પદિી ફૂલ (૧૮)

િકતા શ્રોતા, યોગથી, શ્રુત અનુભિ રસ પીત, ધ્યાતા ધ્યેયની એકતા, જય જય શ્રુત સુખલીન. (૧૯)
તીથમયાત્રા પ્રભાિ છે , શાસન ઉસનવત કાજ, પરર્ાનુંદ વિલાસતા, જય જય તીથમ જહાજ. (ર૦)
તીથંકર િધમર્ાન તપ (શ્રી શ્રર્ણસુંઘ તપ)
જે િૃવદ્ધ પાર્ે તે િધમર્ાન કહેિાય. આ તપર્ાું પ્રથર્ શ્રી ઋર્ભદેિજીને આશ્રયી એક એકાસણું કરિુું. શ્રી
અવજતનાથજીને આશ્રયી બે એકાસણાું કરિાું. એ રીતે િધતાું શ્રી ર્હાિીરસ્િાર્ીને આશ્રયી ર૪ એકાસણાું
કરિાું. ત્યાર પછી પર્શચાનુપૂિીિડે શ્રી ર્હાિીરસ્િાર્ીને આશ્રયી એક એકાસણું, શ્રી પાર્શિમનાથને આશ્રયી
બે એકાસણાું, એ રીતે િધતા શ્રી ઋર્ભદેિજીને આશ્રયી ર૪ એકાસણાું કરિાું. દરેક વજનને આશ્રયીને રપ
એકાસણાું થાય છે . અથિા એકી સાથે દરેક વજનને આશ્રયીને રપ એકાસણાું કરિા. આ બુંને રીતે કરતાું
કુલ છસો એકાસણે આ તપ પૂણમ થાય છે . જે તીથંકરનો તપ ચાલતો હોય તે તીથંકરના નાર્નુું ગણણું ર૦
નિકારિાળીથી ગણિુું. સાથીઆ, ખર્ા. અને કાઉસ્સગ્ગ બાર બાર કરિા.
શ્રી અક્ષયવનવધ તપ વિવધ
આ તપ શ્રાિણ િદ-૪ને દદિસે શરૂ કરી ૧૬ દદિસે પૂરો કરિો. તેર્ાું સુિણમનો રત્નજદડત કુુંભ કરાિિો.
અથિા બીજી કોઈ રૂપા િગેરે ધાતુનો અથિા છે િટે શવક્ત ન હોય તો ર્ાટીનો કુુંભ કરાિિો. પછી તે કુુંભ
ઘરર્ાું દેરાસરર્ાું અથિા ઉપાશ્રયે પવિત્ર સ્થાને ડાુંગરની ઢગલી કરી તે ઉપર પધરાિિો. બનતા સુધી કુુંભ
પાસે અખુંડ દીિો ફાનસર્ાું યત્નપૂિમક ૧૬ દદિસ સુધી રાખિો. તેની સર્ીપે સ્િવસ્તક કરી તે ઉપર શ્રી
કલ્પસૂત્ર પધરાિિુું. એકાસણાનો તપ ૧પ દદિસ પયંત કરિો. છે લ્લે છે લ્લે એટલે કે ભા. સુદી ચોથે
(સુંિચ્છરીએ) ઉપિાસ કરિો. આ પ્રર્ાણે ચાર િર્મ પયંત કરિાથી ૬૪ દદિસે આ તપ પૂણમ થાય છે .
પુસ્તક ઉપર ચુંદરિો બાુંધિો. જ્ઞાનને ધૂપ દીપ કરી હુંર્ેશા રૂપાનાણે પૂજિુું. શવક્ત ન હોય તો પહેલે અને
છે લ્લે દદિસે રૂપાનાણે પૂજિુું, અને િચલા દદિસોર્ાું યથાશવક્ત િવ્ય િડે પૂજિુું. ‘નર્ો નાણસ્સ’ એ
પદની ર૦ નિકારિાળી દરરોજ ગણિી. ર૦ લોગસ્સનો કાઉસ્સગ્ગ કરિો. નીચે બતાિેલા વિવધ ર્ુજબ
દરરોજ વિવધ કરિો.

કુુંભની ઉપર શ્રીફળ ર્ૂકી લીલા કે પીળા રેશર્ી િસ્ત્ર િડે બાુંધી રાખિો. દરરોજ તેની અુંદર વિવધને અુંતે
એકેક પસલી અક્ષાતની નાખિી. ૧૬ દદિસે કુુંભ ભરાઈ જાય તેર્ કરિુું. છે લ્લે દદિસે કુુંભની પાસે રાવત્ર
જાગરણ કરિુું. પૂજા પ્રભાિના કરિી. અક્ષયવનવધ તપનુું સ્તિન દરરોજ ગાિુું, સાુંભળિુું, પારણાને દદિસે
(ભાદરિા સુદ-પર્ે) કુુંભને ફૂલની ર્ાળા પહેરાિી, સૌભાગ્યિુંતી સ્ત્રીને ર્ાથે ર્ૂકિો. સિમ પકિાન સુખડી
વિગેરે યથાશવક્ત કરાિી, તેનાું થાળ પણ સૌભાગ્યિુંતી સ્ત્રીઓને ર્ાથે ર્ૂકિા. હાથી, ઘોડા, િાજીંત્રો
વિગેરેથી ર્ોટી ધાર્ધૂર્ સાથે િરઘોડો ચઢાિી કુુંભ લઈને દેરાસરે આિિુું. કુુંભિાળી સ્ત્રીઓએ ત્રણ
પ્રદવક્ષણા કરી પ્રભુ પાસે કુુંભ ર્ૂકિો. નૈિેદ્યના થાળ પણ પ્રભુ પાસે ધરિા, જ્ઞાનના પુસ્તકને ગુરુ
ર્હારાજ પાસે લઈ જઈ ત્યાું પધરાિી ગુરુપૂજા તા જ્ઞાનપૂજા રૂપાનાણાથી કરિી. તે દદિસે યથાશવક્ત
સાર્ધમર્ક િાત્સલ્ય, પ્રભાિના વિગેરે કરિુું. જે ટલા સ્ત્રી કે પુરુર્ આ તપ કરતા હોય તે દરેકને ર્ાટે કુુંભ
જુ દા જુ દા પધરાિિા. કલ્પસૂત્ર એક જ પધરાિિુું. આ તપ શ્રાિકે તથા શ્રાવિકોએ કરિાનો છે . આ
ભિર્ાું અને પરભિર્ાું ું ર્હાન લાભ આપનાર આ તપ છે , સાવથયા િગેરે (પ૧) એકાિન અથિા (ર૦)
િીસ કરિા.
કલ્યાણક આરાધન વિવધ
એક દદિસે એક કલ્યાણકે એકાસણું, બે કલ્યાણકે આયુંવબલ, ત્રણ કલ્યાણકે આયુંવબલ અને એકાસણું,
ચાર કલ્યાણકે ઉપિાસ અને પાુંચ કલ્યાણકે ઉપિાસ તપા એકાસણું કરિુું. જાપ ઃ (૧) ચ્િછન કલ્યાણકે
ૐ હ્રીં શ્રી પરર્ેવષ્ઠને નર્ઃ, (ર) જસર્ કલ્યાણકે ૐ હ્રીં શ્રી અહમતે નર્ઃ, (૩) દીક્ષા કલ્યાણકે ૐ હ્રીં નાથાય
નર્ઃ,
(૪) કેિલજ્ઞાન કલ્યાણકે ૐ હ્રીં શ્રી સિમજ્ઞાય નર્ઃ, (પ) ર્ોક્ષ કલ્યાણકે ૐ હ્રીં શ્રી પારુંગતાય નર્ઃ. જે
દદિસે જે કલ્યાણક હોય તે કલ્યાણકના પદની િીશ નિકારિાળી ગણિી. કાઉસ્સગ્ગ િગેરે બાર બાર
કરિા. ખર્ાસર્ણનો દુહો આ પ્રર્ાણે ઃ
પરર્ પુંચ પરર્ેવષ્ઠર્ાું, પરર્ેર્શિર ભગિાન, ચાર વનક્ષેપે ધ્યાઈએ, નર્ો નર્ો શ્રી વજનભાણ. (૧)

દીિાળી પિમનુું ગણણું
રાત્રે લગભગ આઠ િાગે શ્રી ર્હાિીર સ્િાવર્ સિમજ્ઞાય નર્ઃ પદની ર૦ નિકારિાળી ગણિી. રાવત્રના
ત્રીજા પહોરે શ્રી ર્હાિીરસ્િાવર્ પારુંગતાય નર્ઃ પદની ર૦ નિકારિાળી ગણિી અને દેિ િાુંદિા. પ્રભાતે
શ્રી ગૌતર્સ્િાવર્ સિમજ્ઞાય નર્ઃ પદની ર૦ નિકારિાળી ગણિી અને દેિ િાુંદિા.
ચુંદનબાલા અઠ્ઠર્તપ વિવધ
આ તપર્ાું એક અઠ્ઠર્ કરી ચોથે દદિસે પારણે રૂપાની સુપડીથી ર્ુવનરાજને અડદના બાકળાનુું દાન દઈ
પોતે પણ તેનુું પારણું કરિુું. પચ્ચક્ખાણ ઠાર્ ચઉંવિહાર આયુંવબલનુું કરિુું. િહોરાિનારે ચુંદનબાળાની
જે ર્ સુતરની આુંટી હાથ-પગર્ાું નાખી એક પગ ઉંબરાની બહાર અને એક પગ અુંદર રાખી ર્ુવનને
િહોરાિે અને ગુરુપૂજન કરે શ્રી ર્હાિીરસ્િાવર્નાથાય નર્ઃ એ પદની ર૦ ર્ાળા ગણિી સા.ખ.કા. બાર
બાર કરિા.
શ્રી ક્ષીરસર્ુિ તપ વિવધ
આ તપર્ાું સાત ઉપિાસ વનરુંતર કરી પારણે થાળીર્ાું ખીર કાઢી તેર્ાું િહાણ ચલાિિુું. પછી ગુરુને ખીર
િહોરાિી ર્ાત્ર ખીર િડે ઠાર્ ચોવિહાર એકાસણું કરિુું. ઉદ્યાપને ખીર, ખાુંડ અને ધૃતથી ભરેલો થાળ દેિ
પાસે ર્ૂકિો. ગુરુને દાન દેિુું. યથાશવક્ત સુંઘ િાત્સલ્ય, જ્ઞાનપૂજા કરિી. સા.ખ.કા.-૭-૭ કરિા.
ક્ષીરિરસર્સમ્યગ્દશમનધરાયનર્ઃ એ પદની ર૦ ર્ાળા ગણિી.
િર્ીતપ વિવધ
ફા.િ. આઠર્ના ઉપિાસથી શરૂ કરિો. પ્રારુંભર્ાું છઠ્ઠ કે અઠ્ઠર્ કરિો હોય તો આઠર્ના છે લ્લો
ઉપિાસ આિે તે પ્રર્ાણે કરિો. આ તપર્ાું એકાુંતરે ઉપિાસ અને પારણે ઓછાર્ાું ઓછુ ું વબઆસણું
કરિુું. િચ્ચે આિતા અક્ષયતૃવતયાના દદિસે (શવક્ત હોય તો) ઉપિાસ કરિો. સુંિત્સરી, ર્ૌન એકાદશી,
જ્ઞાનપુંચર્ી અને દર ચૌદસે ઉપિાસ અને ચોર્ાસીર્ાું છઠ્ઠ કરિો. બીજા િર્ે અક્ષયતૃવતયા (િૈ.સુ.૩)ના

દદિસે શેરડીના રસથી પારણું કરિુું. બે પ્રહર (છ કલાક) પછીનો શેરડીનો રસ અભક્ષ્ય છે . અથિા
સાકરના પાણીથી પારણું કરી શકાય.
વિવધ ઃ સા.ખ.કા. ૧ર-૧ર કરિા તથા શ્રી ઋર્ભદેિનાથાય નર્ઃ એ પદની ર૦ ર્ાળા ગણિી.
ખર્ાસણાનો દુહો
પરર્ પુંચ પરર્ેવષ્ઠર્ાું, પરર્ેર્શિર ભગિાન, ચાર વનક્ષેપે ધ્યાઈએ, નર્ો નર્ો શ્રીવજનભાણ. (૧)
તા.ક. દરેક તપની પૂણામહુવત વનવર્ત્તે પોતપોતાની શવક્ત ર્ુજબ ઉજર્ણું, પૂજા, સાર્ધમર્ક િાત્સલ્ય,
વિવિધ જ્ઞાન, દશમન, ચાદરત્રનાું ઉપકરણો આદદની પ્રભાિનાઓ િગેરે શુભ કાયો કરી તપ ઉજિિા
ભાગ્યશાળી બનિુું જોઈએ.
દરેક તપ વિવધપૂિમક કરિાથી તેનુું સુંપૂણમ ફળ ર્ળી શકે છે , છતાું પ્રવતિર્ણની દિયા ન આિડતી હોય તેણે
છે િટ સાર્ાવયક પણ કરી તપની આરાધના કરિી જોઈએ. જે ને સાર્ાવયક પણ ન આિડતુું હોય તેણે ત્રણ
નિકાર ગણી બરોબર ૪૮ વર્વનટની ધારણા કરી બેસિુું, અને ત્રણ નિકાર ગણી ઉઠિુું. સુગુરુઓનો
સર્ાગર્ ર્ેળિી ધામવ ર્ક અભ્યાસ કરિા જરૂર ઉદ્યર્ રાખિો જોઈએ કે જે થી આવત્ર્ક ભાિના સુધરિા
સાથે દિયાકાુંડર્ાું અપૂિમ ઉલ્લાસ આિે.

