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તપોધર્મની વૈજ્ઞાનનક દૃનિ

નવશ્વ તરફ નજર કરતાાં ર્ોટા ભાગના જીવોને આત્ર્ાના લક્ષ્ય કરતાાં શરીરનાં લક્ષ્યપ્રધાન હોય છે . તેથી
તેવા જીવો શરીરની જરૂરત ઉપર ર્નગર્તી ચીજો ઉપર નવશેષ દોડધાર્ કરતા હોય છે . ખાન-પાનની
અનેક વાનગીઓ... ભોગ-ઉપભોગના અનેક સાધનો... તે તે ર્ેળવવાની ઈચ્છાઓ જોર કયામ કરે છે .
ઈચ્છાઓનો કોઈ અાંત નથી. જે ટલી ઈચ્છાઓ વધારે તેટલી ર્ાનનસક પીડા-સાંકલેશ વધારે છે . ઈચ્છા ન
સાંતોષાતા અથવા પ્રનતકળ યોગ આવી પડતા ક્રોધાદદ કષાયો ભભૂકી ઊઠે છે , આતમ અને રૌદ્ર ધ્યાનવાળા
કલનષત પદરણાર્ થાય છે અને પદરણાર્ે બાાંધેલા કર્ો ઉદયર્ાાં આવતાાં અસહ્ય દુઃખ, પીડા રોગ આદદ
વેઠવા પડે છે ... ત્યારે પણ સર્તા ન રહેવાથી દુઃખની પરાંપરા ચાલ્યા કરે છે . નવાાં નવાાં કર્ો બાાંધતા
રહેવાં... અને ભોગવતાાં રહેવાં... કેવી જીવની અજ્ઞાન દશા !
જડ એવાં શરીર અને જડ એવાાં કર્મ જે આત્ર્પ્રદેશ અને એકરૂપ બની ગયા છે તેને દૂર કરવાનો અર્ોઘ
ઉપાય તપ છે . દેહનો રાગ-ર્ર્ત્વ દૂર કરવાનાં એક સર્થમ સાધન પણ છે . શરીરનાં ર્ર્ત્વ ઘસારે પડે એટલે
શરીરની પોષક અને ભૌનતતક કાર્નાઓ ઘટવા ર્ાાંડે છે . ઈચ્છાઓનો નનરોધ થવા ર્ાાંડે છે અને જીવની
લાલસા, વાસના, તૃષ્ણાદદનો છે દ થવા ર્ાાંડે છે . તપસ્વીને હાં દેહ નથી પણ સત્-નચત્-આનાંદ સ્વરૂપ
અરૂપી આત્ર્ા છાં એવો અાંતરાંગ અનભવ થાય છે , આત્ર્ાની અનભૂનત થાય છે વળી, જીવ તપધર્મની
આરાધના કરતાાં કરતાાં લઘકર્ી બને છે . તેને આત્ર્ાનાં સાચાં લક્ષ્ય પ્રાપ્ત થાય છે . આત્ર્લક્ષી જીવો દેહ
પાસેથી બાહ્ય-અભ્યાંતર તપની સાધનાર્ાાં વીયમ ફોરવી આત્ર્ાની સ્વસ્થતા અનભવે છે .
બાહ્યતપ ઈનરદ્રયો અને ર્નને અાંકશર્ા લેવા ર્ાટે અનત ઉપયોગી છે . ઈનરદ્રય અને ર્ન સાંયર્નનર્ાાં
આવી જાય એટલે ઘણી ચાંચળવૃનિ શાાંત થઈ જાય, ઈચ્છાઓ અાંકશર્ાાં આવી જાય. ર્ન આત્ર્ાનાં
તાબેદાર બની જાય ને આત્ર્ાની સજાગતાથી અશભનાં પ્રવતમન અટકી જાય. અભ્યાંતર તપથી આત્ર્ા
પાપને અને પાપના દારૂણ ફળોને જાણીને પશ્ચાતાપવાળો બને છે , અહાંકાર-અનભર્ાન ઓગળવા ર્ાાંડે
છે . બીજાની સેવા કરવાની પરર્ાથમવૃનિ જાગૃત થાય છે , નવા નવા જ્ઞાનાભ્યાસ-સ્વાધ્યાયર્ાાં રસ જાગૃત
થાય છે , નચિની એકાગ્રતાથી શભધ્યાનની લગની લાગે છે અને કાયોત્સગમ દ્વારા શાાંતરસનાં સાંવેદન

અનભવે છે . આર્ અભ્યાંતર તપ ક્રોધ, ર્ાન, ર્ાયા, લોભ કષાયોને ર્ાંદ કરી નાખે છે . જે ર્ાાં શકલધ્યાનની પ્રાનપ્તર્ાાં આત્ર્ા ધાનતકર્મનો ક્ષય કરી કેવલજ્ઞાની બને છે ... અાંતે નનવાણમપદને પાર્ે છે .
વીરસ્ય ઘોરાં તપો
વતમર્ાન ચોવીશીના છે લ્લા તીથંકર ભગવાન ર્હાવીરસ્વાર્ીનાં અત્યારે શાસન પ્રવતે છે . ભગવાન
ર્હાવીરસ્વાર્ીએ દીક્ષા લેતાની સાથે જ દીક્ષાના દદવસે જ છઠ્ઠથી તપસ્યાના ર્ાંગલાચરણ કયામ હતા.
ત્યાર પછી બાહ્ય અને અભ્યાંતર-બાંને પ્રકારના તપનાં ઉગ્ર આલાંબન લઈને ઘોર તપસ્યાની અનનનર્ાાં પ્રવેશ
કરીને અનાદદકાળના બાાંધેલાાં ચાર પ્રકારનાાં (૧. જ્ઞાનાવરણીય, ર. દશમનાવરણીય, ૩. ર્ોહનીય અને ૪.
અાંતરાય) કર્ોની નનજમ રા/ક્ષય કરતાાં કરતાાં સાડા બાર વષમનાાં અાંતે જગતના કલ્યાણ ર્ાટે જરૂરી એવાાં
કેવલજ્ઞાનની પ્રાનપ્ત કરી હતી.
ભગવાન ર્હાવીરસ્વાર્ીએ સાડા બાર વષમ કરેલી આ ઉગ્રાનતઉગ્ર તપશ્ચયામ નવશ્વના ઈનતહાસની
અસાધારણ અજોડ ઘટના છે . ભગવાન ર્હાવીર જાણતા જ હતા કે સાધનાર્ાગમર્ાાં નવઘ્નરૂપ બે વસ્ત
ર્ખ્ય છે . ૧. આહાર અને ર. નનાંદ્રા, સાધનાર્ાાં પ્રર્ાદ, નનાંદ્રા વગેરે બાધા પહોંચાડે છે , અને આ પ્રર્ાદ
નનાંદા વગેરેનાં પ્રધાન કારણ આહાર છે . આ બે વસ્ત ઉપરનાાં નવજયથી ર્ોક્ષ પ્રાનપ્તનો ર્ાગમ સરળ બની
જાય છે . એટલે ભગવાન ર્હાવીરે આ બાંનેને એક સાથે જ તજયાાં. તપ કયો એટલે આહાર છોડ્યો અને
જર્ીન પર સવાનાં, બેસવાનાં કે આડા થવાનાં ત્યજયાં એટલે કે નનાંદ્રા-ઉંઘને ત્યજી. ભગવાન ર્હાવીર
સ્વાર્ીએ આ સાડાબાર વષમર્ાાં ર્ાત્ર ૪૮ નર્નનટની જ નનાંદ્રા લીધી હતી અને સાડા બાર વષમર્ાાં ર્ાત્ર
૩૪૯ દદવસ જ આહાર કયો હતો. ભગવાન ર્હાવીરસ્વાર્ીના જીવનર્ાાં તપસ્યાનો એક જબરજસ્ત
યોગ બરયો હતો.
ભગવાન ર્હાવીરના અનયાયીઓએ સહેજે ભાવના જાગી જાય કે, આપણે જો ર્ોક્ષે જવાં હોય તો
તપશ્ચયામ કયામ નવના છટકો નથી. ભગવાન ર્હાવીરસ્વાર્ીનાાં સાંતાનોર્ાાં એ પણ સાંસ્કાર બેઠો હોય છે કે
આપણા પરર્ોપકારી નપતાએ આત્ર્કલ્યાણ ર્ાટે જે ઘોર સાધના કરી તો એર્ના અનયાયી તરીકે આપણે
પણ એ ર્ાગે ચાલવાં જોઈએ, અને તપસ્યા કરવી જોઈએ. એટલે ભગવાન ર્હાવીરના અનેક સાધ-

સાધ્વીઓ અને અનેક શ્રાવક-શ્રાનવકાઓએ આહારસાંજ્ઞા ઉપર નનયાંત્રણ ર્ૂકી, આહારની આસનતત ઘટાડી
આશ્ચયમ પર્ાડે તેવી ર્હાન તપસ્યાઓ કરી છે .
તપથી તથા લાભો
તપથી કર્મની નનજમ રા તો થાય જ છે , ઉપરાાંત આપણા નચિની શનદ્ધ અને શરીરર્ાાં ધાત શનદ્ધ પણ
તપથી થાય છે . આથી, તન-ર્ન અને આત્ર્ાએ ત્રણેની શનદ્ધ અને એ દ્વારા સ્વ-સ્થતા ર્ેળવવાનાં
અર્ોઘ સાધન આપણા ર્ાટે તપ જ છે .
ર્લારાધના નાર્ના ગ્રાંથર્ાાં બાહ્યતપની આરાધનાથી આપણને કેવા લાભ થાય છે તેનાં સ્પિ અને યથાથમ
વણમન ર્ળે છે . એ અનસાર બાહ્યતપના આરાધકને ઓછાર્ાાં ઓછા ૩પ ર્હાન લાભ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે .
આ રહ્યા એ લાભો.
૧. તપ કરે તેને ર્ને સખ ર્ળે તો સારાં એવી ભાવના સ્વયાં છૂ ટી જાય છે . (સખની આકાાંક્ષા શર્ે છે )
ર. તપસ્વીનાં શરીર કૃશ થાય છે . (ખોટા કચરા ભસ્ર્ થાય છે , ધાતઓ નવશદ્ધ બને છે , અને ડાયેટટાંગની
જરૂર રહેતી નથી.)
૩. તપસ્વીનો આત્ર્ા સાંવેગ વાનસત બને છે .
૪. તપસ્વી પોતાની ચાંચળ ઈનરદ્રયોને દર્ે છે .
પ. તપસ્વીને અાંશે અાંશે સર્ાનધયોગની સ્પશમના થાય છે .
૬. આત્ર્ા અનાંત શનતતનો ધણી હોવાનાં સાાંભળ્યાં તો વારાંવાર હોય. પરાંત આત્ર્ાની એ નવનશિ વીયમ
શનતતનો ઉપયોગ કરવાનાં સદ્ભાનય સહી કરનારને ર્ળી શકે છે .
૭. તપસ્વીને જીવનની તૃષ્ણા છૂ ટી જાય છે .
૮. દુઃખર્ાાં પણ સાંકલેશ ન રહે, કિ સહીષ્ુતા કેળવાય છે ,

૯. દેહ પ્રત્યે, રસ પ્રત્યે અને સખ પ્રત્યે પ્રનતબાંધ (ર્ર્ત્વ) ઘટી જાય છે .
૧૦. તપસ્વી તે, જે સર્ભાવે તપ કરે, આવા તપસ્વીને કષાયનનગ્રહ થાય છે .
૧૧. નવષય સખો પ્રનત ઔદાસીરય જાગે છે . ૧ર. સર્ાનધર્રણનો નસ્થર અભ્યાસ તપ કરનારને થાય છે .
૧૩. આત્ર્ાનાં દર્ન થાય છે . (આત્ર્ા સ્વાધીન બની શકે.)
૧૪. આહારની અનભલાષા છોડવાનો અભ્યાસ થાય છે .
૧પ. ગૃનદ્ધ ઘટે, અગૃનદ્ધ વધે,
૧૬. લાભ-અલાભ બાંને ર્ાળ ર્સત્વનો અભ્યાસ તેને સહજ બને.
૧૭. બ્રહ્મચયમ પાલન સહજ નસદ્ધ થાય.
૧૮. નનાંદ્રા ઉપર નવજય ર્ળે.
૧૯. ધ્યાનર્ાાં દૃઢતા આવે.
ર૦. નવર્નતત એટલે કે નવનશિ ત્યાગનો અભ્યાસ થાય છે .
ર૧. અહાંકાર-ઉદ્ધતાઈ રૂપ દપમનો નાશ થાય.
રર. સ્વાધ્યાય યોગર્ાાં ર્નમન વઘ્નતા પ્રાપ્ત થાય.
ર૩. સખ અને દુઃખ બાંને નસ્થનતર્ાાં સર્તા કેળવાય, કેળવવાની તક પ્રાપ્ત થાય.
ર૪. તપસ્વી પણ્યાત્ર્ા તપ કરીને પોતાના આત્ર્ાની, કલની, ગણની અને શ્રીસાંઘની/શાસનની બધાાંની
પ્રભાવના કરે છે .
રપ. આળસ અથવા પ્રર્ાદ છૂ ટી જાય.

ર૬. કર્મરૂપ ર્લનાં શોધન થાય.
ર૭. તપસ્વીનો તપધર્મ જોઈને બીજાઓને સાંવેગ પ્રગટે.
ર૮. તપસ્યાના પ્રભાવે નર્થ્યાત્વીઓને પણ સૌમ્યભાવ-અહોભાવ પ્રગટે છે .
ર૯. તપસ્વી ર્નતતર્ાગમનાં પ્રકાશન જગતર્ાાં કરે છે .
૩૦. તપસ્વી તપ કરીને શ્રી નજનાજ્ઞાનાં આરાધના કરે છે .
૩૧. તપસ્વી દેહલાધવ અથામત સ્ફમન ત/તાજગી/હળવાશ અનભવે છે .
૩ર. તપ કરે તેના શરીરસ્નેહનાં શોષણ થાય છે .
૩૩. રાગાદદ કષાયો શર્ે છે .
૩૪. આહારાદદર્ાાં ર્યામદા થવાથી નનરોનગતા ર્ળે છે .
૩પ. સાંતોષગણ નવકસે છે .
આ તપસ્યા ર્ાટે જીવન જીવતાાં સત્ત્વ વધારવાની બહ જરૂર છે , કેર્ કે અનશન વગેરે છ એ પ્રકારના
બાહ્યતપર્ાાં એ દેખાય છે કે સાનત્ત્વક જીવો અનશનાદદ બાહ્યતપને સાંદર રીતે આરાધતા હોય છે .
તપના ૧ર પ્રકાર ુઃ ૬ બાહ્ય અને ૬ અભ્યાંતર. બાહ્ય તપના છ પ્રકારનાાં ૧. અનશન, ર. ઉનોદદરકા,
૩. વૃનિસાંક્ષેપ, ૪. રસત્યાગ, પ. કાયકલેશ અને ૬. સાંલીનતા. આર્ાાં વૃનિસાંક્ષેપ તપ બીજા બાહ્યતપોર્ાાં
કેવી રીતે વ્યાપક રીતે કાર્ કરે છે તે જોઈએ.
‘વૃનિસાંક્ષેપ’ એટલે જે ટલાં ર્ળે એટલાં ખપે એવી નચિવૃનિનો સાંકોચ કરવો તે દા.ત. જર્વા બેઠા ત્યાાં
જે ટલાાં ખાવા-પીવાનાાં દ્રવ્ય ર્ળે એટલાાં ખપે એવી ર્નોવૃનિનો સાંકોચ કરવા નનયર્ ધારી લેવાય કે,

રોજના ર્ારે ર્ાટે ૧૦ દ્રવ્યથી વધ દ્રવ્ય ન ખપે, ન વાપરવાાં. આર્ દ્રવ્યસાંક્ષેપ-દ્રવ્યસાંકોચ કરાય, એ
વૃનિસાંક્ષેપ તપ થયો.
આર્ જયાાં ને ત્યાાં ર્નોવૃનિનો પ્રનતજ્ઞાબદ્ધ સાંક્ષેપ કરાય તો એ અનશનાદદ તપર્ાાં સહાયક થઈ જાય.
સાર્ારયતયા ર્ાણસની ર્નોવૃનિ એવી રહે છે કે, દાબડાર્ાાં ખાવાનાં પહોંચે છે તો જયારે જોઈએ ત્યારે
ખાઓ. છતે ધારયે શા ર્ાટે ભૂખે ર્રવાં, શા સારાં ભૂખ્યા રહી દબળા પડવાં ? કેર્ જાણે આ ઉંચો જરર્
પૈસા સાંગૃનહત કરી સારી રીતે ખાવા-પીવા ર્ાટે ર્ળ્યો છે ! ર્ાનવ જરર્ ગર્ે તેટલો ઉંચો પણ ર્ૂઢ જીવ
એનો ઉદ્દેશ તચ્છ ધનસાંગ્રહ અને ખાનપાન સર્જે છે ! જનાવરના જરર્ કરતાાં છે કોઈ નવશેષતા આવા
ર્ાનવ જરર્ની ?
આ ર્ૂઢતાનાં કારણ નનરાંકશ ર્નોવૃનિ છે . ર્નનાં વલણ અનાંતકાળથી યથેચ્છ રીતે ભેગાં કરવાનાં ને
ભોગનવલાસર્ાાં ર્હાલવાનાં છે . આ ર્નોવલણ-ર્નોવૃનિ પર અાંકશ ર્કવાની જરૂર છે , અને એ અાંકશ છે
ર્નોવૃનિનો સાંક્ષેપ-સાંકોચ કરવો તે.
૧. ર્ન એર્ નવચારે કે, ખા-ખા કરવાનાં તો અનાંતા જરર્ોર્ાાં કયં પરાંત એથી જીવનાં ભલાં શાં થયાં ?ખાવાં
એ કાાંઈ પૂણ્યકાયમ નથી કે ખૂબ ખા-ખા કરવાથી પણ્ય વધીને સદ્ગનત ર્ળે, એ તો કનનષ્ઠ જઘરય વૃનિ છે ,
એથી તો દગમનતના અવતાર ર્ળ્યા, ને ત્યાાં ખા-ખાની વૃનિ એવી રહી કે જે ર્ળ્યાં તે ખાધાં, હલકા ભૂડાં
જે વા અવતારે ર્ાણસની નવષ્ઠા ખા-ખા કરી ! ર્ાટે આ ખા-ખાની વૃનિ પર અાંકશ કરવો જોઈએ. આ
ઉચ્ચ જરર્ આટલા ર્ાટે ર્ળ્યો છે તો લાવ, ઉપવાસ કરાં, એકાસણાાં કરાં, નબયાસુાં કરાં, સવમથા કે
અર્ક અાંશે અશન યાને ખાવાનાં છોડાં, અનશન કરાં, એર્ ઉપવાસ આદદ તપ થાય એ યથેચ્છ ખાવાની
ર્નોવૃનિ પર અાંકશ થયો, વૃનિસાંક્ષેપ તપ અનશનર્ાાં સર્ાયો.
ર. એર્ બીજા ઉનોદરી તપર્ાાં પણ વૃનિસાંક્ષેપ તપ કાર્ કરી જાય. ર્નની વૃનિ સાર્ારયથી પરેપૂરાં પેટ
ભરીને ખાવાની હોય છે . એર્ાાં નવચાર આવે કે, ર્હાવીરસ્વાર્ીએ પૂવમના ત્રીજા ભવે લાખ વરસ સધી
સતત ર્ાસક્ષર્ણનાાં પારણે ર્ાસક્ષર્ણ કરેલાાં. હાં એ તો નનહ, ઉપવાસને પારણે-૧ ઉપવાસે’ય નનહ,

નનત્ય એકાસણ પણ નથી કરતો, તો કર્ર્ાાં કર્ ખાવાના ટાંકે-ટાંકે ર-૪ કોનળયા તો ઓછા ખાઉં ? તો કાંઈક
તપનો અભ્યાસ રહેશ.ે એર્ાાં કયાાં લૂાંટાઈ જવાનો છાં . સવારે એટલાં ઓછાં ખાધાં તો સાાંજે પાછાં ર્ળવાનાં
છે . આર્ એર્ાાં તયાાં પરેપૂરાં ખાવાની ર્નોવૃનિ પર અાંકશ ર્ૂકાય એ ઉનોદરી-તપર્ાાં વૃનિ-સાંક્ષેપ સર્ાયો.
૩. એર્ નનરાંકશપણે ખાન-પાનનાાં દ્રવ્યો ઉડાવવાની વૃનિર્ાાં સાંકોચ કરાય એ દ્રવ્ય સાંકોચર્ા પણ
વૃનિસાંક્ષેપ સર્ાયો.
૪. એર્, ર્નને જે ટલા રસ ઉડાવવા ર્ળે, દૂધ, દહીં, ઘી, તેલ, ગોળ-સાકર અને તળેલાં એર્ જ ફ્રુટ વગેરે
જે કાાંઈ ર્ળે એ ખાઈ લેવાનાં વલણ હોય છે , ત્યાાં જો એ નવચારાય કે, આ જડના રસ નનરાંકશપણે યથેચ્છ
રીતે ઉડાવ્યે જવાર્ાાં જીવ જડનો જ રનસયો બરયો રહે છે , પદ્ગલાનાંદી બરયો રહે છે . ત્યાાં પછી
આત્ર્ાનાંદી-આત્ર્રનસક તયાાંથી બનવાનો ? આ જડના કદાગ્રહ ર્ૂકાં, તો જ આત્ર્ાનો રસ જાગશે.
જડની બહ ગલાર્ીર્ાાં-આસનતતર્ાાં આત્ર્ાનાં ર્હત્વ ભૂલી જવાશે. ર્ાટે રસત્યાગર્ાાં વૃનિસાંક્ષેપ સર્ાયો.
પ. એર્, ર્નને બેઠાખાઉંની વૃનિ હોય છે , હરાર્ હાડકાપુાં હોય છે , બને ત્યાાં સધી કાયાને કિ ન
આપવાં યા ઓછા કિે પતાવવાં, એવી વૃનિ હોય છે , ત્યાાં એર્ નવચારાય કે, કાયાની આ હરાર્ી,
બેઠાખાઉં, સખશીલ દશાર્ાાં તો તારણહાર ધર્મ-સાધના ગર્ાવાય છે , એટલે નજનાજ્ઞા ભાંગાય છે . ધર્મના
પ્રેર્ કરતાાં કાયાની આરાર્ીનો પ્રેર્ વધ પોષાય છે . આ ખતરનાક છે . નજનાજ્ઞાનો પ્રેર્ કેળવવાના
ધર્મસાધનાના અવસરે જડ કાયાના સખનો પ્રેર્ પોષાય તો પછી નજનાજ્ઞાઓ ને આત્ર્ાનો અખાંડ
નનભેળ પ્રેર્ તયારે પોષાવાનો ! ર્ાટે લાવ, ધર્મસાધનાર્ાાં બરાબર કાયકિ ઉઠાવાં. એર્ કાયકલેશતપર્ાાં
ર્નની વૃનિ સાંકોચવાથી વૃનિસાંક્ષેપ થાય.
૬. અનાંત-અનાંતકાળથી જીવને જે કાાંઈ ઈનરદ્રય ર્ળે, અાંગોપાાંગ ર્ળે, વાણીશનતત નવચારશનતત ર્ળે, એ
બધાને સદક્રય રાખવાની, યથેચ્છ પ્રવતામવવાની એની ર્નોવૃનિ હોય છે . પછી જરર નનહ હોય તોય
ડાફોનળયા ર્ારશે, હાથ-પગ આઘાપાછા કરશે. વાતો કરશે, અલકર્લકના નવચારો કરશે. આર્ કરવાર્ાાં
બાહ્યભાવ પોષાય છે , ને તેથી અાંતરાત્ર્ાને ઘા પડે છે . વળી ર્નની ચાંચળતા પોષાય છે , તેથી ધર્મયોગ
સાધવાર્ાાં ાં ર્નની નસ્થરતા નથી રહેતી. એર્ વાતોર્ાાં અસત્ય નવચાર અસત્ય વાણીને નનાંદાની વાણી

સલભ રહે છે . બહ નહલચાલર્ાાં જીવોના આરાંભ-સર્ારાંભને નહાંસાનો પણ સાંભવ રહે છે . ર્નને એર્
થાય કે, આવી પાપ-પોષક પ્રવૃનિઓ શાં કાર્ ચલાવાં ? ને શા ર્ાટે બનહભામવ, ચાાંચલ્ય વગેરેનાં પગભર
રાખાં ? લાવ, સાંલીનતા કરાં, ર્ન-વચન-કાયાનાં સાંગોપન કરાં, જે થી અાંતરાત્ર્ભાવ, નચિનસ્થરતા,
પરર્ાત્ર્ધ્યાન વગેરેને અવકાશ ર્ળે આર્ નવચારી સાંલીનતા તપ કરાય, ત્યાાં પણ ર્નની વૃનિનો સાંકોચ
યાને વૃનિસાંક્ષેપ એર્ાાં સર્ાય.
સારાાંશ, વૃનિસાંક્ષેપ છએ પ્રકારના બાહ્યતપર્ાાં વ્યાપી રહે છે , એની વ્યાપકતા છે , ર્ાટે જીવન
વૃનિસાંક્ષેપથી વાનસત બનાવવાં નહતકર છે .
(૧) શ્રી ઋષભદેવના ૪૦૧ લાગટ ઉપવાસ, (ર) દીક્ષાની અનજ્ઞા પાર્વા ર્ાટે શ્રી ઋષભદેવની સાંદરીએ
કરેલા લાગટ ૬૦,૦૦૦ વષમના આયાંનબલ, (૩) શ્રી વીરનવભના આત્ર્ા નાંદનર્નનએ કરેલા
૧૧,૮૦,૬૪પ ર્ાસક્ષર્ણ, (૪) બાહબનલજીના નનશ્ચલ કાયોત્સગમ સાથેના સળાંગ ૩૬૦ ઉપવાસ ુઃ
આ બધી ધૂરાંધર તપસ્યાઓની સાથે સાથે (૧) શ્રી વીરનવભની સાડાબાર વષમની તપોર્ય ઘોર સાધના (ર)
જાં બૂસ્વાર્ીના આત્ર્ા નશવકર્ારે કરેલા ૧ર વષમના લાગટ આયાંનબલ, (૩) શ્રી ગૌતર્સ્વાર્ીના નનરાંતર
છઠ્ઠ, (૪) શ્રી નાંદીપોષણર્નનના છઠ્ઠ-છઠ્ઠના પારણે આયાંનબલ, (પ) એવા જ તપસ્વી અને શ્રી
વીરનવભએ પોતાના ૧૪,૦૦૦ નશષ્યોને ચઢતે રાંગે ગણાવેલા શ્રી ધરના અણગાર, (૬) સ્વલનધધથી
નભક્ષા ર્ળે તો જ પારુાં કરાં એવા સાંકલ્પ સાથે ઉપવાસ કરતા, શ્રી નેનર્પ્રભના શ્રીર્ખે વખણાયેલા
શ્રીઢાંઢણકર્ાર ુઃ બાહ્યતપના પ્રથર્ભેદ ‘અનશન’ના આ બધાાં ઉદાહરણોનો આદશમ સતત નજર સાર્ે
રાખવાથી તપશ્ચયામનાં પ્રેરકબળ ર્ળી શકે છે .
એક પદ્યર્ાાં તપધર્મનો સવાંગીણ પદરચય આ રીતે આપ્યો છે . (૧) તે લક્ષ્ર્ીવધમક છે , (ર) તે ભવનાશક
છે , (૩) તે રોગનાશક છે , (૪) તે કર્મનનજમ રાનાં કારણ છે , (પ) તે નવઘ્નોનાં નવદારણ ઝટ કરે છે , (૬) તે
ઈનરદ્રયદર્નનાં શ્રેષ્ઠ સાધન છે , (૭) તે ર્ાંગલરૂપ છે , (૮) તે ઈનચ્છત કાયમસાંશાધક છે , (૯) તે
દૈવીતિવોનેય આકષે છે અને (૧૦) તે કાર્નવનાશક છે .

અને છે લ્લે, તપ એટલે એકઝેકટલી શાં ? ઈચ્છાઓનો નનરોધ. કર્ોદયવશ કે પ્રર્ાદવશ પ્રગટતી અનહતકર
ઈચ્છાઓને અટકાવવાનો સફળ પરષાથમ એટલે તપ. તપ દરમ્યાન અને તપ પછી તપસ્વીઓએ સતકમ
રહીને તપાસવાં જોઈએ કે દગમનતદાયક ઈચ્છાઓ ઓછી અને નબળી થતી જાય છે કે નહીં ? તપસ્વીઓ
જો આટલાં કરતા થઈ જાય તો જ્ઞાનીઓની જે ર્ તેઓને ર્ન પણ તર્ાર્ પ્રલોભનો હાસ્યાસ્પદ બની
જાય.
તપના રોકડા લાભો
૧. ચીકણા કર્મનો નાશ કરવા ર્ાટે રાર્બાણ ઈલાજ હોય તો તે એક તપ જ છે .
ર. તે જ ભવર્ાાં જે ર્નો ર્ોક્ષ નનનશ્ચત થઈ ચૂતયો છે , એવા પરર્ તારક શ્રી તીથંકરદેવો પણ ર્ોક્ષે જતાાં
પણ તપનો આદર કરે છે , એ તપની ર્હિા ર્ાટે પછવાં જ શાં ?
૩. પાાંચ ઈંનરદ્રયોરૂપ તોફાની અશ્વોને વશ કરવા ર્ાટે તપ એક સાંદર લગાર્ છે .
૪. નચિને સર્ાધી અપી સર્સ્ય કર્ોનો નાશ કરી આત્ર્ાના ર્ૂળ સ્વરૂપને પ્રગટ કરી ર્નમન વઘ્ન સ્થાને
કોઈ પહોંચાડનાર હોય તો તે એક તપ જ છે .
પ. અઢાર હજજાર ર્નનવરોર્ાાં શ્રી નેર્નાથ ભગવાને શ્રી ઢઢણ ઋનષને સ્વર્ખે ઉત્કૃિ અણગાર તરીકે
વણમવ્યા હોય તો તેર્ાાં ર્નન.શ્રીનો તપ જ ર્ખ્ય કારણ હત.ાં
૬. જાં ઘાચારણ ર્નનવરોને નદીશ્વર દ્વીપ સધી ઉડીને જઈ શકવાની લનધધ (શનતત) કોઈ અપમણ કરનાર
હોય તો તે એક તપ જ છે .
૭. સનત્કર્ાર ચક્રવતીના થાંકના સ્પશમર્ાાં રહેલી આાંગળીને સવણમસર્ બનાવવાની તાકાત કોઈએ અપમણ
કરી હોય તો તે તપે જ કરી હતી.
૮. શીલના ર્નમવઘ્ન પાલનાર્ાાં તપનો સાંદર ટેકો છે . એ તપની ર્હિા ર્ાટે શાં કહેવાં ?

૯. દ્રઢપ્રહારી અને અજમ નર્ાળી જે વા ઘોર પાપીઓને તાયામનાં બીડાં કોઈએ ઝડપ્યાં હોત તો તે ઝડપ્યાં
હત.ાં
૧૦. તપના પ્રભાવથી જ શ્રી ગૌતર્ સ્વાર્ીએ પાતરાર્ાાં અાંગઠો રાખી ૧પ૦૦ તાપસોને ખીરનાં પારુાં
કરાવવાની અપૂવમ લનધધ પ્રાપ્ત કરી હતી.
૧૧. ર્યણા અને શ્રીપાળના અસાધ્ય રોગને દૂર કરનાર અને અપૂવમ સપદાને અપમણ કરનાર કોઈ હોય તો
તે તપજ હતો.
૧ર. રાજપત્ર શ્રીચાંદ્રકર્ારને કેળળજ્ઞાનની પ્રાનપ્ત કરાવનાર જો કોઈ હોય તો તે પૂવે ચાંદનશેઠના ભવર્ાાં
તેઓશ્રીએ આરાધેલ વધમર્ાન તપનો જ પ્રભાવ હતો.
૧૩. આનચરત્ય શનતત અઅને વૈભવોના સ્વાર્ી દેવોને પણ ર્ાનવીઓ વશ કરી શકતા હોય તો તેર્ાાં
પણ તપજ એક સાંદર વશીકરણ છે .
૧૪. નગરને છાં દી નાાંખવા ર્ાટે દિ વ્યરતરે નવકવેલી શીલાને સાંહરી લીધી, તેર્ાાં નાગકેતનો તપ જ
કારણ હતો.
૧પ. જગતર્ાાં કોઈ ઉત્કૃિ ર્ાંગલ હોય તો તે ધર્મર્ાાં છે , અને તે ધર્મ અનહાંસા, સાંયર્ અને તપરૂપ હોય
છે . ધર્મના સ્વરૂપર્ાાં પણ તપનો નહસ્સો છે .
૧૬. દ્વાદરકા નગરીને દ્વપાયન ઋનષ બાળી નાાંખવા ર્ાટે શનતત ર્ાન ન થઈ શતયા હોય તો તેર્ાાં પણ
આયાંનબલની તપસ્યા જ ર્ખ્ય કારણ હતી.

