10.9 નવપદ પદ આરાધના વવવધ
શ્રી જૈનશાસનમાાં અરરહાંત આરદ નવ પદો પરમતત્તત્તવરૂપ છે . આ નવ
પદો પરમાર્થરૂપ છે . કારણ કે આ નવપદોની આરાધનાર્ી જ જીવો કલ્યાણ
પામે છે . નવપદની આરાધના વવના કોઈ પણ જીવન ાં કલ્યાણ ર્ત ાં નર્ી.
આર્ી કલ્યાણકાાંક્ષી દરે કે આ નવ પદોની વવવધ મજબ આરાધના કરવી
જોઈએ.
આસો અને ચૈત્ર માસમાાં ઓળીના નવ રદવસોમાાં આંબબલનો તપ
આરદ વવવધપ ૂવથક આ અરરહાંત આરદ નવ પદોની આરાધના કરવામાાં આવે
છે . કલ્યાણકાાંક્ષી દરે કે બાંને ઓળીમાાં નવ પદોની આરાધના જીવન પયથત
કરવી જોઈએ. જીવન પયંત ન બની શકે તો પણ લાગલગાટ સાડા ચાર
વર્થ સધી (નવ ઓળી સધી) તો અવશ્ય કરવી જોઈએ. સાડા ચાર વર્થ
સધી આરાધના કરવા ઇચ્છનારે સાડા ચાર વર્થની ગણતરી આસો માસની
ઓળીર્ી કરવી જોઈએ. વતવર્ની વધઘટ ન હો તો સદ સાતમર્ી, વતવર્ની
વધ-ઘટ હોય તો સદ છઠ્ઠ કે આઠમર્ી ઓળીની શરૂઆત ર્ાય છે .
નવપદ તપનો દરરોજનો વવવધ
(1) ઓછામાાં ઓછો આયાંબબલનો તપ (2) ભ ૂવમમાાં સાંર્ારા ઉપર શયન (3)
બ્રહ્મચયથન ાં પાલન (4) સવથ પ્રકારના વાહનનો ત્તયાગ (5) સવાર-સાાંજ
પ્રવતક્રમણ (6) બે વાર પરડલેહણ (7) વત્રકાળ દે વવાંદન (8) સવાર-સાાંજ
ગરૂવાંદન (9) જજનેશ્વરની સ્નાત્રપ ૂજા તર્ા અષ્ટપ્રકારી પ ૂજા (10) તે તે
પદના ગણોની સાંખ્યા પ્રમાણે સ્વસ્સ્તક, કાઉસ્સગ્ગ, ખમાસમણ-પ્રદબક્ષણા
(11) જદાાં જદાાં નવ દે રાસરે અગર નવ પ્રવતમાજી સન્મખ નવ ચૈત્તયવાંદન.
નવ રદવસોમાાં દરરોજ ક્રમશઃ નીચે મજબ કાયથક્રમ રાખવાતી વવવધન ાં
પાલન સારી રીતે ર્ઈ શકે છે .
ઓળીના રદવસોમાાં દરરોજ ક્રમશઃ કાયથક્રમ
1

ચાર ઘડી રાવત્ર બાકી હોય ત્તયારે ઉઠીને રાવત્રપ્રવતક્રમણ કરવ.ાં

2

પદના ગણની સાંખ્યા પ્રમાણે લોગસ્સનો કાઉસ્સગ્ગ કરવો.

3

લગભગ સ ૂયોદય વખતે પરડલેહણ કરવ.ાં

4

આઠ ર્ોયો વડે સવારન ાં દે વવાંદન કરવ.ાં

5

વસદ્ધચક્રજીના યાંત્રની વાસક્ષેપર્ી પ ૂજા કરવી.

6

જદા જદા નવ દે રાસરે અર્વા જદા જદા નવ પ્રવતમાજી

સન્મખ નવ ચૈત્તયવાંદન કરવાાં.
7

ગરૂવાંદન અને વ્યાખ્યાન શ્રવણ કરી પચ્ચક્ખાણ કરવ.ાં

8 સ્નાન કરીને જજનેશ્વરની સ્નાત્રપ ૂજા તર્ા અષ્ટપ્રકારી પ ૂજા કરવી.
પછી આરતી માંગળદીવો ઉતારી પ્રભના ન્હવણજળર્ી શાાંવતકલશ
ભણાવવો.
9

જે પદના જેટલા ગણ હોય તેટલા સ્વસ્સ્તક કરીને તેના ઉપર

ફલ અને નૈવેદ્ય યર્ાશસ્ક્ત ચવાવવાાં.
10 આઠ ર્ોયોર્ી બપોરન ાં દે વવાંદન કરવ.ાં
11 દરે ક પદના ગણો હોય તેટલી પ્રદબક્ષણા આપી તેટલાાં
ખમાસમણ દે વાાં.
12 સ્વસ્ર્ાને આવી પચ્ચક્ખાણ પારી આયાંબબલ કરવ.ાં
13

આયાંબબલ કયાથ પછી ત્તયા જ વતવવહારન ાં પચ્ચક્ખાણ કરવ.ાં

14

સ્વસ્ર્ાને આવી તરાં ત ચૈત્તયવાંદન કરવ.ાં

15

સાાંજે (સ ૂયાથસ્ત) પહેલાાં પરડલેહણ કરી આઠ ર્ોયોર્ી સાાંજન ાં

દે વવાંદન કરવ.ાં
16

દે રાસરે દશથન કરી આરતી-માંગલ દીવો કરવો.

17

દૈ વવસક પ્રવતક્રમણ કરવ.ાં

18

જે રદવસે જે પદની આરાધના હોય તેની વીસ નવકારવાળી

ગણવી.
19

રાત્રે શ્રીપાળ રાજાનો રાસ સાાંભળવો.

20

સવાસના સમયે સાંર્ારા પોરરસી સ ૂત્રની ગાર્ાઓ બોલી

સાંર્ારે શયન કરવ.ાં
દરે ક રદવસના પદ આરદની સમજ
રદવસ

પદ

જાપ

સા.પ્ર.ખ.

વણથ

એક

ધાન્યકા.

નવ

પહેલો અરરહાંત

ૐ હ્રીઁ નમો અરરહાંતાણાં

સફેદ

ચોખા

12

30

બીજો

વસદ્ધ

ૐ હ્રીઁ વસદ્ધાણાં

લાલ

ઘઉં

08

20

ત્રીજો

આચાયથ

ૐ હ્રીઁ આયરરયાણાં

પીળો

ચણા

36

20

ચોર્ો

ઉપાધ્યાય ૐ હ્રીઁ ઉવજ્ઝાયાણાં

લીલો

મગ

25

20

પાાંચમો સાધ

ૐ હ્રીઁ નમો લોએ સવ્વસાહાંણ
ૂ

કાળો

અડદ

27

20

દશથન

ૐ હ્રીઁ નમો દાં સણસ્સ

સફેદ

ચોખા

67

20

સાતમો જ્ઞાન

ૐ હ્રીઁ નમો નાણસ્સ

સફેદ

ચોખા

51

20

આઠમો ચારરત્ર

ૐ હ્રીઁ નમો ચારરત્તસ્સ

સફેદ

ચોખા

70

20

નવમો તપ

ૐ હ્રીઁ નમો તવસ્સ

સફેદ

ચોખા

50

20

છટ્ઠો

નવપદના દહા અને ગણો
(પહેલો રદવસ)અરરહાંત પદનો દહોઃઅરરહાંત પદ ધ્યાતો ર્કો, દવ્વહ ગણ પજ્જજાય રે ;
ભેદ છે દ કરી આતમા, અરરહાંત રૂપી ર્ાય રે ।।1।।
વીર જજણેસર ઉપરદશે, તમે સાાંભળજો બચત્ત લાઈ
રે ,
આતમધ્યાને આતમા, રરદ્ધદ્ધ મલે સવવ આઈ રે
।।2।।
અરરહાંત પદના બાર ગણ

1. અશોકવ ૃક્ષ પ્રાવતહાયથ સાંપતાય શ્રી અરરહાંતાય નમઃ 2. પષ્પવ ૃષ્ષ્ટ
પ્રાવતહાયથ સાંયતાય શ્રી અરરહાંતયા નમઃ 3. રદવ્યધ્વવન પ્રાવતહાયથ સાંયતાશ્રી
અરરહાંતાય નમઃ 4. ચામરયગ્મ પ્રાવતહાયથ સાંયતાય શ્રી અરરહાંતાય નમઃ 5
સ્વણથવસિંહાસન પ્રાવતહાયથ સાંયતાય શ્રી અરરહાંતાય નમઃ 6. ભામણ્ડલ
પ્રાવતહાયથ સાંયતાય શ્રી અરરહાંતાય નમઃ 7. દાં દબભ પ્રાવતહાયથ સાંયતાયશ્રી
અરરહાંતાય નમઃ 8. છત્રત્રય પ્રાવતહાયથ સાંયતાય શ્રી અરરહાંતાય નમઃ 9.
જ્ઞાનાવતશય સાંયતાય શ્રી અરરહાંતાય નમઃ 10. પ ૂજાવતશય સાંયતાય શ્રી
અરરહાંતાય નમઃ 11. વચનાવતશય સાંયતાય શ્રી અરરહાંતાય નમઃ 12.
અપાયાપગમાવતશય સાંયતાય શ્રી અરરહાંતાય નમઃ
(બીજા રદવસ) વસદ્ધપદનો દહોઃરૂપાતીત સ્વભાવ જે, કેવલ દાં સણ-નાણી રે ,
તે ધ્યાતા વનજ આતમા, હોય વસદ્ધ ગણ ખાણી રે વીર.
વસદ્ધપદના આઠ ગણ
1. અનાંતજ્ઞાન સાંયતાત શ્રી વસદ્ધાય નમઃ 2. અનાંતદશથન સાંયતાય શ્રી
વસદ્ધાય નમઃ 3. અવ્યાબાધ ગણ સાંયતા શ્રી વસદ્ધાય નમઃ 4. અનાંતચારરત્ર
સાંયતાય શ્રી વસદ્ધાય નમઃ 5. અક્ષયસ્સ્ર્વત ગણ સાંયતાય શ્રી વસદ્ધાય નમઃ 6.
અરૂપી વનરાં જન ગણ સાંયતાય શ્રી વસદ્ધાય નમઃ 7. અગરલઘ ગણ સાંયતાય
શ્રી વસદ્ધાય નમઃ 8. અનાંતવીયથ ગણ સયતાય શ્રી વસદ્ધાય નમઃ
(ત્રીજો રદવસ) આચાયથપદનો દહો
ધ્યાતા આચારજ ભલા, મહામાંત્ર શભ ધ્યાની રે ,
પાંચ પ્રસ્ર્ાને આતમા, આચારજ હોય પ્રાણી રે . -વીર
આચાયથપદના 36 ગણ
(1) પ્રવતરૂપગણ સાંયતાય શ્રી આચાયાથય નમઃ (2) સ ૂવથત્તેજસ્સ્વગણ સાંયતાય
શ્રી આ. (3) યગપ્રધાનનગમ સાંયતાય શ્રી આ. (4) મધરવાક્ય ગણ

સાંયતાય શ્રી આ. (5) ગાાંભીયથગણ સાંયતાય શ્રી આ. (6) ધૈયથગણ સાંયતાય
શ્રી આ. (7) ઉપદે શગણ સાંયતાય શ્રી આ. (8) અપરરશ્રાવવગણ સાંયતાય શ્રી
આ. (9) સૌમ્યપ્રકૃવતગણ સાંયતાય શ્રી આ. (10) શીલગણ સાંયતાય શ્રી આ.
(11) અવવગ્રહણગણ સાંયતાય શ્રી આ. (12) અવવકર્કગણ સાંયતાય શ્રી આ.
(13) અચપલગણ સાંયતાય શ્રી આ. (14) પ્રસન્નવદન ગણ સાંયતાય શ્રી આ.
(15) ક્ષમાગણ સાંયતાય શ્રી આ. (16) ઋજગણ સાંયતાય શ્રી આ. (17)
મ ૃગગણ સાંયતાય શ્રી આ. (18) સવાંગમસ્ક્તગણ સાંયતાય શ્રી આ. (19)
દ્વાદશવવધતપોગણ સાંયતાય શ્રી આ. (20) સપ્તદશવવધસાંયમગણ સાંયતાય
શ્રી આ. (21) સત્તયવ્રતગણ સાંયતાય શ્રી આ. (22) શૌયથગણ સાંયતાય શ્રી
આ. (23) અરકિંચનગણ સાંયતાય શ્રી આ. (24) બ્રહ્મચયથગણ સાંયતાય શ્રી
આ. (25) અવનત્તયભાવનાભાવકાય શ્રી આ. (26) અશરમભાવનાભાવકાય શ્રી
આ. (27) સાંસારસ્વરૂપભાનાકાય શ્રી આ. (28) એકત્તવભાવનાભાવકાય શ્રી
આ. (29) અન્યત્તવ ભાવના ભાવકાય શ્રી આ. (30) અશબચભાવનાભાવકાય
શ્રી આ. (31) આશ્રવ-ભાવના ભાવકાય શ્રી આ. (32) સાંવરભાવનાભાવકાય
શ્રી

આ.

(33)

વનર્જરાભાવનાભાવકાય

શ્રી

આ.

(34)

લોકસ્વરૂપ

ભાવનાભાવકાય શ્રી આ. (35) બોવધદલથભભાવનાભાવકાય શ્રી આ. (36)
ધમથદલથભભાવનાભાવકાય શ્રી આ.
(ચોર્ો રદવસ) ઉપાધ્યાય પદનો દહો
તપ સજ્ઝાયે રત સદા, દ્વાદશ અંગનો ધ્યાતા રે ;
ઉપાધ્યાય તે આતમા, જગ બાંધવજગ ભ્રાતા રે -વીર.
ઉપાધ્યાયના 25 ગણ
(1) શ્રી આચારાાંગસ ૂત્રપઠનગણ સાંયક્તાય શ્રી ઉપાધ્યાય નમઃ (2) શ્રી
સ ૂત્રકત
ૃ ાાંગ સ ૂત્ર પઠનગણ સાંયકતાય શ્રી ઉ. (3) શ્રી સ્ર્ાનાાંગસ ૂત્ર પઠનગણ
સાંયકતાય શ્રી ઉ. (4) શ્રી સમવાયાાંગ સ ૂત્ર પઠનગણ સાંયકતાય શ્રી ઉ. (5)
શ્રી ભગવતીસ ૂત્ર પઠનગણ સાંયકતાય શ્રી ઉ. (6) શ્રી જ્ઞાતાસ ૂત્ર પઠનગણ
સાંયકતાય શ્રી ઉ. (7) શ્રી ઉપાસક દશા સ ૂત્ર પઠનગણ સાંયકતાય શ્રી ઉ. (8)

શ્રી અન્તકૃદ્દ દશા સ ૂત્ર પઠનગણ સાંયકતાય શ્રી ઉ. (9) શ્રી અનત્તરોપપારદક
સ ૂત્ર પઠનગણ સાંયકતાય શ્રી ઉ. (10) શ્રી પ્રશ્ન વ્યાકરણ સ ૂત્ર પઠનગણ
સાંયકતાય શ્રી ઉ. (11) શ્રી વવપાકસ ૂત્ર પઠનગણ સાંયકતાય શ્રી ઉ. (12)
ઉત્તપાદપ ૂવથ પઠનગણ સાંયકતાય શ્રી ઉ. (13) અગ્રાયણીયપ ૂવથ પઠનગણ
સાંયકતાય શ્રી ઉ. (14) વીયથપયવાદપ ૂવથક પઠનગણ સાંયકતાય શ્રી ઉ. (15)
અસ્સ્તપ્રવાદપ ૂવથક પઠનગણ સાંયકતાય શ્રી ઉ. (16) જ્ઞાનપ્રસાદપ ૂવથ
પઠનગણ સાંયકતાય શ્રી ઉ. (17) સત્તયપ્રવાદપ ૂવથ પઠનગણ સાંયકતાય શ્રી
ઉ. (18) આત્તમપ્રવાદપ ૂવથ પઠનગણ સાંયકતાય શ્રી ઉ. (19) કમથપ્રવાદ પ ૂવથ
પઠનગણ સાંયકતાય શ્રી ઉ. (20) પ્રત્તયાખ્યાનપ્રવાદપ ૂવથ પઠનગણ સાંયક્તાય
શ્રી

ઉ.

(21)

વવદ્યપ્રવાદપ ૂવથ

પઠનગણ

સાંયક્તાય

શ્રી

ઉ.

(22)

પ્રત્તયખ્યાનપ્રવાદપ ૂવથ પઠનગણ સાંયક્તાય શ્રી ઉ. (23) પ્રાણાવયપ ૂવથ
પઠનગણ સાંયક્તાય શ્રી ઉ. (24) રક્રયાવવશાલપ ૂવથ પઠનગણ સાંયક્તાય શ્રી
ઉ. (25) લોકબબન્દસારૂપ ૂવથ સાંયક્તાય શ્રી ઉ.
(પાાંચમો રદવસ) સાધપદનો દહો
અપ્રમત્ત જે વનત રહે, નવ હરખે નવવ શોચે રે ;
સાધ સધા તે આતમા, શ મડે શ લોચે રે -વીર.
સાધ પદના 27 ગણ
(1) પ્રાણાવતપાતવવરમણવ્રત યક્તાય શ્રી સાધવે નમઃ (2) મ ૃર્ાવાદવવરમણ
વ્રતયક્તાય શ્રી સા. (3) અદત્તાદાનવવરમણવ્રત યક્તાય શ્રી સા. (4)
મૈથનવવરમણવ્રત યક્તાય શ્રી સા. (5) પરરગ્રહવવરમણવ્રત યક્તાય શ્રી સા.
(6) રાવત્રભોજન વવરમણવ્રત યક્તાય શ્રી સા. (7) પ ૃથ્વીકાયરક્ષકાય શ્રી સા.
(8) અપ્કાયકાયરક્ષકાય શ્રી સા. (9) તેજસ્કાયરક્ષકાય શ્રી સા. (10)
વાયકાયરક્ષકાય

શ્રીસા.

ત્રસકાયરક્ષકાય

શ્રી

સા.

(13)

દ્વીષ્ન્િયરક્શકાય

શ્રી

સા.

(15)

ચતરરષ્ન્િયરક્ષકાય

શ્રી

(11)

સા.

વનસ્પવતકાયરક્ષકાય

(17)

શ્રી

સા.

(12)

એકેષ્ન્િયરક્ષકાય

શ્રી

સા.

(14)

ત્રીષ્ન્િયરક્ષકાય

શ્રી

સા.

(16)

સા.

(18)

પાંચેષ્ન્િયરક્ષકાય

શ્રી

લોભવનગ્રહકારકાય શ્રી સા. (19) રૂપ શ્રીસ. ક્ષમાગણયક્તાય શ્રી સા. (20)
શભભાવનાભાવકાય શ્રી સા. (21) પ્રવતલેખનરદશદ્ધદ્વરક્રયાકારકાય શ્રી સા.
(22) સાંયમયોગયક્તાય શ્રી સા. (23) મનોગપ્તયક્તાય શ્રી સા. (24)
વચનગપ્પ્તયક્તાય
ક્ષધારદદ્વાવવિંશવત

શ્રી

સા.

(25)

કાયગપ્પ્તયક્તાય

પરરસહસહનતત્તપરાય

શ્રી

શ્રી

સા.

સા.

(26)
(27)

મરણાન્તઉપસગથસહનતત્તપરાય શ્રી સા.
(છઠ્ઠો રદવસ) દશથનપદનો દહો
શમ-સાંવેગારદક ગણ, ક્ષય ઉપશમ જે આવે રે ;
દશથન તેહી જ આતમા, શ ાં હોય નામ ધરાવે રે . ।।વીર.।।
દશથનપદના 67 ગણ
(1) પરમાર્થસસ્ાં વવરૂપ શ્રી સદ્દદશથનાય નમઃ (2) પરમાર્થજ્ઞાત ૃસેવનરૂપ શ્રી
સ. (3) વ્યાપન્નદશથનવર્જનરૂપ શ્રી સ. (4) કદશથનવર્જનરૂપ શ્રી સ. (5)
શશ્રર્ા પ્રભાવકરૂપ શ્રીસ. રૂપ શ્રી સ. (6) ધમથરાગરૂપ શ્રી સ. (7)
વૈયાવ ૃત્તત્તયરૂપ શ્રી સ. (8) અહથ દ્દવવનયરૂપ શ્રી સ. (9) વસદ્ધવવનયરૂપ શ્રી સ.
(10) ચૈત્તયવવનરૂપ શ્રી સ. (11) શ્રતવવનયરૂપ શ્રી સ. (12) ધમથવવનયરૂપ શ્રી
સ. (13) સાધવગથવવનયરૂપ
ઉપાધ્યાયવવનયરૂપ

શ્રી

શ્રી સ. (14) આચાયથવવનયરૂપ શ્રી સ. (15)

સ.

(16)

પ્રવચનવવનયરૂપ

શ્રી

સ.

(17)

દશથનવવજયરૂપ શ્રી સ. (18) “સાંસારે શ્રીજજનઃ સારઃ” ઇવત બચિંતનરૂપ શ્રી સ.
(19) “સાંસારે જજનમતસ્સ્ર્ત શ્રી સાદવારદસારમ”્ ઇવત બચિંતનરૂપ શ્રી સ.
(21) શાંકાદૂર્ણરરહતાય શ્રી સ. (22) કાાંક્ષાદૂર્ણરરહતાય શ્રી સ. (23)
વવબચક્તાદૂશણરરહતાય શ્રી સ. (24) કદ્દષ્ષ્ટપ્રશાંસાદૂર્ણરરહતાય શ્રી સ. (25)
તત્તપરરયદૂર્ણરરહતાય શ્રી સ. (26) પ્રવચનપ્રભાવરૂપ શ્રી સ. (27)
ધમથકર્ાપ્રબાવકરૂપ

શ્રી

સ.

નૈવમવત્તકપ્રભાવકરૂપ

શ્રી

સ.

(28)
(30)

વારદપ્રભાવકરૂપ
તપસ્સ્વપ્રભાવકરૂપ

શ્રી
શ્રી

સ.

(29)

સ.

(31)

પ્રજ્ઞપત્તયારદ વવદ્યાભ ૃતપ્રભાવકરૂપ શ્રી સ. (32) ચ ૂણાંજનારદવસદ્ધપ્રભાવકરૂપ

શ્રી સ. (33) કવવપ્રભાવકરૂપ શ્રી સ. (34) જજનશાસને કૌશલોયભ ૂર્ણરૂપ શ્રી
સ. (35) પ્રભાવનાભ ૂર્ણરૂપ શ્રી સ. (36) તીર્થસેવાભ ૂર્ણરૂપ શ્રી સ. (37)
સ્ર્ૈયથભ ૂર્ણરૂપ શ્રી સ. (38) જજનશાસનેભસ્ક્તભ ૂર્ણરૂપ શ્રી સ. (39)
ઉપશમગણરૂપ શ્રી સ. (40) સાંવેગગણરૂપ શ્રી સ. (41) વનવેદગણરૂપ શ્રી સ.
(42) અનકાં પાગણરૂપ શ્રી સ. (43) આસ્સ્તક્યગણરૂપ શ્રી સ. (44)
પરતીવર્િકારદવાંદનવર્જનરૂપ શ્રી સ. (45) પરતીવર્િકારદ નમસ્કારવર્જનરૂપ
શ્રી

સ.

(46)

પરરતીર્થકારદઆલાપવર્જનરૂપ

શ્રી

સ.

(47)

પરતીવર્િકારદસાંલાપવર્જનરૂપ શ્રી સ. (48) પરીવર્િકારદઅશનારદદાનવર્જનરૂપ
શ્રી સ.

(49) પરતીવર્િકારદગાંધપષ્પારદ પ્રેર્ણવર્જનરૂપ શ્રી સ. (50)

રાજબભયોગાગારયક્ત શ્રી સ. (53) સરાબભયોગાગારયક્ત શ્રી સ. (54)
કાાંતારવ ૃત્તત્તયગારયક્ત શ્રી સ. (55) ગરવનગ્રહાગારયક્ત શ્રી સ. (56)
“સમ્યક્ત્તવાં ચારરત્રધમથસ્ય મ ૂલમ”્ ઇવત બચિંતનરૂપ શ્રી સ. (57) “સમ્યક્ત્તવાં
ધમથસ્ય પ્રવતષ્ઠાનમ”્ ઇવત બચિંતનરૂપ શ્રી સ. (59) “સમ્યક્ત્તવાંધમથસ્યાધાર:”
ઇવત બચિંતનરૂપ શ્રી સ. (60) “સમ્યક્ત્તવાં ધમથસ્ય ભોજનમ”્ ઇવત બચિંતનરૂપ શ્રી
સ. (62) “અસ્સ્ત જીવઃ” ઇવત શ્રદ્ધાનસ્ર્ાનયક્ત શ્રી સ. (63) “સ ચ જીવો
વનત્તયઃ” ઇવત શ્રદ્ધાનસ્ર્ાયક્ત શ્રી સ. (64) “સ ચ જીવઃ કમાથબણ કરોવત” ઇવત
શ્રદ્ધાનસ્ર્ાનયક્ત શ્રી સ. (65) “સ ચ જીવઃ સ્વકૃતકમાથબણ વેદયવત” ઇવત
શ્રદ્ધાસ્ર્ાનયક્ત શ્રી સ. (66) “જીવસ્યાસ્સ્ત વનવાથણમ”્ ઇવત શ્રદ્ધાનસ્ર્ાનયક્ત
શ્રી સ. (67) “અસ્સ્ત મોક્ષોપાયઃ” ઇવત શ્રદ્ધાનસ્ર્ાનયક્ત શ્રી સ.
(સાતમો રદવસ) જ્ઞાનપદનો દહો
જ્ઞાનાવરણીય જે કમથ છે , ક્ષય ઉપશમ તસ ર્ાય રે ;
તો હએ એહીજ આતમા, જ્ઞાને અબોધતા જાય રે . -વીર.
જ્ઞાનપદના 51 ગણ
(1) સ્પશથનેષ્ન્િય વ્યઞ્જનાવગ્રહ મવતજ્ઞાનાય નમઃ (2) રસનેષ્ન્િય વ્યઞ્જનાવગ્ર
મવત. (3) ઘ્રાણેષ્ન્િય વ્યઞ્જનાવગ્ર મવત (4) શ્રોત્રેષ્ન્િય વ્યઞ્જનાવગ્ર મવત (5)
સ્પશથનેષ્ન્િય-અર્ાથવગ્રહ

મવત.

(6)

રસેનેષ્ન્િય-અર્ાથવગ્રહ

મવત.

(7)

ઘ્રાણેષ્ન્િય-અર્ાથવગ્રહ મવત. (8) ચક્ષરરષ્ન્િય અર્ાથવગ્રહ મવત. (9) શ્રોત્રેષ્ન્િયઅર્ાથવગ્રહ મવત. (10) માનસ-અર્ાથવગ્રહ મવત. (11) સ્પશથનેષ્ન્િય-ઇહામવત.
(12) રસનેષ્ન્િય-ઇહામવત. (13) ઘ્રાણેષ્ન્િય-ઇહામવત. (14) ચક્ષરરષ્ન્િયઇહામવત. (15) ક્ષોત્રેષ્ન્િયમ-ઇહામવત. (16) મન-ઇહામવત. (17) સ્પશથનેષ્ન્િય
અપાય મવત. (18) રસનેષ્ન્િય-અપાય મવત. (19) ઘ્રાણેષ્ન્િય-અપાયમવત.
(20)

ચક્ષરરષ્ન્િય-અપાય

મવત.

(21)

ક્ષોત્રેષ્ન્િય-અપાય

મવત.

(22)

મનોઅપાય મવત. (23) સ્પશથનેષ્ન્િય-ધારણા મવત. (24) રસનેષ્ન્િય-ધારણા
મવત. (25) ઘ્રાણેષ્ન્િય-ધારણા મવત. (26) ચક્ષરરષ્ન્િય-ધારણા મવત. (27)
શ્રોત્રેષ્ન્િય-ધારણા મવત. (28) મનોધારણા મવત. (29) અક્ષર શ્રતજ્ઞાનાય
નમઃ (30) અનરક્ષરશ્રતજ્ઞા. (31) સાંબજ્ઞશ્રતજ્ઞા. (32) અસાંબજ્ઞશ્રતજ્ઞા. (33)
સમ્યક્શ્રતજ્ઞા. (34) વમથ્યાશ્રતજ્ઞા. (35) સાવત શ્રતજ્ઞા. (36) અનારદ-શ્રતજ્ઞા.
(37) સપવથવસતશ્રતજ્ઞા. (38) અપયથવવસતશ્રતજ્ઞા. (39) ગવમકશ્રતજ્ઞા. (40)
અગવમકશ્રતજ્ઞા. (41) અંગપ્રવવષ્ટશ્રતજ્ઞા. (42) અનાંગપ્રવવષ્ટશ્રતજ્ઞા. (43)
અનગાવમ અવવધજ્ઞા. (44) અનનગાવમ અવવધજ્ઞા. (45) વધથમાન અવવધજ્ઞા.
(46) હીયમાન અવવધજ્ઞા. (47) પ્રવતપાવતઅવવધજ્ઞા. (48) અપ્રવતપાવત
અવવધજ્ઞા. (49) ઋજમવત મનઃપયથવજ્ઞા. (50) વવપલમવતઃ મનઃપવથયજ્ઞા.
(51) લોકાલોક પ્રકાશક કેવલજ્ઞાનાય નમઃ
(આઠમો રદવસ) ચારરત્રપદના દહો
જાણ ચારરત્ર તે આતમા, વનજ સ્વભાવમાાં રમતો
રે ;
લેશ્યા શદ્ધ અલકયો, મોહ વને નવવ ભમતો રે વીર.
ચારરત્ર પદના 70 ગણ
(1) પ્રાણાવતપાત વવરમણરૂપ ચારરત્રાય નમઃ (2) મ ૃર્ાવાદ વવરમણરૂપ ચા.
(3) અદત્તાદાન વવરમણરૂપ ચા. (4) મૈથન વવરમણરૂપ ચા. (5) પરરગ્રહ
વવરમણરૂપ ચા. (6) ક્ષમા કમથરૂપ ચા. (10) તપો ધમથરૂપ ચા. (11) સાંયમ

ધમથરૂપ ચા. (12) સત્તય ધમથરૂપ ચા. (13) શૌચધમથરૂપ ચા. (14) અરકિંચન
ધમથરૂપ ચા. (15) બ્રહ્મચયથરૂપ ચા. (16) પ ૃથ્વીરક્ષા સાંયમ ચા. (17) ઉદક
રક્ષા સાંયમ ચા. (18) તેજો રક્ષા સાંયમ ચા. (19) વાયરક્ષા સાંયમ ચા. (20)
વનસ્પવત રક્ષા સાંયમ ચા. (21) દ્વીષ્ન્િય રક્ષા સાંયમ ચા. (22) ત્રીષ્ન્િય રક્ષા
સાંયમ ચા. (23) ચતરરષ્ન્િય રક્ષા સાંયમ ચા. (24) પાંચેષ્ન્િય રક્ષા સાંયમ ચા.
(25) અજીવ રક્ષા સાંયમ ચા. (26) પ્રેક્ષા સાંયમ ચા. (27) ઉપેક્ષા સાંયમ ચા.
(28) અવતરરક્તવસ્ત્ર ભક્તારદ પરરસ્ર્ાપન ત્તયાગરૂપ સાંયમ ચા. (29)
પ્રમાર્જનરૂપ સાંયમ ચા. (30) મનઃસાંયમ ચા. (31) વાક્સાંયમ ચા. (32) કાય
સાંયમ ચા. (33) આચાયથવૈયાવ ૃત્તત્તયરૂપ ચા. (34) ઉપાધ્યાય વૈયાવ ૃત્તત્તયરૂપ
ચા. (35) તપસ્સ્વ વૈયાવ ૃત્તયરૂપ ચા. (36) લઘ વશષ્યારદ વૈયાવ ૃત્તત્તયરૂપ ચા.
(37) ગ્લાનસાધ વૈયાવ ૃત્તત્તયરૂપ ચા. (38) સાધ વૈયાવ ૃત્તત્તયરૂપ ચા. (39)
શ્રમણોપાસક વૈયાવ ૃત્તત્તયરૂપ ચા. (40) સાંઘ વૈયાવ ૃત્તત્તયરૂપ ચા. (41) કલ
વૈયાવ ૃત્તત્તયરૂપ ચા. (42) ગણવૈયાવ ૃત્તત્તયરૂપ ચા. (43) પશપણ્ડારદરરહત
વસવતવસન બ્રહ્મગપ્પ્ત ચા. (44) સ્ત્રી હાસ્યરદવવકાર વર્જન બ્રહ્મગપ્પ્ત ચા.
(45) સ્ત્રી આસન વર્જન બ્રહ્મગપ્પ્તવનગ્રહણ કરણ ચા. ચા. (46) સ્ત્રી-અઙ્ગોપાઙ્ગ
વનરીક્ષણ વર્જન બ્રહ્મગપ્પ્ત ચા. (47) કડયન્તર સ્સ્તત સ્ત્રી હાવભાવ શ્રવણ
વર્જન બ્રહ્મગપ્પ્ત ચા. (48) પ ૂવથ સ્ત્રીસાંભોગ બચન્તન વર્જન બ્રહ્મગપ્પ્ત ચા.
(49) અવતરસ આહાર વર્જન બ્રહ્મગપ્પ્ત ચા. (50) અવત આહારકરણવર્જન
બ્રહ્મગપ્પ્ત ચા. (51) અંગવવભ ૂર્ા વર્જન બ્રહ્મગપ્પ્ત ચા. (52) અનશન
તપોરૂપ ચા. (53) અનોદયથ તપોરૂપ ચા. (54) વ ૃવત્તસાંક્ષેપ તપોરૂપ ચા. (55)
રસાત્તયાગ તપોરૂપ ચા. (56) કાયક્લેશ તપોરૂપ ચા. (57) સાંલેર્ણા તપોરૂપ
ચા. (58) પ્રાયવશ્રત તપોરૂપ ચા. (59) વવનય તપોરૂપ ચા. (60) વૈયાવ ૃત્તય
તપોરૂપ ચા. (61) સ્વાધ્યાય તપોરૂપ ચા. (62) ધ્યાન તપોરૂપ ચા. (63)
કાયોત્તસગથ તપોરૂપ ચા. (64) અન્નત જ્ઞાન સાંયક્ત ચા. (65) અનન્ત દશથન
સાંયક્ત ચા. (66) અનન્તચારરત્ર સાંયક્ત ચા. (67) ક્રોધવનગ્રહ કરણ ચા.
(68) માનવનગ્રહ કરણ ચા. (69) માયાવનગ્રહ કરણ ચા. (70) લોભવનગ્રહ
કરણ ચારરત્રાય નમઃ

(નવમો રદવસ) તપ પદનો દહો
ઇચ્છારે ધે સાંવરી, પરરણવત સમતા યોગે રે ;
તપ તે એહી જ આતમા, વતે વનજ ગણ ભોગે રે .
।।વીર.।।
તપ પદના 50 ગણો
(1) યાવત્તકવર્ક તપસે નમઃ (2) ઇત્તવરકવર્ક ત. (3) બાહ્યઔનોદયથ ત. (4)
અભ્યાંતર-ઔનોદયથ ત. (5) િવ્યતઃ વ ૃવત્તસાંક્ષેપ ત. (6) ક્ષેત્રતઃ વ ૃવત્તસાંક્ષેપ ત.
(7) કાલતઃ વ ૃવત્તસાંક્ષેપ ત. (8) ભાવતઃ વ ૃવત્તસાંક્ષેપ ત. (9) કાયક્લેશ ત.
(10) રસત્તયાગ ત. (11) ઇષ્ન્િય કર્ાય-યોગ-વવર્ય-સાંલીનતા ત. (12) સ્ત્રીપશ-પાંડદારક-વજર્જત સ્ર્ાનાવસ્સ્ર્ત ત. (13) આલોચના-પ્રાયવશ્રત ત. (14)
પ્રવતક્રમણ પ્રાયવશ્રત ત. (15) વમશ્રપ્રાયવશ્રત ત. (16) વવવેકપ્રાવશ્રત ત. (17)
કાયોત્તસગથપ્રાયવશ્રત ત. (18) તપઃ પ્રાયવશ્રત ત. (19) છે દપ્રાયવશ્રત ત. (20)
મ ૂલપ્રાયવશ્રત ત. (21) અનવસ્સ્ર્ત પ્રાયવશ્રત ત. (22) પારાાંબચત પ્રાયવશ્રત
ત. (23) જ્ઞાનવવનયરૂપ ત. (24) દશથનવવનયરૂપ ત. (25) ચારરત્ર વવનયરૂપ
ત. (26) મનોવવનયરૂપ ત. (27) વચનવવનયરૂપ ત. (28) કાયવવનયરૂપ ત.
(29) ઉપચાર વવનયરૂપ ત. (30) આચાયથ વૈયાવ ૃત્તય ત. (31) ઉપાધ્યાય
વૈયાવ ૃત્તત્તય ત. (32) સાધ વૈયાવ ૃત્તત્તય ત. (33) તપસ્સ્વ વૈયાવ ૃત્તત્તય ત. (34)
લઘવશષ્યારદ વૈયાવ ૃત્તત્તય ત. (35) ગ્લાન સાધ વૈયાવ ૃત્તત્તય ત. (36)
શ્રમણોપાસક વૈયાવ ૃત્તત્તય (37) સાંઘ વૈયાવ ૃત્તત્તય ત. (38) કલવૈયાવ ૃત્તત્તય ત.
(39) ગણવૈયાવ ૃત્તત્તય ત. (40) વાચના ત. (41) પ ૃચ્છના ત. (42) પરાવતથના
ત. (43) અનપ્રેક્ષા ત. (44) ધમથકર્ા ત. (45) આતથધ્યાનવનવ ૃવત્ત ત. (46)
રૌિધ્યાનવનવ ૃવત્ત ત. (47) ધમથધ્યાનબચિંતન ત. (48) શકલધ્યાનબચિંતન ત.
(49) બાહ્યકાયોત્તસગથ ત. (50) અભ્યાંતરકાયોત્તસગથ ત.
છે લ્લા રદવસે નવપદજીની વવસ્તારર્ી પ ૂજા ભણાવવી. નવપદમાંડલની
રચના કરવી. શ્રીપાળ રાજાનો રાસ પ ૂણથ કરવો.

