Ayambil Oli Day 9 - Samyag Tapa Pad Vidhi

નવમો દિવસ - તપ પિ

જાપ: ૐ હ્રીં નમો તવસ્સની વીસ માળા
રં ગ: સફેિ
અનાજ: ચોખા
કાઉસગ્ગ: 50
લોગસ્સ
ખમાસણા: 50
પ્રિક્ષિણા: 50
સ્વસ્સ્િક: 50

ખમાસમણાનો દુહો
ઇચ્છારોધે સંવરી, પરરણતત સમતા યોગે રે ;

તપ તે એહીજ આતમા, વતે તનજ ગુણ ભોગે રે .
વીર જજણેસર ઉપરિશે, સાંભળજો ચિત્ત લાઇ રે ;
આતમધ્યાને આતમા, રરદ્ધિ મળે સતવ આઇ રે .
શ્રી તપ પિના પિાસ ગુણ
1. યાવત્કતિકતપસે નમઃ

18. તપઃપ્રાયýતાાાત્તતપસે નમઃ

35. ગ્લાનસાધુવૈયાવ ૃત્યતપસે નમઃ

2. ઇત્વરકતિકતપસે નમઃ

19. છે િપ્રાયýતાાાત્તતપસે નમઃ

36. શ્રમણોપાસકવૈયાવ ૃત્યતપસે નમઃ

3. બાહ્ય-ઔનોિયયતપસે નમઃ

20. મ ૂલપ્રાયýતાાાત્તતપસે નમઃ

4. અભ્યન્તર - ઔનોિયયતપસે નમઃ

21. અનવસ્સ્િતપ્રાયýતાાાત્તતપસેનમઃ

37. સંઘવૈયાવ ૃત્યતપસે નમઃ
38. કુ લવૈયાવ ૃત્યતપસે નમઃ

5. દ્રવ્યતઃ વ ૃતત્તસંક્ષેપતપસે નમઃ

22. પારાંચિતપ્રાયýતાાાત્તતપસે નમઃ

39. ગણવૈયાવ ૃત્યતપસે નમઃ

7. કાલતઃ વ ૃતત્તસંક્ષેપતપસે નમઃ

24. િશયનતવનયરૂપતપસે નમઃ

41. પ ૃચ્છનાતપસે નમઃ

8. ભાવતઃવ ૃતત્તસંક્ષેપતપસે નમઃ

25. િારરત્રતવનયરૂપતપસે નમઃ

42. પરાવતયનાતપસે નમઃ

10. રસત્યાગતપસે નમઃ

27. વિનતવનયરૂપતપસે નમઃ

44. ધમયકિાતપસે નમઃ

11. ઇરદ્રય-કષાય-

28. કાયતવનયરૂપતપસે નમઃ

45. આત્તયધ્યાનતનવ ૃતત્તતપસે નમઃ

યોગતવષયકસંલીનતાતપસે નમઃ

29. ઉપિારતવનયરૂપતપસે નમઃ

46. રૌદ્રધ્યાનતનવ ૃતત્તતપસે નમઃ

6. ક્ષેત્રતઃ વ ૃતત્તસંક્ષેપતપસે નમઃ

9. કાયક્લેશતપસે નમઃ

12. સ્ત્રાળ-પશુ-

23. જ્ઞાનતવનયરૂપતપસે નમઃ

26. મનોતવનયરૂપતપસે નમઃ

30. આિાયયવૈયાવ ૃત્યતપસે નમઃ

પણ્ડગારિવજિતસ્િાનાવસ્સ્િતતપસે નમઃ 31. ઉપાધ્યાયવૈયાવ ૃત્યતપસે નમઃ
13. આલોિનાપ્રાયýતાાાત્તતપસે નમઃ

40. વાિનાતપસે નમઃ

32. સાધુવૈયાવ ૃત્યતપસે નમઃ

14. પ્રતતક્રમણપ્રાયýતાાાત્તતપસે નમઃ

33. તપસ્સ્વવૈયાવ ૃત્યતપસે નમઃ

15. તમશ્રપ્રાયýતાાાત્તતપસે નમઃ

34. લઘુતશષ્યારિવૈયાવ ૃત્યતપસે નમઃ

43. અનુપ્રેક્ષાતપસે નમઃ

47. ધમયધ્યાનચિન્તનતપસે નમઃ
48. શુક્લધ્યાનચિન્તનતપસે નમઃ
49. બાહ્યકાયોત્સગયતપસે નમઃ

50. અભ્યન્તરકાયોત્સગયતપસે નમઃ

16. તવવેકપ્રાયýતાાાત્તતપસે નમઃ

17. કાયોત્સગયપ્રાયýતાાાત્તતપસે નમઃ

શ્રી તપ પિન ું ચૈત્યવંિન
શ્રી ઋષભારિક તીિયનાિ, તદ્ભવ તશવ જાણ;

તવરહ અંતૈરતપ બાહ્ય મધ્ય, દ્વાિશ પરરમાણ. 1
વસુકર તમત આમોસહી, આરિક લબ્ધધ તનિાન;
ભેિે સમતા યુત ચિણે, દૃગ્ઘન કમય તવમાન. 2

નવમો શ્રી તપપિ ભલો એ, ઇચ્છારોધ સરૂપ;
વંિનસે તનત હીરધમય, દૂ ર ભવતુ ભવકૂપ. 3
શ્રી તપ પિન ું સ્િવન
તનજ ઇચ્છા અવરોધીએ, તેહીજ તપ જજન ભાખયુ ં રે ;
બાહ્ય અભ્યંતર ભેિિી, દ્વાિશ ભેિે િાખયુ ં રે .
અનુપમ તપપિ વંિીએ - એ આંકણી. 1
તદ્ભવમોક્ષગામીપણુ,ં જાણે પણ જજનરાયા રે ;

તપ કીધાં અતત આકરાં, કુજત્સત કરમ િપાયાં રે . અ. 2
કરમ તનકાચિત ક્ષય હુવે, તે તપને પરભાવે રે ;

લબ્ધધ અઠયાવીશ ઉપજે, અષ્ટ મહાતસદ્ધિ પાવે રે . અ. 3
એહવુ ં તપપિ ધ્યાવતાં, પ ૂજતાં
ં ચિત્ત િાહે રે ;

અક્ષય ગતત તનમયલ લહે, સહુ યોગીંિ સરાહે રે . અ. 4
શ્રી તપ પિન ું સ્તતુ િ
ઇચ્છારોધન તપ તે ભાખયો, આગમો તેહનો સાિીજી,
દ્રવ્ય ભાવસે દ્વાિશ િાિી, જોગસમાતધ રાિીજી;

િેતન તનજ ગુણ પરરણતત પેિી, તેહીજ તપગુણ િાિીજી,
લબ્ધધ સકલનો કારણ િે િી, ઇશ્વર શ્રીમુિ ભાિીજી.

