
આઠ કમ�નો ક્ષય કરનાર એવી પરમાત્માની અષ્ટપ્રકાર� ��ૂની િવિધ 

 

૧. જળ ��ૂ  

નમોહર્તિસદ્ધાચાય�પાધ્યાય સવર્સા�ભુ્ય: 

પચંા�તૃ: �દુ્ધ �ૂધ, દહ�, ઘી, સાકર અને જળ�ુ ંિમશ્રણ. અ�ર િવગેર� બી� પણ �દુ્ધ �ુગંધંી દ્રવ્યો તેમા ંભેળવી શકાય. 

જળ��ૂ�ુ ંરહસ્ય:  

જળ વડ� પ્રક્ષાલ પ્ર��ુનો થાય ને કમ� આપણા આત્મા પરથી �ૂર થાય. 

(કળશ બે હાથમા ંલઈને બોલવાનો �ુહો) 

જળ ��ૂ �ુગતે કરો, મેલ અના�દ િવનાશ 

જળ ��ૂ ફળ �જુ હોજો માગંો એમ પ્ર� ુપાસ || 

 

ૐ હ્ર� શ્ર� પરમ��ુષાય, પરમે�રાય, જન્મ-જરા-�તૃ્�-ુિનવારણાય, 

શ્રીમતે �નેન્દ્રાય, જ લ ંય�મહ� સ્વાહા || 

 

૨૭ ડકંા 



  (જળનો પ્રક્ષાલ કરતી વખતે બોલવાના �ુહા)  

(રાગ: શામ ઢલે જમના �કનાર�, �કનાર�) 

 

મે�ુ િશખર નવ્હરાવ ેહો �રુપિત, મે�ુ િશખર નવ્હરાવ ે(૨) 

જન્મકાળ �નવર�કો �ણી, પચં�પ કર� આ .  .વ ે.  .  

મે�ુ િશખર નવ્હરાવ,ે નવ્હરાવ,ે મે�ુ િશખર નવ્હરાવ ે

 

રત્નપ્ર�ખુ અડ�િતના કળશા, ઔષધી �રૂણ િમલા . . વ ે. 

ક્ષીરસ�દુ્ર તીથ�દક આણી, સ્નાત્ર કર� �ણુ ગા . . વ ે. .  

મે�ુ િશખર નવ્હરાવ,ે નવ્હરાવ,ે મે�ુ િશખર નવ્હરાવ ે

 

એણી પર� �જન પ્રિતમાકો નહવણ કર�, બોિધબીજ મા�ુ ંવા . . વે .  

અ�કુ્રમે �ણુ રત્નાકર ફરસી, �જન ઉ�મ પદ પા . . વ ે. .  

મે�ુ િશખર નવ્હરાવ,ે નવ્હરાવ,ે મે�ુ િશખર નવ્હરાવ ે(૨) 

 

જ્ઞાન કળશ ભર� આતમા, સમતારસ ભર�રૂ 

શ્રી �જનને નવરાવતા,ં કમર્ થાયે ચક�રૂ 



૨. ચદંન ��ૂ  

નમોહર્તિસદ્ધાચાય�પાધ્યાય સવર્સા�ભુ્ય: 

ચદંન ��ૂ�ુ ંરહસ્ય: 

આ ��ૂ દ્વારા આપણો આત્મા ચદંન �વો શાતં અને શીતળ બને. 

 

શીતળ �ણુ �હમા ંરહ્યો, શીતળ પ્ર� ુ�ખુ રંગ 

આત્મ શીતળ કરવા ભણી, �જૂો અ�રહા �ગ || 

 

ૐ હ્ર� શ્ર� પરમ��ુષાય, પરમે�રાય, જન્મ-જરા-�તૃ્�-ુિનવારણાય, 

શ્રીમતે �નેન્દ્રાય, ચદંન ંય�મહ� સ્વાહા || 

 

૨૭ ડકંા 

�ખુડથી િવલેપન-��ૂ કરવી અને પછ� ક�સરથી નવે �ગે ��ૂ કરવી.  નખ ક�સરમા ંન બોળાય અને નખ પ્ર�નેુ 

અડ� નહ� તે ધ્યાન રાખ�ુ.ં 

 



પ્ર��ુને નવ �ગે ��ૂ કરવાના �ુહા અને ��ૂ કરતા ંસમયે ભાવવાની ભાવના: 

 

��ઠુ�: જળ ભર� સ�ંટુ પત્રમા,ં �ગુ�લક નર �જૂતં 

ઋષભ ચરણ ��ઠૂડ�, દાયક ભવજલ �ત 

��ઠુ� ��ૂ કરતા ંભાવ�ુ ંક� હ� પ્ર� ુ! �ગુ�લકોએ આપશ્રીના ચરણના 

��ઠુ� અ�ભષેક કર� િવનય દાખવી આત્મકલ્યાણ ક�ુ�. તે ર�તે સસંાર 

સાગર તારનારા આપના ચરણના ��ઠુાની ��ૂ કરવાથી મારામા ંપણ 

િવનય, નમ્રતા અને પિવત્રતાનો પ્રવાહ વહો. 

 

 

ઢ�ચણે:  ��બુળે કાઉસ્સગ રહ્યા, િવચયાર્ દ�શ િવદ�શ 

ખડા ખડા ક�વળ લ�ુ,ં �જૂો �� ુનર�શ 

�� ુ(ઢ�ચણ) પર ��ૂ કરતા ંભાવ�ુ ંક� હ� પ્ર� ુ! આ ��નુા બળે ઉભા 

રહ�ને અપ્રમ�પણે સાધના કર� આપે ક�વળજ્ઞાન મેળવ્�ુ.ં આ ��નુા બળે 

દ�શિવદ�શ િવચર� ઘણા ંઆત્માઓ�ુ ંકલ્યાણ ક�ુ�. આપના ��નુી ��ૂ 

કરતા ંમારો પ્રમાદ �ૂર થાઓ અને મને અપ્રમ�પણે આરાધના કર� 

આત્મકલ્યાણ કરવાની શ�ક્ત મળો. 

 

 

 



 

કાડં�:   લોકાિંતક વચને કર�, વરસ્યા ંવરસી દાન 

કર કાડં� પ્ર� ુ�જૂના, �જૂો ભિવ બ�ુમાન 

કાડંા પર ��ૂ કરતા ંભાવ�ુ ંક� હ� પ્ર� ુ! દ�ક્ષા લેતા પહ�લા આપે આ 

હાથેથી સ્વેચ્છાએ લ�મી, અલકંાર, વ� આ�દ�ુ ંએક વષર્ �ધુી દાન 

આપ્�ુ.ં ક�વળજ્ઞાન બાદ આ હાથેથી અનેક ��ુ�ુનેુ રજોહરણ�ુ ંદાન 

આપ્�ુ.ં આપના હાથની ��ૂ કરતા ંમાર� �ૃપણતા, લોભ�િૃ�નો નાશ 

થાઓ અને યથાશ�ક્ત દાન દ�વાના �જુને ભાવ થાઓ. 

 

 

ખભે:  માન ગ�ુ ંદોય �શથી, દ�ખી વીયર્ અનતં 

��ુ બલે ભવજલ તયાર્, �જૂો ખધં મહતં   

ખભા પર ��ૂ કરતા ંભાવ�ુ ંક� હ� પ્ર� ુ! અનતં જ્ઞાન અને અનતં શ�ક્તના 

સ્વામી હ� પ્ર� ુ! ��ૂબળે આપ સ્વય ંસસંાર સાગર તયાર્ છતા ંઆપનામા ં

માન, અહંકારનો જરાય �શ દ�ખાતો નથી. આપે આ ખભેથી અ�ભમાનને 

રવાના ક�ુ� તેમ આ ખભાની ��ૂથી મારા પણ અહંકારનો નાશ થાઓ 

અને નમ્રતા �ણુનો મારામા ંવાસ થાઓ. 

 

 



 

મસ્તક�: િસદ્ધિશલા �ણુ ઉજળ�, લોકાતંે ભગવતં 

વસીયા િતણે કારણ ભિવ, િશરિશખા �જૂતં 

મસ્તક� િશખા પર ��ૂ કરતા ંભાવ�ુ ંક� હ� પ્ર� ુ! આત્મસાધના તથા 

પર�હતમા ંસદાય લયલીન એવા આપે લોકના સૌથી ઉપરના છેડ� 

િસદ્ધિશલા પર કાયમ માટ� વાસ કય�. આપની કાયાના સૌથી ઉપરના છેડ� 

રહ�લી મસ્તકની િશખાના �જૂનથી મને એ�ુ ંબળ મળો ક� �ું પણ હર પળે 

આત્મસાધના તથા પર�હતના �ચ�તનમા ંલીન રહ� જલ્દ�થી લોકના �તે 

વાસ મેળવી આપના �વો બની શ�ંુ. 

 

 

કપાળે: તીથ�કર પદ �નુ્યથી, િત્ર�વુન જન સેવતં 

િત્ર�વુન િતલક સમા પ્ર�,ુ ભાલ િતલક જયવતં 

લલાટ� ��ૂ કરતા ંભાવ�ુ ંક� હ� પ્ર� ુ! તીથ�કર નામકમર્ના ં�ણુ્યના પ્રભાવે 

ત્રણે �વુનમા ંઆપ �જૂનીય છો. આપ ત્રણ લોકની લ�મીના િતલક 

સમાન છો. આપના લલાટની ��ૂના પ્રભાવે મને એ�ુ ંબળ મળો ક� �થી 

�ું લલાટના લેખ અથાર્ત કમર્ અ�સુાર મળેલા �ખુમા ંરાગ ક� �ુઃખમા ંદ્વષે 

ના ક�ંુ, અિવરત આત્મસાધના કરતો આપની �મ �ણુ્યા�બુધંી �ણુ્યનો 

સ્વામી બ�ુ.ં 



 

કંઠ�:  સોળ પહોર પ્ર� ુદ�શના, કંઠ� િવવર વ�ુર્લ 

મ�રુ ધ્વિન �રુનર �ણેુ, િતણે ગળે િતલક અ�લુ 

કંઠ� િતલક કરતા ંભાવ�ુ ંક� હ� પ્ર� ુ! આપે આ કંઠમાથંી જગત ઉદ્ધારક 

વાણી પ્રકાશીને જગત પર અ�પુમ ક�ુણા ઉપકાર કય� છે. આપના કંઠની 

��ૂથી �ું એ વાણીની ક�ુણાને ઝીલનારો બ�ુ ંઅને મારામા ંએવી શ�ક્ત 

પ્રગટો ક� �થી માર� વાણીથી મા�ંુ અને સૌ�ુ ં�હત થાય. 

 

 

�દયે: �દય કમલ ઉપશમ બળે, બાળ્યા રાગ ને રોષ  

�હમ દહ� વન ખડંને, �દય િતલક સતંોષ 

�દયે ��ૂ કરતા ંભાવ�ુ ંક� હ� પ્ર� ુ! રાગ, દ્વષે વગેર� દોષોને બાળ� �કૂ� 

આપે આ �દયમા ંઉપશમભાવ છલકાવ્યો છે. િનઃસ્�હૃતા, કોમળતા અને 

ક�ુણા ભર�લ આપના �દયની ��ૂના પ્રભાવે મારા હ�યે પણ સદાય 

િનઃસ્�હૃતા-પે્રમ-ક�ુણા અને મૈત્રી આ�દ ભાવનાનો ધોધ વહો. મા�ંુ �દય 

પણ સદાય ઉપશમભાવથી ભર�રૂ રહો. 

 

 

 



 

ના�ભ: રત્નત્રયી �ણુ ઉજળ�, સકલ ��ુણુ િવશ્રામ 

ના�ભ કમળની �જૂના, કરતા ંઅિવચલ ધામ 

ના�ભ પર ��ૂ કરતા ંભાવ�ુ ંક� હ� પ્ર� ુ! આપે �ાસોચ્છ�ાસને ના�ભમા ં

�સ્થર કર�, મનને આત્માના ં �ધુ્ધ સ્વ�પમા ંજોડ�, ઉત્�ૃષ્ટ સમાિધ િસદ્ધ 

કર�, અનતં દશર્ન-જ્ઞાન-ચા�રત્રના ં�ણુોને પ્રગટ કયાર્ છે. િનમર્ળ એવી 

આપની ના�ભના �જૂનથી મને પણ અનતં દશર્ન-જ્ઞાન-ચા�રત્રના ં�ણુોને 

પ્રગટ કરવા�ુ ંસામથ્યર્ પ્રાપ્ત થાઓ. ના�ભના આઠ �ુચક પ્રદ�શની �મ 

મારા પણ સવર્ આત્મપ્રદ�શો �દુ્ધ થાઓ. 

 

 

ઉપસહંાર: ઉપદ�શક નવ તત્વના, િતણે નવ �ગ �જણદં  

�જૂો બ�િુવધ રાગથી, કહ� �ભુવીર �ણુ�દ 

આપણા ંઆત્માના ંકલ્યાણ માટ�, નવ તત્વના ંઉપદ�શક એવા પ્ર��ુના ં

�ગોની ��ૂ િવિધ રાગથી, ભાવથી કર�એ એ�ુ ં�.ૂ ઉપાધ્યાય 

વીરિવજય� મહારા� ક�ુ ંછે.   

 

 

 



૩. �ષુ્પ ��ૂ 

નમોહર્તિસદ્ધાચાય�પાધ્યાય સવર્સા�ભુ્ય: 

�ષુ્પ ��ૂ�ુ ંરહસ્ય: 

આ ��ૂ દ્વારા, આપ�ુ ં�વન �ષુ્પની �મ �ગુિંધત બને અને સદ્દ�ણુોથી �વુાિસત બને. 

 

�રુભી અખડં �ુ�મુ ગ્રહ�, �જૂો ગત સતંાપ 

�મુ જ�ં ુભવ્ય જ પર�, કર�એ સમ�કત છાપ || 

 

ૐ હ્ર� શ્ર� પરમ��ુષાય, પરમે�રાય, જન્મ-જરા-�તૃ્�-ુિનવારણાય, 

શ્રીમતે �નેન્દ્રાય, �ષુ્પા�ણ ય�મહ� સ્વાહા || 

૨૭ ડકંા 

(�ુદંર �ગુધંવાળા અને અખડં �ષુ્પો ચઢાવવા. નીચે પડ�લા તથા વાસી �ષુ્પો ચઢાવાય નહ�.) 

પાચં કોડ�ને �લડ�, પામ્યા દ�શ અઢાર 

રા� �ુમારપાળનો, વત્ય� જય જયકાર || 



૪. �પૂ ��ૂ 

નમોહર્તિસદ્ધાચાય�પાધ્યાય સવર્સા�ભુ્ય: 

�પૂ ��ૂ�ુ ંરહસ્ય: 

આ ��ૂ દ્વારા �પૂની ઘટા �મ �ચે �ય તેમ આપણો આત્મા ઉચ્ચ ગિતની પ્રા�પ્ત 

કર�. 

 

ધ્યાન ઘટા પ્રગટાવીએ, વામનયન �જન �પૂ 

િમચ્છત �ુગ�ધ �ૂર ટળે, પ્રગટ� આત્મ-સ્વ�પ || 

 

ૐ હ્ર� શ્ર� પરમ��ુષાય, પરમે�રાય, જન્મ-જરા-�તૃ્�-ુિનવારણાય, 

શ્રીમતે �નેન્દ્રાય, �પૂ ંય�મહ� સ્વાહા || 

૨૭ ડકંા 

(પ્ર��ુની ડાબી બા�ુએ ગભારાની બહાર ઊભા રહ�ને �ધુ્ધ અને �ગુધંી �પૂ વડ� �પૂ ��ૂ કરવી.) 

 

 

 



 

અમે �પૂની ��ૂ કર�એ ર�, ઓ મન માન્યા મોહન�  

અમે �પૂ ઘટા અ�સુર�એ ર�, ઓ મન માન્યા મોહન�  

પ્ર� ુ! નહ� કોઈ તમાર� તોલે ર�, ઓ મન માન્યા મોહન�  

પ્ર� ુ! �તે છે શરણ તમા�ંુ ર�, ઓ મન માન્યા મોહન� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



૫. દ�પક ��ૂ 

નમોહર્તિસદ્ધાચાય�પાધ્યાય સવર્સા�ભુ્ય: 

દ�પક ��ૂ�ુ ંરહસ્ય: 

આ ��ૂ દ્વારા મારા આત્માના અજ્ઞાન�પી �ધકારનો નાશ થાઓ અને જ્ઞાન�પી 

દ�પકનો પ્રકાશ થાઓ. 

 

દ્રવ્ય દ�પક �િુવવેકથી, કરતા ં�ુઃખ હોય ફોક  

ભાવ પ્રદ�પ પ્રગટ �એુ, ભાિસત લોકાલોક || 

 

ૐ હ્ર� શ્ર� પરમ��ુષાય, પરમે�રાય, જન્મ-જરા-�તૃ્�-ુિનવારણાય, 

શ્રીમતે �નેન્દ્રાય, દ�પ ંય�મહ� સ્વાહા || 

 

૨૭ ડકંા 

(પ્ર��ુની ડાબી બા�ુએ ગભારાની બહાર ઊભા રહ� દ�પક ��ૂ કરવી.) 

 



 

િન� ૂર્મ - વિત�ર - પવ��ત - તૈલ - �રૂઃ  

�ૃત્સ્ન ંજગ� ્ત્રિમદં પ્રકટ� - કરોિષ | 

ગમ્યો ન �� ુમ�ુતા ંચ�લતા ચલાના� ્-  

દ�પોઽપરસ્ત્વમિસ નાથ ! જગતપ્રકાશઃ || 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



૬. અક્ષત ��ૂ 

નમોહર્તિસદ્ધાચાય�પાધ્યાય સવર્સા�ભુ્ય: 

અક્ષત ��ૂ�ુ ંરહસ્ય: 

દ�વ, મ�ષુ્ય, િતય�ચ અને નરક - એમ ચાર ગિતની ભવ ભ્રમણા ટાળ�, અજન્મા 

થવાની ��ૂ એટલે અખડં અક્ષત ��ૂ. દશર્ન, જ્ઞાન અને ચા�ર�ય - એમ રત્નત્રયીની 

આરાધના કર� િસદ્ધશીલા પાર મારો વાસ થાઓ. 

 

�ધુ્ધ અખડં અક્ષત ગ્રહ�, નદંાવતર્ િવશાલ 

�રુ� પ્ર� ુસન્�ખુ રહો, ટાળ� સકલ જ�ંલ | 

 

ૐ હ્ર� શ્ર� પરમ��ુષાય, પરમે�રાય, જન્મ-જરા-�તૃ્�-ુિનવારણાય, 

શ્રીમતે �નેન્દ્રાય, અક્ષત ંય�મહ� સ્વાહા || 

 

૨૭ ડકંા 

 



�ચૂના: 

૧. અક્ષત��ૂમા ંચોખાની િસદ્ધિશલાની ઢગલી, ત્યારબાદ દશર્ન-જ્ઞાન-ચ�રત્રની 

ઢગલી અને છેલ્લે સાિથયાની ઢગલી કરવી.  

૨. આલબંન કરવામા ંપહ�લા સાિથયો અને છેલ્લે િસદ્ધિશલા કરવી. 

 

સાિથયો કરતી વખતે બોલવાના �ુહા 

 

અક્ષત ��ૂ કરતા ંથકા,ં સફળ ક�ંુ અવતાર 

ફળ મા�ં ુપ્ર� ુઆગળે, તાર તાર �જુ તાર 

 

સાસંા�રક ફળ માગંીને, રઝળ્યો બ�ુ સસંાર 

અષ્ટ કમર્ િનવારવા, મા�ં ુમોક્ષફળ સાર 

 

�ચ�ુગંિત ભ્રમણ સસંારમા,ં જન્મ મરણ જ�ંળ 

પચંમગિત િવણ �વને, �ખુ ન�હ� િત્ર�ુ ંકાળ 

 

 



 

ત્રણ ઢગલી અને િસધ્ધશીલા કરતી વખતે બોલવાનો �ુહો 

 

દશર્ન-જ્ઞાન-ચા�રત્રના ંઆરાધનથી સાર 

િસદ્ધિશલાની ઉપર�, હો �જુ વાસ શ્રીકાર 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



૭. નૈવેદ્ય ��ૂ 

નમોહર્તિસદ્ધાચાય�પાધ્યાય સવર્સા�ભુ્ય: 

નૈવેદ્ય ��ૂ�ુ ંરહસ્ય: 

આ ��ૂ દ્વારા અનતંકાળની માર� આહારની સજં્ઞાઓનો નાશ થાઓ અને અણાહાર� 

પદની મને પ્રા�પ્ત થાઓ. 

અણાહાર� પદ મ� કયાર્, િવગ્ગહ ગઈય અનતં  

�ૂર કર� તે દ��યે, અણાહાર� િશવ સતં | 

 

ૐ હ્ર� શ્ર� પરમ��ુષાય, પરમે�રાય, જન્મ-જરા-�તૃ્�-ુિનવારણાય, 

શ્રીમતે �નેન્દ્રાય, નૈવેદ્ય ંય�મહ� સ્વાહા || 

૨૭ ડકંા 

(સાિથયા ઉપર સાકર, પતાસા અને ઘરની બનાવેલી �દુ્ધ મીઠાઈ ચઢાવવી. બ�રની અભ�ય વસ્� ુ�કુાય નહ�.) 

ન કર� નૈવેદ્ય �જૂના, ન ધર� ��ુુની શીખ  

લેશે પરભવે અશાતા, ઘર ઘર માગંશે ભીખ | 



૮. ફ્ળ ��ૂ 

નમોહર્તિસદ્ધાચાય�પાધ્યાય સવર્સા�ભુ્ય: 

ફ્ળ ��ૂ�ુ ંરહસ્ય: 

આ ��ૂ દ્વારા �જુને શા�ત, શે્રષ્ઠ એવા મોક્ષફળની પ્રા�પ્ત થાઓ. 

 

�દ્રા�દક ��ૂ ભણી, ફળ લાવે ધર� રાગ 

��ુુષો�મ ��ૂ કર�, માગેં િશવફળ ત્યાગ | 

 

ૐ હ્ર� શ્ર� પરમ��ુષાય, પરમે�રાય, જન્મ-જરા-�તૃ્�-ુિનવારણાય, 

શ્રીમતે �નેન્દ્રાય, ફલ ંય�મહ� સ્વાહા || 

 

૨૭ ડકંા 

(શ્રીફળ, બદામ, સોપાર� અને પાકા ંઉ�મ ફળો િસદ્ધિશલા ઉપર �કુવા) 

 

 



 

 

   

મનમોહન મેળો મળ�ઓ ર�, શ્રાવકવ્રત �રુત�ુ ફળ�ઓ ર�  

ઉ�મ ફળ ��ૂ ક�� ર�, �િુનને દાન સદા દ�� ર� 

બારમે વ્રત લ્હાવો લી� ર�, મનમોહન મેળો મળ�ઓ ર� 

મનમોહન મેળો મળ�ઓ ર�, શ્રાવકવ્રત �રુત�ુ ફળ�ઓ ર� 

 

 ચામર ��ૂનો �ુહો   

પ્ર� ુપાસ�ુ ં�ખુ�ુ ંજોવા, ભવો ભવના ંપાિતક ખોવા (૨) 

બે બા�ુ ચામર ઢાળે, એક આગળ વજ્ર ઉલાળે  

જઈ મે�ુ ધર� ઉત્સગેં, ઇન્દ્ર ચોસઠ મળ�યા રંગે  

પ્ર� ુપાસ�ુ ં�ખુ�ુ ંજોવા, ભવો ભવના ંપાિતક ખોવા 

 



દપર્ણ ��ૂનો �ુહો  

 

પ્ર� ુદશર્ન કરવા ભણી, દપર્ણ ��ૂ િવશાલ  

આત્મ દપર્ણથી �ુએ, દશર્ન હોય તત્કાળ 

 

 પખંા ��ૂનો �ુહો   

 

નમો નમો િનત્ય નાથ� ર� લોલ (૨) 

અ�ગ્ન કોણે એક યૌવના ર� લોલ, રયણમય પખંો હાથ ર�  

ચલત િશ�બકા ગાવતી ર� લોલ, સવર્ સાહ�લી સાથ ર�  

નમો નમો િનત્ય નાથ� ર� લોલ 


