
શ્રી મહાવીર પચંકલ્યાણક ��ૂ 

નમોહર્તિસદ્ધાચાય�પાધ્યાય સવર્સા�ભુ્ય: | 

�ુહા 

 

વ�ું શ્રી મહાવીરને, �રુણ પે્રમ સ�હત 

શારદ કસ્�રુ ��ુુ નમી, ર�ુ ંકલ્યાણક ગીત | 

 

દ�વો �યમ ઉત્સવ કર�, નદં��ર �ભુ ઠામ 

ત્યમ કલ્યાણક �જૂના, કાપે કષ્ટ તમામ  | 

 

શાશન �યૂર્મણી સમા, શ્રી મહાવીર ભગવતં 

સમ�કત ��ુ ંપાિમયા, ભવ નયસાર કહતં  | 

 

�નુીવર નદંનના ભવે, ��ૂ પ્ર� ુિનષ્કામ 

વીશસ્થાનક પદ સેવીને, બાધં્�ુ ંશ્રી �નનામ | 

 

દ�વ�પ પામી રહ્યા, સ્વગ� સાગર વીશ 

દ�વી �ખુ અિધકતર, ભોગવતા અહોિનશ | 



શ્રી ચ્યવન કલ્યાણક ��ૂ પ્રારંભ 

 

નમોહર્તિસદ્ધાચાય�પાધ્યાય સવર્સા�ભુ્ય: | 

�ુહો  
 

�રુણ પ્રેમે ��ૂએ, પ્ર� ુનવ �ગ ઉદાર 

ચ્યવન કલ્યાણક વીરત�ુ,ં ચઉગિત �રૂણહાર | 

ઢાળ 

(રાગ: મગંલ મ�ંદર ખોલો દયામય) 

ભિવયા શ્રી �ન �જૂો ભાવે, ભિવયા શ્રી �ન �જૂો ભાવે 

શ્રી �ન �જૂો ભાવે, ભિવયા શ્રી �ન �જૂો ભાવે  

સ્વામી સેવાથી �ખુ થાવે, ભિવયા શ્રી �ન �જૂો ભાવે 

 

જ�ંદૂ્વીપે �ુદંર નયર�, માહણ�ંુડ સોહાવે  

િવપ્ર ઋષભદ� દ�વાનદંા પત્ની તાસ કહાવે  

ભિવયા શ્રી �ન �જૂો ભાવે 



 

આષાઢ� �દુ છઠ િનિશ �જનવર, તાસ ઉદર ચ્યવી આવે  

ચૌદ �પુન દ�ખી તે િવપ્રા, અિતશય આનદં પાવે  

ભિવયા શ્રી �ન �જૂો ભાવે 

 

અવિધ જ્ઞાને ઇન્દ્ર � �ણ્�ુ,ં પ્ર�નુી સન્�ખુ આવે  

ન�થુ્�ણુ ંઉચર� િશર નામી, િનજ સ્થાનક પ્રિત �વે 

ભિવયા શ્રી �ન �જૂો ભાવે 

 

સૌધમ�ન્દ્ર � સશંય ક�ધો, �જન ક્ષિત્રય �ુલ આવે  

�િતમ �જનવર નીચ �ુલ આવ્યા, િવપર�ત �મ એ થાવે  

ભિવયા શ્રી �ન �જૂો ભાવે 

 

ભિવયા શ્રી �ન �જૂો ભાવે, ભિવયા શ્રી �ન �જૂો ભાવે 

શ્રી �ન �જૂો ભાવે, ભિવયા શ્રી �ન �જૂો ભાવે 

 



 (રાગ: ખમ્મા ર� ખમ્મા િત્રશલાના નદંને કોટ� કોટ� ક�ંુ વદંના)  

ખમ્મા ર� ખમ્મા િત્રશલાના નદંને, કોટ� કોટ� ક�ંુ વદંના, કોટ� કોટ� ક�ંુ વદંના 

ખમ્મા ર� ખમ્મા િત્રશલાના નદંને, કોટ� કોટ� ક�ંુ વદંના, કોટ� કોટ� ક�ંુ વદંના 

 

શ્રી �ન �જૂો ભાવે ભિવયા, શ્રી �ન �જૂો ભાવે, શ્રી �ન �જૂો ભાવે 

શ્રી �ન �જૂો ભાવે ભિવયા, શ્રી �ન �જૂો ભાવે, શ્રી �ન �જૂો ભાવે  

 

મર�ચીને ભવ ઉ�મ �ુલમદ, નીચ ગોત્ર બધંાવે  

તો પણ �જનવર ક�રા જન્મ, નીચ �ુલે નિવ થાવે 

શ્રી �ન �જૂો ભાવે ભિવયા, શ્રી �ન �જૂો ભાવે, શ્રી �ન �જૂો ભાવે  

 

હ�રણગમેષીને તેડાવી, ઇન્દ્ર કહ� �ભુ ભાવે  

ઉ�મ �ુલમા ં�જનને �કુવા, સત્ય સ� ુસમ�વે 

શ્રી �ન �જૂો ભાવે ભિવયા, શ્રી �ન �જૂો ભાવે, શ્રી �ન �જૂો ભાવે 

 

 



 

િસદ્ધારથ �પૃ ક્ષિત્રય�ંુડ, નગરનો રાય કહાવે 

તસ પટરાણી િત્રશલા કન્યા, ક�રો ગભર્ ધરાવે 

શ્રી �ન �જૂો ભાવે ભિવયા, શ્રી �ન �જૂો ભાવે, શ્રી �ન �જૂો ભાવે  

   (ચગાવ�ુ)ં   

તે કન્યાને દ�વાનદંા, ક�રા ગભ� લાવે 

શ્રી મહાવીરને  િત્રશલા રાણીની �ુખમા ંપધરાવે 

શ્રી �ન �જૂો ભાવે ભિવયા, શ્રી �ન �જૂો ભાવે, શ્રી �ન �જૂો ભાવે 

 

ચૌદ �પુન દ�ખે તવ રાણી, અદ�તુ �પ બતાવે  

યશોભદ્ર પ્ર��લ્લત �જન જનની, પિતને વાત જણાવે 

શ્રી �ન �જૂો ભાવે ભિવયા, શ્રી �ન �જૂો ભાવે, શ્રી �ન �જૂો ભાવે 

ખમ્મા ર� ખમ્મા િત્રશલાના નદંને, કોટ� કોટ� ક�ંુ વદંના, કોટ� કોટ� ક�ંુ વદંના 

ખમ્મા ર� ખમ્મા િત્રશલાના નદંને, કોટ� કોટ� ક�ંુ વદંના, કોટ� કોટ� ક�ંુ વદંના 

 



 

�ુહો 

 

ચૌદ �પુન દ�ખી અ�પુ, િત્રશલા ��તૃ થાય 

પિત પાસે જઈ પ્રેમથી, વાત કહ� �ખુદાય || 

 

ઢાળ 

 

ઉલ્લાસભર� િસદ્ધારથને જઈ કહ�તી, જઈ કહ�તી પ્ર�નુી માત ર� 

�ુદંર સપના ક�ર� વાત, �ુદંર સપના ક�ર� વાત 

ઉલ્લાસભર�, ઉલ્લાસભર� 

 

પેહ�લે સ્વપ્ને ગજવર દ�ઠો, �ષૃભ પછ� હ� નાથ ર�  

ક�શર� િસ�હ વલી શ્રીદ�વી, દ�ખી થા� સનાથ ર�  

�ુદંર સપના ક�ર� વાત, �ુદંર સપના ક�ર� વાત 

ઉલ્લાસભર�, ઉલ્લાસભર� 

 



 

માલ �ુ�મુની પચંમ સ્વપ્ને, છટઠ� શિશ �ખુકાર ર� 

તમનાશક  અવલોકયો �રૂજ, ધ્વજ સોહ� મનહાર ર� 

�ુદંર સપના ક�ર� વાત, �ુદંર સપના ક�ર� વાત 

ઉલ્લાસભર�, ઉલ્લાસભર� 

 

કલશ અ�પુમ પદ્મ સરોવર, પદ્મ થક� સોહાય ર�  

ક્ષીરસાગર સ્વપ્�ુ ંઅગીયાર�ુ,ં દ�ખી કૌ�કુ થાય ર� 

�ુદંર સપના ક�ર� વાત, �ુદંર સપના ક�ર� વાત 

ઉલ્લાસભર�, ઉલ્લાસભર� 

 

બારમે દ�વિવમાન તેરમ�, ગજં રત્નનો રમ્ય ર� 

ચૌદમે સ્વપ્ને �મુ્ર િવનાનો, અ�ગ્ન દ�ઠો અગમ્ય ર� 

�ુદંર સપના ક�ર� વાત, �ુદંર સપના ક�ર� વાત 

ઉલ્લાસભર�, ઉલ્લાસભર� 



 

�ચ�તન કરત ચૌદ �પુનના, અથર્ ઘટાવે રાય ર� 

�ુદંર સદ્દ�ણુવાળો થાશે, �તુ સ�નુે �ખુદાય ર� 

�ુદંર સપના ક�ર� વાત, �ુદંર સપના ક�ર� વાત 

ઉલ્લાસભર�, ઉલ્લાસભર� 

 

િત્રશલા રાણી પ્ર��ુદત ડોલે, ધમર્ કર� બ�ુ ભાત ર� 

સ્વપ્ન પાઠકને રા� �છેૂ, �યાર� થ�ુ ંપ્રભાત ર� 

�ુદંર સપના ક�ર� વાત, �ુદંર સપના ક�ર� વાત 

ઉલ્લાસભર�, ઉલ્લાસભર� 

. .         

માતા િત્રશલાના નદં, માતા િત્રશલાના નદં 

દ�ખી તાર� �િૂત� મા�ંુ મન લોભા�ુ�ં, મા�ંુ મન લોભા�ુ�ં  

�ુદંર સપના ક�ર� વાત, �ુદંર સપના ક�ર� વાત,  

�ુદંર સપના ક�ર� વાત 



 

જોષી કહ�તા સ્વપ્ન ચ�દુર્શ, દ�ખે �નની માત 

ચક્ર� જનની તેટલા દ�ખે, વા�દુ�વની સાત  

�ુદંર સપના ક�ર� વાત, �ુદંર સપના ક�ર� વાત 

�ુદંર સપના ક�ર� વાત 

 

ચાર સ્વપ્ન બલદ�વની માતા, નીરખે સત્ય િવચાર 

જનની મડંલીક ક�ર� િનહાલે, સ્વપ્�ુ ંએક ઉદાર 

�ુદંર સપના ક�ર� વાત, �ુદંર સપના ક�ર� વાત 

�ુદંર સપના ક�ર� વાત 

 

�ુલ અજવાલે, જગ અજવાલે, થાશે �તુ્ર મહાન  

ચક્રવત� તીથ�કર થાશે, િત્ર�વુન િતલક સમાન 

�ુદંર સપના ક�ર� વાત, �ુદંર સપના ક�ર� વાત 

�ુદંર સપના ક�ર� વાત 



 

હિષ�ત �પૃિત દાન દ�યે વલી, ધમર્ કર� બ�ુ ભાત 

ઋ�દ્ધ િસ�દ્ધ દંપતી પામ્યા, ટળ્યા સ� ુઉત્પાત 

�ુદંર સપના ક�ર� વાત, �ુદંર સપના ક�ર� વાત 

�ુદંર સપના ક�ર� વાત 

(ચગાવ�ુ)ં 

દોહદ ઉપ� િત્રશલા�ને, �ણૂર્ કર� સ�ુ રાય 

અ�રહા ભ�ક્ત �જૂન કરતા,ં યશોભદ્ર �ણુ ગાય 

�ુદંર સપના ક�ર� વાત, �ુદંર સપના ક�ર� વાત 

�ુદંર સપના ક�ર� વાત 

 

માતા િત્રશલાના નદં, માતા િત્રશલાના નદં 

દ�ખી તાર� �િૂત� મા�ંુ મન લોભા�ુ�ં, મા�ંુ મન લોભા�ુ�ં 

�ુદંર સપના ક�ર� વાત, �ુદંર સપના ક�ર� વાત 

�ુદંર સપના ક�ર� વાત 



કાવ્યમ  

 

જસ્સાવયાર� તહ જમ્મણ�મ્મ, ચ�ર�નાણે િસવ�કુખકાલે  | 

મહકંર�જ્�ઽ�રુ�રુ�દા, જએઉસોવીર-�જ�ણન્દનાહો || 

 

મતં્ર:  

 

ૐ હ્ર� શ્ર� પરમ��ુષાય, પરમે�રાય, જન્મજરા�તૃ્�િુનવારણાય, 

શ્રીમતે �નેન્દ્રાય, જલમ, ચદંનમ, �ષુ્પમ, �પૂમ,  

દ�પમ, અક્ષતમ, નૈવેધ્યમ, ફલમ, ય�મહ� સ્વાહા || 

 

              ૨૭ ડકંા 

 

 

શ્રી ચ્યવન કલ્યાણક� પ્રથમ ��ૂ સમાપ્ત || 


