
શ્રી મહાવીર પચંકલ્યાણક ��ૂ 

શ્રી જન્મ કલ્યાણક ��ૂ પ્રારંભ 

 

નમોહર્તિસદ્ધાચાય�પાધ્યાય સવર્સા�ભુ્ય: | 

�ુહા 

અચળ રહ્યા પ્ર� ુગભર્મા,ં માતની �ણી દાઝ 

િવપર�ત સમ� મા રડ�, સવળ્યા િત્ર�વુન રાજ | 

 

માતિપતા �વતા ં�ધુી, દ�ક્ષા ન લેવી મ્હાર� 

�તયાર્મી તે સમે, અ�ભગ્રહ એવો ધાર� | 

   

મગંલ �દન મગંલ ઘડ�, મગંલ યોગ અ�પુ 

મગંલ કારણ જગતમા,ં જન્મ્યા િત્ર�વુન �પૂ | 

જન્મ્યા િત્ર�વુન �પૂ |  

 



 ઢાળ  

(રાગ: પાર�વડા ં�� વીરાના દ�શમા)ં 

સોહામણી ધન્ય ઘડ� એક આવતી (૨) 

વીર જન્મના વધામણા ંલાવતી, સોહામણી ધન્ય ઘડ� એક આવતી 

 

ચૈત્ર ��ુદ તેરસની રાતડ� અનોખી, �યોિત િત્રલોકમા ંફ�લાવતી  

સોહામણી ધન્ય ઘડ� એક આવતી 

 

સાતે નરક પણ અજવાળા ંપાિમયા, સ્થાવરના ં�ુઃખડા ંિમટાવતી 

સોહામણી ધન્ય ઘડ� એક આવતી 

 

છપ્પ� �દગ�ુમર� િતહા ંહ�શથી, �િુતકરણ કાજ આવતી  

સોહામણી ધન્ય ઘડ� એક આવતી 

 

પ્ર�નુે નમી પ્ર� ુમાતને નમીને, િનજ િનજ કરણી બ�વતી  

સોહામણી ધન્ય ઘડ� એક આવતી (૨) 



 ..        

ઓ વીર�ંુવર (૨) િત્રશલાનદંન, તા�ંુ નામ જગતને તાર� છે 

તા�ંુ નામ જગતને તાર� છે, ભવસાગર પાર ઉતાર� છે (૨) 

સોહામણી (૨) ધન્ય ઘડ� આવતી, વીર જન્મના વધામણા ંલાવતી  

 

જોજન કે્ષત્રની �દુ્ધ કર� ધરણી, અવ જળ �ુ�મુ વરસાવતી  

અવ વ�જણ ચામર દપર્ણ દ�પક, કળશ ભર� ભર� લાવતી 

સોહામણી (૨) ધન્ય ઘડ� આવતી, વીર જન્મના વધામણા ંલાવતી 

 

 

અવ નવણ કરાવી માત પ્ર�નુે, રંભા�હૃ� પધરાવતી  

શણગાર� બાધંતી રક્ષાની પોટલી, ચરણોમા ંિશર નમાવતી 

સોહામણી (૨) ધન્ય ઘડ� આવતી, વીર જન્મના વધામણા ંલાવતી 

 

 

 



�ુિનયાનો દ�વો �યો એ માતને, ધન્યવાદ આપી �ણુ ગાવતી  

�તુ ઘ�ુ ં�વજો (૨) આિશષ દઈ સચંર�, યશોભદ્ર મન ભાવતી  

સોહામણી (૨) ધન્ય ઘડ� આવતી, વીર જન્મના વધામણા ંલાવતી 

(ચગાવ�ુ)ં 

     

ઓ વીર�ંુવર િત્રશલાનદંન, તા�ંુ નામ જગતને તાર� છે (૨) 

તા�ંુ નામ જગતને તાર� છે, ભવસાગર પાર ઉતાર� છે (૨) 

ઓ વીર�ંુવર (૨) િત્રશલાનદંન, તા�ંુ નામ જગતને તાર� છે 

ઓ વીર�ંુવર િત્રશલાનદંન, તા�ંુ નામ જગતને તાર� છે 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



�ુહા  

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 

આસન કંપે ઈન્દ્ર�ુ ંર�, પ્ર� ુજન્મ્યા સમ�ય  

જઈ �નને વદંન કર�, હ�ર હિષ�ત અિત થાય | 

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

િન�દ્રા આપી માતને ર�, �કૂ� �બ�બ અ�પુ  

�રુ�ગ�ર પ્ર�નુે લાિવયા ર�, હ�ર ધર� પચં�પ | 

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

 

ચોસઠ �રુ નરનાર�ઓ ર�, મ�લયા �રુ�ગ�ર �ૃગં  

પ્ર� ુજન્મોત્સવ કારણે ર�, �તર અિત ઉમગં | 

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 



ઢાળ 

 

ભ�ક્તથી ઉર ભર�રુ, ચોસઠ �રુ �રુ�ગ�ર આયા, અ�ભષેક કર� �ખુ પાયા 

ભ�ક્તથી ઉર ભર�રુ, ચોસઠ �રુ �રુ�ગ�ર આયા, અ�ભષેક કર� �ખુ પાયા 

 

માગધ વરદામ ક્ષીરોદિધ જલ, ��ૂ સામગ્રી રચી િનમર્લ 

પા�ુંકિશલા પર આસન રમ્ય બનાયા, અ�ભષેક કર� �ખુ પાયા 

 

હ�ર પ્ર�બુળની શકંા લાવે, ��ઠુ� મે�ુ ��ુવે 

ભ્રમ �ુર થતા ંચરણોમા ંિશર નમાયા, અ�ભષેક કર� �ખુ પાયા 

 

(ચગાવ�ુ)ં 

અ�ભષેક� ચોસઠ સહસ કલશ, એવા ંઅઢ�સ� અ�ભષેક સરસ 

વમૈાિનક �રુ �રુનાર� મલીને ચઢાયા, અ�ભષેક કર� �ખુ પાયા 

 

પ્ર� ુ�ગ �છુ� ચરચી ચદંન, �લ �પૂ દ�પ ધર� રમ્ય વસન 

ગીત નતર્ન નવનવ ભાવ કર� ર�ઝાયા, અ�ભષેક કર� �ખુ પાયા 



 

ભ�ક્તથી ઉર ભર�રુ, ચોસઠ �રુ �રુ�ગ�ર આયા 

અ�ભષેક કર� �ખુ પાયા, અ�ભષેક કર� �ખુ પાયા 

ભ�ક્તથી ઉર ભર�રુ, ચોસઠ �રુ �રુ�ગ�ર આયા 

અ�ભષેક કર� �ખુ પાયા, અ�ભષેક કર� �ખુ પાયા 

 

. .  

મારા �વન ક�ર� નાવ, તાર� હાથ સ�પી છે 

ચાહ� �ુબાડ� ક� તાર, તાર� હાથ સ�પી છે 

ભ�ક્તથી ઉર ભર�રુ, ચોસઠ �રુ �રુ�ગ�ર આયા 

અ�ભષેક કર� �ખુ પાયા, અ�ભષેક કર� �ખુ પાયા 

 

હ�ર �જન જનની પાસે આવે, વદંન કર� પ્ર�નુે પધરાવે  

અવસ્વાિપની િન�દ્રા �બ�બને �ુર હટાયા,  

અ�ભષેક કર� �ખુ પાયા, અ�ભષેક કર� �ખુ પાયા 

 



 

��ઠુ� અ�તૃ રસ ધરતા, ઋદ્ધ� િસદ્ધ� નવ િનિધ ભરતા 

િનજ �ૃત્ય કર� ચાલ્યા હરખે �રુ રાયા 

અ�ભષેક કર� �ખુ પાયા, અ�ભષેક કર� �ખુ પાયા 

 

નદં��ર પર સ� ુ�રુ જતા, અઠ્ઠાઇ મહોત્સવ ઉજવતા 

અદ�તુ આનદં સમીર� મન લહ�રાયા 

અ�ભષેક કર� �ખુ પાયા, અ�ભષેક કર� �ખુ પાયા 

 

વીર �જનના ં �ણુગાન કર�, ��ૂ કર�એ ભિવ ભાવ ધર�  

યશોભદ્ર �જન જન્મ કલ્યાણક ગાયા    

અ�ભષેક કર� �ખુ પાયા, અ�ભષેક કર� �ખુ પાયા 

 

મારા �વન ક�ર� નાવ, તાર� હાથ સ�પી છે 

ચાહ� �ુબાડ� ક� તાર, તાર� હાથ સ�પી છે 

 



કાવ્યમ  

 

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

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

 

મતં્ર:  

 

(ચગાવ�ુ)ં 

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 જન્મ કલ્યાણક� �દ્વતીય ��ૂ સમાપ્ત 


