
શ્રી મહાવીર પચંકલ્યાણક ��ૂ 

શ્રી દ�ક્ષા કલ્યાણક ��ૂ પ્રારંભ 

 

નમોહર્તિસદ્ધાચાય�પાધ્યાય સવર્સા�ભુ્ય: | 

 

   

 

�ુહા 

જન્મોત્સવ લાવી ઉષા, િસદ્ધારથને ધામ  

બધં �ટ�ા હરખી પ્ર�, નાસે �ુઃખ તમામ | 

 

દશ �દન ઓચ્છવ બારમે, �દને કર�, નામા�ભધાન 

�ખુસપંદ �દૃ્ધ� થતા, ધાર� નામ વધર્માન | 

 

 

 

 

 



  ઢાળ  

(રાગ: આવો આવો દ�વ મારા �નુા �નુા દ્વાર) 

આવો આવો દ�વ મારા �નૂા �નૂા દ્વાર, મારા �ગણા ં�નૂા (૨) 

િત્રશલા�નો લાડકવાયો, સીદ્ધારથનો નદં, પ્રગટ�ો �ુિનયાનો દ�વો (૨) 

 

સકલ ��ુગ �ગુિંધત �ુદંર, વધર્માન ��ુુમાર  

વણર્ �વુણર્ વળ� િસ�હ લછંન (૨), વદન કાિંત મનોહાર 

પ્રગટ�ો �ુિનયાનો દ�વો 

 

�તે રક્ત �તુ િનમર્લ કાયા, �ગુિંધત �ાસો�ાસ 

ત્રણ જ્ઞાનનો જ્ઞાતા જન્મે (૨), �રૂ� મનની આશ 

પ્રગટ�ો �ુિનયાનો દ�વો  

 

ઇન્દ્ર સભામા ંપ્ર�નુા બળના, ભ�ક્તથી �ણુ ગાય 

શકંા કરતો દ�વ િમથ્યાત્વી (૨), આવ્યો અવની માહં્ય 

પ્રગટ�ો �ુિનયાનો દ�વો  



આમલક� ક્ર�ડા ખેલે �જન�,  િનજ િનજ બાળક સગેં 

સપર્ બની �કેૃ્ષ વ�ટળાયો (૨), �રુ પણ તેજ પ્રસગેં  

પ્રગટ�ો �ુિનયાનો દ�વો  

 

(ચગાવ�ુ)ં 

 

સપર્ �ંફાડ� બાળક ભાગ્યા, પ્રભ ભયભીત ન થાવે 

કરમા ંઝાલીને �ુર ફ��ો (૨), ભીતી સક ળ શમાવે  

પ્રગટ�ો �ુિનયાનો દ�વો  

 

 

 

િત્રશલા�નો લાડકવાયો, સીદ્ધારથનો નદં, પ્રગટ�ો �ુિનયાનો દ�વો 

આવો આવો દ�વ મારા �નૂા �નૂા દ્વાર, મારા �ગણા ં�નૂા (૨) 

 

 

 

 



અમી ભર�લી નજ�ંુ રાખો (૨), મહાવીર શ્રી ભગવાન ર�  

દશર્ન આપો �ુઃખડા કાપો (૨), મહાવીર શ્રી ભગવાન ર� 

 

પ્ર�નુે �ષૃ્ઠ પર� લઈ �રુ તે, સાત તાલ �પ ધાર� ર�  

વજ્ર ��ુષ્ટનો પ્રહાર દઈને, શકંા તેની િનવાર� ર�  

અમી ભર�લી નજ�ંુ રાખો, મહાવીર શ્રી ભગવાન ર� 

 

મહાવીર નામ દઈને �રુ તે, ચાલ્યો િશષ નામી ર� 

અભય અ�લુ બળના ધરનારા, કોઈ શક� ના ફાવી ર� 

અમી ભર�લી નજ�ંુ રાખો, મહાવીર શ્રી ભગવાન ર� 

 

વીર િવ�નુે ભણવા ��ુકયા, આઠમે વષ� િનશાળે ર� 

�જનેન્દ્રવ્યાકરણ પ્રગટ�ુ ંત્યાર�, ��ુુના ંશશંય ટાળે ર�  

અમી ભર�લી નજ�ંુ રાખો, મહાવીર શ્રી ભગવાન ર� 

 

 



�દુશર્ના નામે છે ભ�ગની, ન�ંદવધર્ન ભાઈ ર�  

યૌવન વયમા ંવીર� પરણ્યા, યશોમતી �ખુદાઈ ર� 

અમી ભર�લી નજ�ંુ રાખો, મહાવીર શ્રી ભગવાન ર� 

 

માત િપતા સ્વગ� િસધાવ્યા, અઠ્ઠાવીસમે વરસે ર�  

યશોભદ્રના સ્વામી સયંમ, લેવા કા� તલસે ર�  

અમી ભર�લી નજ�ંુ રાખો, મહાવીર શ્રી ભગવાન ર� (૨) 

 

�ુહા 

 

સયંમ કા� સમંિત, વડ�લ ભ્રાતની ચ્હાય 

દોય વરસ થોભી જવા, િવનવે પ્ર�નુે ત્યાયં 

 

વડ�લ વચન હ�યે ધર�, થોભ્યા જગદાધાર  

બ્રહ્મચયર્ પાળે વલી, કર� પ્રા�કુ આહાર  

 

 



 

ઢાળ 

સયંમ રિસયા રહ� �ભુ ધ્યાને, દોય વરસ િવતાવે ર� (૨) 

અવધ થયે લોકાિંતક દ�વો, િવનવે પ્ર�નુે ભાવે ર� 

સયંમ રિસયા રહ� �ભુ ધ્યાને, દોય વરસ િવતાવે ર� 

 

જય જય નદંા, જય જય ભદ્દા, ધમર્ તીરથ �મુે થાપો ર� 

�ઝુો �ઝુો હ� િત્રભવન નાયક, જગજનના ં�ુઃખ કાપો ર� 

સયંમ રિસયા રહ� �ભુ ધ્યાને, દોય વરસ િવતાવે ર� 

 

સયંમ અવસર �ણી �જન�, દ�તા વરસીદાન ર� 

એક ક્રોડ અડ લખ સોનૈયા, પ્રિત�દન દ� વધર્માન ર�  

સયંમ રિસયા રહ� �ભુ ધ્યાને, દોય વરસ િવતાવે ર� 

 

 

 



એમ સવંત્સર દાન દ�યે પ્ર�,ુ હ�ર સ� ુધન ઉપ�વે ર� 

�જનવર હાથે દાન ગ્રહ� �, પીડા ર�હત તે થાવે ર� 

સયંમ રિસયા રહ� �ભુ ધ્યાને, દોય વરસ િવતાવે ર� 

 

સમંિત પામી દ�ક્ષા કા�, વીર� તત્પર થાયે ર� 

ચોસઠ ઇન્દ્રો દ�વ દ�વી સ�ુ, ક્ષિત્રય�ંુડ� �યે ર� 

સયંમ રિસયા રહ� �ભુ ધ્યાને, દોય વરસ િવતાવે ર� 

 

. . 

 

 

 

 

 

 



રંગાઈ �ને રંગમા,ં �ુ ંરંગાઈ �ને રંગમા ં

મહાવીર પ્ર�નુા રંગમા,ં અ�રહતં ક�રા સગંમા 

રંગાઈ �ને રંગમા,ં �ુ ંરંગાઈ �ને રંગમા ં

 

કનક મ�ણના કલશ અ�પુમ  

તીરથ જળ ભર� લાવે ર�, પ્ર� ુતીરથ જળ ભર� લાવે 

પ્રેમ કર� પ્ર�નુે નવરાવી (૨), શણગાર સ�વે ર�  

રંગાઈ �ને રંગમા,ં �ુ ંરંગાઈ �ને રંગમા ં

 

ચદં્રપ્રભા િશ�બકા અિત �ુદંર,  

િસ�હાસન પધરાવ્યા ર�, પ્ર� ુિસ�હાસન પધરાવ્યા 

�રૂ ઉપાડ� મગંલ ગાવે (૨), �ુ�મુે નાથ વધાવે ર� 

રંગાઈ �ને રંગમા,ં �ુ ંરંગાઈ �ને રંગમા ં

   

 



     

�ંુ�ુભી વા� જય જય ગા�,  

આવ્યા જ્ઞાત ઉદ્યાને ર�, પ્ર� ુઆવ્યા જ્ઞાત ઉદ્યાને 

પ્ર� ુ�ખુ પદ્મ િનહાળ� જન સ� ુ(૨), ધન ધન �વ માને ર� 

રંગાઈ �ને રંગમા,ં �ુ ંરંગાઈ �ને રંગમા ં

 

�ભુ ��ુતૂ� અશોક નીચે,  

આ�ષૂણ સિવ ત્યાગે ર�, પ્ર� ુઆ�ષૂણ સિવ ત્યાગે 

લોચ કર� નમી િસદ્ધ ધર� વ્રત (૨), મનઃપયર્વ જ્ઞાન �ગે ર� 

રંગાઈ �ને રંગમા,ં �ુ ંરંગાઈ �ને રંગમા ં

 

ઇન્દ્ર પ્ર�નુે ડાબે ખધેં,  

દ�વ �ુષ્ય પધરાવે ર�, પ્ર� ુદ�વ �ુષ્ય પધરાવે ર� 

વદંન કર� નદં��ર જઈ �રૂ (૨), િનજ િનજ સ્થાનક �વે ર� 

રંગાઈ �ને રંગમા,ં �ુ ંરંગાઈ �ને રંગમા ં



 

(ચગાવ�ુ)ં 

   

છોડ� સ� ુસસંાર સબંધંી,  

વીર બન્યા અણગાર� ર�, પ્ર� ુવીર બન્યા અણગાર�  

વીતરાગી વીર ચરણે વદંન (૨), યશોભદ્ર �ખુકાર� ર� 

રંગાઈ �ને રંગમા,ં �ુ ંરંગાઈ �ને રંગમા ં(૨) 

મહાવીર પ્ર�નુા રંગમા,ં અ�રહતં ક�રા સગંમા 

રંગાઈ �ને રંગમા,ં �ુ ંરંગાઈ �ને રંગમા ં

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 દ�ક્ષા કલ્યાણક� �તૃીય ��ૂ સમાપ્ત 

 


