
શ્રી મહાવીર પચંકલ્યાણક ��ૂ 

શ્રી ક�વલજ્ઞાન કલ્યાણક ��ૂ પ્રારંભ 

 

નમોહર્તિસદ્ધાચાય�પાધ્યાય સવર્સા�ભુ્ય: | 

�ુહા 

િવહાર કરતા ંવીર�, છોડ� સ� ુસ�દુાય  

�ુમાર ગામે આિવયા, બે ઘડ� �દન દ�ખાય | 

 

કાઉસગ્ગ �દુ્રા ધાર�ને, �જનવર ઉભા જયાયં  

પીડા કરતા ંગોપને, હ�ર સમ�વે ત્યાયં | 

 

ઉપસગ� પ્ર�નુે અિત, સહાય થવાને કાજ   

સ્વામી સગેં િવહરવા િવનતી કર� �રુરાજ | 

 

અન્ય બળે અ�રહતં નવ, ચાહ� ક�વલજ્ઞાન   

એમ કહ�ને િવહરતા, અવની પર ભગવાન | 



ઢાળ 

 

પ્ર��ુ િસધાવ્યા ર�, કમર્દળ �તવા ર� (૨) 

વીર� િસધાવ્યા ર�, કમર્દળ �તવા ર� (૨) 

 

સહ�તા પ�રસહ અિત �ુઃખકાર, અ�ભગ્રહ ધાર� િવિવધ પ્રકાર 

કમર્ ખપાવે ર� સમ્ય � ્ભાવથી ર�,  

પ્ર��ુ િસધાવ્યા ર�, કમર્દળ �તવા ર� 

 

પીડતો �ળૂપા�ણ લેઈ લાગ, ડશીઓ ચડંકોિશયો નાગ 

નાગ�ુમાર� ર� પ્ર��ુને �ુભવ્યા ર�, 

પ્ર��ુ િસધાવ્યા ર�, કમર્દળ �તવા ર� 

 

ગોશાલો કટ�તૂના �ર, વ્યતંર� શાલાયાર્ મગ�ર 

સગંમ દ�વે ઉપસગ� કયાર્ ર�, 

પ્ર��ુ િસધાવ્યા ર�, કમર્દળ �તવા ર� 



મનમા ંઆણી અિતશય કોપ, કણ� ખીલા ઠોક� ગોપ 

નાદ કરંતા ર� ભૈરવ વન થ�ુ ંર�, 

પ્ર��ુ િસધાવ્યા ર�, કમર્દળ �તવા ર� 

 

ચદંનબાળાને �વુન, વ્હોર� બા�ુળા ભોજન 

અ�ભગ્રહ ધાર� ર� અગ�ણત કષ્ટના ર� 

પ્ર��ુ િસધાવ્યા ર�, કમર્દળ �તવા ર� 

. .         

માર� આજની ઘડ� તે ર�ળયામણી,  

હ� સખી આજની ઘડ� તે ર�ળયામણી 

હ� ... મને પ્ર��ુ મળ્યાની વધામણી ર� 

મને પ્ર��ુ મળ્યાની વધામણી ર� 

માર� આજની ઘડ� તે ર�ળયામણી  

હો � ર� સખી આજની ઘડ� તે ર�ળયામણી 



ષ ડ્માસી પચંઉણ ષ ડ્માસી, નવ ચોમાસી બે ત્રણ માસી 

હ� ... બે અઢ� માસી ર� ષ �્ બે માસી કર� ર� 

માર� આજની ઘડ� તે ર�ળયામણી  

હો � ર� સખી આજની ઘડ� તે ર�ળયામણી 

 

બે દોઢ માસી દ્વાદશ માસ, બહ�તેર ક�ધા છે અધર્ માસ 

હ� ... દ્વાદશ ક�ધા ર� અઠ્ઠમ તપ ભલા ંર� 

માર� આજની ઘડ� તે ર�ળયામણી  

હો � ર� સખી આજની ઘડ� તે ર�ળયામણી 

 

છટ્ઠ તપ બસ� ઓગણત્રીસ, દો ચાર દશ �દન િત્ર�વુન ઈશ 

હ� ... પ્રિતમા ધાર� ર� ભદ્રા�દક તણી ર� 

માર� આજની ઘડ� તે ર�ળયામણી  

હો � ર� સખી આજની ઘડ� તે ર�ળયામણી 



પારણા ંત્રણસ� ઓગણપચાસ, તપ તપીઆ ઈમ ધર� ઉલ્લાસ 

હ� ... જલ િવણ ક�ધા ંર� પ્ર�એુ તપ સ�ુ ર� 

માર� આજની ઘડ� તે ર�ળયામણી  

હો � ર� સખી આજની ઘડ� તે ર�ળયામણી 

(ચગાવ�ુ)ં 

 

પ્ર�એુ પારણા ંક�ધ �યાયં, કરતા ંપચં �દવ્ય �રૂ ત્યાયં 

હ� ... જગ ઉપકાર� ર� જગમા ંિવહયાર્ ર� 

માર� આજની ઘડ� તે ર�ળયામણી  

હો � ર� સખી આજની ઘડ� તે ર�ળયામણી 

 

િવહયાર્ વષર્ તે સાડાબાર ર�, યશોભદ્ર �વન આધાર ર� 

હ� ... ધીરજ ધાર� ર�, કમર્ િવદા�રયા ંર� 

માર� આજની ઘડ� તે ર�ળયામણી 

હો � ર� સખી આજની ઘડ� તે ર�ળયામણી 



હ� ... મને પ્ર��ુ મળ્યાની વધામણી ર� 

મને પ્ર��ુ મળ્યાની વધામણી ર� 

માર� આજની ઘડ� તે ર�ળયામણી  

હો � ર� સખી આજની ઘડ� તે ર�ળયામણી 

 

(�ુહા ચગાવીને ગાવા) 

     

 

�ુહા 

હ� ... આઠ� પ્રવચન પાળતા, �ધુ્ધ ચા�રત્ર અપાર  

હ� પચં મહાવ્રત ધારતા, વીર પ્ર� ુઅણગાર | 

 

હ� ... િનરાશ્રય િનભર્ય સદા, િનસ્નેહ� િનગ્ર�થ  

હ� િનલ�પી િનમર્લ અચલ વળ� નિવ ચઉ પ્રિતબધં | 

 

 



ઢાળ 

 

લાખ લાખ કમ�ની ફોજને િવદારતા 

રાગ દ્વષે �ૂર કરનાર, વીતરાગી વીર �જન ��ૂએ  

 

મમતા ન ધારતા, સમતા સોહાવતા 

ચા�રત્ર �ણુભડંાર, વીતરાગી વીર �જન ��ૂએ  

 

 

િનરાલબંન પચં ઇ�ન્દ્રયને વશ કર�,  

સમરથ �યૂર્ સમા તેજસ્વી અઘ દહ� 

ન�દ શયન ત્યજનાર, વીતરાગી વીર �ન ��ૂએ  

 

શાિંત ક્ષમા જ્ઞાન દશર્નમા ંરમે 

આ�વ માદર્વ િનલ�ભતા ગમે 

સાધ્ય પદ� રમનાર, વીતરાગી વીર �ન ��ૂએ  



 

વૈશાખ �દુ દશમીને મધ્યાહે્ન 

ક્ષપક શ્રેણી ચઢ� �કુ્લધ્યાને 

ઘનઘાતી ક�ધા ંસહંાર, વીતરાગી વીર �ન ��ૂએ  

 

 

 

શાલ �કૃ્ષ નીચે �શુો�ભત અવસર� 

ક�વલજ્ઞાન અણ��ૂુ ંપ્ર� ુવર� 

વરત્યો ત્યા ંજય જયકાર, વીતરાગી વીર �ન ��ૂએ 

  

લોક અલોકના ભાવો �ણે બધા 

સમવસરણમા ંદ�ધી �યા ંદ�શના  

િનષ્ફળ �ય તેણીવાર, વીતરાગી વીર �ન ��ૂએ 

 

 



નયર� અપાપા મહાસેન વનમા ં 

સમવસરણ �રૂ રચતા ઉમગંમા ં 

ત્રણ ગઢ ચઉ ચઉ દ્વાર, વીતરાગી વીર �ન ��ૂએ 

 

. .  

ગમે તે સ્વ�પે, ગમે ત્યા ં�બરાજો,  

પ્ર� ુમારા વદંન, પ્ર� ુમારા વદંન 

ભલે ના િનહા�ં નજરથી તમોને,  

મળ્યા �ણુ તમારા, સફળ મા�ંુ �વન  

ગમે તે સ્વ�પે, ગમે ત્યા ં�બરાજો,  

પ્ર� ુમારા વદંન, પ્ર� ુમારા વદંન 

 

રત્નિસ�હાસને �જન� �બરાજતા  

માલકોષ રાગમા ંદ�શના ત્યા ંઆપતા  

વાણી યોજન િવસ્તાર, વીતરાગી વીર �ન ��ૂએ 



 

ગૌતમ આ�દના શશંય ટાલીયા 

ચા�રત્ર દઈ ગણધર પદ� સ્થાિપયા 

સમ�વ્યો સ્યાદ્વાદ સાર, વીતરાગી વીર �ન ��ૂએ 

 

સ્થાપીયો ચ�િુવ�ધ સઘં તેણે સમે 

�રૂ નર િતય�ચ સવર્ �ખુમા ંરમે 

ઉત્સવ રંગ અપાર, વીતરાગી વીર �ન ��ૂએ 

 

શાશન સ્વામી દ�વછદં� સોહાવતા 

યશોભદ્ર અ�રહતં �ણુ ગાવતા ં 

ભવ ભય ભજંનહાર, વીતરાગી વીર �ન ��ૂએ 

 

ગમે તે સ્વ�પે, ગમે ત્યા ં�બરાજો,  

પ્ર� ુમારા વદંન, પ્ર� ુમારા વદંન 

 



કાવ્યમ  

 

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

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

 

મતં્ર:  

 

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 ક�વલજ્ઞાન કલ્યાણક� ચ�થુર્ ��ૂ સમાપ્ત 


