
શ્રી મહાવીર પચંકલ્યાણક ��ૂ 

શ્રી િનવાર્ણ કલ્યાણક ��ૂ પ્રારંભ 

 

નમોહર્તિસદ્ધાચાય�પાધ્યાય સવર્સા�ભુ્ય: | 

�ુહા 

તીથ�કર �ન ક�વલી, ચોત્રીસ અિતશયવતં 

પ્રેમ થક� �જૂો ભિવ, િસધ્ધ �દુ્ધ ભગવતં || 

 

ચાર અિતશય જન્મથી, ક�વળ� થયે અ�ગયાર 

નવ દશ અિતશય �રૂ કર�, અદ�તુ �ણુ ભડંાર || 

 

 

 

 

 

 

 

 



ઢાળ 

 

આનદંકાર� અ�રહતં� ર�, ચોવીશમા ં�જનરાજ � ર� 

પરમાનદં� પરમાત્મા ર�, શાશનના િશરતાજ હો �જન�  

આનદંકાર� અ�રહતં� ર� 

 

 

િનમર્લ િનરોગી, તન અિત ર�, �ાસે �ગુધં અપાર � ર� 

માસં �ુિધર અિત, ઉજ�ં ર�, દ�ખે ન કોઈ આહાર હો �જન� 

આનદંકાર� અ�રહતં� ર� 

 

 

યોજન-ગામી વાણી વદ� ર�, પાતં્રીશ �ણુ��ુ સાર � ર� 

તાપ િત્રિવધ નડ� નહ� ર�, પાચંશે કોશ િવસ્તાર હો �જન� 

આનદંકાર� અ�રહતં� ર� 

 

 



ધમર્ચક્ર ધ્વજ ચામર� ર�, િસ�હાસન ત્રણ છત્ર � ર� 

કનક કમલ પ્ર� ુપગ ઠવે ર�, મદં પવન સવર્ત્ર હો �જન� 

આનદંકાર� અ�રહતં� ર� 

 

વરસે �લ �ગુધં-�ર�, ઋ� ુઅ��ુલૂ થાય � ર� 

નખ ક�શ વધતા નહ� ર�, �રુ કોડ� સેવે સદાય હો �જન� 

આનદંકાર� અ�રહતં� ર� 

 

ચાર �ખેુ દ�યે દ�શના ર�, ચોત્રીશ અિતશયવતં � ર� 

િવહરતા અવિન પર ર�, કર� ઉદ્ધાર અનતં હો �જન� 

આનદંકાર� અ�રહતં� ર� 

 

માત િપતા પ્રસ�ચદં્ર� ર�, દશાણર્ આદ્ર �ુમાર � ર� 

શા�લભદ્ર ધનશેઠ� ર�, શ્રે�ણક મેઘ�ુમાર હો �જન� 

આનદંકાર� અ�રહતં� ર� 



 

. .         

 

 

સતી ચદંનબાળાને બારણે, પ્ર� ુઆવી ઉભા છે પારણે 

એ�ુ ં�વતર ધન્ય ધન્ય થાય 

હો સતી ચદંનબાળાને બારણે, પ્ર� ુઆવી ઉભા છે પારણે 

એ�ુ ં�વતર ધન્ય ધન્ય થાય  

 

 

ચદંનબાળા �ગૃાવતી ર�, �જુયેષ્ઠા સ�ાર 

નર નાર� એમ તાર�યા ર�, �જનવર પરમ ઉદાર 

હો એના �ુઃખના દહાડા વીત્યા ર�, એણે દશર્ન દ�વના ંક�ધા ંર� 

એ�ુ ં�વતર ધન્ય ધન્ય થાય  

 

 



ચૌદ સહસ સા� ુથયા ર�, ગણધર છે અ�ગયાર 

છ�ીસ સહસ તે સાધવી ર�, ક�વળ� સાતસ� સાર 

હો એની �ભક્ષા પ્ર�એુ લીધી ર�, એમણે આિશષ ઉરની દ�ધી ર� 

એ�ુ ં�વતર ધન્ય ધન્ય થાય  

 

અવિધજ્ઞાની તેરસે ર�, વાદ� ચઉ શત સાચ 

વૈ�ક્રયલ�બ્ધ �િુન સાતસ� ર�, મનઃપયર્વ શત પાચં 

હો એણે મારગ વીરનો લીધો ર�, એણે મનખો ઉજળો ક�ધો ર� 

એ�ુ ં�વતર ધન્ય ધન્ય થાય  

 

નવ સહસ દોઢ લાખ છે ર�, શ્રાવક �દુ્ધાચાર  

સહસ અઢાર ત્રણ લાખનો ર�, શ્રાિવકા પ�રવાર 

હો સતી ચદંનબાળાને બારણે, પ્ર� ુઆવી ઉભા છે પારણે 

એ�ુ ં�વતર ધન્ય ધન્ય થાય  



. .          

મહાવીરક� સતંાન હ� હમ, મહાવીરક� અ�યુાયી હ�  

સાર� જગમ� વીર પ્ર�કુા શાશન જય જયકાર હ� 

મહાવીરક� સતંાન હ� હમ, મહાવીરક� અ�યુાયી હ�  

સાર� જગમ� વીર પ્ર�કુા શાશન જય જયકાર હ� 

�ન� ્જયિત શાશન�,્ �ન� ્જયિત શાશન� ્(૨) 

 

 

ચઉદસ �રૂવી ત્રણસ� ર�, �રૂ નરનાર� િવશેષ 

અધમ ઉદ્ધારણ નાથ� ર�, િવચર� દ�શ િવદ�શ 

આનદંકાર� અ�રહતં� ર�, ચોવીશમા ં�જનરાજ 

પરમાનદં� પરમાત્મા ર�, શાશનના િશરતાજ 

�ન� ્જયિત શાશન�,્ �ન� ્જયિત શાશન� ્(૨) 

 

 



ચપંા ભ�દ્રકા ને િમિથલા ર�, વૈશાલી�રુ વાસ 

રાજ�હૃ� આ�દ �રૂ� ર�, સ્વામી રહ્યા ચોમાસ 

આનદંકાર� અ�રહતં� ર�, ચોવીશમા ં�જનરાજ 

પરમાનદં� પરમાત્મા ર�, શાશનના િશરતાજ 

�ન� ્જયિત શાશન�,્ �ન� ્જયિત શાશન� ્(૨) 

 

પ્ર��ુ આવ્યા પાવા�રુ� ર�, ચરમ ચોમાસા કાજ 

યશોભદ્ર વીર વદં�યે ર�, જગ�વન �જનરાજ 

આનદંકાર� અ�રહતં� ર�, ચોવીશમા ં�જનરાજ 

પરમાનદં� પરમાત્મા ર�, શાશનના િશરતાજ 

�ન� ્જયિત શાશન�,્ �ન� ્જયિત શાશન� ્(૨) 

મહાવીરક� સતંાન હ� હમ, મહાવીરક� અ�યુાયી હ� (૨) 

સાર� જગમ� વીર પ્ર�કુા શાશન જય જયકાર હ� (૨) 

�ન� ્જયિત શાશન�,્ �ન� ્જયિત શાશન� ્(૨) 



 

�ુહા 

કાિત�ક માસ અમાવસી, રજની સ્વાિત ચદં 

સોલ પ્રહર દઈ દ�શના, શ્રી મહાવીર �જણદં || 

 

છઠ્ઠ તપશાલી નાથ�, �રુવ�ંદત જગભાણ 

�રૂણ પરમાનદં �તુ, પામ્યા પદ િનવાર્ણ || 

 

ભાવ �દપક �તા થકા,ં દ�વડા કરતા રાય 

�રુ સ� ુિનજ કરણી કર�, જય જય ધ્વિન થાય || 

 

દાઢા�દક લઈને રચે, રત્ન �ભૂ મનોહાર 

નદં��ર ઉત્સવ કર�, કલ્યાણક �ખુકાર ||  

 

 

 



ઢાળ 

 
 

મારા પ્ર�નુી વધાઈ વાગે છે, મહાવીરની વધાઈ વાગે છે 

જય મહાવીર જગત ઉપકાર� ર� (૨) 

 

િત્ર�વુન નાયક તીથ�કર પ્ર�,ુ તાયાર્ કંઈ નર નાર� ર� 

જય મહાવીર જગત ઉપકાર� ર� (૨) 

 

શરણાઈ �રુ નોબત બા� (૨) 

આ આ આ આ આ આ આ 

શરણાઈ �રુ નોબત બા�  

ઘોર ઘનન ઘન ગા� છે, મોર થનન થન નાચે છે 

ઢોલ ધનન ધન બા� છે 

જય મહાવીર જગત ઉપકાર� ર� 

 



 

િસદ્ધ �દુ્ધ �કુ્તાત્મા સ્વામી, આત્માનદં� આતમરામી 

ચોત્રીશ અિતશય ધાર� ર�, જય મહાવીર જગત ઉપકાર� ર� 

 

�ણૂર્��ુુષ પરમાતમ દ�વા, �રુ નર �દ કર� િનત સેવા 

�જનવર �યોિત ધાર� ર�, જય મહાવીર જગત ઉપકાર� ર� 

 

અજર અમર પ્ર� ુનાથ િનરંજન, કમર્ અનતંા કર� િનકંદન  

સકલ જ�ં ુ�હતકાર� ર�, જય મહાવીર જગત ઉપકાર� ર� 

 

અકલ અસગં વળ� અિવનાશી, ક�વલી લોકાલોક પ્રકાશી 

અદ�તુ આનદંકાર� ર�, જય મહાવીર જગત ઉપકાર� ર� 

 

મહા ગોપ મહામાહણ સ્વામી, દોષ અઢાર ર�હત િનષ્કામી  

�ણુ અનતંા ધાર� ર�, જય મહાવીર જગત ઉપકાર� ર� 

 

 

 

 



 

(ચગાવ�ુ)ં 

દ્રવ્ય �ણુ પયાર્યને �ણે, સહ�નદં સમાિધ માણે 

અક્ષય પદ દાતાર� ર�, જય મહાવીર જગત ઉપકાર� ર� 

 

વષર્ બહ�તેર ક��ંુ આ�,ુ �રૂણ �નુ્યથક� સોહા�ુ ં

આપ વયાર્ િશવનાર� ર�, જય મહાવીર જગત ઉપકાર� ર� 

 

ગૌતમ �ૂર હતો તે ટાણ,ે �ણુી િનવાર્ણ િવષાદ તે આણે 

શોક કર� બ� ુભાર� ર�, જય મહાવીર જગત ઉપકાર� ર� 

 

શોક કરંતા સમતા ધાર�, ક�વલજ્ઞાન થ�ુ ંતે વાર� 

ઉત્સવ શોભા ન્યાર� ર�, જય મહાવીર જગત ઉપકાર� ર� 

 

પારસનાથ ને વીર �જને�ર, વરસ અઢ�સ� ક��ંુ �તર  

શાશનના ં�ખુકાર� ર�, જય મહાવીર જગત ઉપકાર� ર� 

 

 

 



 

 

પચંકલ્યાણક ઉત્સવ કર�યે, �જૂન કરતા ંભવ �ુઃખ હ�રયે  

�રૂિત મગંલકાર� ર�, જય મહાવીર જગત ઉપકાર� ર� 

 

��ૂ કરતા ંભાવના ભાવો, ઘર ઘર આનદં મગંલ ગાવો 

ગાવો �જનવર જયકાર� ર�, જય મહાવીર જગત ઉપકાર� ર� 

 

તીથ�ધ્ધારક નેિમ�રૂ��ર, ��ુર િવજ્ઞાન ને કસ્�રુ ��ુુવર 

યશોભદ્ર �� વાર� ર�, જય મહાવીર જગત ઉપકાર� ર� 

મારા પ્ર�નુી વધાઈ વાગે છે, મહાવીરની વધાઈ વાગે છે (૨) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

(�નૂ) 

 

માતા િત્રશલાના �યા ર� જય જય મહાવીરા (૨) 

િસદ્ધારથના નદંન ર�, જય જય મહાવીરા (૨) 

જય જય મહાવીરા, બોલો જય જય મહાવીરા (૨) 

માતગં યક્ષ દ�વ ર�, જય જય મહાવીરા (૨) 

િસદ્ધાિયકા દ�વી ર�, જય જય મહાવીરા (૨) 

જય જય મહાવીરા, બોલો જય જય મહાવીરા (૨) 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 િનવાર્ણ કલ્યાણક� પચંમ ��ૂ સમાપ્ત 


