
�ુહો 

સયલ �જણેસર પાય નમી, કલ્યાણક િવિધ તાસ; 

વણર્વતા ં�ણુતા ંથકા,ં સઘંની �ગેૂ આશ 

 

 

અમી ભર�લી નજ�ંુ રાખો (ર), શાિંતનાથ ભગવાન ર� 

દશર્ન આપો �ુઃખડા ંકાપો (ર), શાિંતનાથ ભગવાન ર� 

 

સમ�કત �ણુઠાણે પ�રણમ્યા, વળ� વ્રતધર સયંમ�ખુ રમ્યા  

વીશસ્થાનકિવિધએ તપ કર�,એસી ભાવદયા �દલમા ંધર�  

 

જો હોવે �જુ શ�ક્ત ઈસી, સવી �વ ક�ંુ શાસનરસી  

��ુચરસ ઢલતે િતહા ંબાધંતા, તીથ�કર-નામ િનકાચતા 

 

સરાગથી સયંમ આચર�, વચમા ંએક દ�વનો ભવ કર� 

ચ્યવી પ�ર કે્ષત્રે અવતર�, મધ્યખડં� પણ રાજવી�ુલે  



 

પટરાણી �ુખે �ણુનીલો, �મ માનસરોવર હસંલો 

�ખુશય્યાએ રજનીશેષે, ઉતરતા ંચૌદ �પુન દ�ખે 

 

અમી ભર�લી નજ�ંુ રાખો, શાિંતનાથ ભગવાન ર� 

દશર્ન આપો �ુઃખડા ંકાપો, શાિંતનાથ ભગવાન ર� 

 

ઢાળ - ચૌદ સ્વપ્નની 

 

પ્ર��ુ મોરા, પહ�લે ગજવર દ�ઠો, �જન� માતા, બી� �ષૃભ પઈઠ્ઠો 

પ્ર��ુ મોરા, ત્રી� ક�સર�િસ�હ, �જન� માતા, ચોથે લ�મી અબીહ 

 

પ્ર��ુ મોરા, પાચંમે �લની માળા, �જન� માતા, છટ્ઠ� ચદં્ર િવશાળા 

પ્ર��ુ મોરા, રિવ રાતો ધ્વજ મ્હોટો, �જન� માતા, �રૂણ કળશ ન�હ છોટો  

 

પ્ર��ુ મોરા, દશમે પદ્મ સરોવર, �જન� માતા, અ�ગયારમે રત્નાકર  

પ્ર��ુ મોરા, ભવન િવમાન રત્નગ�ં, �જન� માતા, અ�ગ્નિશખા �મૂવ�� 



 

 

પ્ર��ુ મોરા, સ્વપ્ન લઈ જઈ રાયને ભાષે, �જન� માતા, રા� અથર્ પ્રકાશે  

પ્ર��ુ મોરા, �તુ્ર તીથ�કર િત્ર�વુન નમશે, �જન� માતા, સકલ મનોરથ ફળશે 

 

વસ્�-ુછદં 

 

અવિધનાણે અવિધનાણે, ઉપન્યા �જનરાજ 

જગત જસ પરમા�આુ, િવસ્તયાર્ િવ�જ�ં�ુખુકાર 

િમથ્યાત્વ તારા િનબર્લા, ધમર્ઉદય પરભાત �ુદંર 

       

માતાપણ  આણદં�યા, �ગતી ધમર્ િવધાન 

�ણતંી જગિતલક સમો, હ�શે �તુ્ર પ્રધાન (૨) 

 

 

 



�ુહો 

�ભુલગ્ને �જન જનમીયા, નારક�મા ં�ખુ�યોત 

�ખુ પામ્યા િત્ર�વુનજના, �ઓુ જગત ઉદ્યોત 

 ઢાળ - કડખાની દ�શી  

(જો સ્નાિત્રયાની સખં્યા વધાર� હોય તો એકની એક લાઈન વધાર� વાર ગાઈ શકાય છે) 

સાભંળો કળશ �જન-મહોત્સવનો ઈહા ં

છપ્પન �ુમર� �દશી િવ�દશી આવે િતહા ં

માય �તુ નમીય, આણદં અિધકો ધર� 

અષ્ટ સવં�ર્ વા�થુી કચરો હર� 

 

��ૃષ્ટ ગધંોદક�, અષ્ટ �ુમર� કર� 

અષ્ટ કલશા ભર�, અષ્ટ દપર્ણ ધર� 

અષ્ટ ચામર ધર�, અષ્ટ પખંા લહ� 

ચાર રક્ષા કર�, ચાર દ�પક ગ્રહ� 

 



ઘર કર� ક�ળના, માય �તુ લાવતી 

કરણ ��ુચકમર્  જળ કળશે ન્હવરાવતી 

�ુ�મુ ��ૂ, અલકંાર પહ�રાવતી 

રાખડ� બાધંી જઈ, શયન પધરાવતી 

 

નિમય કહ� માય �જુ બાળ લીલાવતી 

મે�ુ રિવ ચદં્ર લગે, �વજો જગપિત 

 

     

 

સ્વામી �ણુ ગાવતી, િનજ ઘર �વતી  

તેણે સમે ઇન્દ્રિસ�હાસન કંપતી 

સ્વામી �ણુ ગાવતી, િનજ ઘર �વતી  

તેણે સમે ઇન્દ્રિસ�હાસન કંપતી 

 

 



ઢાળ 

�જન જન્મ્યા�, �જન જન્મ્યા�, �ણ વેળા જનની ઘર�  

િતણ વેળા�, િતણ વેળા�, ઇન્દ્રિસ�હાસન થરહર� 

દા�હણો�ર�, દા�હણો�ર�, �તા �જન જનમે યદા 

�દિશનાયક�, �દિશનાયક�, સોહમ ઈશાન �બ�ુ ંતદા 

 

ત્રોટક છદં 

હ� . . . તદા �ચ�તે ઇન્દ્ર મનમા ંકોણ અવસર એ બન્યો 

�જનજન્મ અવિધનાણે �ણી હષર્ આનદં ઉપન્યો  

     

�ઘુોષ આદ� ઘટંનાદ� (૨), ઘોષણા �રૂમ� કર� 

સિવ દ�વી દ�વા જન્મમહોત્સવે આવજો �રુ�ગ�રવર� 

ર� વ્હાલા આવજો �રુ�ગ�રવર�, ર� વ્હાલા આવજો �રુ�ગ�રવર� 

 

 

 



ઢાળ 

એમ સાભંળ��, એમ સાભંળ��, �રુવર કોડ� આવી મળે  

જન્મ મહોત્સવ�, જન્મ મહોત્સવ�, કરવા મે�ુ ઉપર ચલે 

સોહમપિત�, સોહમપિત�, બ�ુ પ�રવાર� આવીયા 

માય-�જનને�, માય-�જનને�, વાદં� પ્ર�નુે વધાવીયા 

(અહ� પ્ર�નુે ચોખાથી વધાવવા) 

 

ત્રોટક છદં 

 

હ� . . . વધાવી બોલે હ� રત્ન�ુક્ષી ધા�રણી �જુ �તુતણો  

�ુ ંશક્ર સોહમ નામે કર�ુ,ં જન્મમહોત્સવ અિતઘણો 

એમ કહ� �જનપ્રિત�બ�બ થાપી (૨), પચં�પે પ્ર� ુગ્રહ� 

     

દ�વદ�વી નાચે હષર્ સાથે, �રુ�ગ�ર આવ્યા વહ�  

ર� વ્હાલા �રુ�ગ�ર આવ્યા વહ�, ર� વ્હાલા �રુ�ગ�ર આવ્યા વહ� 



ઢાળ 

મે�ુ ઉપર�, મે�ુ ઉપર�, પા�ુંકવનમ� �ચ�ુ ં�દશે 

િશલા ઉપર�, િશલા ઉપર�, િસ�હાસન મન ઉલ્લસે  

િતહા ંબેસી�, િતહા ંબેસી�, શક્ર� �જન ખોળે ધયાર્ 

હ�ર ત્રેસઠ�, હ�ર ત્રેસઠ�, બી� િતહા ંઆવી મળ્યા  

 

ત્રોટક છદં 

 

હ� . . . મળ્યા ચોસઠ �રુપિત િતહા,ં કર� કળશ અડ �િતના  

માગધા�દ જળતીથર્  ઔષિધ, �પૂ વળ� બ� ુભાિતના 

અચ્�તુપિતએ �કુમ ક�નો (૨), સાભંળો દ�વા સવે 

ખીરજલિધ ગગંાનીર લાવો, ઝ�ટિત �જન જન્મ મહોત્સવે  

ર� વ્હાલા ઝ�ટિત �જન જન્મ મહોત્સવે, ર� વ્હાલા ઝ�ટિત �જન જન્મ મહોત્સવે 

 

 

 

 



ઢાળ 

ઓ હ�સ્તના�રુના દાદા, મને લાગો છો તમે વહાલા,  

મને લાગી તાર� �નૂ, મને લાગી તાર� �નૂ 

 

�રુ સાભંળ�ને સચં�રયા, માગધ વરદામે ચ�લયા 

મને લાગી તાર� �નૂ, મને લાગી તાર� �નૂ 

 

પદ્મદ્રહ ગગંા આવે, િનમર્લ જળકળશા ભરાવે 

મને લાગી તાર� �નૂ, મને લાગી તાર� �નૂ 

 

તીરથજળ ઔષિધ લેતા, વળ� ખીરસ�દુ્ર � �તા 

મને લાગી તાર� �નૂ, મને લાગી તાર� �નૂ 

 

જળકળશા બ�લુ ભરાવે, �લ ચગેંર� થાળા લાવે 

મને લાગી તાર� �નૂ, મને લાગી તાર� �નૂ 

 



 

િસ�હાસન ચામર ધાર�, �પૂધાણા ંરક�બી સાર� 

મને લાગી તાર� �નૂ, મને લાગી તાર� �નૂ 

 

િસદ્ધાતંે ભાખ્યા �હ, ઉપકરણ િમલાવે તેહ 

મને લાગી તાર� �નૂ, મને લાગી તાર� �નૂ 

 

તે દ�વા �રુ�ગ�ર આવે, પ્ર� ુદ�ખી આનદં પાવે 

મને લાગી તાર� �નૂ, મને લાગી તાર� �નૂ 

 

કળશા�દક સ� ુિતહા ંઠાવે, ભક્તે પ્ર�નુા �ણુ ગાવે 

મને લાગી તાર� �નૂ, મને લાગી તાર� �નૂ 

 

ઓ હ�સ્તના�રુના દાદા, મને લાગો છો તમે વહાલા,  

મને લાગી તાર� �નૂ, મને લાગી તાર� �નૂ 

 



ઢાળ 

(રાગ: ચાદંસી મેહ�બૂા હો મેર� કબ) 

 

 

આતમભ�ક્ત મળ્યા ક�ઈ દ�વા, ક�તા િમ���ુઈ 

નાર�પ્રેયા� વળ� િનજ �ુલવટ, ધમ� ધમર્સખાઈ 

જોઈસ વ્યતંર ભવનપિતના, વૈમાિનક �રુ આવે  

અચ્�તુપિત �કુમે ધર� કળશા, અ�રહાને નવરાવે  

 

 

અડ�િત કળશા પ્રત્યેક�, આઠ આઠ સહસ પ્રમાણો 

ચઉસઠ સહસ �આુ અ�ભષેક�, અઢ�સ� �ણુા કર� �ણો 

સાઠ લાખ ઉપર એક કોડ�, કળશાનો અિધકાર 

બાસઠ ઈન્દ્ર તણા િતહા ંબાસઠ, લોકપાલના ચાર 

 

 

 



ચદં્રની પ�ંક્ત છાસઠ છાસઠ, રિવશ્રેણી નરલોકો  

��ુુસ્થાનક �રુ ક�રો એકજ, સામાિનકનો એકો 

સોહમપિત ઈશાન પિતની, ઈન્દ્રાણીના સોળ 

અ�રુની દશ ઈન્દ્રાણી, નાગની બાર કર� કલ્લોલ  

 

�યોિતષ વ્યતંર ઇન્દ્રની ચઉ ચઉ, પષર્દા ત્રણનો એકો  

કટકપિત �ગરક્ષક ક�રો, એક એક �િુવવેકો  

પર�રુણ �રુનો એક છેલ્લો, એ અઢ�સ� અ�ભષેકો  

ઈશાન ઈન્દ્ર કહ� �જુ આપો, પ્ર�નુે ક્ષણ અિતર�કો 

 

(જો સ્નાિત્રયાની સખં્યા વધાર� હોય તો નીચેની બે લાઈન એક થી વધાર� વાર ગાવી) 

 

તવ તસ ખોળે ઢવી અ�રહાને, સોહમપિત મનરંગે 

�ષૃભ �પ કર� �ૃગં જળે ભર�, ન્હવણ કર� પ્ર� ુ�ગે 

 

 



ટ�કુા કરતો �ય મોરલો, ટ�કુા કરતો �ય (૨) 

આ આ આ આ આ . . . ઓ ઓ ઓ ઓ ઓ . . . 

�ષુ્પા�દક ��ૂને છાટં�, કર� ક�સર રંગ રોલે (૨) 

મગંળ�દવો આરતી કરતા.ં . ., ઓ ઓ ઓ ઓ ઓ . . . 

મગંળ�દવો આરતી કરતા ં�રુવર જય જય બોલે  

ક� મોરલો હા હા, ક� મોરલો હા હા, ક� મોરલો  

ટ�કુા કરતો �ય, મોરલો ટ�કુા કરતો �ય 

 

આ આ આ આ આ . . . ઓ ઓ ઓ ઓ ઓ . . . 

ભેર� � ૂગંળ તાલ બ�વત, વ�ળયા �જન કર ધાર�   (૨) 

જનનીઘર માતાને સ�પી. . ., ઓ ઓ ઓ ઓ ઓ . . . 

જનનીઘર માતાને સ�પી, એણીપર� વચન ઉચ્ચાર� 

ક� મોરલો હા હા, ક� મોરલો હા હા, ક� મોરલો  

ટ�કુા કરતો �ય, મોરલો ટ�કુા કરતો �ય  



આ આ આ આ આ . . . ઓ ઓ ઓ ઓ ઓ . . . 

�તુ્ર તમારો, સ્વામી હમારો, અમ સેવક આધાર (૨) 

પચં ધાવી રંભા�દક થાપી. . ., ઓ ઓ ઓ ઓ ઓ . . . 

પચં ધાવી રંભા�દક થાપી, પ્ર� ુખેલાવણ હાર 

ક� મોરલો હા હા, ક� મોરલો હા હા, ક� મોરલો  

ટ�કુા કરતો �ય, મોરલો ટ�કુા કરતો �ય  

 

આ આ આ આ આ . . . ઓ ઓ ઓ ઓ ઓ . . . 

બત્રીસ કોડ� કનક મ�ણ માણેક, વ�ની ��ૃષ્ટ કરાવે (૨) 

�રૂણ હષર્ કર�વા કારણ. . ., ઓ ઓ ઓ ઓ ઓ . . . 

�રૂણ હષર્ કર�વા કારણ, દ્વીપ નદં�સર �વે 

ક� મોરલો હા હા, ક� મોરલો હા હા, ક� મોરલો  

ટ�કુા કરતો �ય, મોરલો ટ�કુા કરતો �ય  

ટ�કુા કરતો �ય, મોરલો ટ�કુા કરતો �ય  



(રાગ: ચાદંસી મેહ�બૂા હો મેર� કબ) 

કર�ય અઠ્ઠાઈ ઉત્સવ દ�વા, િનજ િનજ કલ્પ સધાવે  

દ�ક્ષા ક�વલને અ�ભલાષે, િનત િનત �જન �ણુ ગાવે  

 

તપગચ્છ-ઈસર િસ�હ�રુ�સર, ક�રા િશષ્ય વડ�રા  

સત્યિવજય પન્યાસતણે પદ, ક�રુિવજય ગભંીરા 

ખીમાિવજય તસ �જુસિવજયના, શ્રી �ભુિવજય સવાયા  

પ�ંડત વીરિવજય િશષ્યે, �જન જન્મ મહોત્સવ ગાયા  

 

(�ુહાની સ્ટાઈલમા ંગાઈ શકાય - �ુસ્સો વધારવા) 

હ� . . . ઉત્�ૃષ્ટા એકસો ને િસ�ેર, સપં્રિત િવચર� વીશ 

અતીત અનાગત કાલે અનતંા, તીથ�કર જગદ�શ 

સાધારણ એ કળશ � ગાવે (૨), શ્રી �ભુવીર સવાઈ  

મગંળલીલા �ખુભર પાવે, ઘર ઘર હષર્ વધાઈ  

ર� વ્હાલા ઘર ઘર હષર્ વધાઈ, ર� વ્હાલા ઘર ઘર હષર્ વધાઈ 


