
 

 

ચાલો જઇએ, પાઠશાળા 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ચાલો જઇએ, ચાલો જઇએ,  
અભંગ�ાર પાઠશાળા 

 

હૈયામાં બહુમાન ભરીને, 
�ાન તણાં િવનયને ધરીને, 

#વનને મંગળમય બનાવવા, 
ચાલો જઇએ, અભંગ�ાર પાઠશાળા 

 

$ભુ વચનોના પાવન જળમાં 
ગુ% ચરણોના િનમ&ળ પથમાં 

આતમને ઉ*ગર કરીએ 
ચાલો જઇએ, અભંગ�ાર પાઠશાળા 

 
  



 

 
 
 
 
 

સહજ મ�યું તે 
 
 

સહજ મ-યંુ તે લીધું, મ. તો સહજ મ-યંુ તે લીધું, 
ખળખળતા ઝરણાનંુ પાણી અમરત માની પીધું ! 

 

આવળ‐બાવળનાં ફૂલોમાં 5૫ ગુલાબી દીઠાં, 
વનવગડામાં ભમતાં લાગે ચણીબોર પણ મીઠાં ! 

 

9ણ 9ણ #વન ડંખે એવંુ કરમ ન એ:ે કીધું, 
સહજ મ-યંુ તે લીધું, મ. તો સહજ મ-યંુ તે લીધું. 

 

ચપટી મ-યંુ તે ગજવે ઘા>યંુ, મણ ની લાલચ છોડી, 
આતમને અજવાળે મ. તો ધરમ ધ*યંુ ખોડી ! 

 

આડો‐અવળો મારગ મેલી *વંુ છે ઘર સીધુ,ં 
સહજ મ-યંુ તે લીધું, મ. તો સહજ મ-યંુ તે લીધું ! 

 

- �ી લાલ� કાનપિરયા, ‘કુમારʼ માિસક 
 
 
 
 
  



 

 
 

(૧) �ી ઋષભદેવ િજન )તવન 
 

(મહાિવદેહ 9ેA સોહામણું ‐ એ દેશી) 
 
 

જગ#વન જગવાલહો, મ5દેવીનો નંદ; લાલ ર,ે 
મુખ દીઠે સુખ ઉપજ,ે દિરશણ અિતહી આણંદ; લાલ ર.ે 

જગ#વન જગવાલહો. ૧ 
 

આંખડી અંબુજ પાંખડી, અEમી શિશસમ ભાલ; લાલ ર,ે 
વદન તે શારદ ચંદલો, વાણી અિતિહ રસાળ; લાલ ર.ે 

જગ#વન જગવાલહો. ૨ 
 

લ9ણ અંગે િવરાજતાં, અડિહય સહસ ઉદાર; લાલ ર,ે 
રખેા કર ચરણાિદ કે, અGયંતર નિહ પાર; લાલ ર.ે 

જગ#વન જગવાલહો. ૩ 
 

ઇંI ચંI રિવ િગિર તણા, ગુણ લેઈ ઘડીયંુ અંગ; લાલ ર,ે 
ભાKય િકહાં થકી આવીયંુ, અચિરજ એહ ઉLંગ; લાલ ર.ે 

જગ#વન જગવાલહો. ૪ 
 

ગુણ સઘળા અંગીકયા&, દૂર કયા& સિવ દોષ; લાલ ર,ે 
વાચક જશિવજયે થુOPો, દેજો સુખનો પોષ; લાલ ર.ે  

જગ#વન જગવાલહો. ૫ 
 

- મહોપા*યાય �ી યશોિવજય� મહારાજ 
 
  



 

 
 

(૧) �ી ઋષભદેવ િજન )તવનનો  અથ- 
 
 

જગતના #વન5પ, જગતને વહાલા એવા Qી ઋષભદેવ 
$ભુ મ5દેવી માતાના સુપુA છે. તેમનું મુખ જોવાથી સુખ 
ઊપજ ે છે અને દશ&ન કરવાથી અિતશય આનંદનો 
અનુભવ થાય છે. ૧ 
 

$ભુનાં નયન�ય કમળની પાંખડી સમાન છે, $ભુનું લલાટ 
અEમીના ચTI જવેું છે, $ભુનું વદન શરદ ઋતુના પૂણ& ચંI 
જવેું છે અને તેમની વાણી અUયંત રસ પેદા કરનારી છે. ૨ 
 

$ભુના પુOPદેહે એક હ*ર ને આઠ ઉLમ લ9ણો શોભે 
છે. હાથ‐પગનાં તિળયાં પર અનેક $કારની શુભ રખેાઓ 
હોય છે. આ બધાં તો બાW લ9ણો છે, Xાર ેઆંતિરક 
લ9ણો યાને આિYક ગુણોનો તો કોઈ પાર જ નથી. ૩ 
 

માની લઈએ કે ઈTI, ચTI, સૂય& અને મે5 િગિરના ગુણો 
લઈને $ભુનો પુOPદેહ ઘડવામાં આZયો હોય, પણ આવું 
ઉUકૃE ભાKય \ાંથી આZયંુ ? એ મોટંુ આ^ય& છે. ૪ 
 

એ $ભુએ સવ& ગુણોને _વાધીન કયા& છે, દોષ માA દૂર કયા& 
છે. વાચક Qી યશોિવજય# મહારાજ ેએ $ભુને _તZયા છે 
અને $ાથ&ના કરતાં કહે છે કે હે $ભુ ! અમારા આિYક 
સુખની પુિE કરો. ૫ 
 


