
 

 

ચાલો જઇએ, પાઠશાળા 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ચાલો જઇએ, ચાલો જઇએ,  

અભંગદ્વાર પાઠશાળા 

 

હૈયામાં બહુમાન ભરીને, 

જ્ઞાન તણાં વિનયને ધરીને, 

જીિનને મંગળમય બનાિિા, 

ચાલો જઇએ, અભંગદ્વાર પાઠશાળા 

 

પ્રભુ િચનોના પાિન જળમા ં

ગુરુ ચરણોના વનમમળ પથમાં 

આતમને ઉજાગર કરીએ 

ચાલો જઇએ, અભંગદ્વાર પાઠશાળા 
 

  



 

 

 

 

 

 

સહજ મળ્યું તે 
 

 

સહજ મળયું તે લીધું, મેં તો સહજ મળયું તે લીધું, 

ખળખળતા ઝરણાનું પાણી અમરત માની પીધું ! 

 

આિળ-બાિળનાં ફૂલોમાં રૂ૫ ગુલાબી દીઠાં, 

િનિગડામાં ભમતાં લાગે ચણીબોર પણ મીઠાં ! 

 

ક્ષણ ક્ષણ જીિન ડંખે એિું કરમ ન એકે્ક કીધું, 

સહજ મળયું તે લીધું, મેં તો સહજ મળયું તે લીધું. 

 

ચપટી મળયું તે ગજિે ઘાલયું, મણ ની લાલચ છોડી, 

આતમને અજિાળે મેં તો ધરમ ધજાયું ખોડી ! 

 

આડો-અિળો મારગ મેલી જાિું છે ઘર સીધું, 

સહજ મળયું તે લીધું, મેં તો સહજ મળયું તે લીધું ! 

 

- શ્રી લાલજી કાનપરિ્ા, ‘કયમાિ’ મારસક 

 

 

 

 

  



 

 

(૧) શ્રી ઋષભદેવ રજન સ્તવન 
 

(મહાવિદેહ કે્ષત્ર સોહામણું - એ દેશી) 

 

 

જગજીિન જગિાલહો, મરૂદેિીનો નંદ; લાલ ર,ે 

મુખ દીઠે સુખ ઉપજ,ે દવરશણ અવતહી આણંદ; લાલ ર.ે 

જગજીિન જગિાલહો. ૧ 

 

આંખડી અંબજુ પાંખડી, અષ્ટમી શવશસમ ભાલ; લાલ ર,ે 

િદન તે શારદ ચંદલો, િાણી અવતવહ રસાળ; લાલ ર.ે 

જગજીિન જગિાલહો. ૨ 

 

લક્ષણ અંગે વિરાજતાં, અડવહય સહસ ઉદાર; લાલ ર,ે 

રખેા કર ચરણાવદ કે, અભ્યંતર નવહ પાર; લાલ ર.ે 

જગજીિન જગિાલહો. ૩ 

 

ઇંદ્ર ચંદ્ર રવિ વગવર તણા, ગુણ લેઈ ઘડીયું અંગ; લાલ ર,ે 

ભાગ્ય વકહાં થકી આિીયું, અચવરજ એહ ઉતં્તગ; લાલ ર.ે 

જગજીિન જગિાલહો. ૪ 

 

ગુણ સઘળા અંગીકયામ, દૂર કયામ સવિ દોષ; લાલ ર,ે 

િાચક જશવિજયે થુણ્યો, દેજો સુખનો પોષ; લાલ ર.ે  

જગજીિન જગિાલહો. ૫ 

 

- મહોપાધ્્ા્ શ્રી ્શોરવજ્જી મહાિાજ 

 

  



 

 

(૧) શ્રી ઋષભદેવ રજન સ્તવનનો  અર્થ 
 

 

જગતના જીિનરૂપ, જગતને િહાલા એિા શ્રી ઋષભદેિ 

પ્રભુ મરૂદેિી માતાના સુપુત્ર છે. તેમનું મુખ જોિાથી સુખ 

ઊપજ ે છે અને દશમન કરિાથી અવતશય આનંદનો 

અનુભિ થાય છે. ૧ 

 

પ્રભુનાં નયનદ્વય કમળની પાંખડી સમાન છે, પ્રભુનું લલાટ 

અષ્ટમીના ચન્દ્દ્ર જિેું છે, પ્રભુનું િદન શરદ ઋતુના પૂણમ ચંદ્ર 

જિેું છે અને તેમની િાણી અત્યંત રસ પેદા કરનારી છે. ૨ 

 

પ્રભુના પુણ્યદેહે એક હજાર ને આઠ ઉત્તમ લક્ષણો શોભે 

છે. હાથ-પગનાં તવળયાં પર અનેક પ્રકારની શુભ રખેાઓ 

હોય છે. આ બધાં તો બાહ્ય લક્ષણો છે, જ્યાર ેઆંતવરક 

લક્ષણો યાને આવિક ગુણોનો તો કોઈ પાર જ નથી. ૩ 

 

માની લઈએ કે ઈન્દ્દ્ર, ચન્દ્દ્ર, સૂયમ અને મેરૂ વગવરના ગુણો 

લઈને પ્રભુનો પુણ્યદેહ ઘડિામાં આવ્યો હોય, પણ આિું 

ઉત્કૃષ્ટ ભાગ્ય ક્ાંથી આવ્યું ? એ મોટંુ આશ્ચયમ છે. ૪ 

 

એ પ્રભુએ સિમ ગુણોને સ્િાધીન કયામ છે, દોષ માત્ર દૂર કયામ 

છે. િાચક શ્રી યશોવિજયજી મહારાજ ેએ પ્રભુને સ્તવ્યા છે 

અને પ્રાથમના કરતાં કહે છે કે હે પ્રભુ ! અમારા આવિક 

સુખની પુવષ્ટ કરો. ૫ 

 


