
 

 

 

 

 

 

 

તાર ેઆંગણ આવીને મેં 
 

 

જાતયાં પૂજ્યાં ડ ાંગર–કોતર વળતયાં ઝયાંખર-ઝયડ જી 

તયર ેઆાંગણ આવીને મેં મયણ્યો મનનો ઉઘયડ જી 

 

શતતાંતી જાંતર આ જીવતર મેળ મળે નય સ્હેજ ે

ત ાં ચી ાંધયડે કળ કોઈ તો તરીએ એનય તેજ ે

લ ખ્ખય સ ક્કય જીવને બીજ ાં  કોણ લડયવે લયડ જી 

તયર ેઆાંગણ આવીને મેં મયણ્યો મનનો ઉઘયડ જી 

 

વવનય કયરણે મયરય પર હ ાં  રીસ કરાં  ન ેલડ ાં  

કોઈ નય જાણે એવય ખૂણે જઇ જઇને હ ાં  રડ ાં  

મયરયમયાં આ શ ાં ઊગ્ ાં જ ેભીતર પયડે ધયડ જી 

તયર ેઆાંગણ આવીને મેં મયણ્યો મનનો ઉઘયડ જી 

 

 

- શ્રી સંજુ વાળા 

 

 

  



 

 

નવકાર મહામંત્ર મહહમા અષ્ટક (૧) 

 

 

જનેો મહયન મવહમય સઘળે ગવય્, 

પ ણ્યોદ્ે જન ભજ ેસહ  કષ્ટ જા્, 

શ્રી કલ્પવૃક્ષ મનવયાંવિત પ ણ્ય કયમ, 

માંત્રયવધરયજ ! પરમેવિ પદે પ્રણયમ. ૧ 

 

શ્રી શ્વેતવણણ અવરહાંત સ -રક્ત વસદ્ધ, 

આચય્ણ પીત શ ભ વયચક નીલ બદ્ધ, 

શ્્યમયાંગ વદવ્્ મ વનજી અવત પ ણ્ય નયમ, 

માંત્રયવધરયજ ! પરમેવિ પદે પ્રણયમ. ૨ 

 

સમ્્ક્ત્વ ભયવમ્ દશણન જ્ઞયન આપે, 

ચયવરત્ર જ્ઞયન બળથી ભવ દ ુઃખ કયપે, 

ચયવરત્રથી તપ મળે શ ભ મ વક્ત ધયમ, 

માંત્રયવધરયજ ! પરમેવિ પદે પ્રણયમ. ૩ 

 

ચકે્કશ્વરી વવમલદેવ કર ેસહય્, 

પ ણ્ય કૃપયમ્ સ દૃવષ્ટ કદી પમય્, 

સવોચ્ચ પાંચ પરમેવિ તણ ાં જ કયમ, 

માંત્રયવધરયજ! પરમેવિ પદે પ્રણયમ. ૪ 

 

  



 

 

 

નવકાર મહામંત્ર મહહમા અષ્ટક (૨) 

 

 

સાંગ્રયમ-સયગર જલે વવવપને મૂઝય્, 

આપવિ વસાંહ-અવહ-વ્્યઘ્ર તણી જણય્, 

ત્્યાં વદવ્્ માંત્ર નવકયર અખૂટ કયમ, 

માંત્રયવધરયજ ! પરમેવિ પદે પ્રણયમ. ૫ 

 

દયવરદ્ર્-રોગ-જનનયાં સહ  કષ્ટ ટયળે, 

સાંપવિ-પ ત્ર-વવનતય સ ખ મયગણ વયળે, 

એવો મહયન નવકયર સ હર્ણ ધયમ, 

માંત્રયવધરયજ ! પરમેવિ પદે પ્રણયમ. ૬ 

 

શ્રીપયળ, રયણી મ્ણય ધરણેન્દ્દ્ર આવદ, 

પવલ્લપવત અમર, કાંબલ-શાંબલયવદ, 

પયમ્્ય બધય રટણથી શ વચ વસવધધકયમ, 

માંત્રયવધરયજ ! પરમેવિ પદે પ્રણયમ. ૭ 

 

એવો મહયન શ વચમાંત્ર મન ષ્્ પયમે, 

સાંસયરનય વત્રવવધ તયપ બધય વવરયમ,ે 

દેવેન્દ્દ્ર વકાંકર રટે મ ખ અષ્ટ ્યમ, 

માંત્રયવધરયજ ! પરમેવિ પદે પ્રણયમ. ૮ 

 

  



 

 

 

 

(૫) શ્રી સુમહતનાથ હજન સ્તવન 
 

(ઝયાંઝરી્ય મ વનવર ધન્દ્્ ધન્દ્્ ત મ અવતયર - એ દેશી) 

 

સ મવતનયથ ગ ણશ્્ ાં મીવલજી, વયધે મ જ મન પ્રીવત; 

તેલવબાંદ  વજમ વવસ્તરજેી, જળમયાંવહ ભલી રીવત. 

સોભયગી વજનશ ાં, લયગ્ો અવવહડ રાંગ. ૧ 

 

સજ્જનશ ાં જ ેપ્રીતડીજી, િયની તે ન રખય્; 

પવરમલ કસ્તૂરી તણોજી, મહી મયાંવહ મહકય્. 

સોભયગી વજનશ ાં, લયગ્ો અવવહડ રાંગ. ૨ 

 

અાંગ લી્ેં નવવ મેરૂ ઢાંકય્ે, િયબડી ે્ં રવવ તજે; 

અાંજવલમયાં વજમ ગાંગ ન મયએ, મ જ મન વતમ પ્રભ  હેજ. 

સોભયગી વજનશ ાં, લયગ્ો અવવહડ રાંગ. ૩ 

 

હ ઓ વિપે નવહ અધર અરૂણ વજમ, ખયતયાં પયન સ રાંગ; 

પીવત ભરભર પ્રભ ગ ણ પ્્યલય, વતમ મ જ પ્રમે અભાંગ. 

સોભયગી વજનશ ાં, લયગ્ો અવવહડ રાંગ. ૪ 

 

ઢયાંકી ઈક્ષ  પરયળશ ાંજી, ન રહે લહી વવસ્તયર; 

વયચક જશ કહે પ્રભ  તણોજી, વતમ મ જ પ્રમે પ્રકયર. 

સોભયગી વજનશ ાં, લયગ્ો અવવહડ રાંગ. પ 

 

  



 

 

 

(૫) શ્રી સુમહતનાથ હજન સ્તવનનો અથથ 
 

 

જળમયાં વવસ્તરતય તેલવબાંદ ની જમે, શ્રી સ મવતનયથ પ્રભ નય 

ગ ણોમયાં લીન થ્ેલય મયરય મનમયાં એ પ્રભ  પ્રત્્ેની પ્રીવત 

ઉિરોિર વધતી જા્ િે. કહો કે મને મયરી અવસ્મતયનય 

અણ એ અણ મયાં પરમ સૌભયગ્વાંતય એ શ્રી વજનેશ્વર દેવનય 

પ્રેમનો અવવહડ રાંગ લયગ્ો િે. ૧ 

 

કસ્ત રીની સ ગાંધ વયતયવરણમયાં સવણત્ર ફેલયઈ જા્ િે, તેમ 

સજ્જન સયથેની પ્રીત પણ િયની રયખી શકયતી નથી. ૨ 

 

જમે આાંગળી વડે મેરૂ પવણત ઢયાંકી શકયતો નથી, િયબડી 

આડી ધરવયથી સૂ ણ્નય તેજને ઢયાંકી શકયત ાં નથી, ખોબયમયાં 

ગાંગયન ાં જળ સમયઈ શકત ાં નથી, તેમ મયરય મનમયાં પણ પ્રભ  

પ્રત્્નેો સ્નેહ સમયઈ શકતો નથી. ૩ 

 

સ રાંગી (કયથો-ચૂનો ચોપડેલ) નયગરવેલન ાં પયન ખયતયાં જમે 

હોઠની લયલયશ િયની રહી શકતી નથી, તેવી જ મયરય પ્રેમની 

વસ્થવત િે. પ્રભ નય ગ ણરૂપ રસનય પ્્યલય ભરી-ભરીને 

પીવયથી મયરો પ્રભ પ્રેમ - અભાંગ - ન ખૂટે એવો થ્ો િે. ૪ 

 

વવસ્તયરને પયમેલી શેરડી જમે પોતયનય ઉપર ઉગેલયાં પયાંદડયને 

લીધે ગ પ્ત રહેતી નથી, તેમ પ્રભ  ઉપરનય મયરય પ્રેમનો પ્રકયર 

પણ એવો િે, એમ શ્રી ્શોવવજ્જી મહયરયજ કહે િે. ૫ 

 

 


