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mahAvIra chAlIsA

મહાવીર ચાલીસા

દાેહા
સદ્ધ સમૂહ નમા સદા, અ સમુ ં અરહ ત ।
િનર આકુલ િનવાચ્છ હાે, ગઅે લાેક કે અંત ॥
મંગલમય મંગલ કરન, વધર્માન મહાવીર ।
તુમ ચતત ચતા મટે, હરાે સકલ ભવ પીર ॥
ચાપૈાઈ
જય મહાવીર દયા કે સાગર, જય શ્રી સન્મ ત જ્ઞાન ઉ ગર ।
શાંત છિવ મૂરત અ ત યાર , વષે િદગ બર કે તુમ ધાર ।
કાેિટ ભાનુ સે અ ત છ બ છાજે, દેખત ત મર પાપ સબ ભાજે ।
મહાબલી અિર કમર્ િવદારે, ેધા માેહ સભુટ સે મારે ।
કામ ક્રાેધ ત જ છાેડ◌़◌ી માયા, ક્ષણ મ માન કષાય ભગાયા ।
રાગી નહી ં નહી ં તૂ દ્વષેી, વીતરાગ તૂ િહત ઉપદેશી ।
પ્રભુ તુમ નામ જગત મ સાંચા, સમુરત ભાગત ભૂત િપશાચા ।
રાક્ષસ યક્ષ ડાિકની ભાગે, તુમ ચતત ભય કાેઈ ન લાગે ।
મહા શલૂ કાે ે તન ધારે, હાવેે રાેગ અસા ય િનવારે ।
વ્યાલ કરાલ હાેય ફણધાર , િવષ કાે ઉગલ ક્રાેધ કર ભાર ।
મહાકાલ સમ કરૈ ડસ તા, િનિવષ કરાે આપ ભગવ તા ।
મહામત્ત ગજ મદ કાે ઝારૈ, ભગૈ તુરત જબ તુઝે પુકારૈ ।
ફાર ડાઢ◌़ સહાિદક આવૈ, તાકાે હે પ્રભુ તુહી ભગાવૈ ।
હાેકર પ્રબલ અ ગ્ ે રૈ, તુમ પ્રતાપ શીતલતા ધારૈ ।
શસ્ત્ર ધાર અિર યુદ્ધ લડ◌़ તા, તુમ પ્રસાદ હાે િવજય તુર તા ।
પવન પ્રચ ડ ચલૈ ઝકઝાેરા, પ્રભુ તુમ હરાૈ હાેય ભય ચાેરા ।
ઝાર ખ ડ ગિર અટવી માંહી,ં તુમ બનશરણ તહાં કાેઉ નાંહી ં ।
વજ્રપાત કિર ઘન ગર વૈ, મૂસલધાર હાેય તડ◌़કાવૈ ।
હાેય અપતુ્ર દિરદ્ર સતંાના, સુ મરત હાેત કુબેર સમાના ।
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બંદ ગ્ હ મ બઁધી જં રા, કઠ સઈુ અિન મ સકલ શર રા ।
રાજદ ડ કિર શલૂ ધરાવૈ, તાિહ સહાસન તુહી બઠાવૈ ।
યાયાધીશ રાજદરબાર , િવજય કરે હાેય કૃપા તુ હાર ।
જહર હલાહલ દુષ્ટ િપય તા, અ ત સમ પ્રભુ કરાે તુર તા ।
ચઢ◌़◌ે જહર, વાિદ ડસ તા, િનિવષ ક્ષણ મઆપ કર તા ।
અેક સહસ વસુ તુમરે નામા, જન્મ લયાે કુ ડલપુર ધામા ।
સદ્ધારથ પ સતુ કહલાઅે, િત્રશલા માત ઉદર પ્રગટાઅે ।
તુમ જનમત ભયાે લાેક અશાેકા, અનહદ શ દભયાે તહઁુલાેકા ।
ઇ દ્ર ને નતે્ર સહસ્ર કિર દેખા, ગર સમુેર િકયાે અ ભષખેા ।
કામાિદક ણા સસંાર , તજ તુમ ભઅે બાલ બ્રહ્મચાર ।
અ થર ન જગ અિનત બસાર , બાલપને પ્રભુ દ ક્ષા ધાર ।
શાંત ભાવ ધર કમર્ િવનાશ,ે તુરતિહ કેવલ જ્ઞાન પ્રકાશે ।
જડ◌़-ચેતન ત્રય જગ કે સારે, હ ત રેખવત્ સમ તૂ િનહારે ।
લાેક-અલાેક દ્રવ્ય ષટ ના, દ્વાદશાંગ કા રહસ્ય બખાના ।
પશુ યજ્ઞા કા મટા કલેશા, દયા ધમર્ દેકર ઉપદેશા ।
અનેકાંત અપિરગ્રહ દ્વારા, સવર્પ્રા ણ સમભાવ પ્રચારા ।
પંચમ કાલ િવષૈ જનરાઈ, ચાંદનપુર પ્રભુતા પ્રગટાઈ ।
ક્ષણ મ તાપેિન બાિઢ-હટાઈ, ભક્ તન કે તુમ સદા સહાઈ ।
મૂરખ નર નિહ અક્ષર જ્ઞાતા, સમુરત પંિડત હાેય િવખ્યાતા ।
સાેરઠા
કરે પાઠ ચાલીસ િદન િનત ચાલીસિહ બાર ।
ખવેૈ ધપૂ સગુ ધ પઢ◌़, શ્રી મહાવીર અગાર ॥
જનમ દિરદ્ર હાેય અ જસકે નિહ સ તાન ।
નામ વંશ જગ મ ચલે હાેય કુબેર સમાન ॥
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