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રા��ગીત રા��ગીત રા��ગીત રા��ગીત 'જન ગણ મનજન ગણ મનજન ગણ મનજન ગણ મન' 

 

જનગણજનગણજનગણજનગણ----મનમનમનમન----અિધનાયક જય હ�અિધનાયક જય હ�અિધનાયક જય હ�અિધનાયક જય હ� 

ભારત ભા યિવધાતાભારત ભા યિવધાતાભારત ભા યિવધાતાભારત ભા યિવધાતા 

પ#ંબ િસ%ધ &જુરાત મરાઠાપ#ંબ િસ%ધ &જુરાત મરાઠાપ#ંબ િસ%ધ &જુરાત મરાઠાપ#ંબ િસ%ધ &જુરાત મરાઠા 

(િવડ ઉ+કલ બગં(િવડ ઉ+કલ બગં(િવડ ઉ+કલ બગં(િવડ ઉ+કલ બગં 

િવ%,ય -હમાચલ ય.નુા ગગંાિવ%,ય -હમાચલ ય.નુા ગગંાિવ%,ય -હમાચલ ય.નુા ગગંાિવ%,ય -હમાચલ ય.નુા ગગંા 

ઉ/છલ જલિધતરંગઉ/છલ જલિધતરંગઉ/છલ જલિધતરંગઉ/છલ જલિધતરંગ 

તવ 1ભુ નામે #ગેતવ 1ભુ નામે #ગેતવ 1ભુ નામે #ગેતવ 1ભુ નામે #ગે 

તવ 1ભુ આિશષ માગેતવ 1ભુ આિશષ માગેતવ 1ભુ આિશષ માગેતવ 1ભુ આિશષ માગે 

ગાહ� તવ જય ગાથાગાહ� તવ જય ગાથાગાહ� તવ જય ગાથાગાહ� તવ જય ગાથા 

જનગણજનગણજનગણજનગણ----મગંલમગંલમગંલમગંલ----દાયક જય હ�દાયક જય હ�દાયક જય હ�દાયક જય હ� 

ભારત ભા યિવધાતાભારત ભા યિવધાતાભારત ભા યિવધાતાભારત ભા યિવધાતા 

જય હ�જય હ�જય હ�જય હ�, જય હ�જય હ�જય હ�જય હ�, જય હ�જય હ�જય હ�જય હ�, જય જય જય જય હ� જય જય જય જય હ� જય જય જય જય હ� જય જય જય જય હ� || ૧ ૧ ૧ ૧ || 

 

અહરહ તવ આ9હાન :ચા-રતઅહરહ તવ આ9હાન :ચા-રતઅહરહ તવ આ9હાન :ચા-રતઅહરહ તવ આ9હાન :ચા-રત 

;નુી તવ ઉદાર વાણી;નુી તવ ઉદાર વાણી;નુી તવ ઉદાર વાણી;નુી તવ ઉદાર વાણી 

-હ%<ુ-હ%<ુ-હ%<ુ-હ%<ુ, બૌ=બૌ=બૌ=બૌ=, શીખશીખશીખશીખ, ?ન?ન?ન?ન, પારિસકપારિસકપારિસકપારિસક 

.સુલમાન.સુલમાન.સુલમાન.સુલમાન, @ી@ી@ી@ીAતાનીAતાનીAતાનીAતાની 

Bરૂબ પિDમ આસેBરૂબ પિDમ આસેBરૂબ પિDમ આસેBરૂબ પિDમ આસે, 

તવ િસહાસન પાસેતવ િસહાસન પાસેતવ િસહાસન પાસેતવ િસહાસન પાસે 

:ેમહાર હય ગાથા:ેમહાર હય ગાથા:ેમહાર હય ગાથા:ેમહાર હય ગાથા 

જનગણજનગણજનગણજનગણ----ઐFિવધાયક જય હ�ઐFિવધાયક જય હ�ઐFિવધાયક જય હ�ઐFિવધાયક જય હ� 

ભારત ભા યિવધાતાભારત ભા યિવધાતાભારત ભા યિવધાતાભારત ભા યિવધાતા 

જય હ�જય હ�જય હ�જય હ�, જય હ�જય હ�જય હ�જય હ�, જય હ�જય હ�જય હ�જય હ�, જય જય જય જય હ� જય જય જય જય હ� જય જય જય જય હ� જય જય જય જય હ� || ૨ ૨ ૨ ૨ || 

 

પતનઅHIદુયબJંરુ પથંાપતનઅHIદુયબJંરુ પથંાપતનઅHIદુયબJંરુ પથંાપતનઅHIદુયબJંરુ પથંા 

IગુIગુIગુIગુ----Iગુ ધાિવત યાKીIગુ ધાિવત યાKીIગુ ધાિવત યાKીIગુ ધાિવત યાKી 

Lમુ Mચર સારિથLમુ Mચર સારિથLમુ Mચર સારિથLમુ Mચર સારિથ, તવ રથચN�તવ રથચN�તવ રથચN�તવ રથચN� 

.ખુ-રત પથ -દન.ખુ-રત પથ -દન.ખુ-રત પથ -દન.ખુ-રત પથ -દન----રાKીરાKીરાKીરાKી 

દાOુણ િવPલવ માQદાOુણ િવPલવ માQદાOુણ િવPલવ માQદાOુણ િવPલવ માQ, 
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તવ શંતવ શંતવ શંતવ શખં,વની બાQખ,વની બાQખ,વની બાQખ,વની બાQ, 

સકંટસકંટસકંટસકંટ----<ુઃખKાતા<ુઃખKાતા<ુઃખKાતા<ુઃખKાતા 

જનગણજનગણજનગણજનગણ----પથપથપથપથ----પ-રચાયક જય હ�પ-રચાયક જય હ�પ-રચાયક જય હ�પ-રચાયક જય હ� 

ભારત ભા યિવધાતાભારત ભા યિવધાતાભારત ભા યિવધાતાભારત ભા યિવધાતા 

જય હ�જય હ�જય હ�જય હ�, જય હ�જય હ�જય હ�જય હ�, જય હ�જય હ�જય હ�જય હ�, જય જય જય જય હ� જય જય જય જય હ� જય જય જય જય હ� જય જય જય જય હ� || ૩ ૩ ૩ ૩ || 

 

ઘોરિતિમરઘોરિતિમરઘોરિતિમરઘોરિતિમર----ઘનિનMબડ િનશીયેઘનિનMબડ િનશીયેઘનિનMબડ િનશીયેઘનિનMબડ િનશીયે 

પી-ડત .િૂછWત દ�શેપી-ડત .િૂછWત દ�શેપી-ડત .િૂછWત દ�શેપી-ડત .િૂછWત દ�શે 

#&તૃ િછલ તવ અિવચલ મગંલ#&તૃ િછલ તવ અિવચલ મગંલ#&તૃ િછલ તવ અિવચલ મગંલ#&તૃ િછલ તવ અિવચલ મગંલ 

નત નયને અિનમેષેનત નયને અિનમેષેનત નયને અિનમેષેનત નયને અિનમેષે 

<ુઃAવPને આતકં�<ુઃAવPને આતકં�<ુઃAવPને આતકં�<ુઃAવPને આતકં�, 

રYા ક-રલે Zક�રYા ક-રલે Zક�રYા ક-રલે Zક�રYા ક-રલે Zક� 

Aનેહમયી Lમુ માતાAનેહમયી Lમુ માતાAનેહમયી Lમુ માતાAનેહમયી Lમુ માતા 

જનગણજનગણજનગણજનગણ----<ુઃ<ુઃ<ુઃ<ુઃખખખખ----Kાયક જય હ�Kાયક જય હ�Kાયક જય હ�Kાયક જય હ� 

ભારત ભા યિવધાતાભારત ભા યિવધાતાભારત ભા યિવધાતાભારત ભા યિવધાતા 

જય હ�જય હ�જય હ�જય હ�, જય હ�જય હ�જય હ�જય હ�, જય હ�જય હ�જય હ�જય હ�, જય જય જય જય હ� જય જય જય જય હ� જય જય જય જય હ� જય જય જય જય હ� || ૪ ૪ ૪ ૪ || 

 

રાK :ભાિતલ ઉ-દલ રિવ/છિવરાK :ભાિતલ ઉ-દલ રિવ/છિવરાK :ભાિતલ ઉ-દલ રિવ/છિવરાK :ભાિતલ ઉ-દલ રિવ/છિવ, 

Bવૂ\Bવૂ\Bવૂ\Bવૂ\----ઉદયગીર]ઉદયગીર]ઉદયગીર]ઉદયગીર]----ભાલેભાલેભાલેભાલે 

ગાહ� િવહગંમ Bુ̂ યગાહ� િવહગંમ Bુ̂ યગાહ� િવહગંમ Bુ̂ યગાહ� િવહગંમ Bુ̂ ય----સમીરણસમીરણસમીરણસમીરણ 

નવ_વનનવ_વનનવ_વનનવ_વન----રસ ઢાલેરસ ઢાલેરસ ઢાલેરસ ઢાલે 

તવ કOુણાOુણ રાગેતવ કOુણાOુણ રાગેતવ કOુણાOુણ રાગેતવ કOુણાOુણ રાગે, 

િન-(ત ભારત #ગેિન-(ત ભારત #ગેિન-(ત ભારત #ગેિન-(ત ભારત #ગે 

તવ ચરણે નત માથાતવ ચરણે નત માથાતવ ચરણે નત માથાતવ ચરણે નત માથા 

જનગણજનગણજનગણજનગણ----મનમનમનમન----અિધનાયક જય હ�અિધનાયક જય હ�અિધનાયક જય હ�અિધનાયક જય હ� 

ભારત ભા યિવધાતાભારત ભા યિવધાતાભારત ભા યિવધાતાભારત ભા યિવધાતા 

જય હ�જય હ�જય હ�જય હ�, જય હ�જય હ�જય હ�જય હ�, જય હ�જય હ�જય હ�જય હ�, જય જય જય જય હ� જય જય જય જય હ� જય જય જય જય હ� જય જય જય જય હ� || ૫ ૫ ૫ ૫ || 

~ કિવવર રવીb(નાથ ટાગોર કિવવર રવીb(નાથ ટાગોર કિવવર રવીb(નાથ ટાગોર કિવવર રવીb(નાથ ટાગોર ~ 
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વદં� માતરમ વદં� માતરમ વદં� માતરમ વદં� માતરમ  

વદં� માતરમવદં� માતરમવદં� માતરમવદં� માતરમ, વદં� માતરમવદં� માતરમવદં� માતરમવદં� માતરમ 

;જુલામ ;ફુલામ મલયજ શીતલામ;જુલામ ;ફુલામ મલયજ શીતલામ;જુલામ ;ફુલામ મલયજ શીતલામ;જુલામ ;ફુલામ મલયજ શીતલામ 

સAય dયામલમ માતરમસAય dયામલમ માતરમસAય dયામલમ માતરમસAય dયામલમ માતરમ, વદં� માતરમવદં� માતરમવદં� માતરમવદં� માતરમ 

1eુ જયો+સના1eુ જયો+સના1eુ જયો+સના1eુ જયો+સના.્.્.્. ્   Bલુ-કત યાિમનીBલુ-કત યાિમનીBલુ-કત યાિમનીBલુ-કત યાિમની. ્. ્. ્. ્ 

BુBુB ુBgુલ�ુ;િુમતhમુદલ શોMભનીમgલ�ુ;િુમતhમુદલ શોMભનીમgલ�ુ;િુમતhમુદલ શોMભનીમgલ�ુ;િુમતhમુદલ શોMભનીમ 

;હુાિસનીમ;હુાિસનીમ;હુાિસનીમ;હુાિસનીમ, ;મુJરુ ભાિષનીમ;મુJરુ ભાિષનીમ;મુJરુ ભાિષનીમ;મુJરુ ભાિષનીમ 

;ુ;ુ; ુ;ખુદામ વરદામ માતરમખદામ વરદામ માતરમખદામ વરદામ માતરમખદામ વરદામ માતરમ.. .. .. .. વદં� માતરમવદં� માતરમવદં� માતરમવદં� માતરમ........વદં� માતરમવદં� માતરમવદં� માતરમવદં� માતરમ 
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વદં�વદં�વદં�વદં� માતરમમાતરમમાતરમમાતરમ 

((((સAં�ૃતસAં�ૃતસAં�ૃતસAં�ૃત .ળૂ.ળૂ.ળૂ.ળૂ ગીતગીતગીતગીત) 

सुजलांसुजलांसुजलांसुजलां सुफलांसुफलांसुफलांसुफलां मलयजशीतलाम ्मलयजशीतलाम ्मलयजशीतलाम ्मलयजशीतलाम ्

सःयसःयसःयसःय ँयामलांँयामलांँयामलांँयामलां मातरंम ्मातरंम ्मातरंम ्मातरंम ्. 

शुॅशुॅशुॅशुॅ �यो�सनाम ्�यो�सनाम ्�यो�सनाम ्�यो�सनाम ्पुल�कतपुल�कतपुल�कतपुल�कत यािमनीम ्यािमनीम ्यािमनीम ्यािमनीम ्

फु�लफु�लफु�लफु�ल कुसुिमतकुसुिमतकुसुिमतकुसुिमत िमुदलशोिभ नीम ्िमुदलशोिभ नीम ्िमुदलशोिभ नीम ्िमुदलशोिभ नीम,् 

सुहािसनींसुहािसनींसुहािसनींसुहािसनीं सुमधरुसुमधरुसुमधरुसुमधरु भ ा षणीम ्भ ा षणीम ्भ ा षणीम ्भ ा षणीम ्. 

सुखदांसुखदांसुखदांसुखदां वरदांवरदांवरदांवरदां मातरम ्मातरम ्मातरम ्मातरम ्॥॥॥॥ 

को�टको�टको�टको�ट को�टको�टको�टको�ट क'ठक'ठक'ठक'ठ कलकलकलकलकलकलकलकल िननादिननादिननादिननाद करालेकरालेकरालेकराले 

�*स+�*स+�*स+�*स+ को�टको�टको�टको�ट भ ुजैी.तभ ुजैी.तभ ुजैी.तभ ुजैी.त खरकरवालेखरकरवालेखरकरवालेखरकरवाले 

केकेकेके बोलेबोलेबोलेबोले मामामामा तुमीतुमीतुमीतुमी अबलेअबलेअबलेअबले 

बहुबलबहुबलबहुबलबहुबल धा1रणीम ्धा1रणीम ्धा1रणीम ्धा1रणीम ्नमािमनमािमनमािमनमािम ता1रणीम ्ता1रणीम ्ता1रणीम ्ता1रणीम ्

1रपुदलवा1रणीम ्1रपुदलवा1रणीम ्1रपुदलवा1रणीम ्1रपुदलवा1रणीम ्मातरम ्मातरम ्मातरम ्मातरम ्॥॥॥॥ 

तुिमतुिमतुिमतुिम  व2ा व2ा व2ा व2ा तुिमतुिमतुिमतुिम धम.धम.धम.धम., तुिमतुिमतुिमतुिम ॑�द॑�द॑�द॑�द तुिमतुिमतुिमतुिम मम.मम.मम.मम. 

�वं�वं�वं�व ं�ह�ह�ह�ह ूाणाःूाणाःूाणाःूाणाः शर6रेशर6रेशर6रेशर6रे 

बाहुतेबाहुतेबाहुतेबाहुते तुिमतुिमतुिमतुिम मामामामा श 7श 7श 7श 7, 

8दये8दये8दये8दये तुिमतुिमतुिमतुिम मामामामा भ  7भ  7भ  7भ  7, 

तोमारैतोमारैतोमारैतोमारै ूितमाूितमाूितमाूितमा ग�डग�डग�डग�ड म;'दरेम;'दरेम;'दरेम;'दरे-म;'दरेम;'दरेम;'दरेम;'दरे ॥॥॥॥ 

�वं�वं�वं�व ं�ह�ह�ह�ह दगुा.दगुा.दगुा.दगुा. दशूहरणधा1रणीदशूहरणधा1रणीदशूहरणधा1रणीदशूहरणधा1रणी 

कमलाकमलाकमलाकमला कमलदलकमलदलकमलदलकमलदल  वहा1रणी वहा1रणी वहा1रणी वहा1रणी 

वाणीवाणीवाणीवाणी  व2ादाियनी व2ादाियनी व2ादाियनी व2ादाियनी, नमािमनमािमनमािमनमािम �वाम ्�वाम ्�वाम ्�वाम ्

नमािमनमािमनमािमनमािम कमलांकमलांकमलांकमलां अमलांअमलांअमलांअमलां अतुलाम ्अतुलाम ्अतुलाम ्अतुलाम ्

सुजलांसुजलांसुजलांसुजलां सुफलांसुफलांसुफलांसुफलां मातरम ्मातरम ्मातरम ्मातरम ्॥॥॥॥ 

ँयामलांँयामलांँयामलांँयामलां सरलांसरलांसरलांसरलां सु;ःमतांसु;ःमतांसु;ःमतांसु;ःमतां भ ू षताम ्भ ू षताम ्भ ू षताम ्भ ू षताम ्

धरणींधरणींधरणींधरणीं भ रणींभ रणींभ रणींभ रणीं मातरम ्मातरम ्मातरम ्मातरम ्॥॥॥॥ 

બ-ંકમચ(ં ચkોપા,યાય બ-ંકમચ(ં ચkોપા,યાય બ-ંકમચ(ં ચkોપા,યાય બ-ંકમચ(ં ચkોપા,યાય     
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અપના દ�શ િવદ�શ ક� આગે હાથ ન ફlલાઅપના દ�શ િવદ�શ ક� આગે હાથ ન ફlલાઅપના દ�શ િવદ�શ ક� આગે હાથ ન ફlલાઅપના દ�શ િવદ�શ ક� આગે હાથ ન ફlલાયે યે યે યે  

 

અપના દ�શ િવદ�શઅપના દ�શ િવદ�શઅપના દ�શ િવદ�શઅપના દ�શ િવદ�શક� આગે હાથ ન ફlલાયે ક� આગે હાથ ન ફlલાયે ક� આગે હાથ ન ફlલાયે ક� આગે હાથ ન ફlલાયે  

આજ જહા ંહl ર�ત કલ વહા ંખેત .Aુકરાયેઆજ જહા ંહl ર�ત કલ વહા ંખેત .Aુકરાયેઆજ જહા ંહl ર�ત કલ વહા ંખેત .Aુકરાયેઆજ જહા ંહl ર�ત કલ વહા ંખેત .Aુકરાયે.... 

ઐસા કરો -ક ગાવં ગાવંઐસા કરો -ક ગાવં ગાવંઐસા કરો -ક ગાવં ગાવંઐસા કરો -ક ગાવં ગાવંમm ગગંા લહરાયેમm ગગંા લહરાયેમm ગગંા લહરાયેમm ગગંા લહરાયે. . . .             અપના દ�શઅપના દ�શઅપના દ�શઅપના દ�શ............ 
 

મેહનતમેહનતમેહનતમેહનતકા હ] નામ હl વોકા હ] નામ હl વોકા હ] નામ હl વોકા હ] નામ હl વો,,,,    oજસકો -કAમત કહતે હloજસકો -કAમત કહતે હloજસકો -કAમત કહતે હloજસકો -કAમત કહતે હl,,,, 

દો હાથpદો હાથpદો હાથpદો હાથpકા ખેલ હl વોકા ખેલ હl વોકા ખેલ હl વોકા ખેલ હl વો, , , , oજસકો દૌલત કહતે હloજસકો દૌલત કહતે હloજસકો દૌલત કહતે હloજસકો દૌલત કહતે હl.... 

હમ વહા ંપસીના બહાયmગેહમ વહા ંપસીના બહાયmગેહમ વહા ંપસીના બહાયmગેહમ વહા ંપસીના બહાયmગે, , , , મોતી વહા ંઉગાયmમોતી વહા ંઉગાયmમોતી વહા ંઉગાયmમોતી વહા ંઉગાયmગેગેગેગે,,,, 

ન-દયા ંબાધેંન-દયા ંબાધેંન-દયા ંબાધેંન-દયા ંબાધેં, , , , નાહર િનકાલેનાહર િનકાલેનાહર િનકાલેનાહર િનકાલે, , , , qશુહાલી છાયેqશુહાલી છાયેqશુહાલી છાયેqશુહાલી છાયે. . . .             અપના દ�શઅપના દ�શઅપના દ�શઅપના દ�શ............ 
 

દ�શક] હર એક ચીજ હl અપનીદ�શક] હર એક ચીજ હl અપનીદ�શક] હર એક ચીજ હl અપનીદ�શક] હર એક ચીજ હl અપની, , , , કયp અપને હાથp તોડ� કયp અપને હાથp તોડ� કયp અપને હાથp તોડ� કયp અપને હાથp તોડ� ???? 

ઇસકો બચના ફt હl અપનાઇસકો બચના ફt હl અપનાઇસકો બચના ફt હl અપનાઇસકો બચના ફt હl અપના, , , , કયp સરકાર પર છોડ� કયp સરકાર પર છોડ� કયp સરકાર પર છોડ� કયp સરકાર પર છોડ� ???? 

અપના હl ભારત સારાઅપના હl ભારત સારાઅપના હl ભારત સારાઅપના હl ભારત સારા, , , , હમm :ાતં :ાતં હl Pયારા હમm :ાતં :ાતં હl Pયારા હમm :ાતં :ાતં હl Pયારા હમm :ાતં :ાતં હl Pયારા  

આપસક� હ] ઇન દંગોમm દ�શ ન જલ #યેઆપસક� હ] ઇન દંગોમm દ�શ ન જલ #યેઆપસક� હ] ઇન દંગોમm દ�શ ન જલ #યેઆપસક� હ] ઇન દંગોમm દ�શ ન જલ #યે. . . .             અપના દ�શઅપના દ�શઅપના દ�શઅપના દ�શ............ 
 

----    ઇbદ]વર ઇbદ]વર ઇbદ]વર ઇbદ]વર  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
h t t p s : / / o k a n h a . w o r d p r e s s . c o m  Page 7 

અપની આઝાદ]કો અપની આઝાદ]કો અપની આઝાદ]કો અપની આઝાદ]કો  

 

અપની આઝાદ]કો હમ હરMગજ િમટા સકતે નહvઅપની આઝાદ]કો હમ હરMગજ િમટા સકતે નહvઅપની આઝાદ]કો હમ હરMગજ િમટા સકતે નહvઅપની આઝાદ]કો હમ હરMગજ િમટા સકતે નહv, , , , ((((૨૨૨૨)))) 

સર કટા સકતે હl લે-કનસર કટા સકતે હl લે-કનસર કટા સકતે હl લે-કનસર કટા સકતે હl લે-કન, , , , સર xકા સકતે નહvસર xકા સકતે નહvસર xકા સકતે નહvસર xકા સકતે નહv... ... ... ...         અપની આઝાદ]અપની આઝાદ]અપની આઝાદ]અપની આઝાદ]............ 
 

હમને સ-દયpમm એ આઝાદ]ક] નેઅમત પાઈ હlહમને સ-દયpમm એ આઝાદ]ક] નેઅમત પાઈ હlહમને સ-દયpમm એ આઝાદ]ક] નેઅમત પાઈ હlહમને સ-દયpમm એ આઝાદ]ક] નેઅમત પાઈ હl,,,, 

સzકડો �ુરબાિનયા ંદ�કારસzકડો �ુરબાિનયા ંદ�કારસzકડો �ુરબાિનયા ંદ�કારસzકડો �ુરબાિનયા ંદ�કાર, , , , એ દૌલત પાઈ હlએ દૌલત પાઈ હlએ દૌલત પાઈ હlએ દૌલત પાઈ હl,,,, 

.Aુ�ુરાકર ખાઈ હl સીનpપે અપને ગોMલયાં.Aુ�ુરાકર ખાઈ હl સીનpપે અપને ગોMલયાં.Aુ�ુરાકર ખાઈ હl સીનpપે અપને ગોMલયાં.Aુ�ુરાકર ખાઈ હl સીનpપે અપને ગોMલયા,ં,,, 

-કતને વીરાનpસે &જુર� હl તો જ{ત પાઈ હl-કતને વીરાનpસે &જુર� હl તો જ{ત પાઈ હl-કતને વીરાનpસે &જુર� હl તો જ{ત પાઈ હl-કતને વીરાનpસે &જુર� હl તો જ{ત પાઈ હl,,,, 

ખાકમm હમ અપની ઈ|જતકો િમલા સકતે નહvખાકમm હમ અપની ઈ|જતકો િમલા સકતે નહvખાકમm હમ અપની ઈ|જતકો િમલા સકતે નહvખાકમm હમ અપની ઈ|જતકો િમલા સકતે નહv... ... ... ...         અપની આઝાદ]અપની આઝાદ]અપની આઝાદ]અપની આઝાદ]............ 
 

Fા ચલેગી }ુgમક] એહલે વફાક� સામનેFા ચલેગી }ુgમક] એહલે વફાક� સામનેFા ચલેગી }ુgમક] એહલે વફાક� સામનેFા ચલેગી }ુgમક] એહલે વફાક� સામને,,,, 

આ નહv સકતા કોઈ શોલા હવાક� સામનેઆ નહv સકતા કોઈ શોલા હવાક� સામનેઆ નહv સકતા કોઈ શોલા હવાક� સામનેઆ નહv સકતા કોઈ શોલા હવાક� સામને,,,, 

લાખ ફૌQ લે ક� આયે અ~નકા <ુdમન કોઈ લાખ ફૌQ લે ક� આયે અ~નકા <ુdમન કોઈ લાખ ફૌQ લે ક� આયે અ~નકા <ુdમન કોઈ લાખ ફૌQ લે ક� આયે અ~નકા <ુdમન કોઈ  

Oુક નહv સકતા હમાર] એકતાક� સામને Oુક નહv સકતા હમાર] એકતાક� સામને Oુક નહv સકતા હમાર] એકતાક� સામને Oુક નહv સકતા હમાર] એકતાક� સામને  

હમ વો પ�થર હlહમ વો પ�થર હlહમ વો પ�થર હlહમ વો પ�થર હl    oજસે <ુdમન -હલા સકતે નહvoજસે <ુdમન -હલા સકતે નહvoજસે <ુdમન -હલા સકતે નહvoજસે <ુdમન -હલા સકતે નહv... ... ... ...         અપની આઝાદ]અપની આઝાદ]અપની આઝાદ]અપની આઝાદ]............ 

 

----    શક]લ બદાIનુી શક]લ બદાIનુી શક]લ બદાIનુી શક]લ બદાIનુી  
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અબ કોઈ &લુશન ન ઉજડ� અબ કોઈ &લુશન ન ઉજડ� અબ કોઈ &લુશન ન ઉજડ� અબ કોઈ &લુશન ન ઉજડ�  
 

અબ કોઈ &લુશન ન ઉજડ�અબ કોઈ &લુશન ન ઉજડ�અબ કોઈ &લુશન ન ઉજડ�અબ કોઈ &લુશન ન ઉજડ�, , , , અબ વતન આઝાદ હlઅબ વતન આઝાદ હlઅબ વતન આઝાદ હlઅબ વતન આઝાદ હl,,,, 

�હ ગગંાક] -હમાલયકા બદન આઝાદ હl�હ ગગંાક] -હમાલયકા બદન આઝાદ હl�હ ગગંાક] -હમાલયકા બદન આઝાદ હl�હ ગગંાક] -હમાલયકા બદન આઝાદ હl, , , , .... .... .... ....         અબ કોઈ &લુશનઅબ કોઈ &લુશનઅબ કોઈ &લુશનઅબ કોઈ &લુશન............ 
 

ખેિતયા ંસોના ઉગાયેખેિતયા ંસોના ઉગાયેખેિતયા ંસોના ઉગાયેખેિતયા ંસોના ઉગાયે, , , , વા-દયા ંમોતી �ુટંાયેવા-દયા ંમોતી �ુટંાયેવા-દયા ંમોતી �ુટંાયેવા-દયા ંમોતી �ુટંાય ે

આજ ગૌતમક] આજ ગૌતમક] આજ ગૌતમક] આજ ગૌતમક] જમvજમvજમvજમv, , , , Lલુસીકા Lલુસીકા Lલુસીકા Lલુસીકા વન આઝાદ હlવન આઝાદ હlવન આઝાદ હlવન આઝાદ હl,,,,... ... ... ...     અબ કોઈ &લુશનઅબ કોઈ &લુશનઅબ કોઈ &લુશનઅબ કોઈ &લુશન............ 
 

મ-ંદરpમm શખં બાQમ-ંદરpમm શખં બાQમ-ંદરpમm શખં બાQમ-ંદરpમm શખં બાQ, , , , મ�Aજદોમm હો અ#ન મ�Aજદોમm હો અ#ન મ�Aજદોમm હો અ#ન મ�Aજદોમm હો અ#ન  

શીખકા ધમ\ ઔર દ]ને બરહમન આઝાદ હlશીખકા ધમ\ ઔર દ]ને બરહમન આઝાદ હlશીખકા ધમ\ ઔર દ]ને બરહમન આઝાદ હlશીખકા ધમ\ ઔર દ]ને બરહમન આઝાદ હl,,,,... ... ... ...     અબ કોઈ &લુશનઅબ કોઈ &લુશનઅબ કોઈ &લુશનઅબ કોઈ &લુશન............ 
 

� ૂટં કlસી ભી હો અબ ઇસ દ�શમm રહને ન પાયm � ૂટં કlસી ભી હો અબ ઇસ દ�શમm રહને ન પાયm � ૂટં કlસી ભી હો અબ ઇસ દ�શમm રહને ન પાયm � ૂટં કlસી ભી હો અબ ઇસ દ�શમm રહને ન પાયm  

આજ સબક� વાAતે ધરતીકા ધન આઝાદ હlઆજ સબક� વાAતે ધરતીકા ધન આઝાદ હlઆજ સબક� વાAતે ધરતીકા ધન આઝાદ હlઆજ સબક� વાAતે ધરતીકા ધન આઝાદ હl,,,,............        અબ કોઈ &લુશનઅબ કોઈ &લુશનઅબ કોઈ &લુશનઅબ કોઈ &લુશન............ 
 

----    સા-હર �િુધયાનવી સા-હર �િુધયાનવી સા-હર �િુધયાનવી સા-હર �િુધયાનવી  
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એ માMલક તેર� બદં� હમ એ માMલક તેર� બદં� હમ એ માMલક તેર� બદં� હમ એ માMલક તેર� બદં� હમ  
 

એ માMલક તેર� બદં� હમએ માMલક તેર� બદં� હમએ માMલક તેર� બદં� હમએ માMલક તેર� બદં� હમ, , , , ઐસે હો હમાર� કરમઐસે હો હમાર� કરમઐસે હો હમાર� કરમઐસે હો હમાર� કરમ,,,, 

નેક] પર ચલmનેક] પર ચલmનેક] પર ચલmનેક] પર ચલm, , , , ઔર બદ]સે ટલmઔર બદ]સે ટલmઔર બદ]સે ટલmઔર બદ]સે ટલm, , , , તા-ક હસંતે �ુએ નીકળે દમતા-ક હસંતે �ુએ નીકળે દમતા-ક હસંતે �ુએ નીકળે દમતા-ક હસંતે �ુએ નીકળે દમ,,,,... ... ... ...     એ માMલક તેર� બદં� હમએ માMલક તેર� બદં� હમએ માMલક તેર� બદં� હમએ માMલક તેર� બદં� હમ............ 
 

બડા કમજોર હl આદમીબડા કમજોર હl આદમીબડા કમજોર હl આદમીબડા કમજોર હl આદમી, , , , અભી લાખp હl ઇસમm કમીઅભી લાખp હl ઇસમm કમીઅભી લાખp હl ઇસમm કમીઅભી લાખp હl ઇસમm કમી,,,, 

પર L ૂજો ખડા હl દયા� બડાપર L ૂજો ખડા હl દયા� બડાપર L ૂજો ખડા હl દયા� બડાપર L ૂજો ખડા હl દયા� બડા, , , , તેર] -કરપાસે ધરતી થમીતેર] -કરપાસે ધરતી થમીતેર] -કરપાસે ધરતી થમીતેર] -કરપાસે ધરતી થમી,,,, 

-દયા Lનેુ હમm-દયા Lનેુ હમm-દયા Lનેુ હમm-દયા Lનેુ હમm    જબ જનમજબ જનમજબ જનમજબ જનમ, , , , L ૂહ] ઝેલેગા હમ સબક� ગમL ૂહ] ઝેલેગા હમ સબક� ગમL ૂહ] ઝેલેગા હમ સબક� ગમL ૂહ] ઝેલેગા હમ સબક� ગમ,,,, 

નેક] પર ચલmનેક] પર ચલmનેક] પર ચલmનેક] પર ચલm, , , , ઔર બદ]સે ટલmઔર બદ]સે ટલmઔર બદ]સે ટલmઔર બદ]સે ટલm, , , , તા-ક હસંતે �ુએ નીકળે દમતા-ક હસંતે �ુએ નીકળે દમતા-ક હસંતે �ુએ નીકળે દમતા-ક હસંતે �ુએ નીકળે દમ,,,,... ... ... ...     એ માMલક તેર� બદં� હમએ માMલક તેર� બદં� હમએ માMલક તેર� બદં� હમએ માMલક તેર� બદં� હમ............ 
 

યે Zધેરા ઘના છા રહાયે Zધેરા ઘના છા રહાયે Zધેરા ઘના છા રહાયે Zધેરા ઘના છા રહા, , , , તેરા ઇbસાન ઘબરા રહાતેરા ઇbસાન ઘબરા રહાતેરા ઇbસાન ઘબરા રહાતેરા ઇbસાન ઘબરા રહા,,,, 

સો રહા બેખબરસો રહા બેખબરસો રહા બેખબરસો રહા બેખબર, , , , �ુછ ન આતા નજર�ુછ ન આતા નજર�ુછ ન આતા નજર�ુછ ન આતા નજર,,,, 

;ખુકા ;રૂજ િછપા જ રહા;ખુકા ;રૂજ િછપા જ રહા;ખુકા ;રૂજ િછપા જ રહા;ખુકા ;રૂજ િછપા જ રહા,,,, 

હl તેર] રોશનીમm વો દમહl તેર] રોશનીમm વો દમહl તેર] રોશનીમm વો દમહl તેર] રોશનીમm વો દમ, , , , તો અમાવસકો કર દ� B ૂતો અમાવસકો કર દ� B ૂતો અમાવસકો કર દ� B ૂતો અમાવસકો કર દ� Bનૂમનમનમનમ,,,, 

નેક] પર ચલmનેક] પર ચલmનેક] પર ચલmનેક] પર ચલm, , , , ઔર બદ]સે ટલmઔર બદ]સે ટલmઔર બદ]સે ટલmઔર બદ]સે ટલm, , , , તા-ક હસંતે �ુએ નીકળે દમતા-ક હસંતે �ુએ નીકળે દમતા-ક હસંતે �ુએ નીકળે દમતા-ક હસંતે �ુએ નીકળે દમ,,,,... ... ... ...     એ માMલક તેર� બદં� હમએ માMલક તેર� બદં� હમએ માMલક તેર� બદં� હમએ માMલક તેર� બદં� હમ............ 
 

જબ }ુgમpકા હો સામના જબ }ુgમpકા હો સામના જબ }ુgમpકા હો સામના જબ }ુgમpકા હો સામના ((((૨૨૨૨) ) ) ) તબ L ૂહ] હમm થામનાતબ L ૂહ] હમm થામનાતબ L ૂહ] હમm થામનાતબ L ૂહ] હમm થામના,,,, 

વો �રુાઈ કર� હમ ભલાઈ ભર�વો �રુાઈ કર� હમ ભલાઈ ભર�વો �રુાઈ કર� હમ ભલાઈ ભર�વો �રુાઈ કર� હમ ભલાઈ ભર� , , , , નહv બદલેક] હો કામનાનહv બદલેક] હો કામનાનહv બદલેક] હો કામનાનહv બદલેક] હો કામના,,,, 

બઢ ઉઠ� Pયારકા હર કદમબઢ ઉઠ� Pયારકા હર કદમબઢ ઉઠ� Pયારકા હર કદમબઢ ઉઠ� Pયારકા હર કદમ, , , , ઔર િમટ� બૈરકા યે ભરમઔર િમટ� બૈરકા યે ભરમઔર િમટ� બૈરકા યે ભરમઔર િમટ� બૈરકા યે ભરમ,,,, 

નેક] પર ચલmનેક] પર ચલmનેક] પર ચલmનેક] પર ચલm, , , , ઔર બદ]સે ટલmઔર બદ]સે ટલmઔર બદ]સે ટલmઔર બદ]સે ટલm, , , , તા-ક હસંતે �ુએ નીકળે દમતા-ક હસંતે �ુએ નીકળે દમતા-ક હસંતે �ુએ નીકળે દમતા-ક હસંતે �ુએ નીકળે દમ,,,,... ... ... ...     એ માMલક તેર� બદં� હમએ માMલક તેર� બદં� હમએ માMલક તેર� બદં� હમએ માMલક તેર� બદં� હમ............ 
     

----    ભરત 9યાસ ભરત 9યાસ ભરત 9યાસ ભરત 9યાસ  
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એ મેર� Pયાર� વતન એ મેર� Pયાર� વતન એ મેર� Pયાર� વતન એ મેર� Pયાર� વતન  
 

એ મેર� Pયાર� વતનએ મેર� Pયાર� વતનએ મેર� Pયાર� વતનએ મેર� Pયાર� વતન, , , , એ મેર� Mબછડ� ચમનએ મેર� Mબછડ� ચમનએ મેર� Mબછડ� ચમનએ મેર� Mબછડ� ચમન, , , , Lઝુપે -દલ �ુરબાનLઝુપે -દલ �ુરબાનLઝુપે -દલ �ુરબાનLઝુપે -દલ �ુરબાન,,,, 

L ૂહ] મેર] આર�L ૂહ] મેર] આર�L ૂહ] મેર] આર�L ૂહ] મેર] આર�, , , , L ૂહ] મેર] આબOુL ૂહ] મેર] આબOુL ૂહ] મેર] આબOુL ૂહ] મેર] આબOુ, , , , L ૂહ] મેર] #નL ૂહ] મેર] #નL ૂહ] મેર] #નL ૂહ] મેર] #ન....            એ મેર� Pયાર� વતનએ મેર� Pયાર� વતનએ મેર� Pયાર� વતનએ મેર� Pયાર� વતન............ 
 

તેર� દામન સે જો આએ ઉન હવા�કોતેર� દામન સે જો આએ ઉન હવા�કોતેર� દામન સે જો આએ ઉન હવા�કોતેર� દામન સે જો આએ ઉન હવા�કો    સલામ સલામ સલામ સલામ ((((૨૨૨૨)))) 

�મૂ � ૂ ંમz ઉસ }ુબાકંો oજસપે આએ તેરા નામ�મૂ � ૂ ંમz ઉસ }ુબાકંો oજસપે આએ તેરા નામ�મૂ � ૂ ંમz ઉસ }ુબાકંો oજસપે આએ તેરા નામ�મૂ � ૂ ંમz ઉસ }ુબાકંો oજસપે આએ તેરા નામ.... 

સબસે Pયાર] સબસે Pયાર] સબસે Pયાર] સબસે Pયાર] ;બુહ તેર] સબસે રંગીતેર] શામ;બુહ તેર] સબસે રંગીતેર] શામ;બુહ તેર] સબસે રંગીતેર] શામ;બુહ તેર] સબસે રંગીતેર] શામ,,,, 

Lઝુપે -દલ �ુરબાનLઝુપે -દલ �ુરબાનLઝુપે -દલ �ુરબાનLઝુપે -દલ �ુરબાન....                                L ૂહ] મેર]L ૂહ] મેર]L ૂહ] મેર]L ૂહ] મેર]............ 
 

માકંા -દલ બનક� કભી સીનેસે લગ #તા હl L ૂમાકંા -દલ બનક� કભી સીનેસે લગ #તા હl L ૂમાકંા -દલ બનક� કભી સીનેસે લગ #તા હl L ૂમાકંા -દલ બનક� કભી સીનેસે લગ #તા હl L,ૂ,,, 

ઔર કભી નbહ]ઔર કભી નbહ]ઔર કભી નbહ]ઔર કભી નbહ]----સી બેટ] બનક� યાદ આતા હl L ૂસી બેટ] બનક� યાદ આતા હl L ૂસી બેટ] બનક� યાદ આતા હl L ૂસી બેટ] બનક� યાદ આતા હl L.ૂ... 

oજતના યાદ આતા હl .ઝુકો ઉતના તડપાતા હl L ૂoજતના યાદ આતા હl .ઝુકો ઉતના તડપાતા હl L ૂoજતના યાદ આતા હl .ઝુકો ઉતના તડપાતા હl L ૂoજતના યાદ આતા હl .ઝુકો ઉતના તડપાતા હl L,ૂ,,, 

Lઝુપે -દલ �ુરબાનLઝુપે -દલ �ુરબાનLઝુપે -દલ �ુરબાનLઝુપે -દલ �ુરબાન. . . .                             L ૂહ] મેર]L ૂહ] મેર]L ૂહ] મેર]L ૂહ] મેર]............ 
 

છોડકર તેર] જમv કો <ૂર આ પ�ુચેં હl હમછોડકર તેર] જમv કો <ૂર આ પ�ુચેં હl હમછોડકર તેર] જમv કો <ૂર આ પ�ુચેં હl હમછોડકર તેર] જમv કો <ૂર આ પ�ુચેં હl હમ,,,, 

-ફર ભી હl યેહ] તમ{ા તેર� જર� ક] કસમ-ફર ભી હl યેહ] તમ{ા તેર� જર� ક] કસમ-ફર ભી હl યેહ] તમ{ા તેર� જર� ક] કસમ-ફર ભી હl યેહ] તમ{ા તેર� જર� ક] કસમ.... 

હમ જહા ંપૈદા �ુએ ઉસ જગહ હ] િનકલે દમહમ જહા ંપૈદા �ુએ ઉસ જગહ હ] િનકલે દમહમ જહા ંપૈદા �ુએ ઉસ જગહ હ] િનકલે દમહમ જહા ંપૈદા �ુએ ઉસ જગહ હ] િનકલે દમ,,,, 

Lઝુપે -દલ �ુરબાનLઝુપે -દલ �ુરબાનLઝુપે -દલ �ુરબાનLઝુપે -દલ �ુરબાન. . . .                             L ૂહ] મેર]L ૂહ] મેર]L ૂહ] મેર]L ૂહ] મેર]............ 

એ મેર� Pયાર� વતનએ મેર� Pયાર� વતનએ મેર� Pયાર� વતનએ મેર� Pયાર� વતન..... ..... ..... .....                         L ૂહ] મેર]L ૂહ] મેર]L ૂહ] મેર]L ૂહ] મેર]............ 
 

----    :ેમધવન :ેમધવન :ેમધવન :ેમધવન  
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એ મેર� વતન ક� લોગોએ મેર� વતન ક� લોગોએ મેર� વતન ક� લોગોએ મેર� વતન ક� લોગો 

 

એ મેર� વતન ક� લોગpએ મેર� વતન ક� લોગpએ મેર� વતન ક� લોગpએ મેર� વતન ક� લોગp, Lમુ qબુ લગો લો નારાLમુ qબુ લગો લો નારાLમુ qબુ લગો લો નારાLમુ qબુ લગો લો નારા, 

યે 1ભુ -દન હl હમ સબકાયે 1ભુ -દન હl હમ સબકાયે 1ભુ -દન હl હમ સબકાયે 1ભુ -દન હl હમ સબકા, લહરા લો િKરંગા Pયારાલહરા લો િKરંગા Pયારાલહરા લો િKરંગા Pયારાલહરા લો િKરંગા Pયારા, 

પર મત �લૂો સીમા પરપર મત �લૂો સીમા પરપર મત �લૂો સીમા પરપર મત �લૂો સીમા પર, વીવીવીવીરpને હl :ાણ ગવંાયેરpને હl :ાણ ગવંાયેરpને હl :ાણ ગવંાયેરpને હl :ાણ ગવંાયે, 

�ુછ યાદ ઉbહ� ભી કર�ુછ યાદ ઉbહ� ભી કર�ુછ યાદ ઉbહ� ભી કર�ુછ યાદ ઉbહ� ભી કર    લો લો લો લો ((((૨૨૨૨) ) ) )  જો જો જો જો લૌટલૌટલૌટલૌટક� ઘર ક� ઘર ક� ઘર ક� ઘર નાનાનાના    આયે આયે આયે આયે ((((2) 

 

એ મેર� વતન ક� લોગp જરા �ખએ મેર� વતન ક� લોગp જરા �ખએ મેર� વતન ક� લોગp જરા �ખએ મેર� વતન ક� લોગp જરા �ખમm ભરમm ભરમm ભરમm ભર    લો પાનીલો પાનીલો પાનીલો પાની, 

જો શહ]દ �ુએ હl ઉનક] જો શહ]દ �ુએ હl ઉનક] જો શહ]દ �ુએ હl ઉનક] જો શહ]દ �ુએ હl ઉનક] ,જરા યાદ કરો �ુરબાનીજરા યાદ કરો �ુરબાનીજરા યાદ કરો �ુરબાનીજરા યાદ કરો �ુરબાની,            એ મેર� વતન ક� લોગpએ મેર� વતન ક� લોગpએ મેર� વતન ક� લોગpએ મેર� વતન ક� લોગp............ 

 

જબ ઘાયલ �ુઆ -હમાલયજબ ઘાયલ �ુઆ -હમાલયજબ ઘાયલ �ુઆ -હમાલયજબ ઘાયલ �ુઆ -હમાલય,    ખતર� મm પડ] આઝાદ]ખતર� મm પડ] આઝાદ]ખતર� મm પડ] આઝાદ]ખતર� મm પડ] આઝાદ], 

જબ તક થી સાસંજબ તક થી સાસંજબ તક થી સાસંજબ તક થી સાસં,લડ� વો લડ� વો લડ� વો લડ� વો ((((૨૨૨૨) -ફર અપની લાશ Mબછાદ]-ફર અપની લાશ Mબછાદ]-ફર અપની લાશ Mબછાદ]-ફર અપની લાશ Mબછાદ], 

સગંીન પે ધરકર માથા સો ગયે અમર બMલદાનીસગંીન પે ધરકર માથા સો ગયે અમર બMલદાનીસગંીન પે ધરકર માથા સો ગયે અમર બMલદાનીસગંીન પે ધરકર માથા સો ગયે અમર બMલદાની,,,, 

જો શહ]દ �ુએ હl ઉનક] જો શહ]દ �ુએ હl ઉનક] જો શહ]દ �ુએ હl ઉનક] જો શહ]દ �ુએ હl ઉનક] ,જરા યાદ કરો �ુરબાનીજરા યાદ કરો �ુરબાનીજરા યાદ કરો �ુરબાનીજરા યાદ કરો �ુરબાની,            એ મેર� વતન ક� લોગpએ મેર� વતન ક� લોગpએ મેર� વતન ક� લોગpએ મેર� વતન ક� લોગp............ 

 

 

જબ દ�શ મm થી -દવાલીજબ દ�શ મm થી -દવાલીજબ દ�શ મm થી -દવાલીજબ દ�શ મm થી -દવાલી, વો ખેલ રહ� થે હોલીવો ખેલ રહ� થે હોલીવો ખેલ રહ� થે હોલીવો ખેલ રહ� થે હોલી, 

જબ હમ બેઠ� થે ઘરp મmજબ હમ બેઠ� થે ઘરp મmજબ હમ બેઠ� થે ઘરp મmજબ હમ બેઠ� થે ઘરp મm    ((((૨૨૨૨) ) ) )  વો ઝેલ રહ� થે ગોલીવો ઝેલ રહ� થે ગોલીવો ઝેલ રહ� થે ગોલીવો ઝેલ રહ� થે ગોલી, 

થે ધbય જવાન વો અપનેથે ધbય જવાન વો અપનેથે ધbય જવાન વો અપનેથે ધbય જવાન વો અપને, થી થી થી થી ધbય વો ઉનક] જવાનીધbય વો ઉનક] જવાનીધbય વો ઉનક] જવાનીધbય વો ઉનક] જવાની.... 

જો શહ]દ �ુએ હl ઉનક] જો શહ]દ �ુએ હl ઉનક] જો શહ]દ �ુએ હl ઉનક] જો શહ]દ �ુએ હl ઉનક] ,જરા યાદ કરો �ુરબાનીજરા યાદ કરો �ુરબાનીજરા યાદ કરો �ુરબાનીજરા યાદ કરો �ુરબાની,            એ મેર� વતન ક� લોગpએ મેર� વતન ક� લોગpએ મેર� વતન ક� લોગpએ મેર� વતન ક� લોગp............ 

 

કોઈ શીખકોઈ શીખકોઈ શીખકોઈ શીખ,કોઈ #ટકોઈ #ટકોઈ #ટકોઈ #ટ,મરાઠામરાઠામરાઠામરાઠા    ((((૨૨૨૨) ) ) ) કોઈ &રુખાકોઈ &રુખાકોઈ &રુખાકોઈ &રુખા,કોઈ મ(ાસીકોઈ મ(ાસીકોઈ મ(ાસીકોઈ મ(ાસી    ((((૨૨૨૨)))) 

સરહદ પે મરનેવાલા સરહદ પે મરનેવાલા સરહદ પે મરનેવાલા સરહદ પે મરનેવાલા ((((૨૨૨૨) હર વીર થા ભારતવાસીહર વીર થા ભારતવાસીહર વીર થા ભારતવાસીહર વીર થા ભારતવાસી, 

જો qનૂ Mગરા પવ\ત પર વો qનૂ થા -હb<ુAતાની જો qનૂ Mગરા પવ\ત પર વો qનૂ થા -હb<ુAતાની જો qનૂ Mગરા પવ\ત પર વો qનૂ થા -હb<ુAતાની જો qનૂ Mગરા પવ\ત પર વો qનૂ થા -હb<ુAતાની  

જો શહ]દ �ુએ હl ઉનક] જો શહ]દ �ુએ હl ઉનક] જો શહ]દ �ુએ હl ઉનક] જો શહ]દ �ુએ હl ઉનક] ,જરા યાદ કરો �ુરબાનીજરા યાદ કરો �ુરબાનીજરા યાદ કરો �ુરબાનીજરા યાદ કરો �ુરબાની,            એ મેર� વતન ક� લોગpએ મેર� વતન ક� લોગpએ મેર� વતન ક� લોગpએ મેર� વતન ક� લોગp............ 
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થી થી થી થી qનૂ સે લથપથ કાયાqનૂ સે લથપથ કાયાqનૂ સે લથપથ કાયાqનૂ સે લથપથ કાયા, -ફર ભી બ<ૂંક ઉઠા-ફર ભી બ<ૂંક ઉઠા-ફર ભી બ<ૂંક ઉઠા-ફર ભી બ<ૂંક ઉઠાક�ક�ક�ક�, 

દશ દશ દશ દશ દશદશદશદશકો કો કો કો એકને એકને એકને એકને મારામારામારામારા, -ફર Mગર ગયે -ફર Mગર ગયે -ફર Mગર ગયે -ફર Mગર ગયે હpશહpશહpશહpશ    ગવંાગવંાગવંાગવંાક�ક�ક�ક� 

જબ Zત સમય જબ Zત સમય જબ Zત સમય જબ Zત સમય આયા તો આયા તો આયા તો આયા તો ((((૨૨૨૨) કહ ગયે -ક કહ ગયે -ક કહ ગયે -ક કહ ગયે -ક અબઅબઅબઅબ    મરતે હlમરતે હlમરતે હlમરતે હl, 

qશુ રહના દ�શ ક� Pયારો qશુ રહના દ�શ ક� Pયારો qશુ રહના દ�શ ક� Pયારો qશુ રહના દ�શ ક� Pયારો ((((૨૨૨૨) અબ હમ તો સફર કરતે હl અબ હમ તો સફર કરતે હl અબ હમ તો સફર કરતે હl અબ હમ તો સફર કરતે હl ((((૨૨૨૨) 

Fા લોગ થે વો -દવાનેFા લોગ થે વો -દવાનેFા લોગ થે વો -દવાનેFા લોગ થે વો -દવાને, , , , Fા લોગ થે વો અMભમાની Fા લોગ થે વો અMભમાની Fા લોગ થે વો અMભમાની Fા લોગ થે વો અMભમાની ???? 

જો શહ]દ �ુએ હl ઉનક] જો શહ]દ �ુએ હl ઉનક] જો શહ]દ �ુએ હl ઉનક] જો શહ]દ �ુએ હl ઉનક] ,જરા યાદ કરો �ુરબાનીજરા યાદ કરો �ુરબાનીજરા યાદ કરો �ુરબાનીજરા યાદ કરો �ુરબાની,            એ મેર� વતન ક� લોગpએ મેર� વતન ક� લોગpએ મેર� વતન ક� લોગpએ મેર� વતન ક� લોગp............ 

 

Lમુ �લૂ ન #ઓ ઉનકોLમુ �લૂ ન #ઓ ઉનકોLમુ �લૂ ન #ઓ ઉનકોLમુ �લૂ ન #ઓ ઉનકો, , , , ઇસMલયે કહ] યે કહાનીઇસMલયે કહ] યે કહાનીઇસMલયે કહ] યે કહાનીઇસMલયે કહ] યે કહાની.... 

જો શહ]દ �ુએ હlજો શહ]દ �ુએ હlજો શહ]દ �ુએ હlજો શહ]દ �ુએ હl    ઉનક] ઉનક] ઉનક] ઉનક] ,જરા યાદ કરો �ુરબાનીજરા યાદ કરો �ુરબાનીજરા યાદ કરો �ુરબાનીજરા યાદ કરો �ુરબાની,            એ મેર� વતન ક� લોગpએ મેર� વતન ક� લોગpએ મેર� વતન ક� લોગpએ મેર� વતન ક� લોગp............ 

 

જય જય જય જય -હbદ-હbદ-હbદ-હbદ...... .. .. .. જય -હbદ ક] સેનાજય -હbદ ક] સેનાજય -હbદ ક] સેનાજય -હbદ ક] સેના... ... ... ... જય -હbદજય -હbદજય -હbદજય -હbદ............    જય -હbદ ક] સેનાજય -હbદ ક] સેનાજય -હbદ ક] સેનાજય -હbદ ક] સેના............ 

જય જય જય જય -હbદ-હbદ-હbદ-હbદ...... .. .. .. જય જય જય જય -હbદ-હbદ-હbદ-હbદ...... .. .. .. જય જય જય જય -હbદ-હbદ-હbદ-હbદ............ 

 

----    :દ]પ  :દ]પ  :દ]પ  :દ]પ   
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આઓ બ/ચો L~ુહ� -દખાયmઆઓ બ/ચો L~ુહ� -દખાયmઆઓ બ/ચો L~ુહ� -દખાયmઆઓ બ/ચો L~ુહ� -દખાયm 

 

આઓ બ/ચો L~ુહ� -દખાયm ઝાખંી -હb<ુAતાનક]આઓ બ/ચો L~ુહ� -દખાયm ઝાખંી -હb<ુAતાનક]આઓ બ/ચો L~ુહ� -દખાયm ઝાખંી -હb<ુAતાનક]આઓ બ/ચો L~ુહ� -દખાયm ઝાખંી -હb<ુAતાનક], 

ઈસ િમkીઈસ િમkીઈસ િમkીઈસ િમkી    સે િતલક કરો યે ધરતી હl બMલદાન ક]સે િતલક કરો યે ધરતી હl બMલદાન ક]સે િતલક કરો યે ધરતી હl બMલદાન ક]સે િતલક કરો યે ધરતી હl બMલદાન ક], 

વદં માતરમવદં માતરમવદં માતરમવદં માતરમ, વદં� માતરમ વદં� માતરમ વદં� માતરમ વદં� માતરમ ((((૨૨૨૨) 

 

ઉતર મm રખવાલી કરતાઉતર મm રખવાલી કરતાઉતર મm રખવાલી કરતાઉતર મm રખવાલી કરતા,    પવ\તરાજ િવરાટ હlપવ\તરાજ િવરાટ હlપવ\તરાજ િવરાટ હlપવ\તરાજ િવરાટ હl, 

દMYણ મm ચરણો કો ધોતાદMYણ મm ચરણો કો ધોતાદMYણ મm ચરણો કો ધોતાદMYણ મm ચરણો કો ધોતા,    સાગરસાગરસાગરસાગરકાકાકાકા    સ�ાટ હlસ�ાટ હlસ�ાટ હlસ�ાટ હl, 

જમના_ ક� તટ કો દ�ખોજમના_ ક� તટ કો દ�ખોજમના_ ક� તટ કો દ�ખોજમના_ ક� તટ કો દ�ખો, ગગંા કા યે ઘાટ હlગગંા કા યે ઘાટ હlગગંા કા યે ઘાટ હlગગંા કા યે ઘાટ હl, 

બાબાબાબાટટટટ----બાટપે હાટબાટપે હાટબાટપે હાટબાટપે હાટ----હાટહાટહાટહાટમm યહા ંિનરાલા ઠાઠ હlમm યહા ંિનરાલા ઠાઠ હlમm યહા ંિનરાલા ઠાઠ હlમm યહા ંિનરાલા ઠાઠ હl, 

દ�ખો યે તAવીર� અપને ગૌરવ ક]દ�ખો યે તAવીર� અપને ગૌરવ ક]દ�ખો યે તAવીર� અપને ગૌરવ ક]દ�ખો યે તAવીર� અપને ગૌરવ ક]    અMભમાની ક]અMભમાની ક]અMભમાની ક]અMભમાની ક], 

ઈસ િમkી સેઈસ િમkી સેઈસ િમkી સેઈસ િમkી સે............વદં� માતરમ વદં� માતરમ વદં� માતરમ વદં� માતરમ ((((૪૪૪૪) 

 

યે હl અપના રાજBતુાના નાઝ ઈસે તલવારp યે હl અપના રાજBતુાના નાઝ ઈસે તલવારp યે હl અપના રાજBતુાના નાઝ ઈસે તલવારp યે હl અપના રાજBતુાના નાઝ ઈસે તલવારp પેપેપેપે, 

_સને સારા _વન કાટા બ/છ]_સને સારા _વન કાટા બ/છ]_સને સારા _વન કાટા બ/છ]_સને સારા _વન કાટા બ/છ],તીર કટારો સેતીર કટારો સેતીર કટારો સેતીર કટારો સ,ે 

યે :તાપ કા વતન પલા હl આઝાદ] ક� નારો સેયે :તાપ કા વતન પલા હl આઝાદ] ક� નારો સેયે :તાપ કા વતન પલા હl આઝાદ] ક� નારો સેયે :તાપ કા વતન પલા હl આઝાદ] ક� નારો સે, 

�ૂદ પડ]થી યહા ંહ#રો �ૂદ પડ]થી યહા ંહ#રો �ૂદ પડ]થી યહા ંહ#રો �ૂદ પડ]થી યહા ંહ#રો પિ�પિ�પિ�પિ�િનયા ંZગારો પેિનયા ંZગારો પેિનયા ંZગારો પેિનયા ંZગારો પે, 

બોલ રહ] હ� કણબોલ રહ] હ� કણબોલ રહ] હ� કણબોલ રહ] હ� કણ----કણ સે �ુરબાની રાજAથાન ક]કણ સે �ુરબાની રાજAથાન ક]કણ સે �ુરબાની રાજAથાન ક]કણ સે �ુરબાની રાજAથાન ક], 

ઈસ િમઈસ િમઈસ િમઈસ િમ�ી સે�ી સે�ી સે�ી સે, વદં� માતરમ વદં� માતરમ વદં� માતરમ વદં� માતરમ ((((૪૪૪૪) 

 

દ�ખો .gુક મરાઠો કા યે યહા ંિશવા_ ડોલા થાદ�ખો .gુક મરાઠો કા યે યહા ંિશવા_ ડોલા થાદ�ખો .gુક મરાઠો કા યે યહા ંિશવા_ ડોલા થાદ�ખો .gુક મરાઠો કા યે યહા ંિશવા_ ડોલા થા, 

.ગુલp ક] તાકત .ગુલp ક] તાકત .ગુલp ક] તાકત .ગુલp ક] તાકત કોકોકોકો, _સને તલવારp સે તોલા થા_સને તલવારp સે તોલા થા_સને તલવારp સે તોલા થા_સને તલવારp સે તોલા થા, 

હર પવ\ત પે આગ લગીથીહર પવ\ત પે આગ લગીથીહર પવ\ત પે આગ લગીથીહર પવ\ત પે આગ લગીથી,    હર પ�થર એક શોલા થાહર પ�થર એક શોલા થાહર પ�થર એક શોલા થાહર પ�થર એક શોલા થા, 

બોલી હર હર મહાદ�વ ક]બોલી હર હર મહાદ�વ ક]બોલી હર હર મહાદ�વ ક]બોલી હર હર મહાદ�વ ક], બ/ચા બ/ચા બોલા થાબ/ચા બ/ચા બોલા થાબ/ચા બ/ચા બોલા થાબ/ચા બ/ચા બોલા થા, 

દ�ખ િશવા_ ને રખી થીદ�ખ િશવા_ ને રખી થીદ�ખ િશવા_ ને રખી થીદ�ખ િશવા_ ને રખી થી, લાજ હમાર] શાન ક]લાજ હમાર] શાન ક]લાજ હમાર] શાન ક]લાજ હમાર] શાન ક], 

ઈસ િમkી સેઈસ િમkી સેઈસ િમkી સેઈસ િમkી સે............... ... ... ... વદં� માતરમ વદં� માતરમ વદં� માતરમ વદં� માતરમ ((((૪૪૪૪) 
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જMલયાવંાલા બાગ યે દ�ખો યહા ંચાલી થી ગોMલયાંજMલયાવંાલા બાગ યે દ�ખો યહા ંચાલી થી ગોMલયાંજMલયાવંાલા બાગ યે દ�ખો યહા ંચાલી થી ગોMલયાંજMલયાવંાલા બાગ યે દ�ખો યહા ંચાલી થી ગોMલયા,ં,,, 

યે મત Bછૂો -કસને ખેલી યહા ંqનૂક] હોMલયાંયે મત Bછૂો -કસને ખેલી યહા ંqનૂક] હોMલયાંયે મત Bછૂો -કસને ખેલી યહા ંqનૂક] હોMલયાંયે મત Bછૂો -કસને ખેલી યહા ંqનૂક] હોMલયા.ં... 

એક તરફ બ<ૂંક� દન દન એક તરફ થી ટોMલયાંએક તરફ બ<ૂંક� દન દન એક તરફ થી ટોMલયાંએક તરફ બ<ૂંક� દન દન એક તરફ થી ટોMલયાંએક તરફ બ<ૂંક� દન દન એક તરફ થી ટોMલયા,ં,,, 

મરનેવાલે બોલ રહ� થે ઇbકલાબક] બોMલયાંમરનેવાલે બોલ રહ� થે ઇbકલાબક] બોMલયાંમરનેવાલે બોલ રહ� થે ઇbકલાબક] બોMલયાંમરનેવાલે બોલ રહ� થે ઇbકલાબક] બોMલયા,ં,,, 

યહા ંલગા દ] બહ�નોને ભી બા_ અપની #નક]યહા ંલગા દ] બહ�નોને ભી બા_ અપની #નક]યહા ંલગા દ] બહ�નોને ભી બા_ અપની #નક]યહા ંલગા દ] બહ�નોને ભી બા_ અપની #નક],,,, 

ઈસ િમkી સેઈસ િમkી સેઈસ િમkી સેઈસ િમkી સે...... ...... ...... ...... વદં� માતરમ વદં� માતરમ વદં� માતરમ વદં� માતરમ ((((૪૪૪૪) 

 

યે દ�ખો બગંાલ યહાકંાયે દ�ખો બગંાલ યહાકંાયે દ�ખો બગંાલ યહાકંાયે દ�ખો બગંાલ યહાકંા, , , , હર ચPપા હ-રયાલા હlહર ચPપા હ-રયાલા હlહર ચPપા હ-રયાલા હlહર ચPપા હ-રયાલા હl,,,, 

યહાકંા બ/ચા બ/ચા અપને દ�શ પે મરનેવાલા હlયહાકંા બ/ચા બ/ચા અપને દ�શ પે મરનેવાલા હlયહાકંા બ/ચા બ/ચા અપને દ�શ પે મરનેવાલા હlયહાકંા બ/ચા બ/ચા અપને દ�શ પે મરનેવાલા હl,,,, 

ઢાલા હl ઇસકો Mબજલીનેઢાલા હl ઇસકો Mબજલીનેઢાલા હl ઇસકો Mબજલીનેઢાલા હl ઇસકો Mબજલીને, , , , �ચૂાલોને પાલા હl�ચૂાલોને પાલા હl�ચૂાલોને પાલા હl�ચૂાલોને પાલા હl,,,, 

.�ુીમm Lફૂાન બધંા હl.�ુીમm Lફૂાન બધંા હl.�ુીમm Lફૂાન બધંા હl.�ુીમm Lફૂાન બધંા હl, , , , ઔર :ાણમm �વાલા હlઔર :ાણમm �વાલા હlઔર :ાણમm �વાલા હlઔર :ાણમm �વાલા હl,,,, 

જbમ�િૂમ હl યહ] હમાર�જbમ�િૂમ હl યહ] હમાર�જbમ�િૂમ હl યહ] હમાર�જbમ�િૂમ હl યહ] હમાર� , , , , વીર ;ભુાષ મહાનક]વીર ;ભુાષ મહાનક]વીર ;ભુાષ મહાનક]વીર ;ભુાષ મહાનક],,,, 

ઈસ િમkી સેઈસ િમkી સેઈસ િમkી સેઈસ િમkી સે...... ...... ...... ...... વદં� માતરમ વદં� માતરમ વદં� માતરમ વદં� માતરમ ((((૪૪૪૪) 

 

----    :દ]પ :દ]પ :દ]પ :દ]પ      
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ઐઐઐઐ    વતન વતન વતન વતન ઐઐઐઐ    વતનવતનવતનવતન, , , , હમકો તેર] કસમ હમકો તેર] કસમ હમકો તેર] કસમ હમકો તેર] કસમ  
 

ઐ વતન ઐ વતનઐ વતન ઐ વતનઐ વતન ઐ વતનઐ વતન ઐ વતન, , , , હમકો તેર] કસમ હમકો તેર] કસમ હમકો તેર] કસમ હમકો તેર] કસમ  

તેર] રાહpમm # ંતક �ટુા #�ગે તેર] રાહpમm # ંતક �ટુા #�ગે તેર] રાહpમm # ંતક �ટુા #�ગે તેર] રાહpમm # ંતક �ટુા #�ગે  

�લ Fા ચીજ હl�લ Fા ચીજ હl�લ Fા ચીજ હl�લ Fા ચીજ હl, , , , તેર� કદમpપે હમ તેર� કદમpપે હમ તેર� કદમpપે હમ તેર� કદમpપે હમ  

ભmટ અપને સરpક] ચઢા #�ગે ભmટ અપને સરpક] ચઢા #�ગે ભmટ અપને સરpક] ચઢા #�ગે ભmટ અપને સરpક] ચઢા #�ગે ............            ઐ વતન ઐ વતનઐ વતન ઐ વતનઐ વતન ઐ વતનઐ વતન ઐ વતન............ 
 

કોઈ પ#ંબસેકોઈ પ#ંબસેકોઈ પ#ંબસેકોઈ પ#ંબસે, , , , કોઈ મહારા��સેકોઈ મહારા��સેકોઈ મહારા��સેકોઈ મહારા��સે, , , , કોઈ Iપુીસે હlકોઈ Iપુીસે હlકોઈ Iપુીસે હlકોઈ Iપુીસે હl, , , , કોઈ બગંાલસે કોઈ બગંાલસે કોઈ બગંાલસે કોઈ બગંાલસે ((((૨૨૨૨)))) 

તેર] B#ૂક] થાલીમm લાએ હl હમ તેર] B#ૂક] થાલીમm લાએ હl હમ તેર] B#ૂક] થાલીમm લાએ હl હમ તેર] B#ૂક] થાલીમm લાએ હl હમ ((((૨૨૨૨))))    �લ હર રંગક��લ હર રંગક��લ હર રંગક��લ હર રંગક�, , , , આજ હર ડાલક� આજ હર ડાલક� આજ હર ડાલક� આજ હર ડાલક�  

નામ �ુછ ભી સહ]નામ �ુછ ભી સહ]નામ �ુછ ભી સહ]નામ �ુછ ભી સહ], , , , પર લગન એક હl પર લગન એક હl પર લગન એક હl પર લગન એક હl  

જોતજોતજોતજોતસે જોત -દલક] સે જોત -દલક] સે જોત -દલક] સે જોત -દલક] જગા #�ગેજગા #�ગેજગા #�ગેજગા #�ગે............            ઐ વતન ઐ વતનઐ વતન ઐ વતનઐ વતન ઐ વતનઐ વતન ઐ વતન............ 
 

તેર] #િનબ ઉઠ] જો કહરક] નજર તેર] #િનબ ઉઠ] જો કહરક] નજર તેર] #િનબ ઉઠ] જો કહરક] નજર તેર] #િનબ ઉઠ] જો કહરક] નજર  

ઉસ નજરકો xકાક� હ] દમ લmગે હમ ઉસ નજરકો xકાક� હ] દમ લmગે હમ ઉસ નજરકો xકાક� હ] દમ લmગે હમ ઉસ નજરકો xકાક� હ] દમ લmગે હમ  

તેર] ધરતીપે હl જો કદમ ગૈરકા તેર] ધરતીપે હl જો કદમ ગૈરકા તેર] ધરતીપે હl જો કદમ ગૈરકા તેર] ધરતીપે હl જો કદમ ગૈરકા  

ઉસ કદમકા િનશા ંતક િમટા દ�ઉસ કદમકા િનશા ંતક િમટા દ�ઉસ કદમકા િનશા ંતક િમટા દ�ઉસ કદમકા િનશા ંતક િમટા દ�ગે હમ ગે હમ ગે હમ ગે હમ ((((૨૨૨૨) ) ) )  

જો ભી દ]વાર આએગી અબ સામને જો ભી દ]વાર આએગી અબ સામને જો ભી દ]વાર આએગી અબ સામને જો ભી દ]વાર આએગી અબ સામને  

ઠોકરસે ઉસે હમ Mગરા #�ગે ઠોકરસે ઉસે હમ Mગરા #�ગે ઠોકરસે ઉસે હમ Mગરા #�ગે ઠોકરસે ઉસે હમ Mગરા #�ગે ............            ઐ વતન ઐ વતનઐ વતન ઐ વતનઐ વતન ઐ વતનઐ વતન ઐ વતન............ 
 

----    :ેમધવન :ેમધવન :ેમધવન :ેમધવન  
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કર ચલે હમ -ફદા #નો તન કર ચલે હમ -ફદા #નો તન કર ચલે હમ -ફદા #નો તન કર ચલે હમ -ફદા #નો તન     

    

કર ચલે હમ -ફદા #નો તન સાથીઓ કર ચલે હમ -ફદા #નો તન સાથીઓ કર ચલે હમ -ફદા #નો તન સાથીઓ કર ચલે હમ -ફદા #નો તન સાથીઓ     

અબ L~ુહાર� હવાલે વતન સાથીઓઅબ L~ુહાર� હવાલે વતન સાથીઓઅબ L~ુહાર� હવાલે વતન સાથીઓઅબ L~ુહાર� હવાલે વતન સાથીઓ. . . .             કર ચલેકર ચલેકર ચલેકર ચલે................    

    

સાસં થમતી ગઈસાસં થમતી ગઈસાસં થમતી ગઈસાસં થમતી ગઈ, , , , ન�જ જમતી ગઈ ન�જ જમતી ગઈ ન�જ જમતી ગઈ ન�જ જમતી ગઈ     

-ફર ભી બઢતે કદમકો ન-ફર ભી બઢતે કદમકો ન-ફર ભી બઢતે કદમકો ન-ફર ભી બઢતે કદમકો ન    Oુકને -દયા Oુકને -દયા Oુકને -દયા Oુકને -દયા     

કટ ગએ સર હમાર� તો �ુછ ગમ નહv કટ ગએ સર હમાર� તો �ુછ ગમ નહv કટ ગએ સર હમાર� તો �ુછ ગમ નહv કટ ગએ સર હમાર� તો �ુછ ગમ નહv     

સર -હમાલયકા હમને ન �કને -દયા સર -હમાલયકા હમને ન �કને -દયા સર -હમાલયકા હમને ન �કને -દયા સર -હમાલયકા હમને ન �કને -દયા     

મરતે મરતે રહા બાકંપન સાથીઓમરતે મરતે રહા બાકંપન સાથીઓમરતે મરતે રહા બાકંપન સાથીઓમરતે મરતે રહા બાકંપન સાથીઓ. . . .             અબ L~ુહાર� હવાલેઅબ L~ુહાર� હવાલેઅબ L~ુહાર� હવાલેઅબ L~ુહાર� હવાલે................    

    

oજbદા રહનેક� મૌસમ બહોત હl મગર oજbદા રહનેક� મૌસમ બહોત હl મગર oજbદા રહનેક� મૌસમ બહોત હl મગર oજbદા રહનેક� મૌસમ બહોત હl મગર     

#ન દ�નેક] Oુત રોજ આતી નહv #ન દ�નેક] Oુત રોજ આતી નહv #ન દ�નેક] Oુત રોજ આતી નહv #ન દ�નેક] Oુત રોજ આતી નહv     

�ુAન ઔર ઈdક દોનpકો �સવા કર� �ુAન ઔર ઈdક દોનpકો �સવા કર� �ુAન ઔર ઈdક દોનpકો �સવા કર� �ુAન ઔર ઈdક દોનpકો �સવા કર�     

વો જવાની જો q ૂમંm નહાતી નહv વો જવાની જો q ૂમંm નહાતી નહv વો જવાની જો q ૂમંm નહાતી નહv વો જવાની જો q ૂમંm નહાતી નહv     

આજઆજઆજઆજ    ધરતી બની હl <ુgહન સાથીઓ ધરતી બની હl <ુgહન સાથીઓ ધરતી બની હl <ુgહન સાથીઓ ધરતી બની હl <ુgહન સાથીઓ . . . .         અબ L~ુહાર� હવાલેઅબ L~ુહાર� હવાલેઅબ L~ુહાર� હવાલેઅબ L~ુહાર� હવાલે............    

    

રાહ �ુબા\ની�ક] ન વીરાન હો રાહ �ુબા\ની�ક] ન વીરાન હો રાહ �ુબા\ની�ક] ન વીરાન હો રાહ �ુબા\ની�ક] ન વીરાન હો     

Lમુ સ#તે હ] રહના નયે કા-ફલે Lમુ સ#તે હ] રહના નયે કા-ફલે Lમુ સ#તે હ] રહના નયે કા-ફલે Lમુ સ#તે હ] રહના નયે કા-ફલે     

ફતહકા જAન ઇસ જAન ક� બાદ હl ફતહકા જAન ઇસ જAન ક� બાદ હl ફતહકા જAન ઇસ જAન ક� બાદ હl ફતહકા જAન ઇસ જAન ક� બાદ હl     

oજ%દગી મૌત સે િમલ રહ] હl ગલે  oજ%દગી મૌત સે િમલ રહ] હl ગલે  oજ%દગી મૌત સે િમલ રહ] હl ગલે  oજ%દગી મૌત સે િમલ રહ] હl ગલે      

બાધં લો અપને સરસે કફન સાથીઓબાધં લો અપને સરસે કફન સાથીઓબાધં લો અપને સરસે કફન સાથીઓબાધં લો અપને સરસે કફન સાથીઓ. . . .         અબ L~ુહાર� હવાલેઅબ L~ુહાર� હવાલેઅબ L~ુહાર� હવાલેઅબ L~ુહાર� હવાલે............    

    

----    કlફ] આઝમી કlફ] આઝમી કlફ] આઝમી કlફ] આઝમી     
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છોડો કલક] બાતmછોડો કલક] બાતmછોડો કલક] બાતmછોડો કલક] બાતm 
 

છોડો કલક] બાતmછોડો કલક] બાતmછોડો કલક] બાતmછોડો કલક] બાતm, , , , કલક] બાત Bરુાનીકલક] બાત Bરુાનીકલક] બાત Bરુાનીકલક] બાત Bરુાની,,,, 

નયે દૌરમm Mલખmગે હમ િમલકર નયી કહાનીનયે દૌરમm Mલખmગે હમ િમલકર નયી કહાનીનયે દૌરમm Mલખmગે હમ િમલકર નયી કહાનીનયે દૌરમm Mલખmગે હમ િમલકર નયી કહાની.... 

હમ -હb<ુAતાનીહમ -હb<ુAતાનીહમ -હb<ુAતાનીહમ -હb<ુAતાની, , , , હમ -હb<ુAતાની હમ -હb<ુAતાની હમ -હb<ુAતાની હમ -હb<ુAતાની ((((૨૨૨૨)))) 
 

આજ Bરુાની જ_ંરોકો તોડ �કુ� હlઆજ Bરુાની જ_ંરોકો તોડ �કુ� હlઆજ Bરુાની જ_ંરોકો તોડ �કુ� હlઆજ Bરુાની જ_ંરોકો તોડ �કુ� હl,,,, 

Fા ંદ�ખે ઉસ મMંઝલોકો જો છોડ �કુ� હlFા ંદ�ખે ઉસ મMંઝલોકો જો છોડ �કુ� હlFા ંદ�ખે ઉસ મMંઝલોકો જો છોડ �કુ� હlFા ંદ�ખે ઉસ મMંઝલોકો જો છોડ �કુ� હl,,,, 

ચાદંક� દરપે જ પ�ુચંા હl આજ જમાનાચાદંક� દરપે જ પ�ુચંા હl આજ જમાનાચાદંક� દરપે જ પ�ુચંા હl આજ જમાનાચાદંક� દરપે જ પ�ુચંા હl આજ જમાના,,,, 

નયે જગતસે હમ ભી નાતા જોડ �કુ� હlનયે જગતસે હમ ભી નાતા જોડ �કુ� હlનયે જગતસે હમ ભી નાતા જોડ �કુ� હlનયે જગતસે હમ ભી નાતા જોડ �કુ� હl.... 

નયાનયાનયાનયા    qનૂ હlqનૂ હlqનૂ હlqનૂ હl, , , , નયી ઉમગેંનયી ઉમગેંનયી ઉમગેંનયી ઉમગેં, , , , અબ હl નયી જવાનીઅબ હl નયી જવાનીઅબ હl નયી જવાનીઅબ હl નયી જવાની. . . .         હમ -હb<ુAતાનીહમ -હb<ુAતાનીહમ -હb<ુAતાનીહમ -હb<ુAતાની............ 
 

આઓ મહ�નતકો અપના ઈમાન બનાયmઆઓ મહ�નતકો અપના ઈમાન બનાયmઆઓ મહ�નતકો અપના ઈમાન બનાયmઆઓ મહ�નતકો અપના ઈમાન બનાયm,,,, 

અપને હાથpકો અપના ભગવાન બનાયmઅપને હાથpકો અપના ભગવાન બનાયmઅપને હાથpકો અપના ભગવાન બનાયmઅપને હાથpકો અપના ભગવાન બનાયm,,,, 

રામક] ઇસ ધરતીકોરામક] ઇસ ધરતીકોરામક] ઇસ ધરતીકોરામક] ઇસ ધરતીકો, , , , ગૌતમક] �િૂમકોગૌતમક] �િૂમકોગૌતમક] �િૂમકોગૌતમક] �િૂમકો,,,, 

સપનpસે ભી Pયારાસપનpસે ભી Pયારાસપનpસે ભી Pયારાસપનpસે ભી Pયારા, , , , -હb<ુAતાન બનાયm-હb<ુAતાન બનાયm-હb<ુAતાન બનાયm-હb<ુAતાન બનાયm.... 

નયા qનૂ હlનયા qનૂ હlનયા qનૂ હlનયા qનૂ હl, , , , નયી ઉમગેંનયી ઉમગેંનયી ઉમગેંનયી ઉમગેં, , , , અબ હl નયી જવાનીઅબ હl નયી જવાનીઅબ હl નયી જવાનીઅબ હl નયી જવાની. . . .         હમ -હb<ુAતાનીહમ -હb<ુAતાનીહમ -હb<ુAતાનીહમ -હb<ુAતાની............ 
 

હરહરહરહર    જરા\ હl મોતીજરા\ હl મોતીજરા\ હl મોતીજરા\ હl મોતી, , , , �ખ ઉઠાકર દ�ખો�ખ ઉઠાકર દ�ખો�ખ ઉઠાકર દ�ખો�ખ ઉઠાકર દ�ખો,,,, 

િમkીમm સોના હl હાથ બઢાકર દ�ખોિમkીમm સોના હl હાથ બઢાકર દ�ખોિમkીમm સોના હl હાથ બઢાકર દ�ખોિમkીમm સોના હl હાથ બઢાકર દ�ખો,,,, 

સોનેક] એ ગગંા હlસોનેક] એ ગગંા હlસોનેક] એ ગગંા હlસોનેક] એ ગગંા હl, , , , ચાદં]ક] ય.નુાચાદં]ક] ય.નુાચાદં]ક] ય.નુાચાદં]ક] ય.નુા,,,, 

ચાહો તો પ�થરમm ધાન ઉગાકાર દ�ખોચાહો તો પ�થરમm ધાન ઉગાકાર દ�ખોચાહો તો પ�થરમm ધાન ઉગાકાર દ�ખોચાહો તો પ�થરમm ધાન ઉગાકાર દ�ખો.... 

નયા qનૂ હlનયા qનૂ હlનયા qનૂ હlનયા qનૂ હl, , , , નયી ઉમગેંનયી ઉમગેંનયી ઉમગેંનયી ઉમગેં, , , , અબ હl નયી જવાનીઅબ હl નયી જવાનીઅબ હl નયી જવાનીઅબ હl નયી જવાની. . . .         હમ -હb<ુAતાનીહમ -હb<ુAતાનીહમ -હb<ુAતાનીહમ -હb<ુAતાની............ 
 

----    :ેમધવન :ેમધવન :ેમધવન :ેમધવન  
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જહા ંડાલ ડાલ પર સોનેક] જહા ંડાલ ડાલ પર સોનેક] જહા ંડાલ ડાલ પર સોનેક] જહા ંડાલ ડાલ પર સોનેક]  
 

જહા ંડાલ ડાલ પર સોજહા ંડાલ ડાલ પર સોજહા ંડાલ ડાલ પર સોજહા ંડાલ ડાલ પર સોનેક] Mચ-ડયા ંકરતી હl બસેરા નેક] Mચ-ડયા ંકરતી હl બસેરા નેક] Mચ-ડયા ંકરતી હl બસેરા નેક] Mચ-ડયા ંકરતી હl બસેરા  

વો ભારત દ�શ હl મેરાવો ભારત દ�શ હl મેરાવો ભારત દ�શ હl મેરાવો ભારત દ�શ હl મેરા, , , , ((((૨૨૨૨)))) 

જહા ંસ+ય અ-હ%સા ઔર ધરમકા પગ પગ લગતા ડ�રાજહા ંસ+ય અ-હ%સા ઔર ધરમકા પગ પગ લગતા ડ�રાજહા ંસ+ય અ-હ%સા ઔર ધરમકા પગ પગ લગતા ડ�રાજહા ંસ+ય અ-હ%સા ઔર ધરમકા પગ પગ લગતા ડ�રા,,,, 

વો ભારત દ�શ હl મેરાવો ભારત દ�શ હl મેરાવો ભારત દ�શ હl મેરાવો ભારત દ�શ હl મેરા, , , , ((((૨૨૨૨)))) 
 

એ ધરતી વો જહા ંઋિષએ ધરતી વો જહા ંઋિષએ ધરતી વો જહા ંઋિષએ ધરતી વો જહા ંઋિષ----.િુન જપતે :�નુામક] માલા.િુન જપતે :�નુામક] માલા.િુન જપતે :�નુામક] માલા.િુન જપતે :�નુામક] માલા,,,, 

જહા ંહર બાલક ઇક મોહન હl ઔર રાધા ઇક ઇક બાલાજહા ંહર બાલક ઇક મોહન હl ઔર રાધા ઇક ઇક બાલાજહા ંહર બાલક ઇક મોહન હl ઔર રાધા ઇક ઇક બાલાજહા ંહર બાલક ઇક મોહન હl ઔર રાધા ઇક ઇક બાલા.... 

જહા ં;રૂજ સબસે પહલે આકરજહા ં;રૂજ સબસે પહલે આકરજહા ં;રૂજ સબસે પહલે આકરજહા ં;રૂજ સબસે પહલે આકર, , , , ડાલે અપના ડ�રાડાલે અપના ડ�રાડાલે અપના ડ�રાડાલે અપના ડ�રા.... 

વો વો વો વો ભારત દ�શ હl મેરાભારત દ�શ હl મેરાભારત દ�શ હl મેરાભારત દ�શ હl મેરા, , , , ((((૨૨૨૨)))) 
 

જહા ંગગંાજહા ંગગંાજહા ંગગંાજહા ંગગંા, , , , જમનાજમનાજમનાજમના, , , , -N�ના ઔર કાવેર] બહ�તી #યે-N�ના ઔર કાવેર] બહ�તી #યે-N�ના ઔર કાવેર] બહ�તી #યે-N�ના ઔર કાવેર] બહ�તી #યે,,,, 

જહા ંઉ�રજહા ંઉ�રજહા ંઉ�રજહા ંઉ�ર----દMYણદMYણદMYણદMYણ, , , , BરૂબBરૂબBરૂબBરૂબ----પિDમકો અ.તૃ િપલવાયે પિDમકો અ.તૃ િપલવાયે પિDમકો અ.તૃ િપલવાયે પિDમકો અ.તૃ િપલવાયે  

કહv યે ફળ ઔર �લ ઉગાયેકહv યે ફળ ઔર �લ ઉગાયેકહv યે ફળ ઔર �લ ઉગાયેકહv યે ફળ ઔર �લ ઉગાયે, , , , ક�સર કહv Mબખેરાક�સર કહv Mબખેરાક�સર કહv Mબખેરાક�સર કહv Mબખેરા.... 

વો ભારત દ�શ હl મેરાવો ભારત દ�શ હl મેરાવો ભારત દ�શ હl મેરાવો ભારત દ�શ હl મેરા, , , , ((((૨૨૨૨)))) 
 

અલબેલોક] ઇસ ધરતીક�અલબેલોક] ઇસ ધરતીક�અલબેલોક] ઇસ ધરતીક�અલબેલોક] ઇસ ધરતીક�, , , , +યૌહાર ભી હl અલબેલે+યૌહાર ભી હl અલબેલે+યૌહાર ભી હl અલબેલે+યૌહાર ભી હl અલબેલે,,,, 

કહv -દવાલીક] ઝગમગ હlકહv -દવાલીક] ઝગમગ હlકહv -દવાલીક] ઝગમગ હlકહv -દવાલીક] ઝગમગ હl, , , , હોલીહોલીહોલીહોલીક� કહv મેલેક� કહv મેલેક� કહv મેલેક� કહv મેલે,,,, 

જહા ંરાગ રંગ ઔર હસીqશુીકા ચારો ઔર હl ઘેરાજહા ંરાગ રંગ ઔર હસીqશુીકા ચારો ઔર હl ઘેરાજહા ંરાગ રંગ ઔર હસીqશુીકા ચારો ઔર હl ઘેરાજહા ંરાગ રંગ ઔર હસીqશુીકા ચારો ઔર હl ઘેરા.... 

વો ભારત દ�શ હl મેરાવો ભારત દ�શ હl મેરાવો ભારત દ�શ હl મેરાવો ભારત દ�શ હl મેરા, , , , ((((૨૨૨૨)))) 
 

જહા ંઆસમાનસે બાતm કરતે મ-ંદર ઔએ િશવાલેજહા ંઆસમાનસે બાતm કરતે મ-ંદર ઔએ િશવાલેજહા ંઆસમાનસે બાતm કરતે મ-ંદર ઔએ િશવાલેજહા ંઆસમાનસે બાતm કરતે મ-ંદર ઔએ િશવાલે,,,, 

-કસી નગરમm -કસી �ાર પર કોઈ ન તાલા ડાલે-કસી નગરમm -કસી �ાર પર કોઈ ન તાલા ડાલે-કસી નગરમm -કસી �ાર પર કોઈ ન તાલા ડાલે-કસી નગરમm -કસી �ાર પર કોઈ ન તાલા ડાલે,,,, 

ઔર :ેમક] બસંી જહા ંબ#તાઔર :ેમક] બસંી જહા ંબ#તાઔર :ેમક] બસંી જહા ંબ#તાઔર :ેમક] બસંી જહા ંબ#તા, , , , આયે શામ સવેરાઆયે શામ સવેરાઆયે શામ સવેરાઆયે શામ સવેરા.... 

વો ભારત દ�શ હl મેરાવો ભારત દ�શ હl મેરાવો ભારત દ�શ હl મેરાવો ભારત દ�શ હl મેરા, , , , ((((૨૨૨૨)))) 
 

----    રાQb( �ૃ�ણ રાQb( �ૃ�ણ રાQb( �ૃ�ણ રાQb( �ૃ�ણ  
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દ� દ] હમm આઝાદ]દ� દ] હમm આઝાદ]દ� દ] હમm આઝાદ]દ� દ] હમm આઝાદ] 
 

દ� દ] હમm આઝાદ] Mબના ખડગ Mબના ઢાલદ� દ] હમm આઝાદ] Mબના ખડગ Mબના ઢાલદ� દ] હમm આઝાદ] Mબના ખડગ Mબના ઢાલદ� દ] હમm આઝાદ] Mબના ખડગ Mબના ઢાલ,,,, 

સાબરમતી ક� સતં Lનેૂ કર -દયા કમાલસાબરમતી ક� સતં Lનેૂ કર -દયા કમાલસાબરમતી ક� સતં Lનેૂ કર -દયા કમાલસાબરમતી ક� સતં Lનેૂ કર -દયા કમાલ.... 

�ધી મm ભી જલતી રહ] ગાધંી તેર] મશાલ�ધી મm ભી જલતી રહ] ગાધંી તેર] મશાલ�ધી મm ભી જલતી રહ] ગાધંી તેર] મશાલ�ધી મm ભી જલતી રહ] ગાધંી તેર] મશાલ,,,, 

સાબરમતી ક� સતં Lનેૂ કર -દયા કમાલ સાબરમતી ક� સતં Lનેૂ કર -દયા કમાલ સાબરમતી ક� સતં Lનેૂ કર -દયા કમાલ સાબરમતી ક� સતં Lનેૂ કર -દયા કમાલ … દ� દ]દ� દ]દ� દ]દ� દ]… 

ર�પુિત રાઘવ રા# રામર�પુિત રાઘવ રા# રામર�પુિત રાઘવ રા# રામર�પુિત રાઘવ રા# રામ 

 

ધરતી પે લડ] Lનેુ અજબ ઢંગ ક] લડાઇધરતી પે લડ] Lનેુ અજબ ઢંગ ક] લડાઇધરતી પે લડ] Lનેુ અજબ ઢંગ ક] લડાઇધરતી પે લડ] Lનેુ અજબ ઢંગ ક] લડાઇ,,,, 

દાગી ના કહv તોપ ના બ<ૂંક ચલાઇદાગી ના કહv તોપ ના બ<ૂંક ચલાઇદાગી ના કહv તોપ ના બ<ૂંક ચલાઇદાગી ના કહv તોપ ના બ<ૂંક ચલાઇ, 

<ુdમન ક� -કલે પર ભી ના ક] Lનેૂ ચડાઇ<ુdમન ક� -કલે પર ભી ના ક] Lનેૂ ચડાઇ<ુdમન ક� -કલે પર ભી ના ક] Lનેૂ ચડાઇ<ુdમન ક� -કલે પર ભી ના ક] Lનેૂ ચડાઇ,,,, 

વાહ ર� ફક]ર qબૂ કરામાત -દખાઇવાહ ર� ફક]ર qબૂ કરામાત -દખાઇવાહ ર� ફક]ર qબૂ કરામાત -દખાઇવાહ ર� ફક]ર qબૂ કરામાત -દખાઇ,,,, 

�ટૂક]મm <ુdમનો કો -દયા દ�શ સે િનકાલ�ટૂક]મm <ુdમનો કો -દયા દ�શ સે િનકાલ�ટૂક]મm <ુdમનો કો -દયા દ�શ સે િનકાલ�ટૂક]મm <ુdમનો કો -દયા દ�શ સે િનકાલ . 

સાબરમતી ક� સતં Lનેૂ કર -દયા કમાલસાબરમતી ક� સતં Lનેૂ કર -દયા કમાલસાબરમતી ક� સતં Lનેૂ કર -દયા કમાલસાબરમતી ક� સતં Lનેૂ કર -દયા કમાલ  દ� દ]દ� દ]દ� દ]દ� દ]… 

 

શતરંજ Mબછા કર યહા ંબૈઠાથા જમાનાશતરંજ Mબછા કર યહા ંબૈઠાથા જમાનાશતરંજ Mબછા કર યહા ંબૈઠાથા જમાનાશતરંજ Mબછા કર યહા ંબૈઠાથા જમાના 

લગતા થા .�ુdકલ હl -ફરંગી કો હરાનાલગતા થા .�ુdકલ હl -ફરંગી કો હરાનાલગતા થા .�ુdકલ હl -ફરંગી કો હરાનાલગતા થા .�ુdકલ હl -ફરંગી કો હરાના 

ટ�ર થી બડ� જોર ક] <ુdમન ભી થા તાનાટ�ર થી બડ� જોર ક] <ુdમન ભી થા તાનાટ�ર થી બડ� જોર ક] <ુdમન ભી થા તાનાટ�ર થી બડ� જોર ક] <ુdમન ભી થા તાના  

પર L ુભી થા બડા ઉAતાદ Bરુાનાપર L ુભી થા બડા ઉAતાદ Bરુાનાપર L ુભી થા બડા ઉAતાદ Bરુાનાપર L ુભી થા બડા ઉAતાદ Bરુાના 

મારા વો કસ ક� દાવં ક� ઉgટ] સભીક] ચાલમારા વો કસ ક� દાવં ક� ઉgટ] સભીક] ચાલમારા વો કસ ક� દાવં ક� ઉgટ] સભીક] ચાલમારા વો કસ ક� દાવં ક� ઉgટ] સભીક] ચાલ  

સાબરમતી ક� સતં Lનેૂ કર -દયા કમાલ સાબરમતી ક� સતં Lનેૂ કર -દયા કમાલ સાબરમતી ક� સતં Lનેૂ કર -દયા કમાલ સાબરમતી ક� સતં Lનેૂ કર -દયા કમાલ … દ� દ]દ� દ]દ� દ]દ� દ]… 

ર�પુિત રાઘવ રા# રામર�પુિત રાઘવ રા# રામર�પુિત રાઘવ રા# રામર�પુિત રાઘવ રા# રામ 

 

જબ જબ તેરા Mબ&લુ બ# જવાન ચલ પડ�જબ જબ તેરા Mબ&લુ બ# જવાન ચલ પડ�જબ જબ તેરા Mબ&લુ બ# જવાન ચલ પડ�જબ જબ તેરા Mબ&લુ બ# જવાન ચલ પડ�, 

મજ<ૂર ચલ પડ� થેમજ<ૂર ચલ પડ� થેમજ<ૂર ચલ પડ� થેમજ<ૂર ચલ પડ� થે, , , , ઔર -કસાન ચલ પડ�ઔર -કસાન ચલ પડ�ઔર -કસાન ચલ પડ�ઔર -કસાન ચલ પડ�,,,, 

-હb<ુ -હb<ુ -હb<ુ -હb<ુ વ વ વ વ .સુલમાન.સુલમાન.સુલમાન.સુલમાન, , , , શીખશીખશીખશીખ, , , , પઠાન પઠાન પઠાન પઠાન     ચલ પડ�ચલ પડ�ચલ પડ�ચલ પડ�,,,, 

કદમpમm તેર] કોકદમpમm તેર] કોકદમpમm તેર] કોકદમpમm તેર] કો-ટ કો-ટ :ાણ ચલ પડ�-ટ કો-ટ :ાણ ચલ પડ�-ટ કો-ટ :ાણ ચલ પડ�-ટ કો-ટ :ાણ ચલ પડ� 

�લpક] સેજ છોડ ક� દૌડ� જવાહરલાલ�લpક] સેજ છોડ ક� દૌડ� જવાહરલાલ�લpક] સેજ છોડ ક� દૌડ� જવાહરલાલ�લpક] સેજ છોડ ક� દૌડ� જવાહરલાલ  

સાબરમતી ક� સતં Lનેૂ કર -દયા કમાલ સાબરમતી ક� સતં Lનેૂ કર -દયા કમાલ સાબરમતી ક� સતં Lનેૂ કર -દયા કમાલ સાબરમતી ક� સતં Lનેૂ કર -દયા કમાલ … દ� દ]દ� દ]દ� દ]દ� દ]… 

ર�પુિત રાઘવ રા# રામર�પુિત રાઘવ રા# રામર�પુિત રાઘવ રા# રામર�પુિત રાઘવ રા# રામ 

 

મન મm થી અ-હ%સા ક] લગન તન પે લગંોટ]મન મm થી અ-હ%સા ક] લગન તન પે લગંોટ]મન મm થી અ-હ%સા ક] લગન તન પે લગંોટ]મન મm થી અ-હ%સા ક] લગન તન પે લગંોટ].... 
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લાખp મz �મૂતા થા Mલયે સ+ય ક] સpટ]લાખp મz �મૂતા થા Mલયે સ+ય ક] સpટ]લાખp મz �મૂતા થા Mલયે સ+ય ક] સpટ]લાખp મz �મૂતા થા Mલયે સ+ય ક] સpટ]  

વૈસે તો -દખને મz થી હAતી તેર] છોટ]વૈસે તો -દખને મz થી હAતી તેર] છોટ]વૈસે તો -દખને મz થી હAતી તેર] છોટ]વૈસે તો -દખને મz થી હAતી તેર] છોટ] 

લે-કન Lઝેુ �કતી થી -હમાલે-કન Lઝેુ �કતી થી -હમાલે-કન Lઝેુ �કતી થી -હમાલે-કન Lઝેુ �કતી થી -હમાલય ક] ભી ચોટ]લય ક] ભી ચોટ]લય ક] ભી ચોટ]લય ક] ભી ચોટ].... 

<ુિનયા મz <ુિનયા મz <ુિનયા મz <ુિનયા મz L ુL ુL ુL ુ   બેજોડબેજોડબેજોડબેજોડ    થા ઇbસાન બેિમસાલથા ઇbસાન બેિમસાલથા ઇbસાન બેિમસાલથા ઇbસાન બેિમસાલ  

સાબરમતી ક� સતં Lનેૂ કર -દયા કમાલ સાબરમતી ક� સતં Lનેૂ કર -દયા કમાલ સાબરમતી ક� સતં Lનેૂ કર -દયા કમાલ સાબરમતી ક� સતં Lનેૂ કર -દયા કમાલ … દ� દ]દ� દ]દ� દ]દ� દ]… 

ર�પુિત રાઘવ રા# રામર�પુિત રાઘવ રા# રામર�પુિત રાઘવ રા# રામર�પુિત રાઘવ રા# રામ 

 

જગ મz જગ મz જગ મz જગ મz કોઈ કોઈ કોઈ કોઈ oજયા હl oજયા હl oજયા હl oજયા હl તો તો તો તો બાB ુL ુહ] oજયાબાB ુL ુહ] oજયાબાB ુL ુહ] oજયાબાB ુL ુહ] oજયા  

Lનેુ વતન ક] રાહLનેુ વતન ક] રાહLનેુ વતન ક] રાહLનેુ વતન ક] રાહપે પે પે પે સબ �ુછ �ટુા -દયાસબ �ુછ �ટુા -દયાસબ �ુછ �ટુા -દયાસબ �ુછ �ટુા -દયા 

માગંા ન કોઇ ત�ત ના કોઇ તાજ ભી Mલયામાગંા ન કોઇ ત�ત ના કોઇ તાજ ભી Mલયામાગંા ન કોઇ ત�ત ના કોઇ તાજ ભી Mલયામાગંા ન કોઇ ત�ત ના કોઇ તાજ ભી Mલયા  

અમO્ તઅમO્ તઅમO્ તઅમO્ ત -દયા તો ઠ]ક મગર qદુ -દયા તો ઠ]ક મગર qદુ -દયા તો ઠ]ક મગર qદુ -દયા તો ઠ]ક મગર qદુ    ઝહર િપયાઝહર િપયાઝહર િપયાઝહર િપયા  

oજસ -દન તેર] Mચતા જલીoજસ -દન તેર] Mચતા જલીoજસ -દન તેર] Mચતા જલીoજસ -દન તેર] Mચતા જલી, રોયા થા મહાકાલરોયા થા મહાકાલરોયા થા મહાકાલરોયા થા મહાકાલ 

સાબરમતી ક� સતં Lનેૂ કર -દયા કમાલ સાબરમતી ક� સતં Lનેૂ કર -દયા કમાલ સાબરમતી ક� સતં Lનેૂ કર -દયા કમાલ સાબરમતી ક� સતં Lનેૂ કર -દયા કમાલ … 

દ� દ] હમm આઝાદ] Mબના ખડગ Mબના ઢાલદ� દ] હમm આઝાદ] Mબના ખડગ Mબના ઢાલદ� દ] હમm આઝાદ] Mબના ખડગ Mબના ઢાલદ� દ] હમm આઝાદ] Mબના ખડગ Mબના ઢાલ 

સાબરમતી ક� સતં Lનેૂ કર -દયા કમાલસાબરમતી ક� સતં Lનેૂ કર -દયા કમાલસાબરમતી ક� સતં Lનેૂ કર -દયા કમાલસાબરમતી ક� સતં Lનેૂ કર -દયા કમાલ 

ર�પુિત રાઘવ રા# રામર�પુિત રાઘવ રા# રામર�પુિત રાઘવ રા# રામર�પુિત રાઘવ રા# રામ 

 

----    :દ]પ :દ]પ :દ]પ :દ]પ  
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નbહા .{ુા રાહ] � ૂ ંનbહા .{ુા રાહ] � ૂ ંનbહા .{ુા રાહ] � ૂ ંનbહા .{ુા રાહ] � ૂ ં 
 

નbહા .{ુા રાહ] � ૂંનbહા .{ુા રાહ] � ૂંનbહા .{ુા રાહ] � ૂંનbહા .{ુા રાહ] � ૂ,ં , , , દ�શકા િસપાહ] � ૂંદ�શકા િસપાહ] � ૂંદ�શકા િસપાહ] � ૂંદ�શકા િસપાહ] � ૂ,ં,,, 

બોલો મેર� સગં જય-હbદબોલો મેર� સગં જય-હbદબોલો મેર� સગં જય-હbદબોલો મેર� સગં જય-હbદ, , , , જય-હbદજય-હbદજય-હbદજય-હbદ,,,, 

જય-હbદ જય-હbદ જય-હbદજય-હbદ જય-હbદ જય-હbદજય-હbદ જય-હbદ જય-હbદજય-હbદ જય-હbદ જય-હbદ.... 
 

રAતેપે ચ� ૂગંા ન ડરરAતેપે ચ� ૂગંા ન ડરરAતેપે ચ� ૂગંા ન ડરરAતેપે ચ� ૂગંા ન ડર----ડડડડરક�રક�રક�રક�, , , , ચાહ� .ઝેુ _ના પડ� મરચાહ� .ઝેુ _ના પડ� મરચાહ� .ઝેુ _ના પડ� મરચાહ� .ઝેુ _ના પડ� મર----મરક�મરક�મરક�મરક�,,,, 

મMંઝલસે પહલે ન � ૂગંા કહv દમમMંઝલસે પહલે ન � ૂગંા કહv દમમMંઝલસે પહલે ન � ૂગંા કહv દમમMંઝલસે પહલે ન � ૂગંા કહv દમ, , , , આગે હ] આગે બઢા�ગા કદમઆગે હ] આગે બઢા�ગા કદમઆગે હ] આગે બઢા�ગા કદમઆગે હ] આગે બઢા�ગા કદમ,,,,     

દા-હને બાયેં દા-હને બાયેંદા-હને બાયેં દા-હને બાયેંદા-હને બાયેં દા-હને બાયેંદા-હને બાયેં દા-હને બાયેં, , , , થમથમથમથમ... ... ... ... નbહા .{ુા રાહ] � ૂંનbહા .{ુા રાહ] � ૂંનbહા .{ુા રાહ] � ૂંનbહા .{ુા રાહ] � ૂ.ં........... 
 

બડા હોક� દ�શકા સહારા બ  ૂગંાબડા હોક� દ�શકા સહારા બ  ૂગંાબડા હોક� દ�શકા સહારા બ  ૂગંાબડા હોક� દ�શકા સહારા બ  ૂગંા, , , , <ુિનયાક] �ખોકા તારા બ ુગંા<ુિનયાક] �ખોકા તારા બ ુગંા<ુિનયાક] �ખોકા તારા બ ુગંા<ુિનયાક] �ખોકા તારા બ ુગંા,,,, 

રq ૂગંા ¡ચારq ૂગંા ¡ચારq ૂગંા ¡ચારq ૂગંા ¡ચા, , , , િતરંગા હરદમિતરંગા હરદમિતરંગા હરદમિતરંગા હરદમ, , , , આગે હ] આગે બઢા�ગા કદમઆગે હ] આગે બઢા�ગા કદમઆગે હ] આગે બઢા�ગા કદમઆગે હ] આગે બઢા�ગા કદમ,,,, 

દા-હને બાયેં દા-હને બાયેંદા-હને બાયેં દા-હને બાયેંદા-હને બાયેં દા-હને બાયેંદા-હને બાયેં દા-હને બાયેં, , , , થમથમથમથમ... ... ... ... નbહા .{ુા રાહ] � ૂંનbહા .{ુા રાહ] � ૂંનbહા .{ુા રાહ] � ૂંનbહા .{ુા રાહ] � ૂ.ં........... 
 

શાિંતક] નગર] હl મેરા યે વતનશાિંતક] નગર] હl મેરા યે વતનશાિંતક] નગર] હl મેરા યે વતનશાિંતક] નગર] હl મેરા યે વતન, , , , સબકો સીખા�ગા મz Pયારકા ચલનસબકો સીખા�ગા મz Pયારકા ચલનસબકો સીખા�ગા મz Pયારકા ચલનસબકો સીખા�ગા મz Pયારકા ચલન,,,, 

<ુિનયામm Mગરને ન <ંૂગા કહv બમ<ુિનયામm Mગરને ન <ંૂગા કહv બમ<ુિનયામm Mગરને ન <ંૂગા કહv બમ<ુિનયામm Mગરને ન <ંૂગા કહv બમ, , , , આગે હ] આગે બઢા�ગા કદમઆગે હ] આગે બઢા�ગા કદમઆગે હ] આગે બઢા�ગા કદમઆગે હ] આગે બઢા�ગા કદમ,,,, 

દા-હને બાયેં દા-હને બાયેંદા-હને બાયેં દા-હને બાયેંદા-હને બાયેં દા-હને બાયેંદા-હને બાયેં દા-હને બાયેં, , , , થમથમથમથમ... ... ... ... નbહા .{ુા રાહ] � ૂંનbહા .{ુા રાહ] � ૂંનbહા .{ુા રાહ] � ૂંનbહા .{ુા રાહ] � ૂ.ં........... 
 

----    શક]લ બદાIનુી શક]લ બદાIનુી શક]લ બદાIનુી શક]લ બદાIનુી  
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મેરા રંગ દ� બસતંી ચોલામેરા રંગ દ� બસતંી ચોલામેરા રંગ દ� બસતંી ચોલામેરા રંગ દ� બસતંી ચોલા 
 

મેરા રંગ દ� બસતંી ચોલામેરા રંગ દ� બસતંી ચોલામેરા રંગ દ� બસતંી ચોલામેરા રંગ દ� બસતંી ચોલા, , , , મેરા રંગ દ� મેરા રંગ દ� મેરા રંગ દ� મેરા રંગ દ� ............ 

મેરા રંગ દ� બસતંી ચોલામેરા રંગ દ� બસતંી ચોલામેરા રંગ દ� બસતંી ચોલામેરા રંગ દ� બસતંી ચોલા, , , , ઓએ રંગ દ� બસતંી ચોલા ઓએ રંગ દ� બસતંી ચોલા ઓએ રંગ દ� બસતંી ચોલા ઓએ રંગ દ� બસતંી ચોલા ((((૨૨૨૨)))) 
 

દમ નીકલે ઇસ દ�શક] ખાિતરદમ નીકલે ઇસ દ�શક] ખાિતરદમ નીકલે ઇસ દ�શક] ખાિતરદમ નીકલે ઇસ દ�શક] ખાિતર, , , , બસ ઇતના અરમાન હlબસ ઇતના અરમાન હlબસ ઇતના અરમાન હlબસ ઇતના અરમાન હl,,,, 

એક બાર ઇસ રાહએક બાર ઇસ રાહએક બાર ઇસ રાહએક બાર ઇસ રાહમm મરનામm મરનામm મરનામm મરના, , , , સો જbમpક� સમાન હlસો જbમpક� સમાન હlસો જbમpક� સમાન હlસો જbમpક� સમાન હl,,,, 

દ�ખક� વીરpક] �ુરબાની દ�ખક� વીરpક] �ુરબાની દ�ખક� વીરpક] �ુરબાની દ�ખક� વીરpક] �ુરબાની ((((૨૨૨૨) ) ) ) અપના -દલ ભી બોલાઅપના -દલ ભી બોલાઅપના -દલ ભી બોલાઅપના -દલ ભી બોલા............ 

મેરા રંગ દ� બસતંી ચોલામેરા રંગ દ� બસતંી ચોલામેરા રંગ દ� બસતંી ચોલામેરા રંગ દ� બસતંી ચોલા............ 
 

oજસ ચોલેકો પહન િશવા_ ખેલે અપની #નપેoજસ ચોલેકો પહન િશવા_ ખેલે અપની #નપેoજસ ચોલેકો પહન િશવા_ ખેલે અપની #નપેoજસ ચોલેકો પહન િશવા_ ખેલે અપની #નપે,,,, 

oજસે oજસે oજસે oજસે પહન ઝાસંીક] રાની િમટ ગઈ અપની આનપેપહન ઝાસંીક] રાની િમટ ગઈ અપની આનપેપહન ઝાસંીક] રાની િમટ ગઈ અપની આનપેપહન ઝાસંીક] રાની િમટ ગઈ અપની આનપે,,,, 

આજ ઉસીકો પહનક� િનકલા આજ ઉસીકો પહનક� િનકલા આજ ઉસીકો પહનક� િનકલા આજ ઉસીકો પહનક� િનકલા ((((૨૨૨૨) ) ) ) હમ મAતpકા ટોલાહમ મAતpકા ટોલાહમ મAતpકા ટોલાહમ મAતpકા ટોલા............ 

મેરા રંગ દ� બસતંી ચોલામેરા રંગ દ� બસતંી ચોલામેરા રંગ દ� બસતંી ચોલામેરા રંગ દ� બસતંી ચોલા............ 
 

----    :ેમધવન :ેમધવન :ેમધવન :ેમધવન  
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મેર� દ�શક] ધરતી મેર� દ�શક] ધરતી મેર� દ�શક] ધરતી મેર� દ�શક] ધરતી  
 

મેર� દ�શક] ધરતી મેર� દ�શક] ધરતી મેર� દ�શક] ધરતી મેર� દ�શક] ધરતી ((((૨૨૨૨) ) ) ) સોના ઉગલેસોના ઉગલેસોના ઉગલેસોના ઉગલે, , , , ઉગલે હ]ર�ઉગલે હ]ર�ઉગલે હ]ર�ઉગલે હ]ર�----મોતીમોતીમોતીમોતી,,,, 

મેર� દ�શક] ધરતીમેર� દ�શક] ધરતીમેર� દ�શક] ધરતીમેર� દ�શક] ધરતી............ 
 

બૈબૈબૈબૈલોક� ગલેમmલોક� ગલેમmલોક� ગલેમmલોક� ગલેમm    જબજબજબજબ    � ૂઘંOંુ� ૂઘંOંુ� ૂઘંOંુ� ૂઘંOંુ, , , , _વનકા રાગ ;નુતે હl_વનકા રાગ ;નુતે હl_વનકા રાગ ;નુતે હl_વનકા રાગ ;નુતે હl,,,, 

ગમ કોસpગમ કોસpગમ કોસpગમ કોસp    <ૂર હો #તા<ૂર હો #તા<ૂર હો #તા<ૂર હો #તા    હl હl હl હl , , , , qિુશયpqિુશયpqિુશયpqિુશયpક� કમલક� કમલક� કમલક� કમલ    .Aુકાતે હl.Aુકાતે હl.Aુકાતે હl.Aુકાતે હl,,,, 

;નુક� ર�હ;નુક� ર�હ;નુક� ર�હ;નુક� ર�હટક] આવાQ% ટક] આવાQ% ટક] આવાQ% ટક] આવાQ% ((((૨૨૨૨) ) ) ) Iુ ંલગે કહv શIુ ંલગે કહv શIુ ંલગે કહv શIુ ંલગે કહv શહનાઈહનાઈહનાઈહનાઈ    બQબQબQબQ,,,, 

આતે હ] મAત બહારpક� <ુgહનક]આતે હ] મAત બહારpક� <ુgહનક]આતે હ] મAત બહારpક� <ુgહનક]આતે હ] મAત બહારpક� <ુgહનક]    તરહ હર ખેત સQતરહ હર ખેત સQતરહ હર ખેત સQતરહ હર ખેત સQ.... 

મેર� દ�શક] ધરતીમેર� દ�શક] ધરતીમેર� દ�શક] ધરતીમેર� દ�શક] ધરતી............ 
 

જબ ચલતm હl ઇસ ધરતીપે હલજબ ચલતm હl ઇસ ધરતીપે હલજબ ચલતm હl ઇસ ધરતીપે હલજબ ચલતm હl ઇસ ધરતીપે હલ, , , , મમતા Zગડાઇયા ંલેતી હlમમતા Zગડાઇયા ંલેતી હlમમતા Zગડાઇયા ંલેતી હlમમતા Zગડાઇયા ંલેતી હl,,,, 

¢ુ ંના BQૂ ઇસ માટ]કો¢ુ ંના BQૂ ઇસ માટ]કો¢ુ ંના BQૂ ઇસ માટ]કો¢ુ ંના BQૂ ઇસ માટ]કો, , , , જો _વનકા ;ખુ દ�તી હlજો _વનકા ;ખુ દ�તી હlજો _વનકા ;ખુ દ�તી હlજો _વનકા ;ખુ દ�તી હl,,,, 

ઇસ ધરતીપે oજસને જનમ Mલયા ઇસ ધરતીપે oજસને જનમ Mલયા ઇસ ધરતીપે oજસને જનમ Mલયા ઇસ ધરતીપે oજસને જનમ Mલયા ((((૨૨૨૨) ) ) ) ઉસને હ] પાયા Pયાર તેરાઉસને હ] પાયા Pયાર તેરાઉસને હ] પાયા Pયાર તેરાઉસને હ] પાયા Pયાર તેરા,,,, 

યહા ંઅપના પરાયા કોઈ નહv યહા ંઅપના પરાયા કોઈ નહv યહા ંઅપના પરાયા કોઈ નહv યહા ંઅપના પરાયા કોઈ નહv ((((૨૨૨૨) ) ) ) હl સબપે માંહl સબપે માંહl સબપે માંહl સબપે મા ં   ઉપકાર તેરાઉપકાર તેરાઉપકાર તેરાઉપકાર તેરા.... 

મેર� દ�શક] ધરતીમેર� દ�શક] ધરતીમેર� દ�શક] ધરતીમેર� દ�શક] ધરતી............ 
 

યે બાગ હl ગૌતમયે બાગ હl ગૌતમયે બાગ હl ગૌતમયે બાગ હl ગૌતમ----નાનકકાનાનકકાનાનકકાનાનકકા, , , , Mખલતે હl અમનક� �લ યહાંMખલતે હl અમનક� �લ યહાંMખલતે હl અમનક� �લ યહાંMખલતે હl અમનક� �લ યહા,ં,,, 

ગાધંીગાધંીગાધંીગાધંી, , , , ;ભુાષ ;ભુાષ ;ભુાષ ;ભુાષ ((((૨૨૨૨) ) ) ) ટlગોરટlગોરટlગોરટlગોર, , , , િતલકિતલકિતલકિતલક, , , , ઐસે હl ચમનક� �લ યહાંઐસે હl ચમનક� �લ યહાંઐસે હl ચમનક� �લ યહાંઐસે હl ચમનક� �લ યહા,ં,,, 

રંગ હરા હ-રિસ%હ નલવેસેરંગ હરા હ-રિસ%હ નલવેસેરંગ હરા હ-રિસ%હ નલવેસેરંગ હરા હ-રિસ%હ નલવેસે, , , , રંગ લાલ હl લાલબહા<ુરસેરંગ લાલ હl લાલબહા<ુરસેરંગ લાલ હl લાલબહા<ુરસેરંગ લાલ હl લાલબહા<ુરસે,,,, 

રંગ બના બસતંી ભગતિસ%ઘ રંગ બના બસતંી ભગતિસ%ઘ રંગ બના બસતંી ભગતિસ%ઘ રંગ બના બસતંી ભગતિસ%ઘ ((((૨૨૨૨) ) ) ) રંગ અમનકા વીર જવાહરસેરંગ અમનકા વીર જવાહરસેરંગ અમનકા વીર જવાહરસેરંગ અમનકા વીર જવાહરસે,,,, 

મેર� દ�શક] ધરતીમેર� દ�શક] ધરતીમેર� દ�શક] ધરતીમેર� દ�શક] ધરતી............ 
 

----    &ુ&ુ&ુ&લુશન બાવરા લશન બાવરા લશન બાવરા લશન બાવરા  
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યે દ�શ હl વીર જવાનpકા યે દ�શ હl વીર જવાનpકા યે દ�શ હl વીર જવાનpકા યે દ�શ હl વીર જવાનpકા  
 

યે દ�શ હl વીર જવાનpકાયે દ�શ હl વીર જવાનpકાયે દ�શ હl વીર જવાનpકાયે દ�શ હl વીર જવાનpકા, , , , અલબેલpકાઅલબેલpકાઅલબેલpકાઅલબેલpકા, , , , મAતાનpકામAતાનpકામAતાનpકામAતાનpકા,,,, 

ઇસ દ�શકા યારp ઇસ દ�શકા યારp ઇસ દ�શકા યારp ઇસ દ�શકા યારp ((((૨૨૨૨) ) ) ) Fા કહનાFા કહનાFા કહનાFા કહના, , , , યહ દ�શ હl <ુિનયાકા ગહનાયહ દ�શ હl <ુિનયાકા ગહનાયહ દ�શ હl <ુિનયાકા ગહનાયહ દ�શ હl <ુિનયાકા ગહના,,,, 
 

યહા ંચૌડ] છાતી વીરpક]યહા ંચૌડ] છાતી વીરpક]યહા ંચૌડ] છાતી વીરpક]યહા ંચૌડ] છાતી વીરpક], , , , યહા ંભોલી શકલm હ]રpક]યહા ંભોલી શકલm હ]રpક]યહા ંભોલી શકલm હ]રpક]યહા ંભોલી શકલm હ]રpક],,,, 

યહા ંગાતે હl રાઝેં યહા ંગાતે હl રાઝેં યહા ંગાતે હl રાઝેં યહા ંગાતે હl રાઝેં ((((૨૨૨૨) ) ) ) મAતીમmમAતીમmમAતીમmમAતીમm, , , , મચતી હl Jમેૂ બAતીમmમચતી હl Jમેૂ બAતીમmમચતી હl Jમેૂ બAતીમmમચતી હl Jમેૂ બAતીમm,,,, 
 

પેડpપેડpપેડpપેડpપે બહાર� �લpક]પે બહાર� �લpક]પે બહાર� �લpક]પે બહાર� �લpક], , , , રાહpમm કતાર� �લpક]રાહpમm કતાર� �લpક]રાહpમm કતાર� �લpક]રાહpમm કતાર� �લpક],,,, 

યહા ંહસતા હl સાવન યહા ંહસતા હl સાવન યહા ંહસતા હl સાવન યહા ંહસતા હl સાવન ((((૨૨૨૨) ) ) ) બાલpમmબાલpમmબાલpમmબાલpમm, , , , ખીલતી હl કMલયા ંગાલpમmખીલતી હl કMલયા ંગાલpમmખીલતી હl કMલયા ંગાલpમmખીલતી હl કMલયા ંગાલpમm,,,, 
 

કહv દંગલ શોખ જવાનpક�કહv દંગલ શોખ જવાનpક�કહv દંગલ શોખ જવાનpક�કહv દંગલ શોખ જવાનpક�, , , , કહv કરતબ તીર કમાનpક�કહv કરતબ તીર કમાનpક�કહv કરતબ તીર કમાનpક�કહv કરતબ તીર કમાનpક�,,,, 

યહા ંિનત િનત મેલે યહા ંિનત િનત મેલે યહા ંિનત િનત મેલે યહા ંિનત િનત મેલે ((((૨૨૨૨) ) ) ) સજતે હlસજતે હlસજતે હlસજતે હl, , , , િનત ઢોલ ઔર તાસેં બજતm હlિનત ઢોલ ઔર તાસેં બજતm હlિનત ઢોલ ઔર તાસેં બજતm હlિનત ઢોલ ઔર તાસેં બજતm હl,,,, 
 

-દલબરક� Mલએ -દલદાર હl હમ-દલબરક� Mલએ -દલદાર હl હમ-દલબરક� Mલએ -દલદાર હl હમ-દલબરક� Mલએ -દલદાર હl હમ, , , , <ુdમનક� Mલયે તલવાર<ુdમનક� Mલયે તલવાર<ુdમનક� Mલયે તલવાર<ુdમનક� Mલયે તલવાર    હl હમહl હમહl હમહl હમ,,,, 

મmદામંm અગર હમ મmદામંm અગર હમ મmદામંm અગર હમ મmદામંm અગર હમ ((((૨૨૨૨) ) ) ) ડટ #યmડટ #યmડટ #યmડટ #યm, , , , .�ુdકલ હl -ક પીછે હટ #યm.�ુdકલ હl -ક પીછે હટ #યm.�ુdકલ હl -ક પીછે હટ #યm.�ુdકલ હl -ક પીછે હટ #યm.... 
 

----    સા-હર �િુધયાનવી સા-હર �િુધયાનવી સા-હર �િુધયાનવી સા-હર �િુધયાનવી  
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સાર� જહા ંસે અ/છા -હ%<ુAતા ંહમારાસાર� જહા ંસે અ/છા -હ%<ુAતા ંહમારાસાર� જહા ંસે અ/છા -હ%<ુAતા ંહમારાસાર� જહા ંસે અ/છા -હ%<ુAતા ંહમારા 

સાર� જહા ંસે અ/છા -હ%<ુAતા ંહમારાસાર� જહા ંસે અ/છા -હ%<ુAતા ંહમારાસાર� જહા ંસે અ/છા -હ%<ુAતા ંહમારાસાર� જહા ંસે અ/છા -હ%<ુAતા ંહમારા     

હમ �લુ �લુ હ� ઈસક] યે &MુલAતા ંહમારાહમ �લુ �લુ હ� ઈસક] યે &MુલAતા ંહમારાહમ �લુ �લુ હ� ઈસક] યે &MુલAતા ંહમારાહમ �લુ �લુ હ� ઈસક] યે &MુલAતા ંહમારા     

&બુત મm&બુત મm&બુત મm&બુત મm, હો અગર હમહો અગર હમહો અગર હમહો અગર હમ,રહતા હl -દલ વતન મmરહતા હl -દલ વતન મmરહતા હl -દલ વતન મmરહતા હl -દલ વતન મm 

સમજો સમજો સમજો સમજો વહ] હમm ભીવહ] હમm ભીવહ] હમm ભીવહ] હમm ભી, -દલ હો જહા ંહમારા-દલ હો જહા ંહમારા-દલ હો જહા ંહમારા-દલ હો જહા ંહમારા............................સાર� જહાંસાર� જહાંસાર� જહાંસાર� જહા ં

પવ\ત વો સબસે �ચા હમ સાયા આસમા ંકાપવ\ત વો સબસે �ચા હમ સાયા આસમા ંકાપવ\ત વો સબસે �ચા હમ સાયા આસમા ંકાપવ\ત વો સબસે �ચા હમ સાયા આસમા ંકા, 

વો સતંર] હમારાવો સતંર] હમારાવો સતંર] હમારાવો સતંર] હમારા, વહ પાસબા હમારાવહ પાસબા હમારાવહ પાસબા હમારાવહ પાસબા હમારા................સાર� જહાંસાર� જહાંસાર� જહાંસાર� જહા ં

ગોદ] મm ખેલતી હlગોદ] મm ખેલતી હlગોદ] મm ખેલતી હlગોદ] મm ખેલતી હl...., _સક� હ#રો નદ]યાં_સક� હ#રો નદ]યાં_સક� હ#રો નદ]યાં_સક� હ#રો નદ]યા ં

&લુશન હl _સક� દમ સે _ના હમારા&લુશન હl _સક� દમ સે _ના હમારા&લુશન હl _સક� દમ સે _ના હમારા&લુશન હl _સક� દમ સે _ના હમારા............સાર� જહાંસાર� જહાંસાર� જહાંસાર� જહા ં

અય આબે �દ� ગગંાઅય આબે �દ� ગગંાઅય આબે �દ� ગગંાઅય આબે �દ� ગગંા,વહ -દન યાદ હl Lઝુકોવહ -દન યાદ હl Lઝુકોવહ -દન યાદ હl Lઝુકોવહ -દન યાદ હl Lઝુકો, 

ઉતરા તેઉતરા તેઉતરા તેઉતરા તેર� -કનાર�ર� -કનાર�ર� -કનાર�ર� -કનાર�, જબ કારવા ંહમારાજબ કારવા ંહમારાજબ કારવા ંહમારાજબ કારવા ંહમારા... ... ... ... સાર� જહાંસાર� જહાંસાર� જહાંસાર� જહા ં

મજહબ નહv િશખાતા આપસ મm બૈર રખનામજહબ નહv િશખાતા આપસ મm બૈર રખનામજહબ નહv િશખાતા આપસ મm બૈર રખનામજહબ નહv િશખાતા આપસ મm બૈર રખના 

-હbદ] હl હમ વતન હl -હ%<ુAતા હમારા-હbદ] હl હમ વતન હl -હ%<ુAતા હમારા-હbદ] હl હમ વતન હl -હ%<ુAતા હમારા-હbદ] હl હમ વતન હl -હ%<ુAતા હમારા................સાર� જહાંસાર� જહાંસાર� જહાંસાર� જહા ં

IનુાનIનુાનIનુાનIનુાન,િમ£િમ£િમ£િમ£,રોમ સબ િમટ ગયે જહા ંસેરોમ સબ િમટ ગયે જહા ંસેરોમ સબ િમટ ગયે જહા ંસેરોમ સબ િમટ ગયે જહા ંસે, 

અબ તક મગર હl બાક]અબ તક મગર હl બાક]અબ તક મગર હl બાક]અબ તક મગર હl બાક], નામોિનશા ંહમારાનામોિનશા ંહમારાનામોિનશા ંહમારાનામોિનશા ંહમારા................સાર� જહાંસાર� જહાંસાર� જહાંસાર� જહા ં

�ુછ બાત હl -ક હAતી�ુછ બાત હl -ક હAતી�ુછ બાત હl -ક હAતી�ુછ બાત હl -ક હAતી,િમટતી ન-હ% હમાર]િમટતી ન-હ% હમાર]િમટતી ન-હ% હમાર]િમટતી ન-હ% હમાર], 

સદ]યp રહા સદ]યp રહા સદ]યp રહા સદ]યp રહા હl <ુdમનહl <ુdમનહl <ુdમનહl <ુdમન,દોર� જહા ંહમારાદોર� જહા ંહમારાદોર� જહા ંહમારાદોર� જહા ંહમારા............સાર� જહાંસાર� જહાંસાર� જહાંસાર� જહા ં

ઈકબાલ કોઈ મરહમઈકબાલ કોઈ મરહમઈકબાલ કોઈ મરહમઈકબાલ કોઈ મરહમ,અપના ન-હ% જહા ંમmઅપના ન-હ% જહા ંમmઅપના ન-હ% જહા ંમmઅપના ન-હ% જહા ંમm, 

મા�મૂ કયા -કસીકોમા�મૂ કયા -કસીકોમા�મૂ કયા -કસીકોમા�મૂ કયા -કસીકો,દદ¤ દદ¤ દદ¤ દદ¤ –િનશા હમારાિનશા હમારાિનશા હમારાિનશા હમારા................સાર� જહાંસાર� જહાંસાર� જહાંસાર� જહા ં

 

----    AવAવAવAવ....શાયર મહમંદ ઈકબાલશાયર મહમંદ ઈકબાલશાયર મહમંદ ઈકબાલશાયર મહમંદ ઈકબાલ 
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સાર�સાર�સાર�સાર� જહાંજહાંજહાંજહા ંસેસેસેસે અ/છાઅ/છાઅ/છાઅ/છા 
 

સાર�સાર�સાર�સાર� જહાંજહાંજહાંજહા ંસેસેસેસે અ/છાઅ/છાઅ/છાઅ/છા -હ%<ુAતાં-હ%<ુAતાં-હ%<ુAતાં-હ%<ુAતા ંહમારા હમારા હમારા હમારા ((((૨૨૨૨)))) 

હમહમહમહમ �લુ�લુ�લુ�લુ �લુ�લુ�લુ�લુ હ�હ�હ�હ� ઈસક]ઈસક]ઈસક]ઈસક] યેયેયેયે &લુિસતા&લુિસતા&લુિસતા&લુિસતા હમારા હમારા હમારા હમારા ((((૨૨૨૨))))  

પરબપરબપરબપરબત હl ઇસક� ¡ચેત હl ઇસક� ¡ચેત હl ઇસક� ¡ચેત હl ઇસક� ¡ચે, , , , Pયાર] હl ઇસક] ન-દયા ંPયાર] હl ઇસક] ન-દયા ંPયાર] હl ઇસક] ન-દયા ંPયાર] હl ઇસક] ન-દયા ં((((૨૨૨૨)))) 

આકાશમm ઇસીક� &જુર] હ#રો સ-દયા ંઆકાશમm ઇસીક� &જુર] હ#રો સ-દયા ંઆકાશમm ઇસીક� &જુર] હ#રો સ-દયા ંઆકાશમm ઇસીક� &જુર] હ#રો સ-દયા ં((((૨૨૨૨)))) 

હસતા હl બીજMલયp પર યે આિશયા ંહમારાહસતા હl બીજMલયp પર યે આિશયા ંહમારાહસતા હl બીજMલયp પર યે આિશયા ંહમારાહસતા હl બીજMલયp પર યે આિશયા ંહમારા.... 

હમહમહમહમ �લુ�લુ�લુ�લુ �લુ�લુ�લુ�લુ હ�હ�હ�હ� ઈસક]ઈસક]ઈસક]ઈસક] 
 

વીરાન કર -દયા ઠા �ધીને ઇસ ચમનકો વીરાન કર -દયા ઠા �ધીને ઇસ ચમનકો વીરાન કર -દયા ઠા �ધીને ઇસ ચમનકો વીરાન કર -દયા ઠા �ધીને ઇસ ચમનકો ((((૨૨૨૨)))) 

દ�કાર લ�ુ બચાયાદ�કાર લ�ુ બચાયાદ�કાર લ�ુ બચાયાદ�કાર લ�ુ બચાયા, , , , ગાધંીને ઇસ ચમનકો ગાધંીને ઇસ ચમનકો ગાધંીને ઇસ ચમનકો ગાધંીને ઇસ ચમનકો ((((૨૨૨૨)))) 

રYા કર�ગા ઇસક]રYા કર�ગા ઇસક]રYા કર�ગા ઇસક]રYા કર�ગા ઇસક], , , , હર નવજવા ંહમારાંહર નવજવા ંહમારાંહર નવજવા ંહમારાંહર નવજવા ંહમારા.ં . . .  

હમહમહમહમ �લુ�લુ�લુ�લુ �ુ�ુ�ુ�લુલલલ હ�હ�હ�હ� ઈસક]ઈસક]ઈસક]ઈસક] 
 

----    રા# મહ�દ] અલીખા ંરા# મહ�દ] અલીખા ંરા# મહ�દ] અલીખા ંરા# મહ�દ] અલીખા ં 
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હl :ીત જહા ં-ક ર]ત સદા હl :ીત જહા ં-ક ર]ત સદા હl :ીત જહા ં-ક ર]ત સદા હl :ીત જહા ં-ક ર]ત સદા  
 

હl :ીત જહા ં-ક ર]ત સદા હl :ીત જહા ં-ક ર]ત સદા હl :ીત જહા ં-ક ર]ત સદા હl :ીત જહા ં-ક ર]ત સદા ((((૨૨૨૨) ) ) ) મz ગીત વહાકં� ગાતા � ૂંમz ગીત વહાકં� ગાતા � ૂંમz ગીત વહાકં� ગાતા � ૂંમz ગીત વહાકં� ગાતા � ૂ,ં,,, 

ભારતકા રહનેવાલા � ૂંભારતકા રહનેવાલા � ૂંભારતકા રહનેવાલા � ૂંભારતકા રહનેવાલા � ૂ,ં , , , ભારતક] બાત ;નુાતા � ૂંભારતક] બાત ;નુાતા � ૂંભારતક] બાત ;નુાતા � ૂંભારતક] બાત ;નુાતા � ૂ.ં... 
 

કાલે ગોર�કા ભેદ નહvકાલે ગોર�કા ભેદ નહvકાલે ગોર�કા ભેદ નહvકાલે ગોર�કા ભેદ નહv, , , , હર -દલસે હમારા નાતા હlહર -દલસે હમારા નાતા હlહર -દલસે હમારા નાતા હlહર -દલસે હમારા નાતા હl,,,, 

�ુછ ઔર ન આતા હો હમકો�ુછ ઔર ન આતા હો હમકો�ુછ ઔર ન આતા હો હમકો�ુછ ઔર ન આતા હો હમકો, , , , હમm Pયાર િનભાના હમm Pયાર િનભાના હમm Pયાર િનભાના હમm Pયાર િનભાના આતા હlઆતા હlઆતા હlઆતા હl,,,, 

oજસે માન �કુ] સાર] <ુિનયા oજસે માન �કુ] સાર] <ુિનયા oજસે માન �કુ] સાર] <ુિનયા oજસે માન �કુ] સાર] <ુિનયા ((((૨૨૨૨) ) ) ) મz બાત મz બાત મz બાત મz બાત ((((૨૨૨૨) ) ) ) વહ] દોહરાતા � ૂંવહ] દોહરાતા � ૂંવહ] દોહરાતા � ૂંવહ] દોહરાતા � ૂ,ં,,, 

ભારતકા રહનેવાલા � ૂંભારતકા રહનેવાલા � ૂંભારતકા રહનેવાલા � ૂંભારતકા રહનેવાલા � ૂ,ં , , , ભારતક] બાત ;નુાતા � ૂંભારતક] બાત ;નુાતા � ૂંભારતક] બાત ;નુાતા � ૂંભારતક] બાત ;નુાતા � ૂ.ં... 
 

_તે હp -કસીને દ�શ ટો Fા_તે હp -કસીને દ�શ ટો Fા_તે હp -કસીને દ�શ ટો Fા_તે હp -કસીને દ�શ ટો Fા, , , , હમને ટો -દલpકો _તા હlહમને ટો -દલpકો _તા હlહમને ટો -દલpકો _તા હlહમને ટો -દલpકો _તા હl,,,, 

જહા ંરામ અભી તક હl નરમmજહા ંરામ અભી તક હl નરમmજહા ંરામ અભી તક હl નરમmજહા ંરામ અભી તક હl નરમm, , , , નાર]મm અભી તક સીતા હlનાર]મm અભી તક સીતા હlનાર]મm અભી તક સીતા હlનાર]મm અભી તક સીતા હl,,,, 

oજતને પાવન હl લોગ જહા ંoજતને પાવન હl લોગ જહા ંoજતને પાવન હl લોગ જહા ંoજતને પાવન હl લોગ જહા ં((((૨૨૨૨) ) ) ) મz િનત િનમz િનત િનમz િનત િનમz િનત િનત ત ત ત ((((૨૨૨૨) ) ) ) શીશ xકાતા � ૂંશીશ xકાતા � ૂંશીશ xકાતા � ૂંશીશ xકાતા � ૂ,ં,,, 

ભારતકા રહનેવાલા � ૂંભારતકા રહનેવાલા � ૂંભારતકા રહનેવાલા � ૂંભારતકા રહનેવાલા � ૂ,ં , , , ભારતક] બાત ;નુાતા � ૂંભારતક] બાત ;નુાતા � ૂંભારતક] બાત ;નુાતા � ૂંભારતક] બાત ;નુાતા � ૂ.ં... 
     
ઇતની મમતા નદ]�કો ભી જહા ંમાતા કહક� �લુાતે હlઇતની મમતા નદ]�કો ભી જહા ંમાતા કહક� �લુાતે હlઇતની મમતા નદ]�કો ભી જહા ંમાતા કહક� �લુાતે હlઇતની મમતા નદ]�કો ભી જહા ંમાતા કહક� �લુાતે હl,,,, 

ઇતના આદર ઇbસાન તો Fા પ�થર ભી BQૂ #તે હlઇતના આદર ઇbસાન તો Fા પ�થર ભી BQૂ #તે હlઇતના આદર ઇbસાન તો Fા પ�થર ભી BQૂ #તે હlઇતના આદર ઇbસાન તો Fા પ�થર ભી BQૂ #તે હl,,,, 

ઉસ ધરતીપે મzને જનમ Mલયા ઉસ ધરતીપે મzને જનમ Mલયા ઉસ ધરતીપે મzને જનમ Mલયા ઉસ ધરતીપે મzને જનમ Mલયા ((((૨૨૨૨) ) ) ) યે સોચ યે સોચ યે સોચ યે સોચ ((((૨૨૨૨) ) ) ) ક� મz ઇતરાતા � ૂંક� મz ઇતરાતા � ૂંક� મz ઇતરાતા � ૂંક� મz ઇતરાતા � ૂ,ં,,, 

ભારતકા રહનેવાલા � ૂંભારતકા રહનેવાલા � ૂંભારતકા રહનેવાલા � ૂંભારતકા રહનેવાલા � ૂ,ં , , , ભારતક] બાત ;નુાતાભારતક] બાત ;નુાતાભારતક] બાત ;નુાતાભારતક] બાત ;નુાતા    � ૂં� ૂં� ૂં� ૂ.ં... 
 

હl :ીત જહા ં-ક ર]ત સદા હl :ીત જહા ં-ક ર]ત સદા હl :ીત જહા ં-ક ર]ત સદા હl :ીત જહા ં-ક ર]ત સદા ((((૨૨૨૨) ) ) ) મz ગીત વહાકં� ગાતા � ૂંમz ગીત વહાકં� ગાતા � ૂંમz ગીત વહાકં� ગાતા � ૂંમz ગીત વહાકં� ગાતા � ૂ,ં,,, 

ભારતકા રહનેવાલા � ૂંભારતકા રહનેવાલા � ૂંભારતકા રહનેવાલા � ૂંભારતકા રહનેવાલા � ૂ,ં , , , ભારતક] બાત ;નુાતા � ૂંભારતક] બાત ;નુાતા � ૂંભારતક] બાત ;નુાતા � ૂંભારતક] બાત ;નુાતા � ૂ.ં... 
 

----    &લુશન બાવરા &લુશન બાવરા &લુશન બાવરા &લુશન બાવરા  
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હોઠpપે સ/ચાઈ હોઠpપે સ/ચાઈ હોઠpપે સ/ચાઈ હોઠpપે સ/ચાઈ રહતી હl રહતી હl રહતી હl રહતી હl      
 

હોઠpપે સ/ચાઈ રહતી હl જહા ં-દલમm સફાઈ રહતી હl હોઠpપે સ/ચાઈ રહતી હl જહા ં-દલમm સફાઈ રહતી હl હોઠpપે સ/ચાઈ રહતી હl જહા ં-દલમm સફાઈ રહતી હl હોઠpપે સ/ચાઈ રહતી હl જહા ં-દલમm સફાઈ રહતી હl  

હમ ઉસ દ�શક� વાસી હl હમ ઉસ દ�શક� વાસી હl હમ ઉસ દ�શક� વાસી હl હમ ઉસ દ�શક� વાસી હl ((((૨૨૨૨) ) ) ) oજસ દ�શમm ગગંા બહતી હl oજસ દ�શમm ગગંા બહતી હl oજસ દ�શમm ગગંા બહતી હl oજસ દ�શમm ગગંા બહતી હl  
 

મેહમા ંજો હમારા હોતા હl વો #નસે Pયારા હોતા હl મેહમા ંજો હમારા હોતા હl વો #નસે Pયારા હોતા હl મેહમા ંજો હમારા હોતા હl વો #નસે Pયારા હોતા હl મેહમા ંજો હમારા હોતા હl વો #નસે Pયારા હોતા હl  

¥યાદા-ક નહv લાલચ હમકો ¥યાદા-ક નહv લાલચ હમકો ¥યાદા-ક નહv લાલચ હમકો ¥યાદા-ક નહv લાલચ હમકો ((((૨૨૨૨) ) ) ) થોડ�મm &#ુરા હોતા હl થોડ�મm &#ુરા હોતા હl થોડ�મm &#ુરા હોતા હl થોડ�મm &#ુરા હોતા હl ((((૨૨૨૨)))) 

બ/ચpક� Mલએ જો ધરતીમા ંસ-દયpસે સભી �ુછ સહતી હl બ/ચpક� Mલએ જો ધરતીમા ંસ-દયpસે સભી �ુછ સહતી હl બ/ચpક� Mલએ જો ધરતીમા ંસ-દયpસે સભી �ુછ સહતી હl બ/ચpક� Mલએ જો ધરતીમા ંસ-દયpસે સભી �ુછ સહતી હl  

હમ ઉસ દ�શક� વાસી હl હમ ઉસ દ�શક� વાસી હl હમ ઉસ દ�શક� વાસી હl હમ ઉસ દ�શક� વાસી હl ((((૨૨૨૨) ) ) ) oજસ દ�શમm ગગંા બહતી હl oજસ દ�શમm ગગંા બહતી હl oજસ દ�શમm ગગંા બહતી હl oજસ દ�શમm ગગંા બહતી હl  
 

�ુછ લોગ જો ¥યાદા #નતે હl ઇbસાનકો કમ પહચાનતે હl �ુછ લોગ જો ¥યાદા #નતે હl ઇbસાનકો કમ પહચાનતે હl �ુછ લોગ જો ¥યાદા #નતે હl ઇbસાનકો કમ પહચાનતે હl �ુછ લોગ જો ¥યાદા #નતે હl ઇbસાનકો કમ પહચાનતે હl  

યેયેયેયે    Bરૂબ હl Bરૂબ વાલેBરૂબ હl Bરૂબ વાલેBરૂબ હl Bરૂબ વાલેBરૂબ હl Bરૂબ વાલે,,,,    હર #નક] ક]મત #નતે હl હર #નક] ક]મત #નતે હl હર #નક] ક]મત #નતે હl હર #નક] ક]મત #નતે હl ((((૨૨૨૨) ) ) )  

િમલિમલિમલિમલ----}ુલક� રહો ઔર Pયાર કરો ઇક ચીજ યહ] તો રહતી હl }ુલક� રહો ઔર Pયાર કરો ઇક ચીજ યહ] તો રહતી હl }ુલક� રહો ઔર Pયાર કરો ઇક ચીજ યહ] તો રહતી હl }ુલક� રહો ઔર Pયાર કરો ઇક ચીજ યહ] તો રહતી હl  

હમ ઉસ દ�શક� વાસી હl હમ ઉસ દ�શક� વાસી હl હમ ઉસ દ�શક� વાસી હl હમ ઉસ દ�શક� વાસી હl ((((૨૨૨૨) ) ) ) oજસ દ�શમm ગગંા બહતી હl oજસ દ�શમm ગગંા બહતી હl oજસ દ�શમm ગગંા બહતી હl oજસ દ�શમm ગગંા બહતી હl  
 

જો oજસસે િમલા સીખા હમને ગૈરpકો ભી અપનાયા હમને જો oજસસે િમલા સીખા હમને ગૈરpકો ભી અપનાયા હમને જો oજસસે િમલા સીખા હમને ગૈરpકો ભી અપનાયા હમને જો oજસસે િમલા સીખા હમને ગૈરpકો ભી અપનાયા હમને  

મતલબક� Mલએ Zધે હોકર રોટ]કો નહv B#ૂ હમને મતલબક� Mલએ Zધે હોકર રોટ]કો નહv B#ૂ હમને મતલબક� Mલએ Zધે હોકર રોટ]કો નહv B#ૂ હમને મતલબક� Mલએ Zધે હોકર રોટ]કો નહv B#ૂ હમને ((((૨૨૨૨)))) 

અબ તો Fા સાઅબ તો Fા સાઅબ તો Fા સાઅબ તો Fા સાર] <ુિનયા સાર] <ુિનયા યે કહતી હl ર] <ુિનયા સાર] <ુિનયા યે કહતી હl ર] <ુિનયા સાર] <ુિનયા યે કહતી હl ર] <ુિનયા સાર] <ુિનયા યે કહતી હl  

હમ ઉસ દ�શક� વાસી હl હમ ઉસ દ�શક� વાસી હl હમ ઉસ દ�શક� વાસી હl હમ ઉસ દ�શક� વાસી હl ((((૨૨૨૨) ) ) ) oજસ દ�શમm ગગંા બહતી હl oજસ દ�શમm ગગંા બહતી હl oજસ દ�શમm ગગંા બહતી હl oજસ દ�શમm ગગંા બહતી હl  
 

----    શૈલેb( શૈલેb( શૈલેb( શૈલેb(  
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કર ચલે હમ -ફદાકર ચલે હમ -ફદાકર ચલે હમ -ફદાકર ચલે હમ -ફદા 
 

કર ચલે હમ -ફદાકર ચલે હમ -ફદાકર ચલે હમ -ફદાકર ચલે હમ -ફદા  #નો તન સાિથયો#નો તન સાિથયો#નો તન સાિથયો#નો તન સાિથયો, 

અબ L~ુહાર� વતન સાિથયોઅબ L~ુહાર� વતન સાિથયોઅબ L~ુહાર� વતન સાિથયોઅબ L~ુહાર� વતન સાિથયો.... 
 

સાસં થમતી ગઇસાસં થમતી ગઇસાસં થમતી ગઇસાસં થમતી ગઇ,ર¦ત જમતી ગઇર¦ત જમતી ગઇર¦ત જમતી ગઇર¦ત જમતી ગઇ, 

-ફરભી બઢતે કદમકો -ફરભી બઢતે કદમકો -ફરભી બઢતે કદમકો -ફરભી બઢતે કદમકો ,ન Oુકને -દયાન Oુકને -દયાન Oુકને -દયાન Oુકને -દયા, 

કટગયે સર હમાર� તોકટગયે સર હમાર� તોકટગયે સર હમાર� તોકટગયે સર હમાર� તો    �ુછ ગમ નહv�ુછ ગમ નહv�ુછ ગમ નહv�ુછ ગમ નહv, 

સર -હમાલયકા ન �કને -દયાસર -હમાલયકા ન �કને -દયાસર -હમાલયકા ન �કને -દયાસર -હમાલયકા ન �કને -દયા....  

મરતે મરતે રહા બાકંાપન સાિથયોમરતે મરતે રહા બાકંાપન સાિથયોમરતે મરતે રહા બાકંાપન સાિથયોમરતે મરતે રહા બાકંાપન સાિથયો, 

અબ L~ુહાર� હવાલે વતન સાિથયોઅબ L~ુહાર� હવાલે વતન સાિથયોઅબ L~ુહાર� હવાલે વતન સાિથયોઅબ L~ુહાર� હવાલે વતન સાિથયો.... 
 

oજ%દા રહનેક� મૌસમ બ�ુત હl મગરoજ%દા રહનેક� મૌસમ બ�ુત હl મગરoજ%દા રહનેક� મૌસમ બ�ુત હl મગરoજ%દા રહનેક� મૌસમ બ�ુત હl મગર,  

#ન દ�નેક] Oુત રોજ આતી નહv#ન દ�નેક] Oુત રોજ આતી નહv#ન દ�નેક] Oુત રોજ આતી નહv#ન દ�નેક] Oુત રોજ આતી નહv.... 

�ુAન ઔર ઇdક દોનો કો OુAવા કર��ુAન ઔર ઇdક દોનો કો OુAવા કર��ુAન ઔર ઇdક દોનો કો OુAવા કર��ુAન ઔર ઇdક દોનો કો OુAવા કર�, 

વો જવાની જો qનુમm નહાતી નહvવો જવાની જો qનુમm નહાતી નહvવો જવાની જો qનુમm નહાતી નહvવો જવાની જો qનુમm નહાતી નહv....  

આજ ધરતી બની હl <ુgહન સાિથયોઆજ ધરતી બની હl <ુgહન સાિથયોઆજ ધરતી બની હl <ુgહન સાિથયોઆજ ધરતી બની હl <ુgહન સાિથયો 

અબઅબઅબઅબ….. 

 

રાહ �ુરબાનીઓક] ન િવરાન હોરાહ �ુરબાનીઓક] ન િવરાન હોરાહ �ુરબાનીઓક] ન િવરાન હોરાહ �ુરબાનીઓક] ન િવરાન હો,  

Lમુ સ#તે હ] રહના નયે કા-ફલેLમુ સ#તે હ] રહના નયે કા-ફલેLમુ સ#તે હ] રહના નયે કા-ફલેLમુ સ#તે હ] રહના નયે કા-ફલે.... 

ફતેહકા જ1 ્નફતેહકા જ1 ્નફતેહકા જ1 ્નફતેહકા જ1 ્ન,ઇસ જ1 ્  ્ક� બાદ હlઇસ જ1 ્  ્ક� બાદ હlઇસ જ1 ્  ્ક� બાદ હlઇસ જ1 ્  ્ક� બાદ હl, 

oજ%દગી મૌતસે િમલ રહ] હl ગલેoજ%દગી મૌતસે િમલ રહ] હl ગલેoજ%દગી મૌતસે િમલ રહ] હl ગલેoજ%દગી મૌતસે િમલ રહ] હl ગલે.... 

બાધંલો અપને સરપે કફન સાિથયોબાધંલો અપને સરપે કફન સાિથયોબાધંલો અપને સરપે કફન સાિથયોબાધંલો અપને સરપે કફન સાિથયો, 

અબઅબઅબઅબ….. 

 

ખvચ દો અપને qનૂસે જમv પર લક]રખvચ દો અપને qનૂસે જમv પર લક]રખvચ દો અપને qનૂસે જમv પર લક]રખvચ દો અપને qનૂસે જમv પર લક]ર, 

ઇસ તરફ આને પાયે ન રાવણ કોઇ ઇસ તરફ આને પાયે ન રાવણ કોઇ ઇસ તરફ આને પાયે ન રાવણ કોઇ ઇસ તરફ આને પાયે ન રાવણ કોઇ , 

તોડદો હાથ અગર હાથ ઉઠને લગેતોડદો હાથ અગર હાથ ઉઠને લગેતોડદો હાથ અગર હાથ ઉઠને લગેતોડદો હાથ અગર હાથ ઉઠને લગે 

§§§§ને પાયે ન સીતા કા દામન કોઇને પાયે ન સીતા કા દામન કોઇને પાયે ન સીતા કા દામન કોઇને પાયે ન સીતા કા દામન કોઇ, 

રામ ભી Lમુરામ ભી Lમુરામ ભી Lમુરામ ભી Lમુ, Lમુ હ] લ¨મણ સાિથયોLમુ હ] લ¨મણ સાિથયોLમુ હ] લ¨મણ સાિથયોLમુ હ] લ¨મણ સાિથયો 

અબ L~ુહાર� હવાલે વતન સાિથયોઅબ L~ુહાર� હવાલે વતન સાિથયોઅબ L~ુહાર� હવાલે વતન સાિથયોઅબ L~ુહાર� હવાલે વતન સાિથયો.... 
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અમાર]અમાર]અમાર]અમાર] આઝાદ]આઝાદ]આઝાદ]આઝાદ]…   

 

ભલે ;ખુચેનથી _વનતણી માણી ન qશુાલીભલે ;ખુચેનથી _વનતણી માણી ન qશુાલીભલે ;ખુચેનથી _વનતણી માણી ન qશુાલીભલે ;ખુચેનથી _વનતણી માણી ન qશુાલી  

ભલે ક© સmકડો સકંટ તણા િવષની પીધી Pયાલી ભલે ક© સmકડો સકંટ તણા િવષની પીધી Pયાલી ભલે ક© સmકડો સકંટ તણા િવષની પીધી Pયાલી ભલે ક© સmકડો સકંટ તણા િવષની પીધી Pયાલી !!!! 

ભલે છે <ૂર મઝંીલ ને ભલે રહ] <ૂર આબાદ]ભલે છે <ૂર મઝંીલ ને ભલે રહ] <ૂર આબાદ]ભલે છે <ૂર મઝંીલ ને ભલે રહ] <ૂર આબાદ]ભલે છે <ૂર મઝંીલ ને ભલે રહ] <ૂર આબાદ]  

છતા ંછે :ાણથી Pયાર] અમોનેછતા ંછે :ાણથી Pયાર] અમોનેછતા ંછે :ાણથી Pયાર] અમોનેછતા ંછે :ાણથી Pયાર] અમોને    ” દ�શદ�શદ�શદ�શ----આઝાદ]આઝાદ]આઝાદ]આઝાદ]”…!…1   

 

ભલે <ુિનયા બધી વષા\વતી ખજંર .શુીબતનાંભલે <ુિનયા બધી વષા\વતી ખજંર .શુીબતનાંભલે <ુિનયા બધી વષા\વતી ખજંર .શુીબતનાંભલે <ુિનયા બધી વષા\વતી ખજંર .શુીબતના,ં  

સહ] લે1ુ ંસીતમ જ�મોસહ] લે1ુ ંસીતમ જ�મોસહ] લે1ુ ંસીતમ જ�મોસહ] લે1ુ ંસીતમ જ�મો, દઇ મKંો મહો�બતના દઇ મKંો મહો�બતના દઇ મKંો મહો�બતના દઇ મKંો મહો�બતના !!!!  

ભલે આિધ અને 9યાિધ બધે અમ પર રહ] લાધીભલે આિધ અને 9યાિધ બધે અમ પર રહ] લાધીભલે આિધ અને 9યાિધ બધે અમ પર રહ] લાધીભલે આિધ અને 9યાિધ બધે અમ પર રહ] લાધી,  

છતા ંછે :ાણથી Pયાર] અમોને છતા ંછે :ાણથી Pયાર] અમોને છતા ંછે :ાણથી Pયાર] અમોને છતા ંછે :ાણથી Pયાર] અમોને ” દ�શદ�શદ�શદ�શ----આઝાદ]આઝાદ]આઝાદ]આઝાદ]”…!…2   

 

હ}ૂ આઝાદ] ુ ંઆ «Yૃ છે ના ુ ંઅને વા�ુંહ}ૂ આઝાદ] ુ ંઆ «Yૃ છે ના ુ ંઅને વા�ુંહ}ૂ આઝાદ] ુ ંઆ «Yૃ છે ના ુ ંઅને વા�ુંહ}ૂ આઝાદ] ુ ંઆ «Yૃ છે ના ુ ંઅને વા�ું  

કહો Fાથંી શક� અપ¬કહો Fાથંી શક� અપ¬કહો Fાથંી શક� અપ¬કહો Fાથંી શક� અપ¬ હ}ૂ એ ફળ મીું પા�ંુ  હ}ૂ એ ફળ મીું પા�ંુ  હ}ૂ એ ફળ મીું પા�ંુ  હ}ૂ એ ફળ મીું પા�ંુ !!!!  

પછ] <ુિનયા િનહાળે છોપછ] <ુિનયા િનહાળે છોપછ] <ુિનયા િનહાળે છોપછ] <ુિનયા િનહાળે છો, િવકટ હાલતમા ંબરબાદ] િવકટ હાલતમા ંબરબાદ] િવકટ હાલતમા ંબરબાદ] િવકટ હાલતમા ંબરબાદ]      

છતા ંછે :ાણથી Pયાર] અમોને છતા ંછે :ાણથી Pયાર] અમોને છતા ંછે :ાણથી Pયાર] અમોને છતા ંછે :ાણથી Pયાર] અમોને ” દ�શદ�શદ�શદ�શ----આઝાદ]આઝાદ]આઝાદ]આઝાદ]”…!…3   

 

અમાર] આ+મ£,ધાથી જગાવી1ુ ંનવો પgટોઅમાર] આ+મ£,ધાથી જગાવી1ુ ંનવો પgટોઅમાર] આ+મ£,ધાથી જગાવી1ુ ંનવો પgટોઅમાર] આ+મ£,ધાથી જગાવી1ુ ંનવો પgટો 

જહાનંા પથંથી bયારો રચાવી1ુ ંનવો રAતો જહાનંા પથંથી bયારો રચાવી1ુ ંનવો રAતો જહાનંા પથંથી bયારો રચાવી1ુ ંનવો રAતો જહાનંા પથંથી bયારો રચાવી1ુ ંનવો રAતો !!!!  

લખી ઇિતહાસને પાને શહાદતની અમે યાદ] લખી ઇિતહાસને પાને શહાદતની અમે યાદ] લખી ઇિતહાસને પાને શહાદતની અમે યાદ] લખી ઇિતહાસને પાને શહાદતની અમે યાદ] –   

છતા ંછે :ાણથી છતા ંછે :ાણથી છતા ંછે :ાણથી છતા ંછે :ાણથી Pયાર] અમોને Pયાર] અમોને Pયાર] અમોને Pયાર] અમોને ” દ�શદ�શદ�શદ�શ----આઝાદ]આઝાદ]આઝાદ]આઝાદ]”…!…4   

 

ન�] -દન આવશે એવો જહા ં¥યાર� ચ-કત થાશેન�] -દન આવશે એવો જહા ં¥યાર� ચ-કત થાશેન�] -દન આવશે એવો જહા ં¥યાર� ચ-કત થાશેન�] -દન આવશે એવો જહા ં¥યાર� ચ-કત થાશે  

અમાર] ક]િતW ગાથાઓ તણા ંગૌરવઅમાર] ક]િતW ગાથાઓ તણા ંગૌરવઅમાર] ક]િતW ગાથાઓ તણા ંગૌરવઅમાર] ક]િતW ગાથાઓ તણા ંગૌરવ----ગીતો ગાશેગીતો ગાશેગીતો ગાશેગીતો ગાશે… 

&લુામી િવ®ની ટાળ] રચી1ુ ંિવ®&લુામી િવ®ની ટાળ] રચી1ુ ંિવ®&લુામી િવ®ની ટાળ] રચી1ુ ંિવ®&લુામી િવ®ની ટાળ] રચી1ુ ંિવ®----આબાદ]આબાદ]આબાદ]આબાદ]  

અમોને :ાણથી Pયાર] અમાર] અમોને :ાણથી Pયાર] અમાર] અમોને :ાણથી Pયાર] અમાર] અમોને :ાણથી Pયાર] અમાર] ” દ�શદ�શદ�શદ�શ----આઝાદ]આઝાદ]આઝાદ]આઝાદ]”…!…5   

 

હ}ૂ છે નાવ મઝધાર� જ«ુ ંછે <ૂર -કનાર�હ}ૂ છે નાવ મઝધાર� જ«ુ ંછે <ૂર -કનાર�હ}ૂ છે નાવ મઝધાર� જ«ુ ંછે <ૂર -કનાર�હ}ૂ છે નાવ મઝધાર� જ«ુ ંછે <ૂર -કનાર� 

ભલે તોફાન છે ભાર�ભલે તોફાન છે ભાર�ભલે તોફાન છે ભાર�ભલે તોફાન છે ભાર�    છતા ંક© ડર ન લગાર�છતા ંક© ડર ન લગાર�છતા ંક© ડર ન લગાર�છતા ંક© ડર ન લગાર�….!  

<ૂવા <ૂવા <ૂવા <ૂવા “ બાBુબાBુબાBુબાB”ુ તણી સાથીતણી સાથીતણી સાથીતણી સાથી, ” જવાહરજવાહરજવાહરજવાહર” ટાળશે �ધી ટાળશે �ધી ટાળશે �ધી ટાળશે �ધી !!!!  

અમોને :ાણથી Pયાર] અમાર] અમોને :ાણથી Pયાર] અમાર] અમોને :ાણથી Pયાર] અમાર] અમોને :ાણથી Pયાર] અમાર]     ” દ�શદ�શદ�શદ�શ----આઝાદ]આઝાદ]આઝાદ]આઝાદ]”…!…6                                  - રિવરિવરિવરિવ ઉપા,યાયઉપા,યાયઉપા,યાયઉપા,યાય 
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ભારત દ�શ મહાનભારત દ�શ મહાનભારત દ�શ મહાનભારત દ�શ મહાન 

ભારત દ�શ મહાનભારત દ�શ મહાનભારત દ�શ મહાનભારત દ�શ મહાન, મારો ભારત દ�શ મહાનમારો ભારત દ�શ મહાનમારો ભારત દ�શ મહાનમારો ભારત દ�શ મહાન, 

રહો રાત-દન રમતો સૌને હlયે -હb<ુAતાનરહો રાત-દન રમતો સૌને હlયે -હb<ુAતાનરહો રાત-દન રમતો સૌને હlયે -હb<ુAતાનરહો રાત-દન રમતો સૌને હlયે -હb<ુAતાન.... 

ઉ�રમા ંછે 1eુ -હમાલયઉ�રમા ંછે 1eુ -હમાલયઉ�રમા ંછે 1eુ -હમાલયઉ�રમા ંછે 1eુ -હમાલય, મહામહામહામહાસાગર દMYણેસાગર દMYણેસાગર દMYણેસાગર દMYણે, 

જગ{ાથ ને �ારક�શ છે ઉગમણે આથમણેજગ{ાથ ને �ારક�શ છે ઉગમણે આથમણેજગ{ાથ ને �ારક�શ છે ઉગમણે આથમણેજગ{ાથ ને �ારક�શ છે ઉગમણે આથમણે, 

કો-ટ કો-ટ -હb<ુજન ગરવા છે એના ંસતંાનકો-ટ કો-ટ -હb<ુજન ગરવા છે એના ંસતંાનકો-ટ કો-ટ -હb<ુજન ગરવા છે એના ંસતંાનકો-ટ કો-ટ -હb<ુજન ગરવા છે એના ંસતંાન.... 

અહv સmકડો નદ]ઓ એના ંઅ.તૃ જલજલ ધાવેઅહv સmકડો નદ]ઓ એના ંઅ.તૃ જલજલ ધાવેઅહv સmકડો નદ]ઓ એના ંઅ.તૃ જલજલ ધાવેઅહv સmકડો નદ]ઓ એના ંઅ.તૃ જલજલ ધાવે, 

¯ુગંર ¯ુગંર દ�વદ�વીઓ અમી<ૃ��ટ વરસાવે¯ુગંર ¯ુગંર દ�વદ�વીઓ અમી<ૃ��ટ વરસાવે¯ુગંર ¯ુગંર દ�વદ�વીઓ અમી<ૃ��ટ વરસાવે¯ુગંર ¯ુગંર દ�વદ�વીઓ અમી<ૃ��ટ વરસાવ,ે 

ફલ °લ ને અ{કોષનીફલ °લ ને અ{કોષનીફલ °લ ને અ{કોષનીફલ °લ ને અ{કોષની((((?) દ�તી ધરણી દાનદ�તી ધરણી દાનદ�તી ધરણી દાનદ�તી ધરણી દાન.... 

રામ�ૃ�ણરામ�ૃ�ણરામ�ૃ�ણરામ�ૃ�ણ, મહાવીરમહાવીરમહાવીરમહાવીર, િશવા_િશવા_િશવા_િશવા_, રાણારાણારાણારાણા, સાગંા પાFાસાગંા પાFાસાગંા પાFાસાગંા પાFા, 

સતંસતંસતંસતં, સસસસતી ને દાતાતી ને દાતાતી ને દાતાતી ને દાતા, 1રૂા1રૂા1રૂા1રૂા----    પાને પાને ટાFંાપાને પાને ટાFંાપાને પાને ટાFંાપાને પાને ટાFંા, 

ગૌપાલન ને ધમ\ સનાતન સAં�ૃિતના ંસbમાનગૌપાલન ને ધમ\ સનાતન સAં�ૃિતના ંસbમાનગૌપાલન ને ધમ\ સનાતન સAં�ૃિતના ંસbમાનગૌપાલન ને ધમ\ સનાતન સAં�ૃિતના ંસbમાન.... 

ભારતમાતા Bbૂય�િૂમ ને િપL�ૃિૂમ કgયાણીભારતમાતા Bbૂય�િૂમ ને િપL�ૃિૂમ કgયાણીભારતમાતા Bbૂય�િૂમ ને િપL�ૃિૂમ કgયાણીભારતમાતા Bbૂય�િૂમ ને િપL�ૃિૂમ કgયાણી, 

અનેકતામા ંઐFમKં છે ગાતી ઋિષ.િુન વાણીઅનેકતામા ંઐFમKં છે ગાતી ઋિષ.િુન વાણીઅનેકતામા ંઐFમKં છે ગાતી ઋિષ.િુન વાણીઅનેકતામા ંઐFમKં છે ગાતી ઋિષ.િુન વાણી, 

સગં સાધના કરતા ં:ગટ� િનજદ�શાMભમાનસગં સાધના કરતા ં:ગટ� િનજદ�શાMભમાનસગં સાધના કરતા ં:ગટ� િનજદ�શાMભમાનસગં સાધના કરતા ં:ગટ� િનજદ�શાMભમાન....  

ભારત દ�શ મહાનભારત દ�શ મહાનભારત દ�શ મહાનભારત દ�શ મહાન… ભારત દ�શ મહાનભારત દ�શ મહાનભારત દ�શ મહાનભારત દ�શ મહાન.... 
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# ર� ઝડંા # # ર� ઝડંા # # ર� ઝડંા # # ર� ઝડંા #     

# ર�# ર�# ર�# ર�    ઝડંા #ઝડંા #ઝડંા #ઝડંા # 

�ચે ગગન�ચે ગગન�ચે ગગન�ચે ગગન, થઈને મગનથઈને મગનથઈને મગનથઈને મગન, લહ�રા #લહ�રા #લહ�રા #લહ�રા #........ 

.કૂયા Qણે માથા.કૂયા Qણે માથા.કૂયા Qણે માથા.કૂયા Qણે માથા, એની યશોગાથાએની યશોગાથાએની યશોગાથાએની યશોગાથા, 

ફરક] ફરક] ગાફરક] ફરક] ગાફરક] ફરક] ગાફરક] ફરક] ગા. . . . ####........ 

# ર� ઝડંા ## ર� ઝડંા ## ર� ઝડંા ## ર� ઝડંા #........ 

શહ]દ થઈને તાર� ચરણે ;તૂા લાડકવાયાશહ]દ થઈને તાર� ચરણે ;તૂા લાડકવાયાશહ]દ થઈને તાર� ચરણે ;તૂા લાડકવાયાશહ]દ થઈને તાર� ચરણે ;તૂા લાડકવાયા 

Aવાધીનતાના તાણે વાણે એના હ}ુ પડછાયાAવાધીનતાના તાણે વાણે એના હ}ુ પડછાયાAવાધીનતાના તાણે વાણે એના હ}ુ પડછાયાAવાધીનતાના તાણે વાણે એના હ}ુ પડછાયા 

.¦ુત થઈ છે તો .¦ુત જ રહ�શે.¦ુત થઈ છે તો .¦ુત જ રહ�શે.¦ુત થઈ છે તો .¦ુત જ રહ�શે.¦ુત થઈ છે તો .¦ુત જ રહ�શે, 

તાર� કારણ માતાર� કારણ માતાર� કારણ માતાર� કારણ મા........ 

# ર� ઝડંા ## ર� ઝડંા ## ર� ઝડંા ## ર� ઝડંા #........ 

-દવાલ થઈને ઉભો -હમા-દવાલ થઈને ઉભો -હમા-દવાલ થઈને ઉભો -હમા-દવાલ થઈને ઉભો -હમાલયલયલયલય 

.�ુીમા ંમહ�રામણ.�ુીમા ંમહ�રામણ.�ુીમા ંમહ�રામણ.�ુીમા ંમહ�રામણ 

ઘરના પરના <ુdમન સાથેઘરના પરના <ુdમન સાથેઘરના પરના <ુdમન સાથેઘરના પરના <ુdમન સાથે 

ખેલાશે સમરાગંણખેલાશે સમરાગંણખેલાશે સમરાગંણખેલાશે સમરાગંણ 

.¦ુત ધરા છે.¦ુત ધરા છે.¦ુત ધરા છે.¦ુત ધરા છે, .¦ુત ગગન છે.¦ુત ગગન છે.¦ુત ગગન છે.¦ુત ગગન છે 

.¦ુત _વતની ¥યોત જલે.¦ુત _વતની ¥યોત જલે.¦ુત _વતની ¥યોત જલે.¦ુત _વતની ¥યોત જલે 

�gયો ફાgયો ફાગણ રહ�શે�gયો ફાgયો ફાગણ રહ�શે�gયો ફાgયો ફાગણ રહ�શે�gયો ફાgયો ફાગણ રહ�શે 

Aવાધીનતાનો રંગ ઢળેAવાધીનતાનો રંગ ઢળેAવાધીનતાનો રંગ ઢળેAવાધીનતાનો રંગ ઢળે 

આભને �રુજ એક જ ;રૂજઆભને �રુજ એક જ ;રૂજઆભને �રુજ એક જ ;રૂજઆભને �રુજ એક જ ;રૂજ 

Lુ ંબીજો ;રૂજ થાL ુ ંબીજો ;રૂજ થાL ુ ંબીજો ;રૂજ થાL ુ ંબીજો ;રૂજ થા........ 

# ર� ઝડંા ## ર� ઝડંા ## ર� ઝડંા ## ર� ઝડંા #........ 

– અિવનાશ 9યાસઅિવનાશ 9યાસઅિવનાશ 9યાસઅિવનાશ 9યાસ 
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૧૫૧૫૧૫૧૫મી ઑગAટમી ઑગAટમી ઑગAટમી ઑગAટ, ૧૯૪૭ ૧૯૪૭ ૧૯૪૭ ૧૯૪૭  

Q -દવસની અમે Q -દવસની અમે Q -દવસની અમે Q -દવસની અમે રાહ જોતા હતા તે L ુ ંછે રાહ જોતા હતા તે L ુ ંછે રાહ જોતા હતા તે L ુ ંછે રાહ જોતા હતા તે L ુ ંછે ? આવઆવઆવઆવ.... 

Qની ઉષાનો પાલવ <ૂધમલ શહ]દો તણાQની ઉષાનો પાલવ <ૂધમલ શહ]દો તણાQની ઉષાનો પાલવ <ૂધમલ શહ]દો તણાQની ઉષાનો પાલવ <ૂધમલ શહ]દો તણા 

પિવK ર¦તથી થયો રંoજતપિવK ર¦તથી થયો રંoજતપિવK ર¦તથી થયો રંoજતપિવK ર¦તથી થયો રંoજત, તે L ુ ંછે તે L ુ ંછે તે L ુ ંછે તે L ુ ંછે ? આવઆવઆવઆવ.... 

Qની :ભાતQની :ભાતQની :ભાતQની :ભાત----લહર] મહv અમ AવPનભર]લહર] મહv અમ AવPનભર]લહર] મહv અમ AવPનભર]લહર] મહv અમ AવPનભર] 

આશાઓની qdુબો જઈ વસી છેઆશાઓની qdુબો જઈ વસી છેઆશાઓની qdુબો જઈ વસી છેઆશાઓની qdુબો જઈ વસી છે, તે L ુ ંજ તે L ુ ંજ તે L ુ ંજ તે L ુ ંજ ? આવઆવઆવઆવ.... 

આવ હ� ;-ુદન અમ .�ુ¦ત તણા આવ હ� ;-ુદન અમ .�ુ¦ત તણા આવ હ� ;-ુદન અમ .�ુ¦ત તણા આવ હ� ;-ુદન અમ .�ુ¦ત તણા !!!! 

ઊગેલો Q ;યૂ\ આય\ઊગેલો Q ;યૂ\ આય\ઊગેલો Q ;યૂ\ આય\ઊગેલો Q ;યૂ\ આય\----ગોKો પર�ગોKો પર�ગોKો પર�ગોKો પર�, 

ગાયKીમKંની 1MુચગાયKીમKંની 1MુચગાયKીમKંની 1MુચગાયKીમKંની 1Mુચ    વદંનાને પામેલો Qવદંનાને પામેલો Qવદંનાને પામેલો Qવદંનાને પામેલો Q, 

હોમા� નના ;ગુધંી Jપેૂ Q સદા Aપશા\યેલોહોમા� નના ;ગુધંી Jપેૂ Q સદા Aપશા\યેલોહોમા� નના ;ગુધંી Jપેૂ Q સદા Aપશા\યેલોહોમા� નના ;ગુધંી Jપેૂ Q સદા Aપશા\યેલો; 

િસ%Jતુટ ઉપરના પાતાલિસ%Jતુટ ઉપરના પાતાલિસ%Jતુટ ઉપરના પાતાલિસ%Jતુટ ઉપરના પાતાલ----િવલીન મહાિવલીન મહાિવલીન મહાિવલીન મહા 

હડPપા આ-દ :ાચીન નગરોની અગાશીએહડPપા આ-દ :ાચીન નગરોની અગાશીએહડPપા આ-દ :ાચીન નગરોની અગાશીએહડPપા આ-દ :ાચીન નગરોની અગાશીએ 

હાAયના °વારા િન+ય ઉડાવી રમેલો QહહાAયના °વારા િન+ય ઉડાવી રમેલો QહહાAયના °વારા િન+ય ઉડાવી રમેલો QહહાAયના °વારા િન+ય ઉડાવી રમેલો Qહ; 

�ુOુYેKમા ંFાર�ક ;ભુટોના ધ �ુયોના�ુOુYેKમા ંFાર�ક ;ભુટોના ધ �ુયોના�ુOુYેKમા ંFાર�ક ;ભુટોના ધ �ુયોના�ુOુYેKમા ંFાર�ક ;ભુટોના ધ �ુયોના 

ટંકાર� #µત થયોટંકાર� #µત થયોટંકાર� #µત થયોટંકાર� #µત થયો, ક©ક વાર ફ�લાયેલીક©ક વાર ફ�લાયેલીક©ક વાર ફ�લાયેલીક©ક વાર ફ�લાયેલી 

સવ\ભYી ખ¶ગસવ\ભYી ખ¶ગસવ\ભYી ખ¶ગસવ\ભYી ખ¶ગoજ·ાઓ પર� Q નત¬ ર¸ોoજ·ાઓ પર� Q નત¬ ર¸ોoજ·ાઓ પર� Q નત¬ ર¸ોoજ·ાઓ પર� Q નત¬ ર¸ો; 

શક <ૂણો YKપો ને &tુરોના ંશક <ૂણો YKપો ને &tુરોના ંશક <ૂણો YKપો ને &tુરોના ંશક <ૂણો YKપો ને &tુરોના ં---- 

અરબો પઠાણો Lકુ\ .ઘુલોના ંઅરબો પઠાણો Lકુ\ .ઘુલોના ંઅરબો પઠાણો Lકુ\ .ઘુલોના ંઅરબો પઠાણો Lકુ\ .ઘુલોના ં---- 

ર�gયા ંBરૂર�gયા ંBરૂર�gયા ંBરૂર�gયા ંBરૂ, તેના ંમહાતરંગોમાંતેના ંમહાતરંગોમાંતેના ંમહાતરંગોમાંતેના ંમહાતરંગોમા ં

ડોલતો આકાશ થક] મલFા કરતો Q હતોડોલતો આકાશ થક] મલFા કરતો Q હતોડોલતો આકાશ થક] મલFા કરતો Q હતોડોલતો આકાશ થક] મલFા કરતો Q હતો; 

�ૃ�ણ મહાવીર �=ુ રાજિષW અશોક હષ\�ૃ�ણ મહાવીર �=ુ રાજિષW અશોક હષ\�ૃ�ણ મહાવીર �=ુ રાજિષW અશોક હષ\�ૃ�ણ મહાવીર �=ુ રાજિષW અશોક હષ\ 

અક�બરના ખમીર વડ� Q તેજAવી હતોઅક�બરના ખમીર વડ� Q તેજAવી હતોઅક�બરના ખમીર વડ� Q તેજAવી હતોઅક�બરના ખમીર વડ� Q તેજAવી હતો; 

J ૂધંળો રહ�લો બે શતક QJ ૂધંળો રહ�લો બે શતક QJ ૂધંળો રહ�લો બે શતક QJ ૂધંળો રહ�લો બે શતક Q, 

J ૂધંવાJ ૂધંવાJ ૂધંવાJ ૂધંવાયો Bરૂો એક શતક Qયો Bરૂો એક શતક Qયો Bરૂો એક શતક Qયો Bરૂો એક શતક Q, 

એ જ ક� :કાશવાનો ;યૂ\ આQ એ જ ક� :કાશવાનો ;યૂ\ આQ એ જ ક� :કાશવાનો ;યૂ\ આQ એ જ ક� :કાશવાનો ;યૂ\ આQ ? 

ઊગે L ુ ંિન�:ભ ભલ ેઆQ મેઘા/છ{ નભેઊગે L ુ ંિન�:ભ ભલ ેઆQ મેઘા/છ{ નભેઊગે L ુ ંિન�:ભ ભલ ેઆQ મેઘા/છ{ નભેઊગે L ુ ંિન�:ભ ભલ ેઆQ મેઘા/છ{ નભ,ે 

BOુુષાથ\ના :ખર :તાપે મ,યા¹ તારોBOુુષાથ\ના :ખર :તાપે મ,યા¹ તારોBOુુષાથ\ના :ખર :તાપે મ,યા¹ તારોBOુુષાથ\ના :ખર :તાપે મ,યા¹ તારો 

દ]પો ભ9ય તપોદ]Pત દ]પો ભ9ય તપોદ]Pત દ]પો ભ9ય તપોદ]Pત દ]પો ભ9ય તપોદ]Pત !!!! 

હ� ;-ુદન .�ુ¦ત તણા હ� ;-ુદન .�ુ¦ત તણા હ� ;-ુદન .�ુ¦ત તણા હ� ;-ુદન .�ુ¦ત તણા !!!! 

રાહ જોતા હતા Qનીરાહ જોતા હતા Qનીરાહ જોતા હતા Qનીરાહ જોતા હતા Qની, તે જ L ુ ંઆ9યો છે તે જ L ુ ંઆ9યો છે તે જ L ુ ંઆ9યો છે તે જ L ુ ંઆ9યો છે ? આવઆવઆવઆવ....                                    - ઉમાશકંર જોશીઉમાશકંર જોશીઉમાશકંર જોશીઉમાશકંર જોશી 
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તારા નામમાંતારા નામમાંતારા નામમાંતારા નામમા,ં ઓ Aવઓ Aવઓ Aવઓ AવતKંતાતKંતાતKંતાતKંતા, મીઠ] આ શી વ+સલતાભર] મીઠ] આ શી વ+સલતાભર] મીઠ] આ શી વ+સલતાભર] મીઠ] આ શી વ+સલતાભર] !!!!  

તારા નામમાંતારા નામમાંતારા નામમાંતારા નામમા,ં ઓ AવતKંતાઓ AવતKંતાઓ AવતKંતાઓ AવતKંતા, મીઠ] આ શી વ+સલતાભર] મીઠ] આ શી વ+સલતાભર] મીઠ] આ શી વ+સલતાભર] મીઠ] આ શી વ+સલતાભર] !!!! 

.રુદા મસાણથી #ગતાં.રુદા મસાણથી #ગતાં.રુદા મસાણથી #ગતાં.રુદા મસાણથી #ગતા,ં તારા શ�દમા ંશી ;ધુાભર] તારા શ�દમા ંશી ;ધુાભર] તારા શ�દમા ંશી ;ધુાભર] તારા શ�દમા ંશી ;ધુાભર] !!!! 

Bછૂ] જોજો કોઈ &લુામનેBછૂ] જોજો કોઈ &લુામનેBછૂ] જોજો કોઈ &લુામનેBછૂ] જોજો કોઈ &લુામને, 

ઊઠºા ક�વા ઓઘ એને મનેઊઠºા ક�વા ઓઘ એને મનેઊઠºા ક�વા ઓઘ એને મનેઊઠºા ક�વા ઓઘ એને મને 

મળ] .�ુ¦ત મગંળ Q -દને મળ] .�ુ¦ત મગંળ Q -દને મળ] .�ુ¦ત મગંળ Q -દને મળ] .�ુ¦ત મગંળ Q -દને ; 

એને કાને શ�દ પડºો એને કાને શ�દ પડºો એને કાને શ�દ પડºો એને કાને શ�દ પડºો ‘Lુ ંAવાધીનL ુ ંAવાધીનL ુ ંAવાધીનL ુ ંAવાધીન’ શી અહો ;ખુની ઘડ]શી અહો ;ખુની ઘડ]શી અહો ;ખુની ઘડ]શી અહો ;ખુની ઘડ], 

એનીએનીએનીએની    �ખ લાલમલાવ છાતીમા ંછોળો છલકાઈ પડ]�ખ લાલમલાવ છાતીમા ંછોળો છલકાઈ પડ]�ખ લાલમલાવ છાતીમા ંછોળો છલકાઈ પડ]�ખ લાલમલાવ છાતીમા ંછોળો છલકાઈ પડ].... 

એને ભાન .�ુ¦તત»ુ ંથIુંએને ભાન .�ુ¦તત»ુ ંથIુંએને ભાન .�ુ¦તત»ુ ંથIુંએને ભાન .�ુ¦તત»ુ ંથIુ,ં 

એ ુ ંદl bય Fા ંટપક] ગIુંએ ુ ંદl bય Fા ંટપક] ગIુંએ ુ ંદl bય Fા ંટપક] ગIુંએ ુ ંદl bય Fા ંટપક] ગIુ,ં 

એ ુ ં-દલ&લુાબ �લી ર¼ુંએ ુ ં-દલ&લુાબ �લી ર¼ુંએ ુ ં-દલ&લુાબ �લી ર¼ુંએ ુ ં-દલ&લુાબ �લી ર¼ુ,ં 

એના મAતક� નમવા ુ ં�લૂી આભ 1ુ ંમાડં] �ખડ]એના મAતક� નમવા ુ ં�લૂી આભ 1ુ ંમાડં] �ખડ]એના મAતક� નમવા ુ ં�લૂી આભ 1ુ ંમાડં] �ખડ]એના મAતક� નમવા ુ ં�લૂી આભ 1ુ ંમાડં] �ખડ], 

એની ઊિમW રાકં મટ] �ડા જગબાગમા ંરમવા ચડ]એની ઊિમW રાકં મટ] �ડા જગબાગમા ંરમવા ચડ]એની ઊિમW રાકં મટ] �ડા જગબાગમા ંરમવા ચડ]એની ઊિમW રાકં મટ] �ડા જગબાગમા ંરમવા ચડ].... 

પ¯ુ ંક�દખાનાનેં ઓરડ�પ¯ુ ંક�દખાનાનેં ઓરડ�પ¯ુ ંક�દખાનાનેં ઓરડ�પ¯ુ ંક�દખાનાનેં ઓરડ�, 

લટ�ંુયે ફાસંીને દોરડ�લટ�ંુયે ફાસંીને દોરડ�લટ�ંુયે ફાસંીને દોરડ�લટ�ંુયે ફાસંીને દોરડ�, 

લાખો ગોલાખો ગોલાખો ગોલાખો ગોળ] તોપતણી ગડ�ળ] તોપતણી ગડ�ળ] તોપતણી ગડ�ળ] તોપતણી ગડ�; 

તારો હાથ હોય લલાટતારો હાથ હોય લલાટતારો હાથ હોય લલાટતારો હાથ હોય લલાટ, તો ભલે આવે }ુgમ તણી ઝડ] તો ભલે આવે }ુgમ તણી ઝડ] તો ભલે આવે }ુgમ તણી ઝડ] તો ભલે આવે }ુgમ તણી ઝડ] !!!! 

તાOંુ નામ હોય જબાનતાOંુ નામ હોય જબાનતાOંુ નામ હોય જબાનતાOંુ નામ હોય જબાન, તો શી છે ભીિતતો શી છે ભીિતતો શી છે ભીિતતો શી છે ભીિત, ઓ માર] માવડ] ઓ માર] માવડ] ઓ માર] માવડ] ઓ માર] માવડ] !!!! 

મારા દ�શના સ�ુ શોિષતોમારા દ�શના સ�ુ શોિષતોમારા દ�શના સ�ુ શોિષતોમારા દ�શના સ�ુ શોિષતો, 

<ુિનયાના િપડ]તો તાિપતો<ુિનયાના િપડ]તો તાિપતો<ુિનયાના િપડ]તો તાિપતો<ુિનયાના િપડ]તો તાિપતો 

qણેૂ qણેૂ ગાય તારા &ણુોqણેૂ qણેૂ ગાય તારા &ણુોqણેૂ qણેૂ ગાય તારા &ણુોqણેૂ qણેૂ ગાય તારા &ણુો 

એના ��ૂયા પેટ છતા ંએનેએના ��ૂયા પેટ છતા ંએનેએના ��ૂયા પેટ છતા ંએનેએના ��ૂયા પેટ છતા ંએને, ક�વી મpઘી L ુક�વી મીઠ]ક�વી મpઘી L ુક�વી મીઠ]ક�વી મpઘી L ુક�વી મીઠ]ક�વી મpઘી L ુક�વી મીઠ] 

એના બેડ] બધંન Lટુશેએના બેડ] બધંન Lટુશેએના બેડ] બધંન Lટુશેએના બેડ] બધંન Lટુશે, એવી એવી એવી એવી આશે ખgક બધી ખડ] આશે ખgક બધી ખડ] આશે ખgક બધી ખડ] આશે ખgક બધી ખડ] !!!!                                - ઝવેરચદં મેઘાણીઝવેરચદં મેઘાણીઝવેરચદં મેઘાણીઝવેરચદં મેઘાણી 



 
h t t p s : / / o k a n h a . w o r d p r e s s . c o m  Page 35 

કોઇનો લાડકવાયો કોઇનો લાડકવાયો કોઇનો લાડકવાયો કોઇનો લાડકવાયો  

ર¦ત ટપકતી સો સો ઝોળ] સમરાગંણથી આવેર¦ત ટપકતી સો સો ઝોળ] સમરાગંણથી આવેર¦ત ટપકતી સો સો ઝોળ] સમરાગંણથી આવેર¦ત ટપકતી સો સો ઝોળ] સમરાગંણથી આવે, 

ક�સરવરણી સમરસેિવકા કોમલ સેજ Mબછાવેક�સરવરણી સમરસેિવકા કોમલ સેજ Mબછાવેક�સરવરણી સમરસેિવકા કોમલ સેજ Mબછાવેક�સરવરણી સમરસેિવકા કોમલ સેજ Mબછાવે; 

ઘાયલ મરતા ંમરતા ંર�ઘાયલ મરતા ંમરતા ંર�ઘાયલ મરતા ંમરતા ંર�ઘાયલ મરતા ંમરતા ંર�! ! ! ! માતની આઝાદ] ગાવેમાતની આઝાદ] ગાવેમાતની આઝાદ] ગાવેમાતની આઝાદ] ગાવે.... 

કોની વિનતાકોની વિનતાકોની વિનતાકોની વિનતા, કોની માતાકોની માતાકોની માતાકોની માતા, ભMગનીઓ ટોળે વળતીભMગનીઓ ટોળે વળતીભMગનીઓ ટોળે વળતીભMગનીઓ ટોળે વળતી, 

શોMણતભીના પિતશોMણતભીના પિતશોMણતભીના પિતશોMણતભીના પિત----;તુ;તુ;તુ;તુ----વીરની રણશૈયા પર લળતીવીરની રણશૈયા પર લળતીવીરની રણશૈયા પર લળતીવીરની રણશૈયા પર લળતી; 

.ખુથી.ખુથી.ખુથી.ખુથી    ખ~મા ખ~મા કરતી માથે કર મીઠો ધરતીખ~મા ખ~મા કરતી માથે કર મીઠો ધરતીખ~મા ખ~મા કરતી માથે કર મીઠો ધરતીખ~મા ખ~મા કરતી માથે કર મીઠો ધરતી.... 

થોક� થોક� લોક ઊમટતા રણજો,ધા જોવાનેથોક� થોક� લોક ઊમટતા રણજો,ધા જોવાનેથોક� થોક� લોક ઊમટતા રણજો,ધા જોવાનેથોક� થોક� લોક ઊમટતા રણજો,ધા જોવાને, 

શાબાશીના શ�દ બોલતા :+યેકની િપછાનેશાબાશીના શ�દ બોલતા :+યેકની િપછાનેશાબાશીના શ�દ બોલતા :+યેકની િપછાનેશાબાશીના શ�દ બોલતા :+યેકની િપછાન;ે 

િનજ ગૌરવ ક�ર� ગાને જખમી જન #ગે અMભમાનેિનજ ગૌરવ ક�ર� ગાને જખમી જન #ગે અMભમાનેિનજ ગૌરવ ક�ર� ગાને જખમી જન #ગે અMભમાનેિનજ ગૌરવ ક�ર� ગાને જખમી જન #ગે અMભમાને.... 

સ�ુ સૈિનકના ંવહાલા ંજનનો મMળયો ¥યા ં;ખુમેળોસ�ુ સૈિનકના ંવહાલા ંજનનો મMળયો ¥યા ં;ખુમેળોસ�ુ સૈિનકના ંવહાલા ંજનનો મMળયો ¥યા ં;ખુમેળોસ�ુ સૈિનકના ંવહાલા ંજનનો મMળયો ¥યા ં;ખુમેળો, 

છેવાડો ને એ¦લવાયો અબોલ એક ;તેૂલોછેવાડો ને એ¦લવાયો અબોલ એક ;તેૂલોછેવાડો ને એ¦લવાયો અબોલ એક ;તેૂલોછેવાડો ને એ¦લવાયો અબોલ એક ;તેૂલો; 

અણBછૂયો અણ:ીછેલો કોઅણBછૂયો અણ:ીછેલો કોઅણBછૂયો અણ:ીછેલો કોઅણBછૂયો અણ:ીછેલો કોઇનો અ#ણ લાડ]લોઇનો અ#ણ લાડ]લોઇનો અ#ણ લાડ]લોઇનો અ#ણ લાડ]લો.... 

એ ુ ંિશર ખોળામા ંલેવા કોઇ જનેતા નાએ ુ ંિશર ખોળામા ંલેવા કોઇ જનેતા નાએ ુ ંિશર ખોળામા ંલેવા કોઇ જનેતા નાએ ુ ંિશર ખોળામા ંલેવા કોઇ જનેતા ના’વીવીવીવી; 

એને સvચણ તેલએને સvચણ તેલએને સvચણ તેલએને સvચણ તેલ----કચોળા નવ કોઇ બહ�ની લાવીકચોળા નવ કોઇ બહ�ની લાવીકચોળા નવ કોઇ બહ�ની લાવીકચોળા નવ કોઇ બહ�ની લાવી; 

કોઇના લાડકવાયાની ન કોઇએ ખબર Bછૂાવીકોઇના લાડકવાયાની ન કોઇએ ખબર Bછૂાવીકોઇના લાડકવાયાની ન કોઇએ ખબર Bછૂાવીકોઇના લાડકવાયાની ન કોઇએ ખબર Bછૂાવી.... 

ભાલે એને બચીઓ ભરતી લટો ;ુવંાળ] ;તૂીભાલે એને બચીઓ ભરતી લટો ;ુવંાળ] ;તૂીભાલે એને બચીઓ ભરતી લટો ;ુવંાળ] ;તૂીભાલે એને બચીઓ ભરતી લટો ;ુવંાળ] ;તૂી, 

સb.ખુ ઝીgયા ંઘાવો મહvથી ટપટપ છાતી �તૂીસb.ખુ ઝીgયા ંઘાવો મહvથી ટપટપ છાતી �તૂીસb.ખુ ઝીgયા ંઘાવો મહvથી ટપટપ છાતી �તૂીસb.ખુ ઝીgયા ંઘાવો મહvથી ટપટપ છાતી �તૂી; 

કોઇનો લાડકવાયાની �ખડ] અ½તુ નીતરતીકોઇનો લાડકવાયાની �ખડ] અ½તુ નીતરતીકોઇનો લાડકવાયાની �ખડ] અ½તુ નીતરતીકોઇનો લાડકવાયાની �ખડ] અ½તુ નીતરતી.... 

કોઇના કોઇના કોઇના કોઇના એ લાડકવાયાના ંલોચન લોલ Mબડાયાંએ લાડકવાયાના ંલોચન લોલ Mબડાયાંએ લાડકવાયાના ંલોચન લોલ Mબડાયાંએ લાડકવાયાના ંલોચન લોલ Mબડાયા,ં 

આખરની A�િતના ંબે �; ુકપોલ પર ઠ�રાયાંઆખરની A�િતના ંબે �; ુકપોલ પર ઠ�રાયાંઆખરની A�િતના ંબે �; ુકપોલ પર ઠ�રાયાંઆખરની A�િતના ંબે �; ુકપોલ પર ઠ�રાયા;ં 

આતમઆતમઆતમઆતમ----લપક ઓલાયોલપક ઓલાયોલપક ઓલાયોલપક ઓલાયો, ઓ�ટના ં&લુાબ કરમાયાંઓ�ટના ં&લુાબ કરમાયાંઓ�ટના ં&લુાબ કરમાયાંઓ�ટના ં&લુાબ કરમાયા.ં... 

કોઇના ંએ લાડકડા પાસે હળવે પગ સચંરજોકોઇના ંએ લાડકડા પાસે હળવે પગ સચંરજોકોઇના ંએ લાડકડા પાસે હળવે પગ સચંરજોકોઇના ંએ લાડકડા પાસે હળવે પગ સચંરજો, 

હળવે એના ંહlયા ઊપર કરહળવે એના ંહlયા ઊપર કરહળવે એના ંહlયા ઊપર કરહળવે એના ંહlયા ઊપર કર----જોડામણ કરજોજોડામણ કરજોજોડામણ કરજોજોડામણ કરજો; 

પાસે Jપૂસળ] ધરજોપાસે Jપૂસળ] ધરજોપાસે Jપૂસળ] ધરજોપાસે Jપૂસળ] ધરજો, કાનમા ં:�પુદ ઉચરજોકાનમા ં:�પુદ ઉચરજોકાનમા ં:�પુદ ઉચરજોકાનમા ં:�પુદ ઉચરજો!!!! 
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િવખર�લી એ લાડકડાની સમારજો લટ ધીર�િવખર�લી એ લાડકડાની સમારજો લટ ધીર�િવખર�લી એ લાડકડાની સમારજો લટ ધીર�િવખર�લી એ લાડકડાની સમારજો લટ ધીર�, 

એને ઓ�ટએને ઓ�ટએને ઓ�ટએને ઓ�ટ----કપોલેકપોલેકપોલેકપોલે----ભાલે ધરજો ક �ુબંન ધીર�ભાલે ધરજો ક �ુબંન ધીર�ભાલે ધરજો ક �ુબંન ધીર�ભાલે ધરજો ક �ુબંન ધીર�; 

સ�ુ માતા ને ભMગની ર�સ�ુ માતા ને ભMગની ર�સ�ુ માતા ને ભMગની ર�સ�ુ માતા ને ભMગની ર�! ! ! ! ગોદ લેજો ધીર� ધીર�ગોદ લેજો ધીર� ધીર�ગોદ લેજો ધીર� ધીર�ગોદ લેજો ધીર� ધીર� .... 

વાકં-ડયા એ xgફાનંી મગ�બ હશે કો માતાવાકં-ડયા એ xgફાનંી મગ�બ હશે કો માતાવાકં-ડયા એ xgફાનંી મગ�બ હશે કો માતાવાકં-ડયા એ xgફાનંી મગ�બ હશે કો માતા, 

એ ગાલોની ;ધુા પીનારા હોઠ હશે બે રાતાએ ગાલોની ;ધુા પીનારા હોઠ હશે બે રાતાએ ગાલોની ;ધુા પીનારા હોઠ હશે બે રાતાએ ગાલોની ;ધુા પીનારા હોઠ હશે બે રાતા; 

ર�ર�ર�ર� ! ! ! ! તમ �ુબંન ચોડાતા ંપામશે લાડકડો શાતાતમ �ુબંન ચોડાતા ંપામશે લાડકડો શાતાતમ �ુબંન ચોડાતા ંપામશે લાડકડો શાતાતમ �ુબંન ચોડાતા ંપામશે લાડકડો શાતા.... 

એ લાડકડાની :િતમાના ંછાના ંBજૂન કરતીએ લાડકડાની :િતમાના ંછાના ંBજૂન કરતીએ લાડકડાની :િતમાના ંછાના ંBજૂન કરતીએ લાડકડાની :િતમાના ંછાના ંBજૂન કરતી, 

એની રYા કા# એની રYા કા# એની રYા કા# એની રYા કા# અહિનરશ :�નેુ પાયે પડતીઅહિનરશ :�નેુ પાયે પડતીઅહિનરશ :�નેુ પાયે પડતીઅહિનરશ :�નેુ પાયે પડતી; 

ઉરની એકાતેં રડતી િવજોગણ હશે -દનો ગણતીઉરની એકાતેં રડતી િવજોગણ હશે -દનો ગણતીઉરની એકાતેં રડતી િવજોગણ હશે -દનો ગણતીઉરની એકાતેં રડતી િવજોગણ હશે -દનો ગણતી.... 

કંકાવટ]એ �; ુધોળ] છેg�ુ ંિતલક કરતાંકંકાવટ]એ �; ુધોળ] છેg�ુ ંિતલક કરતાંકંકાવટ]એ �; ુધોળ] છેg�ુ ંિતલક કરતાંકંકાવટ]એ �; ુધોળ] છેg�ુ ંિતલક કરતા,ં 

એને કંઠ વvટાયા ંહોશે કર બે કંકણવતંાએને કંઠ વvટાયા ંહોશે કર બે કંકણવતંાએને કંઠ વvટાયા ંહોશે કર બે કંકણવતંાએને કંઠ વvટાયા ંહોશે કર બે કંકણવતંા; 

વસમા ંવળામણા ંદ�તા ંબાથ ભીડ] બે પળ લેતાંવસમા ંવળામણા ંદ�તા ંબાથ ભીડ] બે પળ લેતાંવસમા ંવળામણા ંદ�તા ંબાથ ભીડ] બે પળ લેતાંવસમા ંવળામણા ંદ�તા ંબાથ ભીડ] બે પળ લેતા.ં... 

એની �ચૂકદમ જોતી અMભમાન ભર] મલકાતીએની �ચૂકદમ જોતી અMભમાન ભર] મલકાતીએની �ચૂકદમ જોતી અMભમાન ભર] મલકાતીએની �ચૂકદમ જોતી અMભમાન ભર] મલકાતી, 

જોતી એની �િધર જોતી એની �િધર જોતી એની �િધર જોતી એની �િધર – છલ¦તી ગજગજ Pહોળ] છાછલ¦તી ગજગજ Pહોળ] છાછલ¦તી ગજગજ Pહોળ] છાછલ¦તી ગજગજ Pહોળ] છાતીતીતીતી; 

અધબીડºા ંબારMણયાથંી રડ] કો હશે �ખ રાતીઅધબીડºા ંબારMણયાથંી રડ] કો હશે �ખ રાતીઅધબીડºા ંબારMણયાથંી રડ] કો હશે �ખ રાતીઅધબીડºા ંબારMણયાથંી રડ] કો હશે �ખ રાતી.... 

એવી કોઇ િ:યાનો :ીતમ આજ Mચતા પર પોઢ�એવી કોઇ િ:યાનો :ીતમ આજ Mચતા પર પોઢ�એવી કોઇ િ:યાનો :ીતમ આજ Mચતા પર પોઢ�એવી કોઇ િ:યાનો :ીતમ આજ Mચતા પર પોઢ�, 

એકલડો ને અણ�ઝેૂલો અગનએકલડો ને અણ�ઝેૂલો અગનએકલડો ને અણ�ઝેૂલો અગનએકલડો ને અણ�ઝેૂલો અગન----િપછોડ] ઓઢ�િપછોડ] ઓઢ�િપછોડ] ઓઢ�િપછોડ] ઓઢ�; 

કોઇના લાડકવાયાને �મેૂ પાવક�વાલા મોઢ�કોઇના લાડકવાયાને �મેૂ પાવક�વાલા મોઢ�કોઇના લાડકવાયાને �મેૂ પાવક�વાલા મોઢ�કોઇના લાડકવાયાને �મેૂ પાવક�વાલા મોઢ�.... 

એની ભAમા-ંકત �િૂમ પર ચણજો આરસએની ભAમા-ંકત �િૂમ પર ચણજો આરસએની ભAમા-ંકત �િૂમ પર ચણજો આરસએની ભAમા-ંકત �િૂમ પર ચણજો આરસ----ખાભંીખાભંીખાભંીખાભંી, 

એ પ�થર પર કોતરશો નવ કોઇ કિવતા લાબંીએ પ�થર પર કોતરશો નવ કોઇ કિવતા લાબંીએ પ�થર પર કોતરશો નવ કોઇ કિવતા લાબંીએ પ�થર પર કોતરશો નવ કોઇ કિવતા લાબંી; 

લખજોલખજોલખજોલખજો: : : : ‘ખાક પડ] �હ]ખાક પડ] �હ]ખાક પડ] �હ]ખાક પડ] �હ]    કોઇના લાડકવાયાનીકોઇના લાડકવાયાનીકોઇના લાડકવાયાનીકોઇના લાડકવાયાની’. 

- ઝવેરચદં મેઘાણીઝવેરચદં મેઘાણીઝવેરચદં મેઘાણીઝવેરચદં મેઘાણી 
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&ણુવતંી &જુરાત &ણુવતંી &જુરાત &ણુવતંી &જુરાત &ણુવતંી &જુરાત  

&ણુવતંી &જુરાત &ણુવતંી &જુરાત &ણુવતંી &જુરાત &ણુવતંી &જુરાત ! ! ! ! અમાર] &ણુવતંી &જુરાત અમાર] &ણુવતંી &જુરાત અમાર] &ણુવતંી &જુરાત અમાર] &ણુવતંી &જુરાત !!!! 

નિમયે નિમયે માત નિમયે નિમયે માત નિમયે નિમયે માત નિમયે નિમયે માત ! ! ! ! અમાર] &ણુવતંી &જુરાત અમાર] &ણુવતંી &જુરાત અમાર] &ણુવતંી &જુરાત અમાર] &ણુવતંી &જુરાત !!!! 

મpઘરેા Lજુ મMણમડંપમાંમpઘરેા Lજુ મMણમડંપમાંમpઘરેા Lજુ મMણમડંપમાંમpઘરેા Lજુ મMણમડંપમા,ં �ક] ર¸ા ંઅમ શીશ �ક] ર¸ા ંઅમ શીશ �ક] ર¸ા ંઅમ શીશ �ક] ર¸ા ંઅમ શીશ !!!! 

માત મીઠ] માત મીઠ] માત મીઠ] માત મીઠ] ! ! ! ! Lજુ ચરણ ેપડ]ને માMગયે 1ભુ આિશષ Lજુ ચરણ ેપડ]ને માMગયે 1ભુ આિશષ Lજુ ચરણ ેપડ]ને માMગયે 1ભુ આિશષ Lજુ ચરણ ેપડ]ને માMગયે 1ભુ આિશષ !!!! 

અમાર] &ણુવતંી &જુરાત અમાર] &ણુવતંી &જુરાત અમાર] &ણુવતંી &જુરાત અમાર] &ણુવતંી &જુરાત !!!! 

મીઠ] મનોહમીઠ] મનોહમીઠ] મનોહમીઠ] મનોહર વાડ] આ તાર] નદંનવન શી અમોલ ર વાડ] આ તાર] નદંનવન શી અમોલ ર વાડ] આ તાર] નદંનવન શી અમોલ ર વાડ] આ તાર] નદંનવન શી અમોલ !!!! 

રસ�લડા ંવીણતા ંવીણતા ં+યા ંક-રયે િન+ય કgલોલ રસ�લડા ંવીણતા ંવીણતા ં+યા ંક-રયે િન+ય કgલોલ રસ�લડા ંવીણતા ંવીણતા ં+યા ંક-રયે િન+ય કgલોલ રસ�લડા ંવીણતા ંવીણતા ં+યા ંક-રયે િન+ય કgલોલ !!!! 

અમાર] &ણુવતંી &જુરાત અમાર] &ણુવતંી &જુરાત અમાર] &ણુવતંી &જુરાત અમાર] &ણુવતંી &જુરાત !!!! 

સતં મહતં અનતં વીરોનીસતં મહતં અનતં વીરોનીસતં મહતં અનતં વીરોનીસતં મહતં અનતં વીરોની, વહાલી અમાર] માત વહાલી અમાર] માત વહાલી અમાર] માત વહાલી અમાર] માત !!!! 

જય જય કરવા તાર] જગતમા ંઅપ\ણ ક-રયે #ત જય જય કરવા તાર] જગતમા ંઅપ\ણ ક-રયે #ત જય જય કરવા તાર] જગતમા ંઅપ\ણ ક-રયે #ત જય જય કરવા તાર] જગતમા ંઅપ\ણ ક-રયે #ત !!!! 

અમાર] &ણુવતંી &જુરાત અમાર] &ણુવતંી &જુરાત અમાર] &ણુવતંી &જુરાત અમાર] &ણુવતંી &જુરાત !!!! 

¡ડા ઘોર અર^ય િવષે ક� ;ુદંર ઉપવનમાયં ¡ડા ઘોર અર^ય િવષે ક� ;ુદંર ઉપવનમાયં ¡ડા ઘોર અર^ય િવષે ક� ;ુદંર ઉપવનમાયં ¡ડા ઘોર અર^ય િવષે ક� ;ુદંર ઉપવનમાયં :::: 

દ�શિવદ�શદ�શિવદ�શદ�શિવદ�શદ�શિવદ�શ    અહોિનશ Zતર એક જ તાર] છાયં અહોિનશ Zતર એક જ તાર] છાયં અહોિનશ Zતર એક જ તાર] છાયં અહોિનશ Zતર એક જ તાર] છાયં !!!! 

અમાર] &ણુવતંી &જુરાત અમાર] &ણુવતંી &જુરાત અમાર] &ણુવતંી &જુરાત અમાર] &ણુવતંી &જુરાત !!!! 

સર સ-રતા રસભર અમીઝરણાંસર સ-રતા રસભર અમીઝરણાંસર સ-રતા રસભર અમીઝરણાંસર સ-રતા રસભર અમીઝરણા,ં ર+નાકર ભરBરૂર+નાકર ભરBરૂર+નાકર ભરBરૂર+નાકર ભરBરૂ:::: 

Bુ̂ ય�િૂમ ફળ�લ ઝ�મીBુ̂ ય�િૂમ ફળ�લ ઝ�મીBુ̂ ય�િૂમ ફળ�લ ઝ�મીBુ̂ ય�િૂમ ફળ�લ ઝ�મી, માત માત માત માત ! ! ! ! રમે અમ ઉર રમે અમ ઉર રમે અમ ઉર રમે અમ ઉર !!!! 

અમાર] &ણુવતંી &જુરાત અમાર] &ણુવતંી &જુરાત અમાર] &ણુવતંી &જુરાત અમાર] &ણુવતંી &જુરાત !!!! 

-હb<ુ .સુલમાન-હb<ુ .સુલમાન-હb<ુ .સુલમાન-હb<ુ .સુલમાન,પારસીપારસીપારસીપારસી, સવ¾ માત સવ¾ માત સવ¾ માત સવ¾ માત ! ! ! ! અમે Lજુ બાળ અમ ેLજુ બાળ અમ ેLજુ બાળ અમ ેLજુ બાળ :::: 

Zગ ઉમગં ભર] નવરંગેZગ ઉમગં ભર] નવરંગેZગ ઉમગં ભર] નવરંગેZગ ઉમગં ભર] નવરંગ,ે ક-રયે સેવા સ� ુકાળ ક-રયે સેવા સ� ુકાળ ક-રયે સેવા સ� ુકાળ ક-રયે સેવા સ� ુકાળ !!!! 

અમાર] &ણુવંઅમાર] &ણુવંઅમાર] &ણુવંઅમાર] &ણુવતંી &જુરાત તી &જુરાત તી &જુરાત તી &જુરાત !!!! 

ઉર :ભાત સમા ંઅજવાળ] ટાળ] દ� Zધાર ઉર :ભાત સમા ંઅજવાળ] ટાળ] દ� Zધાર ઉર :ભાત સમા ંઅજવાળ] ટાળ] દ� Zધાર ઉર :ભાત સમા ંઅજવાળ] ટાળ] દ� Zધાર !!!! 

એક Aવર� સ� ુગગન ગજવતો ક-રયે જયજયકારએક Aવર� સ� ુગગન ગજવતો ક-રયે જયજયકારએક Aવર� સ� ુગગન ગજવતો ક-રયે જયજયકારએક Aવર� સ� ુગગન ગજવતો ક-રયે જયજયકાર 

અમાર] &ણુવતંી &જુરાત અમાર] &ણુવતંી &જુરાત અમાર] &ણુવતંી &જુરાત અમાર] &ણુવતંી &જુરાત !!!! 

નિમયે નિમયે માત નિમયે નિમયે માત નિમયે નિમયે માત નિમયે નિમયે માત !!!! અમાર] &ણુવતંી &જુરાત અમાર] &ણુવતંી &જુરાત અમાર] &ણુવતંી &જુરાત અમાર] &ણુવતંી &જુરાત !!!! 

- અરદ�શર ખબરદારઅરદ�શર ખબરદારઅરદ�શર ખબરદારઅરદ�શર ખબરદાર 



 
h t t p s : / / o k a n h a . w o r d p r e s s . c o m  Page 38 

-હ%દમાતાને સબંોધન -હ%દમાતાને સબંોધન -હ%દમાતાને સબંોધન -હ%દમાતાને સબંોધન  

 

ઓ -હ%દ ઓ -હ%દ ઓ -હ%દ ઓ -હ%દ ! ! ! ! દ�વ�િૂમ દ�વ�િૂમ દ�વ�િૂમ દ�વ�િૂમ ! ! ! ! સતંાન સૌ તમારા ંસતંાન સૌ તમારા ંસતંાન સૌ તમારા ંસતંાન સૌ તમારા ં!!!! 

કર]એ મળ]ને વદંન કર]એ મળ]ને વદંન કર]એ મળ]ને વદંન કર]એ મળ]ને વદંન ! ! ! ! Aવીકારજો અમાAવીકારજો અમાAવીકારજો અમાAવીકારજો અમારા ંરા ંરા ંરા ં!!!! 

-હ%<ુ અને .સુલિમન -હ%<ુ અને .સુલિમન -હ%<ુ અને .સુલિમન -હ%<ુ અને .સુલિમન : : : : િવ®ાસીિવ®ાસીિવ®ાસીિવ®ાસી, પારસીપારસીપારસીપારસી, oજન oજન oજન oજન :::: 

દ�વી દ�વી દ�વી દ�વી ! ! ! ! સમાન ર]તે સતંાન સૌ તમારા ંસમાન ર]તે સતંાન સૌ તમારા ંસમાન ર]તે સતંાન સૌ તમારા ંસમાન ર]તે સતંાન સૌ તમારા ં!!!! 

પોષો તમે સ�ુનેપોષો તમે સ�ુનેપોષો તમે સ�ુનેપોષો તમે સ�ુને, 1ભુ ખાનપાન બYી 1ભુ ખાનપાન બYી 1ભુ ખાનપાન બYી 1ભુ ખાનપાન બYી :::: 

સેવા કર� બને તે સતંાન સૌ તમારા ંસેવા કર� બને તે સતંાન સૌ તમારા ંસેવા કર� બને તે સતંાન સૌ તમારા ંસેવા કર� બને તે સતંાન સૌ તમારા ં!!!! 

રોગી અને નીરોગીરોગી અને નીરોગીરોગી અને નીરોગીરોગી અને નીરોગી, િનધ\ન અને તવગંરિનધ\ન અને તવગંરિનધ\ન અને તવગંરિનધ\ન અને તવગંર, 

¿ાની અને િનરYર ¿ાની અને િનરYર ¿ાની અને િનરYર ¿ાની અને િનરYર : : : : સતંાન સૌ તમારા ંસતંાન સૌ તમારા ંસતંાન સૌ તમારા ંસતંાન સૌ તમારા ં!!!! 

વાgમી-કવાgમી-કવાgમી-કવાgમી-ક, 9યાસ9યાસ9યાસ9યાસ, નાનકનાનકનાનકનાનક, મીરાંમીરાંમીરાંમીરા,ં કબીરકબીરકબીરકબીર, LલુસીLલુસીLલુસીLલુસી, 

અકબરઅકબરઅકબરઅકબર, િશવા_િશવા_િશવા_િશવા_, માતા માતા માતા માતા ! ! ! ! સતંાન સૌ તમારા ંસતંાન સૌ તમારા ંસતંાન સૌ તમારા ંસતંાન સૌ તમારા ં!!!! 

સૌની સમાન માતાસૌની સમાન માતાસૌની સમાન માતાસૌની સમાન માતા, સૌએ સમાન તેથી સૌએ સમાન તેથી સૌએ સમાન તેથી સૌએ સમાન તેથી :::: 

ના ઉ/ચનીચ કોઈ સતંાન સૌ તમારા ંના ઉ/ચનીચ કોઈ સતંાન સૌ તમારા ંના ઉ/ચનીચ કોઈ સતંાન સૌ તમારા ંના ઉ/ચનીચ કોઈ સતંાન સૌ તમારા ં!!!! 

ચાહો બધા ંપરAપર ચાહો બધા ંપરAપર ચાહો બધા ંપરAપર ચાહો બધા ંપરAપર : : : : સાહો બધા ંપરAપરસાહો બધા ંપરAપરસાહો બધા ંપરAપરસાહો બધા ંપરAપર 

એ :ાથ\ના કર� આ સતંાન સૌ તમારા ંએ :ાથ\ના કર� આ સતંાન સૌ તમારા ંએ :ાથ\ના કર� આ સતંાન સૌ તમારા ંએ :ાથ\ના કર� આ સતંાન સૌ તમારા ં!!!! 

– કાbતકાbતકાbતકાbત 
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ફર] રા��નાફર] રા��નાફર] રા��નાફર] રા��ના કણકણથીકણકણથીકણકણથીકણકણથી… 

રણઘેલા -હb<ુ Iવુકોની િવજયગtરણઘેલા -હb<ુ Iવુકોની િવજયગtરણઘેલા -હb<ુ Iવુકોની િવજયગtરણઘેલા -હb<ુ Iવુકોની િવજયગtના ગાQના ગાQના ગાQના ગાQ, 

ફર] રા��ના કણકણથી અMભમાન Aવ+વ ુ ં#ગેફર] રા��ના કણકણથી અMભમાન Aવ+વ ુ ં#ગેફર] રા��ના કણકણથી અMભમાન Aવ+વ ુ ં#ગેફર] રા��ના કણકણથી અMભમાન Aવ+વ ુ ં#ગે.... 

પાવનYણ આ માL�ૃિૂમના અપમાનો ધોવાનીપાવનYણ આ માL�ૃિૂમના અપમાનો ધોવાનીપાવનYણ આ માL�ૃિૂમના અપમાનો ધોવાનીપાવનYણ આ માL�ૃિૂમના અપમાનો ધોવાની, 

આજ :િતYા કરતી માતા રણત+પર યૌવનનીઆજ :િતYા કરતી માતા રણત+પર યૌવનનીઆજ :િતYા કરતી માતા રણત+પર યૌવનનીઆજ :િતYા કરતી માતા રણત+પર યૌવનની, 

સ+BKુોના બMલદાને અમ રા�� ચેતના #ગેસ+BKુોના બMલદાને અમ રા�� ચેતના #ગેસ+BKુોના બMલદાને અમ રા�� ચેતના #ગેસ+BKુોના બMલદાને અમ રા�� ચેતના #ગે… 

ફર] રા��નાફર] રા��નાફર] રા��નાફર] રા��ના… 

:ાચીનતમ આ રા��દ�વ પર સકંટવાદળ છાયા:ાચીનતમ આ રા��દ�વ પર સકંટવાદળ છાયા:ાચીનતમ આ રા��દ�વ પર સકંટવાદળ છાયા:ાચીનતમ આ રા��દ�વ પર સકંટવાદળ છાયા, 

<ુ�ટ િવદ�શી કાક ગીધોના આજ <ુ�ટ િવદ�શી કાક ગીધોના આજ <ુ�ટ િવદ�શી કાક ગીધોના આજ <ુ�ટ િવદ�શી કાક ગીધોના આજ પડºા ઓછાયાપડºા ઓછાયાપડºા ઓછાયાપડºા ઓછાયા, 

સઘઁશ�¦તના ;યૂ\-કરણથી નવચૈતbય :કાશેસઘઁશ�¦તના ;યૂ\-કરણથી નવચૈતbય :કાશેસઘઁશ�¦તના ;યૂ\-કરણથી નવચૈતbય :કાશેસઘઁશ�¦તના ;યૂ\-કરણથી નવચૈતbય :કાશ…ે 

ફર] રા��નાફર] રા��નાફર] રા��નાફર] રા��ના… 

AવતKઁતાના રYણ કાQ વહ�શે શોMણતધારાAવતKઁતાના રYણ કાQ વહ�શે શોMણતધારાAવતKઁતાના રYણ કાQ વહ�શે શોMણતધારાAવતKઁતાના રYણ કાQ વહ�શે શોMણતધારા, 

અ;રુશ�¦તને મહાત કરશે સાo+વક Mચ%તનધારાઅ;રુશ�¦તને મહાત કરશે સાo+વક Mચ%તનધારાઅ;રુશ�¦તને મહાત કરશે સાo+વક Mચ%તનધારાઅ;રુશ�¦તને મહાત કરશે સાo+વક Mચ%તનધારા, 

BનુBનુBનુBનુ: : : : િવ®ના િસ%હાસન પર ભારતમાત MબરાQિવ®ના િસ%હાસન પર ભારતમાત MબરાQિવ®ના િસ%હાસન પર ભારતમાત MબરાQિવ®ના િસ%હાસન પર ભારતમાત MબરાQ, 

ફર] રા��નાફર] રા��નાફર] રા��નાફર] રા��ના........ 
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�ુ ં&tુર ભારતવાસી�ુ ં&tુર ભારતવાસી�ુ ં&tુર ભારતવાસી�ુ ં&tુર ભારતવાસી….. 

�ું�ુ ં�ુ ં�ુ ં&tુર&tુર&tુર&tુર ભારતવાસીભારતવાસીભારતવાસીભારતવાસી. 

ઝખંોઝખંોઝખંોઝખંો પલપલપલપલ પલપલપલપલ સ�ુજનસ�ુજનસ�ુજનસ�ુજન મગંલમગંલમગંલમગંલ મનમનમનમન માOંુમાOંુમાOંુમાOંુ ઉgલાસીઉgલાસીઉgલાસીઉgલાસી . �ું�ુ ં�ુ ં�ુ…ં.. 

  

અ�ુ\દઅ�ુ\દઅ�ુ\દઅ�ુ\દ- અરબસ.(ુઅરબસ.(ુઅરબસ.(ુઅરબસ.(ુ વચાળેવચાળેવચાળેવચાળે 

ધરતીનાધરતીનાધરતીનાધરતીના આઆઆઆ આઉઆઉઆઉઆઉ <ુધાળે<ુધાળે<ુધાળે<ુધાળે, 

આવીઆવીઆવીઆવી વળગીવળગીવળગીવળગી હષ\હષ\હષ\હષ\-ઉછાળેઉછાળેઉછાળેઉછાળે 

ઉ�રઉ�રઉ�રઉ�ર પિDમપિDમપિDમપિDમ દMYણદMYણદMYણદMYણ Bવૂ\થીBવૂ\થીBવૂ\થીBવૂ\થી િવધિવધિવધિવધ િવધિવધિવધિવધ :#:#:#:# ;હુાસી;હુાસી;હુાસી;હુાસી . �ું�ુ ં�ુ ં�ુ…ં.. 

  

ધbયધbયધbયધbય ધરાધરાધરાધરા આઆઆઆ, �ૃ�ણ�ૃ�ણ�ૃ�ણ�ૃ�ણ વAયાવAયાવAયાવAયા ¥યાં¥યાં¥યાં¥યા,ં 

િવપદિવપદિવપદિવપદ દ]ઠ]દ]ઠ]દ]ઠ]દ]ઠ] FહvFહvFહvFહv, +વ-રત+વ-રત+વ-રત+વ-રત ધAયાધAયાધAયાધAયા +યાં+યાં+યાં+યા;ં 

ગીતા.તૃગીતા.તૃગીતા.તૃગીતા.તૃ પીપીપીપી ગાંગાંગાંગાધંીધીધીધી હAયાહAયાહAયાહAયા ¸ાં¸ાં¸ાં¸ા.ં 

ગાધંીગાધંીગાધંીગાધંી-�ૃ�ણની�ૃ�ણની�ૃ�ણની�ૃ�ણની કOુણાકરણીકOુણાકરણીકOુણાકરણીકOુણાકરણી રહોરહોરહોરહો જજજજ Mચ�Mચ�Mચ�Mચ� ઉપાસીઉપાસીઉપાસીઉપાસી . �ું�ુ ં�ુ ં�ુ…ં. 

  
  

અશોકઅશોકઅશોકઅશોક-ધમ\Mલિપધમ\Mલિપધમ\Mલિપધમ\Mલિપ ઉરઉરઉરઉર .જુ.જુ.જુ.જુ Z-કતZ-કતZ-કતZ-કત, 

ઈસાઈઈસાઈઈસાઈઈસાઈ પારિસકપારિસકપારિસકપારિસક .�ુAલમ.�ુAલમ.�ુAલમ.�ુAલમ oજનoજનoજનoજન--હત-હત-હત-હત 

મKંમKંમKંમKં મJરુમJરુમJરુમJરુ &ુQં&ુQં&ુQં&ુQં Zિવશ-ંકતZિવશ-ંકતZિવશ-ંકતZિવશ-ંકત : 

‘સવ\સવ\સવ\સવ\ ધમ\ધમ\ધમ\ધમ\ સમસમસમસમ, સવ\સવ\સવ\સવ\ ધમ\ધમ\ધમ\ધમ\ મમમમમમમમ.’ – ઉરઉરઉરઉર એએએએ રહોરહોરહોરહો :કાશી:કાશી:કાશી:કાશી . �ું�ુ ં�ુ ં�ુ…ં. 

  
  

Mગ-રચkાનMગ-રચkાનMગ-રચkાનMગ-રચkાન સમાણીસમાણીસમાણીસમાણી છાતીછાતીછાતીછાતી 

જલિધતરંગજલિધતરંગજલિધતરંગજલિધતરંગ નાથેનાથેનાથેનાથે મદમામદમામદમામદમાતીતીતીતી, 

રમેરમેરમેરમે િવદ�શેિવદ�શેિવદ�શેિવદ�શે સાહસસાહસસાહસસાહસ-રાતીરાતીરાતીરાતી 

સદા#ગ�કસદા#ગ�કસદા#ગ�કસદા#ગ�ક જગતનાગ-રકજગતનાગ-રકજગતનાગ-રકજગતનાગ-રક સાગરતીથ\િનવાસીસાગરતીથ\િનવાસીસાગરતીથ\િનવાસીસાગરતીથ\િનવાસી. 

�ું�ુ ં�ુ ં�ુ ં&tુર&tુર&tુર&tુર ભારતવાસીભારતવાસીભારતવાસીભારતવાસી. 

ઝખંોઝખંોઝખંોઝખંો પલપલપલપલ પલપલપલપલ સ�ુજનસ�ુજનસ�ુજનસ�ુજન મગંલમગંલમગંલમગંલ મનમનમનમન માOંુમાOંુમાOંુમાOંુ ઉgલાસીઉgલાસીઉgલાસીઉgલાસી                                                                    -  ઉમાશકંરઉમાશકંરઉમાશકંરઉમાશકંર જોશીજોશીજોશીજોશી 
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AવતKંતા -દવસAવતKંતા -દવસAવતKંતા -દવસAવતKંતા -દવસ…AવતKંતાAવતKંતાAવતKંતાAવતKંતા, દ� વરદાન એટ�ુંદ� વરદાન એટ�ુંદ� વરદાન એટ�ુંદ� વરદાન એટ�ુ…ં.. 

AવતKંતાAવતKંતાAવતKંતાAવતKંતા, દ� વરદાન એટ�ુ ંદ� વરદાન એટ�ુ ંદ� વરદાન એટ�ુ ંદ� વરદાન એટ�ુ ં:::: 

ન હ]ન સકંgપ હજો કદ] મનન હ]ન સકંgપ હજો કદ] મનન હ]ન સકંgપ હજો કદ] મનન હ]ન સકંgપ હજો કદ] મન....    

હlI ુ ંકદ]યે ન હજો હતાશહlIુ ંકદ]યે ન હજો હતાશહlIુ ંકદ]યે ન હજો હતાશહlIુ ંકદ]યે ન હજો હતાશ.... 

વાણી ન િન�કારણ હો કઠોરવાણી ન િન�કારણ હો કઠોરવાણી ન િન�કારણ હો કઠોરવાણી ન િન�કારણ હો કઠોર.... 

�ધંાય <ૃ��ટ ન-હ મોહJ~ુમસે�ધંાય <ૃ��ટ ન-હ મોહJ~ુમસે�ધંાય <ૃ��ટ ન-હ મોહJ~ુમસે�ધંાય <ૃ��ટ ન-હ મોહJ~ુમસે.... 

ને �ખમાનંા અમી ના ;કૂાયને �ખમાનંા અમી ના ;કૂાયને �ખમાનંા અમી ના ;કૂાયને �ખમાનંા અમી ના ;કૂાય....    

ન ભોમકા ગાય વ;કૂ] શી હોન ભોમકા ગાય વ;કૂ] શી હોન ભોમકા ગાય વ;કૂ] શી હોન ભોમકા ગાય વ;કૂ] શી હો.... 

Áીઓ વટાવે િનજ Áી+વ ના કદ]Áીઓ વટાવે િનજ Áી+વ ના કદ]Áીઓ વટાવે િનજ Áી+વ ના કદ]Áીઓ વટાવે િનજ Áી+વ ના કદ].... 

બને Iવુાનો ન અકાલ «=ૃબને Iવુાનો ન અકાલ «=ૃબને Iવુાનો ન અકાલ «=ૃબને Iવુાનો ન અકાલ «=ૃ.... 

િવલાય ના શૈશવના ં1Mુચ �Aમતોિવલાય ના શૈશવના ં1Mુચ �Aમતોિવલાય ના શૈશવના ં1Mુચ �Aમતોિવલાય ના શૈશવના ં1Mુચ �Aમતો....    

તે પગંતે હો સ�ુથી ય છેgલાતે પગંતે હો સ�ુથી ય છેgલાતે પગંતે હો સ�ુથી ય છેgલાતે પગંતે હો સ�ુથી ય છેgલા.... 

ને Âાને Âાને Âાને ÂાÃણોÃણોÃણોÃણો----    સૌ~ય િવચારકો તેસૌ~ય િવચારકો તેસૌ~ય િવચારકો તેસૌ~ય િવચારકો તે, 

સ�ા તણા ર�સ�ા તણા ર�સ�ા તણા ર�સ�ા તણા ર�! ! ! ! ન Bરુો-હતો બનેન Bરુો-હતો બનેન Bરુો-હતો બનેન Bરુો-હતો બને.... 

AવતKંતાAવતKંતાAવતKંતાAવતKંતા, દ� વરદાન આટ�ુંદ� વરદાન આટ�ુંદ� વરદાન આટ�ુંદ� વરદાન આટ�ુ.ં... 

- ઉમાશકંરઉમાશકંરઉમાશકંરઉમાશકંર જોશીજોશીજોશીજોશી 
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Lુ ંL ુ ંL ુ ંL ુ ં!!!! 

    

Bિુનત વષ\ના Bુ̂ ય :ભાતેBિુનત વષ\ના Bુ̂ ય :ભાતેBિુનત વષ\ના Bુ̂ ય :ભાતેBિુનત વષ\ના Bુ̂ ય :ભાતે,    ¥યોત નવી લહરાય¥યોત નવી લહરાય¥યોત નવી લહરાય¥યોત નવી લહરાય....    

આઝાદ]ના રંગ અવનવા Bરૂવમા ંBરૂાય આઝાદ]ના રંગ અવનવા Bરૂવમા ંBરૂાય આઝાદ]ના રંગ અવનવા Bરૂવમા ંBરૂાય આઝાદ]ના રંગ અવનવા Bરૂવમા ંBરૂાય …    

આજના 1ભુ -દવસેઆજના 1ભુ -દવસેઆજના 1ભુ -દવસેઆજના 1ભુ -દવસે    

#ગQ હસી હસીને #ગQ હસી હસીને #ગQ હસી હસીને #ગQ હસી હસીને ! ! ! !     

Zગ Zગમા ંભર] ઉમગેં રંગ નવા લાZગ Zગમા ંભર] ઉમગેં રંગ નવા લાZગ Zગમા ંભર] ઉમગેં રંગ નવા લાZગ Zગમા ંભર] ઉમગેં રંગ નવા લાવી ઉષા વી ઉષા વી ઉષા વી ઉષા !!!!    

.�ુ¦ત ક�રા ંમગંલ.�ુ¦ત ક�રા ંમગંલ.�ુ¦ત ક�રા ંમગંલ.�ુ¦ત ક�રા ંમગંલ----ગીતો ગાયે આQ દશે -દશા ગીતો ગાયે આQ દશે -દશા ગીતો ગાયે આQ દશે -દશા ગીતો ગાયે આQ દશે -દશા !!!!    

આજના ંપાવન ટાણેઆજના ંપાવન ટાણેઆજના ંપાવન ટાણેઆજના ંપાવન ટાણે    

ગીત ગૌરવના ંગાને ગીત ગૌરવના ંગાને ગીત ગૌરવના ંગાને ગીત ગૌરવના ંગાને !!!!    

ક©ક વષ\ Q સહ] &લુામીક©ક વષ\ Q સહ] &લુામીક©ક વષ\ Q સહ] &લુામીક©ક વષ\ Q સહ] &લુામી,    પડ] યાતનાપડ] યાતનાપડ] યાતનાપડ] યાતના----«�ૃ�ટ «�ૃ�ટ «�ૃ�ટ «�ૃ�ટ !!!!    

Lટૂ] જોને }ૂgમ જ_ંરોLટૂ] જોને }ૂgમ જ_ંરોLટૂ] જોને }ૂgમ જ_ંરોLટૂ] જોને }ૂgમ જ_ંરો,    સt નવી L ુ ં;�ૃ�ટ સt નવી L ુ ં;�ૃ�ટ સt નવી L ુ ં;�ૃ�ટ સt નવી L ુ ં;�ૃ�ટ !!!!    

આજના ગૌરવ -દને આજના ગૌરવ -દને આજના ગૌરવ -દને આજના ગૌરવ -દને !!!!    

દ]નનાંદ]નનાંદ]નનાંદ]નના ં <ુ<ુ<ુ<ુ::::ખડા ંપી લે ખડા ંપી લે ખડા ંપી લે ખડા ંપી લે !!!!    

સ+ય તણી શમશેર વડ� L ુ ંપાપીને દ�Q પડકાસ+ય તણી શમશેર વડ� L ુ ંપાપીને દ�Q પડકાસ+ય તણી શમશેર વડ� L ુ ંપાપીને દ�Q પડકાસ+ય તણી શમશેર વડ� L ુ ંપાપીને દ�Q પડકાર ર ર ર !!!!    

Aવાપ\ણ ક�રા ંદ]પ થક] L ુ ંિવ®તણા ંિતિમર િવદાર Aવાપ\ણ ક�રા ંદ]પ થક] L ુ ંિવ®તણા ંિતિમર િવદાર Aવાપ\ણ ક�રા ંદ]પ થક] L ુ ંિવ®તણા ંિતિમર િવદાર Aવાપ\ણ ક�રા ંદ]પ થક] L ુ ંિવ®તણા ંિતિમર િવદાર !!!!    

આજથી ક~મર કસQ આજથી ક~મર કસQ આજથી ક~મર કસQ આજથી ક~મર કસQ !!!!    

હસાવી સ�ુનેહસાવી સ�ુનેહસાવી સ�ુનેહસાવી સ�ુને,    હસQ હસQ હસQ હસQ !!!!    

સેવાની ;વુાસ સરાવી િવ® તણી વાડ] ~હ�કાવ સેવાની ;વુાસ સરાવી િવ® તણી વાડ] ~હ�કાવ સેવાની ;વુાસ સરાવી િવ® તણી વાડ] ~હ�કાવ સેવાની ;વુાસ સરાવી િવ® તણી વાડ] ~હ�કાવ !!!!    

 આલમની આબાદ] કાQ આ+માના ંઓજસ ર�લાવ આલમની આબાદ] કાQ આ+માના ંઓજસ ર�લાવ આલમની આબાદ] કાQ આ+માના ંઓજસ ર�લાવ આલમની આબાદ] કાQ આ+માના ંઓજસ ર�લાવ !!!!    

સળ] L ુ ંJપૂની થાQ સળ] L ુ ંJપૂની થાQ સળ] L ુ ંJપૂની થાQ સળ] L ુ ંJપૂની થાQ !!!!    

સ�ુને ;વુાસ પાQ સ�ુને ;વુાસ પાQ સ�ુને ;વુાસ પાQ સ�ુને ;વુાસ પાQ !!!! 

Bુ̂ યdલોક Bુ̂ યdલોક Bુ̂ યdલોક Bુ̂ યdલોક “બાBુબાBુબાBુબાB“ુના મKંોના મKંોના મKંોના મKંો,    _વનમા ંઆચ_વનમા ંઆચ_વનમા ંઆચ_વનમા ંઆચરQ રQ રQ રQ !!!! 

માનવતાની મMંઝલ ઉપર +યાગ માનવતાની મMંઝલ ઉપર +યાગ માનવતાની મMંઝલ ઉપર +યાગ માનવતાની મMંઝલ ઉપર +યાગ – તેજ પાથરQ તેજ પાથરQ તેજ પાથરQ તેજ પાથરQ !!!!   

:ેમના ંપાઠ L ુ ંભણQ :ેમના ંપાઠ L ુ ંભણQ :ેમના ંપાઠ L ુ ંભણQ :ેમના ંપાઠ L ુ ંભણQ !!!!      

 ઐF અ.તૃ ર�લવQ ઐF અ.તૃ ર�લવQ ઐF અ.તૃ ર�લવQ ઐF અ.તૃ ર�લવQ !!!! 
 

- રિવરિવરિવરિવ ઉપા,યાયઉપા,યાયઉપા,યાયઉપા,યાય 
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:#સ�ાક -દન:#સ�ાક -દન:#સ�ાક -દન:#સ�ાક -દન…લાલ -કgલો ગવ¬લોલાલ -કgલો ગવ¬લોલાલ -કgલો ગવ¬લોલાલ -કgલો ગવ¬લો…..રમેશ પટ�લરમેશ પટ�લરમેશ પટ�લરમેશ પટ�લ ‘આકાશદ]પઆકાશદ]પઆકાશદ]પઆકાશદ]પ’ 

મAત ગગને મAત હવામાંમAત ગગને મAત હવામાંમAત ગગને મAત હવામાંમAત ગગને મAત હવામા,ં 

જોમ ભર� જોશીલોજોમ ભર� જોશીલોજોમ ભર� જોશીલોજોમ ભર� જોશીલો 

ક;ુબંલક;ુબંલક;ુબંલક;ુબંલ ક�સર] ધવલ લીલોક�સર] ધવલ લીલોક�સર] ધવલ લીલોક�સર] ધવલ લીલો 

અશોક ચN� શોભીલોઅશોક ચN� શોભીલોઅશોક ચN� શોભીલોઅશોક ચN� શોભીલો 

ફર ફર ફરક� ફર ફર ફરક� ફર ફર ફરક� ફર ફર ફરક� અમારોઅમારોઅમારોઅમારો િKરંગોિKરંગોિKરંગોિKરંગો, 

હરખે લાલ -કgલો ગવ¬લોહરખે લાલ -કgલો ગવ¬લોહરખે લાલ -કgલો ગવ¬લોહરખે લાલ -કgલો ગવ¬લો((((૨૨૨૨)))) 
  

નpખી નpખી સAં�ૃિતથીનpખી નpખી સAં�ૃિતથીનpખી નpખી સAં�ૃિતથીનpખી નpખી સAં�ૃિતથી શોભતોશોભતોશોભતોશોભતો 

સાગર રણ -હમાળોસાગર રણ -હમાળોસાગર રણ -હમાળોસાગર રણ -હમાળો 

છેછેછેછે   વાણીનાંવાણીનાંવાણીનાંવાણીના ં  ઝરણાંઝરણાંઝરણાંઝરણા ં   }ુદાં}ુદાં}ુદાં}ુદા ં

થાય સ-રતા ધોધોથાય સ-રતા ધોધોથાય સ-રતા ધોધોથાય સ-રતા ધોધો 

ભારત :ેમ :કાશનો Pયાલોભારત :ેમ :કાશનો Pયાલોભારત :ેમ :કાશનો Pયાલોભારત :ેમ :કાશનો Pયાલો 

હરખેહરખેહરખેહરખે  લાલલાલલાલલાલ -કgલો-કgલો-કgલો-કgલો  ગવ¬લોગવ¬લોગવ¬લોગવ¬લો((((૨૨૨૨)))) 

આઝાદ]ની ગાથાએ લહ�રાતોઆઝાદ]ની ગાથાએ લહ�રાતોઆઝાદ]ની ગાથાએ લહ�રાતોઆઝાદ]ની ગાથાએ લહ�રાતો 

જોશ ભર�જોશ ભર�જોશ ભર�જોશ ભર� સતંાનોસતંાનોસતંાનોસતંાનો 

®ેત®ેત®ેત®ેત    પાર�વડાંપાર�વડાંપાર�વડાંપાર�વડા ં  દ�દ�દ�દ�  સદં�શાસદં�શાસદં�શાસદં�શા 

અમન શા�bતનો નારોઅમન શા�bતનો નારોઅમન શા�bતનો નારોઅમન શા�bતનો નારો 

વદં�વદં�વદં�વદં� માતરમ ભાવે જનજન # યોમાતરમ ભાવે જનજન # યોમાતરમ ભાવે જનજન # યોમાતરમ ભાવે જનજન # યો 

 હરખેહરખેહરખેહરખે   લાલ -કgલોલાલ -કgલોલાલ -કgલોલાલ -કgલો  ગવ¬લોગવ¬લોગવ¬લોગવ¬લો((((૨૨૨૨)))) 
  

રા�� શોભેરા�� શોભેરા�� શોભેરા�� શોભે તાર] શાનેતાર] શાનેતાર] શાનેતાર] શાને 

છે જોમવતંો જય-હbદ નારોછે જોમવતંો જય-હbદ નારોછે જોમવતંો જય-હbદ નારોછે જોમવતંો જય-હbદ નારો 

રા�� Jનૂે હરખે વીરરા�� Jનૂે હરખે વીરરા�� Jનૂે હરખે વીરરા�� Jનૂે હરખે વીર જવાનોજવાનોજવાનોજવાનો, 

રા��રા��રા��રા��  અમારોઅમારોઅમારોઅમારો    મpઘેરોમpઘેરોમpઘેરોમpઘેરો 

ધbય ગૌરવ -દન અમારોધbય ગૌરવ -દન અમારોધbય ગૌરવ -દન અમારોધbય ગૌરવ -દન અમારો 

ફરફરફરફરફરફરફરફર ફરક�ફરક�ફરક�ફરક�  અમારો અમારો અમારો અમારો     િKરંગોિKરંગોિKરંગોિKરંગો 

હરખે લાલ -કgલો ગવ¬લોહરખે લાલ -કgલો ગવ¬લોહરખે લાલ -કgલો ગવ¬લોહરખે લાલ -કgલો ગવ¬લો((((૨૨૨૨)))) 
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ભારત માતા સાદ કર� છેભારત માતા સાદ કર� છેભારત માતા સાદ કર� છેભારત માતા સાદ કર� છે      
 

ભારત માતા સાદ કર� છે #ગો નરને નાર]ભારત માતા સાદ કર� છે #ગો નરને નાર]ભારત માતા સાદ કર� છે #ગો નરને નાર]ભારત માતા સાદ કર� છે #ગો નરને નાર]....    

દ�શદાઝ કાQ :ગટાવો અ� ન :લયકંાર]દ�શદાઝ કાQ :ગટાવો અ� ન :લયકંાર]દ�શદાઝ કાQ :ગટાવો અ� ન :લયકંાર]દ�શદાઝ કાQ :ગટાવો અ� ન :લયકંાર].....      

હ-રયાળ] આ �િૂમ પર <ુdમનની નજર પડ]હ-રયાળ] આ �િૂમ પર <ુdમનની નજર પડ]હ-રયાળ] આ �િૂમ પર <ુdમનની નજર પડ]હ-રયાળ] આ �િૂમ પર <ુdમનની નજર પડ],    

સ|જ બની લાખpની સેના સરહદ ઉપર ખડ]સ|જ બની લાખpની સેના સરહદ ઉપર ખડ]સ|જ બની લાખpની સેના સરહદ ઉપર ખડ]સ|જ બની લાખpની સેના સરહદ ઉપર ખડ].    

નાશ કરો એ નરિપશાચનોનાશ કરો એ નરિપશાચનોનાશ કરો એ નરિપશાચનોનાશ કરો એ નરિપશાચનો,    કમર કસી સ�ુ ભાર]કમર કસી સ�ુ ભાર]કમર કસી સ�ુ ભાર]કમર કસી સ�ુ ભાર]........ 

ભારત માતા સાદ કર� છે #ગો નરને ભારત માતા સાદ કર� છે #ગો નરને ભારત માતા સાદ કર� છે #ગો નરને ભારત માતા સાદ કર� છે #ગો નરને નાર]નાર]નાર]નાર].....      

ÂÃBKુÂÃBKુÂÃBKુÂÃBKુ,    આસામ રYજોઆસામ રYજોઆસામ રYજોઆસામ રYજો, -હમાલય ને કાચંનજઘંા-હમાલય ને કાચંનજઘંા-હમાલય ને કાચંનજઘંા-હમાલય ને કાચંનજઘંા........ 

જો જો થાયે ક�િુષત ના પાવન ય.નુા ને ગગંાજો જો થાયે ક�િુષત ના પાવન ય.નુા ને ગગંાજો જો થાયે ક�િુષત ના પાવન ય.નુા ને ગગંાજો જો થાયે ક�િુષત ના પાવન ય.નુા ને ગગંા............ 

એક અખડંએક અખડંએક અખડંએક અખડં,     હો િવજયવતંહો િવજયવતંહો િવજયવતંહો િવજયવતં,    કાdમીરથી કbયા�ુમાર]કાdમીરથી કbયા�ુમાર]કાdમીરથી કbયા�ુમાર]કાdમીરથી કbયા�ુમાર]........   

ભારત માતા સાદ કર� છે #ગો નરને નાર]ભારત માતા સાદ કર� છે #ગો નરને નાર]ભારત માતા સાદ કર� છે #ગો નરને નાર]ભારત માતા સાદ કર� છે #ગો નરને નાર].....      

એક એક નર �( બનોએક એક નર �( બનોએક એક નર �( બનોએક એક નર �( બનો... ... ... ... એક એક નાર] ચડં]એક એક નાર] ચડં]એક એક નાર] ચડં]એક એક નાર] ચડં]............ 

િવરાટ જનશ�¦ત #ગોિવરાટ જનશ�¦ત #ગોિવરાટ જનશ�¦ત #ગોિવરાટ જનશ�¦ત #ગો,    પvપvપvપvખી નાખો પાખડં]ખી નાખો પાખડં]ખી નાખો પાખડં]ખી નાખો પાખડં]........ 

;જૃલા ં;ફુલા ંભારતની .�ુ¦ત હો મગંલકાર];જૃલા ં;ફુલા ંભારતની .�ુ¦ત હો મગંલકાર];જૃલા ં;ફુલા ંભારતની .�ુ¦ત હો મગંલકાર];જૃલા ં;ફુલા ંભારતની .�ુ¦ત હો મગંલકાર]........   

ભારત માતા સાદ કર� છે #ગો નરને નાર]ભારત માતા સાદ કર� છે #ગો નરને નાર]ભારત માતા સાદ કર� છે #ગો નરને નાર]ભારત માતા સાદ કર� છે #ગો નરને નાર].....    

- રિવ ઉપા,યાયરિવ ઉપા,યાયરિવ ઉપા,યાયરિવ ઉપા,યાય 
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હાકલહાકલહાકલહાકલ    પડ]પડ]પડ]પડ]    છેછેછેછે    આજઆજઆજઆજ….. 

 

હાકલ પડ]હાકલ પડ]હાકલ પડ]હાકલ પડ]….     

હાકલ પડ]હાકલ પડ]હાકલ પડ]હાકલ પડ]… 

હાકલ પડ] છે આજ હ� જવાન #ગQહાકલ પડ] છે આજ હ� જવાન #ગQહાકલ પડ] છે આજ હ� જવાન #ગQહાકલ પડ] છે આજ હ� જવાન #ગQ 

                  L ુરYવા મા ભારતી ;ÄુÅુPત +યાગQL ુરYવા મા ભારતી ;ÄુÅુPત +યાગQL ુરYવા મા ભારતી ;ÄુÅુPત +યાગQL ુરYવા મા ભારતી ;ÄુÅુPત +યાગQ....        હા¦લ પડ]હા¦લ પડ]હા¦લ પડ]હા¦લ પડ] 

  

પથં છે િવકટ િવશેષપથં છે િવકટ િવશેષપથં છે િવકટ િવશેષપથં છે િવકટ િવશેષ,    લેશ L ુ ંડર]શ નાલેશ L ુ ંડર]શ નાલેશ L ુ ંડર]શ નાલેશ L ુ ંડર]શ ના 

એક નેક ટ�કથી વીર�શ L ુ ંચળ]શ નાએક નેક ટ�કથી વીર�શ L ુ ંચળ]શ નાએક નેક ટ�કથી વીર�શ L ુ ંચળ]શ નાએક નેક ટ�કથી વીર�શ L ુ ંચળ]શ ના, 

                   વદન ઉપર િવજય ુ ંિનત �Aમત ધારQવદન ઉપર િવજય ુ ંિનત �Aમત ધારQવદન ઉપર િવજય ુ ંિનત �Aમત ધારQવદન ઉપર િવજય ુ ંિનત �Aમત ધારQ....        હાકલ પડ]હાકલ પડ]હાકલ પડ]હાકલ પડ] 

  

ગગનને ભેદ] રહ] છે I,ુધભેર]ઓગગનને ભેદ] રહ] છે I,ુધભેર]ઓગગનને ભેદ] રહ] છે I,ુધભેર]ઓગગનને ભેદ] રહ] છે I,ુધભેર]ઓ 

જગંમા ંxકાવવાને સાદ દ� -દલેર]ઓજગંમા ંxકાવવાને સાદ દ� -દલેર]ઓજગંમા ંxકાવવાને સાદ દ� -દલેર]ઓજગંમા ંxકાવવાને સાદ દ� -દલેર]ઓ 

                     જ�ર પડº ેહ� જ�ર પડº ેહ� જ�ર પડº ેહ� જ�ર પડº ેહ� ! ! ! ! ઝvદાદ]લ શહ]દ ઝvદાદ]લ શહ]દ ઝvદાદ]લ શહ]દ ઝvદાદ]લ શહ]દ થૈ જQથૈ જQથૈ જQથૈ જQ....         હાકલ પડ]હાકલ પડ]હાકલ પડ]હાકલ પડ] 

  

જવાન #ગQજવાન #ગQજવાન #ગQજવાન #ગQ….. જવાન #ગQજવાન #ગQજવાન #ગQજવાન #ગQ….. જવાન #ગQજવાન #ગQજવાન #ગQજવાન #ગQ 

- રિવ ઉપા,યાયરિવ ઉપા,યાયરિવ ઉપા,યાયરિવ ઉપા,યાય 
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હમ હpગે કામયાબહમ હpગે કામયાબહમ હpગે કામયાબહમ હpગે કામયાબ 

 

હમ હpગે કામયાબહમ હpગે કામયાબહમ હpગે કામયાબહમ હpગે કામયાબ, હમ હpગે કામયાબહમ હpગે કામયાબહમ હpગે કામયાબહમ હpગે કામયાબ, 

હમ હpગે કામયાબહમ હpગે કામયાબહમ હpગે કામયાબહમ હpગે કામયાબ, એક -દનએક -દનએક -દનએક -દન................ 

હોહોહોહો............ઓઓઓઓ............મન મm હl િવ®ાસમન મm હl િવ®ાસમન મm હl િવ®ાસમન મm હl િવ®ાસ, Bરૂા હl િવ®ાસBરૂા હl િવ®ાસBરૂા હl િવ®ાસBરૂા હl િવ®ાસ, 

હમ હpગે કામયાબ એક -દનહમ હpગે કામયાબ એક -દનહમ હpગે કામયાબ એક -દનહમ હpગે કામયાબ એક -દન............ 

હમ ચલmગે સાથ સાથહમ ચલmગે સાથ સાથહમ ચલmગે સાથ સાથહમ ચલmગે સાથ સાથ, ડાલ હાથો મે હાથ ડાલ હાથો મે હાથ ડાલ હાથો મે હાથ ડાલ હાથો મે હાથ ((((2) 

હમ ચલmગે સાથ સાથ એક -દનહમ ચલmગે સાથ સાથ એક -દનહમ ચલmગે સાથ સાથ એક -દનહમ ચલmગે સાથ સાથ એક -દન 

હોહોહોહો............ઓઓઓઓ... ... ... ... મન મm હl િવ®ાસમન મm હl િવ®ાસમન મm હl િવ®ાસમન મm હl િવ®ાસ, Bરુા હl િવ®ાસBરુા હl િવ®ાસBરુા હl િવ®ાસBરુા હl િવ®ાસ, 

હમ ચલmગે સાથ સાથ એક -દનહમ ચલmગે સાથ સાથ એક -દનહમ ચલmગે સાથ સાથ એક -દનહમ ચલmગે સાથ સાથ એક -દન............ 

હોગી શાિંત ચારp ઓર હોગી શાિંત ચારp ઓર હોગી શાિંત ચારp ઓર હોગી શાિંત ચારp ઓર ((((2) 

હોગી શાિંત ચારp ઓર એક -દનહોગી શાિંત ચારp ઓર એક -દનહોગી શાિંત ચારp ઓર એક -દનહોગી શાિંત ચારp ઓર એક -દન, 

હોહોહોહો............ઓઓઓઓ............મન મm હl િવ®ાસમન મm હl િવ®ાસમન મm હl િવ®ાસમન મm હl િવ®ાસ,Bરૂા હl િવ®ાસBરૂા હl િવ®ાસBરૂા હl િવ®ાસBરૂા હl િવ®ાસ, 

હોગી શાિંત ચારp ઓર એક -દનહોગી શાિંત ચારp ઓર એક -દનહોગી શાિંત ચારp ઓર એક -દનહોગી શાિંત ચારp ઓર એક -દન............ 

હમે સ+ય હમે સ+ય હમે સ+ય હમે સ+ય .કુત કર�ગા .કુત કર�ગા .કુત કર�ગા .કુત કર�ગા ((((2) 

હમે સ+ય .કુત કર�ગા એક -દનહમે સ+ય .કુત કર�ગા એક -દનહમે સ+ય .કુત કર�ગા એક -દનહમે સ+ય .કુત કર�ગા એક -દન, 

હોહોહોહો............ઓઓઓઓ... ... ... ... મન મm હl િવ®ાસમન મm હl િવ®ાસમન મm હl િવ®ાસમન મm હl િવ®ાસ, Bરૂા હl િવ®ાસBરૂા હl િવ®ાસBરૂા હl િવ®ાસBરૂા હl િવ®ાસ 

હમ સ+ય .કુત કર�ગા એક -દનહમ સ+ય .કુત કર�ગા એક -દનહમ સ+ય .કુત કર�ગા એક -દનહમ સ+ય .કુત કર�ગા એક -દન............ 

નહ] ડર -કસી કા આજ નહ] ડર -કસી કા આજ નહ] ડર -કસી કા આજ નહ] ડર -કસી કા આજ ((((2) 

નહv ભય -કસી કા આજ ક� -દનનહv ભય -કસી કા આજ ક� -દનનહv ભય -કસી કા આજ ક� -દનનહv ભય -કસી કા આજ ક� -દન, 

હોહોહોહો............ઓઓઓઓ... ... ... ... મન મm હl િવ®ાસમન મm હl િવ®ાસમન મm હl િવ®ાસમન મm હl િવ®ાસ, Bરૂા હl િવ®ાસBરૂા હl િવ®ાસBરૂા હl િવ®ાસBરૂા હl િવ®ાસ, 

નહ] ડર -કસી કા આજ એક -દનનહ] ડર -કસી કા આજ એક -દનનહ] ડર -કસી કા આજ એક -દનનહ] ડર -કસી કા આજ એક -દન............ 
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,વજ વદંન ગીત,વજ વદંન ગીત,વજ વદંન ગીત,વજ વદંન ગીત 

િવિવિવિવજયી િવ® િતરંગા Pયારાજયી િવ® િતરંગા Pયારાજયી િવ® િતરંગા Pયારાજયી િવ® િતરંગા Pયારા,ઝડંા �ચા રહ� હમારાઝડંા �ચા રહ� હમારાઝડંા �ચા રહ� હમારાઝડંા �ચા રહ� હમારા, 

સદા શ-કત સરસાને વાલાસદા શ-કત સરસાને વાલાસદા શ-કત સરસાને વાલાસદા શ-કત સરસાને વાલા, :ેમ :ેમ :ેમ :ેમ –;ધુા બરસાને વાલા;ધુા બરસાને વાલા;ધુા બરસાને વાલા;ધુા બરસાને વાલા, 

વીરો કો હરસાને વાલાવીરો કો હરસાને વાલાવીરો કો હરસાને વાલાવીરો કો હરસાને વાલા, માL�ૃિૂમ કા તનમાL�ૃિૂમ કા તનમાL�ૃિૂમ કા તનમાL�ૃિૂમ કા તન----મન સારામન સારામન સારામન સારા, 

ઝડંા �ચા રહ� હમારાઝડંા �ચા રહ� હમારાઝડંા �ચા રહ� હમારાઝડંા �ચા રહ� હમારા 

શાન ન ઈસક] #ને પાયેશાન ન ઈસક] #ને પાયેશાન ન ઈસક] #ને પાયેશાન ન ઈસક] #ને પાયે, ચાહ� #ન ભલે હ] #યેચાહ� #ન ભલે હ] #યેચાહ� #ન ભલે હ] #યેચાહ� #ન ભલે હ] #યે, 

િવ®િવ®િવ®િવ®----િવજય કરક� -દખલાયmિવજય કરક� -દખલાયmિવજય કરક� -દખલાયmિવજય કરક� -દખલાયm, તબ હોવે પણ Bણૂ\ હમારાતબ હોવે પણ Bણૂ\ હમારાતબ હોવે પણ Bણૂ\ હમારાતબ હોવે પણ Bણૂ\ હમારા.... 

ઝડંાઝડંાઝડંાઝડંા    �ચા રહ� હમારા�ચા રહ� હમારા�ચા રહ� હમારા�ચા રહ� હમારા 

આ ઓ Pયારો વીરો આવો રા��,વ# પર બલીબલી #ઓઆ ઓ Pયારો વીરો આવો રા��,વ# પર બલીબલી #ઓઆ ઓ Pયારો વીરો આવો રા��,વ# પર બલીબલી #ઓઆ ઓ Pયારો વીરો આવો રા��,વ# પર બલીબલી #ઓ, 

એક સાથ સબ િમલકર ગાઓ Pયારા ભારત દ�શ હમારાએક સાથ સબ િમલકર ગાઓ Pયારા ભારત દ�શ હમારાએક સાથ સબ િમલકર ગાઓ Pયારા ભારત દ�શ હમારાએક સાથ સબ િમલકર ગાઓ Pયારા ભારત દ�શ હમારા, 

ઝડા �ચા રહ� હમારાઝડા �ચા રહ� હમારાઝડા �ચા રહ� હમારાઝડા �ચા રહ� હમારા 

િવજય િવ® િતરંગા Pયારાિવજય િવ® િતરંગા Pયારાિવજય િવ® િતરંગા Pયારાિવજય િવ® િતરંગા Pયારા, ઝડંા �ચા રહ� હમારાઝડંા �ચા રહ� હમારાઝડંા �ચા રહ� હમારાઝડંા �ચા રહ� હમારા, 

AવAવAવAવ....£ી dયામલાલ &Pુતા£ી dયામલાલ &Pુતા£ી dયામલાલ &Pુતા£ી dયામલાલ &Pુતા 
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ગાયકગાયકગાયકગાયક:- એએએએ.આરઆરઆરઆર. રહ�માનરહ�માનરહ�માનરહ�માન  

યહાઁયહાઁયહાઁયહા ઁવહાઁવહાઁવહાઁવહા ઁસારાસારાસારાસારા જહાઁજહાઁજહાઁજહા ઁદ�ખદ�ખદ�ખદ�ખ MલયાMલયાMલયાMલયા 

અબતકઅબતકઅબતકઅબતક ભીભીભીભી તેર�તેર�તેર�તેર� ?સા?સા?સા?સા કોઈકોઈકોઈકોઈ નહvનહvનહvનહv 

મzમzમzમz અAસીઅAસીઅAસીઅAસી નહvનહvનહvનહv સૌસૌસૌસૌ -દન-દન-દન-દન <ુિનયા<ુિનયા<ુિનયા<ુિનયા �મૂા�મૂા�મૂા�મૂા હlહlહlહl 

નહ]નહ]નહ]નહ] કાહ�કાહ�કાહ�કાહ� તેર�તેર�તેર�તેર� ?સા?સા?સા?સા કોઈકોઈકોઈકોઈ નહvનહvનહvનહv 

મzમzમzમz ગયાગયાગયાગયા જહાઁજહાઁજહાઁજહા ઁભીભીભીભી, બસબસબસબસ તેર]તેર]તેર]તેર] યાદયાદયાદયાદ થીથીથીથી 

જોજોજોજો મેર�મેર�મેર�મેર� સાથસાથસાથસાથ થીથીથીથી .ઝુકો.ઝુકો.ઝુકો.ઝુકો તડપાતીતડપાતીતડપાતીતડપાતી OુલાતીOુલાતીOુલાતીOુલાતી 

સબસેસબસેસબસેસબસે Pયાર]Pયાર]Pયાર]Pયાર] તેર]તેર]તેર]તેર] ;રૂત;રૂત;રૂત;રૂત 

PયારPયારPયારPયાર હlહlહlહl બસબસબસબસ તેરાતેરાતેરાતેરા, PયારPયારPયારPયાર હ]હ]હ]હ] 

મામામામા LઝેુLઝેુLઝેુLઝેુ સલામસલામસલામસલામ, મામામામા LઝેુLઝેુLઝેુLઝેુ સલામસલામસલામસલામ,,,, અ~માઅ~માઅ~માઅ~મા LઝેુLઝેુLઝેુLઝેુ સલામસલામસલામસલામ 

વદં�વદં�વદં�વદં� માતરમમાતરમમાતરમમાતરમ, વદં�વદં�વદં�વદં� માતરમમાતરમમાતરમમાતરમ [3] 

 

જનમજનમજનમજનમ જનમજનમજનમજનમ તેરાતેરાતેરાતેરા �ુઁ�ુ ઁ�ુ ઁ�ુ ઁ-દવાના-દવાના-દવાના-દવાના 

�. ૂં�. ૂં�. ૂં�. ૂ ંના� ૂંના� ૂંના� ૂંના� ૂ ંગા�ગા�ગા�ગા� તેર�તેર�તેર�તેર� PયારકાPયારકાPયારકાPયારકા તરાનાતરાનાતરાનાતરાના 

મzમzમzમz _ના_ના_ના_ના નહvનહvનહvનહv સોચસોચસોચસોચ નહvનહvનહvનહv <ુિનયાક]<ુિનયાક]<ુિનયાક]<ુિનયાક] દૌલતદૌલતદૌલતદૌલત નહvનહvનહvનહv 

બસબસબસબસ �Æઁુૂગા�Æઁુૂગા�Æઁુૂગા�Æઁુૂગા તેર�તેર�તેર�તેર� PયારકાPયારકાPયારકાPયારકા ખ#નાખ#નાખ#નાખ#ના 

એકએકએકએક નઝરનઝરનઝરનઝર જબજબજબજબ તેર]તેર]તેર]તેર] હોતીહોતીહોતીહોતી હlહlહlહl Pયારક]Pયારક]Pયારક]Pયારક] 

<ુિનયા<ુિનયા<ુિનયા<ુિનયા તબતબતબતબ તોતોતોતો મેર]મેર]મેર]મેર] ચમક�ચમક�ચમક�ચમક� દમક�દમક�દમક�દમક� મહ�ક�મહ�ક�મહ�ક�મહ�ક� ર�ર�ર�ર� 

તેરાતેરાતેરાતેરા ચહ�રાચહ�રાચહ�રાચહ�રા ;રૂજ;રૂજ;રૂજ;રૂજ ?સા?સા?સા?સા ચાદંસીચાદંસીચાદંસીચાદંસી થડંથડંથડંથડં હlહlહlહl PયારPયારPયારPયાર મzમzમzમz 

વદં�વદં�વદં�વદં� માતરમમાતરમમાતરમમાતરમ, વદં�વદં�વદં�વદં� માતરમમાતરમમાતરમમાતરમ [3] 

 

તેર�તેર�તેર�તેર� પાસપાસપાસપાસ હ]હ]હ]હ] મzમzમzમz આઆઆઆ રહારહારહારહા �ૂં� ૂં� ૂં� ૂ ં

અપનીઅપનીઅપનીઅપની બાહ©બાહ©બાહ©બાહ© ખોલખોલખોલખોલ દ�દ�દ�દ� 

જોરજોરજોરજોર સેસેસેસે .ઝુકો.ઝુકો.ઝુકો.ઝુકો ગલેગલેગલેગલે લગાલગાલગાલગા લેલેલેલે 

.ઝુકો.ઝુકો.ઝુકો.ઝુકો -ફર-ફર-ફર-ફર વોવોવોવો PયારPયારPયારPયાર દ�દ�દ�દ� 

LુL ુL ુL ુહ]હ]હ]હ] Mઝ%દગીMઝ%દગીMઝ%દગીMઝ%દગી હlહlહlહl, LુL ુL ુL ુહ]હ]હ]હ] મેર]મેર]મેર]મેર] મહો�બતમહો�બતમહો�બતમહો�બત હlહlહlહl 

તેર�તેર�તેર�તેર� હ]હ]હ]હ] પૈરpપૈરpપૈરpપૈરp મzમzમzમz જ{તજ{તજ{તજ{ત હlહlહlહl 

LુL ુL ુL ુહ]હ]હ]હ] -દલ-દલ-દલ-દલ, LુL ુL ુL ુ#ન#ન#ન#ન અ~માઅ~માઅ~માઅ~મા 

મામામામા LઝેુLઝેુLઝેુLઝેુ સલામસલામસલામસલામ, મામામામા LઝેુLઝેુLઝેુLઝેુ સલામસલામસલામસલામ, અ~માઅ~માઅ~માઅ~મા LઝેુLઝેુLઝેુLઝેુ સલામસલામસલામસલામ, મામામામા LઝેુLઝેુLઝેુLઝેુ સલામસલામસલામસલામ 

વદં�વદં�વદં�વદં� માતરમમાતરમમાતરમમાતરમ, વદં�વદં�વદં�વદં� માતરમમાતરમમાતરમમાતરમ [3] 



 
h t t p s : / / o k a n h a . w o r d p r e s s . c o m  Page 49 

 

દ�શભ�¦ત ુ ંકા9ય દ�શભ�¦ત ુ ંકા9ય દ�શભ�¦ત ુ ંકા9ય દ�શભ�¦ત ુ ંકા9ય  
 

રાગઃ જહા ંડાલ ડાલ પર સોનેક]રાગઃ જહા ંડાલ ડાલ પર સોનેક]રાગઃ જહા ંડાલ ડાલ પર સોનેક]રાગઃ જહા ંડાલ ડાલ પર સોનેક] 

}ુઓ મા ભારિતના સતંાનો}ુઓ મા ભારિતના સતંાનો}ુઓ મા ભારિતના સતંાનો}ુઓ મા ભારિતના સતંાનો 

}ુઓ મા ભારિતના સતંાનો}ુઓ મા ભારિતના સતંાનો}ુઓ મા ભારિતના સતંાનો}ુઓ મા ભારિતના સતંાનો 

િનપQ નર ને નાર] એવાિનપQ નર ને નાર] એવાિનપQ નર ને નાર] એવાિનપQ નર ને નાર] એવા 

દ�તા દ�હ તણા બMલદાનોદ�તા દ�હ તણા બMલદાનોદ�તા દ�હ તણા બMલદાનોદ�તા દ�હ તણા બMલદાનો 

}ુઓ મા ભારિતના સતંાનો }ુઓ મા ભારિતના સતંાનો }ુઓ મા ભારિતના સતંાનો }ુઓ મા ભારિતના સતંાનો ((((૧૧૧૧)))) 

અર� મદન મોહન માલિવયા }ુઓઅર� મદન મોહન માલિવયા }ુઓઅર� મદન મોહન માલિવયા }ુઓઅર� મદન મોહન માલિવયા }ુઓ 

ગૌરવ રગ રગ -હb<ુગૌરવ રગ રગ -હb<ુગૌરવ રગ રગ -હb<ુગૌરવ રગ રગ -હb<ુ ધરમ ું ધરમ ું ધરમ ું ધરમ ુ ં

મા ભારિત માટ� શ-હદ થવાનોમા ભારિત માટ� શ-હદ થવાનોમા ભારિત માટ� શ-હદ થવાનોમા ભારિત માટ� શ-હદ થવાનો 

ખરો સકંgપ ઢvગરાનોખરો સકંgપ ઢvગરાનોખરો સકંgપ ઢvગરાનોખરો સકંgપ ઢvગરાનો 

}ુઓ મા ભારિતના સતંાનો }ુઓ મા ભારિતના સતંાનો }ુઓ મા ભારિતના સતંાનો }ુઓ મા ભારિતના સતંાનો ((((૨૨૨૨)))) 

એક જ વÁ Çત ધર] -દલમાંએક જ વÁ Çત ધર] -દલમાંએક જ વÁ Çત ધર] -દલમાંએક જ વÁ Çત ધર] -દલમા ં

છલકતો સાગર દયાનોછલકતો સાગર દયાનોછલકતો સાગર દયાનોછલકતો સાગર દયાનો 

અર� શાિંત <ૂત એ સ+ય અ-હ%સકઅર� શાિંત <ૂત એ સ+ય અ-હ%સકઅર� શાિંત <ૂત એ સ+ય અ-હ%સકઅર� શાિંત <ૂત એ સ+ય અ-હ%સક 

}ુઓ મહા+મા ગાધંી મ#નો}ુઓ મહા+મા ગાધંી મ#નો}ુઓ મહા+મા ગાધંી મ#નો}ુઓ મહા+મા ગાધંી મ#નો 

}ુઓ મા ભારિતના સતંાનો }ુઓ મા ભારિતના સતંાનો }ુઓ મા ભારિતના સતંાનો }ુઓ મા ભારિતના સતંાનો ((((૩૩૩૩)))) 

ચીડ]યાકો મે બાજ બનાઊચીડ]યાકો મે બાજ બનાઊચીડ]યાકો મે બાજ બનાઊચીડ]યાકો મે બાજ બનાઊ 

સવા લાખસે એક યોધો લડાઊસવા લાખસે એક યોધો લડાઊસવા લાખસે એક યોધો લડાઊસવા લાખસે એક યોધો લડાઊ 

એ તેગ બહાએ તેગ બહાએ તેગ બહાએ તેગ બહા<ુર &Oુુ ગોિવ%દિસ%હ<ુર &Oુુ ગોિવ%દિસ%હ<ુર &Oુુ ગોિવ%દિસ%હ<ુર &Oુુ ગોિવ%દિસ%હ 

થયા BKુો સ-હત �ુરબાનોથયા BKુો સ-હત �ુરબાનોથયા BKુો સ-હત �ુરબાનોથયા BKુો સ-હત �ુરબાનો  

}ુઓ મા ભારિતના સતંાનો }ુઓ મા ભારિતના સતંાનો }ુઓ મા ભારિતના સતંાનો }ુઓ મા ભારિતના સતંાનો ((((૪૪૪૪)))) 

અર� પતો ન-હ BÅૃ�વ પરઅર� પતો ન-હ BÅૃ�વ પરઅર� પતો ન-હ BÅૃ�વ પરઅર� પતો ન-હ BÅૃ�વ પર 

કર] છેgલી ભારત મા ને સલામોકર] છેgલી ભારત મા ને સલામોકર] છેgલી ભારત મા ને સલામોકર] છેgલી ભારત મા ને સલામો 

એ ;ભુાષ 1રુવીર અ-ડખમ યો=ાએ ;ભુાષ 1રુવીર અ-ડખમ યો=ાએ ;ભુાષ 1રુવીર અ-ડખમ યો=ાએ ;ભુાષ 1રુવીર અ-ડખમ યો=ા 

અર� ખેgયા ક�વા સµંામોઅર� ખેgયા ક�વા સµંામોઅર� ખેgયા ક�વા સµંામોઅર� ખેgયા ક�વા સµંામો 

}ુઓ મા ભારિતના સતંાનો }ુઓ મા ભારિતના સતંાનો }ુઓ મા ભારિતના સતંાનો }ુઓ મા ભારિતના સતંાનો ((((૫૫૫૫)))) 
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વીર સાવરકર ચ(ંશેખરનેવીર સાવરકર ચ(ંશેખરનેવીર સાવરકર ચ(ંશેખરનેવીર સાવરકર ચ(ંશેખરને 

ભગતિસ%હ મ#નોભગતિસ%હ મ#નોભગતિસ%હ મ#નોભગતિસ%હ મ#નો 

ચડ] હAતે મોઢ� ફા ંચડ] હAતે મોઢ� ફા ંચડ] હAતે મોઢ� ફા ંચડ] હAતે મોઢ� ફાિંસ પરિસ પરિસ પરિસ પર 

થયા અમર શ-હદ Iવુાનોથયા અમર શ-હદ Iવુાનોથયા અમર શ-હદ Iવુાનોથયા અમર શ-હદ Iવુાનો 

}ુઓ મા ભારિતના સતંાનો }ુઓ મા ભારિતના સતંાનો }ુઓ મા ભારિતના સતંાનો }ુઓ મા ભારિતના સતંાનો ((((૬૬૬૬)))) 

Q ુ ંભા�ુ ંચેતક ભાળ] ટ�કનેQ ુ ંભા�ુ ંચેતક ભાળ] ટ�કનેQ ુ ંભા�ુ ંચેતક ભાળ] ટ�કનેQ ુ ંભા�ુ ંચેતક ભાળ] ટ�કને 

JQૃ જગંમા ંવીર }ુવાનોJQૃ જગંમા ંવીર }ુવાનોJQૃ જગંમા ંવીર }ુવાનોJQૃ જગંમા ંવીર }ુવાનો 

એ પરપીડા હરવાના :તાપનેએ પરપીડા હરવાના :તાપનેએ પરપીડા હરવાના :તાપનેએ પરપીડા હરવાના :તાપને 

Zગમા ંક�વા અMભમાનોZગમા ંક�વા અMભમાનોZગમા ંક�વા અMભમાનોZગમા ંક�વા અMભમાનો 

}ુઓ મા ભારિતના સતંાનો }ુઓ મા ભારિતના સતંાનો }ુઓ મા ભારિતના સતંાનો }ુઓ મા ભારિતના સતંાનો ((((૭૭૭૭)))) 

I,ુધોમા ંધરણી J#ૃવેI,ુધોમા ંધરણી J#ૃવેI,ુધોમા ંધરણી J#ૃવેI,ુધોમા ંધરણી J#ૃવ ે

રણચડં] ુ ં�પ ધર]નેરણચડં] ુ ં�પ ધર]નેરણચડં] ુ ં�પ ધર]નેરણચડં] ુ ં�પ ધર]ને 

એ રોમ રોમ ઝાસંી રાણીનેએ રોમ રોમ ઝાસંી રાણીનેએ રોમ રોમ ઝાસંી રાણીનેએ રોમ રોમ ઝાસંી રાણીને 

ઉમગં ખરો આઝા-દનોઉમગં ખરો આઝા-દનોઉમગં ખરો આઝા-દનોઉમગં ખરો આઝા-દનો  

}ુઓ મા ભારિતના સતંાનો }ુઓ મા ભારિતના સતંાનો }ુઓ મા ભારિતના સતંાનો }ુઓ મા ભારિતના સતંાનો ((((૮૮૮૮)))) 

અર� હlI ુ ંહરખી આપે ભવાિનઅર� હlI ુ ંહરખી આપે ભવાિનઅર� હlI ુ ંહરખી આપે ભવાિનઅર� હlI ુ ંહરખી આપે ભવાિન 

સમશેર િશવા_નેસમશેર િશવા_નેસમશેર િશવા_નેસમશેર િશવા_ને 

એ સAં�ૃિત માટ� છKપિતનેએ સAં�ૃિત માટ� છKપિતનેએ સAં�ૃિત માટ� છKપિતનેએ સAં�ૃિત માટ� છKપિતને 

મળ] સમરથ &Oુુની શાનોમળ] સમરથ &Oુુની શાનોમળ] સમરથ &Oુુની શાનોમળ] સમરથ &Oુુની શાનો  

}ુઓ મા ભારિતના સતંાનો }ુઓ મા ભારિતના સતંાનો }ુઓ મા ભારિતના સતંાનો }ુઓ મા ભારિતના સતંાનો ((((૯૯૯૯)))) 

આઝાદ] માટ� હોમાઈ ગયાઆઝાદ] માટ� હોમાઈ ગયાઆઝાદ] માટ� હોમાઈ ગયાઆઝાદ] માટ� હોમાઈ ગયા 

ઘણા નર ના-ર ને Iવુાનોઘણા નર ના-ર ને Iવુાનોઘણા નર ના-ર ને Iવુાનોઘણા નર ના-ર ને Iવુાનો 

કહ� નાથા ભગત }ુગ }ુગ એનાકહ� નાથા ભગત }ુગ }ુગ એનાકહ� નાથા ભગત }ુગ }ુગ એનાકહ� નાથા ભગત }ુગ }ુગ એના 

રહ� -કરિત ને અમર નામોરહ� -કરિત ને અમર નામોરહ� -કરિત ને અમર નામોરહ� -કરિત ને અમર નામો 

}ુઓ મા ભારિતના સતંાનો }ુઓ મા ભારિતના સતંાનો }ુઓ મા ભારિતના સતંાનો }ુઓ મા ભારિતના સતંાનો ((((૧૦૧૦૧૦૧૦)))) 
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ભારતમાતાની ALિુતભારતમાતાની ALિુતભારતમાતાની ALિુતભારતમાતાની ALિુત 

ધbય ધbય ભારત મા ંL ુભવાનીધbય ધbય ભારત મા ંL ુભવાનીધbય ધbય ભારત મા ંL ુભવાનીધbય ધbય ભારત મા ંL ુભવાની 

Lમુ સમ ઓર દયા� ુન દાનીLમુ સમ ઓર દયા� ુન દાનીLમુ સમ ઓર દયા� ુન દાનીLમુ સમ ઓર દયા� ુન દાની 

સાJ ુસતંક] મા ંL ુરખવાલીસાJ ુસતંક] મા ંL ુરખવાલીસાJ ુસતંક] મા ંL ુરખવાલીસાJ ુસતંક] મા ંL ુરખવાલી 

શખં ચN ગદા િK1લુા ધાર]શખં ચN ગદા િK1લુા ધાર]શખં ચN ગદા િK1લુા ધાર]શખં ચN ગદા િK1લુા ધાર] 

ધbય ધbય ધbય ધbય ધbય ધbય ધbય ધbય .. (.. (.. (.. (૧૧૧૧)))) 

L~ુહાર ચરણ µહ� મા ંકોઈL~ુહાર ચરણ µહ� મા ંકોઈL~ુહાર ચરણ µહ� મા ંકોઈL~ુહાર ચરણ µહ� મા ંકોઈ 

સકંટ મીટ� સદા ;ખુ હોઈસકંટ મીટ� સદા ;ખુ હોઈસકંટ મીટ� સદા ;ખુ હોઈસકંટ મીટ� સદા ;ખુ હોઈ 

પિતત +યા ંપાવન થઈ #ઈપિતત +યા ંપાવન થઈ #ઈપિતત +યા ંપાવન થઈ #ઈપિતત +યા ંપાવન થઈ #ઈ 

અ¿ાની ¿ાની બની #ઈઅ¿ાની ¿ાની બની #ઈઅ¿ાની ¿ાની બની #ઈઅ¿ાની ¿ાની બની #ઈ 

ધbય ધbય ધbય ધbય ધbય ધbય ધbય ધbય .. (.. (.. (.. (૨૨૨૨)))) 

સસસસબ દ�વીમા ંમા ંL ુદ�વીબ દ�વીમા ંમા ંL ુદ�વીબ દ�વીમા ંમા ંL ુદ�વીબ દ�વીમા ંમા ંL ુદ�વી 

L~ુહાર] .િુતW મહા તેજAવી ક�વીL~ુહાર] .િુતW મહા તેજAવી ક�વીL~ુહાર] .િુતW મહા તેજAવી ક�વીL~ુહાર] .િુતW મહા તેજAવી ક�વી 

1રુવીરોને મા ંL ુશ�¦ત દ�નાર]1રુવીરોને મા ંL ુશ�¦ત દ�નાર]1રુવીરોને મા ંL ુશ�¦ત દ�નાર]1રુવીરોને મા ંL ુશ�¦ત દ�નાર] 

અ;રુો કો સહંાર કરનાર]અ;રુો કો સહંાર કરનાર]અ;રુો કો સહંાર કરનાર]અ;રુો કો સહંાર કરનાર] 

ધbય ધbય ધbય ધbય ધbય ધbય ધbય ધbય .. (.. (.. (.. (૩૩૩૩)))) 

હ-ર�ાર તપAવી �મુી સાર]હ-ર�ાર તપAવી �મુી સાર]હ-ર�ાર તપAવી �મુી સાર]હ-ર�ાર તપAવી �મુી સાર] 

�ુટ]ર સમbવય +યા ંસેવા ભાર]�ુટ]ર સમbવય +યા ંસેવા ભાર]�ુટ]ર સમbવય +યા ંસેવા ભાર]�ુટ]ર સમbવય +યા ંસેવા ભાર] 

&�ુદ�વને પ-ર£મ ઉઠાઈ&�ુદ�વને પ-ર£મ ઉઠાઈ&�ુદ�વને પ-ર£મ ઉઠાઈ&�ુદ�વને પ-ર£મ ઉઠાઈ 

ભારતમાતા મ-ંદર બનાઈભારતમાતા મ-ંદર બનાઈભારતમાતા મ-ંદર બનાઈભારતમાતા મ-ંદર બનાઈ 

ધbય ધbય ધbય ધbય ધbય ધbય ધbય ધbય .. (.. (.. (.. (૪૪૪૪)))) 

નીત નીત સાJ ુ+યાંનીત નીત સાJ ુ+યાંનીત નીત સાJ ુ+યાંનીત નીત સાJ ુ+યા ં   ભોજન જમતાંભોજન જમતાંભોજન જમતાંભોજન જમતા ં

ગગંામૈયા +યા ંખળખળ વહ�તાગગંામૈયા +યા ંખળખળ વહ�તાગગંામૈયા +યા ંખળખળ વહ�તાગગંામૈયા +યા ંખળખળ વહ�તા 

રામાયણ ગીતાના Aવર +યા ં& ૂQંરામાયણ ગીતાના Aવર +યા ં& ૂQંરામાયણ ગીતાના Aવર +યા ં& ૂQંરામાયણ ગીતાના Aવર +યા ં& ૂQં 

રામ નામ વીના ક1 ુન ;Qુરામ નામ વીના ક1 ુન ;Qુરામ નામ વીના ક1 ુન ;Qુરામ નામ વીના ક1 ુન ;Qુ  

ધbય ધbય ધbય ધbય ધbય ધbય ધbય ધbય .. (.. (.. (.. (૫૫૫૫)))) 
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શકંા રહ� તો જોવો જઈ ભાઈશકંા રહ� તો જોવો જઈ ભાઈશકંા રહ� તો જોવો જઈ ભાઈશકંા રહ� તો જોવો જઈ ભાઈ 

+યા ંભારતમાતા બીરાQ સદાઈ+યા ંભારતમાતા બીરાQ સદાઈ+યા ંભારતમાતા બીરાQ સદાઈ+યા ંભારતમાતા બીરાQ સદાઈ 

નાથાભગત કહ� સ+યભજન �ૃપા થઈ ભાઈનાથાભગત કહ� સ+યભજન �ૃપા થઈ ભાઈનાથાભગત કહ� સ+યભજન �ૃપા થઈ ભાઈનાથાભગત કહ� સ+યભજન �ૃપા થઈ ભાઈ 

&�ુ સ+યિમKાનદં અમર રહો ભાઈ&�ુ સ+યિમKાનદં અમર રહો ભાઈ&�ુ સ+યિમKાનદં અમર રહો ભાઈ&�ુ સ+યિમKાનદં અમર રહો ભાઈ 

ધbય ધbય ધbય ધbય ધbય ધbય ધbય ધbય .. (.. (.. (.. (૬૬૬૬)))) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


