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$જુરાત ગૌરવ ગાથા$જુરાત ગૌરવ ગાથા$જુરાત ગૌરવ ગાથા$જુરાત ગૌરવ ગાથા 
 

ઉઠો (ગો ગરવા $જુરાતીઓ પડકાર કરોઉઠો (ગો ગરવા $જુરાતીઓ પડકાર કરોઉઠો (ગો ગરવા $જુરાતીઓ પડકાર કરોઉઠો (ગો ગરવા $જુરાતીઓ પડકાર કરો    

તમેતમેતમેતમે  છો ગરવા ગીરના સાવજ ડણકાર કરોછો ગરવા ગીરના સાવજ ડણકાર કરોછો ગરવા ગીરના સાવજ ડણકાર કરોછો ગરવા ગીરના સાવજ ડણકાર કરો    

તમે છો ભા,ય િવધાતા હવે તો લલકાર કરોતમે છો ભા,ય િવધાતા હવે તો લલકાર કરોતમે છો ભા,ય િવધાતા હવે તો લલકાર કરોતમે છો ભા,ય િવધાતા હવે તો લલકાર કરો    

તમ પહ0લથી રા12 (ગ ેએવો રણકાર કરોતમ પહ0લથી રા12 (ગ ેએવો રણકાર કરોતમ પહ0લથી રા12 (ગ ેએવો રણકાર કરોતમ પહ0લથી રા12 (ગ ેએવો રણકાર કરો    

તમોએતમોએતમોએતમોએ ક3કક3કક3કક3ક વાર ભારતવાર ભારતવાર ભારતવાર ભારત ક04ંુક04ંુક04ંુક04ંુ  ભા,ય પલટા56ુ ંછેભા,ય પલટા56ુ ંછેભા,ય પલટા56ુ ંછેભા,ય પલટા56ુ ંછે    

નવ િનમા7ણ નવ િનમા7ણ નવ િનમા7ણ નવ િનમા7ણ – કટોકટ8મા ંક3કને ઘર બતા56ુ ંછેકટોકટ8મા ંક3કને ઘર બતા56ુ ંછેકટોકટ8મા ંક3કને ઘર બતા56ુ ંછેકટોકટ8મા ંક3કને ઘર બતા56ુ ંછે    

$જુરાતે$જુરાતે$જુરાતે$જુરાતે  �ચ:;યા�ચ:;યા�ચ:;યા�ચ:;યા  છે હમેશા ક0ટલાય નવીન રાહોછે હમેશા ક0ટલાય નવીન રાહોછે હમેશા ક0ટલાય નવીન રાહોછે હમેશા ક0ટલાય નવીન રાહો    

દ0શનીદ0શનીદ0શનીદ0શની જનતા ઈ>છે તમારોજનતા ઈ>છે તમારોજનતા ઈ>છે તમારોજનતા ઈ>છે તમારો    સાથ ફ0લાવી ને બાહંોસાથ ફ0લાવી ને બાહંોસાથ ફ0લાવી ને બાહંોસાથ ફ0લાવી ને બાહંો    

$જુરાતે આAયા છે BહCDુ�તાનને ગાધંી ને સરદાર$જુરાતે આAયા છે BહCDુ�તાનને ગાધંી ને સરદાર$જુરાતે આAયા છે BહCDુ�તાનને ગાધંી ને સરદાર$જુરાતે આAયા છે BહCDુ�તાનને ગાધંી ને સરદાર     

રા128ય શાયર ઝવેરચદં મેઘાણીરા128ય શાયર ઝવેરચદં મેઘાણીરા128ય શાયર ઝવેરચદં મેઘાણીરા128ય શાયર ઝવેરચદં મેઘાણી અને અને અને અને     ખબરદારખબરદારખબરદારખબરદાર     

“ �વAન�વAન�વAન�વAન”  અડગ Bહમાલય GHુ ંક0રોઅડગ Bહમાલય GHુ ંક0રોઅડગ Bહમાલય GHુ ંક0રોઅડગ Bહમાલય GHુ ંક0રો  અડગ િનધા7રઅડગ િનધા7રઅડગ િનધા7રઅડગ િનધા7ર    

ગાGગાGગાGગાG ”$જુરાત$જુરાત$જુરાત$જુરાત ગૌરવગૌરવગૌરવગૌરવ ગાથાગાથાગાથાગાથા” એવાએવાએવાએવા  સજોસજોસજોસજો   શણગારશણગારશણગારશણગાર.... 
     
�વAન Gસરવાકર�વAન Gસરવાકર�વAન Gસરવાકર�વAન Gસરવાકર 
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ગૌરવગૌરવગૌરવગૌરવ ગાથાગાથાગાથાગાથા $જુરાતની$જુરાતની$જુરાતની$જુરાતની 

સIય છે સIય છે સIય છે સIય છે સારથીસારથીસારથીસારથી, અBહ:સાની લગામઅBહ:સાની લગામઅBહ:સાની લગામઅBહ:સાની લગામ, એજ છેએજ છેએજ છેએજ છે  શાતંી તણો માગૅશાતંી તણો માગૅશાતંી તણો માગૅશાતંી તણો માગૅ, 

“ િવKનોિવKનોિવKનોિવKનો   ઉ;ધારઉ;ધારઉ;ધારઉ;ધાર   એમાંએમાંએમાંએમા ં એવોએવોએવોએવો    આદ0શઆદ0શઆદ0શઆદ0શ    દ0તોદ0તોદ0તોદ0તો    $જુરાતી$જુરાતી$જુરાતી$જુરાતી, 

એએએએ   ગાધંીગાધંીગાધંીગાધંી  ને સો સોને સો સોને સો સોને સો સો  સલામ એસલામ એસલામ એસલામ એ   ગૌરવગૌરવગૌરવગૌરવ   ગાથાગાથાગાથાગાથા  $જુરાતની$જુરાતની$જુરાતની$જુરાતની.... 

વેપારવેપારવેપારવેપાર  વાણીમાંવાણીમાંવાણીમાંવાણીમા ં વરદાનવરદાનવરદાનવરદાન  GનેGનેGનેGને,  જગમાંજગમાંજગમાંજગમા,ં સાહસમાંસાહસમાંસાહસમાંસાહસમા ં LરુવીરLરુવીરLરુવીરLરુવીર, 

સારાએસારાએસારાએસારાએ  િવKમાંિવKમાંિવKમાંિવKમા ં રહ0વાસ Gનો રહ0વાસ Gનો રહ0વાસ Gનો રહ0વાસ Gનો , એએએએ  ભોળોભોળોભોળોભોળો   ભNુકડોભNુકડોભNુકડોભNુકડો    $જુરાતી$જુરાતી$જુરાતી$જુરાતી, 

“ સૌOય P( છેસૌOય P( છેસૌOય P( છેસૌOય P( છે”  જગજગજગજગ   કહ0 કહ0 કહ0 કહ0 , એએએએ  ગૌરવગૌરવગૌરવગૌરવ   ગાથા $જુરાતનીગાથા $જુરાતનીગાથા $જુરાતનીગાથા $જુરાતની.... 

“ લોખડં8 LQુતુ સરદાર લોખડં8 LQુતુ સરદાર લોખડં8 LQુતુ સરદાર લોખડં8 LQુતુ સરદાર ” RયાંRયાંRયાંRયા,ં  ગાધંી જોઈ STેજગાધંી જોઈ STેજગાધંી જોઈ STેજગાધંી જોઈ STેજ   ભા,યાભા,યાભા,યાભા,યા, 

U1ણનેU1ણનેU1ણનેU1ણને  પણપણપણપણ  ગO6ુ ં$જુરાતગO6ુ ં$જુરાતગO6ુ ં$જુરાતગO6ુ ં$જુરાત, કયVકયVકયVકયV   વસવાટવસવાટવસવાટવસવાટ   આવી Wારકા માંઆવી Wારકા માંઆવી Wારકા માંઆવી Wારકા મા,ં 

િવKભરમાંિવKભરમાંિવKભરમાંિવKભરમા ં નામનામનામનામ  GXુંGXુંGXુંGXુ ં એવીએવીએવીએવી   ગૌરગૌરગૌરગૌર   ગાથાગાથાગાથાગાથા  મારા $જુરાત નીમારા $જુરાત નીમારા $જુરાત નીમારા $જુરાત ની.... 

  િવKદ8પ િવKદ8પ િવKદ8પ િવKદ8પ બારડબારડબારડબારડ 
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5હાYુ ંરતન મા4ંુ $Zુર વતન5હાYુ ંરતન મા4ંુ $Zુર વતન5હાYુ ંરતન મા4ંુ $Zુર વતન5હાYુ ંરતન મા4ંુ $Zુર વતન 

 

પહ0લી મેપહ0લી મેપહ0લી મેપહ0લી મે એએએએ પથરાયા અજવાળાપથરાયા અજવાળાપથરાયા અજવાળાપથરાયા અજવાળા 

પધાયા7પધાયા7પધાયા7પધાયા7 રિવરિવરિવરિવ આકાશેઆકાશેઆકાશેઆકાશ ેકં�ુવરણાકં�ુવરણાકં�ુવરણાકં�ુવરણા 

Pગટાવે દ8વડાPગટાવે દ8વડાPગટાવે દ8વડાPગટાવે દ8વડા રિવશકંર મહારા(રિવશકંર મહારા(રિવશકંર મહારા(રિવશકંર મહારા( 

રાજરાજરાજરાજ    $જુરાતની$જુરાતની$જુરાતની$જુરાતની હરખે ગાઓ ગાથાહરખે ગાઓ ગાથાહરખે ગાઓ ગાથાહરખે ગાઓ ગાથા 

બાધંતી $Zુર8 પાવન બધંનબાધંતી $Zુર8 પાવન બધંનબાધંતી $Zુર8 પાવન બધંનબાધંતી $Zુર8 પાવન બધંન 

ખી[6ુ ંગગનખી[6ુ ંગગનખી[6ુ ંગગનખી[6ુ ંગગન    નેનેનેને સાગર ઢોળે પવનસાગર ઢોળે પવનસાગર ઢોળે પવનસાગર ઢોળે પવન 

પખંીડા ંગીત ગાઈ કરતા ંરંજનપખંીડા ંગીત ગાઈ કરતા ંરંજનપખંીડા ંગીત ગાઈ કરતા ંરંજનપખંીડા ંગીત ગાઈ કરતા ંરંજન 

]ભુ Bદન પહ0લી મે એ]ભુ Bદન પહ0લી મે એ]ભુ Bદન પહ0લી મે એ]ભુ Bદન પહ0લી મે એ    ગા]ુ ંકવનગા]ુ ંકવનગા]ુ ંકવનગા]ુ ંકવન 

સાત સાગર0 ધયા7 Pેમના �પદંનસાત સાગર0 ધયા7 Pેમના �પદંનસાત સાગર0 ધયા7 Pેમના �પદંનસાત સાગર0 ધયા7 Pેમના �પદંન 

સપંદાથી શોભતાંસપંદાથી શોભતાંસપંદાથી શોભતાંસપંદાથી શોભતા ં   વગડા ંને વનવગડા ંને વનવગડા ંને વનવગડા ંને વન 

પાવન સર8તાને કર8 એ વદંનપાવન સર8તાને કર8 એ વદંનપાવન સર8તાને કર8 એ વદંનપાવન સર8તાને કર8 એ વદંન 

વહાYુ ંરતન મા4ંુ $ZુરવહાYુ ંરતન મા4ંુ $ZુરવહાYુ ંરતન મા4ંુ $ZુરવહાYુ ંરતન મા4ંુ $Zુર    વતનવતનવતનવતન 

સતંોને વીરોનીસતંોને વીરોનીસતંોને વીરોનીસતંોને વીરોની ^િૂમ આ મહાન^િૂમ આ મહાન^િૂમ આ મહાન^િૂમ આ મહાન 

ધરતીના કણકણમા ંરમ`ુંધરતીના કણકણમા ંરમ`ુંધરતીના કણકણમા ંરમ`ુંધરતીના કણકણમા ંરમ`ુ ં   ]રૂાતન]રૂાતન]રૂાતન]રૂાતન 

Pાણથીય Aયાર8 Qિુનત ધરતી મગંલPાણથીય Aયાર8 Qિુનત ધરતી મગંલPાણથીય Aયાર8 Qિુનત ધરતી મગંલPાણથીય Aયાર8 Qિુનત ધરતી મગંલ 

કર]ુ ંવદંનકર]ુ ંવદંનકર]ુ ંવદંનકર]ુ ંવદંન શીર0શીર0શીર0શીર0 બાધંીબાધંીબાધંીબાધંી કફનકફનકફનકફન 

નવ6ગુના aમે આજ �વAનોનવ6ગુના aમે આજ �વAનોનવ6ગુના aમે આજ �વAનોનવ6ગુના aમે આજ �વAનો    ગગનગગનગગનગગન 

અહbસા આદરથી ર0લાવીએઅહbસા આદરથી ર0લાવીએઅહbસા આદરથી ર0લાવીએઅહbસા આદરથી ર0લાવીએ    અમનઅમનઅમનઅમન 

ગાધંી સરદાર અમાર8 િવ^તૂીઓ મહાનગાધંી સરદાર અમાર8 િવ^તૂીઓ મહાનગાધંી સરદાર અમાર8 િવ^તૂીઓ મહાનગાધંી સરદાર અમાર8 િવ^તૂીઓ મહાન 

માત $Zુર8ને કર8એમાત $Zુર8ને કર8એમાત $Zુર8ને કર8એમાત $Zુર8ને કર8એ ભાવેભાવેભાવેભાવે    વદંનવદંનવદંનવદંન. 

 

વતન અમા4ંુ Aયા4ંુ Cયા4ંુવતન અમા4ંુ Aયા4ંુ Cયા4ંુવતન અમા4ંુ Aયા4ંુ Cયા4ંુવતન અમા4ંુ Aયા4ંુ Cયા4ંુ, અમે બcરંૂગી dલઅમે બcરંૂગી dલઅમે બcરંૂગી dલઅમે બcરંૂગી dલ 

PેમPેમPેમPેમ ધરમેધરમેધરમેધરમે રમાડ0રમાડ0રમાડ0રમાડ0 હ3યાંહ3યાંહ3યાંહ3યા ંમાનવતાનાંમાનવતાનાંમાનવતાનાંમાનવતાના ંeલૂeલૂeલૂeલૂ 
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યશવતંી $જુરાતયશવતંી $જુરાતયશવતંી $જુરાતયશવતંી $જુરાત....…રમેશ પટ0લરમેશ પટ0લરમેશ પટ0લરમેશ પટ0લ((((આકાશદ8પઆકાશદ8પઆકાશદ8પઆકાશદ8પ)))) 
 

$ણુીયલ$ણુીયલ$ણુીયલ$ણુીયલ  $Zુર $Zુર $Zુર $Zુર         �ગરા�ગરા�ગરા�ગરા  અમાર8અમાર8અમાર8અમાર8, ગૌરવવતંાગૌરવવતંાગૌરવવતંાગૌરવવતંા   ગાનગાનગાનગાન 

�નેહ �નેહ �નેહ �નેહ         સમપ7ણ સમપ7ણ સમપ7ણ સમપ7ણ         શૌય7 શૌય7 શૌય7 શૌય7         શાિંતનાશાિંતનાશાિંતનાશાિંતના  દ8ધાદ8ધાદ8ધાદ8ધા  અમનેઅમનેઅમનેઅમને  પાઠપાઠપાઠપાઠ 

રાજવીરાજવીરાજવીરાજવી  સાhરસાhરસાhરસાhર  સતં મહાજન સતં મહાજન સતં મહાજન સતં મહાજન , ધર0ધર0ધર0ધર0  રસવતંા રસવતંા રસવતંા રસવતંા         થાળથાળથાળથાળ 

જય જય યશવતંી $જુરાત જય જય યશવતંી $જુરાત જય જય યશવતંી $જુરાત જય જય યશવતંી $જુરાત ,શોભે યશચiં તવ ભાલશોભે યશચiં તવ ભાલશોભે યશચiં તવ ભાલશોભે યશચiં તવ ભાલ 

જનOયા $ZુરજનOયા $ZુરજનOયા $ZુરજનOયા $Zુર  દ0શ દ0શ દ0શ દ0શ ,સ�ં�ૃિતના ખી[યાસ�ં�ૃિતના ખી[યાસ�ં�ૃિતના ખી[યાસ�ં�ૃિતના ખી[યા  છે $લુદ�તછે $લુદ�તછે $લુદ�તછે $લુદ�ત 

તવતવતવતવ  રંગે સોડમે ખી[યાંરંગે સોડમે ખી[યાંરંગે સોડમે ખી[યાંરંગે સોડમે ખી[યા,ં મઘમઘતાંમઘમઘતાંમઘમઘતાંમઘમઘતા ં માનવમાનવમાનવમાનવ  Q1ુપQ1ુપQ1ુપQ1ુપ.... 

િવK પથિવK પથિવK પથિવK પથ  દશ7ક ગાધંીદશ7ક ગાધંીદશ7ક ગાધંીદશ7ક ગાધંી  ગરવોગરવોગરવોગરવો, $Zુર સQતૂ મહાન$Zુર સQતૂ મહાન$Zુર સQતૂ મહાન$Zુર સQતૂ મહાન 

ધCય ધCય $Zુર8 માત ધCય ધCય $Zુર8 માત ધCય ધCય $Zુર8 માત ધCય ધCય $Zુર8 માત ,તવ ચરણે મkયો અવતારતવ ચરણે મkયો અવતારતવ ચરણે મkયો અવતારતવ ચરણે મkયો અવતાર.... 

રOયરOયરOયરOય  lંુગરાlંુગરાlંુગરાlંુગરા  સBરતા સBરતા સBરતા સBરતા    મલક0મલક0મલક0મલક0, ધરતીધરતીધરતીધરતી  ઘણીઘણીઘણીઘણી   રસાળરસાળરસાળરસાળ, 

ગરબે ઝગમગે mવન દ8પ નેગરબે ઝગમગે mવન દ8પ નેગરબે ઝગમગે mવન દ8પ નેગરબે ઝગમગે mવન દ8પ ને, જગત જનનીનો સાથજગત જનનીનો સાથજગત જનનીનો સાથજગત જનનીનો સાથ.... 

ધરતીધરતીધરતીધરતી  માર8માર8માર8માર8  �ુબેર�ુબેર�ુબેર�ુબેર  ભડંાર8ભડંાર8ભડંાર8ભડંાર8, ભર]ુંભર]ુંભર]ુંભર]ુ ં PગિતPગિતPગિતPગિત    સોપાનસોપાનસોપાનસોપાન 

જય જયજય જયજય જયજય જય   રંગીલી $જુરાતરંગીલી $જુરાતરંગીલી $જુરાતરંગીલી $જુરાત, શોભેશોભેશોભેશોભ ે યશચiં તવ ભાલયશચiં તવ ભાલયશચiં તવ ભાલયશચiં તવ ભાલ.... 

રIનાકરરIનાકરરIનાકરરIનાકર  ગરGગરGગરGગરG  $Zુર $Zુર $Zુર $Zુર    Wાર0Wાર0Wાર0Wાર0,   કર0કર0કર0કર0   શૌય7 લલકારશૌય7 લલકારશૌય7 લલકારશૌય7 લલકાર, 

મૈયામૈયામૈયામૈયા   નમ7દાનમ7દાનમ7દાનમ7દા    QિુનતQિુનતQિુનતQિુનત   દિશoનીદિશoનીદિશoનીદિશoની, ભર0ભર0ભર0ભર0  અpઅpઅpઅp   ભડંારભડંારભડંારભડંાર.... 

માતમાતમાતમાત   મહ8સાગર મહ8સાગર મહ8સાગર મહ8સાગર         મBહમાવતંીમBહમાવતંીમBહમાવતંીમBહમાવતંી,   તાપીતાપીતાપીતાપી  તેજ Pતાપતેજ Pતાપતેજ Pતાપતેજ Pતાપ 

જય જયજય જયજય જયજય જય  રસવતંીરસવતંીરસવતંીરસવતંી  $જુરાત$જુરાત$જુરાત$જુરાત,ધCયધCયધCયધCય  ધCય $Zુર8 માતધCય $Zુર8 માતધCય $Zુર8 માતધCય $Zુર8 માત 

પાવન તીથ7 પાવન તીથ7 પાવન તીથ7 પાવન તીથ7 ,તીથqકરની તીથqકરની તીથqકરની તીથqકરની         ક4ુણાક4ુણાક4ુણાક4ુણા,અપrઅપrઅપrઅપr   sાનsાનsાનsાન  અમાપઅમાપઅમાપઅમાપ 

સહ(નદં યોગKેસહ(નદં યોગKેસહ(નદં યોગKેસહ(નદં યોગKેર વસે Sતર0ર વસે Sતર0ર વસે Sતર0ર વસે Sતર0,Lખુદાતા મીરા ંદાતારLખુદાતા મીરા ંદાતારLખુદાતા મીરા ંદાતારLખુદાતા મીરા ંદાતાર 

વ[લભ સરદાર વ[લભ સરદાર વ[લભ સરદાર વ[લભ સરદાર         સગંેસગંેસગંેસગં ે ગાG ગાG ગાG ગાG    ગગનેગગનેગગનેગગને  જય સોમનાથજય સોમનાથજય સોમનાથજય સોમનાથ 

ધCયધCયધCયધCય  ધCય $Zુર8ધCય $Zુર8ધCય $Zુર8ધCય $Zુર8  માત માત માત માત , શોભે શોભે શોભે શોભે         યશચiંયશચiંયશચiંયશચiં  તવતવતવતવ  ભાલભાલભાલભાલ 

ભારતવષr ભારતવષr ભારતવષr ભારતવષr         પરમપરમપરમપરમ  PકાશેPકાશેPકાશેPકાશે, (ણે(ણે(ણે(ણ ે  હ�તીહ�તીહ�તીહ�તી  પરપરપરપર  Sબાડ8Sબાડ8Sબાડ8Sબાડ8 

સAત સAત સAત સAત         સમદંર સવાર8 અમાર8સમદંર સવાર8 અમાર8સમદંર સવાર8 અમાર8સમદંર સવાર8 અમાર8, દBરયાદBરયાદBરયાદBરયા  BદલBદલBદલBદલ  િવKાસીિવKાસીિવKાસીિવKાસી 

અXપુમઅXપુમઅXપુમઅXપુમ  તાર8તાર8તાર8તાર8  શાખશાખશાખશાખ  ઝગમગેઝગમગેઝગમગેઝગમગે,(ણે (ણે (ણે (ણે તાર�લયાની ભાતતાર�લયાની ભાતતાર�લયાની ભાતતાર�લયાની ભાત 

રમાડ0રમાડ0રમાડ0રમાડ0  ખોળેખોળેખોળેખોળે   િસ:હ સતંાન િસ:હ સતંાન િસ:હ સતંાન િસ:હ સતંાન ,શોભે શોભે શોભે શોભે         યશચiંયશચiંયશચiંયશચiં  તવતવતવતવ  ભાલભાલભાલભાલ    

ગાયા ંPભાિતયાંગાયા ંPભાિતયાંગાયા ંPભાિતયાંગાયા ંPભાિતયા ં ભuત નરિસ:હ0ભuત નરિસ:હ0ભuત નરિસ:હ0ભuત નરિસ:હ0,આભલે Pગટvાઆભલે Pગટvાઆભલે Pગટvાઆભલે Pગટvા  ઉમગંઉમગંઉમગંઉમગં 

સાબર દાડં8સાબર દાડં8સાબર દાડં8સાબર દાડં8  KતેKતેKતેKતે  wાxCતનાwાxCતનાwાxCતનાwાxCતના,  દ8ઠાદ8ઠાદ8ઠાદ8ઠા  QyુયQyુયQyુયQyુય  PતાપીPતાપીPતાપીPતાપી  રંગરંગરંગરંગ 

‘આકાશદ8પઆકાશદ8પઆકાશદ8પઆકાશદ8પ’ વધાવેવધાવેવધાવેવધાવે વીરવીરવીરવીર  LિુનતાLિુનતાLિુનતાLિુનતા  છાયોછાયોછાયોછાયો  PેમPેમPેમPેમ  અનતંઅનતંઅનતંઅનતં 

તાર0તાર0તાર0તાર0  ચરણેચરણેચરણેચરણે  નમીએ માતનમીએ માતનમીએ માતનમીએ માત, આિશષઆિશષઆિશષઆિશષ  માગેમાગેમાગેમાગ ે તારાંતારાંતારાંતારા ં બાળબાળબાળબાળ 

ધCય ધCય ધCય ધCય         ધCયધCયધCયધCય  $Zુર8 માત$Zુર8 માત$Zુર8 માત$Zુર8 માત, શોભે યશચiં તવ ભાલશોભે યશચiં તવ ભાલશોભે યશચiં તવ ભાલશોભે યશચiં તવ ભાલ((((૨૨૨૨)))) 

- રમેશ પટ0લ રમેશ પટ0લ રમેશ પટ0લ રમેશ પટ0લ ((((આકાશદ8પઆકાશદ8પઆકાશદ8પઆકાશદ8પ)))) 
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�વણ7 અhર0 લખશે કિવઓ યશગાથા $જુરાતની�વણ7 અhર0 લખશે કિવઓ યશગાથા $જુરાતની�વણ7 અhર0 લખશે કિવઓ યશગાથા $જુરાતની�વણ7 અhર0 લખશે કિવઓ યશગાથા $જુરાતની… – રમેશ $Aુતારમેશ $Aુતારમેશ $Aુતારમેશ $Aુતા 

આજ બાQનુી Qyુય^િૂમ પર ઉ,6ુ ં�વણ7 Pભાતઆજ બાQનુી Qyુય^િૂમ પર ઉ,6ુ ં�વણ7 Pભાતઆજ બાQનુી Qyુય^િૂમ પર ઉ,6ુ ં�વણ7 Pભાતઆજ બાQનુી Qyુય^િૂમ પર ઉ,6ુ ં�વણ7 Pભાત 

જય $જુરાતજય $જુરાતજય $જુરાતજય $જુરાત…., જય જય જય ગરવી $જુરાતજય જય જય ગરવી $જુરાતજય જય જય ગરવી $જુરાતજય જય જય ગરવી $જુરાત 

જય સોમનાથજય સોમનાથજય સોમનાથજય સોમનાથ, જય Wારક0શજય Wારક0શજય Wારક0શજય Wારક0શ, જય બોલો િવKના જય બોલો િવKના જય બોલો િવKના જય બોલો િવKના તાતનીતાતનીતાતનીતાતની 

�વણ7 અhર0 લખશે કિવઓ યશગાથા $જુરાતની�વણ7 અhર0 લખશે કિવઓ યશગાથા $જુરાતની�વણ7 અhર0 લખશે કિવઓ યશગાથા $જુરાતની�વણ7 અhર0 લખશે કિવઓ યશગાથા $જુરાતની 

યશગાથા $જુરાતનીયશગાથા $જુરાતનીયશગાથા $જુરાતનીયશગાથા $જુરાતની, આ $ણુવતંી $જુરાતનીઆ $ણુવતંી $જુરાતનીઆ $ણુવતંી $જુરાતનીઆ $ણુવતંી $જુરાતની, જય જય $જુરાતનીજય જય $જુરાતનીજય જય $જુરાતનીજય જય $જુરાતની… 

ભuત Lદુામા અને �ૃ1ણના િમ{ભાવભuત Lદુામા અને �ૃ1ણના િમ{ભાવભuત Lદુામા અને �ૃ1ણના િમ{ભાવભuત Lદુામા અને �ૃ1ણના િમ{ભાવ ^લુાય નBહ:^લુાય નBહ:^લુાય નBહ:^લુાય નBહ: 

વૈ1ણવજન તો તેને કહ8એવૈ1ણવજન તો તેને કહ8એવૈ1ણવજન તો તેને કહ8એવૈ1ણવજન તો તેને કહ8એ નરસૈયોનરસૈયોનરસૈયોનરસૈયો િવસરાય નBહ:િવસરાય નBહ:િવસરાય નBહ:િવસરાય નBહ: 

જય દ| Bદગબંર �ગરનાર8જય દ| Bદગબંર �ગરનાર8જય દ| Bદગબંર �ગરનાર8જય દ| Bદગબંર �ગરનાર8, જય બોલો કાળ8કામાતનીજય બોલો કાળ8કામાતનીજય બોલો કાળ8કામાતનીજય બોલો કાળ8કામાતની 

�વણ7 અhર0 લખશે કિવઓ �વણ7 અhર0 લખશે કિવઓ �વણ7 અhર0 લખશે કિવઓ �વણ7 અhર0 લખશે કિવઓ … 

અમઅમઅમઅમર ભuત વીરોની ^િૂમ Gના $ણુ ગા`ુ ંસસંારર ભuત વીરોની ^િૂમ Gના $ણુ ગા`ુ ંસસંારર ભuત વીરોની ^િૂમ Gના $ણુ ગા`ુ ંસસંારર ભuત વીરોની ^િૂમ Gના $ણુ ગા`ુ ંસસંાર 

રા(ઓના તાજ eકુા5યા ધCય વીર વ[લભ સરદારરા(ઓના તાજ eકુા5યા ધCય વીર વ[લભ સરદારરા(ઓના તાજ eકુા5યા ધCય વીર વ[લભ સરદારરા(ઓના તાજ eકુા5યા ધCય વીર વ[લભ સરદાર 

જય દયાનદં જય Pેમાનદં જય બોલો બcુચરામાતનીજય દયાનદં જય Pેમાનદં જય બોલો બcુચરામાતનીજય દયાનદં જય Pેમાનદં જય બોલો બcુચરામાતનીજય દયાનદં જય Pેમાનદં જય બોલો બcુચરામાતની 

�વણ7 અhર0 લખશે કિવઓ �વણ7 અhર0 લખશે કિવઓ �વણ7 અhર0 લખશે કિવઓ �વણ7 અhર0 લખશે કિવઓ … 

દલપતદલપતદલપતદલપત નાCહાલાલનાCહાલાલનાCહાલાલનાCહાલાલ દયાના મ}રુ કા5ય ^લુાય નBહદયાના મ}રુ કા5ય ^લુાય નBહદયાના મ}રુ કા5ય ^લુાય નBહદયાના મ}રુ કા5ય ^લુાય નBહ 

મેઘાણીનીમેઘાણીનીમેઘાણીનીમેઘાણીની શોય7 કથાઓ Sતરથી િવસરાય નBહશોય7 કથાઓ Sતરથી િવસરાય નBહશોય7 કથાઓ Sતરથી િવસરાય નBહશોય7 કથાઓ Sતરથી િવસરાય નBહ 

અમર કા5યઅમર કા5યઅમર કા5યઅમર કા5ય નમ7દના $ુGં જનમ7દના $ુGં જનમ7દના $ુGં જનમ7દના $ુGં જય જય Sબે માતનીય જય Sબે માતનીય જય Sબે માતનીય જય Sબે માતની 

�વણ7 અhર0 લખશે કિવઓ �વણ7 અhર0 લખશે કિવઓ �વણ7 અhર0 લખશે કિવઓ �વણ7 અhર0 લખશે કિવઓ … 

મkયા તેલ ભડંાર i5યનામkયા તેલ ભડંાર i5યનામkયા તેલ ભડંાર i5યનામkયા તેલ ભડંાર i5યના, �ભ1મિપતાની બ�લહાર8�ભ1મિપતાની બ�લહાર8�ભ1મિપતાની બ�લહાર8�ભ1મિપતાની બ�લહાર8 

ધCય ધCય $જુરાતની ^િૂમધCય ધCય $જુરાતની ^િૂમધCય ધCય $જુરાતની ^િૂમધCય ધCય $જુરાતની ^િૂમ, થયા અહb બcુ અવતાર8થયા અહb બcુ અવતાર8થયા અહb બcુ અવતાર8થયા અહb બcુ અવતાર8 

જય સાબરમતીજય સાબરમતીજય સાબરમતીજય સાબરમતી, જય મBહ ગોમતી સર�વતીજય મBહ ગોમતી સર�વતીજય મBહ ગોમતી સર�વતીજય મBહ ગોમતી સર�વતી, બોલોબોલોબોલોબોલો નમ7દામાતનીનમ7દામાતનીનમ7દામાતનીનમ7દામાતની 

�વણ7 અhર0 લખશે કિવઓ �વણ7 અhર0 લખશે કિવઓ �વણ7 અhર0 લખશે કિવઓ �વણ7 અhર0 લખશે કિવઓ … 

Bહ:Dુ exુ�લમ વોરા પારસી હળ8મળ8 સૌ કાય7 કર0Bહ:Dુ exુ�લમ વોરા પારસી હળ8મળ8 સૌ કાય7 કર0Bહ:Dુ exુ�લમ વોરા પારસી હળ8મળ8 સૌ કાય7 કર0Bહ:Dુ exુ�લમ વોરા પારસી હળ8મળ8 સૌ કાય7 કર0 

L ૃL ૃL ૃL~ૃ1ટને �ણેૂ �ણેૂ $જુરાતી જન 5યાપાર કર0~1ટને �ણેૂ �ણેૂ $જુરાતી જન 5યાપાર કર0~1ટને �ણેૂ �ણેૂ $જુરાતી જન 5યાપાર કર0~1ટને �ણેૂ �ણેૂ $જુરાતી જન 5યાપાર કર0 
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જય સહ(નદંજય સહ(નદંજય સહ(નદંજય સહ(નદં જય જલારામજય જલારામજય જલારામજય જલારામ જય મહાવીર દાતારનીજય મહાવીર દાતારનીજય મહાવીર દાતારનીજય મહાવીર દાતારની 

�વણ7 અhર0 લખશે કિવઓ �વણ7 અhર0 લખશે કિવઓ �વણ7 અhર0 લખશે કિવઓ �વણ7 અhર0 લખશે કિવઓ … 

અમર ભuત બોડાણોઅમર ભuત બોડાણોઅમર ભuત બોડાણોઅમર ભuત બોડાણો કલાપીકલાપીકલાપીકલાપી મહાદ0વ દ0સાઇમહાદ0વ દ0સાઇમહાદ0વ દ0સાઇમહાદ0વ દ0સાઇ 

દાદાતૈયબm ક�`રુબા પટ0લ િવ�લભાઇદાદાતૈયબm ક�`રુબા પટ0લ િવ�લભાઇદાદાતૈયબm ક�`રુબા પટ0લ િવ�લભાઇદાદાતૈયબm ક�`રુબા પટ0લ િવ�લભાઇ 

આજઆજઆજઆજ Sજલી અમર શહ8દોનેSજલી અમર શહ8દોનેSજલી અમર શહ8દોનેSજલી અમર શહ8દોને અપV $જુરાતનીઅપV $જુરાતનીઅપV $જુરાતનીઅપV $જુરાતની 

�વણ7 અhર0 લખશે કિવઓ �વણ7 અhર0 લખશે કિવઓ �વણ7 અhર0 લખશે કિવઓ �વણ7 અhર0 લખશે કિવઓ … 

�મ પર �મ �મ પર �મ �મ પર �મ �મ પર �મ કરનારા માનવની આ ધરતી Cયાર8કરનારા માનવની આ ધરતી Cયાર8કરનારા માનવની આ ધરતી Cયાર8કરનારા માનવની આ ધરતી Cયાર8 

સIય શાિંત અને અBહ:સાના મ{ંો દ0નાર8સIય શાિંત અને અBહ:સાના મ{ંો દ0નાર8સIય શાિંત અને અBહ:સાના મ{ંો દ0નાર8સIય શાિંત અને અBહ:સાના મ{ંો દ0નાર8 

�મ સેવાની કરો Pિત,ના ઉગી ઉષા િવરાટની�મ સેવાની કરો Pિત,ના ઉગી ઉષા િવરાટની�મ સેવાની કરો Pિત,ના ઉગી ઉષા િવરાટની�મ સેવાની કરો Pિત,ના ઉગી ઉષા િવરાટની 

�વણ7 અhર0 લખશે કિવઓ �વણ7 અhર0 લખશે કિવઓ �વણ7 અhર0 લખશે કિવઓ �વણ7 અhર0 લખશે કિવઓ … 
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રBઢયાળ8 $જુરાત રBઢયાળ8 $જુરાત રBઢયાળ8 $જુરાત રBઢયાળ8 $જુરાત – માધવ ચૌધર8માધવ ચૌધર8માધવ ચૌધર8માધવ ચૌધર8 

રBઢયાળ8 $જુરાતરBઢયાળ8 $જુરાતરBઢયાળ8 $જુરાતરBઢયાળ8 $જુરાત 

અમાર8 રBઢયાળ8 $જુરાતઅમાર8 રBઢયાળ8 $જુરાતઅમાર8 રBઢયાળ8 $જુરાતઅમાર8 રBઢયાળ8 $જુરાત!!!! 

વીરનરોની માતવીરનરોની માતવીરનરોની માતવીરનરોની માત 

અમાર8 રBઢયાળ8 $જુરાતઅમાર8 રBઢયાળ8 $જુરાતઅમાર8 રBઢયાળ8 $જુરાતઅમાર8 રBઢયાળ8 $જુરાત!!!! 

ક8િતo તણી ક8િતo તણી ક8િતo તણી ક8િતo તણી સૌરભ Pસરતા ંગરવા ંતારા ંબાળસૌરભ Pસરતા ંગરવા ંતારા ંબાળસૌરભ Pસરતા ંગરવા ંતારા ંબાળસૌરભ Pસરતા ંગરવા ંતારા ંબાળ, 

ગાધંી વ[લભ સQતૂ તારાગાધંી વ[લભ સQતૂ તારાગાધંી વ[લભ સQતૂ તારાગાધંી વ[લભ સQતૂ તારા, ભારતતારણહારભારતતારણહારભારતતારણહારભારતતારણહાર!!!! 

દ0શ થયો ર�ળયાતઃદ0શ થયો ર�ળયાતઃદ0શ થયો ર�ળયાતઃદ0શ થયો ર�ળયાતઃ 

અમાર8 રBઢયાળ8 $જુરાતઅમાર8 રBઢયાળ8 $જુરાતઅમાર8 રBઢયાળ8 $જુરાતઅમાર8 રBઢયાળ8 $જુરાત!!!! 

દયાનદં �વામીએ �થાAયો �ડો આય7 સમાજદયાનદં �વામીએ �થાAયો �ડો આય7 સમાજદયાનદં �વામીએ �થાAયો �ડો આય7 સમાજદયાનદં �વામીએ �થાAયો �ડો આય7 સમાજ, 

દલપતરામદલપતરામદલપતરામદલપતરામ----કિવ નમ7દને કયાq ક8િતoના ંકાજકિવ નમ7દને કયાq ક8િતoના ંકાજકિવ નમ7દને કયાq ક8િતoના ંકાજકિવ નમ7દને કયાq ક8િતoના ંકાજ; 

�ૂખ દ8પાવે માતઃ�ૂખ દ8પાવે માતઃ�ૂખ દ8પાવે માતઃ�ૂખ દ8પાવે માતઃ 

અમાર8 રBઢયાળ8 $જુરાતઅમાર8 રBઢયાળ8 $જુરાતઅમાર8 રBઢયાળ8 $જુરાતઅમાર8 રBઢયાળ8 $જુરાત!!!! 
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ગરવો $જુરાતી ગરવો $જુરાતી ગરવો $જુરાતી ગરવો $જુરાતી  

મા` ૃ̂ િૂમ મા` ૃ̂ િૂમ મા` ૃ̂ િૂમ મા` ૃ̂ િૂમ પર Pેમભાવના (ગેપર Pેમભાવના (ગેપર Pેમભાવના (ગેપર Pેમભાવના (ગે, 

રોમ રોમમા ંએ જ ભાવના (ગેરોમ રોમમા ંએ જ ભાવના (ગેરોમ રોમમા ંએ જ ભાવના (ગેરોમ રોમમા ંએ જ ભાવના (ગે.... 

ગવ7 સાથે સૌ એક Kાસમા ંગાઓગવ7 સાથે સૌ એક Kાસમા ંગાઓગવ7 સાથે સૌ એક Kાસમા ંગાઓગવ7 સાથે સૌ એક Kાસમા ંગાઓ, 

િવK $Zુર8 �વણ7 $Zુર8 થાઓિવK $Zુર8 �વણ7 $Zુર8 થાઓિવK $Zુર8 �વણ7 $Zુર8 થાઓિવK $Zુર8 �વણ7 $Zુર8 થાઓ… 

સાથે સૌ ગાઓસાથે સૌ ગાઓસાથે સૌ ગાઓસાથે સૌ ગાઓ… એક થૈ ગાઓએક થૈ ગાઓએક થૈ ગાઓએક થૈ ગાઓ… 

$જુરાતી$જુરાતી$જુરાતી$જુરાતી… $જુરાતી$જુરાતી$જુરાતી$જુરાતી… $જુરાતી$જુરાતી$જુરાતી$જુરાતી… cુ ંગરવો $જુરાતીcુ ંગરવો $જુરાતીcુ ંગરવો $જુરાતીcુ ંગરવો $જુરાતી… 

ગાધંીની અBહ:સા Gના કણકણમાંગાધંીની અBહ:સા Gના કણકણમાંગાધંીની અBહ:સા Gના કણકણમાંગાધંીની અBહ:સા Gના કણકણમા,ં 

નરસ�યાનો ક0દારો રજકણમાંનરસ�યાનો ક0દારો રજકણમાંનરસ�યાનો ક0દારો રજકણમાંનરસ�યાનો ક0દારો રજકણમા;ં 

સરદાર સમી �મુાર8 હર નસરદાર સમી �મુાર8 હર નસરદાર સમી �મુાર8 હર નસરદાર સમી �મુાર8 હર નરમાંરમાંરમાંરમા,ં 

પહ�ચી ચદંા પર નાર8 પલભરમાંપહ�ચી ચદંા પર નાર8 પલભરમાંપહ�ચી ચદંા પર નાર8 પલભરમાંપહ�ચી ચદંા પર નાર8 પલભરમા…ં 

હ3યામા ંGના મેઘાણીહ3યામા ંGના મેઘાણીહ3યામા ંGના મેઘાણીહ3યામા ંGના મેઘાણી, ઉ�મથી ઉજળા Sબાણીઉ�મથી ઉજળા Sબાણીઉ�મથી ઉજળા Sબાણીઉ�મથી ઉજળા Sબાણી, 

નમ7દની $ ૂGં Lરૂવાણીનમ7દની $ ૂGં Lરૂવાણીનમ7દની $ ૂGં Lરૂવાણીનમ7દની $ ૂGં Lરૂવાણી, િવwમની િવsાની વાણીિવwમની િવsાની વાણીિવwમની િવsાની વાણીિવwમની િવsાની વાણી… 

$જુરાતી$જુરાતી$જુરાતી$જુરાતી… $જુરાતી$જુરાતી$જુરાતી$જુરાતી… $જુરાતી$જુરાતી$જુરાતી$જુરાતી… cુ ંગરવો $જુરાતીcુ ંગરવો $જુરાતીcુ ંગરવો $જુરાતીcુ ંગરવો $જુરાતી… 

cુ ંિવKPવાસી ગરવો $જુરાતીcુ ંિવKPવાસી ગરવો $જુરાતીcુ ંિવKPવાસી ગરવો $જુરાતીcુ ંિવKPવાસી ગરવો $જુરાતી, 

cુ ંPેમીલો ને સાચો $જુરાતીcુ ંPેમીલો ને સાચો $જુરાતીcુ ંPેમીલો ને સાચો $જુરાતીcુ ંPેમીલો ને સાચો $જુરાતી; 

cુ ંDૂર વતનથી તોયે વતનની cુ ંDૂર વતનથી તોયે વતનની cુ ંDૂર વતનથી તોયે વતનની cુ ંDૂર વતનથી તોયે વતનની AયાસAયાસAયાસAયાસ, 

$જુરાતીને $જુરાતી પર િવKાસ$જુરાતીને $જુરાતી પર િવKાસ$જુરાતીને $જુરાતી પર િવKાસ$જુરાતીને $જુરાતી પર િવKાસ… 

મી�ંુ બોલી જગ mતનારોમી�ંુ બોલી જગ mતનારોમી�ંુ બોલી જગ mતનારોમી�ંુ બોલી જગ mતનારો, Gને રાસ ને રમઝટ શણગારોGને રાસ ને રમઝટ શણગારોGને રાસ ને રમઝટ શણગારોGને રાસ ને રમઝટ શણગારો, 

મહ0માનો માટ0 મરનારોમહ0માનો માટ0 મરનારોમહ0માનો માટ0 મરનારોમહ0માનો માટ0 મરનારો, $જુરાતીના આ સ�ંકારો$જુરાતીના આ સ�ંકારો$જુરાતીના આ સ�ંકારો$જુરાતીના આ સ�ંકારો… 

ગવ7 સાથે સૌ એક Kાસમા ંગાઓગવ7 સાથે સૌ એક Kાસમા ંગાઓગવ7 સાથે સૌ એક Kાસમા ંગાઓગવ7 સાથે સૌ એક Kાસમા ંગાઓ, 

િવK $Zુર8 �વણ7 $Zુર8 થાઓિવK $Zુર8 �વણ7 $Zુર8 થાઓિવK $Zુર8 �વણ7 $Zુર8 થાઓિવK $Zુર8 �વણ7 $Zુર8 થાઓ… 

સાથે સૌ ગાઓસાથે સૌ ગાઓસાથે સૌ ગાઓસાથે સૌ ગાઓ… એક થૈ ગાઓએક થૈ ગાઓએક થૈ ગાઓએક થૈ ગાઓ… 

$જુરાતી$જુરાતી$જુરાતી$જુરાતી… $જુરાતી$જુરાતી$જુરાતી$જુરાતી… $જુરાતી$જુરાતી$જુરાતી$જુરાતી… cુ ંગરવો $જુરાcુ ંગરવો $જુરાcુ ંગરવો $જુરાcુ ંગરવો $જુરાતીતીતીતી… 
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જય જય ગરવી $જુરાત જય જય ગરવી $જુરાત જય જય ગરવી $જુરાત જય જય ગરવી $જુરાત – કિવ નમ7દકિવ નમ7દકિવ નમ7દકિવ નમ7દ 

જય જય ગરવી $જુરાત જય જય ગરવી $જુરાત જય જય ગરવી $જુરાત જય જય ગરવી $જુરાત !!!! 

જય જય ગરવી $જુરાતજય જય ગરવી $જુરાતજય જય ગરવી $જુરાતજય જય ગરવી $જુરાત, 

દ8પે અ��ુ ંપરભાતદ8પે અ��ુ ંપરભાતદ8પે અ��ુ ંપરભાતદ8પે અ��ુ ંપરભાત, 

;વજ Pકાશશે ઝળળળળ કLુબંી;વજ Pકાશશે ઝળળળળ કLુબંી;વજ Pકાશશે ઝળળળળ કLુબંી;વજ Pકાશશે ઝળળળળ કLુબંી, Pેમશૌય7Sક8તPેમશૌય7Sક8તPેમશૌય7Sક8તPેમશૌય7Sક8ત; 

`ુ ંભણવ ભણવ િનજ સતંિત સઉને` ુ ંભણવ ભણવ િનજ સતંિત સઉને` ુ ંભણવ ભણવ િનજ સતંિત સઉને` ુ ંભણવ ભણવ િનજ સતંિત સઉને, Pેમ ભxuતની ર8ત Pેમ ભxuતની ર8ત Pેમ ભxuતની ર8ત Pેમ ભxuતની ર8ત ---- 

�ચી `જુ Lુદંર (ત�ચી `જુ Lુદંર (ત�ચી `જુ Lુદંર (ત�ચી `જુ Lુદંર (ત, 

જય જય ગરવી $જુરાતજય જય ગરવી $જુરાતજય જય ગરવી $જુરાતજય જય ગરવી $જુરાત.... 

ઉ|રમા ંSબા માતઉ|રમા ંSબા માતઉ|રમા ંSબા માતઉ|રમા ંSબા માત, 

Qરૂવમા ંકાળ8Qરૂવમા ંકાળ8Qરૂવમા ંકાળ8Qરૂવમા ંકાળ8    માતમાતમાતમાત, 

છે દ�hણ Bદશમા ંકરંત રhાછે દ�hણ Bદશમા ંકરંત રhાછે દ�hણ Bદશમા ંકરંત રhાછે દ�hણ Bદશમા ંકરંત રhા, �ંુતેKર મહાદ0વ�ંુતેKર મહાદ0વ�ંુતેKર મહાદ0વ�ંુતેKર મહાદ0વ; 

ને સોમનાથ ને �ારક0શ એને સોમનાથ ને �ારક0શ એને સોમનાથ ને �ારક0શ એને સોમનાથ ને �ારક0શ એ, પિKમ ક0રા દ0વપિKમ ક0રા દ0વપિKમ ક0રા દ0વપિKમ ક0રા દ0વ---- 

છે સહાયમા ંસાhાતછે સહાયમા ંસાhાતછે સહાયમા ંસાhાતછે સહાયમા ંસાhાત 

જય જય ગરવી $જુરાતજય જય ગરવી $જુરાતજય જય ગરવી $જુરાતજય જય ગરવી $જુરાત.... 

નદ8 તાપી નમ7દા જોયનદ8 તાપી નમ7દા જોયનદ8 તાપી નમ7દા જોયનદ8 તાપી નમ7દા જોય, 

મહ8 ને બીm પણ જોયમહ8 ને બીm પણ જોયમહ8 ને બીm પણ જોયમહ8 ને બીm પણ જોય.... 

વળ8 જોય Lભુટના �ુ�રમણનેવળ8 જોય Lભુટના �ુ�રમણનેવળ8 જોય Lભુટના �ુ�રમણનેવળ8 જોય Lભુટના �ુ�રમણને, રIનાકર સાગરરIનાકર સાગરરIનાકર સાગરરIનાકર સાગર; 

પવ7ત પરથી વીર Qવૂ7જોપવ7ત પરથી વીર Qવૂ7જોપવ7ત પરથી વીર Qવૂ7જોપવ7ત પરથી વીર Qવૂ7જો, દ0 આિશષ જયકરદ0 આિશષ જયકરદ0 આિશષ જયકરદ0 આિશષ જયકર---- 

સપેંસપેંસપેંસપેં    સોયે સઉ (તસોયે સઉ (તસોયે સઉ (તસોયે સઉ (ત, 

જય જય ગરવી $જુરાતજય જય ગરવી $જુરાતજય જય ગરવી $જુરાતજય જય ગરવી $જુરાત.... 

તે અણBહલવાડના રંગતે અણBહલવાડના રંગતે અણBહલવાડના રંગતે અણBહલવાડના રંગ, 

તે િસ�રાજ જયિસ:ગતે િસ�રાજ જયિસ:ગતે િસ�રાજ જયિસ:ગતે િસ�રાજ જયિસ:ગ.... 

તે રંગથક8 પણ અિધક સરસ રંગતે રંગથક8 પણ અિધક સરસ રંગતે રંગથક8 પણ અિધક સરસ રંગતે રંગથક8 પણ અિધક સરસ રંગ, થશે સIવર0 માત થશે સIવર0 માત થશે સIવર0 માત થશે સIવર0 માત !!!! 

]ભુ શ�ુન દ8સે મ;યા� શોભશે]ભુ શ�ુન દ8સે મ;યા� શોભશે]ભુ શ�ુન દ8સે મ;યા� શોભશે]ભુ શ�ુન દ8સે મ;યા� શોભશે, વીતી ગઈ છે રાતવીતી ગઈ છે રાતવીતી ગઈ છે રાતવીતી ગઈ છે રાત---- 

જન �મેૂ નમ7દા સાથજન �મેૂ નમ7દા સાથજન �મેૂ નમ7દા સાથજન �મેૂ નમ7દા સાથ, 

જય જય ગરવી $જુરાતજય જય ગરવી $જુરાતજય જય ગરવી $જુરાતજય જય ગરવી $જુરાત.... 
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$જુરાતી થઇ$જુરાતી થઇ$જુરાતી થઇ$જુરાતી થઇ… $જુરાતી કોઇ$જુરાતી કોઇ$જુરાતી કોઇ$જુરાતી કોઇ… – અિવનાશ 5યાસ અિવનાશ 5યાસ અિવનાશ 5યાસ અિવનાશ 5યાસ  

$જુરાતી થઇ$જુરાતી થઇ$જુરાતી થઇ$જુરાતી થઇ, $જુરાતી કોઇ$જુરાતી કોઇ$જુરાતી કોઇ$જુરાતી કોઇ, બોલે નહb બરાબરબોલે નહb બરાબરબોલે નહb બરાબરબોલે નહb બરાબર, 

ભાષાની મીઠાશ નહbભાષાની મીઠાશ નહbભાષાની મીઠાશ નહbભાષાની મીઠાશ નહb, (ણે બોલે કાગડો(ણે બોલે કાગડો(ણે બોલે કાગડો(ણે બોલે કાગડો, કાબરકાબરકાબરકાબર… 

ઉ|રમા ંપાટણની P^તુાઉ|રમા ંપાટણની P^તુાઉ|રમા ંપાટણની P^તુાઉ|રમા ંપાટણની P^તુા, Sબાm સાhાતSબાm સાhાતSબાm સાhાતSબાm સાhાત, 

અને દ�hણમા ંઆદ8વાસીઓ ભાષાથી અsાનઅને દ�hણમા ંઆદ8વાસીઓ ભાષાથી અsાનઅને દ�hણમા ંઆદ8વાસીઓ ભાષાથી અsાનઅને દ�hણમા ંઆદ8વાસીઓ ભાષાથી અsાન........ 

અને અમદાવાદમા ંચીપી ચીપીનેઅને અમદાવાદમા ંચીપી ચીપીનેઅને અમદાવાદમા ંચીપી ચીપીનેઅને અમદાવાદમા ંચીપી ચીપીને…. 

(પવાલામા ંપાણી પીશોપવાલામા ંપાણી પીશોપવાલામા ંપાણી પીશોપવાલામા ંપાણી પીશો…?? ) 

અમદાવાદમા ંચીપી ચીપીને બોલે �હામણ નાગરઅમદાવાદમા ંચીપી ચીપીને બોલે �હામણ નાગરઅમદાવાદમા ંચીપી ચીપીને બોલે �હામણ નાગરઅમદાવાદમા ંચીપી ચીપીને બોલે �હામણ નાગર… 

નમ7દનમ7દનમ7દનમ7દXુ ંLરુત �ુઓXુ ંLરુત �ુઓXુ ંLરુત �ુઓXુ ંLરુત �ુઓ…. 

નમ7દXુ ંcુરત �ુઓનમ7દXુ ંcુરત �ુઓનમ7દXુ ંcુરત �ુઓનમ7દXુ ંcુરત �ુઓ, તો બોલે બોલે બોબlુંતો બોલે બોલે બોબlુંતો બોલે બોલે બોબlુંતો બોલે બોલે બોબlું.... 

`ુ ંને બદલે ટ�નો Nંુ` ુ ંને બદલે ટ�નો Nંુ` ુ ંને બદલે ટ�નો Nંુ` ુ ંને બદલે ટ�નો Nંુ, Rયાર0 બોલે Iયાર0 તોતlુંRયાર0 બોલે Iયાર0 તોતlુંRયાર0 બોલે Iયાર0 તોતlુંRયાર0 બોલે Iયાર0 તોતlુ ં

તપેલી ને એ કહ0 પતેલીતપેલી ને એ કહ0 પતેલીતપેલી ને એ કહ0 પતેલીતપેલી ને એ કહ0 પતેલી 

(માર8 લાયખામાર8 લાયખામાર8 લાયખામાર8 લાયખા… બટાકાXુ ંહાકબટાકાXુ ંહાકબટાકાXુ ંહાકબટાકાXુ ંહાક..!!)..!!)..!!)..!!) 

તપેલી ને એ કહ0 પતેલી તપેલી ને એ કહ0 પતેલી તપેલી ને એ કહ0 પતેલી તપેલી ને એ કહ0 પતેલી , પછ8 હોય શેઠ ક0 ચાકરપછ8 હોય શેઠ ક0 ચાકરપછ8 હોય શેઠ ક0 ચાકરપછ8 હોય શેઠ ક0 ચાકર… 

એ અચ� અચ� કંઇ ક>છ8 બોલે ને કાBઠયાવાડ8 ઓલા હાલોએ અચ� અચ� કંઇ ક>છ8 બોલે ને કાBઠયાવાડ8 ઓલા હાલોએ અચ� અચ� કંઇ ક>છ8 બોલે ને કાBઠયાવાડ8 ઓલા હાલોએ અચ� અચ� કંઇ ક>છ8 બોલે ને કાBઠયાવાડ8 ઓલા હાલો.. .. .. .. mmmm    ર0ર0ર0ર0 .. .. .. .. એ હાલો બાપાએ હાલો બાપાએ હાલો બાપાએ હાલો બાપા........ 

ક0 ચરોતર8મા ંક0મ છોક0 ચરોતર8મા ંક0મ છોક0 ચરોતર8મા ંક0મ છોક0 ચરોતર8મા ંક0મ છો, >યમ છો ને ગરબડને ગોટાળો>યમ છો ને ગરબડને ગોટાળો>યમ છો ને ગરબડને ગોટાળો>યમ છો ને ગરબડને ગોટાળો, હ�ડો [યાહ�ડો [યાહ�ડો [યાહ�ડો [યા........ 

ક0 સૌએ મળ8ને �1ટ કયV છે ભાષાનો રIનાકરક0 સૌએ મળ8ને �1ટ કયV છે ભાષાનો રIનાકરક0 સૌએ મળ8ને �1ટ કયV છે ભાષાનો રIનાકરક0 સૌએ મળ8ને �1ટ કયV છે ભાષાનો રIનાકર… 

$જુરાતી થઇ$જુરાતી થઇ$જુરાતી થઇ$જુરાતી થઇ, $જુરાતી કોઇ$જુરાતી કોઇ$જુરાતી કોઇ$જુરાતી કોઇ, બોલે નહb બરાબરબોલે નહb બરાબરબોલે નહb બરાબરબોલે નહb બરાબર, 

બોલે નહb બરાબરબોલે નહb બરાબરબોલે નહb બરાબરબોલે નહb બરાબર… 

બોલે નહb બરાબરબોલે નહb બરાબરબોલે નહb બરાબરબોલે નહb બરાબર… 

બોલે નહb બરાબરબોલે નહb બરાબરબોલે નહb બરાબરબોલે નહb બરાબર… 
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mI6ુ ંહમેશા $જુરાતmI6ુ ંહમેશા $જુરાતmI6ુ ંહમેશા $જુરાતmI6ુ ંહમેશા $જુરાત… – મિનષ ભ�મિનષ ભ�મિનષ ભ�મિનષ ભ� 

 

હાર8 આ સરહદ ને હાયા7 સીમાડાહાર8 આ સરહદ ને હાયા7 સીમાડાહાર8 આ સરહદ ને હાયા7 સીમાડાહાર8 આ સરહદ ને હાયા7 સીમાડા 

પણ હા6ુq ના કોઇપણ હા6ુq ના કોઇપણ હા6ુq ના કોઇપણ હા6ુq ના કોઇ’દ8 $જુરાતદ8 $જુરાતદ8 $જુરાતદ8 $જુરાત 

હ0 mI6ુ ંmI6ુ ંહમશેા $જુરાતહ0 mI6ુ ંmI6ુ ંહમશેા $જુરાતહ0 mI6ુ ંmI6ુ ંહમશેા $જુરાતહ0 mI6ુ ંmI6ુ ંહમશેા $જુરાત 

હો રાજ મા4ંુ mI6ુ ંહમેશા $જુરાતહો રાજ મા4ંુ mI6ુ ંહમેશા $જુરાતહો રાજ મા4ંુ mI6ુ ંહમેશા $જુરાતહો રાજ મા4ંુ mI6ુ ંહમેશા $જુરાત 

a�ા પહાડો નેa�ા પહાડો નેa�ા પહાડો નેa�ા પહાડો ન ેaક8 આ નદ86ુંaક8 આ નદ86ુંaક8 આ નદ86ુંaક8 આ નદ86ુ ં

પણ a�ુ ંના કોઇપણ a�ુ ંના કોઇપણ a�ુ ંના કોઇપણ a�ુ ંના કોઇ’દ8 $જુરાતદ8 $જુરાતદ8 $જુરાતદ8 $જુરાત 

હો રાજ મા4ંુ mI6ુ ંહમેશા $જુરાતહો રાજ મા4ંુ mI6ુ ંહમેશા $જુરાતહો રાજ મા4ંુ mI6ુ ંહમેશા $જુરાતહો રાજ મા4ંુ mI6ુ ંહમેશા $જુરાત 

Nુટ8 ધ(ઓ ન ેNુટvા િમનારાNુટ8 ધ(ઓ ન ેNુટvા િમનારાNુટ8 ધ(ઓ ન ેNુટvા િમનારાNુટ8 ધ(ઓ ન ેNુટvા િમનારા 

પણ Nટૂ� ુ ંનાપણ Nટૂ� ુ ંનાપણ Nટૂ� ુ ંનાપણ Nટૂ� ુ ંના    કોઇકોઇકોઇકોઇ’દ8 $જુરાતદ8 $જુરાતદ8 $જુરાતદ8 $જુરાત 

હો રાજ મા4ંુ mI6ુ ંહમેશા $જુરાતહો રાજ મા4ંુ mI6ુ ંહમેશા $જુરાતહો રાજ મા4ંુ mI6ુ ંહમેશા $જુરાતહો રાજ મા4ંુ mI6ુ ંહમેશા $જુરાત 

હો બેઠ8 બ(રો ને મીલોના ^ ૂગંળાહો બેઠ8 બ(રો ને મીલોના ^ ૂગંળાહો બેઠ8 બ(રો ને મીલોના ^ ૂગંળાહો બેઠ8 બ(રો ને મીલોના ^ ૂગંળા 

પણ ઊ^ુ ંઅડ8ખમ $જુરાતપણ ઊ^ુ ંઅડ8ખમ $જુરાતપણ ઊ^ુ ંઅડ8ખમ $જુરાતપણ ઊ^ુ ંઅડ8ખમ $જુરાત 

હો રાજ મા4ંુ mI6ુ ંહમેશા $જુરાતહો રાજ મા4ંુ mI6ુ ંહમેશા $જુરાતહો રાજ મા4ંુ mI6ુ ંહમેશા $જુરાતહો રાજ મા4ંુ mI6ુ ંહમેશા $જુરાત 

ધણણણધણણણધણણણધણણણ ધણણણ ધણણણ ધરણી આ �Gૂધણણણ ધણણણ ધરણી આ �Gૂધણણણ ધણણણ ધરણી આ �Gૂધણણણ ધણણણ ધરણી આ �Gૂ 

ક0 આભલા ઝ�ંબે પણક0 આભલા ઝ�ંબે પણક0 આભલા ઝ�ંબે પણક0 આભલા ઝ�ંબે પણ 

ડગે ના કોઇડગે ના કોઇડગે ના કોઇડગે ના કોઇ’દ8 $જુરાતદ8 $જુરાતદ8 $જુરાતદ8 $જુરાત 

હો રાજ મા4ંુ mI6ુ ંહમેશા $જુરાતહો રાજ મા4ંુ mI6ુ ંહમેશા $જુરાતહો રાજ મા4ંુ mI6ુ ંહમેશા $જુરાતહો રાજ મા4ંુ mI6ુ ંહમેશા $જુરાત 

હાયા7 ના ગાધંી ના હાયા7 ના ગાધંી ના હાયા7 ના ગાધંી ના હાયા7 ના ગાધંી ના હાયા7 સરદારહાયા7 સરદારહાયા7 સરદારહાયા7 સરદાર 

એમ હા6ુq ન કોઇએમ હા6ુq ન કોઇએમ હા6ુq ન કોઇએમ હા6ુq ન કોઇ’દ8 $જુરાતદ8 $જુરાતદ8 $જુરાતદ8 $જુરાત 

હો રાજ મા4ંુ mI6ુ ંહમેશા $જુરાતહો રાજ મા4ંુ mI6ુ ંહમેશા $જુરાતહો રાજ મા4ંુ mI6ુ ંહમેશા $જુરાતહો રાજ મા4ંુ mI6ુ ંહમેશા $જુરાત 

હો રાજ મા4ંુ mI6ુ ંહમેશા $જુરાતહો રાજ મા4ંુ mI6ુ ંહમેશા $જુરાતહો રાજ મા4ંુ mI6ુ ંહમેશા $જુરાતહો રાજ મા4ંુ mI6ુ ંહમેશા $જુરાત 

Dુિનયાના િનતનવા નારાની સામેDુિનયાના િનતનવા નારાની સામેDુિનયાના િનતનવા નારાની સામેDુિનયાના િનતનવા નારાની સામ ે

ના હાર0 આ Bદલનો અવાજના હાર0 આ Bદલનો અવાજના હાર0 આ Bદલનો અવાજના હાર0 આ Bદલનો અવાજ 

એવો Lણુીને દલડાનો સાદએવો Lણુીને દલડાનો સાદએવો Lણુીને દલડાનો સાદએવો Lણુીને દલડાનો સાદ 

હો રાજ મા4ંુ mI6ુ ંહમેશા $જુરાતહો રાજ મા4ંુ mI6ુ ંહમેશા $જુરાતહો રાજ મા4ંુ mI6ુ ંહમેશા $જુરાતહો રાજ મા4ંુ mI6ુ ંહમેશા $જુરાત 

હા ંહા ંર0 મા4ંુ જય જય જય ગરવી $જુરાતહા ંહા ંર0 મા4ંુ જય જય જય ગરવી $જુરાતહા ંહા ંર0 મા4ંુ જય જય જય ગરવી $જુરાતહા ંહા ંર0 મા4ંુ જય જય જય ગરવી $જુરાત 

હા ંહા ંહા ંહા ંહા ંર0 મા4ંુ જય જય જય ગરવી $જુરાતહા ંર0 મા4ંુ જય જય જય ગરવી $જુરાતહા ંર0 મા4ંુ જય જય જય ગરવી $જુરાતહા ંર0 મા4ંુ જય જય જય ગરવી $જુરાત 

હા ંહા ંર0 મા4ંુ જય જય જય ગરવી $જુરાતહા ંહા ંર0 મા4ંુ જય જય જય ગરવી $જુરાતહા ંહા ંર0 મા4ંુ જય જય જય ગરવી $જુરાતહા ંહા ંર0 મા4ંુ જય જય જય ગરવી $જુરાત........ 

મા4ંુ $જુરાતમા4ંુ $જુરાતમા4ંુ $જુરાતમા4ંુ $જુરાત..!..!..!..! 
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કોણ (ણે કોણ (ણે કોણ (ણે કોણ (ણે ? – ઉશનL્ઉશનL્ઉશનL્ઉશનL ્

ક0Hુ ંક0H ુકં થશે $જુરાત ક0Hુ ંક0H ુકં થશે $જુરાત ક0Hુ ંક0H ુકં થશે $જુરાત ક0Hુ ંક0H ુકં થશે $જુરાત – કોણ (ણે કોણ (ણે કોણ (ણે કોણ (ણે ? 

આ તો ઉઘડંત રાત ક0 Pભાત આ તો ઉઘડંત રાત ક0 Pભાત આ તો ઉઘડંત રાત ક0 Pભાત આ તો ઉઘડંત રાત ક0 Pભાત – કોણ (ણે કોણ (ણે કોણ (ણે કોણ (ણે ? 

કંઈ પામશે ક0 પહ0રવા ંનાગા ંકંઈ પામશે ક0 પહ0રવા ંનાગા ંકંઈ પામશે ક0 પહ0રવા ંનાગા ંકંઈ પામશે ક0 પહ0રવા ંનાગા ં? 

Lવૂા પામશે ક0 છાપ4ંુ અભાગા ંLવૂા પામશે ક0 છાપ4ંુ અભાગા ંLવૂા પામશે ક0 છાપ4ંુ અભાગા ંLવૂા પામશે ક0 છાપ4ંુ અભાગા ં? 

^�ૂયા ંપામશે^�ૂયા ંપામશે^�ૂયા ંપામશે^�ૂયા ંપામશે    ક0 પેટQરૂ ભાત ક0 પેટQરૂ ભાત ક0 પેટQરૂ ભાત ક0 પેટQરૂ ભાત – કોણ (ણે કોણ (ણે કોણ (ણે કોણ (ણે ? 

(ક0ક0ક0ક0) ) ) ) પછ8 વધશે અહb માળ ઉપર મજલો પછ8 વધશે અહb માળ ઉપર મજલો પછ8 વધશે અહb માળ ઉપર મજલો પછ8 વધશે અહb માળ ઉપર મજલો ? 

પારક8 જમીન પર મહ0નતની ફસલો પારક8 જમીન પર મહ0નતની ફસલો પારક8 જમીન પર મહ0નતની ફસલો પારક8 જમીન પર મહ0નતની ફસલો ? 

તીડતીડતીડતીડ----વા�ણયાની વધશે mવાત વા�ણયાની વધશે mવાત વા�ણયાની વધશે mવાત વા�ણયાની વધશે mવાત – કોણ (ણે કોણ (ણે કોણ (ણે કોણ (ણે ? 

એ સોનેર8 શમ�ુ ં�ખ માર8 aલેએ સોનેર8 શમ�ુ ં�ખ માર8 aલેએ સોનેર8 શમ�ુ ં�ખ માર8 aલેએ સોનેર8 શમ�ુ ં�ખ માર8 aલે, 

(ય ઊડ8 ઓસ સeુ ંCહાની શી ય ^લેૂ(ય ઊડ8 ઓસ સeુ ંCહાની શી ય ^લેૂ(ય ઊડ8 ઓસ સeુ ંCહાની શી ય ^લેૂ(ય ઊડ8 ઓસ સeુ ંCહાની શી ય ^લેૂ, 

મારા શમણાની ના�ુક �બછાત મારા શમણાની ના�ુક �બછાત મારા શમણાની ના�ુક �બછાત મારા શમણાની ના�ુક �બછાત – કોણ (ણે કોણ (ણે કોણ (ણે કોણ (ણે ? 

- ઉશનL્ઉશનL્ઉશનL્ઉશનL ્

( ૧ ૧ ૧ ૧ મેમેમેમે, ૧૯૬૦૧૯૬૦૧૯૬૦૧૯૬૦, $જુરાતXુ ંઅલગ રાRય �થપા6ુ ંતે Bદવસે Pકાિશત $જુરાતXુ ંઅલગ રાRય �થપા6ુ ંતે Bદવસે Pકાિશત $જુરાતXુ ંઅલગ રાRય �થપા6ુ ંતે Bદવસે Pકાિશત $જુરાતXુ ંઅલગ રાRય �થપા6ુ ંતે Bદવસે Pકાિશત )))) 
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ગૌરવગૌરવગૌરવગૌરવ----કથા $જુરાતની કથા $જુરાતની કથા $જુરાતની કથા $જુરાતની – ]Cૂય પાલનQરુ8]Cૂય પાલનQરુ8]Cૂય પાલનQરુ8]Cૂય પાલનQરુ8 

િવKને રોશન કર8 ગઇ દ8િપકા $જુરાતનીિવKને રોશન કર8 ગઇ દ8િપકા $જુરાતનીિવKને રોશન કર8 ગઇ દ8િપકા $જુરાતનીિવKને રોશન કર8 ગઇ દ8િપકા $જુરાતની, 

Lયૂ7 પણ જોતો ર¤ો RયોિતLયૂ7 પણ જોતો ર¤ો RયોિતLયૂ7 પણ જોતો ર¤ો RયોિતLયૂ7 પણ જોતો ર¤ો Rયોિત----કલા $જુરાતનીકલા $જુરાતનીકલા $જુરાતનીકલા $જુરાતની.... 

 ‘ડાગંડાગંડાગંડાગં’ માયા7થી કદ8 પાણી �ુદા ંથાતા ંનથીમાયા7થી કદ8 પાણી �ુદા ંથાતા ંનથીમાયા7થી કદ8 પાણી �ુદા ંથાતા ંનથીમાયા7થી કદ8 પાણી �ુદા ંથાતા ંનથી, 

Dુ¥મનોએ જોઇ છે �ા ંએકતા $જુરાતનીDુ¥મનોએ જોઇ છે �ા ંએકતા $જુરાતનીDુ¥મનોએ જોઇ છે �ા ંએકતા $જુરાતનીDુ¥મનોએ જોઇ છે �ા ંએકતા $જુરાતની? 

exુuત exુuત exુuત exુuત ક0રા ગાલ પર લાલી અમ�તી ના ગણોક0રા ગાલ પર લાલી અમ�તી ના ગણોક0રા ગાલ પર લાલી અમ�તી ના ગણોક0રા ગાલ પર લાલી અમ�તી ના ગણો, 

રંગ લાવી છે શહ8દ8રંગ લાવી છે શહ8દ8રંગ લાવી છે શહ8દ8રંગ લાવી છે શહ8દ8----ભાવના $જુરાતનીભાવના $જુરાતનીભાવના $જુરાતનીભાવના $જુરાતની.... 

ભા,ય પર Q4ુુષાથ7ની માર8 છે લોખડં8 મહોરભા,ય પર Q4ુુષાથ7ની માર8 છે લોખડં8 મહોરભા,ય પર Q4ુુષાથ7ની માર8 છે લોખડં8 મહોરભા,ય પર Q4ુુષાથ7ની માર8 છે લોખડં8 મહોર, 

^લૂશે ઇિતહાસ ના ગૌરવ^લૂશે ઇિતહાસ ના ગૌરવ^લૂશે ઇિતહાસ ના ગૌરવ^લૂશે ઇિતહાસ ના ગૌરવ----કથા $જુરાતનીકથા $જુરાતનીકથા $જુરાતનીકથા $જુરાતની.... 

ચiં ને Lરૂજ કહ0 છે રાતBદચiં ને Lરૂજ કહ0 છે રાતBદચiં ને Lરૂજ કહ0 છે રાતBદચiં ને Lરૂજ કહ0 છે રાતBદ’, ‘ જય સોમનાથજય સોમનાથજય સોમનાથજય સોમનાથ!!!!’ 

કાળના હ3યે જડ8 છે અx�મતા $જુરાતનીકાળના હ3યે જડ8 છે અx�મતા $જુરાતનીકાળના હ3યે જડ8 છે અx�મતા $જુરાતનીકાળના હ3યે જડ8 છે અx�મતા $જુરાતની.... 

માતા ક0રા ચીર સાથે ખેલનારામાતા ક0રા ચીર સાથે ખેલનારામાતા ક0રા ચીર સાથે ખેલનારામાતા ક0રા ચીર સાથે ખેલનારા! ! ! ! સાવધાનસાવધાનસાવધાનસાવધાન!!!! 

ક¦ મહાભારત ન સG7 ઉર 5યથા $જુરાતનીક¦ મહાભારત ન સG7 ઉર 5યથા $જુરાતનીક¦ મહાભારત ન સG7 ઉર 5યથા $જુરાતનીક¦ મહાભારત ન સG7 ઉર 5યથા $જુરાતની.... 

]Cૂય]Cૂય]Cૂય]Cૂય, માર8 §જ:દગીને તો જ લે�ુ ંધCય cુંમાર8 §જ:દગીને તો જ લે�ુ ંધCય cુંમાર8 §જ:દગીને તો જ લે�ુ ંધCય cુંમાર8 §જ:દગીને તો જ લે�ુ ંધCય cુ,ં 

eIૃ6 ુટાણે પણ મળે જો ગોદ eIૃ6 ુટાણે પણ મળે જો ગોદ eIૃ6 ુટાણે પણ મળે જો ગોદ eIૃ6 ુટાણે પણ મળે જો ગોદ ‘મામામામા’ $જુરાતની$જુરાતની$જુરાતની$જુરાતની.... 

-’]Cૂય]Cૂય]Cૂય]Cૂય’ પાલનQરુ8પાલનQરુ8પાલનQરુ8પાલનQરુ8 
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અમારો $�ુણયલ $Zુરઅમારો $�ુણયલ $Zુરઅમારો $�ુણયલ $Zુરઅમારો $�ુણયલ $Zુર----દ0શ દ0શ દ0શ દ0શ – Cહાનાલાલ કિવCહાનાલાલ કિવCહાનાલાલ કિવCહાનાલાલ કિવ 

ધCય હો ધCય હો ધCય હો ધCય હો ! ! ! ! ધCય જ QyુયPદ0શ ધCય જ QyુયPદ0શ ધCય જ QyુયPદ0શ ધCય જ QyુયPદ0શ !!!! 

અમારોઅમારોઅમારોઅમારો $�ુણયલ$�ુણયલ$�ુણયલ$�ુણયલ $Zુ$Zુ$Zુ$Zુ----દ0શદ0શદ0શદ0શ.... 

�ૃ1ણચiંની �ૃ1ણચiંની �ૃ1ણચiંની �ૃ1ણચiંની કૌeદુ8 ઊજળોકૌeદુ8 ઊજળોકૌeદુ8 ઊજળોકૌeદુ8 ઊજળો, ક8ધ P^એુય �વદ0શક8ધ P^એુય �વદ0શક8ધ P^એુય �વદ0શક8ધ P^એુય �વદ0શ…ધCયધCયધCયધCય.... 

આય7Xુંઆય7X ુંઆય7X ુંઆય7X ુ ંસાગરતીથ7સાગરતીથ7સાગરતીથ7સાગરતીથ7 QરુાણQરુાણQરુાણQરુાણ, 

તપોવન ^$ૃવુિસ1ઠના ભાણતપોવન ^$ૃવુિસ1ઠના ભાણતપોવન ^$ૃવુિસ1ઠના ભાણતપોવન ^$ૃવુિસ1ઠના ભાણ; 

ગીતાનાગીતાનાગીતાનાગીતાના ગાનારાગાનારાગાનારાગાનારા મહારાજમહારાજમહારાજમહારાજ 

પાથ7ના સારિથના ંRયા ંરાRયપાથ7ના સારિથના ંRયા ંરાRયપાથ7ના સારિથના ંRયા ંરાRયપાથ7ના સારિથના ંRયા ંરાRય; 

Tીસરોમથીય �ૂના �ુ4ુપાડંવથીયે PાચીનTીસરોમથીય �ૂના �ુ4ુપાડંવથીયે PાચીનTીસરોમથીય �ૂના �ુ4ુપાડંવથીયે PાચીનTીસરોમથીય �ૂના �ુ4ુપાડંવથીયે Pાચીન, 

સોમનાથસોમનાથસોમનાથસોમનાથ,�ગBરનગર�ગBરનગર�ગBરનગર�ગBરનગર,WાBરકાWાBરકાWાBરકાWાBરકા; 

6ગુ6ગુ ;યાનિવલીન6ગુ6ગુ ;યાનિવલીન6ગુ6ગુ ;યાનિવલીન6ગુ6ગુ ;યાનિવલીન.... 

ઊભીને કાલિસC}નેુ તીર બ(વે બસંર8 ઊભીને કાલિસC}નેુ તીર બ(વે બસંર8 ઊભીને કાલિસC}નેુ તીર બ(વે બસંર8 ઊભીને કાલિસC}નેુ તીર બ(વે બસંર8 ભ5ય Lધુીરભ5ય Lધુીરભ5ય Lધુીરભ5ય Lધુીર…ધCયધCયધCયધCય.... 

�થળે�થળ નવ પ[લવના Qુજં�થળે�થળ નવ પ[લવના Qુજં�થળે�થળ નવ પ[લવના Qુજં�થળે�થળ નવ પ[લવના Qુજં, 

નદ8નેનદ8નેનદ8નેનદ8ને તળાવતળાવતળાવતળાવ ક0ર8ક0ર8ક0ર8ક0ર8 �ંુજ�ંુજ�ંુજ�ંુજ; 

કોમળ8કોમળ8કોમળ8કોમળ8 કિવતાકિવતાકિવતાકિવતા સમ Lરુથાળસમ Lરુથાળસમ Lરુથાળસમ Lરુથાળ 

િસC} ુRયા ંદ0િસC} ુRયા ંદ0િસC} ુRયા ંદ0િસC} ુRયા ંદ0 મોતીનામોતીનામોતીનામોતીના થાળથાળથાળથાળ; 

�ૂગ�ૂના ંિનજ�ૂગ�ૂના ંિનજ�ૂગ�ૂના ંિનજ�ૂગ�ૂના ંિનજ ગીતગીતગીતગીત ગZતોગZતોગZતોગZતો, ફરતો સાગર આજફરતો સાગર આજફરતો સાગર આજફરતો સાગર આજ; 

ક0સર ઊછળ8 �ઘૂવે ગરવો વનમા ંRયા ંવનરાજક0સર ઊછળ8 �ઘૂવે ગરવો વનમા ંRયા ંવનરાજક0સર ઊછળ8 �ઘૂવે ગરવો વનમા ંRયા ંવનરાજક0સર ઊછળ8 �ઘૂવે ગરવો વનમા ંRયા ંવનરાજ:::: 

�ગBર�ગBર�ગBર�ગBર�ગBર�ગBર�ગBર�ગBર િશખરિશખરિશખરિશખરિશખરિશખરિશખરિશખર સોહCતસોહCતસોહCતસોહCત 

મ~ંCદર0 ;વજ ને સCતમહCતમ~ંCદર0 ;વજ ને સCતમહCતમ~ંCદર0 ;વજ ને સCતમહCતમ~ંCદર0 ;વજ ને સCતમહCત…………………..ધધધધCયCયCયCય.... 

Qવૂ7થીQવૂ7થીQવૂ7થીQવૂ7થી પિ¨મપિ¨મપિ¨મપિ¨મ વહ0વહ0વહ0વહ0 PકાશPકાશPકાશPકાશ, 

5હાણ ભર8 વહ0તી5હાણ ભર8 વહ0તી5હાણ ભર8 વહ0તી5હાણ ભર8 વહ0તી તેમ િનકાસતેમ િનકાસતેમ િનકાસતેમ િનકાસ; 

મોહ8 �ગણ ઊતયV જ 6રુોપમોહ8 �ગણ ઊતયV જ 6રુોપમોહ8 �ગણ ઊતયV જ 6રુોપમોહ8 �ગણ ઊતયV જ 6રુોપ, 

વીણવાવીણવાવીણવાવીણવા વાડ8નાવાડ8નાવાડ8નાવાડ8ના dલdલdલdલ----રોપરોપરોપરોપ; 

વીણીવીણીવીણીવીણી નનનન વણસેવણસેવણસેવણસે Qyુયપાગંર8Qyુયપાગંર8Qyુયપાગંર8Qyુયપાગંર8 

અમઅમઅમઅમ રસ^િૂમનીરસ^િૂમનીરસ^િૂમનીરસ^િૂમની છાબછાબછાબછાબ; 
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જગમોહન eુબંઈનગર8 �ુઓ જગમોહન eુબંઈનગર8 �ુઓ જગમોહન eુબંઈનગર8 �ુઓ જગમોહન eુબંઈનગર8 �ુઓ !!!! 

]ું]ું]ું]ુ ંપાથયVપાથયVપાથયVપાથયV BકનખાબBકનખાબBકનખાબBકનખાબ; 

િનIય નવ dલે ખીલે અ�ભરામિનIય નવ dલે ખીલે અ�ભરામિનIય નવ dલે ખીલે અ�ભરામિનIય નવ dલે ખીલે અ�ભરામ 

લ©મીOહોયાq લ©મીના ંધામલ©મીOહોયાq લ©મીના ંધામલ©મીOહોયાq લ©મીના ંધામલ©મીOહોયાq લ©મીના ંધામ…………………….ધCયધCયધCયધCય.... 

ચોળ8ચોળ8ચોળ8ચોળ8, ચ�ણયોચ�ણયોચ�ણયોચ�ણયો, પાટલીનોપાટલીનોપાટલીનોપાટલીનો ઘરેઘરેઘરેઘરે, 

સªથલેસªથલેસªથલેસªથલ ેસા«નીસા«નીસા«નીસા«ની સોનલસોનલસોનલસોનલ સેરસેરસેરસેર; 

છેડલેછેડલેછેડલેછેડલ ેઆ>છાદ8આ>છાદ8આ>છાદ8આ>છાદ8 ઉરભાવઉરભાવઉરભાવઉરભાવ, 

લ�લત લ¬(નો વદન જમાવલ�લત લ¬(નો વદન જમાવલ�લત લ¬(નો વદન જમાવલ�લત લ¬(નો વદન જમાવ; 

SગSગSગSગ આખયેેઆખયેેઆખયેેઆખયેે િનજિનજિનજિનજ અલબેલઅલબેલઅલબેલઅલબેલ; 

સા«માંસા«માંસા«માંસા«મા ંઢાકંતીઢાકંતીઢાકંતીઢાકંતી �પની�પની�પની�પની વેલવેલવેલવેલ; 

રાણકતનયારાણકતનયારાણકતનયારાણકતનયા, ભાવશોભનાભાવશોભનાભાવશોભનાભાવશોભના, LુદંરતાનોLુદંરતાનોLુદંરતાનોLુદંરતાનો ]ું]ું]ું]ુ ંછોડ છોડ છોડ છોડ ? 

આય7 LCુદર8 આય7 LCુદર8 આય7 LCુદર8 આય7 LCુદર8 ! ! ! ! નથી અવનીમા ં`જુ �પ$ણુની જોડનથી અવનીમા ં`જુ �પ$ણુની જોડનથી અવનીમા ં`જુ �પ$ણુની જોડનથી અવનીમા ં`જુ �પ$ણુની જોડ:::: 

ભાલભાલભાલભાલ �ંુ�ુમ�ંુ�ુમ�ંુ�ુમ�ંુ�ુમ, કર કર કર કર કંકણકંકણકંકણકંકણ સારસારસારસાર, 

કંથના ંસRયા ંતેજશણગારકંથના ંસRયા ંતેજશણગારકંથના ંસRયા ંતેજશણગારકંથના ંસRયા ંતેજશણગાર………………………..ધCયધCયધCયધCય.... 

ખેતરોખેતરોખેતરોખેતરો નાનાંનાનાંનાનાંનાના,ં નાનીનાનીનાનીનાની શી પોળશી પોળશી પોળશી પોળ, 

નાત(તેનાત(તેનાત(તેનાત(તે નાનBડયાંનાનBડયાંનાનBડયાંનાનBડયા ંઘોળઘોળઘોળઘોળ; 

h{ી(યાનાંh{ી(યાનાંh{ી(યાનાંh{ી(યાના ંનાનલનાનલનાનલનાનલ રાRયરાRયરાRયરાRય, 

ધમ7નાધમ7નાધમ7નાધમ7ના નાનકડાનાનકડાનાનકડાનાનકડા જજજજ સમાજસમાજસમાજસમાજ; 

H�ૃ ચાણ�ેH�ૃ ચાણ�ેH�ૃ ચાણ�ેH�ૃ ચાણ�,ે વyયાqવyયાqવyયાqવyયાq QવૂrQવૂrQવૂrQવૂr નાના ંP(ના ંત{ંનાના ંP(ના ંત{ંનાના ંP(ના ંત{ંનાના ંP(ના ંત{ં, 

એહ Qરુાતનના પડછાયા આ આમ mવનજ{ંએહ Qરુાતનના પડછાયા આ આમ mવનજ{ંએહ Qરુાતનના પડછાયા આ આમ mવનજ{ંએહ Qરુાતનના પડછાયા આ આમ mવનજ{ં:::: 

એકએકએકએક dલવેલેdલવેલેdલવેલેdલવેલ ેdલતાંdલતાંdલતાંdલતા ંdલdલdલdલ, 

અમાર8 એક LગુCધઅમાર8 એક LગુCધઅમાર8 એક LગુCધઅમાર8 એક LગુCધ, અeલૂઅeલૂઅeલૂઅeલૂ………………………ધCયધCયધCયધCય.... 

દ0શદ0શદ0શદ0શ િનજિનજિનજિનજ તmતmતmતm ધમ7ને કાજધમ7ને કાજધમ7ને કાજધમ7ને કાજ 

સાગર0 કા56ુંસાગર0 કા56ુંસાગર0 કા56ુંસાગર0 કા56ુ ંસફર8સફર8સફર8સફર8 જહાજજહાજજહાજજહાજ; 

ધમ7વીરધમ7વીરધમ7વીરધમ7વીર પારસીનોપારસીનોપારસીનોપારસીનો સIકારસIકારસIકારસIકાર 

જગતઇિતહાસેજગતઇિતહાસેજગતઇિતહાસેજગતઇિતહાસે અXપુઅXપુઅXપુઅXપુ ઉદારઉદારઉદારઉદાર; 

ઈ�લામીઈ�લામીઈ�લામીઈ�લામી ({ા«Xું({ા«Xું({ા«Xું({ા«Xુ ંઆઆઆઆ મ®ાXુંમ®ાXુંમ®ાXુંમ®ાXુ ંeખુબારeખુબારeખુબારeખુબાર; 

BહCDુ eસુલિમન પારસીઓને અહbયા ંતીરથWારBહCDુ eસુલિમન પારસીઓને અહbયા ંતીરથWારBહCDુ eસુલિમન પારસીઓને અહbયા ંતીરથWારBહCDુ eસુલિમન પારસીઓને અહbયા ંતીરથWાર; 

P^ુP^ુP^ુP^ ુછેછેછેછે એકએકએકએક, ^િૂમ છે એક^િૂમ છે એક^િૂમ છે એક^િૂમ છે એક, 
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િપતાિપતાિપતાિપતા છેછેછેછે એકએકએકએક, માત માત માત માત છે એકછે એકછે એકછે એક, 

આપણે એકની P( અનેકઆપણે એકની P( અનેકઆપણે એકની P( અનેકઆપણે એકની P( અનેક……………………….ધCયધCયધCયધCય.... 

નથીનથીનથીનથી રમીરમીરમીરમી શમશેરોનાશમશેરોનાશમશેરોનાશમશેરોના દાવદાવદાવદાવ, 

નથી Iયમ ઘણા ઝી[યાયે ઘાવનથી Iયમ ઘણા ઝી[યાયે ઘાવનથી Iયમ ઘણા ઝી[યાયે ઘાવનથી Iયમ ઘણા ઝી[યાયે ઘાવ; 

�ી�ૃ1ણે�ી�ૃ1ણે�ી�ૃ1ણે�ી�ૃ1ણ ે�ુ4ુh{ેની�ુ4ુh{ેની�ુ4ુh{ેની�ુ4ુh{ેની મા¤ંમા¤ંમા¤ંમા¤ં 

લીધા ં¯ત (ણે હmયલીધા ં¯ત (ણે હmયલીધા ં¯ત (ણે હmયલીધા ં¯ત (ણે હmય પળાયપળાયપળાયપળાય; 

એક ઈડરના વનક0સર8એએક ઈડરના વનક0સર8એએક ઈડરના વનક0સર8એએક ઈડરના વનક0સર8એ, ભડવીર બાAપારાવભડવીર બાAપારાવભડવીર બાAપારાવભડવીર બાAપારાવ, 

િવKવ�ં Lરૂજ�ુળ �થાપી �ચતોડ ક8ધ યશછાવંિવKવ�ં Lરૂજ�ુળ �થાપી �ચતોડ ક8ધ યશછાવંિવKવ�ં Lરૂજ�ુળ �થાપી �ચતોડ ક8ધ યશછાવંિવKવ�ં Lરૂજ�ુળ �થાપી �ચતોડ ક8ધ યશછાવં:::: 

જCમ^િૂમજCમ^િૂમજCમ^િૂમજCમ^િૂમ દયાનદંનાંદયાનદંનાંદયાનદંનાંદયાનદંના ંધામધામધામધામ, 

ગાધંીના ંગીતાmવન િન1કામગાધંીના ંગીતાmવન િન1કામગાધંીના ંગીતાmવન િન1કામગાધંીના ંગીતાmવન િન1કામ…………………….ધCયધCયધCયધCય.... 

LરુતનાLરુતનાLરુતનાLરુતના રિસકરિસકરિસકરિસક રંગીલારંગીલારંગીલારંગીલા રાજરાજરાજરાજ, 

°±ુ�ધન°±ુ�ધન°±ુ�ધન°±ુ�ધન ભયVભયVભયVભયV �ીનગરસમાજ�ીનગરસમાજ�ીનગરસમાજ�ીનગરસમાજ; 

]રૂવીર]રૂવીર]રૂવીર]રૂવીર સૌરા128સૌરા128સૌરા128સૌરા128 યશવાનયશવાનયશવાનયશવાન, 

ક>છનાંક>છનાંક>છનાંક>છના ંસાહિસકસાહિસકસાહિસકસાહિસક સતંાનસતંાનસતંાનસતંાન; 

ખડંખડં િવ�તરતો BહCદ8 મહાસાગર મહાર0લખડંખડં િવ�તરતો BહCદ8 મહાસાગર મહાર0લખડંખડં િવ�તરતો BહCદ8 મહાસાગર મહાર0લખડંખડં િવ�તરતો BહCદ8 મહાસાગર મહાર0લ, 

તીરતીર જઈ �થાપી $Zુર8 સ�ંથાનોની વેલતીરતીર જઈ �થાપી $Zુર8 સ�ંથાનોની વેલતીરતીર જઈ �થાપી $Zુર8 સ�ંથાનોની વેલતીરતીર જઈ �થાપી $Zુર8 સ�ંથાનોની વેલ; 

મહાસાગરનાંમહાસાગરનાંમહાસાગરનાંમહાસાગરના ંQ²ૃવીQ²ૃવીQ²ૃવીQ²ૃવી----િવશાળિવશાળિવશાળિવશાળ 

સરોવર ક8ધા ં$ુસરોવર ક8ધા ં$ુસરોવર ક8ધા ં$ુસરોવર ક8ધા ં$Zુર8Zર8Zર8Zર8----બાળબાળબાળબાળ…………………………ધCયધCયધCયધCય.... 

વનેવનવનેવનવનેવનવનેવન લીલોલીલોલીલોલીલો ઘટાસોહાગઘટાસોહાગઘટાસોહાગઘટાસોહાગ, 

જગતનો દ8પે ]ુ ંઅeલૂખ બાગ જગતનો દ8પે ]ુ ંઅeલૂખ બાગ જગતનો દ8પે ]ુ ંઅeલૂખ બાગ જગતનો દ8પે ]ુ ંઅeલૂખ બાગ !!!! 

સ(5યાસ(5યાસ(5યાસ(5યા જઈનેજઈનેજઈનેજઈને રસશણગારરસશણગારરસશણગારરસશણગાર, 

લતામડંપલતામડંપલતામડંપલતામડંપ સમસમસમસમ ધમા7ગારધમા7ગારધમા7ગારધમા7ગાર:::: 

ભારતીએભારતીએભારતીએભારતીએ કંઈકંઈકંઈકંઈ dલdલdલdલ----³વારો³વારો³વારો³વારો Sજ�લમાંSજ�લમાંSજ�લમાંSજ�લમા ં]ુ ંલીધ ]ુ ંલીધ ]ુ ંલીધ ]ુ ંલીધ !!!! 

BદશBદશમા ંdલધાર ઉડાવી Bદલના ંપBરમલ દ8ધ BદશBદશમા ંdલધાર ઉડાવી Bદલના ંપBરમલ દ8ધ BદશBદશમા ંdલધાર ઉડાવી Bદલના ંપBરમલ દ8ધ BદશBદશમા ંdલધાર ઉડાવી Bદલના ંપBરમલ દ8ધ !!!! 

BહCદમાતનીBહCદમાતનીBહCદમાતનીBહCદમાતની લાડ8લીલાડ8લીલાડ8લીલાડ8લી બાળ બાળ બાળ બાળ !!!! 

$Zુર8$Zુર8$Zુર8$Zુર8! ! ! ! જયજયજયજય! ! ! ! જયજયજયજય! ! ! ! તવ �ચરકાળતવ �ચરકાળતવ �ચરકાળતવ �ચરકાળ.... 

ધCયધCયધCયધCય    હો હો હો હો ! ! ! ! ધCય જ QyુયPદ0શ ધCય જ QyુયPદ0શ ધCય જ QyુયPદ0શ ધCય જ QyુયPદ0શ !!!! 

- Cહાનાલાલ કિવCહાનાલાલ કિવCહાનાલાલ કિવCહાનાલાલ કિવ 
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નHુ ંનHુ ં$જુરાત નHુ ંનHુ ં$જુરાત નHુ ંનHુ ં$જુરાત નHુ ંનHુ ં$જુરાત – �ૃ1ણ દવે�ૃ1ણ દવે�ૃ1ણ દવે�ૃ1ણ દવે 

નવી સવાર0 નHુ ંBકરણ લઇ આ56 ુનવલી વાતનવી સવાર0 નHુ ંBકરણ લઇ આ56 ુનવલી વાતનવી સવાર0 નHુ ંBકરણ લઇ આ56 ુનવલી વાતનવી સવાર0 નHુ ંBકરણ લઇ આ56 ુનવલી વાત 

અમા� નHુ ંનHુ ં$જુરાતઅમા� નHુ ંનHુ ં$જુરાતઅમા� નHુ ંનHુ ં$જુરાતઅમા� નHુ ંનHુ ં$જુરાત, અમા� નHુ ંનHુ ં$જુરાતઅમા� નHુ ંનHુ ં$જુરાતઅમા� નHુ ંનHુ ં$જુરાતઅમા� નHુ ંનHુ ં$જુરાત 

નવા જ સકં[પોને લઇને Pગટ�ુ ંનHુ ંPભાતનવા જ સકં[પોને લઇને Pગટ�ુ ંનHુ ંPભાતનવા જ સકં[પોને લઇને Pગટ�ુ ંનHુ ંPભાતનવા જ સકં[પોને લઇને Pગટ�ુ ંનHુ ંPભાત 

અમા� નHુ ંનHુ ં$જુરાતઅમા� નHુ ંનHુ ં$જુરાતઅમા� નHુ ંનHુ ં$જુરાતઅમા� નHુ ંનHુ ં$જુરાત, અમા� નHુ ંનHુ ં$જુરાતઅમા� નHુ ંનHુ ં$જુરાતઅમા� નHુ ંનHુ ં$જુરાતઅમા� નHુ ંનHુ ં$જુરાત.... 

નવી જ નવી જ નવી જ નવી જ માટ8માટ8માટ8માટ8, eળૂ નવા ને Oહ0ક નવી પણ માગંેeળૂ નવા ને Oહ0ક નવી પણ માગંેeળૂ નવા ને Oહ0ક નવી પણ માગંેeળૂ નવા ને Oહ0ક નવી પણ માગં ે

Sદર લી[Yછુમ LતેૂY ુહોય બ} ુએ (ગેSદર લી[Yછુમ LતેૂY ુહોય બ} ુએ (ગેSદર લી[Yછુમ LતેૂY ુહોય બ} ુએ (ગેSદર લી[Yછુમ LતેૂY ુહોય બ} ુએ (ગ ે

Gમ સમયને આદર દઇને Hhૃ પણ7ને Iયાર0Gમ સમયને આદર દઇને Hhૃ પણ7ને Iયાર0Gમ સમયને આદર દઇને Hhૃ પણ7ને Iયાર0Gમ સમયને આદર દઇને Hhૃ પણ7ને Iયાર0 

એમ �ુના G હોય વીચારો પોતે ખરવા લાગેએમ �ુના G હોય વીચારો પોતે ખરવા લાગેએમ �ુના G હોય વીચારો પોતે ખરવા લાગેએમ �ુના G હોય વીચારો પોતે ખરવા લાગ ે

હર8યાળ8 પાથરતા ફરતા વહ0 નમ7દા માતહર8યાળ8 પાથરતા ફરતા વહ0 નમ7દા માતહર8યાળ8 પાથરતા ફરતા વહ0 નમ7દા માતહર8યાળ8 પાથરતા ફરતા વહ0 નમ7દા માત 

અમા� નHુ ંનHુ ં$જુરાતઅમા� નHુ ંનHુ ં$જુરાતઅમા� નHુ ંનHુ ં$જુરાતઅમા� નHુ ંનHુ ં$જુરાત, અમા� નHુ ંનHુ ં$જુરાતઅમા� નHુ ંનHુ ં$જુરાતઅમા� નHુ ંનHુ ં$જુરાતઅમા� નHુ ંનHુ ં$જુરાત.... 

નવી પાખં છેનવી પાખં છેનવી પાખં છેનવી પાખં છે, નવા ઉમગંોનવા ઉમગંોનવા ઉમગંોનવા ઉમગંો, નનનનHુ ંનHુ ંમલકાતાHુ ંનHુ ંમલકાતાHુ ંનHુ ંમલકાતાHુ ંનHુ ંમલકાતા 

નવા Bદવસ છે ભલ ેહવે એ નવી ર8તે ઉજવાતાનવા Bદવસ છે ભલ ેહવે એ નવી ર8તે ઉજવાતાનવા Bદવસ છે ભલ ેહવે એ નવી ર8તે ઉજવાતાનવા Bદવસ છે ભલ ેહવે એ નવી ર8તે ઉજવાતા 

G મારગ પર ડર લાગે છે સૌ ને (તા (તાG મારગ પર ડર લાગે છે સૌ ને (તા (તાG મારગ પર ડર લાગે છે સૌ ને (તા (તાG મારગ પર ડર લાગે છે સૌ ને (તા (તા 

એ મારગ નીકળ8 પડવાX ુગીતો ગાતા ગાતાએ મારગ નીકળ8 પડવાX ુગીતો ગાતા ગાતાએ મારગ નીકળ8 પડવાX ુગીતો ગાતા ગાતાએ મારગ નીકળ8 પડવાX ુગીતો ગાતા ગાતા 

નવી Bદશામા ંનવા જ સાહસ માટ0 જગિવ�યાતનવી Bદશામા ંનવા જ સાહસ માટ0 જગિવ�યાતનવી Bદશામા ંનવા જ સાહસ માટ0 જગિવ�યાતનવી Bદશામા ંનવા જ સાહસ માટ0 જગિવ�યાત 

અમા� નHુ ંનHુ ં$જુરાતઅમા� નHુ ંનHુ ં$જુરાતઅમા� નHુ ંનHુ ં$જુરાતઅમા� નHુ ંનHુ ં$જુરાત, અમા� નHુ ંનHુ ં$જુરાતઅમા� નHુ ંનHુ ં$જુરાતઅમા� નHુ ંનHુ ં$જુરાતઅમા� નHુ ંનHુ ં$જુરાત.... 

નવો સમય છે નHુ ંજોશ લઇ મળવા સૌને આવેનવો સમય છે નHુ ંજોશ લઇ મળવા સૌને આવેનવો સમય છે નHુ ંજોશ લઇ મળવા સૌને આવેનવો સમય છે નHુ ંજોશ લઇ મળવા સૌને આવે 

Sધારાના ઘરઘરમા ંજઇને દ8પક PગટાવેSધારાના ઘરઘરમા ંજઇને દ8પક PગટાવેSધારાના ઘરઘરમા ંજઇને દ8પક PગટાવેSધારાના ઘરઘરમા ંજઇને દ8પક Pગટાવે 

નવા નવા સપનાઓ શોધી નવા જ �ાર0 વાવેનવા નવા સપનાઓ શોધી નવા જ �ાર0 વાવેનવા નવા સપનાઓ શોધી નવા જ �ાર0 વાવેનવા નવા સપનાઓ શોધી નવા જ �ાર0 વાવે 

તેજ તરસતી એ �ખોમા ંLરૂજ �m લાવેતેજ તરસતી એ �ખોમા ંLરૂજ �m લાવેતેજ તરસતી એ �ખોમા ંLરૂજ �m લાવેતેજ તરસતી એ �ખોમા ંLરૂજ �m લાવે 

નવ આકાશે નHુ ંજ ચમક8 નવી જ પાડ0 ભાતનવ આકાશે નHુ ંજ ચમક8 નવી જ પાડ0 ભાતનવ આકાશે નHુ ંજ ચમક8 નવી જ પાડ0 ભાતનવ આકાશે નHુ ંજ ચમક8 નવી જ પાડ0 ભાત 

અમા� નHુ ંનHુ ં$જુરાતઅમા� નHુ ંનHુ ં$જુરાતઅમા� નHુ ંનHુ ં$જુરાતઅમા� નHુ ંનHુ ં$જુરાત, અમા� નHુ ંનHુ ં$જુરાતઅમા� નHુ ંનHુ ં$જુરાતઅમા� નHુ ંનHુ ં$જુરાતઅમા� નHુ ંનHુ ં$જુરાત.... 

અમા� મનગમ` ુ$જુરાતઅમા� મનગમ` ુ$જુરાતઅમા� મનગમ` ુ$જુરાતઅમા� મનગમ` ુ$જુરાત, અમા� થનગન`ુ ં$જુરાતઅમા� થનગન`ુ ં$જુરાતઅમા� થનગન`ુ ં$જુરાતઅમા� થનગન`ુ ં$જુરાત.... 

અમા� ઝળહળ` ુ$જુરાતઅમા� ઝળહળ` ુ$જુરાતઅમા� ઝળહળ` ુ$જુરાતઅમા� ઝળહળ` ુ$જુરાત, અમા� નHુ ંનHુ ં$જુરાતઅમા� નHુ ંનHુ ં$જુરાતઅમા� નHુ ંનHુ ં$જુરાતઅમા� નHુ ંનHુ ં$જુરાત....                                                                - �ૃ1ણ દવે�ૃ1ણ દવે�ૃ1ણ દવે�ૃ1ણ દવે 
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$ુ$ુ$ુ$જુરાત મોર8 મોર8 ર0 જરાત મોર8 મોર8 ર0 જરાત મોર8 મોર8 ર0 જરાત મોર8 મોર8 ર0 – ઉમાશકંર જોશીઉમાશકંર જોશીઉમાશકંર જોશીઉમાશકંર જોશી 

મળતા ંમળ8 ગઈ મ�ઘેર8 $જુરાતમળતા ંમળ8 ગઈ મ�ઘેર8 $જુરાતમળતા ંમળ8 ગઈ મ�ઘેર8 $જુરાતમળતા ંમળ8 ગઈ મ�ઘેર8 $જુરાત 

$જુરાત મોર8 મોર8 ર0$જુરાત મોર8 મોર8 ર0$જુરાત મોર8 મોર8 ર0$જુરાત મોર8 મોર8 ર0.... 

ભારતની ભોમમા ંઝાઝેર8 $જુરાતભારતની ભોમમા ંઝાઝેર8 $જુરાતભારતની ભોમમા ંઝાઝેર8 $જુરાતભારતની ભોમમા ંઝાઝેર8 $જુરાત 

$જુરાત મોર8 મોર8 ર0$જુરાત મોર8 મોર8 ર0$જુરાત મોર8 મોર8 ર0$જુરાત મોર8 મોર8 ર0.... 

સાબરના ંમદા7ની સોણલા ંLણુાવતીસાબરના ંમદા7ની સોણલા ંLણુાવતીસાબરના ંમદા7ની સોણલા ંLણુાવતીસાબરના ંમદા7ની સોણલા ંLણુાવતી, 

ર0વાના ંઅeતૃની મમ7ર ધવરાવતીર0વાના ંઅeતૃની મમ7ર ધવરાવતીર0વાના ંઅeતૃની મમ7ર ધવરાવતીર0વાના ંઅeતૃની મમ7ર ધવરાવતી, 

સમદરના ંસમદરના ંસમદરના ંસમદરના ંમોતીની છોળે નવરાવતીમોતીની છોળે નવરાવતીમોતીની છોળે નવરાવતીમોતીની છોળે નવરાવતી, 

$જુરાત મોર8 મોર8 ર0$જુરાત મોર8 મોર8 ર0$જુરાત મોર8 મોર8 ર0$જુરાત મોર8 મોર8 ર0.... 

�ગરનાર8 Nકૂો ને ગઢ ર0 ઈડBરયા�ગરનાર8 Nકૂો ને ગઢ ર0 ઈડBરયા�ગરનાર8 Nકૂો ને ગઢ ર0 ઈડBરયા�ગરનાર8 Nકૂો ને ગઢ ર0 ઈડBરયા, 

પાવાને ટોડલે માપાવાને ટોડલે માપાવાને ટોડલે માપાવાને ટોડલે મા’કાળ8 મૈયાકાળ8 મૈયાકાળ8 મૈયાકાળ8 મૈયા, 

ડગલે ને lુગંર0 ભર દ0તી હ3યાંડગલે ને lુગંર0 ભર દ0તી હ3યાંડગલે ને lુગંર0 ભર દ0તી હ3યાંડગલે ને lુગંર0 ભર દ0તી હ3યા,ં 

$જુરાત મોર8 મોર8 ર0$જુરાત મોર8 મોર8 ર0$જુરાત મોર8 મોર8 ર0$જુરાત મોર8 મોર8 ર0.... 

�ખની અમીમીટ ઊમટ0 ચરોતર0�ખની અમીમીટ ઊમટ0 ચરોતર0�ખની અમીમીટ ઊમટ0 ચરોતર0�ખની અમીમીટ ઊમટ0 ચરોતર0, 

ચોરવાડ વાડ8એ છાતી શી ઊભર0 ચોરવાડ વાડ8એ છાતી શી ઊભર0 ચોરવાડ વાડ8એ છાતી શી ઊભર0 ચોરવાડ વાડ8એ છાતી શી ઊભર0 !!!! 

હ3યાના ંહ8ર પાઈ હ0તભર8 નીતર0હ3યાના ંહ8ર પાઈ હ0તભર8 નીતર0હ3યાના ંહ8ર પાઈ હ0તભર8 નીતર0હ3યાના ંહ8ર પાઈ હ0તભર8 નીતર0, 

$જુરાત મોર8 મોર8 ર0$જુરાત મોર8 મોર8 ર0$જુરાત મોર8 મોર8 ર0$જુરાત મોર8 મોર8 ર0.... 

કોકોકોકોયલ ને મોરને મેઘમીઠ0 બોલડ0યલ ને મોરને મેઘમીઠ0 બોલડ0યલ ને મોરને મેઘમીઠ0 બોલડ0યલ ને મોરને મેઘમીઠ0 બોલડ0, 

નમણી પિનહાર8ને ભીને Sબોડલેનમણી પિનહાર8ને ભીને Sબોડલેનમણી પિનહાર8ને ભીને Sબોડલેનમણી પિનહાર8ને ભીને Sબોડલ,ે 

નીરતીર સારસ શા ંLખુl�ૂયા ંજોડલેનીરતીર સારસ શા ંLખુl�ૂયા ંજોડલેનીરતીર સારસ શા ંLખુl�ૂયા ંજોડલેનીરતીર સારસ શા ંLખુl�ૂયા ંજોડલ,ે 

$જુરાત મોર8 મોર8 ર0$જુરાત મોર8 મોર8 ર0$જુરાત મોર8 મોર8 ર0$જુરાત મોર8 મોર8 ર0.... 

નમ7દની $જુરાત દો¤લી ર0 mવવીનમ7દની $જુરાત દો¤લી ર0 mવવીનમ7દની $જુરાત દો¤લી ર0 mવવીનમ7દની $જુરાત દો¤લી ર0 mવવી, 

ગાધંીની $જુરાત કપર8 mરવવીગાધંીની $જુરાત કપર8 mરવવીગાધંીની $જુરાત કપર8 mરવવીગાધંીની $જુરાત કપર8 mરવવી, 

એક વાર ગાઈ ક0 ક0મ કર8 ^લૂવી એક વાર ગાઈ ક0 ક0મ કર8 ^લૂવી એક વાર ગાઈ ક0 ક0મ કર8 ^લૂવી એક વાર ગાઈ ક0 ક0મ કર8 ^લૂવી ? 

$જુરાત મોર8 મોર8 ર0$જુરાત મોર8 મોર8 ર0$જુરાત મોર8 મોર8 ર0$જુરાત મોર8 મોર8 ર0.... 

ભારતની ભોમમા ંઝાઝેર8 $જુરાતભારતની ભોમમા ંઝાઝેર8 $જુરાતભારતની ભોમમા ંઝાઝેર8 $જુરાતભારતની ભોમમા ંઝાઝેર8 $જુરાત 

$જુરા$જુરા$જુરા$જુરાત મોર8 મોર8 ર0ત મોર8 મોર8 ર0ત મોર8 મોર8 ર0ત મોર8 મોર8 ર0.... 

મળતા ંમળ8 ગઈ મ�ઘેર8 $જુરાતમળતા ંમળ8 ગઈ મ�ઘેર8 $જુરાતમળતા ંમળ8 ગઈ મ�ઘેર8 $જુરાતમળતા ંમળ8 ગઈ મ�ઘેર8 $જુરાત 

$જુરાત મોર8 મોર8 ર0$જુરાત મોર8 મોર8 ર0$જુરાત મોર8 મોર8 ર0$જુરાત મોર8 મોર8 ર0....                                                                                                    – ઉમાશકંર જોશીઉમાશકંર જોશીઉમાશકંર જોશીઉમાશકંર જોશી 
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$ણુવતંી $જુરાત $ણુવતંી $જુરાત $ણુવતંી $જુરાત $ણુવતંી $જુરાત …. – અરદ0શર ખબરદાર અરદ0શર ખબરદાર અરદ0શર ખબરદાર અરદ0શર ખબરદાર ‘અદલઅદલઅદલઅદલ’ 

$ણુવતંી $જુરાત $ણુવતંી $જુરાત $ણુવતંી $જુરાત $ણુવતંી $જુરાત ! ! ! ! અમાર8 $ણુવતંી $જુરાત અમાર8 $ણુવતંી $જુરાત અમાર8 $ણુવતંી $જુરાત અમાર8 $ણુવતંી $જુરાત !!!! 

નિમયે નિમયે માત નિમયે નિમયે માત નિમયે નિમયે માત નિમયે નિમયે માત ! ! ! ! અમાર8 $ણુવતંી $જુરાત અમાર8 $ણુવતંી $જુરાત અમાર8 $ણુવતંી $જુરાત અમાર8 $ણુવતંી $જુરાત !!!! 

મ�ઘેરા `જુ મ�ણમડંપમાંમ�ઘેરા `જુ મ�ણમડંપમાંમ�ઘેરા `જુ મ�ણમડંપમાંમ�ઘેરા `જુ મ�ણમડંપમા,ં aક8 aક8 aક8 aક8 ર¤ા ંઅમ શીશ ર¤ા ંઅમ શીશ ર¤ા ંઅમ શીશ ર¤ા ંઅમ શીશ !!!! 

માત મીઠ8 માત મીઠ8 માત મીઠ8 માત મીઠ8 ! ! ! ! `જુ ચરણ ેપડ8ને મા�ગયે ]ભુ આિશષ `જુ ચરણ ેપડ8ને મા�ગયે ]ભુ આિશષ `જુ ચરણ ેપડ8ને મા�ગયે ]ભુ આિશષ `જુ ચરણ ેપડ8ને મા�ગયે ]ભુ આિશષ !!!! 

અમાર8 $ણુવતંી $જુરાત અમાર8 $ણુવતંી $જુરાત અમાર8 $ણુવતંી $જુરાત અમાર8 $ણુવતંી $જુરાત !!!! 

મીઠ8 મનોહર વાડ8 આ તાર8 નદંનવન શી અમોલ મીઠ8 મનોહર વાડ8 આ તાર8 નદંનવન શી અમોલ મીઠ8 મનોહર વાડ8 આ તાર8 નદંનવન શી અમોલ મીઠ8 મનોહર વાડ8 આ તાર8 નદંનવન શી અમોલ !!!! 

રસdલડા ંવીણતા ંવીણતા ંIયા ંકBરયે િનIય ક[લોલ રસdલડા ંવીણતા ંવીણતા ંIયા ંકBરયે િનIય ક[લોલ રસdલડા ંવીણતા ંવીણતા ંIયા ંકBરયે િનIય ક[લોલ રસdલડા ંવીણતા ંવીણતા ંIયા ંકBરયે િનIય ક[લોલ !!!! 

અમાર8 $ણુવતંી $જુરાત અમાર8 $ણુવતંી $જુરાત અમાર8 $ણુવતંી $જુરાત અમાર8 $ણુવતંી $જુરાત !!!! 

સતં મહતં અનતં વીરોનીસતં મહતં અનતં વીરોનીસતં મહતં અનતં વીરોનીસતં મહતં અનતં વીરોની, વહાલી અમાર8 માત વહાલી અમાર8 માત વહાલી અમાર8 માત વહાલી અમાર8 માત !!!! 

જય જય કરવા તાર8 જગતમાંજય જય કરવા તાર8 જગતમાંજય જય કરવા તાર8 જગતમાંજય જય કરવા તાર8 જગતમા ં   અપ7ણ કBરયે (ત અપ7ણ કBરયે (ત અપ7ણ કBરયે (ત અપ7ણ કBરયે (ત !!!! 

અમાર8 $ણુવતંી $જુરાત અમાર8 $ણુવતંી $જુરાત અમાર8 $ણુવતંી $જુરાત અમાર8 $ણુવતંી $જુરાત !!!! 

�ડા ઘોર અરyય િવષે ક0 L ુદંર ઉપવનમાયં �ડા ઘોર અરyય િવષે ક0 L ુદંર ઉપવનમાયં �ડા ઘોર અરyય િવષે ક0 L ુદંર ઉપવનમાયં �ડા ઘોર અરyય િવષે ક0 L ુદંર ઉપવનમાયં :::: 

દ0શિવદ0શ અહોિનશ Sતર એક જ તાર8 છાયં દ0શિવદ0શ અહોિનશ Sતર એક જ તાર8 છાયં દ0શિવદ0શ અહોિનશ Sતર એક જ તાર8 છાયં દ0શિવદ0શ અહોિનશ Sતર એક જ તાર8 છાયં !!!! 

અમાર8 $ણુવતંી $જુરાત અમાર8 $ણુવતંી $જુરાત અમાર8 $ણુવતંી $જુરાત અમાર8 $ણુવતંી $જુરાત !!!! 

સર સBરતા રસભર અમીઝરણાંસર સBરતા રસભર અમીઝરણાંસર સBરતા રસભર અમીઝરણાંસર સBરતા રસભર અમીઝરણા,ં રIનાકર ભરQરૂરIનાકર ભરQરૂરIનાકર ભરQરૂરIનાકર ભરQરૂ:::: 

Qyુય^િૂમ ફળdલ ઝaમીQyુય^િૂમ ફળdલ ઝaમીQyુય^િૂમ ફળdલ ઝaમીQyુય^િૂમ ફળdલ ઝaમી, માત માત માત માત ! ! ! ! રમે અમ ઉર રમે અમ ઉર રમે અમ ઉર રમે અમ ઉર !!!! 

અમાર8 $ણુવતંી $જુરાત અમાર8 $ણુવતંી $જુરાત અમાર8 $ણુવતંી $જુરાત અમાર8 $ણુવતંી $જુરાત !!!! 

BહCDુ eુBહCDુ eુBહCDુ eુBહCDુ eસુલમાનસલમાનસલમાનસલમાન,પારસીપારસીપારસીપારસી, સવr માત સવr માત સવr માત સવr માત ! ! ! ! અમે `જુ બાળ અમે `જુ બાળ અમે `જુ બાળ અમે `જુ બાળ :::: 

Sગ ઉમગં ભર8 નવરંગેSગ ઉમગં ભર8 નવરંગેSગ ઉમગં ભર8 નવરંગેSગ ઉમગં ભર8 નવરંગે, કBરયે સેવા સc ુકાળ કBરયે સેવા સc ુકાળ કBરયે સેવા સc ુકાળ કBરયે સેવા સc ુકાળ !!!! 

અમાર8 $ણુવતંી $જુરાત અમાર8 $ણુવતંી $જુરાત અમાર8 $ણુવતંી $જુરાત અમાર8 $ણુવતંી $જુરાત !!!! 

ઉર Pભાત સમા ંઅજવાળ8 ટાળ8 દ0 Sધાર ઉર Pભાત સમા ંઅજવાળ8 ટાળ8 દ0 Sધાર ઉર Pભાત સમા ંઅજવાળ8 ટાળ8 દ0 Sધાર ઉર Pભાત સમા ંઅજવાળ8 ટાળ8 દ0 Sધાર !!!! 

એક �વર0 સc ુગગન ગજવતો કBરયે જયજયકારએક �વર0 સc ુગગન ગજવતો કBરયે જયજયકારએક �વર0 સc ુગગન ગજવતો કBરયે જયજયકારએક �વર0 સc ુગગન ગજવતો કBરયે જયજયકાર 

અમાર8 $ણુવતંી $જુરાત અમાર8 $ણુવતંી $જુરાત અમાર8 $ણુવતંી $જુરાત અમાર8 $ણુવતંી $જુરાત !!!! 

નિમયે નિમયે માત નિમયે નિમયે માત નિમયે નિમયે માત નિમયે નિમયે માત !!!! અમાર8 $ણુવતંી $જુરાત અમાર8 $ણુવતંી $જુરાત અમાર8 $ણુવતંી $જુરાત અમાર8 $ણુવતંી $જુરાત !!!!                                                        - અરદ0શર ખબરદારઅરદ0શર ખબરદારઅરદ0શર ખબરદારઅરદ0શર ખબરદાર 
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ગાધંીને પગલે પગલ ેગાધંીને પગલે પગલ ેગાધંીને પગલે પગલ ેગાધંીને પગલે પગલ ે– ઉમાશકંર જોશીઉમાશકંર જોશીઉમાશકંર જોશીઉમાશકંર જોશી 

ગાધંીને પગલે પગલ ે` ુ ંચાલીશ ને $જુરાત ગાધંીને પગલે પગલ ે` ુ ંચાલીશ ને $જુરાત ગાધંીને પગલે પગલ ે` ુ ંચાલીશ ને $જુરાત ગાધંીને પગલે પગલ ે` ુ ંચાલીશ ને $જુરાત ? 

�ૃ1ણચરણથી SBકત ધરતી તણી બની આ કાયા�ૃ1ણચરણથી SBકત ધરતી તણી બની આ કાયા�ૃ1ણચરણથી SBકત ધરતી તણી બની આ કાયા�ૃ1ણચરણથી SBકત ધરતી તણી બની આ કાયા; 

પિવ{ જર´1ુ28 આતશ બહ0રામ અહb લહ0રાયાપિવ{ જર´1ુ28 આતશ બહ0રામ અહb લહ0રાયાપિવ{ જર´1ુ28 આતશ બહ0રામ અહb લહ0રાયાપિવ{ જર´1ુ28 આતશ બહ0રામ અહb લહ0રાયા.... 

અશોકધમ7�લિપથી ઉર પાવનઅશોકધમ7�લિપથી ઉર પાવનઅશોકધમ7�લિપથી ઉર પાવનઅશોકધમ7�લિપથી ઉર પાવન; 

§જનવર§જનવર§જનવર§જનવર----િશ1યોની મનભાવનિશ1યોની મનભાવનિશ1યોની મનભાવનિશ1યોની મનભાવન.... 

સIયસIયસIયસIય----અBહ:સાની �ખ ે` ુ ંભાળ8શ ને $જુરાત અBહ:સાની �ખ ે` ુ ંભાળ8શ ને $જુરાત અBહ:સાની �ખ ે` ુ ંભાળ8શ ને $જુરાત અBહ:સાની �ખ ે` ુ ંભાળ8શ ને $જુરાત ? 

ગાધંીને પગલે પગલ ે` ુ ંચાલીશ ને $જુરાત ગાધંીને પગલે પગલ ે` ુ ંચાલીશ ને $જુરાત ગાધંીને પગલે પગલ ે` ુ ંચાલીશ ને $જુરાત ગાધંીને પગલે પગલ ે` ુ ંચાલીશ ને $જુરાત ? 

નરિસ:હનરિસ:હનરિસ:હનરિસ:હ----મીરાનંી ગળ´થૂીમીરાનંી ગળ´થૂીમીરાનંી ગળ´થૂીમીરાનંી ગળ´થૂી, ઘડ8 ]રૂ સરદાર0ઘડ8 ]રૂ સરદાર0ઘડ8 ]રૂ સરદાર0ઘડ8 ]રૂ સરદાર0, 

eDુૃલ µદય `ુંeDુૃલ µદય `ુંeDુૃલ µદય `ુંeDુૃલ µદય `ુ,ં તોયે િનભ7ય િસ:હડણક ઉદગાર0તોયે િનભ7ય િસ:હડણક ઉદગાર0તોયે િનભ7ય િસ:હડણક ઉદગાર0તોયે િનભ7ય િસ:હડણક ઉદગાર0 .... 

મx�જદ મBંદર વાવ તોરણેમx�જદ મBંદર વાવ તોરણેમx�જદ મBંદર વાવ તોરણેમx�જદ મBંદર વાવ તોરણે 

લચે રOયતા તવ વનેલચે રOયતા તવ વનેલચે રOયતા તવ વનેલચે રOયતા તવ વને----રણેરણેરણેરણે.... 

�બ4ુદ �બ4ુદ �બ4ુદ �બ4ુદ ‘ િવવેક°હૃ�પિતિવવેક°હૃ�પિતિવવેક°હૃ�પિતિવવેક°હૃ�પિત’Xુ ંGXુ ંGXુ ંGXુ ંG, પાળ8શ ને $જુરાત પાળ8શ ને $જુરાત પાળ8શ ને $જુરાત પાળ8શ ને $જુરાત ? 

ગાધંીને પગલે પગલ ે` ુ ંચાલીશ ને $જુરાત ગાધંીને પગલે પગલ ે` ુ ંચાલીશ ને $જુરાત ગાધંીને પગલે પગલ ે` ુ ંચાલીશ ને $જુરાત ગાધંીને પગલે પગલ ે` ુ ંચાલીશ ને $જુરાત ? 

- ઉમાશકંર જોશીઉમાશકંર જોશીઉમાશકંર જોશીઉમાશકંર જોશી 
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અમે $જુરાતી અમે $જુરાતી અમે $જુરાતી અમે $જુરાતી – રઇશ મનીઆરરઇશ મનીઆરરઇશ મનીઆરરઇશ મનીઆર 

�વ�ણ�મ આ $જુરાત�વ�ણ�મ આ $જુરાત�વ�ણ�મ આ $જુરાત�વ�ણ�મ આ $જુરાત, િવKિવ�યાતિવKિવ�યાતિવKિવ�યાતિવKિવ�યાત, અમે $જુરાતીઅમે $જુરાતીઅમે $જુરાતીઅમે $જુરાતી 

Bદલમા ંછે BદનરાતBદલમા ંછે BદનરાતBદલમા ંછે BદનરાતBદલમા ંછે Bદનરાત, સદા $જુરાતસદા $જુરાતસદા $જુરાતસદા $જુરાત, અમે $જુરાતીઅમે $જુરાતીઅમે $જુરાતીઅમે $જુરાતી 

સરવર આ સરદારસરવર આ સરદારસરવર આ સરદારસરવર આ સરદાર, ક[પસર સાથક[પસર સાથક[પસર સાથક[પસર સાથ, લીલોછમ બાગ બC6ુ ંછેલીલોછમ બાગ બC6ુ ંછેલીલોછમ બાગ બC6ુ ંછેલીલોછમ બાગ બC6ુ ંછે.... 

વનબ}ં ુક[યાણ ને સાગરખેlુXુ ંઉIથાનવનબ}ં ુક[યાણ ને સાગરખેlુXુ ંઉIથાનવનબ}ં ુક[યાણ ને સાગરખેlુXુ ંઉIથાનવનબ}ં ુક[યાણ ને સાગરખેlુXુ ંઉIથાન    થ6ુ ંછેથ6ુ ંછેથ6ુ ંછેથ6ુ ંછે.... 

નવ6ગુનો પૈગામ લઇ હર ગામ �ુઓ ઇ Tામ બC6ુ ંછેનવ6ગુનો પૈગામ લઇ હર ગામ �ુઓ ઇ Tામ બC6ુ ંછેનવ6ગુનો પૈગામ લઇ હર ગામ �ુઓ ઇ Tામ બC6ુ ંછેનવ6ગુનો પૈગામ લઇ હર ગામ �ુઓ ઇ Tામ બC6ુ ંછે.... 

� ૂ�ંા સમદર સાત� ૂ�ંા સમદર સાત� ૂ�ંા સમદર સાત� ૂ�ંા સમદર સાત, ન કંઇ ઉIપાતન કંઇ ઉIપાતન કંઇ ઉIપાતન કંઇ ઉIપાત, અમે $જુરાતીઅમે $જુરાતીઅમે $જુરાતીઅમે $જુરાતી 

�વ�ણ�મ આ $જુરાત�વ�ણ�મ આ $જુરાત�વ�ણ�મ આ $જુરાત�વ�ણ�મ આ $જુરાત, િવKિવ�યાતિવKિવ�યાતિવKિવ�યાતિવKિવ�યાત, અમે $જુરાતીઅમે $જુરાતીઅમે $જુરાતીઅમે $જુરાતી 

Bદલમા ંછે BદનરાતBદલમા ંછે BદનરાતBદલમા ંછે BદનરાતBદલમા ંછે Bદનરાત, સદા $જુરાતસદા $જુરાતસદા $જુરાતસદા $જુરાત, અમે $જુરાતીઅમે $જુરાતીઅમે $જુરાતીઅમે $જુરાતી 

નમણા ંઆ વટHhૃXુ ંઘડતરનમણા ંઆ વટHhૃXુ ંઘડતરનમણા ંઆ વટHhૃXુ ંઘડતરનમણા ંઆ વટHhૃXુ ંઘડતર, eળૂ ¶Aયા ંછે Sદરeળૂ ¶Aયા ંછે Sદરeળૂ ¶Aયા ંછે Sદરeળૂ ¶Aયા ંછે Sદર 

સૌ સાર�વતસૌ સાર�વતસૌ સાર�વતસૌ સાર�વત, નેતાનેતાનેતાનેતા, િશhકિશhકિશhકિશhક, સાહિસકસાહિસકસાહિસકસાહિસક, ધમ7}રંુધરધમ7}રંુધરધમ7}રંુધરધમ7}રંુધર 

હર $જુરાતી સોહ0 વનXુ ંSગ બનીને Lુદંરહર $જુરાતી સોહ0 વનXુ ંSગ બનીને Lુદંરહર $જુરાતી સોહ0 વનXુ ંSગ બનીને Lુદંરહર $જુરાતી સોહ0 વનXુ ંSગ બનીને Lુદંર 

dલ કળ8 ને પાતdલ કળ8 ને પાતdલ કળ8 ને પાતdલ કળ8 ને પાત, િનરાળ8 ભાતિનરાળ8 ભાતિનરાળ8 ભાતિનરાળ8 ભાત, અમે $જુરાતીઅમે $જુરાતીઅમે $જુરાતીઅમે $જુરાતી 

�વ�ણ�મ આ $જુરાત�વ�ણ�મ આ $જુરાત�વ�ણ�મ આ $જુરાત�વ�ણ�મ આ $જુરાત, િવKિવ�યાતિવKિવ�યાતિવKિવ�યાતિવKિવ�યાત, અમે $જુરાતીઅમે $જુરાતીઅમે $જુરાતીઅમે $જુરાતી 

Bદલમા ંછે BદનરાતBદલમા ંછે BદનરાતBદલમા ંછે BદનરાતBદલમા ંછે Bદનરાત, સદા $જુરાતસદા $જુરાતસદા $જુરાતસદા $જુરાત, અમે $જુરાતીઅમે $જુરાતીઅમે $જુરાતીઅમે $જુરાતી 
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મા` ૃ̂ િૂમને વદંનમા` ૃ̂ િૂમને વદંનમા` ૃ̂ િૂમને વદંનમા` ૃ̂ િૂમને વદંન  

વદંન કર8એ મા` ૃ̂ િૂમનેવદંન કર8એ મા` ૃ̂ િૂમનેવદંન કર8એ મા` ૃ̂ િૂમનેવદંન કર8એ મા` ૃ̂ િૂમને, Pગટ0 Bદલમા ંPગટ0 Bદલમા ંPગટ0 Bદલમા ંPગટ0 Bદલમા ંAયાર ર0Aયાર ર0Aયાર ર0Aયાર ર0, 

$જુરાતી હોવાXુ ંઅમને$જુરાતી હોવાXુ ંઅમને$જુરાતી હોવાXુ ંઅમને$જુરાતી હોવાXુ ંઅમને, ગૌરવ ભારોભાર ર0ગૌરવ ભારોભાર ર0ગૌરવ ભારોભાર ર0ગૌરવ ભારોભાર ર0... ... ... ... વદંનવદંનવદંનવદંન 

આ ધરતીની ગૌરવગાથા કિવઓ ગાય ઉમગેંઆ ધરતીની ગૌરવગાથા કિવઓ ગાય ઉમગેંઆ ધરતીની ગૌરવગાથા કિવઓ ગાય ઉમગેંઆ ધરતીની ગૌરવગાથા કિવઓ ગાય ઉમગેં, 

નમ7દવાણીનમ7દવાણીનમ7દવાણીનમ7દવાણી, મેઘાણી સરવાણી નરસb સગેંમેઘાણી સરવાણી નરસb સગેંમેઘાણી સરવાણી નરસb સગેંમેઘાણી સરવાણી નરસb સગેં, 

કિવઓની વાણીમા ંધબક0 ધરતીનો ધબકાર ર0કિવઓની વાણીમા ંધબક0 ધરતીનો ધબકાર ર0કિવઓની વાણીમા ંધબક0 ધરતીનો ધબકાર ર0કિવઓની વાણીમા ંધબક0 ધરતીનો ધબકાર ર0 ... ... ... ... વદંનવદંનવદંનવદંન 

હ3યે ધબક0 WાBરકાહ3યે ધબક0 WાBરકાહ3યે ધબક0 WાBરકાહ3યે ધબક0 WાBરકા, ને સોમનાથની ગાથાને સોમનાથની ગાથાને સોમનાથની ગાથાને સોમનાથની ગાથા, 

કર0 Lરુhા પાવાગઢ ને Sબાmમા ંમાતાકર0 Lરુhા પાવાગઢ ને Sબાmમા ંમાતાકર0 Lરુhા પાવાગઢ ને Sબાmમા ંમાતાકર0 Lરુhા પાવાગઢ ને Sબાmમા ંમાતા, 

બcુચરમા ંબcુચરમા ંબcુચરમા ંબcુચરમા ંને આશાQરુા માડ8 કર0 Dુલાર ર0ને આશાQરુા માડ8 કર0 Dુલાર ર0ને આશાQરુા માડ8 કર0 Dુલાર ર0ને આશાQરુા માડ8 કર0 Dુલાર ર0 .... .... .... .... વદંનવદંનવદંનવદંન 

તોરલની સોબતમાંતોરલની સોબતમાંતોરલની સોબતમાંતોરલની સોબતમા,ં Gસલ Gવા સતંો થાતાGસલ Gવા સતંો થાતાGસલ Gવા સતંો થાતાGસલ Gવા સતંો થાતા, 

ખર8 કસોટ8 કર0 �ૃપાYુખર8 કસોટ8 કર0 �ૃપાYુખર8 કસોટ8 કર0 �ૃપાYુખર8 કસોટ8 કર0 �ૃપાY,ુ જલારામ પરખાતાજલારામ પરખાતાજલારામ પરખાતાજલારામ પરખાતા, 

સાચા સતંોની સોબતમાંસાચા સતંોની સોબતમાંસાચા સતંોની સોબતમાંસાચા સતંોની સોબતમા,ં Lધુર0 છે સ�ંકાર ર0Lધુર0 છે સ�ંકાર ર0Lધુર0 છે સ�ંકાર ર0Lધુર0 છે સ�ંકાર ર0 .... .... .... .... વદંનવદંનવદંનવદંન 

Pયોગમાથંી ગાથંી પાOયાPયોગમાથંી ગાથંી પાOયાPયોગમાથંી ગાથંી પાOયાPયોગમાથંી ગાથંી પાOયા, Pબળતા જગ (ણેPબળતા જગ (ણેPબળતા જગ (ણેPબળતા જગ (ણે, 

લોહQ4ુુષની �ુશળતાનેલોહQ4ુુષની �ુશળતાનેલોહQ4ુુષની �ુશળતાનેલોહQ4ુુષની �ુશળતાને, Dુિનયા આજ વખાણેDુિનયા આજ વખાણેDુિનયા આજ વખાણેDુિનયા આજ વખાણે, 

રિવશકંર ને િવરિવશકંર ને િવરિવશકંર ને િવરિવશકંર ને િવનોબા તો Dુ�ખયા ંના દાતાર ર0નોબા તો Dુ�ખયા ંના દાતાર ર0નોબા તો Dુ�ખયા ંના દાતાર ર0નોબા તો Dુ�ખયા ંના દાતાર ર0 .... .... .... .... વદંનવદંનવદંનવદંન 

Qyુય^િૂમમા ંપા�ા ]રૂાQyુય^િૂમમા ંપા�ા ]રૂાQyુય^િૂમમા ંપા�ા ]રૂાQyુય^િૂમમા ંપા�ા ]રૂા, સતંસતંસતંસતં----મહતો દાતામહતો દાતામહતો દાતામહતો દાતા, 

Q4ુુષાથ7 પણ `જુ �ૃપાથીQ4ુુષાથ7 પણ `જુ �ૃપાથીQ4ુુષાથ7 પણ `જુ �ૃપાથીQ4ુુષાથ7 પણ `જુ �ૃપાથી, Pગિતમા ંપલટાતાPગિતમા ંપલટાતાPગિતમા ંપલટાતાPગિતમા ંપલટાતા, 

કોBટ કંઠો કર0 Pાથ7ના ` ુ ંછો તારણહાર ર0કોBટ કંઠો કર0 Pાથ7ના ` ુ ંછો તારણહાર ર0કોBટ કંઠો કર0 Pાથ7ના ` ુ ંછો તારણહાર ર0કોBટ કંઠો કર0 Pાથ7ના ` ુ ંછો તારણહાર ર0 .... .... .... .... વદંનવદંનવદંનવદંન 
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$જુરાત ગૌરવ ગીત$જુરાત ગૌરવ ગીત$જુરાત ગૌરવ ગીત$જુરાત ગૌરવ ગીત  

(રાગ રાગ રાગ રાગ : : : : ચદંન હ3 ઇસ દ0શ ક8 િમ�ીચદંન હ3 ઇસ દ0શ ક8 િમ�ીચદંન હ3 ઇસ દ0શ ક8 િમ�ીચદંન હ3 ઇસ દ0શ ક8 િમ�ી, તપો^િૂમ હર Tામ હ3તપો^િૂમ હર Tામ હ3તપો^િૂમ હર Tામ હ3તપો^િૂમ હર Tામ હ3...)...)...)...) 

અર0 $Zુર8 માતઅર0 $Zુર8 માતઅર0 $Zુર8 માતઅર0 $Zુર8 માત, સદાયે તાર8 થઇને રહ8એ ર0સદાયે તાર8 થઇને રહ8એ ર0સદાયે તાર8 થઇને રહ8એ ર0સદાયે તાર8 થઇને રહ8એ ર0, 

ગરવી ગૌરવગાથાનાગરવી ગૌરવગાથાનાગરવી ગૌરવગાથાનાગરવી ગૌરવગાથાના, ધડનારા થઇને રહ8એ ર0ધડનારા થઇને રહ8એ ર0ધડનારા થઇને રહ8એ ર0ધડનારા થઇને રહ8એ ર0 ... ... ... ... અર0અર0અર0અર0.................... 

જયા ંPભાતમા ંનરસ�યાના Pભાિતયા સભંળતા ર0જયા ંPભાતમા ંનરસ�યાના Pભાિતયા સભંળતા ર0જયા ંPભાતમા ંનરસ�યાના Pભાિતયા સભંળતા ર0જયા ંPભાતમા ંનરસ�યાના Pભાિતયા સભંળતા ર0, 

સ;ંયાકાળે શખંનાદથીસ;ંયાકાળે શખંનાદથીસ;ંયાકાળે શખંનાદથીસ;ંયાકાળે શખંનાદથી, સIસગંી હરખાતા ર0સIસગંી હરખાતા ર0સIસગંી હરખાતા ર0સIસગંી હરખાતા ર0 ................ 

સ�ંકાર8 ધરતીના બસસ�ંકાર8 ધરતીના બસસ�ંકાર8 ધરતીના બસસ�ંકાર8 ધરતીના બસ, ધબકારા થઇને રહ8એ ર0ધબકારા થઇને રહ8એ ર0ધબકારા થઇને રહ8એ ર0ધબકારા થઇને રહ8એ ર0, 

ગરવી ગૌરવગાથાનાગરવી ગૌરવગાથાનાગરવી ગૌરવગાથાનાગરવી ગૌરવગાથાના, ધડનારા થઇને રહ8એ ર0ધડનારા થઇને રહ8એ ર0ધડનારા થઇને રહ8એ ર0ધડનારા થઇને રહ8એ ર0 ... ... ... ... અર0અર0અર0અર0.................... 

વટ વટ વટ વટ – વચનને ખાતાર વીરોવચનને ખાતાર વીરોવચનને ખાતાર વીરોવચનને ખાતાર વીરો, સામે મા´ુ ંધરતા ર0સામે મા´ુ ંધરતા ર0સામે મા´ુ ંધરતા ર0સામે મા´ુ ંધરતા ર0, 

ગો ગો ગો ગો – ·ા¤ણ Pિતપાળ·ા¤ણ Pિતપાળ·ા¤ણ Pિતપાળ·ા¤ણ Pિતપાળ, બનીને રhા સૌની કરતા ર0બનીને રhા સૌની કરતા ર0બનીને રhા સૌની કરતા ર0બનીને રhા સૌની કરતા ર0 ............ 

ખર8 �મુાર8 Pગટ0 એ પડકાર8 થઇને રહ8એ ર0ખર8 �મુાર8 Pગટ0 એ પડકાર8 થઇને રહ8એ ર0ખર8 �મુાર8 Pગટ0 એ પડકાર8 થઇને રહ8એ ર0ખર8 �મુાર8 Pગટ0 એ પડકાર8 થઇને રહ8એ ર0, 

ગરવી ગૌરવગાથાનાગરવી ગૌરવગાથાનાગરવી ગૌરવગાથાનાગરવી ગૌરવગાથાના, ધડનારા થઇને રહ8એ ર0ધડનારા થઇને રહ8એ ર0ધડનારા થઇને રહ8એ ર0ધડનારા થઇને રહ8એ ર0 ... ... ... ... અર0અર0અર0અર0.................... 

$જુરાતી િશખર0 �બરાG$જુરાતી િશખર0 �બરાG$જુરાતી િશખર0 �બરાG$જુરાતી િશખર0 �બરાG, ભલે એ Dુઃખો સહ0તા ર0ભલે એ Dુઃખો સહ0તા ર0ભલે એ Dુઃખો સહ0તા ર0ભલે એ Dુઃખો સહ0તા ર0, 

ગાધંી ને સરદાગાધંી ને સરદાગાધંી ને સરદાગાધંી ને સરદાર સર8ખાર સર8ખાર સર8ખાર સર8ખા, વીરો હ3યે વસતા ર0વીરો હ3યે વસતા ર0વીરો હ3યે વસતા ર0વીરો હ3યે વસતા ર0 ................ 

મા` ૃ̂ િૂમના ગૌરવનામા` ૃ̂ િૂમના ગૌરવનામા` ૃ̂ િૂમના ગૌરવનામા` ૃ̂ િૂમના ગૌરવના, િસતારા થઇને રહ8એ ર0િસતારા થઇને રહ8એ ર0િસતારા થઇને રહ8એ ર0િસતારા થઇને રહ8એ ર0, 

ગરવી ગૌરવગાથાનાગરવી ગૌરવગાથાનાગરવી ગૌરવગાથાનાગરવી ગૌરવગાથાના, ધડનારા થઇને રહ8એ ર0ધડનારા થઇને રહ8એ ર0ધડનારા થઇને રહ8એ ર0ધડનારા થઇને રહ8એ ર0 ... ... ... ... અર0અર0અર0અર0.................... 

RયાિતTામની Rયોિત (ણેRયાિતTામની Rયોિત (ણેRયાિતTામની Rયોિત (ણેRયાિતTામની Rયોિત (ણે, ઘર ઘર જઇ અજવાળે ર0ઘર ઘર જઇ અજવાળે ર0ઘર ઘર જઇ અજવાળે ર0ઘર ઘર જઇ અજવાળે ર0, 

હBરયાળા ંખેતરમા ંખેlૂહBરયાળા ંખેતરમા ંખેlૂહBરયાળા ંખેતરમા ંખેlૂહBરયાળા ંખેતરમા ંખેlૂ, હ3યે ટાઢક વાળે ર0હ3યે ટાઢક વાળે ર0હ3યે ટાઢક વાળે ર0હ3યે ટાઢક વાળે ર0 .................... 

િવકાસની વણથભંીિવકાસની વણથભંીિવકાસની વણથભંીિવકાસની વણથભંી, િનમ7ળ ધારા થઇને રહ8એ ર0િનમ7ળ ધારા થઇને રહ8એ ર0િનમ7ળ ધારા થઇને રહ8એ ર0િનમ7ળ ધારા થઇને રહ8એ ર0, 

ગરવી ગૌરવગાથાનાગરવી ગૌરવગાથાનાગરવી ગૌરવગાથાનાગરવી ગૌરવગાથાના, ધડનારા થઇને રહ8એ ર0ધડનારા થઇને રહ8એ ર0ધડનારા થઇને રહ8એ ર0ધડનારા થઇને રહ8એ ર0 ... ... ... ... અર0અર0અર0અર0.................... 
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$જુરાત ગૌરવ ગાન$જુરાત ગૌરવ ગાન$જુરાત ગૌરવ ગાન$જુરાત ગૌરવ ગાન  

એવી ગરવી ગાથી છેએવી ગરવી ગાથી છેએવી ગરવી ગાથી છેએવી ગરવી ગાથી છે, $જુરાતની ર0$જુરાતની ર0$જુરાતની ર0$જુરાતની ર0,  

નોખી િનરાળ8 ભાતનોખી િનરાળ8 ભાતનોખી િનરાળ8 ભાતનોખી િનરાળ8 ભાત, ભાતભાતની ર0ભાતભાતની ર0ભાતભાતની ર0ભાતભાતની ર0 .... .... .... .... એવીએવીએવીએવી............  

                       એના ચરણો તો સમદર પખાળતાર0એના ચરણો તો સમદર પખાળતાર0એના ચરણો તો સમદર પખાળતાર0એના ચરણો તો સમદર પખાળતાર0,  

                       (ણે અeતૃ છે નીર નદ8 માતાના ર0(ણે અeતૃ છે નીર નદ8 માતાના ર0(ણે અeતૃ છે નીર નદ8 માતાના ર0(ણે અeતૃ છે નીર નદ8 માતાના ર0,  

                       અhયપા{ સમાણી ધરા પોષતી ર0અhયપા{ સમાણી ધરા પોષતી ર0અhયપા{ સમાણી ધરા પોષતી ર0અhયપા{ સમાણી ધરા પોષતી ર0 ....................એવીએવીએવીએવી................  

માથે શxuતદાિયની દ0વી S�બકા ર0માથે શxuતદાિયની દ0વી S�બકા ર0માથે શxuતદાિયની દ0વી S�બકા ર0માથે શxuતદાિયની દ0વી S�બકા ર0,  

એની ^(ુપર પાવાગઢ WાBરકા ર0એની ^(ુપર પાવાગઢ WાBરકા ર0એની ^(ુપર પાવાગઢ WાBરકા ર0એની ^(ુપર પાવાગઢ WાBરકા ર0,  

અગમ િનગમની વાણી �ગરનારની ર0અગમ િનગમની વાણી �ગરનારની ર0અગમ િનગમની વાણી �ગરનારની ર0અગમ િનગમની વાણી �ગરનારની ર0.... .... .... .... એવીએવીએવીએવી............  

                       એનો ધધંો વેવાર ક0વા ધીકતા ર0એનો ધધંો વેવાર ક0વા ધીકતા ર0એનો ધધંો વેવાર ક0વા ધીકતા ર0એનો ધધંો વેવાર ક0વા ધીકતા ર0,  

                       ગોરવથી ગોરવથી ગોરવથી ગોરવથી $જુરાતી મલકાતા ર0$જુરાતી મલકાતા ર0$જુરાતી મલકાતા ર0$જુરાતી મલકાતા ર0,  

                       ગાG Dુિનયામા ંવાતો અમીરાતની ર0ગાG Dુિનયામા ંવાતો અમીરાતની ર0ગાG Dુિનયામા ંવાતો અમીરાતની ર0ગાG Dુિનયામા ંવાતો અમીરાતની ર0 .... .... .... .... એવીએવીએવીએવી................  

એના દ8કરા સરદાર Gવા અવતયા7 ર0એના દ8કરા સરદાર Gવા અવતયા7 ર0એના દ8કરા સરદાર Gવા અવતયા7 ર0એના દ8કરા સરદાર Gવા અવતયા7 ર0,  

QRૂય બાQ ુને સIયથી સાભંયા7 ર0QRૂય બાQ ુને સIયથી સાભંયા7 ર0QRૂય બાQ ુને સIયથી સાભંયા7 ર0QRૂય બાQ ુને સIયથી સાભંયા7 ર0,  

�દુ �ૃ1ણની નગર8 $જુરાતની ર0�દુ �ૃ1ણની નગર8 $જુરાતની ર0�દુ �ૃ1ણની નગર8 $જુરાતની ર0�દુ �ૃ1ણની નગર8 $જુરાતની ર0 ..... ..... ..... ..... એવીએવીએવીએવી....................  

                       એનો આદર કર8ને કરો વદંના ર0એનો આદર કર8ને કરો વદંના ર0એનો આદર કર8ને કરો વદંના ર0એનો આદર કર8ને કરો વદંના ર0,  

                       સૌ ઉજવો ઉIસવ આનદંના ર0સૌ ઉજવો ઉIસવ આનદંના ર0સૌ ઉજવો ઉIસવ આનદંના ર0સૌ ઉજવો ઉIસવ આનદંના ર0,  

                       શાન �ચી રહ0શે મોર8 માતની ર0શાન �ચી રહ0શે મોર8 માતની ર0શાન �ચી રહ0શે મોર8 માતની ર0શાન �ચી રહ0શે મોર8 માતની ર0 .... .... .... .... એવીએવીએવીએવી.................... 
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ર�ળયામ�ુ ં$જુરાતર�ળયામ�ુ ં$જુરાતર�ળયામ�ુ ં$જુરાતર�ળયામ�ુ ં$જુરાત  

ભાઇ મા4ંુ ર�ળયામ�ુ ં$જુરાતભાઇ મા4ંુ ર�ળયામ�ુ ં$જુરાતભાઇ મા4ંુ ર�ળયામ�ુ ં$જુરાતભાઇ મા4ંુ ર�ળયામ�ુ ં$જુરાત, એના ]ુ ંર0 ક4ંુ ર0 વખાણએના ]ુ ંર0 ક4ંુ ર0 વખાણએના ]ુ ંર0 ક4ંુ ર0 વખાણએના ]ુ ંર0 ક4ંુ ર0 વખાણ,  

એ ]ુ ંર0 ક4ંુ cુ ંવખાણ ર0એ ]ુ ંર0 ક4ંુ cુ ંવખાણ ર0એ ]ુ ંર0 ક4ંુ cુ ંવખાણ ર0એ ]ુ ંર0 ક4ંુ cુ ંવખાણ ર0, એના ક0ટલા આQુ ંPમાણએના ક0ટલા આQુ ંPમાણએના ક0ટલા આQુ ંPમાણએના ક0ટલા આQુ ંPમાણ....................  

                                                        ભાઇ મા4ંુભાઇ મા4ંુભાઇ મા4ંુભાઇ મા4ંુ................ 

Lરુhા શાિંત જનમાનવનેLરુhા શાિંત જનમાનવનેLરુhા શાિંત જનમાનવનેLરુhા શાિંત જનમાનવને, નBહવત Gવા ંરમખાણનBહવત Gવા ંરમખાણનBહવત Gવા ંરમખાણનBહવત Gવા ંરમખાણ, (૨૨૨૨))))  

એએએએ... ... ... ... િનમ7ળ $જુરાતનેિનમ7ળ $જુરાતનેિનમ7ળ $જુરાતનેિનમ7ળ $જુરાતને, િનરોગી બાળકિનરોગી બાળકિનરોગી બાળકિનરોગી બાળક, છે એની ઓળખાણછે એની ઓળખાણછે એની ઓળખાણછે એની ઓળખાણ............  

                                                        ભાઇ મા4ંુભાઇ મા4ંુભાઇ મા4ંુભાઇ મા4ંુ................ 

આરો,યઆરો,યઆરો,યઆરો,ય, િશhણિશhણિશhણિશhણ, �ૃિષ ને ર�તા�ૃિષ ને ર�તા�ૃિષ ને ર�તા�ૃિષ ને ર�તા, િવકાસના એ વહાણિવકાસના એ વહાણિવકાસના એ વહાણિવકાસના એ વહાણ, (૨૨૨૨))))  

એએએએ... ... ... ... અhયપા{ (ણે દBરયાની ધરતીઅhયપા{ (ણે દBરયાની ધરતીઅhયપા{ (ણે દBરયાની ધરતીઅhયપા{ (ણે દBરયાની ધરતી, Iયા ંસૌXુ ંક[યાણIયા ંસૌXુ ંક[યાણIયા ંસૌXુ ંક[યાણIયા ંસૌXુ ંક[યાણ................  

                                                        ભાઇ મા4ંુભાઇ મા4ંુભાઇ મા4ંુભાઇ મા4ંુ................ 

RયોિતTામની Rયોતની ભીતરRયોિતTામની Rયોતની ભીતરRયોિતTામની Rયોતની ભીતરRયોિતTામની Rયોતની ભીતર, જળ શxuતના ¸ધાણ જળ શxuતના ¸ધાણ જળ શxuતના ¸ધાણ જળ શxuતના ¸ધાણ ((((૨૨૨૨))))  

એએએએ... ... ... ... ઉ�ોગ ધધંા એના Dુિનયામા ંગાG Lખુનીઉ�ોગ ધધંા એના Dુિનયામા ંગાG Lખુનીઉ�ોગ ધધંા એના Dુિનયામા ંગાG Lખુનીઉ�ોગ ધધંા એના Dુિનયામા ંગાG Lખુની    (ણે ખાણ(ણે ખાણ(ણે ખાણ(ણે ખાણ....................  

                                                        ભાઇ મા4ંુભાઇ મા4ંુભાઇ મા4ંુભાઇ મા4ંુ................ 

કિવઓ કહ0તા ંથાકશેકિવઓ કહ0તા ંથાકશેકિવઓ કહ0તા ંથાકશેકિવઓ કહ0તા ંથાકશે. . . . એનીએનીએનીએની, ગાથાના લબંાણગાથાના લબંાણગાથાના લબંાણગાથાના લબંાણ, (૨૨૨૨))))  

એએએએ... ... ... ... જય હો તારા નામનો તનેજય હો તારા નામનો તનેજય હો તારા નામનો તનેજય હો તારા નામનો તને, ધ4ંુ આ દ0હ ને આ Pાણધ4ંુ આ દ0હ ને આ Pાણધ4ંુ આ દ0હ ને આ Pાણધ4ંુ આ દ0હ ને આ Pાણ........  

                                                        ભાઇ મા4ંુભાઇ મા4ંુભાઇ મા4ંુભાઇ મા4ંુ................ 
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જનતા છે સરકારજનતા છે સરકારજનતા છે સરકારજનતા છે સરકાર  

સાભંળજો સૌ Lધૂ રાખીનેસાભંળજો સૌ Lધૂ રાખીનેસાભંળજો સૌ Lધૂ રાખીનેસાભંળજો સૌ Lધૂ રાખીને, ગાથા છે દમદારગાથા છે દમદારગાથા છે દમદારગાથા છે દમદાર,  

$Zૂર^િૂમ ગરવી Gના ં$ણુગાતા ંનરનાર$Zૂર^િૂમ ગરવી Gના ં$ણુગાતા ંનરનાર$Zૂર^િૂમ ગરવી Gના ં$ણુગાતા ંનરનાર$Zૂર^િૂમ ગરવી Gના ં$ણુગાતા ંનરનાર,  

$Zૂર8 ગરવી ગાG$Zૂર8 ગરવી ગાG$Zૂર8 ગરવી ગાG$Zૂર8 ગરવી ગાG, એના તોલે કોઇ ના આG એના તોલે કોઇ ના આG એના તોલે કોઇ ના આG એના તોલે કોઇ ના આG – (૨૨૨૨))))  

પહ0લી મે ઓગણીસને સાઠ0પહ0લી મે ઓગણીસને સાઠ0પહ0લી મે ઓગણીસને સાઠ0પહ0લી મે ઓગણીસને સાઠ0, ધયV નવો અવતારધયV નવો અવતારધયV નવો અવતારધયV નવો અવતાર,  

પચાસ વષr Qyુય^િૂમનાપચાસ વષr Qyુય^િૂમનાપચાસ વષr Qyુય^િૂમનાપચાસ વષr Qyુય^િૂમના, Qyૂય ફkયા BકરતારQyૂય ફkયા BકરતારQyૂય ફkયા BકરતારQyૂય ફkયા Bકરતાર... ... ... ... $Zુર8$Zુર8$Zુર8$Zુર8  

અડધી સદ8Xુ ંઅડધી સદ8Xુ ંઅડધી સદ8Xુ ંઅડધી સદ8Xુ ંઆય�ુ ંઇ તોઆય�ુ ંઇ તોઆય�ુ ંઇ તોઆય�ુ ંઇ તો, Dુિનયામા ંપકંાયDુિનયામા ંપકંાયDુિનયામા ંપકંાયDુિનયામા ંપકંાય,  

આબ4ુ ના તો �ક વળ8 ,યાઆબ4ુ ના તો �ક વળ8 ,યાઆબ4ુ ના તો �ક વળ8 ,યાઆબ4ુ ના તો �ક વળ8 ,યા, ચોફ0ર એ Sકાયચોફ0ર એ Sકાયચોફ0ર એ Sકાયચોફ0ર એ Sકાય.... .... .... .... $Zૂર8$Zૂર8$Zૂર8$Zૂર8  

�ૃપા થક8 મા ંનમ7દાની�ૃપા થક8 મા ંનમ7દાની�ૃપા થક8 મા ંનમ7દાની�ૃપા થક8 મા ંનમ7દાની, �ૃિષ�ૃિષ�ૃિષ�ૃિષ, ઉ�ોગઉ�ોગઉ�ોગઉ�ોગ, વેપારવેપારવેપારવેપાર,  

જલધારા થક8 Rયોિત બનીજલધારા થક8 Rયોિત બનીજલધારા થક8 Rયોિત બનીજલધારા થક8 Rયોિત બની, અજવાkયા ઘરબારઅજવાkયા ઘરબારઅજવાkયા ઘરબારઅજવાkયા ઘરબાર... ... ... ... $Zૂર8$Zૂર8$Zૂર8$Zૂર8  

TામTામTામTામ----નગર ને સાગર ખેlૂનગર ને સાગર ખેlૂનગર ને સાગર ખેlૂનગર ને સાગર ખેlૂ, વનવાસી િવ�તારવનવાસી િવ�તારવનવાસી િવ�તારવનવાસી િવ�તાર,  

આિથoક ર8તે આગળ આ5યાઆિથoક ર8તે આગળ આ5યાઆિથoક ર8તે આગળ આ5યાઆિથoક ર8તે આગળ આ5યા, વળ8 વ;યો વહ0વાવળ8 વ;યો વહ0વાવળ8 વ;યો વહ0વાવળ8 વ;યો વહ0વારરરર... ... ... ... $Zૂર8$Zૂર8$Zૂર8$Zૂર8  

Lખુ શાિંત ને �વા�થયLખુ શાિંત ને �વા�થયLખુ શાિંત ને �વા�થયLખુ શાિંત ને �વા�થય, LરુhાLરુhાLરુhાLરુhા, િશhણ ને સહકારિશhણ ને સહકારિશhણ ને સહકારિશhણ ને સહકાર,  

સમરસતાથી �વ�ણ�મ થઇસમરસતાથી �વ�ણ�મ થઇસમરસતાથી �વ�ણ�મ થઇસમરસતાથી �વ�ણ�મ થઇ, Gની જનતા છે સરકારGની જનતા છે સરકારGની જનતા છે સરકારGની જનતા છે સરકાર... ... ... ... $Zૂર8$Zૂર8$Zૂર8$Zૂર8 
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િવજયી ભવઃિવજયી ભવઃિવજયી ભવઃિવજયી ભવઃ  

િવજયમ{ં ` ુ ંજપતો રહ0 Gિવજયમ{ં ` ુ ંજપતો રહ0 Gિવજયમ{ં ` ુ ંજપતો રહ0 Gિવજયમ{ં ` ુ ંજપતો રહ0 G, જય �વ�ણ� $જુરાત ર0જય �વ�ણ� $જુરાત ર0જય �વ�ણ� $જુરાત ર0જય �વ�ણ� $જુરાત ર0,  

ગૌરવગાથા ગાતો રહ0Gગૌરવગાથા ગાતો રહ0Gગૌરવગાથા ગાતો રહ0Gગૌરવગાથા ગાતો રહ0G, જય ગરવી $જુરાત ર0જય ગરવી $જુરાત ર0જય ગરવી $જુરાત ર0જય ગરવી $જુરાત ર0,  

            સકં[પો સાકાર સકં[પો સાકાર સકં[પો સાકાર સકં[પો સાકાર થશેથશેથશેથશે, બસ મનની મજ°તૂી હશેબસ મનની મજ°તૂી હશેબસ મનની મજ°તૂી હશેબસ મનની મજ°તૂી હશે,  

            સફળતા મળશે જો વત7ન વાણીની ]±ુ� હશેસફળતા મળશે જો વત7ન વાણીની ]±ુ� હશેસફળતા મળશે જો વત7ન વાણીની ]±ુ� હશેસફળતા મળશે જો વત7ન વાણીની ]±ુ� હશે,  

કમ7યોગ `ુ ંકરતો રહ0શેકમ7યોગ `ુ ંકરતો રહ0શેકમ7યોગ `ુ ંકરતો રહ0શેકમ7યોગ `ુ ંકરતો રહ0શ,ે જય �વ�ણ�મ $જુરાત ર0જય �વ�ણ�મ $જુરાત ર0જય �વ�ણ�મ $જુરાત ર0જય �વ�ણ�મ $જુરાત ર0,  

ગૌરવગાથા ગાતો રહ0Gગૌરવગાથા ગાતો રહ0Gગૌરવગાથા ગાતો રહ0Gગૌરવગાથા ગાતો રહ0G, જય �વ�ણ�મ $જુરાત ર0જય �વ�ણ�મ $જુરાત ર0જય �વ�ણ�મ $જુરાત ર0જય �વ�ણ�મ $જુરાત ર0, િવજયમ{ંિવજયમ{ંિવજયમ{ંિવજયમ{ં....................  

            સમરસતા સકં[પ થક8સમરસતા સકં[પ થક8સમરસતા સકં[પ થક8સમરસતા સકં[પ થક8, ઇ ઇ ઇ ઇ – ગામ થયા ંછે Cયારાંગામ થયા ંછે Cયારાંગામ થયા ંછે Cયારાંગામ થયા ંછે Cયારા,ં  

            િનિનિનિનમ7ળતા િનરોગીમ7ળતા િનરોગીમ7ળતા િનરોગીમ7ળતા િનરોગી, િશ�hતિશ�hતિશ�hતિશ�hત, Lરુhા દ0નારાLરુhા દ0નારાLરુhા દ0નારાLરુhા દ0નારા,  

િવકાસ માટ0 વધતો રહ0Gિવકાસ માટ0 વધતો રહ0Gિવકાસ માટ0 વધતો રહ0Gિવકાસ માટ0 વધતો રહ0G, જય �વ�ણ�મ $જુરાત ર0જય �વ�ણ�મ $જુરાત ર0જય �વ�ણ�મ $જુરાત ર0જય �વ�ણ�મ $જુરાત ર0,  

ગૌરવગાથા ગાતો રહ0Gગૌરવગાથા ગાતો રહ0Gગૌરવગાથા ગાતો રહ0Gગૌરવગાથા ગાતો રહ0G, જય ગરવી $જુરાત ર0જય ગરવી $જુરાત ર0જય ગરવી $જુરાત ર0જય ગરવી $જુરાત ર0, િવજયમ{ંિવજયમ{ંિવજયમ{ંિવજયમ{ં....................  

            ગાધંી ને સરદાર સQતૂોગાધંી ને સરદાર સQતૂોગાધંી ને સરદાર સQતૂોગાધંી ને સરદાર સQતૂો, વીરો િવK ેવખાyયાવીરો િવK ેવખાyયાવીરો િવK ેવખાyયાવીરો િવK ેવખાyયા....  

            વીર વીર વીર વીર – વેપાર8 સાhર વેપાર8 સાhર વેપાર8 સાhર વેપાર8 સાhર – સતંોસતંોસતંોસતંો, અગ�ણત અહb અ(yયાઅગ�ણત અહb અ(yયાઅગ�ણત અહb અ(yયાઅગ�ણત અહb અ(yયા,  

નરબકંો થઇ લડતો રહ0Gનરબકંો થઇ લડતો રહ0Gનરબકંો થઇ લડતો રહ0Gનરબકંો થઇ લડતો રહ0G, જય �વ�ણ�મ $જુરાત ર0જય �વ�ણ�મ $જુરાત ર0જય �વ�ણ�મ $જુરાત ર0જય �વ�ણ�મ $જુરાત ર0,  

ગૌરવગાથા ગાતો રહ0Gગૌરવગાથા ગાતો રહ0Gગૌરવગાથા ગાતો રહ0Gગૌરવગાથા ગાતો રહ0G, જય ગરવી $જુરાત ર0જય ગરવી $જુરાત ર0જય ગરવી $જુરાત ર0જય ગરવી $જુરાત ર0, િવજયમ{ંિવજયમ{ંિવજયમ{ંિવજયમ{ં....................  

            સમય છે તો આવે ચડતીસમય છે તો આવે ચડતીસમય છે તો આવે ચડતીસમય છે તો આવે ચડતી, કદ8એ આવે પડતી પણકદ8એ આવે પડતી પણકદ8એ આવે પડતી પણકદ8એ આવે પડતી પણ,  

            �ડ8 �પાળ8 ધરતીમાનેં�ડ8 �પાળ8 ધરતીમાનેં�ડ8 �પાળ8 ધરતીમાનેં�ડ8 �પાળ8 ધરતીમાનેં, કપટ8 નજર કનડતી પણકપટ8 નજર કનડતી પણકપટ8 નજર કનડતી પણકપટ8 નજર કનડતી પણ,  

Lખુ Dુઃખમા ંપણ હસતો રહ0GLખુ Dુઃખમા ંપણ હસતો રહ0GLખુ Dુઃખમા ંપણ હસતો રહ0GLખુ Dુઃખમા ંપણ હસતો રહ0G, જય �વ�ણ�મ જય �વ�ણ�મ જય �વ�ણ�મ જય �વ�ણ�મ $જુરાત ર0$જુરાત ર0$જુરાત ર0$જુરાત ર0,  

ગૌરવગાથા ગાતો રહ0Gગૌરવગાથા ગાતો રહ0Gગૌરવગાથા ગાતો રહ0Gગૌરવગાથા ગાતો રહ0G, જય ગરવી $જુરાત ર0જય ગરવી $જુરાત ર0જય ગરવી $જુરાત ર0જય ગરવી $જુરાત ર0, િવજયમ{ંિવજયમ{ંિવજયમ{ંિવજયમ{ં.................... 
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જય નમ7દ0જય નમ7દ0જય નમ7દ0જય નમ7દ0  

સખી શણગારો આજસખી શણગારો આજસખી શણગારો આજસખી શણગારો આજ, આખા ગામને ર0આખા ગામને ર0આખા ગામને ર0આખા ગામને ર0,  

ગોળ વહ�ચોગોળ વહ�ચોગોળ વહ�ચોગોળ વહ�ચો, ]કુનનો તમામને ર0]કુનનો તમામને ર0]કુનનો તમામને ર0]કુનનો તમામને ર0 ..... ..... ..... ..... સખીસખીસખીસખી  

                માર0 �ગણે પધાયા7માર0 �ગણે પધાયા7માર0 �ગણે પધાયા7માર0 �ગણે પધાયા7, મા ંનમ7દા ર0મા ંનમ7દા ર0મા ંનમ7દા ર0મા ંનમ7દા ર0,  

                હવે dલે હવે dલે હવે dલે હવે dલે ----    ફાલ ેધરાફાલ ેધરાફાલ ેધરાફાલ ેધરા, સવ7દા ર0સવ7દા ર0સવ7દા ર0સવ7દા ર0 ....  

જળશxuત છેજળશxuત છેજળશxuત છેજળશxuત છે, Qજૂો નદ8 માતને ર0Qજૂો નદ8 માતને ર0Qજૂો નદ8 માતને ર0Qજૂો નદ8 માતને ર0 ..... ..... ..... ..... સખીસખીસખીસખી....................  

ખેતી કર]ુ ંખતંીલીખેતી કર]ુ ંખતંીલીખેતી કર]ુ ંખતંીલીખેતી કર]ુ ંખતંીલી, હવે હ0તથી ર0હવે હ0તથી ર0હવે હ0તથી ર0હવે હ0તથી ર0,  

થાશે ધરતી હBરયાળ8થાશે ધરતી હBરયાળ8થાશે ધરતી હBરયાળ8થાશે ધરતી હBરયાળ8, ભયા7 ખેતથી ર0ભયા7 ખેતથી ર0ભયા7 ખેતથી ર0ભયા7 ખેતથી ર0 ....  

હવે ગાયોના Dૂધ દ0]ુંહવે ગાયોના Dૂધ દ0]ુંહવે ગાયોના Dૂધ દ0]ુંહવે ગાયોના Dૂધ દ0]ુ,ં બાળને ર0બાળને ર0બાળને ર0બાળને ર0 ..... ..... ..... ..... સખીસખીસખીસખી................  

                ભાગે Sધા4ુ Rયોિત પણ આવશે ર0ભાગે Sધા4ુ Rયોિત પણ આવશે ર0ભાગે Sધા4ુ Rયોિત પણ આવશે ર0ભાગે Sધા4ુ Rયોિત પણ આવશે ર0,  

                વધે સવલત નેવધે સવલત નેવધે સવલત નેવધે સવલત ને, િશhણ ફ0લાવશે ર0િશhણ ફ0લાવશે ર0િશhણ ફ0લાવશે ર0િશhણ ફ0લાવશે ર0,  

                મળે ઉ�ોગ નેમળે ઉ�ોગ નેમળે ઉ�ોગ નેમળે ઉ�ોગ ને, નોકર8 6વુાનને ર0નોકર8 6વુાનને ર0નોકર8 6વુાનને ર0નોકર8 6વુાનને ર0 .... .... .... .... સખીસખીસખીસખી............  

કામ અઘ4ંુ પણકામ અઘ4ંુ પણકામ અઘ4ંુ પણકામ અઘ4ંુ પણ, થ6ુ ંજરા (ણીએ ર0થ6ુ ંજરા (ણીએ ર0થ6ુ ંજરા (ણીએ ર0થ6ુ ંજરા (ણીએ ર0,  

થ6ુ ંLખુી mવતરથ6ુ ંLખુી mવતરથ6ુ ંLખુી mવતરથ6ુ ંLખુી mવતર, હવે માણ ેર0હવે માણ ેર0હવે માણ ેર0હવે માણ ેર0,  

ક0વી શાિંત ને Lખુક0વી શાિંત ને Lખુક0વી શાિંત ને Lખુક0વી શાિંત ને Lખુ, ગામે ગામને ર0ગામે ગામને ર0ગામે ગામને ર0ગામે ગામને ર0..... ..... ..... ..... સખીસખીસખીસખી....................  

                આમ જનતાનીઆમ જનતાનીઆમ જનતાનીઆમ જનતાની, �ચ:તા G સેવતા ર0�ચ:તા G સેવતા ર0�ચ:તા G સેવતા ર0�ચ:તા G સેવતા ર0,  

                એXુ ંકરજો ભYુંએXુ ંકરજો ભYુંએXુ ંકરજો ભYુંએXુ ંકરજો ભYુ,ં દ0વીદ0વીદ0વીદ0વી    દ0વતા ર0દ0વતા ર0દ0વતા ર0દ0વતા ર0,  

                ક1ટ (શે સૌ �ુઓક1ટ (શે સૌ �ુઓક1ટ (શે સૌ �ુઓક1ટ (શે સૌ �ુઓ, હવે કામને ર0હવે કામને ર0હવે કામને ર0હવે કામને ર0 ....................સખીસખીસખીસખી....................  
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ગBરમા ગરવી $જુરાતનીગBરમા ગરવી $જુરાતનીગBરમા ગરવી $જુરાતનીગBરમા ગરવી $જુરાતની  

ભાઇ મા4ંુ ર�ળયામ�ુ ં$જુરાત ર0ભાઇ મા4ંુ ર�ળયામ�ુ ં$જુરાત ર0ભાઇ મા4ંુ ર�ળયામ�ુ ં$જુરાત ર0ભાઇ મા4ંુ ર�ળયામ�ુ ં$જુરાત ર0 .... 

                અને ઝાઝા ક4ંુ cુ ંવખાણઅને ઝાઝા ક4ંુ cુ ંવખાણઅને ઝાઝા ક4ંુ cુ ંવખાણઅને ઝાઝા ક4ંુ cુ ંવખાણ 

ઝાઝા ક4ંુ cુ ંવખાણ ર0 એનાઝાઝા ક4ંુ cુ ંવખાણ ર0 એનાઝાઝા ક4ંુ cુ ંવખાણ ર0 એનાઝાઝા ક4ંુ cુ ંવખાણ ર0 એના, 

                Dુિનયામા ંથતા ંસCમાનDુિનયામા ંથતા ંસCમાનDુિનયામા ંથતા ંસCમાનDુિનયામા ંથતા ંસCમાન........ ........ ........ ........ ભાઇ ભાઇ ભાઇ ભાઇ મા4ંુમા4ંુમા4ંુમા4ંુ.................... 

LરુhાLરુhાLરુhાLરુhા, શાિંતશાિંતશાિંતશાિંત, જનમાનવનેજનમાનવનેજનમાનવનેજનમાનવને, 

                િનમ7ળ છે ઓળખાણિનમ7ળ છે ઓળખાણિનમ7ળ છે ઓળખાણિનમ7ળ છે ઓળખાણ.... 

RયોિતTામની Rયોતમા ંઝળક0RયોિતTામની Rયોતમા ંઝળક0RયોિતTામની Rયોતમા ંઝળક0RયોિતTામની Rયોતમા ંઝળક0, 

                �ૃિષ�ૃિષ�ૃિષ�ૃિષ, ઉ�ોગ ને િવsાનઉ�ોગ ને િવsાનઉ�ોગ ને િવsાનઉ�ોગ ને િવsાન........ ........ ........ ........ ભાઇ મા4ંુભાઇ મા4ંુભાઇ મા4ંુભાઇ મા4ંુ.................... 

ઘરના ઘરઘરના ઘરઘરના ઘરઘરના ઘર, વળ8વળ8વળ8વળ8, રોટ8 ને રોજગારરોટ8 ને રોજગારરોટ8 ને રોજગારરોટ8 ને રોજગાર, 

                િવકાસની આ વણઝારિવકાસની આ વણઝારિવકાસની આ વણઝારિવકાસની આ વણઝાર.... 

કયા7 સકં[પોકયા7 સકં[પોકયા7 સકં[પોકયા7 સકં[પો, સૌના િવકાસનાસૌના િવકાસનાસૌના િવકાસનાસૌના િવકાસના, 

                વ�ંચતના એ રખેવાળવ�ંચતના એ રખેવાળવ�ંચતના એ રખેવાળવ�ંચતના એ રખેવાળ........ ........ ........ ........ ભાઇ મા4ંુભાઇ મા4ંુભાઇ મા4ંુભાઇ મા4ંુ.................... 

સાગરખેlૂસાગરખેlૂસાગરખેlૂસાગરખેlૂ, ને �ૃિષને �ૃિષને �ૃિષને �ૃિષ----    કાર8ગરકાર8ગરકાર8ગરકાર8ગર, 

                વનબ}ં ુિવ�તારવનબ}ં ુિવ�તારવનબ}ં ુિવ�તારવનબ}ં ુિવ�તાર.... 

ચખેપાતર (ણ ે$Zુર8 ધરતી ચખેપાતર (ણ ે$Zુર8 ધરતી ચખેપાતર (ણ ે$Zુર8 ધરતી ચખેપાતર (ણ ે$Zુર8 ધરતી !!!! 

                એમા ંગર8બ ક[યાણએમા ંગર8બ ક[યાણએમા ંગર8બ ક[યાણએમા ંગર8બ ક[યાણ........ ........ ........ ........ ભાઇ મા4ંુભાઇ મા4ંુભાઇ મા4ંુભાઇ મા4ંુ.................... 
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$જુરાત ગૌરવ$જુરાત ગૌરવ$જુરાત ગૌરવ$જુરાત ગૌરવ ગાનગાનગાનગાન 

આવો ગાઈએ સાથ મળ8ને આવો ગાઈએ સાથ મળ8ને આવો ગાઈએ સાથ મળ8ને આવો ગાઈએ સાથ મળ8ને ,ગૌરવ ગીત ગૌરવ ગીત ગૌરવ ગીત ગૌરવ ગીત $જુરાતXુ$જુરાતXુ$જુરાતXુ$જુરાતX!ુ!!! 

�વAન સાકાર થ6ુ ંઆપ�ુ ં�વAન સાકાર થ6ુ ંઆપ�ુ ં�વAન સાકાર થ6ુ ંઆપ�ુ ં�વAન સાકાર થ6ુ ંઆપ�ુ ં,�વ�ણ�મ $જુરાતXુ ં�વ�ણ�મ $જુરાતXુ ં�વ�ણ�મ $જુરાતXુ ં�વ�ણ�મ $જુરાતXુ ં!!!! આવો ગાઈએઆવો ગાઈએઆવો ગાઈએઆવો ગાઈએ… 

િશખર ઉપર Sબામાતાિશખર ઉપર Sબામાતાિશખર ઉપર Sબામાતાિશખર ઉપર Sબામાતા,આધશxuત આ િવKનીઆધશxuત આ િવKનીઆધશxuત આ િવKનીઆધશxuત આ િવKની, 

ડાકોરમા ંબેઠો છે કાનોડાકોરમા ંબેઠો છે કાનોડાકોરમા ંબેઠો છે કાનોડાકોરમા ંબેઠો છે કાનો,નામે રણછોડરાયmનામે રણછોડરાયmનામે રણછોડરાયmનામે રણછોડરાયm… આવો ગાઈએઆવો ગાઈએઆવો ગાઈએઆવો ગાઈએ… 

Qરૂવમા ંપાલીતણા નેQરૂવમા ંપાલીતણા નેQરૂવમા ંપાલીતણા નેQરૂવમા ંપાલીતણા ને,પિKમે છે WારકાપિKમે છે WારકાપિKમે છે WારકાપિKમે છે Wારકા, 

પાવાગઢની માહં0 સોહ0પાવાગઢની માહં0 સોહ0પાવાગઢની માહં0 સોહ0પાવાગઢની માહં0 સોહ0,ક0વી Lુદંર કાલકાક0વી Lુદંર કાલકાક0વી Lુદંર કાલકાક0વી Lુદંર કાલકા!!!! આવો ગાઈએઆવો ગાઈએઆવો ગાઈએઆવો ગાઈએ… 

નમ7દામૈયા વહ0 ચરનમ7દામૈયા વહ0 ચરનમ7દામૈયા વહ0 ચરનમ7દામૈયા વહ0 ચરણમાંણમાંણમાંણમા,ં `ષૃા છ8પાવે રાજની`ષૃા છ8પાવે રાજની`ષૃા છ8પાવે રાજની`ષૃા છ8પાવે રાજની, 

¹ચા પવ7ત પહ0રો ભરતા¹ચા પવ7ત પહ0રો ભરતા¹ચા પવ7ત પહ0રો ભરતા¹ચા પવ7ત પહ0રો ભરતા,�ગર8માળા $જુરાતની�ગર8માળા $જુરાતની�ગર8માળા $જુરાતની�ગર8માળા $જુરાતની!!!! આવો ગાઈએઆવો ગાઈએઆવો ગાઈએઆવો ગાઈએ… 

ગાધંીબાQુગાધંીબાQુગાધંીબાQુગાધંીબાQ,ુમેઘાણીને ધી4ુભાઈ $જુરાતનામેઘાણીને ધી4ુભાઈ $જુરાતનામેઘાણીને ધી4ુભાઈ $જુરાતનામેઘાણીને ધી4ુભાઈ $જુરાતના, 

ભuત નરસૈયો ભxuત (ણેભuત નરસૈયો ભxuત (ણેભuત નરસૈયો ભxuત (ણેભuત નરસૈયો ભxuત (ણે,જલારામની નામનાજલારામની નામનાજલારામની નામનાજલારામની નામના!!!! આવો ગાઈએઆવો ગાઈએઆવો ગાઈએઆવો ગાઈએ… 

સરદારની કર8એ ઓળખસરદારની કર8એ ઓળખસરદારની કર8એ ઓળખસરદારની કર8એ ઓળખ,િવwમ સારાભાઈ િવwમ સારાભાઈ િવwમ સારાભાઈ િવwમ સારાભાઈ ‘ નેનેનેને 

િપ{ોડાની િસ;ધી (ણોિપ{ોડાની િસ;ધી (ણોિપ{ોડાની િસ;ધી (ણોિપ{ોડાની િસ;ધી (ણો,ધCયવાદ િવsાનનેધCયવાદ િવsાનનેધCયવાદ િવsાનનેધCયવાદ િવsાનને!!!! આવો ગાઈએઆવો ગાઈએઆવો ગાઈએઆવો ગાઈએ… 

¥યામm¥યામm¥યામm¥યામm�ૃ1ણ વમા7 Gવા�ૃ1ણ વમા7 Gવા�ૃ1ણ વમા7 Gવા�ૃ1ણ વમા7 Gવા,wાxCતવીર $જુરાતનાwાxCતવીર $જુરાતનાwાxCતવીર $જુરાતનાwાxCતવીર $જુરાતના.... 

‘નર0Ciનર0Ciનર0Ciનર0Ci’Gના સારથી છે Lવુણ7 રથ $જુરાતનાGના સારથી છે Lવુણ7 રથ $જુરાતનાGના સારથી છે Lવુણ7 રથ $જુરાતનાGના સારથી છે Lવુણ7 રથ $જુરાતના!!!! આવો ગાઈએઆવો ગાઈએઆવો ગાઈએઆવો ગાઈએ… 

એકવીસમી સદ8Xુ ં�વAનએકવીસમી સદ8Xુ ં�વAનએકવીસમી સદ8Xુ ં�વAનએકવીસમી સદ8Xુ ં�વAન, ‘સાથ7કસાથ7કસાથ7કસાથ7ક’ થ6ુ ંજણાય છેથ6ુ ંજણાય છેથ6ુ ંજણાય છેથ6ુ ંજણાય છે, 

િવકાસની એ અિવરત ધારાિવકાસની એ અિવરત ધારાિવકાસની એ અિવરત ધારાિવકાસની એ અિવરત ધારા,વણથભંી વણઝાર છેવણથભંી વણઝાર છેવણથભંી વણઝાર છેવણથભંી વણઝાર છે!!!! આવો ગાઈએઆવો ગાઈએઆવો ગાઈએઆવો ગાઈએ… 

જગદ8શભાઈ એમજગદ8શભાઈ એમજગદ8શભાઈ એમજગદ8શભાઈ એમ....ઉપા;યાય ઉપા;યાય ઉપા;યાય ઉપા;યાય ‘સાથ7કસાથ7કસાથ7કસાથ7ક’ 
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જય જય ગરવીજય જય ગરવીજય જય ગરવીજય જય ગરવી $જુરાત$જુરાત$જુરાત$જુરાત 

 

ધરા છે આ માર8ધરા છે આ માર8ધરા છે આ માર8ધરા છે આ માર8, દBરયાની લહ0રો આ છે માર8દBરયાની લહ0રો આ છે માર8દBરયાની લહ0રો આ છે માર8દBરયાની લહ0રો આ છે માર8, 

આ રણ મને Aયા4ંુ છેઆ રણ મને Aયા4ંુ છેઆ રણ મને Aયા4ંુ છેઆ રણ મને Aયા4ંુ છે, ખેતર છે ]ુ ંમા માર8ખેતર છે ]ુ ંમા માર8ખેતર છે ]ુ ંમા માર8ખેતર છે ]ુ ંમા માર8 

ધCય cુ ંથઈ ગયો અહb જCમ G મારો થયોધCય cુ ંથઈ ગયો અહb જCમ G મારો થયોધCય cુ ંથઈ ગયો અહb જCમ G મારો થયોધCય cુ ંથઈ ગયો અહb જCમ G મારો થયો 

જય જય જય જય ગરવી $જુરાત મારા Bદલમા ંધડક0 $જુરાત જય જય જય જય ગરવી $જુરાત મારા Bદલમા ંધડક0 $જુરાત જય જય જય જય ગરવી $જુરાત મારા Bદલમા ંધડક0 $જુરાત જય જય જય જય ગરવી $જુરાત મારા Bદલમા ંધડક0 $જુરાત !!!! 

એ િવKXુ ંWાર છેએ િવKXુ ંWાર છેએ િવKXુ ંWાર છેએ િવKXુ ંWાર છે, અહb સદા Aયાર છેઅહb સદા Aયાર છેઅહb સદા Aયાર છેઅહb સદા Aયાર છે, 

તને નeુ ંલાખ વાર cુ ં^િૂમ માર8તને નeુ ંલાખ વાર cુ ં^િૂમ માર8તને નeુ ંલાખ વાર cુ ં^િૂમ માર8તને નeુ ંલાખ વાર cુ ં^િૂમ માર8, 

જય જય જય જય ગરવી $જુરાત મારા જય જય જય જય ગરવી $જુરાત મારા જય જય જય જય ગરવી $જુરાત મારા જય જય જય જય ગરવી $જુરાત મારા Bદલમા ંધડક0 $જુરાત Bદલમા ંધડક0 $જુરાત Bદલમા ંધડક0 $જુરાત Bદલમા ંધડક0 $જુરાત !!!! 

અહb સે` ુકરા5યા પાર મª દBરયા પારઅહb સે` ુકરા5યા પાર મª દBરયા પારઅહb સે` ુકરા5યા પાર મª દBરયા પારઅહb સે` ુકરા5યા પાર મª દBરયા પાર, 

$જુરાતી cુ ં¶ ંમને dલો Gટલો પરસેવાથી Aયાર$જુરાતી cુ ં¶ ંમને dલો Gટલો પરસેવાથી Aયાર$જુરાતી cુ ં¶ ંમને dલો Gટલો પરસેવાથી Aયાર$જુરાતી cુ ં¶ ંમને dલો Gટલો પરસેવાથી Aયાર, 

$જુરાતી cુ ં¶ ંમાર8 રગરગમા ંક4ુણા$જુરાતી cુ ં¶ ંમાર8 રગરગમા ંક4ુણા$જુરાતી cુ ં¶ ંમાર8 રગરગમા ંક4ુણા$જુરાતી cુ ં¶ ંમાર8 રગરગમા ંક4ુણા, સેવાસેવાસેવાસેવા, સહકારસહકારસહકારસહકાર, 

$જુરાતી cુ ં¶ ંહર આફત સામે ઊભો બની પડકાર$જુરાતી cુ ં¶ ંહર આફત સામે ઊભો બની પડકાર$જુરાતી cુ ં¶ ંહર આફત સામે ઊભો બની પડકાર$જુરાતી cુ ં¶ ંહર આફત સામે ઊભો બની પડકાર, 

$જુરાતી cુ ં¶ં$જુરાતી cુ ં¶ં$જુરાતી cુ ં¶ં$જુરાતી cુ ં¶…ં. 

જય જય જય જય ગરવી $જુરાત મારા Bદલમા ંધડક0 જય જય જય જય ગરવી $જુરાત મારા Bદલમા ંધડક0 જય જય જય જય ગરવી $જુરાત મારા Bદલમા ંધડક0 જય જય જય જય ગરવી $જુરાત મારા Bદલમા ંધડક0 $જુરાત $જુરાત $જુરાત $જુરાત !!!! 

પાખંના ંઆ ફફડાટમા ંગગન કહ8 રºુ ંછે મને ખોલ ` ુંપાખંના ંઆ ફફડાટમા ંગગન કહ8 રºુ ંછે મને ખોલ ` ુંપાખંના ંઆ ફફડાટમા ંગગન કહ8 રºુ ંછે મને ખોલ ` ુંપાખંના ંઆ ફફડાટમા ંગગન કહ8 રºુ ંછે મને ખોલ ` ુ,ં 

લ©યની પર0 લ©ય આપ�ુ ંકહ8 રºુ ંછે હવે બોલ ` ુંલ©યની પર0 લ©ય આપ�ુ ંકહ8 રºુ ંછે હવે બોલ ` ુંલ©યની પર0 લ©ય આપ�ુ ંકહ8 રºુ ંછે હવે બોલ ` ુંલ©યની પર0 લ©ય આપ�ુ ંકહ8 રºુ ંછે હવે બોલ ` ુ,ં 

ક3ક Wાર હ�ુ ખોલવાના છે ક¦ક ઝ4ુખા હ�ુ બધં છેક3ક Wાર હ�ુ ખોલવાના છે ક¦ક ઝ4ુખા હ�ુ બધં છેક3ક Wાર હ�ુ ખોલવાના છે ક¦ક ઝ4ુખા હ�ુ બધં છેક3ક Wાર હ�ુ ખોલવાના છે ક¦ક ઝ4ુખા હ�ુ બધં છે, 

e�ુીઓમા ંમાર8 ઊછળ8 G ર¤ા સાત Lરૂજના છCદ છેe�ુીઓમા ંમાર8 ઊછળ8 G ર¤ા સાત Lરૂજના છCદ છેe�ુીઓમા ંમાર8 ઊછળ8 G ર¤ા સાત Lરૂજના છCદ છેe�ુીઓમા ંમાર8 ઊછળ8 G ર¤ા સાત Lરૂજના છCદ છે.... 

જય જય જય જય ગરવી $જુરાત મારા Bદલમા ંધડક0 $જુરાજય જય જય જય ગરવી $જુરાત મારા Bદલમા ંધડક0 $જુરાજય જય જય જય ગરવી $જુરાત મારા Bદલમા ંધડક0 $જુરાજય જય જય જય ગરવી $જુરાત મારા Bદલમા ંધડક0 $જુરાત ત ત ત !!!! 

જય જય જય જય ગરવી $જુરાત મારા દ0શXુ ંઘર0�ુ ં$જુરાત જય જય જય જય ગરવી $જુરાત મારા દ0શXુ ંઘર0�ુ ં$જુરાત જય જય જય જય ગરવી $જુરાત મારા દ0શXુ ંઘર0�ુ ં$જુરાત જય જય જય જય ગરવી $જુરાત મારા દ0શXુ ંઘર0�ુ ં$જુરાત !!!! 

એક દોરો માર8 પાસે છે તો એક દોરો તાર8યે પાસ છેએક દોરો માર8 પાસે છે તો એક દોરો તાર8યે પાસ છેએક દોરો માર8 પાસે છે તો એક દોરો તાર8યે પાસ છેએક દોરો માર8 પાસે છે તો એક દોરો તાર8યે પાસ છે, 

સાથ સૌ મળ8 વણીએ એક નવી કાલને ક0 G ખાસ છેસાથ સૌ મળ8 વણીએ એક નવી કાલને ક0 G ખાસ છેસાથ સૌ મળ8 વણીએ એક નવી કાલને ક0 G ખાસ છેસાથ સૌ મળ8 વણીએ એક નવી કાલને ક0 G ખાસ છે, 

Sજ�લમા ંસકં[પ છે અને �ખોમા ંિવKાસ છેSજ�લમા ંસકં[પ છે અને �ખોમા ંિવKાસ છેSજ�લમા ંસકં[પ છે અને �ખોમા ંિવKાસ છેSજ�લમા ંસકં[પ છે અને �ખોમા ંિવKાસ છે, 

મનમા ંકમ7ની વાસંળ8 છે અને એક Lરૂ8લી આશ છેમનમા ંકમ7ની વાસંળ8 છે અને એક Lરૂ8લી આશ છેમનમા ંકમ7ની વાસંળ8 છે અને એક Lરૂ8લી આશ છેમનમા ંકમ7ની વાસંળ8 છે અને એક Lરૂ8લી આશ છે, 

હ0 m ર0હ0 m ર0હ0 m ર0હ0 m ર0………. 

જય જય જય જજય જય જય જજય જય જય જજય જય જય જય ગરવી $જુરાત મારા Bદલમા ંધડક0 $જુરાત ય ગરવી $જુરાત મારા Bદલમા ંધડક0 $જુરાત ય ગરવી $જુરાત મારા Bદલમા ંધડક0 $જુરાત ય ગરવી $જુરાત મારા Bદલમા ંધડક0 $જુરાત !!!!                                                                    �ી Bદલીપ રાવલ�ી Bદલીપ રાવલ�ી Bદલીપ રાવલ�ી Bદલીપ રાવલ 
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બે euુતકો બે euુતકો બે euુતકો બે euુતકો (((($જુરાત$જુરાત$જુરાત$જુરાત) ) ) ) ----Bરષભ મહ0તાBરષભ મહ0તાBરષભ મહ0તાBરષભ મહ0તા 

 

કોઈ કિવની ક[પનાની ભાત િનહાળોકોઈ કિવની ક[પનાની ભાત િનહાળોકોઈ કિવની ક[પનાની ભાત િનહાળોકોઈ કિવની ક[પનાની ભાત િનહાળો, 

હ0લે ચડ0લ �વAન Gવી (ત િનહાળોહ0લે ચડ0લ �વAન Gવી (ત િનહાળોહ0લે ચડ0લ �વAન Gવી (ત િનહાળોહ0લે ચડ0લ �વAન Gવી (ત િનહાળો; 

આદરXુ ંક0H ુ ં�પઆદરXુ ંક0H ુ ં�પઆદરXુ ંક0H ુ ં�પઆદરXુ ંક0H ુ ં�પ, ક0Hુ ંPેમXુ ં�વ�પક0Hુ ંPેમXુ ં�વ�પક0Hુ ંPેમXુ ં�વ�પક0Hુ ંPેમXુ ં�વ�પ, 

જોવા પધારોજોવા પધારોજોવા પધારોજોવા પધારો, મા4ંુ આ $જુરાત િનહાળોમા4ંુ આ $જુરાત િનહાળોમા4ંુ આ $જુરાત િનહાળોમા4ંુ આ $જુરાત િનહાળો....  

* 

સIકાર સIકાર સIકાર સIકાર અને Aયાર સૌની વાતમા ંમળેઅને Aયાર સૌની વાતમા ંમળેઅને Aયાર સૌની વાતમા ંમળેઅને Aયાર સૌની વાતમા ંમળે, 

સ>ચાઈ િશ] ુGવી જ જઝબાતમા ંમળેસ>ચાઈ િશ] ુGવી જ જઝબાતમા ંમળેસ>ચાઈ િશ] ુGવી જ જઝબાતમા ંમળેસ>ચાઈ િશ] ુGવી જ જઝબાતમા ંમળે; 

hમાhમાhમાhમા, ક4ુણાક4ુણાક4ુણાક4ુણા, �નેહ�નેહ�નેહ�નેહ, સૌની �ખમા ંમળેસૌની �ખમા ંમળેસૌની �ખમા ંમળેસૌની �ખમા ંમળે, 

ભારતXુ ંસા»ુ ં�પ તો $જુરાતમા ંમળેભારતXુ ંસા»ુ ં�પ તો $જુરાતમા ંમળેભારતXુ ંસા»ુ ં�પ તો $જુરાતમા ંમળેભારતXુ ંસા»ુ ં�પ તો $જુરાતમા ંમળે....  

- Bરષભ મહ0તાBરષભ મહ0તાBરષભ મહ0તાBરષભ મહ0તા 
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$જુરાત$જુરાત$જુરાત$જુરાત    અમા4ંુઅમા4ંુઅમા4ંુઅમા4ંુ 

 

PાણથીPાણથીPાણથીPાણથી    Aયા4ંુAયા4ંુAયા4ંુAયા4ંુ    નેનેનેને    �વગ7થી�વગ7થી�વગ7થી�વગ7થી    Cયા4ંુCયા4ંુCયા4ંુCયા4ંુ    ધCયધCયધCયધCય    છેછેછેછે    આઆઆઆ    $જુરાત$જુરાત$જુરાત$જુરાત    અમા4ંુઅમા4ંુઅમા4ંુઅમા4ંુ 

તનતનતનતન, મનમનમનમન, ધનથીધનથીધનથીધનથી    િવકાસિવકાસિવકાસિવકાસ    કાGકાGકાGકાG    ડકંોડકંોડકંોડકંો    વગાડ0વગાડ0વગાડ0વગાડ0    $જુરાત$જુરાત$જુરાત$જુરાત    અમા4ંુઅમા4ંુઅમા4ંુઅમા4ંુ 

 

અહbઅહbઅહbઅહb    રહ0રહ0રહ0રહ0    સૌસૌસૌસૌ    હળ8મળ8નેહળ8મળ8નેહળ8મળ8નેહળ8મળ8ને    અનેઅનેઅનેઅને    કર0કર0કર0કર0    અનતંઅનતંઅનતંઅનતં    િવકાસનીિવકાસનીિવકાસનીિવકાસની    વા` ુંવા` ુંવા` ુંવા` ુ,ં 

પર�પરપર�પરપર�પરપર�પર    PેમPેમPેમPેમ, લાગણીલાગણીલાગણીલાગણી, ભાઈચારોભાઈચારોભાઈચારોભાઈચારો    PસરાવેPસરાવેPસરાવેPસરાવે    $જુરાત$જુરાત$જુરાત$જુરાત    અમા4ંુઅમા4ંુઅમા4ંુઅમા4ંુ 

 

નમ7દાનમ7દાનમ7દાનમ7દા    નદ8નદ8નદ8નદ8    નેનેનેને    સરદારસરદારસરદારસરદાર    સરોવરસરોવરસરોવરસરોવર    થક8થક8થક8થક8    બC6ુંબC6ુંબC6ુંબC6ુ ં   છેછેછેછે    આઆઆઆ    હર8યા«ંહર8યા«ંહર8યા«ંહર8યા«ં, 

�ૃિષ�ૃિષ�ૃિષ�ૃિષ    મહોIસવમહોIસવમહોIસવમહોIસવ    થક8થક8થક8થક8    PાણPાણPાણPાણ    Qરૂ0Qરૂ0Qરૂ0Qરૂ0     છેછેછેછે    ખેતીમાંખેતીમાંખેતીમાંખેતીમા ં   $જુરાત$જુરાત$જુરાત$જુરાત    અમા4ંુઅમા4ંુઅમા4ંુઅમા4ંુ 

 

યો(યયો(યયો(યયો(ય    છેછેછેછે    જયાંજયાંજયાંજયા ં   વાય·Cટવાય·Cટવાય·Cટવાય·Cટ    $જુરાત$જુરાત$જુરાત$જુરાત    નેનેનેને    ,લોબલ,લોબલ,લોબલ,લોબલ    ઈCવે�ટસ7ઈCવે�ટસ7ઈCવે�ટસ7ઈCવે�ટસ7    સિમટસિમટસિમટસિમટ, 

દ0શદ0શદ0શદ0શ    િવદ0શનાિવદ0શનાિવદ0શનાિવદ0શના    PિતિનિધPિતિનિધPિતિનિધPિતિનિધ    થક8થક8થક8થક8    બC6ુબC6ુબC6ુબC6 ુ   ,લોબલ,લોબલ,લોબલ,લોબલ    $જુરાત$જુરાત$જુરાત$જુરાત    અમા4ંુઅમા4ંુઅમા4ંુઅમા4ંુ 

 

િવKનાિવKનાિવKનાિવKના    નકશાનકશાનકશાનકશા    પરપરપરપર    ઝબક0ઝબક0ઝબક0ઝબક0    છેછેછેછે    અહbનીઅહbનીઅહbનીઅહbની    કોઠાLઝૂકોઠાLઝૂકોઠાLઝૂકોઠાLઝૂ, કૌવતકૌવતકૌવતકૌવત    નેનેનેને    �મુાર8�મુાર8�મુાર8�મુાર8, 

હવેહવેહવેહવે    તોતોતોતો    િવકિસતિવકિસતિવકિસતિવકિસત    દ0શદ0શદ0શદ0શ    સાથેસાથેસાથેસાથે    કર0કર0કર0કર0    છેછેછેછે    હBરફાઈહBરફાઈહBરફાઈહBરફાઈ    $જુરાત$જુરાત$જુરાત$જુરાત    અમા4ંુઅમા4ંુઅમા4ંુઅમા4ંુ 

 

દર0કદર0કદર0કદર0ક    hે{નાhે{નાhે{નાhે{ના    િવકાસમાંિવકાસમાંિવકાસમાંિવકાસમા ં   નબંરનબંરનબંરનબંર    ----    ૧૧૧૧    બનીબનીબનીબની    બC6ુંબC6ુંબC6ુંબC6ુ ં   છેછેછેછે    મનભાવનમનભાવનમનભાવનમનભાવન, 

ઓઓઓઓ----કાCહાકાCહાકાCહાકાCહા, પચાસપચાસપચાસપચાસ    વષ7નીવષ7નીવષ7નીવષ7ની    Qણૂ7તામાંQણૂ7તામાંQણૂ7તામાંQણૂ7તામા ં   �વ�ણ�મ�વ�ણ�મ�વ�ણ�મ�વ�ણ�મ    બC6ુંબC6ુંબC6ુંબC6ુ ં   $જુરાત$જુરાત$જુરાત$જુરાત    અમા4ંુઅમા4ંુઅમા4ંુઅમા4ંુ 
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$Zુર$Zુર$Zુર$Zુર    ધરતીધરતીધરતીધરતી 

 

માંમાંમાંમા ં   $Zુર$Zુર$Zુર$Zુર    ધરતીનીધરતીનીધરતીનીધરતીની    છેછેછેછે    અXપુમઅXપુમઅXપુમઅXપુમ    પરંપરાપરંપરાપરંપરાપરંપરા, 

વીરવીરવીરવીર    સQતૂોસQતૂોસQતૂોસQતૂો    સતંોનીસતંોનીસતંોનીસતંોની    `ું` ું` ુ ં` ુ ં   જCમદા{ીજCમદા{ીજCમદા{ીજCમદા{ી    વLુધંરાવLુધંરાવLુધંરાવLુધંરા.... 

 

ગાધંીએગાધંીએગાધંીએગાધંીએ    સIયસIયસIયસIય    અBહ:સાનીઅBહ:સાનીઅBહ:સાનીઅBહ:સાની    જગાવીજગાવીજગાવીજગાવી    જયોિતજયોિતજયોિતજયોિત, 

સરદાર0સરદાર0સરદાર0સરદાર0    રજવાડારજવાડારજવાડારજવાડા    ક0રાક0રાક0રાક0રા    સા;યાસા;યાસા;યાસા;યા    અણમોલઅણમોલઅણમોલઅણમોલ    મોતીમોતીમોતીમોતી.... 

 

આIમીયતાXુંઆIમીયતાXુંઆIમીયતાXુંઆIમીયતાXુ ં   અહbઅહbઅહbઅહb    વહ0વહ0વહ0વહ0    છેછેછેછે    ક0Hુંક0Hુંક0Hુંક0Hુ ં   િનમ7ળિનમ7ળિનમ7ળિનમ7ળ    ઝર�ુંઝર�ુંઝર�ુંઝર�ુ,ં 

IયાગIયાગIયાગIયાગ, તપ�યાતપ�યાતપ�યાતપ�યા, શૌય7શૌય7શૌય7શૌય7, સાધનાXુંસાધનાXુંસાધનાXુંસાધનાXુ ં   અમેઅમેઅમેઅમે    લી}ુંલી}ુંલી}ુંલી}ુ ં   છેછેછેછે    શર�ુંશર�ુંશર�ુંશર�ુ.ં... 

 

મા` ૃ̂ િૂમમા` ૃ̂ િૂમમા` ૃ̂ િૂમમા` ૃ̂ િૂમ    PિતPિતPિતPિત    અhયિન1ઠાથીઅhયિન1ઠાથીઅhયિન1ઠાથીઅhયિન1ઠાથી    અિપoતઅિપoતઅિપoતઅિપoત    ક6ુ7ક6ુ7ક6ુ7ક6ુ7    તનતનતનતન, મનમનમનમન, ધનધનધનધન 

અનેકઅનેકઅનેકઅનેક    વીરોનાવીરોનાવીરોનાવીરોના    શો�ણતથીશો�ણતથીશો�ણતથીશો�ણતથી    બનશેબનશેબનશેબનશે    આGઆGઆGઆG    મ}રુમ}રુમ}રુમ}રુ    ઉપવનઉપવનઉપવનઉપવન.... 

 

નવલાનવલાનવલાનવલા    તેGતેGતેGતેG    નવ6વુાનનવ6વુાનનવ6વુાનનવ6વુાન    નીડરનીડરનીડરનીડર    બનીબનીબનીબની    હોમાયાહોમાયાહોમાયાહોમાયા, 

�વ�ણ�મ�વ�ણ�મ�વ�ણ�મ�વ�ણ�મ    $જુરાતમાં$જુરાતમાં$જુરાતમાં$જુરાતમા ં   તેતેતેતે    સૌનેસૌનેસૌનેસૌને    અહિનoશઅહિનoશઅહિનoશઅહિનoશ    યાદયાદયાદયાદ    કરાયાકરાયાકરાયાકરાયા.... 

 

જCમ^િૂમનીજCમ^િૂમનીજCમ^િૂમનીજCમ^િૂમની    પીડાપીડાપીડાપીડા    કાGકાGકાGકાG    બ�લદાનબ�લદાનબ�લદાનબ�લદાન    ક0ડ8ક0ડ8ક0ડ8ક0ડ8    લીધીલીધીલીધીલીધી, 

�ુમ�ુમવણા7�ુમ�ુમવણા7�ુમ�ુમવણા7�ુમ�ુમવણા7    કરથીકરથીકરથીકરથી    સૌએસૌએસૌએસૌએ    Pાણાજં�લPાણાજં�લPાણાજં�લPાણાજં�લ    દ8ધીદ8ધીદ8ધીદ8ધી.... 
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હ0હ0હ0હ0    માંમાંમાંમા ં   $Zુર8$Zુર8$Zુર8$Zુર8 

 

હ0હ0હ0હ0    માંમાંમાંમા ં   $Zુર8$Zુર8$Zુર8$Zુર8    તારાતારાતારાતારા    કણકણમાંકણકણમાંકણકણમાંકણકણમા ં   છેછેછેછે    તીરથનોતીરથનોતીરથનોતીરથનો    પાવનપાવનપાવનપાવન    મBહમામBહમામBહમામBહમા, 

સા}ુસા}ુસા}ુસા} ુ   સતંોએસતંોએસતંોએસતંોએ    જગા5યોજગા5યોજગા5યોજગા5યો    અહbઅહbઅહbઅહb    અલખનોઅલખનોઅલખનોઅલખનો    અનેરોઅનેરોઅનેરોઅનેરો    મBહમામBહમામBહમામBહમા.... 

 

`જુ`જુ`જુ`જુ    ચરણચરણચરણચરણ    પખાળેપખાળેપખાળેપખાળે    છેછેછેછે    પી6ષૂપી6ષૂપી6ષૂપી6ષૂ    સમસમસમસમ    સBરતાઓસBરતાઓસBરતાઓસBરતાઓ, 

નેનેનેને    હBરયાળ8હBરયાળ8હBરયાળ8હBરયાળ8    ચાદરચાદરચાદરચાદર    ઓઢાડ0ઓઢાડ0ઓઢાડ0ઓઢાડ0    છેછેછેછે    વCયવCયવCયવCય    વિનકાઓવિનકાઓવિનકાઓવિનકાઓ.... 

 

િવકાસિવકાસિવકાસિવકાસ    ક0ર8ક0ર8ક0ર8ક0ર8    સBરતાનાસBરતાનાસBરતાનાસBરતાના    નીરમાંનીરમાંનીરમાંનીરમા ં   (તને(તને(તને(તને    ઓગાળ8એઓગાળ8એઓગાળ8એઓગાળ8એ, 

;યેય;યેય;યેય;યેય    દ8પકXુંદ8પકXુંદ8પકXુંદ8પકXુ ં   બનીબનીબનીબની    BકરણBકરણBકરણBકરણ    $જુરાતને$જુરાતને$જુરાતને$જુરાતને    અજવાળ8એઅજવાળ8એઅજવાળ8એઅજવાળ8એ.... 

 

PગિતXુંPગિતXુંPગિતXુંPગિતXુ ં   (ણે(ણે(ણે(ણે    વરદાનવરદાનવરદાનવરદાન    લઈનેલઈનેલઈનેલઈને    િસ�િસ�િસ�િસ�    કયા7કયા7કયા7કયા7    િશખરોિશખરોિશખરોિશખરો, 

િવકાસકાય7માંિવકાસકાય7માંિવકાસકાય7માંિવકાસકાય7મા ં   અવરોધ�પઅવરોધ�પઅવરોધ�પઅવરોધ�પ    ;વ�ત;વ�ત;વ�ત;વ�ત    કર8કર8કર8કર8    ભેખડોભેખડોભેખડોભેખડો.... 

 

�ગBરવન�ગBરવન�ગBરવન�ગBરવન, TામTામTામTામ, નગરનગરનગરનગર    નેનેનેને    ઘરઘરથીઘરઘરથીઘરઘરથીઘરઘરથી    (ગે(ગે(ગે(ગે    છેછેછેછે    નરનાર8નરનાર8નરનાર8નરનાર8 

પાપીપાપીપાપીપાપી, �1ટાચાર8�1ટાચાર8�1ટાચાર8�1ટાચાર8    ભાગેભાગેભાગેભાગે    છેછેછેછે    ઉઘાડાઉઘાડાઉઘાડાઉઘાડા    પગેપગેપગેપગે    અIયાચાર8અIયાચાર8અIયાચાર8અIયાચાર8.... 

 

ઓઓઓઓ----કાCહાકાCહાકાCહાકાCહા, ધરતીથીધરતીથીધરતીથીધરતીથી    લઈનેલઈનેલઈનેલઈને    આભઆભઆભઆભ    LધુીLધુીLધુીLધુી    ઊઠ8ઊઠ8ઊઠ8ઊઠ8    છેછેછેછે    એકએકએકએક    �ચનગાર8�ચનગાર8�ચનગાર8�ચનગાર8, 

દર0કદર0કદર0કદર0ક    hે{માંhે{માંhે{માંhે{મા ં   નબંરનબંરનબંરનબંર    ----    ૧૧૧૧    બનીનેબનીનેબનીનેબનીને    જપંશેજપંશેજપંશેજપંશે    એકએકએકએક    ઓ�લયોઓ�લયોઓ�લયોઓ�લયો    અલગાર8અલગાર8અલગાર8અલગાર8.... 
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