સંકલન : ભરત ુ માર એલ. ચૌહાણ

રાગીત 'જન
જન ગણ મન'
મન
જનગણજનગણ-મનમન-અિધનાયક જય હ
ભારત ભા યિવધાતા
પં#બ િસ%ધ &ુજરાત મરાઠા
(િવડ ઉ+કલ બંગ
િવ%,ય -હમાચલ ય.ુના ગંગા
ઉ/છલ જલિધતરં ગ
તવ 1ુભ નામે #ગે
તવ 1ુભ આિશષ માગે
ગાહ તવ જય ગાથા
જનગણજનગણ-મંગલલ-દાયક જય હ
ભારત ભા યિવધાતા
જય હ, જય હ, જય હ, જય જય જય જય હ || ૧ ||
અહરહ તવ આ9હાન :ચા-રત
;ુની તવ ઉદાર વાણી
-હ%<ુ, બૌ=,
બૌ= શીખ,
શીખ ?ન,
?ન પારિસક
લમાન, @ીAતાની
.ુસલમાન
@ીAતાની
B ૂરબ પિDમ આસે,
તવ િસહાસન પાસે
:ેમહાર હય ગાથા
જનગણજનગણ-ઐFિવધાયક જય હ
ભારત ભા યિવધાતા
જય હ, જય હ, જય હ, જય જય જય જય હ || ૨ ||
પતનઅHIુદયબંJરુ પંથા
Iુગ-Iુગ ધાિવત યાKી
સારિથ, તવ રથચN
ુ Mચર સારિથ
Lમ
-દન--રાKી
.ુખ-રત પથ -દન
દાOુણ િવPલવ માQ,
માQ
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તવ શંખ,વની
ખ,વની બાQ,
બાQ
ટ--<ુ ઃખKાતા
સંકટ
જનગણજનગણ-પથપથ-પ-રચાયક જય હ
ભારત ભા યિવધાતા
જય હ, જય હ, જય હ, જય જય જય જય હ || ૩ ||
ઘોરિતિમરઘોરિતિમર-ઘનિનMબડ િનશીયે
પી-ડત . ૂિછWત દ શે
#&ૃત િછલ તવ અિવચલ મંગલ
નત નયને અિનમેષે
<ુઃAવPને આતંક,
રYા ક-રલે Zક
ુ માતા
Aનેહમયી Lમ
જનગણજનગણ-<ુઃખ
ઃખ-Kાયક જય હ
ભારત ભા યિવધાતા
જય હ, જય હ, જય હ, જય જય જય જય હ || ૪ ||
રાK :ભાિતલ ઉ-દલ રિવ/છિવ,
રિવ/છિવ
B ૂવ\-ઉદયગીર]ઉદયગીર]-ભાલે
ગાહ િવહંગમ Bુ^યય-સમીરણ
નવ_વનનવ_વન-રસ ઢાલે
તવ કOુણાOુણ રાગે,
િન-(ત ભારત #ગે
તવ ચરણે નત માથા
જનગણજનગણ-મનમન-અિધનાયક જય હ
ભારત ભા યિવધાતા
જય હ, જય હ, જય હ, જય જય જય જય હ || ૫ ||
~ કિવવર રવીb(નાથ ટાગોર ~
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વંદ માતરમ
વંદ માતરમ,
માતરમ વંદ માતરમ
;ુજલામ ;ુફલામ મલયજ શીતલામ
સAય dયામલમ માતરમ,
માતરમ વંદ માતરમ
જયો+સના.
. ્ Bુલ-કત યાિમની
યાિમની.
1ુe જયો+સના
.્
Bુgલ
gલ ુ ;િુ મતh ુમદલ શોMભનીમ
ાિસનીમ, ;ુમJુર ભાિષનીમ
;ુહાિસનીમ
;ુખદામ
ખદામ વરદામ માતરમ..
માતરમ.. વંદ માતરમ..
માતરમ..વં
..વંદ માતરમ
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વંદ માતરમ
(સંA ૃ ત . ૂળ ગીત)
ગીત
सुजलां सुफलां मलयजशीतलाम ्
सःय ँयामलां मातरं म ् .
शुॅ योसनाम ् पुलकत यािमनीम ्
फुल कुसुिमत िम
ु दलशोिभ नीम ्,्
सुहािसनीं सुमधुर भ ा षणीम ् .
सुखदां वरदां मातरम ् ॥
कोट कोट क'ठ कलकल िननाद कराले
*स+ कोट भ ुजैीत
. खरकरवाले
के बोले मा तुमी अबले
बहुबल धा1रणीम ् नमािम ता1रणीम ्
1रपुदलवा1रणीम ् मातरम ् ॥
तुिम व2ा तुिम धम., तुिम ॑द तुिम मम.
वं ह ूाणाः शर6रे
बाहुते तुिम मा श 7,
7
8दये तुिम मा भ 7,
7
तोमारै ूितमा गड म;'दरे -म;'दरे ॥
वं ह दग
ु ा. दशूहरणधा1रणी
कमला कमलदल वहा1रणी
वाणी व2ादाियनी,
व2ादाियनी नमािम वाम ्
नमािम कमलां अमलां अतुलाम ्
सुजलां सुफलां मातरम ् ॥
ँयामलां सरलां सु;ःमतां भ ू षताम ्
धरणीं भ रणीं मातरम ् ॥
બં-કમચં( ચkોપા,યાય
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અપના દ શ િવદ શ ક આગે હાથ ન ફl લાાયે
યે

અપના દ શ િવદ શક આગે હાથ ન ફl લાયે
આજ જહાં હl ર ત કલ વહાં ખેત .ુAકરાયે.
ઐસા કરો -ક ગાંવ ગાંવમm ગંગા લહરાયે.

અપના દ શ...

નતકા
મેહનત
કા હ] નામ હl વો,
વો, oજસકો -કAમત કહતે હl ,
દો હાથpકા
વો,, oજસકો દૌલત કહતે હl .
હાથpકા ખેલ હl વો
હમ વહાં પસીના બહાયmગે, મોતી વહાં ઉગાયmગે
ગ,ે
ન-દયાં બાંધે, નાહર િનકાલે, qુશહાલી છાયે.

અપના દ શ...

અપની,, કયp અપને હાથp તોડ ?
દ શક] હર એક ચીજ હl અપની
ઇસકો બચના ફt હl અપના,
અપના, કયp સરકાર પર છોડ ?
અપના હl ભારત સારા,
સારા, હમm :ાંત :ાંત હl Pયારા
આપસક હ] ઇન દં ગોમm દ શ ન જલ #યે.

અપના દ શ...

- ઇbદ]વર

https://okanha.wordpress.com

Page 6

અપની આઝાદ]કો

નહv,, (૨)
અપની આઝાદ]કો હમ હરMગજ િમટા સકતે નહv
સર કટા સકતે હl લે-કન,
કન, સર xકા સકતે નહv...
નહv...

અપની આઝાદ]...
આઝાદ]...

હમને સ-દયpમm એ આઝાદ]ક] નેઅમત પાઈ હl,
સzકડો ુ રબાિનયાં દ કાર,
ાર, એ દૌલત પાઈ હl,
.ુA ુ રાકર ખાઈ હl સીનpપે અપને ગોMલયાં,
-કતને વીરાનpસે &ુજર હl તો જ{ત પાઈ હl,
નહv...
...
ખાકમm હમ અપની ઈ|જતકો િમલા સકતે નહv

અપની આઝાદ]...
આઝાદ]...

Fા ચલેગી }ુ gમક] એહલે વફાક સામને,
આ નહv સકતા કોઈ શોલા હવાક સામને,
લાખ ફૌQ લે ક આયે અ~નકા <ુ dમન કોઈ
Oુક નહv સકતા હમાર] એકતાક સામને
હમ વો પથર હl oજસે <ુdમન -હલા સકતે નહv...
નહv...

અપની આઝાદ]...
આઝાદ]...

- શક]લ બદાIુની
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અબ કોઈ &ુલશન ન ઉજડ
અબ કોઈ &ુલશન ન ઉજડ, અબ વતન આઝાદ હl,
હ ગંગાક] -હમાલયકા બદન આઝાદ હl, ....

શન...
...
અબ કોઈ &ુલશન

ખેિતયાં સોના ઉગાયે, વા-દયાં મોતી ુટં ાયે
આજ ગૌતમક] જમv,
ુ સીકા વન આઝાદ હl,...
જમv, Lલ

શન...
...
અબ કોઈ &ુલશન

બાQ,, મAજદોમm હો અ#ન
મં-દરpમm શંખ બાQ
શીખકા ધમ\ ઔર દ]ને બરહમન આઝાદ હl,...

શન...
...
અબ કોઈ &ુલશન

ટં ૂ કl સી ભી હો અબ ઇસ દ શમm રહને ન પાયm
આજ સબક વાAતે ધરતીકા ધન આઝાદ હl ,...

શન...
...
અબ કોઈ &ુલશન

- સા-હર ુિધયાનવી
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એ માMલક તેર બંદ હમ
એ માMલક તેર બંદ હમ,
કરમ,,
હમ, ઐસે હો હમાર કરમ
નેક] પર ચલm, ઔર બદ]સે ટલm, તા-ક હંસતે ુએ નીકળે દમ,
દમ,...

હમ...
...
એ માMલક તેર બંદ હમ

બડા કમજોર હl આદમી,
કમી,,
આદમી, અભી લાખp હl ઇસમm કમી
પર L ૂ જો ખડા હl દયા

બડા,
બડા, તેર] -કરપાસે ધરતી થમી,
થમી,

ુ ે હમm જબ જનમ,
-દયા Lન
ગમ,,
જનમ, L ૂ હ] ઝેલેગા હમ સબક ગમ
નેક] પર ચલm, ઔર બદ]સે ટલm, તા-ક હંસતે ુએ નીકળે દમ,
દમ,...

હમ...
...
એ માMલક તેર બંદ હમ

યે Zધેરા ઘના છા રહા,
રહા,,
રહા, તેરા ઇbસાન ઘબરા રહા
બર,, ુ છ ન આતા નજર
નજર,,
સો રહા બેખબર
રહા,,
;ુખકા ; ૂરજ િછપા જ રહા
હl તેર] રોશનીમm વો દમ,
ૂનમ
દમ, તો અમાવસકો કર દ Bનમ,
નમ
ૂ ,
નેક] પર ચલm, ઔર બદ]સે ટલm, તા-ક હંસતે ુએ નીકળે દમ,
દમ,...

હમ...
...
એ માMલક તેર બંદ હમ

જબ }ુgમpકા હો સામના (૨) તબ L ૂ હ] હમm થામના,
થામના,
વો ુરાઈ કર હમ ભલાઈ ભર , નહv બદલેક] હો કામના
કામના,,
કદમ,, ઔર િમટ બૈરકા યે ભરમ
ભરમ,,
બઢ ઉઠ Pયારકા હર કદમ
નેક] પર ચલm, ઔર બદ]સે ટલm, તા-ક હંસતે ુએ નીકળે દમ,
દમ,...

હમ...
...
એ માMલક તેર બંદ હમ

- ભરત 9યાસ
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એ મેર Pયાર વતન
ુ પે -દલ ુ રબાન,
વતન,, એ મેર Mબછડ ચમન,
એ મેર Pયાર વતન
ચમન, Lઝ
બાન,
આર,, L ૂ હ] મેર] આબOુ, L ૂ હ] મેર] #ન
#ન..
L ૂ હ] મેર] આર

વતન...
...
એ મેર Pયાર વતન

તેર દામન સે જો આએ ઉન હવાકો સલામ (૨)
 ૂમ  ં ૂ મz ઉસ }ુબાંકો oજસપે આએ તેરા નામ.
નામ.
શામ,,
સબસે Pયાર] ;ુબહ તેર] સબસે રં ગીતેર] શામ
બાન..
ુ પે -દલ ુ રબાન
Lઝ

...
L ૂ હ] મેર]]...

માંકા -દલ બનક કભી સીનેસે લગ #તા હl L,ૂૂ,
ઔર કભી નbહ]નbહ]-સી બેટ] બનક યાદ આતા હl L.ૂૂ.
oજતના યાદ આતા હl .ુઝકો ઉતના તડપાતા હl L,ૂ,ૂ
બાન..
ુ પે -દલ ુ રબાન
Lઝ

...
L ૂ હ] મેર]]...

ં ે હl હમ,
છોડકર તેર] જમv કો <ૂ ર આ પુચ
હમ,
-ફર ભી હl યેહ] તમ{ા તેર જર ક] કસમ.
કસમ.
હમ જહાં પૈદા ુએ ઉસ જગહ હ] િનકલે દમ,
દમ,
બાન..
ુ પે -દલ ુ રબાન
Lઝ

...
L ૂ હ] મેર]]...

વતન.....
.....
એ મેર Pયાર વતન

...
L ૂ હ] મેર]]...

- :ેમધવન
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એ મેર વતન ક લોગો

ુ qુબ લગો લો નારા,
એ મેર વતન ક લોગp,
લોગp Lમ
નારા
સબકા, લહરા લો િKરં ગા Pયારા,
યે 1ુભ -દન હl હમ સબકા
Pયારા
પર મત  ૂલો સીમા પર,
પર વીરpને
વીરpને હl :ાણ ગંવાયે,
ુ છ યાદ ઉbહ ભી કર લો (૨) જો લૌટક
લૌટક ઘર ના આયે (2)
એ મેર વતન ક લોગp જરા ખમm
ખમm ભર લો પાની,
પાની
બાની,
જો શહ]દ ુએ હl ઉનક] ,જરા
જરા યાદ કરો ુ રબાની

એ મેર વતન ક લોગp...
લોગp...

જબ ઘાયલ ુઆ -હમાલય,
આઝાદ],
-હમાલય ખતર મm પડ] આઝાદ]
જબ તક થી સાંસ,લડ
લડ વો (૨) -ફર અપની લાશ Mબછાદ],
Mબછાદ]
બMલદાની,,
સંગીન પે ધરકર માથા સો ગયે અમર બMલદાની
બાની,
જો શહ]દ ુએ હl ઉનક] ,જરા
જરા યાદ કરો ુ રબાની

એ મેર વતન ક લોગp...
લોગp...

જબ દ શ મm થી -દવાલી,
-દવાલી વો ખેલ રહ થે હોલી,
હોલી
જબ હમ બેઠ થે ઘરp મm (૨) વો ઝેલ રહ થે ગોલી,
ગોલી
થે ધbય જવાન વો અપને, થી ધbય વો ઉનક] જવાની.
જવાની.
બાની,
જો શહ]દ ુએ હl ઉનક] ,જરા
જરા યાદ કરો ુ રબાની

એ મેર વતન ક લોગp...
લોગp...

કોઈ શીખ,કોઈ
શીખ કોઈ #ટ,મરાઠા
#ટ મરાઠા (૨) કોઈ &ુરખા,કોઈ
ખા કોઈ મ(ાસી (૨)
સરહદ પે મરનેવાલા (૨) હર વીર થા ભારતવાસી,
ભારતવાસી
જો q ૂન Mગરા પવ\ત પર વો q ૂન થા -હb<ુAતાની
જો શહ]દ ુએ હl ઉનક] ,જરા
જરા યાદ કરો ુ રબાની,
બાની

એ મેર વતન ક લોગp...
લોગp...
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થી q ૂન સે લથપથ કાયા
કાયા, -ફર ભી બં<ૂક ઉઠા
ઉઠાક
ક,
દશ દશકો
દશકો એકને મારા,
મારા -ફર Mગર ગયે હpશ ગંવાક
ાક
જબ Zત સમય આયા તો (૨) કહ ગયે -ક અબ મરતે હl,
qુશ રહના દ શ ક Pયારો (૨) અબ હમ તો સફર કરતે હl (૨)
Fા લોગ થે વો -દવાને, Fા લોગ થે વો અMભમાની ?
બાની,
જો શહ]દ ુએ હl ઉનક] ,જરા
જરા યાદ કરો ુ રબાની

એ મેર વતન ક લોગp...
લોગp...

ઉનકો,, ઇસMલયે કહ] યે કહાની.
ુ  ૂલ ન #ઓ ઉનકો
Lમ
કહાની.
જો શહ]દ ુએ હl ઉનક] ,જરા
જરા યાદ કરો ુ રબાની,
બાની

એ મેર વતન ક લોગp...
લોગp...

જય -હbદ.
... જય -હbદ...
...
-હbદ... જય -હbદ ક] સેનાા...
-હbદ... જય -હbદ ક] સેનાા...
જય -હbદ.
-હbદ... જય -હbદ.
-હbદ... જય -હbદ.
-હbદ...
- :દ]પ
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આઓ બ/ચો Lુ~હ -દખાયm

Aતાનક],
આઓ બ/ચો Lુ~હ -દખાયm ઝાંખી -હb<ુAતાનક]
ઈસ િમkી સે િતલક કરો યે ધરતી હl બMલદાન ક]
ક],
વંદ માતરમ,
માતરમ વંદ માતરમ (૨)

ઉતર મm રખવાલી કરતા,
કરતા પવ\તરાજ િવરાટ હl,
ધોતા, સાગરકા
દMYણ મm ચરણો કો ધોતા
સાગરકા સાટ હl,
જમના_ ક તટ કો દ ખોો, ગંગા કા યે ઘાટ હl,
બાટ
બાટ-બાટપે હાટહાટ-હાટમm
હાટમm યહાં િનરાલા ઠાઠ હl,
દ ખો યે તAવીર અપને ગૌરવ ક] અMભમાની ક],
ક]
...વંદ માતરમ (૪)
ઈસ િમkી સે...વં
...

યે હl અપના રાજBુતાના નાઝ ઈસે તલવારp પે,
_સને સારા _વન કાટા બ/છ],તીર
બ/છ] તીર કટારો સે,
યે :તાપ કા વતન પલા હl આઝાદ] ક નારો સે,
ૂદ પડ]થી યહાં હ#રો પિિનયાં
પિિનયાં Zગારો પે,
બોલ રહ] હ કણકણ-કણ સે ુ રબાની રાજAથાન ક],
ક]
ઈસ િમી
િમી સે, વંદ માતરમ (૪)

દ ખો .ુgક મરાઠો કા યે યહાં િશવા_ ડોલા થા,
થા
.ુગલp ક] તાકત કો,
કો _સને તલવારp સે તોલા થા,
થા
હર પવ\ત પે આગ લગીથી,
લગીથી હર પથર એક શોલા થા,
થા
ક], બ/ચા બ/ચા બોલા થા,
બોલી હર હર મહાદ વ ક]
થા
દ ખ િશવા_ ને રખી થી,
થી લાજ હમાર] શાન ક],
ક]
ઈસ િમkી સે......
...... વંદ માતરમ (૪)
...
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જMલયાંવાલા બાગ યે દ ખો યહાં ચાલી થી ગોMલયાં,
યે મત B ૂછો -કસને ખેલી યહાં q ૂનક] હોMલયાં.
એક તરફ બં<ૂક દન દન એક તરફ થી ટોMલયાં,
મરનેવાલે બોલ રહ થે ઇbકલાબક] બોMલયાં,
#નક],,
યહાં લગા દ] બહનોને ભી બા_ અપની #નક]
...... વંદ માતરમ (૪)
ઈસ િમkી સે......
યે દ ખો બંગાલ યહાંકાા,, હર ચPપા હ-રયાલા હl,
યહાંકા બ/ચા બ/ચા અપને દ શ પે મરનેવાલા હl,
ઢાલા હl ઇસકો Mબજલીને,  ૂચાલોને પાલા હl,
.ુીમm L ૂફાન બંધા હl, ઔર :ાણમm વાલા હl,
જbમ ૂિમ હl યહ] હમાર , વીર ;ુભાષ મહાનક],
મહાનક],
...... વંદ માતરમ (૪)
ઈસ િમkી સે......
- :દ]પ
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ઐ વતન ઐ વતન,
વતન, હમકો તેર] કસમ
ઐ વતન ઐ વતન,
વતન, હમકો તેર] કસમ
તેર] રાહpમm #ં તક ુટા #ગે
લ Fા ચીજ હl, તેર કદમpપે હમ
ભmટ અપને સરpક] ચઢા #ગે ...

ઐ વતન ઐ વતન...
વતન...

કોઈ પં#બસે, કોઈ મહારાસે, કોઈ Iુપીસે હl, કોઈ બંગાલસે (૨)
તેર] B ૂ#ક] થાલીમm લાએ હl હમ (૨) લ હર રં ગક, આજ હર ડાલક
સહ],, પર લગન એક હl
નામ ુ છ ભી સહ]
જોતસે
...
જોતસે જોત -દલક] જગા #ગે...

ઐ વતન ઐ વતન...
વતન...

તેર] #િનબ ઉઠ] જો કહરક] નજર
ઉસ નજરકો xકાક હ] દમ લmગે હમ
તેર] ધરતીપે હl જો કદમ ગૈરકા
ઉસ કદમકા િનશાં તક િમટા દ ગે
ગે હમ (૨)
જો ભી દ]વાર આએગી અબ સામને
ઠોકરસે ઉસે હમ Mગરા #ગે ...

ઐ વતન ઐ વતન...
વતન...

- :ેમધવન
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કર ચલે હમ -ફદા #નો તન
કર ચલે હમ -ફદા #નો તન સાથીઓ
અબ L~ુ હાર હવાલે વતન સાથીઓ.
સાથીઓ.

કર ચલે....
....

ગઈ,, નજ જમતી ગઈ
સાંસ થમતી ગઈ
-ફર ભી બઢતે કદમકો ન Oુકને -દયા
કટ ગએ સર હમાર તો ુ છ ગમ નહv
સર -હમાલયકા હમને ન કને -દયા
સાથીઓ..
મરતે મરતે રહા બાંકપન સાથીઓ

અબ L~ુ હાર હવાલે....
....

oજbદા રહનેક મૌસમ બહોત હl મગર
#ન દ નેક] Oુત રોજ આતી નહv
ુAન ઔર ઈdક દોનpકો સવા કર
ં ૂ નહાતી નહv
વો જવાની જો qમm
આજ ધરતી બની હl <ુgહન સાથીઓ .

અબ L~ુ હાર હવાલે...
...

રાહ ુ બા\નીક] ન વીરાન હો
ુ સ#તે હ] રહના નયે કા-ફલે
Lમ
ફતહકા જAન ઇસ જAન ક બાદ હl
oજ%દગી મૌત સે િમલ રહ] હl ગલે
સાથીઓ..
બાંધ લો અપને સરસે કફન સાથીઓ

અબ L~ુ હાર હવાલે...
...

- કl ફ] આઝમી
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છોડો કલક] બાતm
છોડો કલક] બાતm, કલક] બાત Bુરાની
ાની,,
કહાની..
નયે દૌરમm Mલખmગે હમ િમલકર નયી કહાની
હમ -હb<ુAતાની,
Aતાની, હમ -હb<ુAતાની (૨)
ં
આજ Bુરાની જ_રોકો
તોડ ુક હl ,
Fાં દ ખે ઉસ મંMઝલોકો જો છોડ ુક હl,
ં ા હl આજ જમાના,
ચાંદક દરપે જ પુચ
જમાના,
નયે જગતસે હમ ભી નાતા જોડ ુક હl .
નયા q ૂન હl , નયી ઉમંગે, અબ હl નયી જવાની.
જવાની.

Aતાની...
...
હમ -હb<ુAતાની

આઓ મહનતકો અપના ઈમાન બનાયm,
અપને હાથpકો અપના ભગવાન બનાયm,
રામક] ઇસ ધરતીકો,
ધરતીકો, ગૌતમક]  ૂિમકો,
ૂિમકો,
સપનpસે ભી Pયારા,
Pયારા, -હb<ુAતાન બનાયm.
નયા q ૂન હl, નયી ઉમંગે, અબ હl નયી જવાની.
જવાની.

Aતાની...
...
હમ -હb<ુ Aતાની

હર જરા\ હl મોતી
મોતી,, ખ ઉઠાકર દ ખોો,,
િમkીમm સોના હl હાથ બઢાકર દ ખોો,,
સોનેક] એ ગંગા હl, ચાંદ]ક] ય.ુના,
ા,
ચાહો તો પથરમm ધાન ઉગાકાર દ ખોો..
નયા q ૂન હl, નયી ઉમંગે, અબ હl નયી જવાની.
જવાની.

Aતાની...
...
હમ -હb<ુ Aતાની

- :ેમધવન
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જહાં ડાલ ડાલ પર સોનેક]
સોને
નેક] Mચ-ડયાં કરતી હl બસેરા
જહાં ડાલ ડાલ પર સો
વો ભારત દ શ હl મેરાા,, (૨)
જહાં સ+ય અ-હ%સા ઔર ધરમકા પગ પગ લગતા ડરાા,,
વો ભારત દ શ હl મેરાા,, (૨)
એ ધરતી વો જહાં ઋિષઋિષ-.ુિન જપતે :ુનામક] માલા,
માલા,
બાલા..
જહાં હર બાલક ઇક મોહન હl ઔર રાધા ઇક ઇક બાલા
જહાં ; ૂરજ સબસે પહલે આકર,
આકર, ડાલે અપના ડરા.
ા.
વો ભારત દ શ હl મેરા,
ા, (૨)
જહાં ગંગાા,, જમના,
જમના, -Nના ઔર કાવેર] બહતી #યે,
ઉર--દMYણ,
ૃ િપલવાયે
જહાં ઉર
દMYણ, B ૂરબૂરબ-પિDમકો અ.ત
કહv યે ફળ ઔર લ ઉગાયે, કસર કહv Mબખેરાા..
વો ભારત દ શ હl મેરાા,, (૨)
અલબેલોક] ઇસ ધરતીક, +યૌહાર ભી હl અલબેલે,
કહv -દવાલીક] ઝગમગ હl, હોલીક
હોલીક કહv મેલે,
જહાં રાગ રં ગ ઔર હસીqુશીકા ચારો ઔર હl ઘેરા.
ા.
વો ભારત દ શ હl મેરાા,, (૨)
જહાં આસમાનસે બાતm કરતે મં-દર ઔએ િશવાલે,
-કસી નગરમm -કસી ાર પર કોઈ ન તાલા ડાલે,
ઔર :ેમક] બંસી જહાં બ#તા,
બ#તા, આયે શામ સવેરા.
ા.
વો ભારત દ શ હl મેરાા,, (૨)
- રાQb( ૃ ણ
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દ દ] હમm આઝાદ]
દ દ] હમm આઝાદ] Mબના ખડગ Mબના ઢાલ,
ઢાલ,
સાબરમતી ક સંત L ૂને કર -દયા કમાલ.
કમાલ.
મશાલ,,
ધી મm ભી જલતી રહ] ગાંધી તેર] મશાલ
સાબરમતી ક સંત L ૂને કર -દયા કમાલ … દ દ]…
દ]
રુપિત રાઘવ રા# રામ
લડાઇ,,
ુ ે અજબ ઢંગ ક] લડાઇ
ધરતી પે લડ] Lન
દાગી ના કહv તોપ ના બં<ૂક ચલાઇ,
ચલાઇ
ચડાઇ,,
<ુdમન ક -કલે પર ભી ના ક] L ૂને ચડાઇ
વાહ ર ફક]ર q ૂબ કરામાત -દખાઇ,
-દખાઇ,
 ૂટક]મm <ુdમનો કો -દયા દ શ સે િનકાલ .
સાબરમતી ક સંત L ૂને કર -દયા કમાલ દ દ]…
દ]
શતરં જ Mબછા કર યહાં બૈઠાથા જમાના
લગતા થા .ુdકલ હl -ફરં ગી કો હરાના
ટર થી બડ જોર ક] <ુdમન ભી થા તાના
પર L ુ ભી થા બડા ઉAતાદ Bુરાના
મારા વો કસ ક દાંવ ક ઉgટ] સભીક] ચાલ
સાબરમતી ક સંત L ૂને કર -દયા કમાલ … દ દ]…
દ]
રુપિત રાઘવ રા# રામ
જબ જબ તેરા Mબ&ુલ બ# જવાન ચલ પડ,
મજ<ૂ ર ચલ પડ થે, ઔર -કસાન ચલ પડ,
લમાન,, શીખ,
-હb<ુ વ .ુસલમાન
શીખ, પઠાન ચલ પડ,
કદમpમm તેર] કો-ટ
કો-ટ કો-ટ :ાણ ચલ પડ
લpક] સેજ છોડ ક દૌડ જવાહરલાલ
સાબરમતી ક સંત L ૂને કર -દયા કમાલ … દ દ]…
દ]
રુપિત રાઘવ રા# રામ
ોટ]..
મન મm થી અ-હ%સા ક] લગન તન પે લંગોટ]
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લાખp મz  ૂમતા થા Mલયે સ+ય ક] સpટ]
વૈસે તો -દખને મz થી હAતી તેર] છોટ]
-હમાલય
લય ક] ભી ચોટ].
ુ ે કતી થી -હમા
લે-કન Lઝ
ચોટ].
<ુ િનયા મz L ુ બેજોડ થા ઇbસાન બેિમસાલ
સાબરમતી ક સંત L ૂને કર -દયા કમાલ … દ દ]…
દ]
રુપિત રાઘવ રા# રામ
જગ મz કોઈ oજયા હl તો બાBુ L ુ હ] oજયા
રાહપે
ુ ે વતન ક] રાહ
Lન
પે સબ ુ છ ુટા -દયા
માંગા ન કોઇ તત ના કોઇ તાજ ભી Mલયા
અમO્ ત -દયા તો ઠ]ક મગર qુદ ઝહર િપયા
oજસ -દન તેર] Mચતા જલી,
જલી રોયા થા મહાકાલ
સાબરમતી ક સંત L ૂને કર -દયા કમાલ …
દ દ] હમm આઝાદ] Mબના ખડગ Mબના ઢાલ
સાબરમતી ક સંત L ૂને કર -દયા કમાલ
રુપિત રાઘવ રા# રામ

- :દ]પ
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નbહા .ુ{ા રાહ]  ં ૂ
નbહા .ુ{ા રાહ] ,ં ૂ દ શકા િસપાહ] ,ં ૂ
જય-હbદ,, જય-હbદ,
બોલો મેર સંગ જય-હbદ
જય-હbદ,
જય-હbદ જય-હbદ જય-હbદ.
જય-હbદ.
ં ૂ ા ન ડરરAતેપે ચગ
મર--મરક ,
ડર-ડરક, ચાહ .ુઝે _ના પડ મર
દમ,, આગે હ] આગે બઢાગા કદમ,
ં ૂ ા કહv દમ
મંMઝલસે પહલે ન ગ
કદમ,
દા-હને બાંયે દા-હને બાંયે, થમ...
.ં ૂ ..
થમ... નbહા .ુ{ા રાહ] ...
ગા,
ગા,
ં ૂ , <ુ િનયાક] ખોકા તારા બ ગા
ું ,
બડા હોક દ શકા સહારા બ ગા
ં ૂ ા ¡ચા,
રqગ
કદમ,,
¡ચા, િતરં ગા હરદમ,
હરદમ, આગે હ] આગે બઢાગા કદમ
દા-હને બાંયે દા-હને બાંયે, થમ...
.ં ૂ ..
થમ... નbહા .ુ{ા રાહ] ...
શાંિતક] નગર] હl મેરા યે વતન,
વતન, સબકો સીખાગા મz Pયારકા ચલન,
ચલન,
<ુિનયામm Mગરને ન <ૂં ગા કહv બમ,
બમ, આગે હ] આગે બઢાગા કદમ,
કદમ,
દા-હને બાંયે દા-હને બાંયે, થમ...
.ં ૂ ..
થમ... નbહા .ુ{ા રાહ] ...
- શક]લ બદાIુની
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મેરા રં ગ દ બસંતી ચોલા
મેરા રં ગ દ બસંતી ચોલા,
ચોલા, મેરા રં ગ દ ...
મેરા રં ગ દ બસંતી ચોલા,
ચોલા, ઓએ રં ગ દ બસંતી ચોલા (૨)
ખાિતર,, બસ ઇતના અરમાન હl,
દમ નીકલે ઇસ દ શક] ખાિતર
એક બાર ઇસ રાહમm
મરના,, સો જbમpક સમાન હl,
રાહમm મરના
દ ખક વીરpક] ુ રબાની (૨) અપના -દલ ભી બોલા...
બોલા...
મેરા રં ગ દ બસંતી ચોલા...
ચોલા...
oજસ ચોલેકો પહન િશવા_ ખેલે અપની #નપે,
oજસે પહન ઝાંસીક] રાની િમટ ગઈ અપની આનપે,
આજ ઉસીકો પહનક િનકલા (૨) હમ મAતpકા ટોલા...
ટોલા...
મેરા રં ગ દ બસંતી ચોલા...
ચોલા...
- :ેમધવન
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મેર દ શક] ધરતી
મેર દ શક] ધરતી (૨) સોના ઉગલે, ઉગલે હ]ર -મોતી,
મોતી,
ધરતી...
...
મેર દ શક] ધરતી
બૈલોક
લોક ગલેમm જબ ઘ
ં ૂ Oું, _વનકા રાગ ;ુનતે હl,
ગમ કોસp <ૂ ર હો #તા હl , qુિશયp
શયpક
ક કમલ .ુAકાતે હl,
;ુનક ર હટક] આવાQ% (૨) Iું લગે કહv શહનાઈ
શહનાઈ બQ,
બQ,
આતે હ] મAત બહારpક <ુgહનક] તરહ હર ખેત સQ
સQ..
ધરતી...
...
મેર દ શક] ધરતી
જબ ચલતm હl ઇસ ધરતીપે હલ,
હલ, મમતા Zગડાઇયાં લેતી હl,
માટ]કો,, જો _વનકા ;ુખ દ તી હl,
¢ું ના B ૂQ ઇસ માટ]કો
ઇસ ધરતીપે oજસને જનમ Mલયા (૨) ઉસને હ] પાયા Pયાર તેરા,
ા,
યહાં અપના પરાયા કોઈ નહv (૨) હl સબપે માં ઉપકાર તેરાા..
ધરતી...
...
મેર દ શક] ધરતી
ગૌતમ--નાનકકા,
યે બાગ હl ગૌતમ
નાનકકા, Mખલતે હl અમનક લ યહાં,
ગાંધી,
ી, ;ુભાષ (૨) ટl ગોર,
ોર, િતલક,
િતલક, ઐસે હl ચમનક લ યહાં,
રં ગ હરા હ-રિસ%હ નલવેસે, રં ગ લાલ હl લાલબહા<ુરસે,
રં ગ બના બસંતી ભગતિસ%ઘ (૨) રં ગ અમનકા વીર જવાહરસે,
ધરતી...
...
મેર દ શક] ધરતી
- &ુલશન
લશન બાવરા
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યે દ શ હl વીર જવાનpકા
જવાનpકા,, અલબેલpકા
pકા,, મAતાનpકા,
યે દ શ હl વીર જવાનpકા
મAતાનpકા,
ઇસ દ શકા યારp (૨) Fા કહના,
કહના, યહ દ શ હl <ુિનયાકા ગહના,
ગહના,
વીરpક],, યહાં ભોલી શકલm હ]રpક]
હ]રpક],,
યહાં ચૌડ] છાતી વીરpક]
યહાં ગાતે હl રાંઝે (૨) મAતીમm, મચતી હl J ૂમે બAતીમm,
લpક],, રાહpમm કતાર લpક]
લpક],,
પેડppપે
પે બહાર લpક]
યહાં હસતા હl સાવન (૨) બાલpમm, ખીલતી હl કMલયાં ગાલpમm,
કહv દં ગલ શોખ જવાનpક, કહv કરતબ તીર કમાનpક,
યહાં િનત િનત મેલે (૨) સજતે હl , િનત ઢોલ ઔર તાંસે બજતm હl ,
-દલબરક Mલએ -દલદાર હl હમ,
હમ, <ુdમનક Mલયે તલવાર હl હમ,
હમ,
મmદાંમm અગર હમ (૨) ડટ #યm, .ુdકલ હl -ક પીછે હટ #યm.
- સા-હર ુિધયાનવી
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સાર જહાં સે અ/છા -હ%<ુAતાં હમારા
સાર જહાં સે અ/છા -હ%<ુAતાં હમારા
હમ ુલ ુલ હ ઈસક] યે &ુMલAતાં હમારા
&ુબત મm, હો અગર હમ,રહતા
હમ રહતા હl -દલ વતન મm
સમજો વહ] હમm ભી
ભી, -દલ હો જહાં હમારા
હમારા.......
.......સાર
.......સાર જહાં
કા,
પવ\ત વો સબસે ચા હમ સાયા આસમાં કા
વો સંતર] હમારા,
હમારા વહ પાસબા હમારા....
હમારા....સાર
....સાર જહાં
ગોદ] મm ખેલતી હl., _સક હ#રો નદ]યાં
&ુલશન હl _સક દમ સે _ના હમારા...
હમારા...સાર
...સાર જહાં
અય આબે દ ગંગા,વહ
કો,
ુ કો
ા વહ -દન યાદ હl Lઝ
ઉતરા તેરર -કનાર , જબ કારવાં હમારા...
હમારા... સાર જહાં
મજહબ નહv િશખાતા આપસ મm બૈર રખના
-હbદ] હl હમ વતન હl -હ%<ુAતા હમારા....
હમારા....સાર
....સાર જહાં
Iુનાન,િમ£
ાન િમ£,રોમ
િમ£ રોમ સબ િમટ ગયે જહાં સે,
અબ તક મગર હl બાક],
હમારા....
....સાર
બાક] નામોિનશાં હમારા
....સાર જહાં
ુ છ બાત હl -ક હAતી
હAતી,િમટતી
િમટતી ન-હ% હમાર],
હમાર]
સદ]યp રહા હl <ુdમન,દોર
dમન દોર જહાં હમારા...
હમારા...સાર
...સાર જહાં
ઈકબાલ કોઈ મરહમ,અપના
મરહમ અપના ન-હ% જહાં મm,
મા ૂમ કયા -કસીકો,દદ¤
િનશા હમારા....
-કસીકો દદ¤ –િનશા
હમારા....સાર
....સાર જહાં

- Aવ.
Aવ.શાયર મહંમદ ઈકબાલ
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સાર જહાં સે અ/છા
સાર જહાં સે અ/છા -હ%<ુAતાં હમારા (૨)
હમ ુલ ુલ હ ઈસક] યે &ુલિસતા હમારા (૨)
પરબત
પરબત હl ઇસક ¡ચે, Pયાર] હl ઇસક] ન-દયાં (૨)
આકાશમm ઇસીક &ુજર] હ#રો સ-દયાં (૨)
હસતા હl બીજMલયp પર યે આિશયાં હમારા.
હમારા.
હમ ુલ ુલ હ ઈસક]
વીરાન કર -દયા ઠા ધીને ઇસ ચમનકો (૨)
બચાયા,, ગાંધીને ઇસ ચમનકો (૨)
દ કાર લુ બચાયા
રYા કર ગા ઇસક],
ઇસક], હર નવજવાં હમારાં.
હમ ુલ ુલ હ ઈસક]
- રા# મહદ] અલીખાં
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હl :ીત જહાં -ક ર]ત સદા
હl :ીત જહાં -ક ર]ત સદા (૨) મz ગીત વહાંક ગાતા ,ં ૂ
ભારતકા રહનેવાલા ,ં ૂ ભારતક] બાત ;ુનાતા .ં ૂ
કાલે ગોર કા ભેદ નહv,
નહv, હર -દલસે હમારા નાતા હl,
ુ છ ઔર ન આતા હો હમકો
હમકો,, હમm Pયાર િનભાના આતા હl,
oજસે માન ુક] સાર] <ુિનયા (૨) મz બાત (૨) વહ] દોહરાતા ,ં ૂ
ભારતકા રહનેવાલા ,ં ૂ ભારતક] બાત ;ુનાતા .ં ૂ
_તે હp -કસીને દ શ ટો Fા,
Fા, હમને ટો -દલpકો _તા હl,
જહાં રામ અભી તક હl નરમm, નાર]મm અભી તક સીતા હl,
oજતને પાવન હl લોગ જહાં (૨) મz િનત િનત
િનત (૨) શીશ xકાતા ,ં ૂ
ભારતકા રહનેવાલા ,ં ૂ ભારતક] બાત ;ુનાતા .ં ૂ
ઇતની મમતા નદ]કો ભી જહાં માતા કહક ુલાતે હl ,
ઇતના આદર ઇbસાન તો Fા પથર ભી B ૂQ #તે હl,
ઉસ ધરતીપે મzને જનમ Mલયા (૨) યે સોચ (૨) ક મz ઇતરાતા ,ં ૂ
ભારતકા રહનેવાલા ,ં ૂ ભારતક] બાત ;ુનાતા .ં ૂ
હl :ીત જહાં -ક ર]ત સદા (૨) મz ગીત વહાંક ગાતા ,ં ૂ
ભારતકા રહનેવાલા ,ં ૂ ભારતક] બાત ;ુનાતા .ં ૂ
- &ુલશન બાવરા
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હોઠpપે સ/ચાઈ રહતી હl
હોઠpપે સ/ચાઈ રહતી હl જહાં -દલમm સફાઈ રહતી હl
હમ ઉસ દ શક વાસી હl (૨) oજસ દ શમm ગંગા બહતી હl
મેહમાં જો હમારા હોતા હl વો #નસે Pયારા હોતા હl
¥યાદા-ક નહv લાલચ હમકો (૨) થોડમm &ુ#રા હોતા હl (૨)
બ/ચpક Mલએ જો ધરતીમાં સ-દયpસે સભી ુ છ સહતી હl
હમ ઉસ દ શક વાસી હl (૨) oજસ દ શમm ગંગા બહતી હl
ુ છ લોગ જો ¥યાદા #નતે હl ઇbસાનકો કમ પહચાનતે હl
યે B ૂરબ હl B ૂરબ વાલે, હર #નક] ક]મત #નતે હl (૨)
િમલિમલ-}ુલક રહો ઔર Pયાર કરો ઇક ચીજ યહ] તો રહતી હl
હમ ઉસ દ શક વાસી હl (૨) oજસ દ શમm ગંગા બહતી હl
જો oજસસે િમલા સીખા હમને ગૈરpકો ભી અપનાયા હમને
મતલબક Mલએ Zધે હોકર રોટ]કો નહv B ૂ# હમને (૨)
અબ તો Fા સાર]
સાર] <ુિનયા સાર] <ુિનયા યે કહતી હl
હમ ઉસ દ શક વાસી હl (૨) oજસ દ શમm ગંગા બહતી હl
- શૈલેb(
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કર ચલે હમ -ફદા
કર ચલે હમ -ફદા #નો તન સાિથયો,
સાિથયો
અબ L~ુ હાર વતન સાિથયો.
સાિથયો.
ગઇ,ર¦ત
ર¦ત જમતી ગઇ,
સાંસ થમતી ગઇ
ગઇ
-ફરભી બઢતે કદમકો ,ન
-દયા,
ન Oુકને -દયા
કટગયે સર હમાર તો ુ છ ગમ નહv
નહv,
-દયા..
સર -હમાલયકા ન કને -દયા
સાિથયો,
મરતે મરતે રહા બાંકાપન સાિથયો
અબ L~ુ હાર હવાલે વતન સાિથયો.
સાિથયો.
મગર,
oજ%દા રહનેક મૌસમ બુત હl મગર
નહv..
#ન દ નેક] Oુત રોજ આતી નહv
ુAન ઔર ઇdક દોનો કો Oુ Aવા કર ,
વો જવાની જો qુનમm નહાતી નહv.
નહv.
આજ ધરતી બની હl <ુ gહન સાિથયો
અબ…..
અબ
હો,
રાહ ુ રબાનીઓક] ન િવરાન હો
ુ સ#તે હ] રહના નયે કા-ફલે.
Lમ
ફતેહકા જ1્ ન,ઇસ
ન ઇસ જ1્

્ ક બાદ હl,

oજ%દગી મૌતસે િમલ રહ] હl ગલે.
સાિથયો,
બાંધલો અપને સરપે કફન સાિથયો
અબ…..
અબ
ખvચ દો અપને q ૂનસે જમv પર લક]ર,
લક]ર
ઇસ તરફ આને પાયે ન રાવણ કોઇ ,
તોડદો હાથ અગર હાથ ઉઠને લગે
§ને પાયે ન સીતા કા દામન કોઇ
કોઇ,
ુ , Lમ
રામ ભી Lમ
ુ હ] લ¨મણ સાિથયો
અબ L~ુ હાર હવાલે વતન સાિથયો.
સાિથયો.
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અમાર] આઝાદ]…
આઝાદ]

ભલે ;ુખચેનથી _વનતણી માણી ન qુશાલી
ભલે ક© સmકડો સંકટ તણા િવષની પીધી Pયાલી !
ભલે છે <ૂ ર મંઝીલ ને ભલે રહ] <ૂ ર આબાદ]
છતાં છે :ાણથી Pયાર] અમોને ” દ શ-આઝાદ]”…!…1
આઝાદ]
ભલે <ુિનયા બધી વષા\વતી ખંજર .ુશીબતનાં,
સહ] લે1 ું સીતમ જમો,
જમો દઇ મંKો મહોબતના !
ભલે આિધ અને 9યાિધ બધે અમ પર રહ] લાધી,
લાધી
છતાં છે :ાણથી Pયાર] અમોને ” દ શ-આઝાદ]”…!…2
આઝાદ]
હ}ૂ આઝાદ] ું આ « ૃY છે ના ું અને વાં ુ
કહો Fાંથી શક અપ¬ હ}ૂ એ ફળ મીું પા ુ ં !
છો, િવકટ હાલતમાં બરબાદ]
પછ] <ુિનયા િનહાળે છો
છતાં છે :ાણથી Pયાર] અમોને ” દ શ-આઝાદ]”…!…3
આઝાદ]
અમાર] આ+મ£,ધાથી જગાવી1ું નવો પgટો
જહાંના પંથથી bયારો રચાવી1ું નવો રAતો !
લખી ઇિતહાસને પાને શહાદતની અમે યાદ] –
છતાં છે :ાણથી Pયાર] અમોને ” દ શ-આઝાદ]”…!…4
આઝાદ]
ન] -દન આવશે એવો જહાં ¥યાર ચ-કત થાશે
ગૌરવ--ગીતો ગાશે…
અમાર] ક]િતW ગાથાઓ તણાં ગૌરવ
&ુલામી િવ®ની ટાળ] રચી1ું િવ®િવ®-આબાદ]
અમોને :ાણથી Pયાર] અમાર] ” દ શ-આઝાદ]”…!…5
આઝાદ]
હ}ૂ છે નાવ મઝધાર જ«ું છે <ૂ ર -કનાર
ભલે તોફાન છે ભાર છતાં ક© ડર ન લગાર ….!
બાBુ” તણી સાથી,
<ૂ વા “બાBુ
સાથી ” જવાહર”
જવાહર ટાળશે ધી !
અમોને :ાણથી Pયાર] અમાર] ” દ શ-આઝાદ]”…!…6
આઝાદ]

- રિવ ઉપા,યાય
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ભારત દ શ મહાન
મહાન, મારો ભારત દ શ મહાન,
ભારત દ શ મહાન
મહાન
રહો રાત-દન રમતો સૌને હlયે -હb<ુAતાન.
Aતાન.
-હમાલય, મહાસાગર
ઉરમાં છે 1ુe -હમાલય
મહાસાગર દMYણે,
જગ{ાથ ને ારકશ છે ઉગમણે આથમણે,
ાન..
કો-ટ કો-ટ -હb<ુજન ગરવા છે એનાં સંતાન
ૃ જલજલ ધાવે,
અહv સmકડો નદ]ઓ એનાં અ.ત
ં ર ¯ુગ
ં ર દ વદ વીઓ અમી<ૃટ વરસાવે,
¯ુગ
અ{કોષની((?) દ તી ધરણી દાન.
ફલ °લ ને અ{કોષની
દાન.
ણ, મહાવીર,
પાFા,
રામ ૃ ણ
મહાવીર િશવા_,
િશવા_ રાણા,
રાણા સાંગા પાFા
દાતા, 1 ૂરાસંત, સતી ને દાતા
ૂરા- પાને પાને ટાંFાા,
સbમાન..
ગૌપાલન ને ધમ\ સનાતન સંA ૃ િતનાં સbમાન
કgયાણી,
ભારતમાતા B ૂbય ૂિમ ને િપL ૃ ૂિમ કgયાણી
અનેકતામાં ઐFમંK છે ગાતી ઋિષ.ુિન વાણી,
વાણી
સંગ સાધના કરતાં :ગટ િનજદ શાMભમાન.
ાMભમાન.
મહાન… ભારત દ શ મહાન.
ભારત દ શ મહાન
મહાન.
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# ર ઝંડા #
# ર ઝંડા #
ચે ગગન,
મગન, લહરા #
#..
..
ગગન થઈને મગન
માથા, એની યશોગાથા,
. ૂકયા Qણે માથા
યશોગાથા
ફરક] ફરક] ગા.
ગા. #..
# ર ઝંડા #..
#..
શહ]દ થઈને તાર ચરણે ; ૂતા લાડકવાયા
Aવાધીનતાના તાણે વાણે એના હ}ુ પડછાયા
.ુ¦ત થઈ છે તો .ુ¦ત જ રહશે,
તાર કારણ મા..
મા..
# ર ઝંડા #..
#..
-હમાલય
લય
-દવાલ થઈને ઉભો -હમા
.ુીમાં મહરામણ
ઘરના પરના <ુdમન સાથે
ખેલાશે સમરાંગણ
.ુ¦ત ધરા છે , .ુ¦ત ગગન છે
.ુ¦ત _વતની ¥યોત જલે
gયો ફાgયો ફાગણ રહશે
Aવાધીનતાનો રં ગ ઢળે
આભને ુરજ એક જ ; ૂરજ
થા..
..
L ું બીજો ; ૂરજ થા
# ર ઝંડા #..
#..
– અિવનાશ 9યાસ
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૧૫મી
૧૫મી ઑગAટ,
ઑગAટ ૧૯૪૭
Q -દવસની અમે રાહ જોતા હતા તે Lુ ં છે ? આવ.
આવ.
Qની ઉષાનો પાલવ <ૂ ધમલ શહ]દો તણા
જત, તે Lુ ં છે ? આવ.
પિવK ર¦તથી થયો રં oજત
આવ.
Qની :ભાત:ભાત-લહર] મહv અમ AવPનભર]
આશાઓની qુdબો જઈ વસી છે , તે Lુ ં જ ? આવ.
આવ.
આવ હ ;ુ-દન અમ .ુ¦ત તણા !
ઊગેલો Q ; ૂય\ આય-\ ગોKો પર ,
Q,
ગાયKીમંKની 1ુMચ વંદનાને પામેલો Q
ં ી J ૂપે Q સદા Aપશા\યેલો;
હોમા નના ;ુગધ
ો
ુ ટ ઉપરના પાતાલિસ%Jત
પાતાલ-િવલીન મહા
હડPપા આ-દ :ાચીન નગરોની અગાશીએ
હાAયના °વારા િન+ય ઉડાવી રમેલો Qહ;
Qહ
ુ OુYેKમાં Fાર ક ;ુભટોના ધ ુ યોના
થયો, ક© ક વાર ફલાયેલી
ટંકાર #µત થયો
સવ\ભYી ખ¶ગoજ·ાઓ
ર¸ો;
ખ¶ગoજ·ાઓ પર Q નત¬ ર¸ો
શક <ૂ ણો YKપો ને &ુtરોનાં અરબો પઠાણો Lુક\ .ુઘલોનાં ૂર તેનાં મહાતરં ગોમાં
ર gયાં B ૂર,
ડોલતો આકાશ થક] મલFા કરતો Q હતો;
હતો
ૃણ મહાવીર ુ= રાજિષW અશોક હષ\
અકબરના ખમીર વડ Q તેજAવી હતો;
હતો
ં ૂ ળો રહલો બે શતક Q,
Jધ
Q
ં ૂ વાયો
Jધ
Q,
વાયો B ૂરો એક શતક Q
એ જ ક :કાશવાનો ; ૂય\ આQ ?
ઊગે Lુ ં િન:ભ ભલે આQ મેઘા/છ{ નભે,
BુOુષાથ\ના :ખર :તાપે મ,યા¹ તારો
દ]પો ભ9ય તપોદ]Pત !
હ ;ુ-દન .ુ¦ત તણા !
રાહ જોતા હતા Qની,
Qની તે જ Lુ ં આ9યો છે ? આવ.
આવ.

- ઉમાશંકર જોશી
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તારા નામમાં, ઓ Aવતં
AવતંKતા,
તા મીઠ] આ શી વ+સલતાભર] !
તા, મીઠ] આ શી વ+સલતાભર] !
તારા નામમાં, ઓ AવતંKતા
.ુરદા મસાણથી #ગતાં, તારા શદમાં શી ;ુધાભર] !
B ૂછ] જોજો કોઈ &ુલામને,
ઊઠºા કવા ઓઘ એને મને
મળ] .ુ¦ત મંગળ Q -દને ;
Aવાધીન’ શી અહો ;ુખની ઘડ],
એને કાને શદ પડºો ‘L
L ું Aવાધીન
ઘડ]
એની ખ લાલમલાવ છાતીમાં છોળો છલકાઈ પડ]
પડ]..
એને ભાન .ુ¦તત»ું થIુ,ં
એ ું દl bય Fાં ટપક] ગIુ,ં
એ ું -દલ&ુલાબ લી ર¼ુ,ં
એના મAતક નમવા ું  ૂલી આભ 1ું માંડ] ખડ],
ખડ]
ચડ]..
એની ઊિમW રાંક મટ] ડા જગબાગમાં રમવા ચડ]
પ¯ું ક દખાનાંને ઓરડ,
લટ ુ ંયે ફાંસીને દોરડ,
લાખો ગોળ]
ગોળ] તોપતણી ગડ;
તારો હાથ હોય લલાટ,
લલાટ તો ભલે આવે }ુgમ તણી ઝડ] !
જબાન, તો શી છે ભીિત,
તાOંુ નામ હોય જબાન
ભીિત ઓ માર] માવડ] !
શોિષતો,
મારા દ શના સુ શોિષતો
<ુ િનયાના િપડ]તો તાિપતો
q ૂણે q ૂણે ગાય તારા &ુણો
એના  ૂયા પેટ છતાં એને, કવી મpઘી L ુ કવી મીઠ]
એના બેડ] બંધન Lટુ શે, એવી આશે ખgક બધી ખડ] !

- ઝવેરચંદ મેઘાણી
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કોઇનો લાડકવાયો
ર¦ત ટપકતી સો સો ઝોળ] સમરાંગણથી આવે,
કસરવરણી સમરસેિવકા કોમલ સેજ Mબછાવે;
ઘાયલ મરતાં મરતાં ર ! માતની આઝાદ] ગાવે.
કોની વિનતા,
વિનતા કોની માતા,
માતા ભMગનીઓ ટોળે વળતી,
વળતી
શોMણતભીના પિતપિત-;ુત-વીરની રણશૈયા પર લળતી;
લળતી
ધરતી..
.ુખથી ખ~મા ખ~મા કરતી માથે કર મીઠો ધરતી
થોક થોક લોક ઊમટતા રણજો,ધા જોવાને,
શાબાશીના શદ બોલતા :+યેકની િપછાને;
િનજ ગૌરવ ક ર ગાને જખમી જન #ગે અMભમાને.
સુ સૈિનકનાં વહાલાં જનનો મMળયો ¥યાં ;ુખમેળો,
ો
છે વાડો ને એ¦લવાયો અબોલ એક ; ૂતેલો;
ો
અણB ૂછયો અણ:ીછે લો કોઇનો
કોઇનો અ#ણ લાડ]લો.
લાડ]લો.
ના’વી
વી;
એ ું િશર ખોળામાં લેવા કોઇ જનેતા ના
વી
એને સvચણ તેલ-કચોળા નવ કોઇ બહની લાવી;
લાવી
કોઇના લાડકવાયાની ન કોઇએ ખબર B ૂછાવી.
ૂછાવી.
ૂતી,
ં ાળ] ; ૂતી
ભાલે એને બચીઓ ભરતી લટો ;ુવ
સb.ુખ ઝીgયાં ઘાવો મહvથી ટપટપ છાતી  ૂતી;
ૂતી
કોઇનો લાડકવાયાની ખડ] અ½ુત નીતરતી.
નીતરતી.
કોઇના એ લાડકવાયાનાં લોચન લોલ Mબડાયાં,
આખરની Aિતનાં બે ;ુ કપોલ પર ઠરાયાં;
આતમઆતમ-લપક ઓલાયો,
ઓલાયો ઓટનાં &ુલાબ કરમાયાં.
કોઇનાં એ લાડકડા પાસે હળવે પગ સંચરજો,
રજો
કર--જોડામણ કરજો;
હળવે એનાં હlયા ઊપર કર
કરજો
પાસે J ૂપસળ] ધરજો,
ધરજો કાનમાં :ુપદ ઉચરજો!
ઉચરજો!
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િવખર લી એ લાડકડાની સમારજો લટ ધીર ,
ઓટ--કપોલે-ભાલે ધરજો ક ુબ
ં ન ધીર ;
એને ઓટ
સુ માતા ને ભMગની ર ! ગોદ લેજો ધીર ધીર .
વાંક-ડયા એ xgફાંની મગબ હશે કો માતા,
માતા
એ ગાલોની ;ુધા પીનારા હોઠ હશે બે રાતા;
રાતા
ર ! તમ ુબન
શાતા..
ં
ચોડાતાં પામશે લાડકડો શાતા
કરતી,
એ લાડકડાની :િતમાનાં છાનાં B ૂજન કરતી
એની રYા કા# અહિનરશ :ુને પાયે પડતી;
પડતી
ગણતી..
ઉરની એકાંતે રડતી િવજોગણ હશે -દનો ગણતી
કંકાવટ]એ ;ુ ધોળ] છે gું િતલક કરતાં,
એને કંઠ વvટાયાં હોશે કર બે કંકણવંતા;
ા
વસમાં વળામણાં દ તાં બાથ ભીડ] બે પળ લેતાં.
ૂ કદમ જોતી અMભમાન ભર] મલકાતી,
એની ચ
મલકાતી
જોતી એની િધર – છલ¦તી ગજગજ Pહોળ] છાતી
છાતી;
તી
અધબીડºાં બારMણયાંથી રડ] કો હશે ખ રાતી.
રાતી.
એવી કોઇ િ:યાનો :ીતમ આજ Mચતા પર પોઢ,
એકલડો ને અણ ૂઝેલો અગનઅગન-િપછોડ] ઓઢ;
કોઇના લાડકવાયાને  ૂમે પાવકવાલા મોઢ.
આરસ--ખાંભી,
એની ભAમાં-કત  ૂિમ પર ચણજો આરસ
ી
એ પથર પર કોતરશો નવ કોઇ કિવતા લાંબીી;
લખજો:
ખાક પડ] હ] કોઇના લાડકવાયાની’.
લખજો: ‘ખાક
લાડકવાયાની
- ઝવેરચંદ મેઘાણી
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&ુણવંતી &ુજરાત
&ુણવંતી &ુજરાત ! અમાર] &ુણવંતી &ુજરાત !
નિમયે નિમયે માત ! અમાર] &ુણવંતી &ુજરાત !
મpઘેરા Lુજ મMણમંડપમાં, ક] ર¸ાં અમ શીશ !
માત મીઠ] ! Lુજ ચરણે પડ]ને માMગયે 1ુભ આિશષ !
અમાર] &ુણવંતી &ુજરાત !
મીઠ] મનોહર
મનોહર વાડ] આ તાર] નંદનવન શી અમોલ !
રસલડાં વીણતાં વીણતાં +યાં ક-રયે િન+ય કgલોલ !
અમાર] &ુણવંતી &ુજરાત !
સંત મહંત અનંત વીરોની,
વીરોની વહાલી અમાર] માત !
જય જય કરવા તાર] જગતમાં અપ\ણ ક-રયે #ત !
અમાર] &ુણવંતી &ુજરાત !
ં ઉપવનમાંય :
¡ડા ઘોર અર^ય િવષે ક ;ુદર
દ શિવદ શ અહોિનશ Zતર એક જ તાર] છાંય !
અમાર] &ુણવંતી &ુજરાત !
સર સ-રતા રસભર અમીઝરણાં, ર+નાકર ભરB ૂરૂર::
Bુ^ય ૂિમ ફળલ ઝમી,
ઝમી માત ! રમે અમ ઉર !
અમાર] &ુણવંતી &ુજરાત !
-હb<ુ .ુસલમાન,પારસી
લમાન પારસી,
પારસી સવ¾ માત ! અમે Lુજ બાળ :
Zગ ઉમંગ ભર] નવરં ગ,ે ક-રયે સેવા સુ કાળ !
અમાર] &ુણવંતી
તી &ુજરાત !
ઉર :ભાત સમાં અજવાળ] ટાળ] દ Zધાર !
એક Aવર સુ ગગન ગજવતો ક-રયે જયજયકાર
અમાર] &ુણવંતી &ુજરાત !
નિમયે નિમયે માત ! અમાર] &ુણવંતી &ુજરાત !
- અરદ શર ખબરદાર
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-હ%દમાતાને સંબોધન

ઓ -હ%દ ! દ વ ૂિમ ! સંતાન સૌ તમારાં !
કર]એ મળ]ને વંદન ! Aવીકારજો અમારાં
અમારાં !
-હ%<ુ અને .ુસલિમન : િવ®ાસી,
િવ®ાસી પારસી,
પારસી oજન :
દ વી ! સમાન ર]તે સંતાન સૌ તમારાં !
પોષો તમે સુને, 1ુભ ખાનપાન બYી :
સેવા કર બને તે સંતાન સૌ તમારાં !
નીરોગી, િનધ\ન અને તવંગર,
રોગી અને નીરોગી
ર
¿ાની અને િનરYર : સંતાન સૌ તમારાં !
ુ સી,
વાgમી-ક,
વાgમી-ક 9યાસ,
9યાસ નાનક,
નાનક મીરાં, કબીર,
કબીર Lલ
સી
અકબર,
અકબર િશવા_,
િશવા_ માતા ! સંતાન સૌ તમારાં !
સૌની સમાન માતા,
માતા સૌએ સમાન તેથી :
ના ઉ/ચનીચ કોઈ સંતાન સૌ તમારાં !
ચાહો બધાં પરAપર : સાહો બધાં પરAપર
એ :ાથ\ના કર આ સંતાન સૌ તમારાં !
– કાbત
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ફર] રાના કણકણથી…
કણકણથી
િવજયગtના
ના ગાQ,
રણઘેલા -હb<ુ Iુવકોની િવજયગt
ગાQ
ફર] રાના કણકણથી અMભમાન Aવ+વ ું #ગે.
ધોવાની,
પાવનYણ આ માL ૃ ૂિમના અપમાનો ધોવાની
આજ :િતYા કરતી માતા રણત+પર યૌવનની,
યૌવનની
સ+BુKોના બMલદાને અમ રા ચેતના #ગે…
ફર] રાના…
રાના
:ાચીનતમ આ રાદ વ પર સંકટવાદળ છાયા,
છાયા
<ુટ િવદ શી કાક ગીધોના આજ પડºા ઓછાયા,
ઓછાયા
સઁઘશ¦તના ; ૂય\-કરણથી નવચૈતbય :કાશે…
ફર] રાના…
રાના
શોMણતધારા,
AવતઁKતાના રYણ કાQ વહશે શોMણતધારા
અ;ુરશ¦તને મહાત કરશે સાo+વક Mચ%તનધારા,
નધારા
Bુન: િવ®ના િસ%હાસન પર ભારતમાત MબરાQ,
MબરાQ
ફર] રાના..
રાના..
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ુ ં &ુtર ભારતવાસી…..
ભારતવાસી
ુ ં &ુtર ભારતવાસી.
ભારતવાસી
ં ..
ઝંખો પલ પલ સુજન મંગલ મન માOું ઉgલાસી . ુ…
અુદ
\ - અરબસ.ુ( વચાળે
ધરતીના આ આઉ <ુધાળે ,
આવી વળગી હષ\-ઉછાળે
ં ..
ઉર પિDમ દMYણ B ૂવ\થી િવધ િવધ :# ;ુહાસી . ુ…
ધbય ધરા આ, ૃ ણ વAયા ¥યાં,
િવપદ દ]ઠ] Fહv,
Fહv +વ-રત ધAયા +યાં;
ધી હAયા ¸ાં.
ૃ પી ગાંધી
ગીતા.ત
ં .
ગાંધીી ૃ ણની કOુણાકરણી રહો જ Mચ ઉપાસી . ુ…

અશોક-ધમ
અશોક ધમ\Mલિપ ઉર .ુજ Z-કત,
Z-કત
ઈસાઈ પારિસક .ુAલમ oજન--હત
oજન -હત
ં Zિવશં-કત :
મંK મJુર &ુQ
ં .
‘સવ
સવ\ ધમ\ સમ,
સમ સવ\ ધમ\ મમ.’
મમ – ઉર એ રહો :કાશી . ુ…

Mગ-રચkાન સમાણી છાતી
જલિધતરં ગ નાથે મદમાતી
મદમાતી,
તી
રમે િવદ શે સાહસ-રાતી
સાહસ રાતી
સદા#ગક જગતનાગ-રક સાગરતીથ\િનવાસી
નવાસી.
ુ ં &ુtર ભારતવાસી.
ભારતવાસી
ઝંખો પલ પલ સુજન મંગલ મન માOું ઉgલાસી

- ઉમાશંકર જોશી
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ં ..
-દવસ…Aવતં
તા, દ વરદાન એટુ…
AવતંKતા -દવસ
AવતંKતા
તા, દ વરદાન એટું :
AવતંKતા
ન હ]ન સંકgપ હજો કદ] મન.
મન.
હlI ું કદ]યે ન હજો હતાશ.
હતાશ.
વાણી ન િનકારણ હો કઠોર.
કઠોર.
ંધાય <ૃટ ન-હ મોહJુ~મસે.
ૂકાય..
ને ખમાંના અમી ના ; ૂકાય
ન ભોમકા ગાય વ; ૂક] શી હો.
હો.
કદ]..
Áીઓ વટાવે િનજ Áી+વ ના કદ]
ૃ=..
બને Iુવાનો ન અકાલ « ૃ=
Aમતો..
િવલાય ના શૈશવનાં 1ુMચ Aમતો
લા..
તે પંગતે હો સુથી ય છે gલા
ÂાÃણો
Ãણોને Âા
Ãણો- સૌ~ય િવચારકો તે,
સા તણા ર ! ન Bુરો-હતો બને.
તા, દ વરદાન આટુ.ં
AવતંKતા
- ઉમાશંકર જોશી

https://okanha.wordpress.com

Page 41

L ું !

Bુિનત વષ\ના Bુ^ય :ભાતે, ¥યોત નવી લહરાય.
લહરાય.
આઝાદ]ના રં ગ અવનવા B ૂરવમાં B ૂરાય …
આજના 1ુભ -દવસે
#ગQ હસી હસીને !
લાવી
વી ઉષા !
Zગ Zગમાં ભર] ઉમંગે રં ગ નવા લા
.ુ¦ત કરાં મંગલલ-ગીતો ગાયે આQ દશે -દશા !
આજનાં પાવન ટાણે
ગીત ગૌરવનાં ગાને !
ામી, પડ] યાતનાક© ક વષ\ Q સહ] &ુલામી
યાતના-« ૃટ !
ં
L ૂટ] જોને }ૂgમ જ_રો,
Lુું ; ૃટ !
_રો
સt નવી L
આજના ગૌરવ -દને !
દ]નનાં <ુ :ખડાં પી લે !
સ+ય તણી શમશેર વડ L ું પાપીને દ Q પડકાર
પડકાર !
Aવાપ\ણ કરાં દ]પ થક] L ું િવ®તણાં િતિમર િવદાર !
આજથી ક~મર કસQ !
હસાવી સુને, હસQ !
સેવાની ;ુવાસ સરાવી િવ® તણી વાડ] ~હકાવ !
આલમની આબાદ] કાQ આ+માનાં ઓજસ ર લાવ !
સળ] L ું J ૂપની થાQ !
સુને ;ુવાસ પાQ !
બાBુ“ના મંKો,
Bુ^યdલોક “બાBુ
ો _વનમાં આચરQ
આચરQ !
માનવતાની મંMઝલ ઉપર +યાગ – તેજ પાથરQ !
:ેમનાં પાઠ L ું ભણQ !
ૃ ર લવQ !
ઐF અ.ત
- રિવ ઉપા,યાય
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:#સાક -દન…લાલ
આકાશદ]પ’
-દન લાલ -કgલો ગવ¬લો…..રમે
ગવ¬લો રમેશ પટ લ ‘આકાશદ]પ
આકાશદ]પ
મAત ગગને મAત હવામાં,
જોમ ભર જોશીલો
ં લ કસર] ધવલ લીલો
ક;ુબ
અશોક ચN શોભીલો
ફર ફર ફરક અમારો િKરં ગો,
ો
ગવ¬લો((૨)
હરખે લાલ -કgલો ગવ¬લો
નpખી નpખી સંA ૃ િતથી શોભતો
સાગર રણ -હમાળો
છે વાણીનાં ઝરણાં

}ુદાં

થાય સ-રતા ધોધો
ભારત :ેમ :કાશનો Pયાલો
હરખે લાલ -કgલો ગવ¬લો(
ગવ¬લો(૨)
આઝાદ]ની ગાથાએ લહરાતો
જોશ ભર સંતાનો
®ેત

પાર વડાં દ સંદશા

અમન શાbતનો નારો
વંદ માતરમ ભાવે જનજન # યો
હરખે લાલ -કgલો ગવ¬લો(
ગવ¬લો(૨)
રા શોભે તાર] શાને
છે જોમવંતો જય-હbદ નારો
રા J ૂને હરખે વીર જવાનો,
જવાનો
રા અમારો

મpઘેરો

ધbય ગૌરવ -દન અમારો
ફરફર ફરક અમારો િKરં ગો
ગવ¬લો((૨)
હરખે લાલ -કgલો ગવ¬લો
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ભારત માતા સાદ કર છે
ભારત માતા સાદ કર છે #ગો નરને નાર]....
નાર]
દ શદાઝ કાQ :ગટાવો અ ન :લયંકાર].....
ાર]
પડ],
હ-રયાળ] આ  ૂિમ પર <ુdમનની નજર પડ]
સ|જ બની લાખpની સેના સરહદ ઉપર ખડ].
ખડ]
નાશ કરો એ નરિપશાચનો,
નરિપશાચનો કમર કસી સુ ભાર]..
ભાર]..
ભારત માતા સાદ કર છે #ગો નરને નાર].....
નાર]
ઘા..
ં ..
ÂÃBુK, આસામ રYજો,
રYજો -હમાલય ને કાંચનજઘા
...
જો જો થાયે કુિષત ના પાવન ય.ુના ને ગંગાા...
એક અખંડ, હો િવજયવંત, કાdમીરથી કbયા ુ માર]
ાર]..
..
ભારત માતા સાદ કર છે #ગો નરને નાર].....
નાર]
એક એક નર ( બનો...
બનો... એક એક નાર] ચંડ]...
]...
િવરાટ જનશ¦ત #ગો,
#ગો પvખી
પvખી નાખો પાખંડ]..
]..
લકાર]..
..
; ૃજલાં ;ુફલાં ભારતની .ુ¦ત હો મંગલકાર]
ભારત માતા સાદ કર છે #ગો નરને નાર].....
નાર]
- રિવ ઉપા,યાય
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હાકલ પડ] છે આજ…..
આજ
હાકલ પડ]….
પડ]
હાકલ પડ]…
પડ]
હાકલ પડ] છે આજ હ જવાન #ગQ
L ુ રYવા મા ભારતી ;ુÄÅુ Pત +યાગQ.
+યાગQ.

હા¦લ પડ]

પંથ છે િવકટ િવશેષ, લેશ L ું ડર]શ ના
ના,
એક નેક ટ કથી વીર શ L ું ચળ]શ ના
વદન ઉપર િવજય ું િનત Aમત ધારQ.
ધારQ.

હાકલ પડ]

ગગનને ભેદ] રહ] છે Iુ,ધભેર]ઓ
ં
જગમાં
xકાવવાને સાદ દ -દલેર]ઓ
જર પડºે હ ! ઝvદાદ]લ શહ]દ થૈ જQ.
જQ.

હાકલ પડ]

જવાન #ગQ…..
જવાન #ગQ…..
જવાન #ગQ
#ગQ
#ગQ
- રિવ ઉપા,યાય
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હમ હpગે કામયાબ

કામયાબ, હમ હpગે કામયાબ,
હમ હpગે કામયાબ
કામયાબ
કામયાબ, એક -દન....
હમ હpગે કામયાબ
-દન....
હો...
િવ®ાસ, B ૂરા હl િવ®ાસ,
હો...ઓ
...ઓ...મન
...મન મm હl િવ®ાસ
િવ®ાસ
હમ હpગે કામયાબ એક -દન...
-દન...
હમ ચલmગે સાથ સાથ,
સાથ ડાલ હાથો મે હાથ (2)
હમ ચલmગે સાથ સાથ એક -દન
હો...
હો...ઓ
િવ®ાસ Bુરા હl િવ®ાસ,
િવ®ાસ
...ઓ... મન મm હl િવ®ાસ,
હમ ચલmગે સાથ સાથ એક -દન...
-દન...
હોગી શાંિત ચારp ઓર (2)
હોગી શાંિત ચારp ઓર એક -દન,
-દન
હો...
િવ®ાસ,B
B ૂરા હl િવ®ાસ,
હો...ઓ
...ઓ...મન
...મન મm હl િવ®ાસ
િવ®ાસ
હોગી શાંિત ચારp ઓર એક -દન...
-દન...
હમે સ+ય .ુકત કર ગા (2)
હમે સ+ય .ુકત કર ગા એક -દન,
-દન
હો...
િવ®ાસ, B ૂરા હl િવ®ાસ
હો...ઓ
...ઓ... મન મm હl િવ®ાસ
-દન...
...
હમ સ+ય .ુકત કર ગા એક -દન
નહ] ડર -કસી કા આજ (2)
નહv ભય -કસી કા આજ ક -દન,
-દન
હો...
િવ®ાસ, B ૂરા હl િવ®ાસ,
હો...ઓ
...ઓ... મન મm હl િવ®ાસ
િવ®ાસ
નહ] ડર -કસી કા આજ એક -દન...
-દન...
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,વજ વંદન ગીત
િવજયી
હમારા,
િવજયી િવ® િતરં ગા Pયારા,ઝં
Pયારા ઝંડા ચા રહ હમારા
વાલા, :ેમ –;ુ
;ુધા બરસાને વાલા,
સદા શ-કત સરસાને વાલા
વાલા
વીરો કો હરસાને વાલા,
વાલા માL ૃ ૂિમ કા તનતન-મન સારા,
સારા
ઝંડા ચા રહ હમારા
શાન ન ઈસક] #ને પાયે, ચાહ #ન ભલે હ] #યે,
િવ®હમારા..
િવ®-િવજય કરક -દખલાયm, તબ હોવે પણ B ૂણ\ હમારા
ઝંડા ચા રહ હમારા
આ ઓ Pયારો વીરો આવો રા,વ# પર બલીબલી #ઓ,
#ઓ
હમારા,
એક સાથ સબ િમલકર ગાઓ Pયારા ભારત દ શ હમારા
ઝડા ચા રહ હમારા
િવજય િવ® િતરં ગા Pયારા,
હમારા,
Pયારા ઝંડા ચા રહ હમારા
Aવ.
Aવ.£ી dયામલાલ &ુPતા
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ગાયક:આર.
ગાયક એ.આર
આર રહમાન
યહાઁ વહાઁ સારા જહાઁ દ ખ Mલયા
અબતક ભી તેર ?સા કોઈ નહv
મz અAસી નહv સૌ -દન <ુિનયા  ૂમા હl
નહ] કાહ તેર ?સા કોઈ નહv
મz ગયા જહાઁ ભી,
ભી બસ તેર] યાદ થી
જો મેર સાથ થી .ુઝકો તડપાતી Oુલાતી
સબસે Pયાર] તેર] ; ૂરત
Pયાર હl બસ તેરાા, Pયાર હ]
ુ ે સલામ,
ુ ે સલામ
મા Lઝ
ુ ે સલામ,
સલામ મા Lઝ
સલામ, અ~મા Lઝ
વંદ માતરમ,
માતરમ વંદ માતરમ [3]
જનમ જનમ તેરા ુ ઁ -દવાના
. ં ૂ ના ં ૂ ગા તેર Pયારકા તરાના
મz _ના નહv સોચ નહv <ુિનયાક] દૌલત નહv
બસ  ૂÆુઁગા તેર Pયારકા ખ#ના
એક નઝર જબ તેર] હોતી હl Pયારક]
<ુ િનયા તબ તો મેર] ચમક દમક મહક ર
તેરા ચહરા ; ૂરજ ?સા ચાંદસી થંડ હl Pયાર મz
વંદ માતરમ,
માતરમ વંદ માતરમ [3]
તેર પાસ હ] મz આ રહા  ં ૂ
અપની બાહ© ખોલ દ
જોર સે .ુઝકો ગલે લગા લે
.ુઝકો -ફર વો Pયાર દ
L ુ હ] Mઝ%દગી હl, L ુ હ] મેર] મહોબત હl
તેર હ] પૈરp મz જ{ત હl
L ુ હ] -દલ,
-દલ L ુ #ન અ~મા
ુ ે સલામ,
મા Lઝ
ુ ે સલામ,
ુ ે સલામ,
ુ ે સલામ
સલામ મા Lઝ
સલામ અ~મા Lઝ
સલામ મા Lઝ
વંદ માતરમ,
માતરમ વંદ માતરમ [3]
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દ શભ¦ત ું કા9ય
રાગઃ જહાં ડાલ ડાલ પર સોનેક]
}ુઓ મા ભારિતના સંતાનો
}ુઓ મા ભારિતના સંતાનો
િનપQ નર ને નાર] એવા
દ તા દ હ તણા બMલદાનો
}ુઓ મા ભારિતના સંતાનો (૧)
અર મદન મોહન માલિવયા }ુઓ
ગૌરવ રગ રગ -હb<ુ ધરમ ું
મા ભારિત માટ શ-હદ થવાનો
ખરો સંકgપ ઢvગરાનો
}ુ ઓ મા ભારિતના સંતાનો (૨)
એક જ વÁ Çત ધર] -દલમાં
છલકતો સાગર દયાનો
અર શાંિત <ૂ ત એ સ+ય અ-હ%સક
}ુઓ મહા+મા ગાંધી મ#નો
}ુઓ મા ભારિતના સંતાનો (૩)
ચીડ]યાકો મે બાજ બનાઊ
સવા લાખસે એક યોધો લડાઊ
એ તેગ બહા<
બહા<ુર &ુOુ ગોિવ%દિસ%હ
થયા BુKો સ-હત ુ રબાનો
}ુ ઓ મા ભારિતના સંતાનો (૪)
અર પતો ન-હ B ૃÅવ પર
કર] છે gલી ભારત મા ને સલામો
એ ;ુભાષ 1ુરવીર અ-ડખમ યો=ા
અર ખેgયા કવા સંµામો
}ુઓ મા ભારિતના સંતાનો (૫)
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વીર સાવરકર ચં(શેખરને
ભગતિસ%હ મ#નો
િસ પર
ચડ] હAતે મોઢ ફાંિસ
થયા અમર શ-હદ Iુવાનો
}ુઓ મા ભારિતના સંતાનો (૬)
Q ું ભાું ચેતક ભાળ] ટ કને
ં
J ૃQ જગમાં
વીર }ુવાનો
એ પરપીડા હરવાના :તાપને
Zગમાં કવા અMભમાનો
}ુઓ મા ભારિતના સંતાનો (૭)
Iુ,ધોમાં ધરણી J ૃ#વે
રણચંડ] ું પ ધર]ને
એ રોમ રોમ ઝાંસી રાણીને
ઉમંગ ખરો આઝા-દનો
}ુઓ મા ભારિતના સંતાનો (૮)
અર હlI ું હરખી આપે ભવાિન
સમશેર િશવા_ને
એ સંA ૃ િત માટ છKપિતને
મળ] સમરથ &ુOુની શાનો
}ુઓ મા ભારિતના સંતાનો (૯)
આઝાદ] માટ હોમાઈ ગયા
ઘણા નર ના-ર ને Iુવાનો
કહ નાથા ભગત }ુગ }ુગ એના
રહ -કરિત ને અમર નામો
}ુઓ મા ભારિતના સંતાનો (૧૦)
૧૦)
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ભારતમાતાની ALિુ ત
ધbય ધbય ભારત માં L ુ ભવાની
ુ સમ ઓર દયાુ ન દાની
Lમ
સાJુ સંતક] માં L ુ રખવાલી
શંખ ચN ગદા િK1ુલા ધાર]
ધbય ધbય .. (૧
(૧)
L~ુ હાર ચરણ µહ માં કોઈ
સંકટ મીટ સદા ;ુખ હોઈ
પિતત +યાં પાવન થઈ #ઈ
અ¿ાની ¿ાની બની #ઈ
ધbય ધbય .. (૨
(૨)
સબ દ વીમાં માં L ુ દ વી
L~ુ હાર] .ુિતW મહા તેજAવી કવી
1ુરવીરોને માં L ુ શ¦ત દ નાર]
અ;ુરો કો સંહાર કરનાર]
ધbય ધbય .. (૩
(૩)
હ-રાર તપAવી ુમી સાર]
ુ ટ]ર સમbવય +યાં સેવા ભાર]
&ુદ વને પ-ર£મ ઉઠાઈ
ભારતમાતા મં-દર બનાઈ
ધbય ધbય .. (૪
(૪)
નીત નીત સાJુ +યાં ભોજન જમતાં
ગંગામૈયા +યાં ખળખળ વહતા
ંૂ
રામાયણ ગીતાના Aવર +યાં &Q
રામ નામ વીના ક1ુ ન ;ુQ
ધbય ધbય .. (૫
(૫)
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શંકા રહ તો જોવો જઈ ભાઈ
+યાં ભારતમાતા બીરાQ સદાઈ
નાથાભગત કહ સ+યભજન ૃ પા થઈ ભાઈ
&ુ સ+યિમKાનંદ અમર રહો ભાઈ
ધbય ધbય .. (૬
( ૬)
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