લોગ અને વેબસાઈટ પરથી સંકલન

વણમ

ુ રાત ગૌરવગાન
$જ

સંકલન : ભરતુમાર એલ
એલ.. ચૌહાણ
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$ુજરાત ગૌરવ ગાથા
ઉઠો (ગો ગરવા $ુજરાતીઓ પડકાર કરો
તમે છો ગરવા ગીરના સાવજ ડણકાર કરો
તમે છો ભા,ય િવધાતા હવે તો લલકાર કરો
તમ પહ0લથી રા12 (ગે એવો રણકાર કરો
તમોએ ક3 ક વાર ભારત ક04ું ભા,ય પલટા56ુ ં છે
નવ િનમા7ણ – કટોકટ8માં ક3 કને ઘર બતા56ુ ં છે
$ુજરાતે ચ:;યા છે હમેશા ક0 ટલાય નવીન રાહો
દ0 શની જનતા ઈ>છે તમારો સાથ ફ0લાવી ને બાંહો
$ુજરાતે આAયા છે BહCDુ તાનને ગાંધી ને સરદાર
રા128ય શાયર ઝવેરચંદ મેઘાણી અને ખબરદાર
“વAન
વAન”
વAન અડગ Bહમાલય GHુ ં ક0રો અડગ િનધા7ર
ગાG ”$ુ
$ુજરાત ગૌરવ ગાથા”
ગાથા એવા સજો શણગાર.
શણગાર.
વAન Gસરવાકર
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ગૌરવ ગાથા $ુજરાતની
સIય છે સારથી,
સારથી અBહ:સાની લગામ,
લગામ એજ છે શાંતી તણો માગૅ,
“િવKનો
િવKનો ઉ;ધાર એમાં એવો આદ0 શ દ0 તો $ુજરાતી,
રાતી
એ ગાંધી ને સો સો સલામ એ ગૌરવ ગાથા $ુજરાતની.
રાતની.
વેપાર વાણીમાં વરદાન Gને, જગમાં, સાહસમાં Lુરવીર,
વીર
સારાએ િવKમાં રહ0વાસ Gનો , એ ભોળો ભNુકડો $ુજરાતી,
રાતી
“સૌOય
સૌOય P( છે ” જગ કહ0 , એ ગૌરવ ગાથા $ુજરાતની.
રાતની.
ુ સરદાર ” Rયાં, ગાંધી જોઈ STેજ ભા,યા,
“લોખં
લોખંડ8 LુQત
ભા,યા
U1ણને પણ ગO6ુ ં $ુજરાત,
રાત કયV વસવાટ આવી Wારકા માં,
િવKભરમાં નામ GXુ ં એવી ગૌર ગાથા મારા $ુજરાત ની
ની..
િવKદ8પ બારડ
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5હાYું રતન મા4ું $ુZર વતન

પહ0લી મે એ પથરાયા અજવાળા
પધાયા7 રિવ આકાશે કંુવરણા
Pગટાવે દ8વડા રિવશંકર મહારા(
રાજ $ુજરાતની હરખે ગાઓ ગાથા
બાંધતી $ુZર8 પાવન બંધન
ખી[6ુ ં ગગન ને સાગર ઢોળે પવન
પંખીડાં ગીત ગાઈ કરતાં રં જન
]ુભ Bદન પહ0લી મે એ ગા]ું કવન
સાત સાગર0 ધયા7 Pેમના પંદન
સંપદાથી શોભતાં વગડાં ને વન
પાવન સર8તાને કર8 એ વંદન
વહાYું રતન મા4ું $ુZર વતન
સંતોને વીરોની ^ ૂિમ આ મહાન
ધરતીના કણકણમાં રમ`ુ ં ] ૂરાતન
Pાણથીય Aયાર8 Qુિનત ધરતી મંગલ
કર]ુ ં વંદન શીર0 બાંધી કફન
નવ6ુગના aમે આજ વAનો ગગન
અહbસા આદરથી ર0 લાવીએ અમન
ગાંધી સરદાર અમાર8 િવ^ ૂતીઓ મહાન
ન.
માત $ુZર8ને કર8એ ભાવે વંદન

વતન અમા4ંુ Aયા4ું Cયા4ું, અમે બcર
ૂ ં ગી dલ
Pેમ ધરમે રમાડ0 હ3યાં માનવતાનાં e ૂલ
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રાત..…રમે
યશવંતી $ુજરાત
રમેશ પટ0 લ(આકાશદ8પ)
આકાશદ8પ)
$ુણીયલ $ુZર

ગરા અમાર8,
અમાર8 ગૌરવવંતા ગાન

નેહ

શૌય7

સમપ7ણ

શાંિતના દ8ધા અમને પાઠ

રાજવી સાhર સંત મહાજન , ધર0 રસવંતા

થાળ

શોભે યશચંi તવ ભાલ
જય જય યશવંતી $ુજરાત ,શોભે
જનOયા $ુZર દ0 શ ,સં
સંૃિતના ખી[યા છે $ુલદત
તવ રં ગે સોડમે ખી[યાં, મઘમઘતાં માનવ Qુ1પ
પ..
િવK પથ દશ7ક ગાંધી ગરવો,
ગરવો $ુZર સQ ૂત મહાન
તવ ચરણે મkયો અવતાર.
ધCય ધCય $ુZર8 માત ,તવ
અવતાર.
ં રા સBરતા
રOય lુગ

મલક0, ધરતી ઘણી રસાળ,
રસાળ

ગરબે ઝગમગે mવન દ8પ ને, જગત જનનીનો સાથ.
સાથ.
ધરતી માર8 ુબેર ભંડાર8
ાર8, ભર]ું Pગિત સોપાન
જય જય રં ગીલી $ુજરાત
રાત, શોભે યશચંi તવ ભાલ
ભાલ..
રIનાકર ગરG $ુZર

Wાર0 , કર0 શૌય7 લલકાર
લલકાર,

મૈયા નમ7દા Qુિનત દિશoની,
ાર..
ી ભર0 અp ભંડાર
માત મહ8સાગર

મBહમાવંતી,
ી તાપી તેજ Pતાપ

જય જય રસવંતી $ુજરાત,ધCય
રાત ધCય ધCય $ુZર8 માત
પાવન તીથ7 ,તીથ
તીથqકરની

ક4ુણાા,અપr
અપr sાન અમાપ

સહ(નંદ યોગેKર વસે Sતર0 ,Lુખદાતા મીરાં દાતાર
વ[લભ સરદાર

સંગે ગાG

ગગને જય સોમનાથ

ધCય ધCય $ુZર8 માત , શોભે
ભારતવષr
સAત

યશચંi તવ ભાલ

પરમ Pકાશે, (ણે હતી પર Sબાડ8

સમંદર સવાર8 અમાર8,
અમાર8 દBરયા Bદલ િવKાસી

અXુપમ તાર8 શાખ ઝગમગે,(ણે તારલયાની ભાત
રમાડ0 ખોળે િસ:હ સંતાન ,શોભે
શોભે

યશચંi તવ ભાલ

ગાયાં Pભાિતયાં ભuત નરિસ:હ,0 આભલે Pગટvા ઉમંગ
સાબર દાંડ8 Kેત wાxCતના,
wાxCતના દ8ઠા Qુyય Pતાપી રં ગ
‘આકાશદ8પ
આકાશદ8પ’
આકાશદ8પ વધાવે વીર Lુિનતા છાયો Pેમ અનંત
તાર0 ચરણે નમીએ માત,
માત આિશષ માગે તારાં બાળ
ધCય

ધCય $ુZર8 માત,
માત શોભે યશચંi તવ ભાલ(
ભાલ(૨)

- રમેશ પટ0 લ (આકાશદ8પ)
આકાશદ8પ)
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વણ7 અhર0 લખશે કિવઓ યશગાથા $ુજરાતની…
રાતની – રમેશ $ુAતા
આજ બાQુની Qુyય^ ૂિમ પર ઉ,6ુ ં વણ7 Pભાત
રાત…., જય જય જય ગરવી $ુજરાત
જય $ુજરાત
જય સોમનાથ,
સોમનાથ જય Wારક0 શ, જય બોલો િવKના તાતની
વણ7 અhર0 લખશે કિવઓ યશગાથા $ુજરાતની
યશગાથા $ુજરાતની,
રાતની આ $ુણવંતી $ુજરાતની,
રાતની જય જય $ુજરાતની…
રાતની
ભuત Lુદામા અને ૃ1ણના િમ{ભાવ ^ુલાય નBહ:
વૈ1ણવજન તો તેને કહ8એ નરસૈયો િવસરાય નBહ:
ગરનાર8, જય બોલો કાળ8કામાતની
જય દ| Bદગંબર ગરનાર8
વણ7 અhર0 લખશે કિવઓ …
અમર
અમર ભuત વીરોની ^ ૂિમ Gના $ુણ ગા`ુ ં સંસાર
રા(ઓના તાજ eુકા5યા ધCય વીર વ[લભ સરદાર
જય દયાનંદ જય Pેમાનંદ જય બોલો બcુચરામાતની
વણ7 અhર0 લખશે કિવઓ …
દલપત નાCહાલાલ દયાના મ}ુર કા5ય ^ુલાય નBહ
મેઘાણીની શોય7 કથાઓ Sતરથી િવસરાય નBહ
અમર કા5ય નમ7દના $ુG
જય
ય જય Sબે માતની
ં જ
વણ7 અhર0 લખશે કિવઓ …
i5યના, ભ1મિપતાની બલહાર8
મkયા તેલ ભંડાર i5યના
ૂિમ, થયા અહb બcુ અવતાર8
ધCય ધCય $ુજરાતની ^ ૂિમ
જય સાબરમતી,
સાબરમતી જય મBહ ગોમતી સરવતી,
સરવતી બોલો નમ7દામાતની
વણ7 અhર0 લખશે કિવઓ …
Bહ:Dુ eુxલમ વોરા પારસી હળ8મળ8 સૌ કાય7 કર0
ૃૃ~1ટને  ૂણે  ૂણે $ુજરાતી જન 5યાપાર કર0
L~1ટને
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જય સહ(નંદ જય જલારામ જય મહાવીર દાતારની
વણ7 અhર0 લખશે કિવઓ …
અમર ભuત બોડાણો કલાપી મહાદ0 વ દ0 સાઇ
દાદાતૈયબm ક`ુરબા પટ0 લ િવલભાઇ
આજ Sજલી અમર શહ8દોને અપV $ુજરાતની
વણ7 અhર0 લખશે કિવઓ …
મ પર મ કરનારા માનવની આ ધરતી Cયાર8
સIય શાંિત અને અBહ:સાના મં{ો દ0 નાર8
મ સેવાની કરો Pિત,ના ઉગી ઉષા િવરાટની
વણ7 અhર0 લખશે કિવઓ …
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રBઢયાળ8 $ુજરાત – માધવ ચૌધર8
રBઢયાળ8 $ુજરાત
રાત!!
અમાર8 રBઢયાળ8 $ુજરાત
વીરનરોની માત
રાત!!
અમાર8 રBઢયાળ8 $ુજરાત
ક8િતo તણી સૌરભ Pસરતાં ગરવાં તારાં બાળ,
બાળ
ગાંધી વ[લભ સQ ૂત તારા,
તારા ભારતતારણહાર!
ભારતતારણહાર!
દ0 શ થયો રળયાતઃ
રાત!!
અમાર8 રBઢયાળ8 $ુજરાત
સમાજ,
દયાનંદ વામીએ થાAયો ડો આય7 સમાજ
દલપતરામદલપતરામ-કિવ નમ7દને કયાq ક8િતoનાં કાજ;
કાજ
ૂખ દ8પાવે માતઃ
રાત!!
અમાર8 રBઢયાળ8 $ુજરાત
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ગરવો $ુજરાતી
મા` ૃ^ ૂિમ પર Pેમભાવના (ગે,
રોમ રોમમાં એ જ ભાવના (ગે.
ગવ7 સાથે સૌ એક Kાસમાં ગાઓ,
ગાઓ
િવK $ુZર8 વણ7 $ુZર8 થાઓ…
થાઓ
ગાઓ… એક થૈ ગાઓ…
સાથે સૌ ગાઓ
ગાઓ
$ુજરાતી…
રાતી $ુજરાતી…
રાતી $ુજરાતી…
રાતી cુ ં ગરવો $ુજરાતી…
રાતી
ગાંધીની અBહ:સા Gના કણકણમાં,
નરસયાનો ક0દારો રજકણમાં;
સરદાર સમી ુમાર8 હર નરમાં
નરમાં,
પહચી ચંદા પર નાર8 પલભરમાં…
હ3યામાં Gના મેઘાણી,
ાણી ઉમથી ઉજળા Sબાણી,
Sબાણી
ં ૂ L ૂરવાણી,
નમ7દની $G
ૂરવાણી િવwમની િવsાની વાણી…
વાણી
$ુજરાતી…
રાતી $ુજરાતી…
રાતી $ુજરાતી…
રાતી cુ ં ગરવો $ુજરાતી…
રાતી
cુ ં િવKPવાસી ગરવો $ુજરાતી,
રાતી
રાતી;
cુ ં Pેમીલો ને સાચો $ુજરાતી
cુ ં Dૂ ર વતનથી તોયે વતનની Aયાસ,
Aયાસ
િવKાસ…
$ુજરાતીને $ુજરાતી પર િવKાસ
મીુ ં બોલી જગ mતનારો,
mતનારો Gને રાસ ને રમઝટ શણગારો,
શણગારો
મરનારો, $ુજરાતીના આ સંકારો…
મહ0માનો માટ0 મરનારો
કારો
ગવ7 સાથે સૌ એક Kાસમાં ગાઓ,
ગાઓ
િવK $ુZર8 વણ7 $ુZર8 થાઓ…
થાઓ
ગાઓ… એક થૈ ગાઓ…
સાથે સૌ ગાઓ
ગાઓ
$ુજરાતી…
રાતી $ુજરાતી…
રાતી $ુજરાતી…
રાતી cુ ં ગરવો $ુજરાતી
રાતી…
તી
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જય જય ગરવી $ુજરાત – કિવ નમ7દ
જય જય ગરવી $ુજરાત !
રાત,
જય જય ગરવી $ુજરાત
પરભાત,
દ8પે અ ું પરભાત
બી,
ક8ત;
ં Pેમશૌય7Sક8ત
;વજ Pકાશશે ઝળળળળ કLુબી
`ુ ં ભણવ ભણવ િનજ સંતિત સઉને, Pેમ ભxuતની ર8ત (ત,
ં ર (ત
ચી `ુજ Lુદ
જય જય ગરવી $ુજરાત.
રાત.
ઉ|રમાં Sબા માત,
માત
Q ૂરવમાં કાળ8 માત,
માત
છે દhણ Bદશમાં કરં ત રhા,
રhા ુંતેKર મહાદ0 વ;
એ, પિKમ ક0 રા દ0 વને સોમનાથ ને ારક0શ એ
છે સહાયમાં સાhાત
રાત..
જય જય ગરવી $ુજરાત
નદ8 તાપી નમ7દા જોય,
જોય
જોય..
મહ8 ને બીm પણ જોય
વળ8 જોય Lુભટના ુ રમણને, રIનાકર સાગર;
સાગર
પવ7ત પરથી વીર Q ૂવ7જોો, દ0 આિશષ જયકરજયકર(ત,
સંપે સોયે સઉ (ત
રાત..
જય જય ગરવી $ુજરાત
તે અણBહલવાડના રં ગ,
તે િસરાજ જયિસ:ગ.
તે રં ગથક8 પણ અિધક સરસ રં ગ, થશે સIવર0 માત !
]ુભ શુન દ8સે મ;યા શોભશે, વીતી ગઈ છે રાતરાતજન  ૂમે નમ7દા સાથ,
સાથ
રાત..
જય જય ગરવી $ુજરાત
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$ુજરાતી થઇ…
થઇ $ુજરાતી કોઇ…
કોઇ – અિવનાશ 5યાસ
$ુજરાતી થઇ,
થઇ $ુજરાતી કોઇ,
કોઇ બોલે નહb બરાબર,
બરાબર
ભાષાની મીઠાશ નહb,
નહb (ણે બોલે કાગડો,
કાગડો કાબર…
કાબર
ઉ|રમાં પાટણની P^ુતાા, Sબાm સાhાત,
સાhાત
અને દhણમાં આદ8વાસીઓ ભાષાથી અsાન..
અsાન..
અને અમદાવાદમાં ચીપી ચીપીને….
(પવાલામાં
પવાલામાં પાણી પીશો…??
પીશો
)
નાગર…
અમદાવાદમાં ચીપી ચીપીને બોલે હામણ નાગર
નમ7દXુ ં Lુરત ુ ઓ….
નમ7દXુ ં cુરત ુ ઓ, તો બોલે બોલે બોબlુ.ં
`ુ ં ને બદલે ટનો Nું, Rયાર0 બોલે Iયાર0 તોતlું
તપેલી ને એ કહ0 પતેલી
(માર8
માર8 લાયખા…
લાયખા બટાકાXુ ં હાક..!!)
હાક..!!)
તપેલી ને એ કહ0 પતેલી , પછ8 હોય શેઠ ક0 ચાકર…
ચાકર
એ અચ અચ કંઇ ક>છ8 બોલે ને કાBઠયાવાડ8 ઓલા હાલો..
.. એ હાલો બાપા..
હાલો.. m ર0 ..
બાપા..
ક0 ચરોતર8માં ક0મ છો,
છો >યમ છો ને ગરબડને ગોટાળો,
ગોટાળો હડો [યા..
[યા..
રIનાકર…
ક0 સૌએ મળ8ને 1ટ કયV છે ભાષાનો રIનાકર
$ુજરાતી થઇ,
થઇ $ુજરાતી કોઇ,
કોઇ બોલે નહb બરાબર,
બરાબર
બોલે નહb બરાબર…
બરાબર
બોલે નહb બરાબર…
બરાબર
બોલે નહb બરાબર…
બરાબર
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mI6ું હમેશા $ુજરાત…
રાત – મિનષ ભ

હાર8 આ સરહદ ને હાયા7 સીમાડા
કોઇ’દ8
દ8 $ુજરાત
પણ હા6ુq ના કોઇ
હ0 mI6ું mI6ું હમેશા $ુજરાત
હો રાજ મા4ંુ mI6ું હમેશા $ુજરાત
aા પહાડો ને aક8 આ નદ86ું
પણ aું ના કોઇ’દ8
કોઇ દ8 $ુજરાત
હો રાજ મા4ંુ mI6ું હમેશા $ુજરાત
Nુટ8 ધ(ઓ ને Nુટvા િમનારા
પણ Nૂટું ના કોઇ’દ8
કોઇ દ8 $ુજરાત
હો રાજ મા4ું mI6ું હમેશા $ુજરાત
હો બેઠ8 બ(રો ને મીલોના ^ગ
ં ૂ ળા
પણ ઊ^ું અડ8ખમ $ુજરાત
હો રાજ મા4ંુ mI6ું હમેશા $ુજરાત
ધણણણ ધણણણ ધણણણ ધરણી આ  ૂG
ક0 આભલા ઝંબે પણ
ડગે ના કોઇ’દ8
કોઇ દ8 $ુજરાત
હો રાજ મા4ંુ mI6ું હમેશા $ુજરાત
હાયા7 ના ગાંધી ના હાયા7 સરદાર
એમ હા6ુq ન કોઇ’દ8
કોઇ દ8 $ુજરાત
હો રાજ મા4ંુ mI6ું હમેશા $ુજરાત
હો રાજ મા4ું mI6ું હમેશા $ુજરાત
Dુિનયાના િનતનવા નારાની સામે
ના હાર0 આ Bદલનો અવાજ
એવો Lુણીને દલડાનો સાદ
હો રાજ મા4ંુ mI6ું હમેશા $ુજરાત
હાં હાં ર0 મા4ંુ જય જય જય ગરવી $ુજરાત
હાં હાં ર0 મા4ંુ જય જય જય ગરવી $ુજરાત
હાં હાં ર0 મા4ું જય જય જય ગરવી $ુજરાત..
રાત..
રાત..!
..!
મા4ંુ $ુજરાત
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કોણ (ણે ? – ઉશનL્
ક0H ુ ં ક0 Hકુ ં થશે $ુજરાત – કોણ (ણે ?
આ તો ઉઘડંત રાત ક0 Pભાત – કોણ (ણે ?
કંઈ પામશે ક0 પહ0રવાં નાગાં ?
L ૂવા પામશે ક0 છાપ4ું અભાગાં ?
^ ૂયાં પામશે ક0 પેટQ ૂર ભાત – કોણ (ણે ?
(ક0
ક0 ) પછ8 વધશે અહb માળ ઉપર મજલો ?
પારક8 જમીન પર મહ0નતની ફસલો ?
તીડતીડ-વાણયાની વધશે mવાત – કોણ (ણે ?
એ સોનેર8 શમુ ં ખ માર8 aલે,
(ય ઊડ8 ઓસ સeુ ં Cહાની શી ય ^ ૂલે,
મારા શમણાની નાુ ક બછાત – કોણ (ણે ?
- ઉશનL્
( ૧ મે, ૧૯૬૦,
૧૯૬૦ $ુજરાતXુ ં અલગ રાRય થપા6ુ ં તે Bદવસે Pકાિશત )
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ગૌરવગૌરવ-કથા $ુજરાતની – ] ૂCય પાલનQુર8
િવKને રોશન કર8 ગઇ દ8િપકા $ુજરાતની,
રાતની
Rયોિત--કલા $ુજરાતની
રાતની..
L ૂય7 પણ જોતો ર¤ો Rયોિત
‘ડાં
નથી,
ડાંગ’ માયા7થી કદ8 પાણી ુ દાં થાતાં નથી
Dુ¥મનોએ જોઇ છે ાં એકતા $ુજરાતની?
રાતની
eુxuત ક0 રા ગાલ પર લાલી અમતી ના ગણો,
ગણો
શહ8દ8--ભાવના $ુજરાતની
રાતની..
રં ગ લાવી છે શહ8દ8
ભા,ય પર Qુ4ુષાથ7ની માર8 છે લોખંડ8 મહોર,
મહોર
ગૌરવ--કથા $ુજરાતની
રાતની..
^ ૂલશે ઇિતહાસ ના ગૌરવ
રાતBદ’, ‘જય
જય સોમનાથ!
ચંi ને L ૂરજ કહ0 છે રાતBદ
સોમનાથ!’
રાતની..
કાળના હ3યે જડ8 છે અxમતા $ુજરાતની
નારા!! સાવધાન!
માતા ક0 રા ચીર સાથે ખેલનારા
સાવધાન!
ક¦ મહાભારત ન સG7 ઉર 5યથા $ુજરાતની.
રાતની.
] ૂCય,
ૂCય માર8 §જ:દગીને તો જ લે ુ ં ધCય cુ,ં
મા’
રાતની..
e ૃI6ુ ટાણે પણ મળે જો ગોદ ‘મા
મા $ુજરાતની
-’]
] ૂCય’
ૂCય પાલનQુર8
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ર--દ0 શ – Cહાનાલાલ કિવ
અમારો $ુણયલ $ુZર
ધCય હો ! ધCય જ QુyયPદ0 શ !
અમારો $ુણયલ $ુZ-દ0 શ.
ૃ1ણચંiની કૌeુદ8 ઊજળો,
ઊજળો ક8ધ P^ુએય વદ0 શ…ધCય
ધCય.
ધCય.
ાણ,
આય7X ું સાગરતીથ7 Qુરાણ
તપોવન ^ ૃ$ુવિસ1ઠના ભાણ;
ભાણ
ગીતાના ગાનારા મહારાજ
રાRય;
પાથ7ના સારિથનાં Rયાં રાRય
Tીસરોમથીય ૂના ુ4ુપાંડવથીયે Pાચીન,
Pાચીન
સોમનાથ,ગBરનગર
સોમનાથ ગBરનગર,WાBરકા
ગBરનગર WાBરકા;
WાBરકા
6ુગ6ુગ ;યાનિવલીન.
;યાનિવલીન.
ઊભીને કાલિસC}ુને તીર બ(વે બંસર8 ભ5ય Lુધીર…ધCય
ીર ધCય.
ધCય.
ં
થળે થળ નવ પ[લવના Qુજ,
જ
નદ8ને તળાવ ક0ર8 ુંજ;
કોમળ8 કિવતા સમ Lુરથાળ
િસC}ુ Rયાં દ0 મોતીના થાળ;
થાળ
ૂગૂનાં િનજ ગીત ગZતો,
ગZતો ફરતો સાગર આજ;
આજ
ક0સર ઊછળ8  ૂઘવે ગરવો વનમાં Rયાં વનરાજ:
વનરાજ:
ગBરગBર િશખરિશખર સોહCત
મં~Cદર0 ;વજ ને સCતમહCત…………………..ધ
ધCય.
સCતમહCત
Cય.
Q ૂવ7થી પિ¨મ વહ0 Pકાશ,
Pકાશ
5હાણ ભર8 વહ0તી તેમ િનકાસ
િનકાસ;
મોહ8 ગણ ઊતયV જ 6ુરોપ,
ોપ
વીણવા વાડ8ના dલdલ-રોપ;
રોપ
વીણી ન વણસે Qુyયપાંગર8
અમ રસ^ ૂિમની છાબ;
છાબ
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ં
જગમોહન eુબઈનગર8
ુઓ !
]ું પાથયV Bકનખાબ;
Bકનખાબ
િનIય નવ dલે ખીલે અભરામ
ધામ…………………….ધCય
ધCય.
લ©મીOહોયાq લ©મીનાં ધામ
ધCય.
ચોળ8,
ચોળ8 ચણયો,
ચણયો પાટલીનો ઘેર,
સªથલે સા«ની સોનલ સેર;
છે ડલે આ>છાદ8 ઉરભાવ,
ઉરભાવ
લલત લ¬(નો વદન જમાવ;
જમાવ
Sગ આખેયે િનજ અલબેલ;
સા«માં ઢાંકતી પની વેલ;
રાણકતનયા,
ં
રાણકતનયા ભાવશોભના,
ભાવશોભના Lુદરતાનો
]ું છોડ ?
આય7 LુCદર8 ! નથી અવનીમાં ` ુજ પ$ુણની જોડ
જોડ::
ભાલ ુંુમ, કર કંકણ સાર,
સાર
શણગાર………………………..ધCય
ધCય.
કંથનાં સRયાં તેજશણગાર
ધCય.
ખેતરો નાનાં, નાની શી પોળ,
પોળ
નાત(તે નાનBડયાં ઘોળ;
ઘોળ
h{ી(યાનાં નાનલ રાRય,
રાRય
ધમ7ના નાનકડા જ સમાજ;
સમાજ
H ૃ ચાણે, વyયાq Q ૂવr નાનાં P(નાં તં{,
ં :
એહ Qુરાતનના પડછાયા આ આમ mવનજ{:
{
એક dલવેલે dલતાં dલ,
dલ
ૂલ………………………ધCય
અમાર8 એક LુગCધ,
ધCય.
Cધ અe ૂલ
ધCય.
દ0 શ િનજ તm ધમ7ને કાજ
સાગર0 કા56ું સફર8 જહાજ;
જહાજ
ધમ7વીર પારસીનો સIકાર
જગતઇિતહાસે અXુપ ઉદાર;
ઉદાર
ઈલામી ({ા«Xું આ મ®ાXું eુખબાર
બાર;
BહCDુ eુસલિમન પારસીઓને અહbયાં તીરથWાર;
તીરથWાર
P^ુ છે એક,
એક ^ ૂિમ છે એક,
એક
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િપતા છે એક,
એક માત છે એક,
એક
આપણે એકની P( અનેક……………………….ધCય
ધCય.
ધCય.
નથી રમી શમશેરોના દાવ,
દાવ
ઘાવ;
નથી Iયમ ઘણા ઝી[યાયે ઘાવ
ે ની માં¤
ીૃ1ણે ુ4ુh{
લીધાં ¯ત (ણે હmય પળાય;
પળાય
એક ઈડરના વનક0સર8એ,
ર8એ ભડવીર બાAપારાવ,
બાAપારાવ
િવKવં L ૂરજુ ળ થાપી ચતોડ ક8ધ યશછાંવ:
જCમ^ ૂિમ દયાનંદનાં ધામ,
ધામ
ગાંધીનાં ગીતાmવન િન1કામ…………………….ધCય
ધCય.
િન1કામ
ધCય.
Lુરતના રિસક રં ગીલા રાજ,
રાજ
°ુ±ધન ભયV ીનગરસમાજ;
ીનગરસમાજ
] ૂરવીર સૌરા128 યશવાન,
યશવાન
ક>છનાં સાહિસક સંતાન;
ાન
ખંડખંડ િવતરતો BહCદ8 મહાસાગર મહાર0 લ,
તીરતીર જઈ થાપી $ુZર8 સંથાનોની વેલ;
મહાસાગરનાં Q ૃ²વીૃ²વી-િવશાળ
Zર8-બાળ…………………………ધCય
ધCય.
સરોવર ક8ધાં $ુZર8Zર8
બાળ
ધCય.
વનેવન લીલો ઘટાસોહાગ,
ઘટાસોહાગ
જગતનો દ8પે ]ું અe ૂલખ બાગ !
સ(5યા જઈને રસશણગાર,
રસશણગાર
લતામંડપ સમ ધમા7 ગાર
ાર::
ભારતીએ કંઈ dલdલ-³વારો Sજલમાં ]ું લીધ !
BદશBદશમાં dલધાર ઉડાવી Bદલનાં પBરમલ દ8ધ !
BહCદમાતની લાડ8લી બાળ !
$ુZર8!
ર8! જય!
જય! જય!
જય! તવ ચરકાળ.
ચરકાળ.
ધCય હો ! ધCય જ QુyયPદ0 શ !
- Cહાનાલાલ કિવ
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નHું નHું $ુજરાત – ૃ1ણ દવે
નવી સવાર0 નHું Bકરણ લઇ આ56ુ નવલી વાત
રાત, અમા નHું નHું $ુજરાત
અમા નHું નHું $ુજરાત
નવા જ સંક[પોને લઇને Pગટું નHું Pભાત
રાત, અમા નHું નHું $ુજરાત
રાત..
અમા નHું નHું $ુજરાત
નવી જ માટ8,
માટ8 e ૂળ નવા ને Oહ0ક નવી પણ માંગે
Sદર લી[Yુછમ L ૂતેY ુ હોય બ}ુ એ (ગે
Gમ સમયને આદર દઇને H ૃh પણ7ને Iયાર0
એમ ુના G હોય વીચારો પોતે ખરવા લાગે
હર8યાળ8 પાથરતા ફરતા વહ0 નમ7દા માત
રાત, અમા નHું નHું $ુજરાત
રાત..
અમા નHું નHું $ુજરાત
નવી પાંખ છે , નવા ઉમંગો,
ો નHું નHું મલકાતા
નવા Bદવસ છે ભલે હવે એ નવી ર8તે ઉજવાતા
G મારગ પર ડર લાગે છે સૌ ને (તા (તા
એ મારગ નીકળ8 પડવાXુ ગીતો ગાતા ગાતા
નવી Bદશામાં નવા જ સાહસ માટ0 જગિવયાત
રાત, અમા નHું નHું $ુજરાત
રાત..
અમા નHું નHું $ુજરાત
નવો સમય છે નHું જોશ લઇ મળવા સૌને આવે
Sધારાના ઘરઘરમાં જઇને દ8પક Pગટાવે
નવા નવા સપનાઓ શોધી નવા જ ાર0 વાવે
તેજ તરસતી એ ખોમાં L ૂરજ m લાવે
નવ આકાશે નHું જ ચમક8 નવી જ પાડ0 ભાત
રાત, અમા નHું નHું $ુજરાત
રાત..
અમા નHું નHું $ુજરાત
રાત, અમા થનગન` ું $ુજરાત
રાત..
અમા મનગમ` ુ $ુજરાત
રાત, અમા નHું નHું $ુજરાત.
અમા ઝળહળ`ુ $ુજરાત
રાત.
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$ુજરાત
જરાત મોર8 મોર8 ર0 – ઉમાશંકર જોશી
મળતાં મળ8 ગઈ મઘેર8 $ુજરાત
$ુજરાત મોર8 મોર8 ર0 .
ભારતની ભોમમાં ઝાઝેર8 $ુજરાત
$ુજરાત મોર8 મોર8 ર0 .
ાવતી,
સાબરનાં મદા7ની સોણલાં Lુણાવતી
ધવરાવતી,
ૃ ની મમ7ર ધવરાવતી
ર0 વાનાં અeત
સમદરનાં મોતીની છોળે નવરાવતી,
નવરાવતી
$ુજરાત મોર8 મોર8 ર0 .
ઈડBરયા,
ગરનાર8 Nૂકો ને ગઢ ર0 ઈડBરયા
પાવાને ટોડલે મા’કાળ8
મા કાળ8 મૈયા,
ા
ડગલે ને lુ ગ
ં ર0 ભર દ0 તી હ3યાં,
$ુજરાત મોર8 મોર8 ર0 .
ખની અમીમીટ ઊમટ0 ચરોતર0 ,
ચોરવાડ વાડ8એ છાતી શી ઊભર0 !
હ3યાનાં હ8ર પાઈ હ0તભર8 નીતર0 ,
$ુજરાત મોર8 મોર8 ર0 .
કોયલ
કોયલ ને મોરને મેઘમીઠ0 બોલડ0,
નમણી પિનહાર8ને ભીને Sબોડલે,
નીરતીર સારસ શાં Lુખlૂયાં જોડલે,
$ુજરાત મોર8 મોર8 ર0 .
mવવી,
નમ7દની $ુજરાત દો¤લી ર0 mવવી
ગાંધીની $ુજરાત કપર8 mરવવી,
mરવવી
એક વાર ગાઈ ક0 ક0મ કર8 ^ ૂલવી ?
$ુજરાત મોર8 મોર8 ર0 .
ભારતની ભોમમાં ઝાઝેર8 $ુજરાત
રાત
$ુજરા
ત મોર8 મોર8 ર0 .
મળતાં મળ8 ગઈ મઘેર8 $ુજરાત
$ુજરાત મોર8 મોર8 ર0 .

– ઉમાશંકર જોશી
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$ુણવંતી $ુજરાત …. – અરદ0 શર ખબરદાર ‘અદલ
અદલ’
અદલ
$ુણવંતી $ુજરાત ! અમાર8 $ુણવંતી $ુજરાત !
નિમયે નિમયે માત ! અમાર8 $ુણવંતી $ુજરાત !
મઘેરા `ુજ મણમંડપમાં, aક8 ર¤ાં અમ શીશ !
માત મીઠ8 ! ` ુજ ચરણે પડ8ને માગયે ]ુભ આિશષ !
અમાર8 $ુણવંતી $ુજરાત !
મીઠ8 મનોહર વાડ8 આ તાર8 નંદનવન શી અમોલ !
રસdલડાં વીણતાં વીણતાં Iયાં કBરયે િનIય ક[લોલ !
અમાર8 $ુણવંતી $ુજરાત !
વીરોની, વહાલી અમાર8 માત !
સંત મહંત અનંત વીરોની
જય જય કરવા તાર8 જગતમાં અપ7ણ કBરયે (ત !
અમાર8 $ુણવંતી $ુજરાત !
ં ઉપવનમાંય :
ડા ઘોર અરyય િવષે ક0 Lુદર
દ0 શિવદ0 શ અહોિનશ Sતર એક જ તાર8 છાંય !
અમાર8 $ુણવંતી $ુજરાત !
સર સBરતા રસભર અમીઝરણાં, રIનાકર ભરQ ૂરૂર::
ઝaમી, માત ! રમે અમ ઉર !
Qુyય^ ૂિમ ફળdલ ઝaમી
અમાર8 $ુણવંતી $ુજરાત !
સલમાન પારસી,
BહCDુ eુસલમાન,પારસી
સલમાન
પારસી સવr માત ! અમે ` ુજ બાળ :
Sગ ઉમંગ ભર8 નવરં ગે, કBરયે સેવા સcુ કાળ !
અમાર8 $ુણવંતી $ુજરાત !
ઉર Pભાત સમાં અજવાળ8 ટાળ8 દ0 Sધાર !
એક વર0 સcુ ગગન ગજવતો કBરયે જયજયકાર
અમાર8 $ુણવંતી $ુજરાત !
નિમયે નિમયે માત ! અમાર8 $ુણવંતી $ુજરાત !

- અરદ0 શર ખબરદાર
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ગાંધીને પગલે પગલે – ઉમાશંકર જોશી
ગાંધીને પગલે પગલે `ું ચાલીશ ને $ુજરાત ?
કાયા;
ૃ1ણચરણથી SBકત ધરતી તણી બની આ કાયા
ાયા..
પિવ{ જર´ુ128 આતશ બહ0રામ અહb લહ0રાયા
અશોકધમ7લિપથી ઉર પાવન;
પાવન
§જનવર§જનવર-િશ1યોની મનભાવન.
મનભાવન.
સIયસIય-અBહ:સાની ખે `ું ભાળ8શ ને $ુજરાત ?
ગાંધીને પગલે પગલે `ું ચાલીશ ને $ુજરાત ?
નરિસ:હ-મીરાંની ગળ´ ૂથી,
ૂથી ઘડ8 ] ૂર સરદાર0 ,
e ૃDુ લ µદય `ુ,ં તોયે િનભય
7 િસ:હડણક ઉદગાર0 .
મxજદ મંBદર વાવ તોરણે
લચે રOયતા તવ વને-રણે.
બ4ુદ ‘િવવે
િવવેક° ૃહપિત’Xુ
G, પાળ8શ ને $ુજરાત ?
ૃહપિત Xુ ં G
ગાંધીને પગલે પગલે `ું ચાલીશ ને $ુજરાત ?
- ઉમાશંકર જોશી
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અમે $ુજરાતી – રઇશ મનીઆર
રાત, િવKિવયાત,
વણમ આ $ુજરાત
િવKિવયાત અમે $ુજરાતી
Bદલમાં છે Bદનરાત,
રાત, અમે $ુજરાતી
Bદનરાત સદા $ુજરાત
સરવર આ સરદાર,
સરદાર ક[પસર સાથ,
સાથ લીલોછમ બાગ બC6ુ ં છે .
વનબં} ુ ક[યાણ ને સાગરખેlુX ુ ં ઉIથાન થ6ું છે .
નવ6ુગનો પૈગામ લઇ હર ગામ ુ ઓ ઇ Tામ બC6ુ ં છે .

સાત ન કંઇ ઉIપાત,
ઉIપાત અમે $ુજરાતી
ં ૂ ા સમદર સાત,
રાત, િવKિવયાત,
વણમ આ $ુજરાત
િવKિવયાત અમે $ુજરાતી
Bદલમાં છે Bદનરાત,
રાત, અમે $ુજરાતી
Bદનરાત સદા $ુજરાત
નમણાં આ વટH ૃhXુ ં ઘડતર,
ઘડતર e ૂળ ¶Aયાં છે Sદર
સૌ સારવત,
સારવત નેતા,
ા િશhક,
િશhક સાહિસક,
સાહિસક ધમ7}રુ ં ધર
ં
હર $ુજરાતી સોહ0 વનXુ ં Sગ બનીને Lુદર
પાત, િનરાળ8 ભાત,
dલ કળ8 ને પાત
ભાત અમે $ુજરાતી
રાત, િવKિવયાત,
વણમ આ $ુજરાત
િવKિવયાત અમે $ુજરાતી
Bદલમાં છે Bદનરાત,
રાત, અમે $ુજરાતી
Bદનરાત સદા $ુજરાત
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મા` ૃ^ ૂિમને વંદન
વંદન કર8એ મા` ૃ^ ૂિમને, Pગટ0 Bદલમાં Aયાર ર0 ,
$ુજરાતી હોવાXુ ં અમને, ગૌરવ ભારોભાર ર0 ...
... વંદન
આ ધરતીની ગૌરવગાથા કિવઓ ગાય ઉમંગે,
વાણી, મેઘાણી સરવાણી નરસb સંગે,
નમ7દવાણી
... વંદન
કિવઓની વાણીમાં ધબક0 ધરતીનો ધબકાર ર0 ...
WાBરકા, ને સોમનાથની ગાથા,
હ3યે ધબક0 WાBરકા
ગાથા
માતા,
કર0 Lુરhા પાવાગઢ ને Sબાmમાં માતા
બcુચરમાં ને આશાQુરા માડ8 કર0 Dુલાર ર0 ....
.... વંદન
થાતા,
તોરલની સોબતમાં, Gસલ Gવા સંતો થાતા
ખર8 કસોટ8 કર0 ૃપાYુ, જલારામ પરખાતા,
પરખાતા
સાચા સંતોની સોબતમાં, Lુધર0 છે સંકાર ર0 ....
.... વંદન
પાOયા, Pબળતા જગ (ણે,
Pયોગમાંથી ગાંથી પાOયા
લોહQુ4ુષની ુશળતાને, Dુિનયા આજ વખાણે,
રિવશંકર ને િવનોબા
.... વંદન
િવનોબા તો Dુખયાં ના દાતાર ર0 ....
Qુyય^ ૂિમમાં પાા ] ૂરા,
ૂરા સંત-મહતો દાતા,
દાતા
ાથી, Pગિતમાં પલટાતા,
Qુ4ુષાથ7 પણ `ુજ ૃપાથી
પલટાતા
કોBટ કંઠો કર0 Pાથ7ના `ુ ં છો તારણહાર ર0 ....
.... વંદન
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$ુજરાત ગૌરવ ગીત
(રાગ
રાગ : ચંદન હ3 ઇસ દ0 શ ક8 િમી
િમી, તપો^ ૂિમ હર Tામ હ3...)
...)
માત, સદાયે તાર8 થઇને રહ8એ ર0 ,
અર0 $ુZર8 માત
ગરવી ગૌરવગાથાના,
... અર0 .....
.....
ગૌરવગાથાના ધડનારા થઇને રહ8એ ર0 ...
જયાં Pભાતમાં નરસયાના Pભાિતયા સંભળતા ર0 ,
સં;યાકાળે શંખનાદથી,
....
નાદથી સIસંગી હરખાતા ર0 ....
બસ, ધબકારા થઇને રહ8એ ર0 ,
સંકાર8 ધરતીના બસ
ગરવી ગૌરવગાથાના,
... અર0 .....
.....
ગૌરવગાથાના ધડનારા થઇને રહ8એ ર0 ...
વટ – વચનને ખાતાર વીરો,
વીરો સામે મા´ુ ં ધરતા ર0 ,
ગો – ·ા¤ણ Pિતપાળ,
...
Pિતપાળ બનીને રhા સૌની કરતા ર0 ...
ખર8 ુમાર8 Pગટ0 એ પડકાર8 થઇને રહ8એ ર0 ,
ગરવી ગૌરવગાથાના,
... અર0 .....
.....
ગૌરવગાથાના ધડનારા થઇને રહ8એ ર0 ...
$ુજરાતી િશખર0 બરાG,
બરાG ભલે એ Dુઃખો સહ0તા ર0 ,
સરદાર
ર સર8ખા,
....
ગાંધી ને સરદા
સર8ખા વીરો હ3યે વસતા ર0 ....
મા` ૃ^ ૂિમના ગૌરવના,
ગૌરવના િસતારા થઇને રહ8એ ર0 ,
ગરવી ગૌરવગાથાના,
ગૌરવગાથાના ધડનારા થઇને રહ8એ ર0 ...
... અર0 .....
.....
RયાિતTામની Rયોિત (ણે, ઘર ઘર જઇ અજવાળે ર0 ,
.....
હBરયાળાં ખેતરમાં ખેlૂ, હ3યે ટાઢક વાળે ર0 .....
િવકાસની વણથંભીી, િનમ7ળ ધારા થઇને રહ8એ ર0 ,
ગરવી ગૌરવગાથાના,
... અર0 .....
.....
ગૌરવગાથાના ધડનારા થઇને રહ8એ ર0 ...
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$ુજરાત ગૌરવ ગાન
એવી ગરવી ગાથી છે , $ુજરાતની ર0 ,
નોખી િનરાળ8 ભાત,
.... એવી...
ભાત ભાતભાતની ર0 ....
એવી...
એના ચરણો તો સમદર પખાળતાર0 ,
(ણે અe ૃત છે નીર નદ8 માતાના ર0 ,
અhયપા{ સમાણી ધરા પોષતી ર0 .....એવી
.....એવી....
.....
એવી....
માથે શxuતદાિયની દ0 વી Sબકા ર0 ,
એની ^ુ(પર પાવાગઢ WાBરકા ર0 ,
.... એવી...
અગમ િનગમની વાણી ગરનારની ર0 ....
એવી...
એનો ધંધો વેવાર ક0 વા ધીકતા ર0 ,
ગોરવથી $ુજરાતી મલકાતા ર0 ,
.... એવી....
ગાG Dુિનયામાં વાતો અમીરાતની ર0 ....
એવી....
એના દ8કરા સરદાર Gવા અવતયા7 ર0 ,
Q ૂRય બાQુ ને સIયથી સાંભયા7 ર0 ,
ુદ ૃ1ણની નગર8 $ુજરાતની ર0 .....
..... એવી.....
એવી.....
એનો આદર કર8ને કરો વંદના ર0 ,
સૌ ઉજવો ઉIસવ આનંદના ર0 ,
શાન ચી રહ0શે મોર8 માતની ર0 ....
.... એવી.....
એવી.....
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રળયામુ ં $ુજરાત
ભાઇ મા4ું રળયામુ ં $ુજરાત,
વખાણ,
રાત એના ]ુ ં ર0 ક4ું ર0 વખાણ
Pમાણ.....
.....
એ ]ુ ં ર0 ક4ંુ cુ ં વખાણ ર0 , એના ક0ટલા આQુ ં Pમાણ
....
ભાઇ મા4ંુ ....
રમખાણ, (૨
૨)
Lુરhા શાંિત જનમાનવને, નBહવત Gવાં રમખાણ
એ... િનમ7ળ $ુજરાતને, િનરોગી બાળક,
બાળક છે એની ઓળખાણ...
ઓળખાણ...
....
ભાઇ મા4ંુ ....
આરો,ય,
૨)
આરો,ય િશhણ,
િશhણ ૃિષ ને રતા,
રતા િવકાસના એ વહાણ,
વહાણ (૨
એ... અhયપા{ (ણે દBરયાની ધરતી
ધરતી, Iયાં સૌXુ ં ક[યાણ....
ક[યાણ....
....
ભાઇ મા4ું ....
RયોિતTામની Rયોતની ભીતર,
ભીતર જળ શxuતના ¸ધાણ (૨)
એ... ઉોગ ધંધા એના Dુિનયામાં ગાG Lુખની (ણે ખાણ.....
ખાણ.....
....
ભાઇ મા4ંુ ....
કિવઓ કહ0તાં થાકશે. એની,
૨)
એની ગાથાના લંબાણ,
ાણ (૨
એ... જય હો તારા નામનો તને, ધ4ું આ દ0 હ ને આ Pાણ..
Pાણ..
ભાઇ મા4ું ....
....
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જનતા છે સરકાર
દમદાર,
સાંભળજો સૌ L ૂધ રાખીને, ગાથા છે દમદાર
નરનાર,
$ ૂZર^ ૂિમ ગરવી Gનાં $ુણગાતાં નરનાર
$ ૂZર8 ગરવી ગાG,
૨)
ગાG એના તોલે કોઇ ના આG – (૨
પહ0લી મે ઓગણીસને સાઠ0, ધયV નવો અવતાર,
અવતાર
ૂિમના, Q ૂyય ફkયા Bકરતાર...
પચાસ વષr Qુyય^ ૂિમના
Bકરતાર... $ુZર8
અડધી સદ8Xુ ં આયુ ં ઇ તો,
તો Dુિનયામાં પંકાય,
ાય
આબ4ુ ના તો ક વળ8 ,યા,
,યા ચોફ0ર એ Sકાય....
Sકાય.... $ ૂZર8
ૃપા થક8 માં નમ7દાની,
ષ, ઉોગ,
ાર,
ાની ૃિષ
ઉોગ વેપાર
જલધારા થક8 Rયોિત બની,
બની અજવાkયા ઘરબાર...
ઘરબાર... $ ૂZર8
TામTામ-નગર ને સાગર ખેlૂ, વનવાસી િવતાર,
િવતાર
આ5યા, વળ8 વ;યો વહ0વાાર
ર... $ ૂZર8
આિથoક ર8તે આગળ આ5યા
વાથય, Lુરhા
hા, િશhણ ને સહકાર
સહકાર,
Lુખ શાંિત ને વાથય
સમરસતાથી વણમ થઇ,
સરકાર...
... $ ૂZર8
થઇ Gની જનતા છે સરકાર
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િવજયી ભવઃ
િવજયમં{ `ુ ં જપતો રહ0 G,
G જય વણ $ુજરાત ર0 ,
ગૌરવગાથા ગાતો રહ0G, જય ગરવી $ુજરાત ર0 ,
સંક[પો સાકાર થશે, બસ મનની મજ° ૂતી હશે,
સફળતા મળશે જો વત7ન વાણીની ]ુ± હશે,
કમ7યોગ `ું કરતો રહ0શ,ે જય વણમ $ુજરાત ર0 ,
ગૌરવગાથા ગાતો રહ0G, જય વણમ $ુજરાત ર0 , િવજયમં{.....
સમરસતા સંક[પ થક8,
થક8 ઇ – ગામ થયાં છે Cયારાં,
િનમ
િનમ7ળતા િનરોગી,
િનરોગી િશhત,
િશhત Lુરhા દ0 નારા,
ારા
િવકાસ માટ0 વધતો રહ0G, જય વણમ $ુજરાત ર0 ,
ગૌરવગાથા ગાતો રહ0G, જય ગરવી $ુજરાત ર0 , િવજયમં{.....
ૂતો, વીરો િવKે વખાyયા.
ગાંધી ને સરદાર સQ ૂતો
વખાyયા.
વીર – વેપાર8 સાhર – સંતોો, અગણત અહb અ(yયા,
અ(yયા
નરબંકો થઇ લડતો રહ0G, જય વણમ $ુજરાત ર0 ,
ગૌરવગાથા ગાતો રહ0G, જય ગરવી $ુજરાત ર0 , િવજયમં{.....
સમય છે તો આવે ચડતી,
ચડતી કદ8એ આવે પડતી પણ,
પણ
ડ8 પાળ8 ધરતીમાંને, કપટ8 નજર કનડતી પણ,
પણ
Lુખ Dુઃખમાં પણ હસતો રહ0G, જય વણમ $ુજરાત ર0 ,
ગૌરવગાથા ગાતો રહ0G, જય ગરવી $ુજરાત ર0 , િવજયમં{.....
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જય નમ7દ0
સખી શણગારો આજ,
આજ આખા ગામને ર0 ,
..... સખી
ગોળ વહચોો, ]ુકનનો તમામને ર0 .....
માર0 ગણે પધાયા7, માં નમ7દા ર0 ,
ધરા, સવ7દા ર0 .
હવે dલે - ફાલે ધરા
જળશxuત છે , Q ૂજો નદ8 માતને ર0 .....
..... સખી.....
સખી.....
ીલી, હવે હ0તથી ર0 ,
ખેતી કર]ુ ં ખંતીલી
હBરયાળ8, ભયા7 ખેતથી ર0 .
થાશે ધરતી હBરયાળ8
..... સખી....
હવે ગાયોના Dૂ ધ દ0 ],ું બાળને ર0 .....
સખી....
ભાગે Sધા4ુ Rયોિત પણ આવશે ર0 ,
વધે સવલત ને, િશhણ ફ0લાવશે ર0 ,
મળે ઉોગ ને, નોકર8 6ુવાનને ર0 ....
.... સખી...
સખી...
કામ અઘ4ું પણ,
પણ થ6ુ ં જરા (ણીએ ર0 ,
થ6ુ ં Lુખી mવતર,
mવતર હવે માણે ર0 ,
ક0વી શાંિત ને Lુખ, ગામે ગામને ર0 .....
..... સખી.....
સખી.....
આમ જનતાની,
જનતાની ચ:તા G સેવતા ર0 ,
એXુ ં કરજો ભYુ,ં દ0 વી દ0 વતા ર0 ,
.....સખી.....
ક1ટ (શે સૌ ુ ઓ, હવે કામને ર0 .....સખી
.....
સખી.....
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ગBરમા ગરવી $ુજરાતની
ભાઇ મા4ું રળયામુ ં $ુજરાત ર0 .
અને ઝાઝા ક4ંુ cું વખાણ
એના,
ઝાઝા ક4ંુ cુ ં વખાણ ર0 એના
સCમાન........
........ ભાઇ મા4ું.....
.....
Dુિનયામાં થતાં સCમાન
hા, શાંિત,
Lુરhા
ત જનમાનવને,
િનમ7ળ છે ઓળખાણ.
ઓળખાણ.
RયોિતTામની Rયોતમાં ઝળક0,
ષ, ઉોગ ને િવsાન
િવsાન........
........ ભાઇ મા4ંુ .....
.....
ૃિષ
ઘરના ઘર,
રોજગાર,
ઘર વળ8,
વળ8 રોટ8 ને રોજગાર
િવકાસની આ વણઝાર.
વણઝાર.
[પો, સૌના િવકાસના,
કયા7 સંક[પો
િવકાસના
વંચતના એ રખેવાળ........
.....
ાળ........ ભાઇ મા4ંુ .....
ષ-- કાર8ગર,
સાગરખેlૂ, ને ૃિષ
કાર8ગર
વનબં} ુ િવતાર.
િવતાર.
ચખેપાતર (ણે $ુZર8 ધરતી !
ક[યાણ........
........ ભાઇ મા4ું.....
.....
એમાં ગર8બ ક[યાણ
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$ુજરાત ગૌરવ ગાન
આવો ગાઈએ સાથ મળ8ને ,ગૌરવ
ગૌરવ ગીત $ુજરાતXુ!
વણમ $ુજરાતXુ ં ! આવો ગાઈએ…
વAન સાકાર થ6ુ ં આપુ ં ,વણ
ગાઈએ
િશખર ઉપર Sબામાતા,આધશxuત
Sબામાતા આધશxuત આ િવKની,
િવKની
કાનો,નામે
નામે રણછોડરાયm…
ડાકોરમાં બેઠો છે કાનો
રણછોડરાયm આવો ગાઈએ…
ગાઈએ
Wારકા,
Q ૂરવમાં પાલીતણા ને,પિKમે છે Wારકા
પાવાગઢની માંહ0 સોહ0,ક0વી Lુદર
કાલકા!! આવો ગાઈએ…
ં કાલકા
ગાઈએ
નમ7દામૈયા વહ0 ચરણમાં
રાજની,
ચરણમાં, ` ૃષા છ8પાવે રાજની
¹ચા પવ7ત પહ0રો ભરતા,ગર8માળા
ભરતા ગર8માળા $ુજરાતની!
રાતની! આવો ગાઈએ…
ગાઈએ
રાતના,
ગાંધીબાQુ,મેઘાણીને ધી4ુભાઈ $ુજરાતના
ભuત નરસૈયો ભxuત (ણે,જલારામની નામના!
નામના! આવો ગાઈએ…
ગાઈએ
સરદારની કર8એ ઓળખ,િવwમ
ઓળખ િવwમ સારાભાઈ ‘ને
ને
િપ{ોડાની િસ;ધી (ણો,ધCયવાદ
(ણો ધCયવાદ િવsાનને! આવો ગાઈએ…
ગાઈએ
¥યામm
Gવા,wાxCતવીર
રાતના..
¥યામm
ૃ1ણ વમા7 Gવા
wાxCતવીર $ુજરાતના
‘નર0
નર0 Ci’Gના
રાતના!! આવો ગાઈએ…
i Gના સારથી છે Lુવણ7 રથ $ુજરાતના
ગાઈએ
એકવીસમી સદ8Xુ ં વAન,
વAન ‘સાથ
સાથ7ક’ થ6ુ ં જણાય છે ,
િવકાસની એ અિવરત ધારા,વણથં
ધારા વણથંભી વણઝાર છે ! આવો ગાઈએ…
ગાઈએ
જગદ8શભાઈ એમ.
એમ.ઉપા;યાય ‘સાથ
સાથ7ક’
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જય જય ગરવી $ુજરાત

ધરા છે આ માર8,
માર8 દBરયાની લહ0રો આ છે માર8,
માર8
આ રણ મને Aયા4ું છે , ખેતર છે ]ું મા માર8
ધCય cું થઈ ગયો અહb જCમ G મારો થયો
જય જય જય જય ગરવી $ુજરાત મારા Bદલમાં ધડક0 $ુજરાત !
એ િવKXું Wાર છે , અહb સદા Aયાર છે ,
તને નeું લાખ વાર cુ ં ^ ૂિમ માર8,
માર8
જય જય જય જય ગરવી $ુજરાત મારા Bદલમાં ધડક0 $ુજરાત !
અહb સે` ુ કરા5યા પાર મª દBરયા પાર,
પાર
Aયાર,
$ુજરાતી cુ ં ¶ં મને dલો Gટલો પરસેવાથી Aયાર
$ુજરાતી cુ ં ¶ં માર8 રગરગમાં ક4ુણા,
ા સેવા,
ા સહકાર,
સહકાર
પડકાર,
$ુજરાતી cુ ં ¶ં હર આફત સામે ઊભો બની પડકાર
$ુજરાતી cુ ં ¶ં….
જય જય જય જય ગરવી $ુજરાત મારા Bદલમાં ધડક0 $ુજરાત !
પાંખનાં આ ફફડાટમાં ગગન કહ8 રºું છે મને ખોલ `,ું
લ©યની પર0 લ©ય આપું કહ8 રºું છે હવે બોલ `,ું
ક3 ક Wાર હુ ખોલવાના છે ક¦ ક ઝ4ુ ખા હુ બંધ છે ,
eુીઓમાં માર8 ઊછળ8 G ર¤ા સાત L ૂરજના છCદ છે .
જય જય જય જય ગરવી $ુજરાત મારા Bદલમાં ધડક0 $ુજરાત
રાત !
જય જય જય જય ગરવી $ુજરાત મારા દ0 શXુ ં ઘર0  ું $ુજરાત !
એક દોરો માર8 પાસે છે તો એક દોરો તાર8યે પાસ છે ,
સાથ સૌ મળ8 વણીએ એક નવી કાલને ક0 G ખાસ છે ,
Sજલમાં સંક[પ છે અને ખોમાં િવKાસ છે ,
મનમાં કમ7ની વાંસળ8 છે અને એક L ૂર8લી આશ છે ,
હ0 m ર0 ……….
જય જય જય જય
જય ગરવી $ુજરાત મારા Bદલમાં ધડક0 $ુજરાત !
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બે eુuતકો ($ુજરાત)
રાત) -Bરષભ મહ0તા

કોઈ કિવની ક[પનાની ભાત િનહાળો,
િનહાળો
િનહાળો;
હ0લે ચડ0લ વAન Gવી (ત િનહાળો
પ, ક0H ુ ં PેમXુ ં વ પ,
આદરXું ક0H ુ ં પ
પ
જોવા પધારો,
પધારો મા4ું આ $ુજરાત િનહાળો.
િનહાળો.
*
સIકાર અને Aયાર સૌની વાતમાં મળે ,
સ>ચાઈ િશ]ુ Gવી જ જઝબાતમાં મળે ;
hમા,
hમા ક4ુણા,
ા નેહ, સૌની ખમાં મળે ,
ભારતXુ ં સા»ુ ં પ તો $ુજરાતમાં મળે .
- Bરષભ મહ0તા
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$ુજરાત અમા4ંુ

Pાણથી Aયા4ંુ ને વગ7થી Cયા4ું ધCય છે આ $ુજરાત અમા4ું
તન,
તન મન,
મન ધનથી િવકાસ કાG ડંકો વગાડ0 $ુજરાત અમા4ંુ

અહb રહ0 સૌ હળ8મળ8ને અને કર0 અનંત િવકાસની વા`ુ,ં
પરપર Pેમ, લાગણી,
લાગણી ભાઈચારો Pસરાવે $ુજરાત અમા4ું

નમ7દા નદ8 ને સરદાર સરોવર થક8 બC6ુ ં છે આ હર8યા«ં ,
ૃિષ મહોIસવ થક8 Pાણ Q ૂર0 છે ખેતીમાં $ુજરાત અમા4ંુ

યો(ય છે જયાં વાય·Cટ $ુજરાત ને ,લોબલ ઈCવેટસ7 સિમટ,
સિમટ
દ0 શ િવદ0 શના Pિતિનિધ થક8 બC6ુ ,લોબલ $ુજરાત અમા4ંુ

િવKના નકશા પર ઝબક0 છે અહbની કોઠાL ૂઝ,
ાર8,
ૂઝ કૌવત ને ુમાર8
હવે તો િવકિસત દ0 શ સાથે કર0 છે હBરફાઈ $ુજરાત અમા4ંુ

દર0 ક hે{ના િવકાસમાં નંબર - ૧ બની બC6ુ ં છે મનભાવન,
મનભાવન
ઓ-કાCહા,
કાCહા પચાસ વષ7ની Q ૂણ7તામાં વણમ બC6ુ ં $ુજરાત અમા4ંુ
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$ુZર ધરતી

માં $ુZર ધરતીની છે અXુપમ પરં પરા
રા,
ં
વીર સQ ૂતો સંતોની `ુ ં જCમદા{ી વLુધરા.
ધરા
.

ગાંધીએ સIય અBહ:સાની જગાવી જયોિત,
જયોિત
સરદાર0 રજવાડા ક0રા સા;યા અણમોલ મોતી.
મોતી.

આIમીયતાXુ ં અહb વહ0 છે ક0H ુ ં િનમ7ળ ઝરુ,ં
Iયાગ,
Iયાગ તપયા,
તપયા શૌય7, સાધનાXુ ં અમે લી}ુ ં છે શરુ.ં

મા` ૃ^ ૂિમ Pિત અhયિન1ઠાથી અિપoત ક6ુ7 તન,
તન મન,
મન ધન
અનેક વીરોના શોણતથી બનશે આG મ}ુર ઉપવન.
ઉપવન.

નવલા તેG નવ6ુવાન નીડર બની હોમાયા,
હોમાયા
વણમ $ુજરાતમાં તે સૌને અહિનoશ યાદ કરાયા.
કરાયા.

જCમ^ ૂિમની પીડા કાG બલદાન ક0ડ8 લીધી,
લીધી
ુમુમવણા7 કરથી સૌએ Pાણાંજલ દ8ધી.
દ8ધી.
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હ0 માં $ુZર8

હ0 માં $ુZર8 તારા કણકણમાં છે તીરથનો પાવન મBહમા,
મBહમા
સા}ુ સંતોએ જગા5યો અહb અલખનો અનેરો મBહમા.
મBહમા.

`ુજ ચરણ પખાળે છે પી6 ૂષ સમ સBરતાઓ,
સBરતાઓ
ને હBરયાળ8 ચાદર ઓઢાડ0 છે વCય વિનકાઓ.
વિનકાઓ.

િવકાસ ક0ર8 સBરતાના નીરમાં (તને ઓગાળ8એ,
ઓગાળ8એ
;યેય દ8પકXું બની Bકરણ $ુજરાતને અજવાળ8એ.
અજવાળ8એ.

PગિતXુ ં (ણે વરદાન લઈને િસ કયા7 િશખરો,
િશખરો
િવકાસકાય7માં અવરોધ પ ;વત કર8 ભેખડો
ડો..

ગBરવન,
ગBરવન Tામ,
Tામ નગર ને ઘરઘરથી (ગે છે નરનાર8
પાપી,
પાપી 1ટાચાર8 ભાગે છે ઉઘાડા પગે અIયાચાર8.
અIયાચાર8.

ઓ-કાCહા,
કાCહા ધરતીથી લઈને આભ Lુધી ઊઠ8 છે એક ચનગાર8,
ચનગાર8
ં
દર0 ક hે{માં નંબર - ૧ બનીને જપશે
એક ઓલયો અલગાર8.
અલગાર8.
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