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$જુરાત ગૌરવ ગાથા 
 

ઉઠો )ગો ગરવા $જુરાતીઓ 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 ક3ક વાર ભારત ક04ંુ  ભા-ય પલટા56ુ ંછે 

નવ િનમા7ણ – કટોકટ8મા ંક3કને ઘર બતા56ુ ંછે 

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

દ0શની જનતા ઈ>છે તમારો સાથ ફ0લાવી ને બાહંો 

$જુરાતે આAયા છે BહCDુ�તાનને ગાધંી ને સરદાર  

રા128ય શાયર ઝવેરચદં મેઘાણી અને  ખબરદાર  

“�વAન”  અડગ Bહમાલય GHુ ંક0રો  અડગ િનધા7ર 

ગાG ”$જુરાત ગૌરવ ગાથા” એવા  સજો   શણગાર. 
  
�વAન Gસરવાકર 
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ગૌરવ ગાથા $જુરાતની 

સIય છે સારથી, અBહ:સાની લગામ, એજ છે  શાતંી તણો માગૅ, 

“ િવKનો   ઉ;ધાર   એમા ં એવો    આદ0શ    દ0તો    $જુરાતી, 

એ   ગાધંી  ને સો સો  સલામ એ   ગૌરવ   ગાથા  $જુરાતની. 

વેપાર  વાણીમા ં વરદાન  Gને,  જગમા,ં સાહસમા ં Lરુવીર, 

સારાએ  િવKમા ં રહ0વાસ Gનો , એ  ભોળો   ભNુકડો $જુરાતી, 

“સૌOય P) છે”  જગ   કહ0 , એ  ગૌરવ   ગાથા $જુરાતની. 

“લોખડં8 LQુતુ સરદાર ” Rયા,ં  ગાધંી જોઈ STેજ   ભા-યા, 

U1ણને  પણ  ગO6ુ ં$જુરાત, કયV   વસવાટ   આવી Wારકા મા,ં 

િવKભરમા ં નામ  GXુ ં એવી   ગૌર   ગાથા  મારા $જુરાત ની. 

  િવKદ8પ બારડ 
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5હાYુ ંરતન મા4ંુ $Zુર વતન 

 

પહ0લી મે એ પથરાયા અજવાળા 

પધાયા7 રિવ આકાશે કં[ુવરણા 

Pગટાવે દ8વડા રિવશકંર મહારા) 

રાજ $જુરાતની હરખે ગાઓ ગાથા 

બાધંતી $Zુર8 પાવન બધંન 

ખી\6ુ ંગગન ને સાગર ઢોળે પવન 

પખંીડા ંગીત ગાઈ કરતા ંરંજન 

^ભુ Bદન પહ0લી મે એ ગા^ુ ંકવન 

સાત સાગર0 ધયા7 Pેમના �પદંન 

સપંદાથી શોભતા ંવગડા ંને વન 

પાવન સર8તાને કર8 એ વદંન 

વહાYુ ંરતન મા4ંુ $Zુર વતન 

સતંોને વીરોની _િૂમ આ મહાન 

ધરતીના કણકણમા ંરમaુ ં^રૂાતન 

Pાણથીય Aયાર8 Qિુનત ધરતી મગંલ 

કર^ુ ંવદંન શીર0 બાધંી કફન 

નવ6ગુના bમે આજ �વAનો ગગન 

અહcસા આદરથી ર0લાવીએ અમન 

ગાધંી સરદાર અમાર8 િવ_તૂીઓ મહાન 

માત $Zુર8ને કર8એ ભાવે વદંન. 

 

વતન અમા4ંુ Aયા4ંુ Cયા4ંુ, અમે બdરંૂગી eલ 

Pેમ ધરમે રમાડ0 હ3યા ંમાનવતાના ંfલૂ 
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યશવતંી $જુરાત.…રમેશ પટ0લ(આકાશદ8પ) 
 

$ણુીયલ  $Zુર   �ગરા  અમાર8, ગૌરવવતંા   ગાન 

�નેહ   સમપ7ણ   શૌય7   શાિંતના  દ8ધા  અમને  પાઠ 

રાજવી  સાiર  સતં મહાજન , ધર0  રસવતંા   થાળ 

જય જય યશવતંી $જુરાત ,શોભે યશચjં તવ ભાલ 

જનOયા $Zુર  દ0શ ,સ�ં[ૃિતના ખી\યા  છે $લુદ�ત 

તવ  રંગે સોડમે ખી\યા,ં મઘમઘતા ં માનવ  Q1ુપ. 

િવK પથ  દશ7ક ગાધંી  ગરવો, $Zુર સQતૂ મહાન 

ધCય ધCય $Zુર8 માત ,તવ ચરણે મlયો અવતાર. 

રOય  mંુગરા  સBરતા    મલક0, ધરતી  ઘણી   રસાળ, 

ગરબે ઝગમગ ેnવન દ8પ ને, જગત જનનીનો સાથ. 

ધરતી  માર8  [ુબેર  ભડંાર8, ભર^ુ ં Pગિત    સોપાન 

જય જય   રંગીલી $જુરાત, શોભે  યશચjં તવ ભાલ. 

રIનાકર  ગરG  $Zુર    Wાર0,   કર0   શૌય7 લલકાર, 

મૈયા   નમ7દા    Qિુનત   દિશ#ની, ભર0  અp   ભડંાર. 

માત   મહ8સાગર   મBહમાવતંી,   તાપી  તેજ Pતાપ 

જય જય  રસવતંી  $જુરાત,ધCય  ધCય $Zુર8 માત 

પાવન તીથ7 ,તીથqકરની   ક4ુણા,અપr   sાન  અમાપ 

સહ)નદં યોગKેર વસે Sતર0,Lખુદાતા મીરા ંદાતાર 

વ\લભ સરદાર   સગં ે ગાG    ગગને  જય સોમનાથ 

ધCય  ધCય $Zુર8  માત , શોભે   યશચjં  તવ  ભાલ 

ભારતવષr   પરમ  Pકાશ,ે )ણ ે  હ�તી  પર  Sબાડ8 

સAત   સમદંર સવાર8 અમાર8, દBરયા  Bદલ  િવKાસી 

અXપુમ  તાર8  શાખ  ઝગમગે,)ણે તાર�લયાની ભાત 

રમાડ0  ખોળે   િસ:હ સતંાન ,શોભે   યશચjં  તવ  ભાલ 

ગાયા ંPભાિતયા ં ભuત નરિસ:હ0,આભલ ેPગટvા  ઉમગં 

સાબર દાડં8  Kતે  wાxCતના,  દ8ઠા  Qyુય  Pતાપી  રંગ 

‘આકાશદ8પ’ વધાવે વીર  Lિુનતા  છાયો  Pેમ  અનતં 

તાર0  ચરણે  નમીએ માત, આિશષ  માગ ે તારા ં બાળ 

ધCય   ધCય  $Zુર8 માત, શોભે યશચjં તવ ભાલ(૨) 

- રમેશ પટ0લ (આકાશદ8પ) 
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�વણ7 અiર0 લખશે કિવઓ યશગાથા $જુરાતની… – રમેશ $Aુતા 

આજ બાQનુી Qyુય_િૂમ પર ઉ-6ુ ં�વણ7 Pભાત 

જય $જુરાત…., જય જય જય ગરવી $જુરાત 

જય સોમનાથ, જય Wારક0શ, જય બોલો િવKના તાતની 

�વણ7 અiર0 લખશે કિવઓ યશગાથા $જુરાતની 

યશગાથા $જુરાતની, આ $ણુવતંી $જુરાતની, જય જય $જુરાતની… 

ભuત Lદુામા અને [ૃ1ણના િમ{ભાવ _લુાય નBહ: 

વૈ1ણવજન તો તેને કહ8એ નરસૈયો િવસરાય નBહ: 

જય દ| Bદગબંર �ગરનાર8, જય બોલો કાળ8કામાતની 

�વણ7 અiર0 લખશે કિવઓ … 

અમર ભuત વીરોની _િૂમ Gના $ણુ ગાa ુ ંસસંાર 

રા)ઓના તાજ fકુા5યા ધCય વીર વ\લભ સરદાર 

જય દયાનદં જય Pેમાનદં જય બોલો બdુચરામાતની 

�વણ7 અiર0 લખશે કિવઓ … 

દલપત નાCહાલાલ દયાના મ}રુ કા5ય _લુાય નBહ 

મેઘાણીની શોય7 કથાઓ Sતરથી િવસરાય નBહ 

અમર કા5ય નમ7દના $ુGં જય જય Sબે માતની 

�વણ7 અiર0 લખશે કિવઓ … 

મlયા તેલ ભડંાર j5યના, �ભ1મિપતાની બ�લહાર8 

ધCય ધCય $જુરાતની _િૂમ, થયા અહc બdુ અવતાર8 

જય સાબરમતી, જય મBહ ગોમતી સર�વતી, બોલો નમ7દામાતની 

�વણ7 અiર0 લખશે કિવઓ … 

Bહ:Dુ fxુ�લમ વોરા પારસી હળ8મળ8 સૌ કાય7 કર0 

L~ૃ1ટને �ણેૂ �ણેૂ $જુરાતી જન 5યાપાર કર0 
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જય સહ)નદં જય જલારામ જય મહાવીર દાતારની 

�વણ7 અiર0 લખશે કિવઓ … 

અમર ભuત બોડાણો કલાપી મહાદ0વ દ0સાઇ 

દાદાતૈયબn ક�aરુબા પટ0લ િવ�લભાઇ 

આજ Sજલી અમર શહ8દોને અપV $જુરાતની 

�વણ7 અiર0 લખશે કિવઓ … 

�મ પર �મ કરનારા માનવની આ ધરતી Cયાર8 

સIય શાિંત અને અBહ:સાના મ{ંો દ0નાર8 

�મ સેવાની કરો Pિત-ના ઉગી ઉષા િવરાટની 

�વણ7 અiર0 લખશે કિવઓ … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
https://okanha.wordpress.com Page 8 

રBઢયાળ8 $જુરાત – માધવ ચૌધર8 

રBઢયાળ8 $જુરાત 

અમાર8 રBઢયાળ8 $જુરાત! 

વીરનરોની માત 

અમાર8 રBઢયાળ8 $જુરાત! 

ક8િત# તણી સૌરભ Pસરતા ંગરવા ંતારા ંબાળ, 

ગાધંી વ\લભ સQતૂ તારા, ભારતતારણહાર! 

દ0શ થયો ર�ળયાતઃ 

અમાર8 રBઢયાળ8 $જુરાત! 

દયાનદં �વામીએ �થાAયો �ડો આય7 સમાજ, 

દલપતરામ-કિવ નમ7દને કયાq ક8િત#ના ંકાજ; 

[ૂખ દ8પાવે માતઃ 

અમાર8 રBઢયાળ8 $જુરાત! 
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ગરવો $જુરાતી  

માa_ૃિૂમ પર Pેમભાવના )ગે, 

રોમ રોમમા ંએ જ ભાવના )ગે. 

ગવ7 સાથે સૌ એક Kાસમા ંગાઓ, 

િવK $Zુર8 �વણ7 $Zુર8 થાઓ… 

સાથે સૌ ગાઓ… એક થૈ ગાઓ… 

$જુરાતી… $જુરાતી… $જુરાતી… dુ ંગરવો $જુરાતી… 

ગાધંીની અBહ:સા Gના કણકણમા,ં 

નરસ�યાનો ક0દારો રજકણમા;ં 

સરદાર સમી �મુાર8 હર નરમા,ં 

પહ�ચી ચદંા પર નાર8 પલભરમા…ં 

હ3યામા ંGના મેઘાણી, ઉ�મથી ઉજળા Sબાણી, 

નમ7દની $ ૂGં Lરૂવાણી, િવwમની િવsાની વાણી… 

$જુરાતી… $જુરાતી… $જુરાતી… dુ ંગરવો $જુરાતી… 

dુ ંિવKPવાસી ગરવો $જુરાતી, 

dુ ંPેમીલો ને સાચો $જુરાતી; 

dુ ંDૂર વતનથી તોયે વતનની Aયાસ, 

$જુરાતીને $જુરાતી પર િવKાસ… 

મી�ંુ બોલી જગ nતનારો, Gને રાસ ને રમઝટ શણગારો, 

મહ0માનો માટ0 મરનારો, $જુરાતીના આ સ�ંકારો… 

ગવ7 સાથે સૌ એક Kાસમા ંગાઓ, 

િવK $Zુર8 �વણ7 $Zુર8 થાઓ… 

સાથે સૌ ગાઓ… એક થૈ ગાઓ… 

$જુરાતી… $જુરાતી… $જુરાતી… dુ ંગરવો $જુરાતી… 
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જય જય ગરવી $જુરાત – કિવ નમ7દ 

જય જય ગરવી $જુરાત ! 

જય જય ગરવી $જુરાત, 

દ8પે અ��ુ ંપરભાત, 

;વજ Pકાશશે ઝળળળળ કLુબંી, Pેમશૌય7Sક8ત; 

aુ ંભણવ ભણવ િનજ સતંિત સઉને, Pેમ ભxuતની ર8ત - 

�ચી aજુ Lુદંર )ત, 

જય જય ગરવી $જુરાત. 

ઉ|રમા ંSબા માત, 

Qરૂવમા ંકાળ8 માત, 

છે દ�iણ Bદશમા ંકરંત રiા, [ંુતેKર મહાદ0વ; 

ને સોમનાથ ને �ારક0શ એ, પિKમ ક0રા દ0વ- 

છે સહાયમા ંસાiાત 

જય જય ગરવી $જુરાત. 

નદ8 તાપી નમ7દા જોય, 

મહ8 ને બીn પણ જોય. 

વળ8 જોય Lભુટના �ુ�રમણને, રIનાકર સાગર; 

પવ7ત પરથી વીર Qવૂ7જો, દ0 આિશષ જયકર- 

સપેં સોયે સઉ )ત, 

જય જય ગરવી $જુરાત. 

તે અણBહલવાડના રંગ, 

તે િસ�રાજ જયિસ:ગ. 

તે રંગથક8 પણ અિધક સરસ રંગ, થશે સIવર0 માત ! 

^ભુ શ[ુન દ8સે મ;યા� શોભશે, વીતી ગઈ છે રાત- 

જન �મેૂ નમ7દા સાથ, 

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

$જુરાતી થઇ, $જુરાતી કોઇ, બોલે નહc બરાબર, 

ભાષાની મીઠાશ નહc, )ણે બોલે કાગડો, કાબર… 

ઉ|રમા ંપાટણની P_તુા, Sબાn સાiાત, 

અને દ�iણમા ંઆદ8વાસીઓ ભાષાથી અsાન.. 

અને અમદાવાદમા ંચીપી ચીપીને…. 

(પવાલામા ંપાણી પીશો…?? ) 

અમદાવાદમા ંચીપી ચીપીને બોલ ે�હામણ નાગર… 

નમ7દXુ ંLરુત �ુઓ…. 

નમ7દXુ ંdુરત �ુઓ, તો બોલે બોલે બોબmું. 

aુ ંને બદલે ટ�નો Nંુ, Rયાર0 બોલે Iયાર0 તોતmંુ 

તપેલી ને એ કહ0 પતેલી 

(માર8 લાયખા… બટાકાXુ ંહાક..!!) 

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

એ અચ� અચ� કંઇ ક>છ8 બોલે ને કાBઠયાવાડ8 ઓલા હાલો.. n ર0.. એ હાલો બાપા.. 

ક0 ચરોતર8મા ંક0મ છો, >યમ છો ને ગરબડને ગોટાળો, હ�ડો \યા.. 

ક0 સૌએ મળ8ને �1ટ કયV છે ભાષાનો રIનાકર… 

$જુરાતી થઇ, $જુરાતી કોઇ, બોલે નહc બરાબર, 

બોલે નહc બરાબર… 

બોલે નહc બરાબર… 

બોલે નહc બરાબર… 
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nI6ુ ંહમેશા $જુરાત… – મિનષ ભ� 

 

હાર8 આ સરહદ ને હાયા7 સીમાડા 

પણ હા6ુq ના કોઇ’દ8 $જુરાત 

હ0 nI6ુ ંnI6ુ ંહમેશા $જુરાત 

હો રાજ મા4ંુ nI6ુ ંહમશેા $જુરાત 

b�ા પહાડો ન ેbક8 આ નદ86ુ ં

પણ b�ુ ંના કોઇ’દ8 $જુરાત 

હો રાજ મા4ંુ nI6ુ ંહમશેા $જુરાત 

Nુટ8 ધ)ઓ ને Nુટvા િમનારા 

પણ Nટૂ� ુ ંના કોઇ’દ8 $જુરાત 

હો રાજ મા4ંુ nI6ુ ંહમશેા $જુરાત 

હો બેઠ8 બ)રો ને મીલોના _ ૂગંળા 

પણ ઊ_ુ ંઅડ8ખમ $જુરાત 

હો રાજ મા4ંુ nI6ુ ંહમશેા $જુરાત 

ધણણણ ધણણણ ધણણણ ધરણી આ �Gૂ 

ક0 આભલા ઝ�ંબે પણ 

ડગે ના કોઇ’દ8 $જુરાત 

હો રાજ મા4ંુ nI6ુ ંહમશેા $જુરાત 

હાયા7 ના ગાધંી ના હાયા7 સરદાર 

એમ હા6ુq ન કોઇ’દ8 $જુરાત 

હો રાજ મા4ંુ nI6ુ ંહમશેા $જુરાત 

હો રાજ મા4ંુ nI6ુ ંહમશેા $જુરાત 

Dુિનયાના િનતનવા નારાની સામ ે

ના હાર0 આ Bદલનો અવાજ 

એવો Lણુીને દલડાનો સાદ 

હો રાજ મા4ંુ nI6ુ ંહમશેા $જુરાત 

હા ંહા ંર0 મા4ંુ જય જય જય ગરવી $જુરાત 

હા ંહા ંર0 મા4ંુ જય જય જય ગરવી $જુરાત 

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

મા4ંુ $જુરાત..! 
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કોણ )ણે ? – ઉશનL ્

ક0Hુ ંક0H ુકં થશે $જુરાત – કોણ )ણે ? 

આ તો ઉઘડંત રાત ક0 Pભાત – કોણ )ણે ? 

કંઈ પામશે ક0 પહ0રવા ંનાગા ં? 

Lવૂા પામશે ક0 છાપ4ંુ અભાગા ં? 

_�ૂયા ંપામશે ક0 પેટQરૂ ભાત – કોણ )ણે ? 

(ક0) પછ8 વધશે અહc માળ ઉપર મજલો ? 

પારક8 જમીન પર મહ0નતની ફસલો ? 

તીડ-વા�ણયાની વધશે nવાત – કોણ )ણે ? 

એ સોનેર8 શમ�ુ ં�ખ માર8 bલે, 

)ય ઊડ8 ઓસ સfુ ંCહાની શી ય _લેૂ, 

મારા શમણાની ના�ુક �બછાત – કોણ )ણે ? 

- ઉશનL ્

( ૧ મે, ૧૯૬૦, $જુરાતXુ ંઅલગ રાRય �થપા6ુ ંતે Bદવસે Pકાિશત ) 
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ગૌરવ-કથા $જુરાતની – ^Cૂય પાલનQરુ8 

િવKને રોશન કર8 ગઇ દ8િપકા $જુરાતની, 

Lયૂ7 પણ જોતો ર¤ો Rયોિત-કલા $જુરાતની. 

 ‘ડાગં’ માયા7થી કદ8 પાણી �ુદા ંથાતા ંનથી, 

Dુ¥મનોએ જોઇ છે �ા ંએકતા $જુરાતની? 

fxુuત ક0રા ગાલ પર લાલી અમ�તી ના ગણો, 

રંગ લાવી છે શહ8દ8-ભાવના $જુરાતની. 

ભા-ય પર Q4ુુષાથ7ની માર8 છે લોખડં8 મહોર, 

_લૂશે ઇિતહાસ ના ગૌરવ-કથા $જુરાતની. 

ચjં ને Lરૂજ કહ0 છે રાતBદ’, ‘ જય સોમનાથ!’ 

કાળના હ3યે જડ8 છે અx�મતા $જુરાતની. 

માતા ક0રા ચીર સાથે ખેલનારા! સાવધાન! 

ક¦ મહાભારત ન સG7 ઉર 5યથા $જુરાતની. 

^Cૂય, માર8 §જ:દગીને તો જ લે�ુ ંધCય dુ,ં 

fIૃ6 ુટાણે પણ મળે જો ગોદ ‘મા’ $જુરાતની. 

-’^Cૂય’ પાલનQરુ8 
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અમારો $�ુણયલ $Zુર-દ0શ – Cહાનાલાલ કિવ 

ધCય હો ! ધCય જ QyુયPદ0શ ! 

અમારો $�ુણયલ $Zુ-દ0શ. 

[ૃ1ણચjંની કૌfદુ8 ઊજળો, ક8ધ P_એુય �વદ0શ…ધCય. 

આય7Xુ ંસાગરતીથ7 Qરુાણ, 

તપોવન _$ૃવુિસ1ઠના ભાણ; 

ગીતાના ગાનારા મહારાજ 

પાથ7ના સારિથના ંRયા ંરાRય; 

Tીસરોમથીય �ૂના [ુ4ુપાડંવથીયે Pાચીન, 

સોમનાથ,�ગBરનગર,WાBરકા; 

6ગુ6ગુ ;યાનિવલીન. 

ઊભીને કાલિસC}નેુ તીર બ)વે બસંર8 ભ5ય Lધુીર…ધCય. 

�થળે�થળ નવ પ\લવના Qુજં, 

નદ8ને તળાવ ક0ર8 [ંુજ; 

કોમળ8 કિવતા સમ Lરુથાળ 

િસC} ુRયા ંદ0 મોતીના થાળ; 

�ૂગ�ૂના ંિનજ ગીત ગZતો, ફરતો સાગર આજ; 

ક0સર ઊછળ8 �ઘૂવે ગરવો વનમા ંRયા ંવનરાજ: 

�ગBર�ગBર િશખરિશખર સોહCત 

મ~ંCદર0 ;વજ ને સCતમહCત…………………..ધCય. 

Qવૂ7થી પિ¨મ વહ0 Pકાશ, 

5હાણ ભર8 વહ0તી તેમ િનકાસ; 

મોહ8 �ગણ ઊતયV જ 6રુોપ, 

વીણવા વાડ8ના eલ-રોપ; 

વીણી ન વણસે Qyુયપાગંર8 

અમ રસ_િૂમની છાબ; 
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જગમોહન fુબંઈનગર8 �ુઓ ! 

^ુ ંપાથયV Bકનખાબ; 

િનIય નવ eલે ખીલ ેઅ�ભરામ 

લ©મીOહોયાq લ©મીના ંધામ…………………….ધCય. 

ચોળ8, ચ�ણયો, પાટલીનો ઘરે, 

સªથલ ેસા«ની સોનલ સેર; 

છેડલ ેઆ>છાદ8 ઉરભાવ, 

લ�લત લ¬)નો વદન જમાવ; 

Sગ આખયેે િનજ અલબેલ; 

સા«મા ંઢાકંતી �પની વેલ; 

રાણકતનયા, ભાવશોભના, Lુદંરતાનો ^ુ ંછોડ ? 

આય7 LCુદર8 ! નથી અવનીમા ંaજુ �પ$ણુની જોડ: 

ભાલ [ંુ[ુમ, કર કંકણ સાર, 

કંથના ંસRયા ંતેજશણગાર………………………..ધCય. 

ખતેરો નાના,ં નાની શી પોળ, 

નાત)તે નાનBડયા ંઘોળ; 

i{ી)યાના ંનાનલ રાRય, 

ધમ7ના નાનકડા જ સમાજ; 

H�ૃ ચાણ�,ે વyયાq Qવૂr નાના ંP)ના ંત{ં, 

એહ Qરુાતનના પડછાયા આ આમ nવનજ{ં: 

એક eલવેલ ેeલતા ંeલ, 

અમાર8 એક LગુCધ, અfલૂ………………………ધCય. 

દ0શ િનજ તn ધમ7ને કાજ 

સાગર0 કા56ુ ંસફર8 જહાજ; 

ધમ7વીર પારસીનો સIકાર 

જગતઇિતહાસે અXપુ ઉદાર; 

ઈ�લામી ){ા«Xુ ંઆ મ®ાXુ ંfખુબાર; 

BહCDુ fસુલિમન પારસીઓને અહcયા ંતીરથWાર; 

P_ ુછે એક, _િૂમ છે એક, 
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િપતા છે એક, માત છે એક, 

આપણે એકની P) અનેક……………………….ધCય. 

નથી રમી શમશેરોના દાવ, 

નથી Iયમ ઘણા ઝી\યાયે ઘાવ; 

�ી[ૃ1ણ ે[ુ4ુiે{ની મા¤ં 

લીધા ં¯ત )ણ ેહnય પળાય; 

એક ઈડરના વનક0સર8એ, ભડવીર બાAપારાવ, 

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

જCમ_િૂમ દયાનદંના ંધામ, 

ગાધંીના ંગીતાnવન િન1કામ…………………….ધCય. 

Lરુતના રિસક રંગીલા રાજ, 

°±ુ�ધન ભયV �ીનગરસમાજ; 

^રૂવીર સૌરા128 યશવાન, 

ક>છના ંસાહિસક સતંાન; 

ખડંખડં િવ�તરતો BહCદ8 મહાસાગર મહાર0લ, 

તીરતીર જઈ �થાપી $Zુર8 સ�ંથાનોની વેલ; 

મહાસાગરના ંQ²ૃવી-િવશાળ 

સરોવર ક8ધા ં$Zુર8-બાળ…………………………ધCય. 

વનેવન લીલો ઘટાસોહાગ, 

જગતનો દ8પે ^ુ ંઅfલૂખ બાગ ! 

સ)5યા જઈને રસશણગાર, 

લતામડંપ સમ ધમા7ગાર: 

ભારતીએ કંઈ eલ-³વારો Sજ�લમા ં^ુ ંલીધ ! 

BદશBદશમા ંeલધાર ઉડાવી Bદલના ંપBરમલ દ8ધ ! 

BહCદમાતની લાડ8લી બાળ ! 

$Zુર8! જય! જય! તવ �ચરકાળ. 

ધCય હો ! ધCય જ QyુયPદ0શ ! 

- Cહાનાલાલ કિવ 
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નHુ ંનHુ ં$જુરાત – [ૃ1ણ દવે 

નવી સવાર0 નHુ ંBકરણ લઇ આ56 ુનવલી વાત 

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

નવા જ સકં\પોને લઇને Pગટ�ુ ંનHુ ંPભાત 

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

નવી જ માટ8, fળૂ નવા ને Oહ0ક નવી પણ માગં ે

Sદર લી\Yછુમ LતેૂY ુહોય બ} ુએ )ગે 

Gમ સમયને આદર દઇને Hiૃ પણ7ને Iયાર0 

એમ �ુના G હોય વીચારો પોતે ખરવા લાગ ે

હર8યાળ8 પાથરતા ફરતા વહ0 નમ7દા માત 

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

નવી પાખં છે, નવા ઉમગંો, નHુ ંનHુ ંમલકાતા 

નવા Bદવસ છે ભલે હવે એ નવી ર8તે ઉજવાતા 

G મારગ પર ડર લાગે છે સૌ ને )તા )તા 

એ મારગ નીકળ8 પડવાX ુગીતો ગાતા ગાતા 

નવી Bદશામા ંનવા જ સાહસ માટ0 જગિવ�યાત 

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

નવો સમય છે નHુ ંજોશ લઇ મળવા સૌને આવે 

Sધારાના ઘરઘરમા ંજઇને દ8પક Pગટાવે 

નવા નવા સપનાઓ શોધી નવા જ �ાર0 વાવે 

તેજ તરસતી એ �ખોમા ંLરૂજ �n લાવે 

નવ આકાશે નHુ ંજ ચમક8 નવી જ પાડ0 ભાત 

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

અમા� મનગમa ુ$જુરાત, અમા� થનગનaુ ં$જુરાત. 

અમા� ઝળહળa ુ$જુરાત, અમા� નHુ ંનHુ ં$જુરાત.                - [ૃ1ણ દવે 
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$જુરાત મોર8 મોર8 ર0 – ઉમાશકંર જોશી 

મળતા ંમળ8 ગઈ મ�ઘેર8 $જુરાત 

$જુરાત મોર8 મોર8 ર0. 

ભારતની ભોમમા ંઝાઝેર8 $જુરાત 

$જુરાત મોર8 મોર8 ર0. 

સાબરના ંમદા7ની સોણલા ંLણુાવતી, 

ર0વાના ંઅfતૃની મમ7ર ધવરાવતી, 

સમદરના ંમોતીની છોળે નવરાવતી, 

$જુરાત મોર8 મોર8 ર0. 

�ગરનાર8 Nકૂો ને ગઢ ર0 ઈડBરયા, 

પાવાને ટોડલે મા’કાળ8 મૈયા, 

ડગલે ને mુગંર0 ભર દ0તી હ3યા,ં 

$જુરાત મોર8 મોર8 ર0. 

�ખની અમીમીટ ઊમટ0 ચરોતર0, 

ચોરવાડ વાડ8એ છાતી શી ઊભર0 ! 

હ3યાના ંહ8ર પાઈ હ0તભર8 નીતર0, 

$જુરાત મોર8 મોર8 ર0. 

કોયલ ને મોરને મેઘમીઠ0 બોલડ0, 

નમણી પિનહાર8ને ભીને Sબોડલ,ે 

નીરતીર સારસ શા ંLખુm�ૂયા ંજોડલ,ે 

$જુરાત મોર8 મોર8 ર0. 

નમ7દની $જુરાત દો¤લી ર0 nવવી, 

ગાધંીની $જુરાત કપર8 nરવવી, 

એક વાર ગાઈ ક0 ક0મ કર8 _લૂવી ? 

$જુરાત મોર8 મોર8 ર0. 

ભારતની ભોમમા ંઝાઝેર8 $જુરાત 

$જુરાત મોર8 મોર8 ર0. 

મળતા ંમળ8 ગઈ મ�ઘેર8 $જુરાત 

$જુરાત મોર8 મોર8 ર0.                         – ઉમાશકંર જોશી 



 
https://okanha.wordpress.com Page 20 

$ણુવતંી $જુરાત …. – અરદ0શર ખબરદાર ‘અદલ’ 

$ણુવતંી $જુરાત ! અમાર8 $ણુવતંી $જુરાત ! 

નિમયે નિમયે માત ! અમાર8 $ણુવતંી $જુરાત ! 

મ�ઘેરા aજુ મ�ણમડંપમા,ં bક8 ર¤ા ંઅમ શીશ ! 

માત મીઠ8 ! aજુ ચરણે પડ8ને મા�ગયે ^ભુ આિશષ ! 

અમાર8 $ણુવતંી $જુરાત ! 

મીઠ8 મનોહર વાડ8 આ તાર8 નદંનવન શી અમોલ ! 

રસeલડા ંવીણતા ંવીણતા ંIયા ંકBરયે િનIય ક\લોલ ! 

અમાર8 $ણુવતંી $જુરાત ! 

સતં મહતં અનતં વીરોની, વહાલી અમાર8 માત ! 

જય જય કરવા તાર8 જગતમા ંઅપ7ણ કBરયે )ત ! 

અમાર8 $ણુવતંી $જુરાત ! 

�ડા ઘોર અરyય િવષે ક0 L ુદંર ઉપવનમાયં : 

દ0શિવદ0શ અહોિનશ Sતર એક જ તાર8 છાયં ! 

અમાર8 $ણુવતંી $જુરાત ! 

સર સBરતા રસભર અમીઝરણા,ં રIનાકર ભરQરૂ: 

Qyુય_િૂમ ફળeલ ઝbમી, માત ! રમે અમ ઉર ! 

અમાર8 $ણુવતંી $જુરાત ! 

BહCDુ fસુલમાન,પારસી, સવr માત ! અમે aજુ બાળ : 

Sગ ઉમગં ભર8 નવરંગ,ે કBરયે સેવા સd ુકાળ ! 

અમાર8 $ણુવતંી $જુરાત ! 

ઉર Pભાત સમા ંઅજવાળ8 ટાળ8 દ0 Sધાર ! 

એક �વર0 સd ુગગન ગજવતો કBરયે જયજયકાર 

અમાર8 $ણુવતંી $જુરાત ! 

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

ગાધંીને પગલે પગલે a ુ ંચાલીશ ને $જુરાત ? 

[ૃ1ણચરણથી SBકત ધરતી તણી બની આ કાયા; 

પિવ{ જર´1ુ28 આતશ બહ0રામ અહc લહ0રાયા. 

અશોકધમ7�લિપથી ઉર પાવન; 

§જનવર-િશ1યોની મનભાવન. 

સIય-અBહ:સાની �ખે a ુ ંભાળ8શ ને $જુરાત ? 

ગાધંીને પગલે પગલે a ુ ંચાલીશ ને $જુરાત ? 

નરિસ:હ-મીરાનંી ગળ´થૂી, ઘડ8 ^રૂ સરદાર0, 

fDુૃલ µદય aુ,ં તોયે િનભ7ય િસ:હડણક ઉદગાર0. 

મx�જદ મBંદર વાવ તોરણે 

લચે રOયતા તવ વને-રણે. 

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

ગાધંીને પગલે પગલે a ુ ંચાલીશ ને $જુરાત ? 

- ઉમાશકંર જોશી 
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અમે $જુરાતી – રઇશ મનીઆર 

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

Bદલમા ંછે Bદનરાત, સદા $જુરાત, અમે $જુરાતી 

સરવર આ સરદાર, ક\પસર સાથ, લીલોછમ બાગ બC6ુ ંછે. 

વનબ}ં ુક\યાણ ને સાગરખેmુXુ ંઉIથાન થ6ુ ંછે. 

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

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

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

Bદલમા ંછે Bદનરાત, સદા $જુરાત, અમે $જુરાતી 

નમણા ંઆ વટHiૃXુ ંઘડતર, fળૂ ¶Aયા ંછે Sદર 

સૌ સાર�વત, નેતા, િશiક, સાહિસક, ધમ7}રંુધર 

હર $જુરાતી સોહ0 વનXુ ંSગ બનીને Lુદંર 

eલ કળ8 ને પાત, િનરાળ8 ભાત, અમે $જુરાતી 

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

Bદલમા ંછે Bદનરાત, સદા $જુરાત, અમે $જુરાતી 
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માa_ૃિૂમને વદંન  

વદંન કર8એ માa_ૃિૂમને, Pગટ0 Bદલમા ંAયાર ર0, 

$જુરાતી હોવાXુ ંઅમને, ગૌરવ ભારોભાર ર0... વદંન 

આ ધરતીની ગૌરવગાથા કિવઓ ગાય ઉમગેં, 

નમ7દવાણી, મેઘાણી સરવાણી નરસc સગેં, 

કિવઓની વાણીમા ંધબક0 ધરતીનો ધબકાર ર0... વદંન 

હ3યે ધબક0 WાBરકા, ને સોમનાથની ગાથા, 

કર0 Lરુiા પાવાગઢ ને Sબાnમા ંમાતા, 

બdુચરમા ંને આશાQરુા માડ8 કર0 Dુલાર ર0.... વદંન 

તોરલની સોબતમા,ં Gસલ Gવા સતંો થાતા, 

ખર8 કસોટ8 કર0 [ૃપાY,ુ જલારામ પરખાતા, 

સાચા સતંોની સોબતમા,ં Lધુર0 છે સ�ંકાર ર0.... વદંન 

Pયોગમાથંી ગાથંી પાOયા, Pબળતા જગ )ણે, 

લોહQ4ુુષની [ુશળતાને, Dુિનયા આજ વખાણે, 

રિવશકંર ને િવનોબા તો Dુ�ખયા ંના દાતાર ર0.... વદંન 

Qyુય_િૂમમા ંપા�ા ^રૂા, સતં-મહતો દાતા, 

Q4ુુષાથ7 પણ aજુ [ૃપાથી, Pગિતમા ંપલટાતા, 

કોBટ કંઠો કર0 Pાથ7ના a ુ ંછો તારણહાર ર0.... વદંન 
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$જુરાત ગૌરવ ગીત  

(રાગ : ચદંન હ3 ઇસ દ0શ ક8 િમ�ી, તપો_િૂમ હર Tામ હ3...) 

અર0 $Zુર8 માત, સદાયે તાર8 થઇને રહ8એ ર0, 

ગરવી ગૌરવગાથાના, ધડનારા થઇને રહ8એ ર0... અર0..... 

જયા ંPભાતમા ંનરસ�યાના Pભાિતયા સભંળતા ર0, 

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

સ�ંકાર8 ધરતીના બસ, ધબકારા થઇને રહ8એ ર0, 

ગરવી ગૌરવગાથાના, ધડનારા થઇને રહ8એ ર0... અર0..... 

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

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

ખર8 �મુાર8 Pગટ0 એ પડકાર8 થઇને રહ8એ ર0, 

ગરવી ગૌરવગાથાના, ધડનારા થઇને રહ8એ ર0... અર0..... 

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

ગાધંી ને સરદાર સર8ખા, વીરો હ3યે વસતા ર0.... 

માa_ૃિૂમના ગૌરવના, િસતારા થઇને રહ8એ ર0, 

ગરવી ગૌરવગાથાના, ધડનારા થઇને રહ8એ ર0... અર0..... 

RયાિતTામની Rયોિત )ણે, ઘર ઘર જઇ અજવાળે ર0, 

હBરયાળા ંખેતરમા ંખેm,ૂ હ3યે ટાઢક વાળે ર0..... 

િવકાસની વણથભંી, િનમ7ળ ધારા થઇને રહ8એ ર0, 

ગરવી ગૌરવગાથાના, ધડનારા થઇને રહ8એ ર0... અર0..... 
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$જુરાત ગૌરવ ગાન  

એવી ગરવી ગાથી છે, $જુરાતની ર0,  

નોખી િનરાળ8 ભાત, ભાતભાતની ર0.... એવી...  

                       એના ચરણો તો સમદર પખાળતાર0,  

                       )ણે અfતૃ છે નીર નદ8 માતાના ર0,  

                       અiયપા{ સમાણી ધરા પોષતી ર0.....એવી....  

માથે શxuતદાિયની દ0વી S�બકા ર0,  

એની _)ુપર પાવાગઢ WાBરકા ર0,  

અગમ િનગમની વાણી �ગરનારની ર0.... એવી...  

                       એનો ધધંો વેવાર ક0વા ધીકતા ર0,  

                       ગોરવથી $જુરાતી મલકાતા ર0,  

                       ગાG Dુિનયામા ંવાતો અમીરાતની ર0.... એવી....  

એના દ8કરા સરદાર Gવા અવતયા7 ર0,  

QRૂય બાQ ુને સIયથી સાભંયા7 ર0,  

�દુ [ૃ1ણની નગર8 $જુરાતની ર0..... એવી.....  

                       એનો આદર કર8ને કરો વદંના ર0,  

                       સૌ ઉજવો ઉIસવ આનદંના ર0,  

                       શાન �ચી રહ0શે મોર8 માતની ર0.... એવી..... 
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ર�ળયામ�ુ ં$જુરાત  

ભાઇ મા4ંુ ર�ળયામ�ુ ં$જુરાત, એના ^ુ ંર0 ક4ંુ ર0 વખાણ,  

એ ^ુ ંર0 ક4ંુ dુ ંવખાણ ર0, એના ક0ટલા આQુ ંPમાણ.....  

                                                        ભાઇ મા4ંુ.... 

Lરુiા શાિંત જનમાનવને, નBહવત Gવા ંરમખાણ, (૨)  

એ... િનમ7ળ $જુરાતને, િનરોગી બાળક, છે એની ઓળખાણ...  

                                                        ભાઇ મા4ંુ.... 

આરો-ય, િશiણ, [ૃિષ ને ર�તા, િવકાસના એ વહાણ, (૨)  

એ... અiયપા{ )ણે દBરયાની ધરતી, Iયા ંસૌXુ ંક\યાણ....  

                                                        ભાઇ મા4ંુ.... 

RયોિતTામની Rયોતની ભીતર, જળ શxuતના ¸ધાણ (૨)  

એ... ઉ�ોગ ધધંા એના Dુિનયામા ંગાG Lખુની )ણે ખાણ.....  

                                                        ભાઇ મા4ંુ.... 

કિવઓ કહ0તા ંથાકશે. એની, ગાથાના લબંાણ, (૨)  

એ... જય હો તારા નામનો તને, ધ4ંુ આ દ0હ ને આ Pાણ..  

                                                        ભાઇ મા4ંુ.... 
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જનતા છે સરકાર  

સાભંળજો સૌ Lધૂ રાખીને, ગાથા છે દમદાર,  

$Zૂર_િૂમ ગરવી Gના ં$ણુગાતા ંનરનાર,  

$Zૂર8 ગરવી ગાG, એના તોલે કોઇ ના આG – (૨)  

પહ0લી મે ઓગણીસને સાઠ0, ધયV નવો અવતાર,  

પચાસ વષr Qyુય_િૂમના, Qyૂય ફlયા Bકરતાર... $Zુર8  

અડધી સદ8Xુ ંઆય�ુ ંઇ તો, Dુિનયામા ંપકંાય,  

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

[ૃપા થક8 મા ંનમ7દાની, [ૃિષ, ઉ�ોગ, વેપાર,  

જલધારા થક8 Rયોિત બની, અજવાlયા ઘરબાર... $Zૂર8  

Tામ-નગર ને સાગર ખેm,ૂ વનવાસી િવ�તાર,  

આિથ#ક ર8તે આગળ આ5યા, વળ8 વ;યો વહ0વાર... $Zૂર8  

Lખુ શાિંત ને �વા�થય, Lરુiા, િશiણ ને સહકાર,  

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

િવજયમ{ં aુ ંજપતો રહ0 G, જય �વ�ણ� $જુરાત ર0,  

ગૌરવગાથા ગાતો રહ0G, જય ગરવી $જુરાત ર0,  

            સકં\પો સાકાર થશે, બસ મનની મજ°તૂી હશે,  

            સફળતા મળશે જો વત7ન વાણીની ^±ુ� હશે,  

કમ7યોગ a ુ ંકરતો રહ0શે, જય �વ�ણ�મ $જુરાત ર0,  

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

            સમરસતા સકં\પ થક8, ઇ – ગામ થયા ંછે Cયારા,ં  

            િનમ7ળતા િનરોગી, િશ�iત, Lરુiા દ0નારા,  

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

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

            ગાધંી ને સરદાર સQતૂો, વીરો િવK ેવખાyયા.  

            વીર – વેપાર8 સાiર – સતંો, અગ�ણત અહc અ)yયા,  

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

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

            સમય છે તો આવે ચડતી, કદ8એ આવે પડતી પણ,  

            �ડ8 �પાળ8 ધરતીમાનેં, કપટ8 નજર કનડતી પણ,  

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

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

સખી શણગારો આજ, આખા ગામને ર0,  

ગોળ વહ�ચો, ̂ કુનનો તમામને ર0..... સખી  

                માર0 �ગણે પધાયા7, મા ંનમ7દા ર0,  

                હવે eલે - ફાલે ધરા, સવ7દા ર0.  

જળશxuત છે, Qજૂો નદ8 માતને ર0..... સખી.....  

ખેતી કર^ુ ંખતંીલી, હવે હ0તથી ર0,  

થાશે ધરતી હBરયાળ8, ભયા7 ખેતથી ર0.  

હવે ગાયોના Dૂધ દ0^ુ,ં બાળને ર0..... સખી....  

                ભાગે Sધા4ુ Rયોિત પણ આવશે ર0,  

                વધે સવલત ને, િશiણ ફ0લાવશે ર0,  

                મળે ઉ�ોગ ને, નોકર8 6વુાનને ર0.... સખી...  

કામ અઘ4ંુ પણ, થ6ુ ંજરા )ણીએ ર0,  

થ6ુ ંLખુી nવતર, હવે માણે ર0,  

ક0વી શાિંત ને Lખુ, ગામે ગામને ર0..... સખી.....  

                આમ જનતાની, �ચ:તા G સેવતા ર0,  

                એXુ ંકરજો ભYુ,ં દ0વી દ0વતા ર0,  

                ક1ટ )શે સૌ �ુઓ, હવે કામને ર0.....સખી.....  
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ગBરમા ગરવી $જુરાતની  

ભાઇ મા4ંુ ર�ળયામ�ુ ં$જુરાત ર0. 

                અને ઝાઝા ક4ંુ dુ ંવખાણ 

ઝાઝા ક4ંુ dુ ંવખાણ ર0 એના, 

                Dુિનયામા ંથતા ંસCમાન........ ભાઇ મા4ંુ..... 

Lરુiા, શાિંત, જનમાનવને, 

                િનમ7ળ છે ઓળખાણ. 

RયોિતTામની Rયોતમા ંઝળક0, 

                [ૃિષ, ઉ�ોગ ને િવsાન........ ભાઇ મા4ંુ..... 

ઘરના ઘર, વળ8, રોટ8 ને રોજગાર, 

                િવકાસની આ વણઝાર. 

કયા7 સકં\પો, સૌના િવકાસના, 

                વ�ંચતના એ રખવેાળ........ ભાઇ મા4ંુ..... 

સાગરખેmૂ, ને [ૃિષ- કાર8ગર, 

                વનબ}ં ુિવ�તાર. 

ચખેપાતર )ણે $Zુર8 ધરતી ! 

                એમા ંગર8બ ક\યાણ........ ભાઇ મા4ંુ..... 
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$જુરાત ગૌરવ ગાન 

આવો ગાઈએ સાથ મળ8ને ,ગૌરવ ગીત $જુરાતX!ુ 

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

િશખર ઉપર Sબામાતા,આધશxuત આ િવKની, 

ડાકોરમા ંબેઠો છે કાનો,નામે રણછોડરાયn… આવો ગાઈએ… 

Qરૂવમા ંપાલીતણા ને,પિKમે છે Wારકા, 

પાવાગઢની માહં0 સોહ0,ક0વી Lુદંર કાલકા! આવો ગાઈએ… 

નમ7દામૈયા વહ0 ચરણમા,ં aષૃા છ8પાવે રાજની, 

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

ગાધંીબાQ,ુમેઘાણીને ધી4ુભાઈ $જુરાતના, 

ભuત નરસૈયો ભxuત )ણે,જલારામની નામના! આવો ગાઈએ… 

સરદારની કર8એ ઓળખ,િવwમ સારાભાઈ ‘ને 

િપ{ોડાની િસ;ધી )ણો,ધCયવાદ િવsાનને! આવો ગાઈએ… 

¥યામn[ૃ1ણ વમા7 Gવા,wાxCતવીર $જુરાતના. 

‘નર0Cj’Gના સારથી છે Lવુણ7 રથ $જુરાતના! આવો ગાઈએ… 

એકવીસમી સદ8Xુ ં�વAન, ‘સાથ7ક’ થ6ુ ંજણાય છે, 

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

જગદ8શભાઈ એમ.ઉપા;યાય ‘સાથ7ક’ 
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જય જય ગરવી $જુરાત 

 

ધરા છે આ માર8, દBરયાની લહ0રો આ છે માર8, 

આ રણ મને Aયા4ંુ છે, ખેતર છે ^ુ ંમા માર8 

ધCય dુ ંથઈ ગયો અહc જCમ G મારો થયો 

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

એ િવKXુ ંWાર છે, અહc સદા Aયાર છે, 

તને નfુ ંલાખ વાર dુ ં_િૂમ માર8, 

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

અહc સેa ુકરા5યા પાર મª દBરયા પાર, 

$જુરાતી dુ ં¶ં મને eલો Gટલો પરસેવાથી Aયાર, 

$જુરાતી dુ ં¶ં માર8 રગરગમા ંક4ુણા, સેવા, સહકાર, 

$જુરાતી dુ ં¶ં હર આફત સામે ઊભો બની પડકાર, 

$જુરાતી dુ ં¶ં…. 

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

પાખંના ંઆ ફફડાટમા ંગગન કહ8 રºુ ંછે મને ખોલ a ુ,ં 

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

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

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

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

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

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

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

Sજ�લમા ંસકં\પ છે અને �ખોમા ંિવKાસ છે, 

મનમા ંકમ7ની વાસંળ8 છે અને એક Lરૂ8લી આશ છે, 

હ0 n ર0………. 

જય જય જય જય ગરવી $જુરાત મારા Bદલમા ંધડક0 $જુરાત !                 �ી Bદલીપ રાવલ 
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બે fuુતકો ($જુરાત) -Bરષભ મહ0તા 

 

કોઈ કિવની ક\પનાની ભાત િનહાળો, 

હ0લે ચડ0લ �વAન Gવી )ત િનહાળો; 

આદરXુ ંક0H ુ ં�પ, ક0Hુ ંPેમXુ ં�વ�પ, 

જોવા પધારો, મા4ંુ આ $જુરાત િનહાળો.  

* 

સIકાર અને Aયાર સૌની વાતમા ંમળે, 

સ>ચાઈ િશ^ ુGવી જ જઝબાતમા ંમળે; 

iમા, ક4ુણા, �નેહ, સૌની �ખમા ંમળે, 

ભારતXુ ંસા»ુ ં�પ તો $જુરાતમા ંમળે.  

- Bરષભ મહ0તા 
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$જુરાત અમા4ંુ Ð ભરત ચૌહાણ 

 

Pાણથી Aયા4ંુ ને �વગ7થી Cયા4ંુ ધCય છે આ $જુરાત અમા4ંુ 

તન, મન, ધનથી િવકાસ કાG ડકંો વગાડ0 $જુરાત અમા4ંુ 

 

અહc રહ0 સૌ હળ8મળ8ને અને કર0 અનતં િવકાસની વાa ુ,ં 

પર�પર Pેમ, લાગણી, ભાઈચારો Pસરાવે $જુરાત અમા4ંુ 

 

નમ7દા નદ8 ને સરદાર સરોવર થક8 બC6ુ ંછે આ હર8યા«ં, 

[ૃિષ મહોIસવ થક8 Pાણ Qરૂ0 છે ખેતીમા ં$જુરાત અમા4ંુ 

 

યો)ય છે જયા ંવાય·Cટ $જુરાત ને -લોબલ ઈCવે�ટસ7 સિમટ, 

દ0શ િવદ0શના Pિતિનિધ થક8 બC6 ુ-લોબલ $જુરાત અમા4ંુ 

 

િવKના નકશા પર ઝબક0 છે અહcની કોઠાLઝૂ, કૌવત ને �મુાર8, 

હવે તો િવકિસત દ0શ સાથે કર0 છે હBરફાઈ $જુરાત અમા4ંુ 

 

દર0ક iે{ના િવકાસમા ંનબંર - ૧ બની બC6ુ ંછે મનભાવન, 

ઓ-કાCહા, પચાસ વષ7ની Qણૂ7તામા ં�વ�ણ�મ બC6ુ ં$જુરાત અમા4ંુ 
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મા ં$Zુર ધરતીની છે અXપુમ પરંપરા, 

વીર સQતૂો સતંોની aુ ંજCમદા{ી વLુધંરા. 

 

ગાધંીએ સIય અBહ:સાની જગાવી જયોિત, 

સરદાર0 રજવાડા ક0રા સા;યા અણમોલ મોતી. 

 

આIમીયતાXુ ંઅહc વહ0 છે ક0Hુ ંિનમ7ળ ઝર�ુ,ં 

Iયાગ, તપ�યા, શૌય7, સાધનાXુ ંઅમે લી}ુ ંછે શર�ુ.ં 

 

માa_ૃિૂમ Pિત અiયિન1ઠાથી અિપ#ત ક6ુ7 તન, મન, ધન 

અનેક વીરોના શો�ણતથી બનશે આG મ}રુ ઉપવન. 

 

નવલા તેG નવ6વુાન નીડર બની હોમાયા, 

�વ�ણ�મ $જુરાતમા ંતે સૌને અહિન#શ યાદ કરાયા. 

 

જCમ_િૂમની પીડા કાG બ�લદાન ક0ડ8 લીધી, 

[ુમ[ુમવણા7 કરથી સૌએ Pાણાજં�લ દ8ધી. 

 



 
https://okanha.wordpress.com Page 36 

હ0 મા ં$Zુર8 Ð ભરત ચૌહાણ  

 

હ0 મા ં$Zુર8 તારા કણકણમા ંછે તીરથનો પાવન મBહમા, 

સા} ુસતંોએ જગા5યો અહc અલખનો અનેરો મBહમા. 

 

aજુ ચરણ પખાળે છે પી6ષૂ સમ સBરતાઓ, 

ને હBરયાળ8 ચાદર ઓઢાડ0 છે વCય વિનકાઓ. 

 

િવકાસ ક0ર8 સBરતાના નીરમા ં)તને ઓગાળ8એ, 

;યેય દ8પકXુ ંબની Bકરણ $જુરાતને અજવાળ8એ. 

 

PગિતXુ ં)ણે વરદાન લઈને િસ� કયા7 િશખરો, 

િવકાસકાય7મા ંઅવરોધ�પ ;વ�ત કર8 ભેખડો. 

 

�ગBરવન, Tામ, નગર ને ઘરઘરથી )ગે છે નરનાર8 

પાપી, �1ટાચાર8 ભાગે છે ઉઘાડા પગે અIયાચાર8. 

 

ઓ-કાCહા, ધરતીથી લઈને આભ Lધુી ઊઠ8 છે એક �ચનગાર8, 

દર0ક iે{મા ંનબંર - ૧ બનીને જપંશે એક ઓ�લયો અલગાર8. 

 


