�ુÁ બ્ર, �ુÁ િવષ્ ુ� �ુÁદ� વો મહ��રઃ।
�ુÁ સાક્ષાત પ રં, તસ્ મ શ્રી �ુરવે ન।।
જય િશક્ષક Á�, ઓમ,
જય િશ�ક્ષકા મા,.....
સરસ્ િતના � ૂજક....., સૌને �ુભ કહ�તા.....
જ્ઞ તણા દ� નારા, �વન ઘડનારા,
વદ
ં ન કર�એ તમને, આિશષ દો સઘળા...
ઓમ.. જય ....
અણઘડ, અભણ હતા સૌ,
અઢળક જ્ઞાન મળ્,
�ુિનયા, દ� શને �ણી,
�ધા�ું ટાળ્�ુ,
ઓમ....
જ્ઞાનસદ� ગાયક,
આ�ુિનક બનજો,
બદલાતી �ુિનયાની,
ભાળ સકળ દ� જો…
ઓમ....
શ્રધ ને સપનાંથી,
આવ્ય �ં દ્વા,
આકાંક્ નભ અડતી,
પ્ર �ુરો આ�,,
ઓમ જય િશક્ષક �ુ�....
આ િશક્ષક આરતી,
� કોઇ ગાશ,ે
આિશષ મળશે એવા,
સફળસદા થાશ,ે
ઓમ......

�વનમ� �ુ છ કરના હ� તો
�વનમ� �ુછ કરના હ� તો, મનકો માર� મત બૈઠો
આગે આગે બઢના હ� તો �હ�મત હાર� મત બઠ
ૈ ો
।।�ુ।।
ચલનેવાલા મ�ં ઝલ પાતા બૈઠા પીછે રહતા હ�
ઠહરા પાની સડને લગતા બહતા િનમર્ હોતા હ�
પાંવ િમલે ચલને ક� ખાિતર પાંવ પસાર� મત બૈઠો
।।૧।।
તેજ દોડનેવાલા ખરહા દો પલ ચલકર હાર ગયા
ધીર� ધીર� ચલકર ક�આ દ� ખો બા� માર ગયા
ચલો કદમ સે કદમ િમલાકર �ૂર �કનાર� મત બૈઠો
।।૨।।
�કરણ� કા ઉપહાર બાંટને � ૂરજ રોજ િનકલતા હ�
હવા ચલે તો મહક �બખેર� �ુમ ભી પ્ યર� મત બૈઠો
।।૩।।

ુ ર�ના � ૃહ�ું � અમાÁ
��
�ુ�ર�ના �ૃહ�ું� અમાÁ �વન ��
ં ૂ      ।।�ુ।।
�ખ અમાર� � ૂલી અહ� પહ�લી
પગલી પડ� અહ� પહ�લી
અહ� અમારા યૌવન ક� ર�
વાદળ�ઓ વરસલ
ે ી

।।૧।।

અમે ભમ્ ય અહ�ના ખેતરમાં,
�ુગ
ં રમાં, કોતરમાં
નદ�ઓમાં નાહ્યા આળોટ
�ુદરત પાનેતરમાં

।।૨।।

અહ� અમારાં તનધન અપ્ યા
પૌÁષ પ્રાણ સમપ્ 
િવ�વાડ�ને �ુફ�લત કરવા
નસનસથી રસ અપ્ યા

।।૩।।

�વન જયોત જગાવો
�વન જયોત જગાવો
પ્ર�ુ ! �વન જયોત જગાવો
।।�ુ।।
ટ�ુકડ� આ �ગડ�ઓમાં ઝા�ં જોર જમાવો
આ નાનકડા પગને વેગે ભમતા જગત બનાવો
અમને રડવડતાં શીખવાડો
।।૧।।
વણદ�વે �ધાર� જોવા �ખે તેજ ભરાવો
વણજહા� દ�રયાને તરવા બળ બા�ુમાં આપો
અમને ઝળહળતાં શીખવાડો
।।૨।।
ઉરની સાંકલડ� શેર�ના પંથ િવશાળ રચાવો
હ�યાના ઝરણા નાનાને સાગર ��ુ ં બનાવો
અમને ગરજ ંતા શીખવાડો
।।૩।।

જનની જન્મ �ૂિ સ્વગ સે મહાન હ�
જનની જન્મ�ૂિ સ્વગ સે મહાન હ�
�જસક� વાસ્ત યે તન હ� મન હ� ઔર પ્ર હ�
।। �ુ ।।
ઈસક� કણ કણ મ� �લખા રામ�ૃષ્ નામ હ�
�ુતાત્મા ક� �ુિધર સે � ૂિમ શસ્ શ્યા હ�
ધમર કા યે ધામ હ�, સદા ઈસે પ્રણ હ�
સ્વતં હ� યહ ધરા, સ્વતં આસમાન હ�
।। ૧ ।।
ઈસક� આન ૫ર અગર જો બાત કોઈ આ ૫ડ�
ઈસક� સામને જો �ુલ્ ક� ૫હાડ હો ખડ�
શ�ુ સબ જહાન હો િવ�ુદ્આસમાન હો
�ુકાબલા કર� ગે જબતક �ન મ� યે �ન હ�
।। ર ।।
ઈસ ક� ગોદ મ� હ�ર� ગંગા ય�ુના �મત�
ઈસ ક� ૫વર્ત ક� ચો�ટયાં ગગન કો � ૂમત�
� ૂિમ યહ મહાન હ� િનરાલી ઈસક� શાન હ�
ઈસક� જય૫તાકા ૫ર �લખા િવજય િનશાન હ�
।। ૩ ।।

જય જનની જય �ણુ ્ ધરા
જય જનનીજય �ુણ્ ધરા
અ�ુ૫મ તેર� ૫રં૫રા

।। �ુ ।।

સત્ અ�હ�સા ક� જયોિત
� ૂ માનવતા ક� મોતી
ઋિષય� ક� � ૂ � ૂ �ુ�ચરા

।। ૧ ।।

�ુભ ધમ� કા � ૂ આલય
સ�્ પંથ� કા � ૂ આશ્
�ચલ તેરા પ્ર ભરા

।। ર ।।

�ુ�કત ભાવના સે � ૂિષત
બ�લદાન� સે � ૂ � ૂ�જત
વીર પ્ર�ૂ વ�ુધરા
ં

।। ૩ ।।

તેર� �ુદર
ં
સ�રતા�
�ગર ગૌરવ ક� માલા�
તન-મન તેરા હરા ભરા

।। ૪ ।।

�ુઝસે હ� હમ સંવિધ�ત
તન-મન-ધન �ુઝકો અિપ�ત
� ૂ ક�ુણામય િપ્રયંવ

।। ૫ ।।

કમર્વી કો ફકર ન ૫ડતા
�ગરકર ઉઠના ઉઠકર ચલના યહ કમ હ� સસ
ં ાર કા
કમર્વી કો ફકર ન ૫ડતા કભી �ત યા હાર કા
।। �ુ ।।
જો ભી હોતા હ� ઘટનાક્ રચતા સ્વય િવધાતા હ�
આજ લગે જો દંડ વહ� કલ �ુરસ્કા બન �તા હ�
િનિ�ત હોગા પ્ર સમથર્ અ૫ને સત્ િવચાર કા
।। ૧ ।।
કમ� કા રોના રોને સે કભી ન કોઈ �તા હ�
જો િવષ ધારણ કર સકતા હ� વહ અ� ૃત કો પીતા હ�
સબ
ં લ ઔર િવ�ાસ મ� હ� અ૫ને

ઢ આધાર કા
।। ર ।।

�ુ�ટય� સે �ુછ સીખ િમલે તો �ુ�ટયાં હો �ત� વરદાન
માનવ સદા અ� ૂણર રહા હ� � ૂણર �૫ હોતે ભગવાન
�ચ�તન મથ
ં ન સે ૫થ િમલતા �ુ�ટય� ક� ૫�રહાર કા
।। ૩ ।।

મા� ૃ�ૂિમ િપ� ૃ�ૂિમ
મા� ૃ� ૂિમ િપ� ૃ� ૂિમ ધમર � ૂ મહાન
ભરત � ૂ મહાન હ� મહાન હ� મહાન
।। �ુ ।।
ક� લાશ કાશ્મી �જસ ક� ભાલ ક� �ુ�ુટમ�ણ
લોક મ� પ્રદ જો અ� ૂ૫ �૫ ક� ધની
ન હ� જહાન મ� મહાન સ્થા �જન સમાન
।। ૧ ।।
જહાં િવશાલ �હવી સરસ્વત વ ગોમતી
કૌિશક� કાવર
ે � સર� ૂ તાપ્ ત ઇરાવતી
બહ્મ િસન્ નમર્દા ગોદાવર� મહા
।। ર ।।
યે �દ્ર જયો�લ�ગ �જસક� �દવ્ તા ક� દ�પ હ�
અનેક શ�ક્તપીઠ �જસક શ�ક્ત ક� પ્રતીક
બદ્રી જગ દ્વા�ર, રામેશ �જસક� ધામ
।। ૩ ।।
યહ તવદિશ�ય�, મહાનનીિષય� ક� હ� ધારા
યહાં િનવાસ સંત િસદ્ધ યો�ગય� કા હ� સ
જન જન મ� વાસ કર રહ� ભગવાન રામ-શ્યા
।। ૪ ।।
સંન્ યિસય� � ૂપાલ ચક્રવિત�ય� ક� જન્
સ્ ધમર્ ધ્જ ફહરા ગયે જો િવ�ભર મ� �ૂર
�ૂર �ુનો અતીત ગા રહા િવજયકથા ક� ગાન
।। પ ।।

દ� શ હમ� દ� તા હ� સબ �ુ છ
દ� શ હમ� દ� તા હ� સબ �ુછ
હમ ભી તો �ુછ દ� ના સીખ�     ।। �ુ ।।
� ૂરજ હમ� રોશની દ� તા
હવા નયા �વન દ� તી હ�
� ૂખ િમટાને કો હમ સબ ક�
ધરતી પર હોતી ખેતી હ�
ઔર� કા ભી �હત હો �જસમ�
હમ ઐસા �ુછ કરના સીખ�

।। ૧ ।।

પિથક� કો તપતી �ુપહર મ�
પેડ સદા દ� તે હ� છાયા
�ુમન �ુગધ
ં સદા દ� તે હ�
હમ સબકો �લ� ક� માલા
ત્ યગી ત�ુ� ક� �વન સે
હમ ઐસા �ુછ કરના સીખ�

।। ર ।।

જો અનપઢ હ� ઉન્ હ પઢાય�
જો � ૂપ હ� ઉનકો વાણી દ�
જો િપછડ� હ� ઉન્ હ બઢાય�
પ્ યસી ધરતી કો પાની દ�
હમ મેહનત ક� દ�પ જલાકર
નયા ઉ�લા કરના સીખ�

।। ૩ ।।

ભારતમાના લાલ અમે સૌ
ભારતમાના લાલ અમે સૌ ઋિષ�ુિનનાં સંતાન
થઇ ચારણ લલકાર� ગા�ુ ં માનાં ગૌરવગાન

।। �ુ ।।

થઇને લવ �ુશ �ુવ ન�ચક� તા
અ�ભમન્ � સમ સમર િવ�તા
પામી અચલપદ બની �ુવતારક
િવ� તણા પથદશર્ બનતા
બજરં ગી બલવાન, કર��ુ ં રામ પ્ર�ુનાં ક
થઇ ચારણ લલકાર� ગા�ુ ં માનાં ગૌરવગાન 

।। ૧ ।।

વીર બની�ુ ં ધીર બની�ુ ં 
સંસ્ કરોથી દ� શ ગજવ�ુ ં
સ્ નહપ્રેમથી બં�ુ બની 
સંઘશ�ક્ત સંવધર્ન કર�
તન-મન�ુ ં બ�લદાન, કર��ુ ં માતા�ુ ં સન્ મન
થઇ ચારણ લલકાર� ગા�ુ ં માનાં ગૌરવગાન

।। ર ।।

ગામ-ગામ ને ઘર-ઘર ��ુ ં
સમરસતા સમભાવ પ્રકટ�
સ્ રાષ્   રક્ષા�ું વ્રત લ
નવભારત�ુ ં સ�ન કર�ુ ં
રાષ્  ત�ુ ં જયગાન, ગજવ�ુ ં અખડ
ં �હન્ � સ્ થન 
થઇ ચારણ લલકાર� ગા�ુ ં માનાં ગૌરવગાન 

।। ૩ ।।

જન્  �ૂિમ કમર્ �ૂિમ સ્ગર્ સે મહાન હ
જન્ � ૂિમ કમર્ �ૂિમ સ્ગર્ સે મહાન હ
અના�દ હ� અનંત હ� � ૃિષ્  કા િવધાન હ�

।। �ુ ।।

ગ્રીક �ૂણ શક યવન �ૂટતે થે �ૂિમ પ
હારતે થે હ�સલે પંચનદ ક�  તીર પર
પતા નહ� કહાં હ� વે અતીત મ� સમા ગયે
કાલ ક� પ્રવાહ મ� િનજકો વે િમટા ગ
ભવ્ – �દવ્ય લ�  ક� પ્િપ્ હ� િવરામ હ�

।। ૧ ।।

છોડકર હટ� જહાં શ�ક્ત શૌયર્ સાધ
છા ગઇ સ્ દ� શ મે સ્ વથર્ �ુદ્ર ભા
દ્રોહ� તબ પનઊઠ� જગી પ્રચંડ વાસ
શ�ુ �ફર ડટ� યહાં સ્ ત્  ક� પ્રતાર
દ� શભ�ક્ત �ફર જગે દ�શ કા યે પ્રાણ

।। ર ।।

�િત વેશ �ભન્ – �ભન્  પંથ ભી અનેક હ�
ભાવના અ�ભન્ હ� ધમર્– મમર્ એક હ
� ૂવર્જ� કા રક્ત એક આજ સબ કો જોડ
કૌન હ� ક� ૂત વહ દ� શ કો જો તોડતા
અખંડ દ� શ ક� ધરા �ુના રહ� યે ગાન હ�

।। ૩ ।।

અધમર્ક� િધર� ઘટા �ુચક્ર હ� પનપ ર
�ુણ્-ધમર્ �ૂિમ પર અધમર– કમર્ બઢ રહ
વ્ થા િવશાલ દ� શ ક� આજ હમ સમઝ સક�
િવ�ુદ્ધ રાષભાવ સે દ� શ યહ મહક ઊઠ�
રાષ્ �ગરણ કરો યદ� સમય ક� માંગ હ�

।। ૪ ।।

