
�Áુ બ્ર, �Áુ િવષ ્ુુ  �Áુદ�વો્મહ��રુ।  

�Áુ સરકરષ્તરપબ્, ષસમ્મ્શ્્�રુવર્ ેમુ।। 
 

જય િશક્્�Áુ�, ઓમ, 

જય િશ�ક્ર્મરષર,..... 

સરસવ્િષેર્�જૂ્....., સૌેર્�ભુ્્હ�ષર.....  

જરે ષણર્દ�ેરરર, �વે્ઘડેરરર, 

વપદે ્ર�એ્ષમેર, આિશષ્દો્સઘળર... 

ઓમ.. જય્.... 

અણઘડ, અભણ્હષર્સૌ, 

અઢળ્ જરે્મ મુપ, 

�ુિેયર, દ�શેર્�ણ્, 

�ધર�ુપ ટર મુપ, 

ઓમ.... 

જરેસદ�ેર ગરય્, 

આ�િુે્ બેજો, 

બદલરષ્ �ુિેયરે્, 

ભરળ સ્ળ્દ�જો… 

ઓમ.... 

શ્ધર ેર્સતેરપથ્, 

આવયો �પ્ દરર�, 

આ્રપકર ેભ્અડષ્, 

પરણ �રુો્આ�,, 

ઓમ જય્િશક્્��ુુ�.... 

આ િશક્ે્ આરષ્, 

� ્ોઇ્ગરશર, 

આિશષ મળશર્એવર, 

સફળસદર થરશર, 

ઓમ...... 



�વનમ� �ુછ કરના હ� તો 
 

�વેમ�્ �ુછ્્રેર્હ�્ષો, મે્ો્મરર�્મષ્બમઠો 

આગર્આગર્બઢેર્હ�્ષો્�હ�મષ્હરર�્મષ્બમઠો 

         ।।�।ુ। 

ચલેરવરલર્મપ�ઝલ્તરષર્બમઠર્ત્છર્રહષર્હ� 

ઠહરર્તરે્્સડેર્લગષર્બહષર્િેમરલ હોષર્હ� 

તરપવ્િમલર્ ચલેર્ ્�્ખરિષર્તરપવ્તસરર�્મષ્બમઠો્ 

         ।।૧।। 

ષરજ્દોડેરવરલર્ખરહર્દો્તલ્ચલ્ર્હરર્ગયર 

ધ્ર�્ધ્ર�્ચલ્ર્્�આ્દ�ખો્બર�્મરર્ગયર 

ચલો્્દમ્સર્્દમ્િમલર્ર્�ૂર્�્ેરર�્મષ્બમઠો 

         ।।૨।। 

�્રણ�્્ર્ઉતહરર્બરપટેર્�રૂજ્રોજ્િે્લષર્હ� 

હવર્ચલર્ષો્મહ્્�બખરર�્�મુ્ભ્્પય્રર�્મષ્બમઠો 

         ।।૩।। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



��ુર�ના �હૃ�ંુ� અમાÁ 

��ુર�ેર્�હૃ�ુપ�્અમરÁ �વે્� ૂપ�્્્્્।।�।ુ। 
 

�ખ્અમરર�્�લૂ્્અહ�્તહ�લ્ 

તગલ્્તડ�્અહ�્તહ�લ્ 

અહ�્અમરરર્યૌવે્ �્ર� 

વરદળ�ઓ્વરસરલ્     ।।૧।। 

અમર્ભમય્ર્અહ�ેર્ખરષરમરપ, 

�ુપગરમરપ, ્ોષરમરપ 

ેદ�ઓમરપ્ ેરહર્આળોટયર 

�ુદરષ્તરેરષરમરપ     ।।૨।। 
 

અહ�્અમરરરપ્ ષેધે્અપય્રર 

તૌÁષ્પરણ્સમપય્રર 

િવ�વરડ�ેર્ �ફુ�લષ્્રવર 

ેસેસથ્્રસ્અપય્રર    ।।૩।। 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



�વન જયોત જગાવો 
 

�વે્જયોષ્જગરવો 

પ્ુ્ હ�! �વે્જયોષ્જગરવો 

         ।।�।ુ।  

ટ�ુ્ ડ�્આ્�ગડ�ઓમરપ્ ઝર�પ્ જોર્જમરવો 

આ્ેરે્ડર્તગેર્વરગર્ભમષર્જગષ્બેરવો 

અમેર્રડવડષરપ્ શ્ખવરડો 

         ।।૧।। 

વણદ�વર્�ધરર�્જોવર્�ખર્ષરજ્ભરરવો 

વણજહર�્દ�રયરેર્ષરવર્બળ્બર�ુમરપ્ આતો 

અમેર્ઝળહળષરપ્ શ્ખવરડો 

         ।।૨।। 

ઉરે્્સરપ્ લડ�્શરર�ેર્તપથ્િવશરળ્રચરવો 

હ�યરેર્ઝરણર્ેરેરેર્ સરગર ��ુપ્ બેરવો 

અમેર્ગરજ પષર્શ્ખવરડો 

         ।।૩।। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



જનની જનમમ �ૂમ સવગગ સે મહાન હ� 
 

જેે્ જનમ્િૂમ સવગર સર મહરે હ� 

�જસ �્ વરસષર યર ષે હ� મે હ� ઔર પરણ હ� 

                                                ।। � ુ।। 

ઈસ �્ ્ણ ્ણ મ� �લખર રરમ�ૃષણ ેરમ હ� 

�ુષરતમરા �્ �ુિધર સર ્િૂમ શસય શયરમ હ� 

ધમર ્ર યર ધરમ હ�, સદર ઈસર પણરમ હ� 

સવષપં  હ� યહ ધરર, સવષપં  આસમરે હ�્ 

।। ૧ ।। 

ઈસ્� આે ૫ર અગર જો બરષ ્ોઈ આ ૫ડ�  

ઈસ �્ સરમેર જો �ુલમ �્ ૫હરડ હો ખડ� 

શ�ુ સબ જહરે હો િવ�ુદ્આસમરે હો 

�ુ્ રબલર ્ર�ગર જબષ્ �ે મ� યર �ે હ� 

                                                  ।। ર ।। 

ઈસ ્� ગોદ મ� હ�ર� ગપગર ય�ુે ર �મષ� 

ઈસ �્ ૫વરષ� ્� ચો�ટયરપ ગગે ્ો �મૂષ� 

્િૂમ યહ મહરે હ� િેરરલ્ ઈસ્� શરે હ� 

ઈસ્� જય૫ષર્ર ૫ર �લખર િવજય િેશરે હ� 

                                                 ।। ૩ ।। 

 



જય જનની જય �ણુય ધરા 
 

જય જેે્જય �ણુય ધરર 

અ�૫ુમ ષરર� ૫રપ૫રર   ।। �ુ્ ।। 

 

સતય અ�હ�સર ્� જયોિષ 

� ૂમરેવષર ્� મોષ્ 

ઋિષય� ્� � ૂ્ ૂ�ુ�ચરર   ।। ૧ ।। 

 

�ભુ ધમ� ્ર � ૂઆલય 

સ�્્ તપથ�્્ર � ૂઆશય 

�ચલ ષરરર પરમ ભરર   ।। ર ।। 

 

��ુ્ષ ભરવેર સર ્િૂષષ 

બ�લદરે� સર � ૂ��ૂજષ 

વ્ર પ�ષૂર વ�ુપધરર   ।। ૩ ।। 

 

ષરર� �ુપદર સ�રષર� 

�ગર ગૌરવ ્� મરલર� 

ષે-મે ષરરર હરર ભરર   ।। ૪ ।। 

 

�ઝુસર હ� હમ સપવિધ�ષ 

ષે-મે-ધે �ઝુ્ો અિત�ષ 

� ૂ્�ુણરમય િપયપવરર   ।। ૫ ।। 

 

 

 

 



કમગવીર કો ફકગ ન ૫ડતા 
 

�ગર્ર ઉઠેર ઉઠ્ર ચલેર યહ કમ હ� સપસરર ્ર 

્મરવ્ર ્ો ફ ર્ ે ૫ડષર ્ભ્ �ષ યર હરર ્ર 

।। � ુ।। 

જો ભ્ હોષર હ� ઘટેરકમ રચષર સવયપ િવધરષર હ� 

આજ લગર જો દપડ વહ� ્લ �રુસ્રર બે �ષર હ�              

િેિ�ષ હોગર પબલ સમથરે  અ૫ેર સતય િવચરર ્ર 

                                               ।। ૧ ।। 

્મ� ્ર રોેર  રોેર સર ્ભ્ ે ્ોઈ �ષર હ� 

જો િવષ ધરરણ ્ર સ્ષર હ� વહ અ�ષૃ ્ો ત્ષર હ� 

સપબલ ઔર િવ�રસ મ� હ� અ૫ેર  ઢ આધરર ્ર    

।।્ર ।। 

�ુ�ટય� સર �ુછ સ્ખ િમલર ષો �ુ�ટયરપ હો �ષ� વરદરે 

મરેવ સદર અ�ણૂર રહર હ� �ણૂર �૫ હોષર ભગવરે 

�ચ�ષે મપથે સર ૫થ િમલષર �ુ�ટય� �્ ૫�રહરર ્ર 

।। ૩ ।। 

 

 

 



મા�મૃ �ૂમ  ૂપ�મૃ �ૂમ 
 

મર� ૃ્ િૂમ િત� ૃ્ િૂમ ધમર ્ ૂમહરે 

ભરષ ્ ૂમહરે હ� મહરે હ� મહરે 

।। � ુ।। 

�્લરશ ્રશમ્ર �જસ �્ ભરલ �્ ��ુુટમ�ણ 

લો્ મ� પિસદ  જો અ�૫ૂ �૫ �્ ધે્    

ે હ� જહરે મ� મહરે સથરે �જે સમરે 

।। ૧ ।। 

જહરપ િવશરલ �હવ્ સરસવષ્ વ ગોમષ્ 

્ૌિશ્�્્રવરર�્સરમ ૂ્ ષરપષ્્ ઇરરવષ્ 

બ્્િસન�્ ુ્ ેમરદર્ગોદરવર�્મહરે 

।। ર ।।  

યર્�દ્જયોિષ�લ�ગ્�જસ્�્�દવય્ષર્ �્્દ�ત્હ� 

અેર્્શ�કષત્ઠ્�જસ્� શ�કષ્ �્્પષ્્્હ� 

બદ્્જગ� ્દર�ર્ર, રરમરશ્�જસ �્્ધરમ 

           ।। ૩ ।। 

યહ્ષવદિશ�ય�, મહરેે્િષય�્્�્હ�્ધરરર 
યહરપ્ િેવરસ્સપષ્િસદ્યો�ગય�્્ર્હ�્સદર 

જે્જે્મ�્વરસ્્ર્રહ�્ ભગવરે્રરમ-શયરમ 

         ।। ૪ ।। 

સપનય્રિસય�્્તૂરલ્ચકવિષ�ય�્્�્જનમ્ ૂ

સવ્ધમર્્વ્જ્ફહરર્ગયર્જો્િવ�ભર્મ�્�ૂર્ 

�ૂર્�ુે ો્અષ્ષ્ગર્રહર્િવજય્થર્ �્્ગરે 

        ।। ત્।। 
 
 
 

 



દ�શ હમ� દ�તા હ� સબ �ુછ 
 

દ�શ્હમ�્ દ�ષર્હ�્સબ્�ુછ 

હમ્ભ્્ષો્�ુછ્દ�ેર્સ્ખ�્ ્્્્।। � ુ।। 
 
�રૂજ્હમ�્રોશે્્દ�ષર 

હવર્ેયર્�વે્દ�ષ્્હ� 

્ખૂ્િમટરેર્્ો્હમ્સબ્્� 

ધરષ્્તર્હોષ્્ખરષ્્હ� 

ઔર�્્ર્ભ્્�હષ્હો �જસમ� 

હમ્ઐસર્�ુછ્્રેર્સ્ખ�      ।। ૧્।। 
 
તિથ્�્્ો ષતષ્્�ુતહર્મ� 

તરડ્સદર્દ�ષર્ હ�્છરયર 

�મુે્�ગુપધ્સદર્દ�ષર્હ� 

હમ્સબ્ો્�લ�્્�્મરલર 

તય્રગ્્ષ�ુા્ �્્�વે્સર 

હમ્ઐસર્�ુછ્્રેર્સ્ખ�    ।। ર ।। 
 
જો્અેતઢ્હ�્ ઉનહ્�્તઢરય� 

જો્�તૂ્હ�્ઉે્ો્વરણ્્દ�્ 

જો્િતછડ� હ�્ઉનહ્�્ બઢરય� 

પય્રસ્્ધરષ્ ્ો્તરે્્દ� 

હમ્મરહેષ્ �્્દ�ત્જલર્ર 

ેયર્ઉ�લર્્રેર્સ્ખ�       ।। ૩ ।। 
 
 
 
 
 

 
 



ભારતમાના લાલ અમે સૌ 
 

ભરરષમરેર્લરલ્અમર્ સૌ્ઋિષ�િુેેરપ્ સ પષરે 

થઇ્ચરરણ્લલ્રર�્ગર�ુપ્ મરેરપ્ ગૌરવગરે  ।। � ુ।। 
 
થઇેર્લવ્�ુશ્�વુ્ે�ચ �્ષર 

અ�ભમનમ્ુ્ સમ્સમર્િવ�ષર 

તરમ્્અચલતદ્બે્્�વુષરર્ 

િવ�્ષણર્તથદશર્ બેષર 
 
બજરપગ્્બલવરે, ્ર��ુપ્ રરમ્પ્ુે રપ્ ્રમ 

થઇ્ચરરણ્લલ્રર�્ગર�ુપ્ મરેરપ્ ગૌરવગરે્  ।। ૧ ।। 
 
વ્ર્બે્�ુપ્ ધ્ર્બે્�ુપ્  

સપસ્્ રરોથ્્દ�શ્ગજવ�ુપ 

સ્ે રહપરમથ્્બપ�ુ્ બે્્સૌ 

સપઘશ�કષ્સપવધરે્્ર�ુપ 
 
ષે-મે�ુપ્ બ�લદરે, ્ર��ુપ્ મરષર�ુપ્ સનમ્રે 

થઇ્ચરરણ્લલ્રર�્ગર�ુપ્ મરેરપ્ ગૌરવગરે  ।। ર ।। 
 
ગરમ-ગરમ્ેર્ઘર-ઘર્��ુપ 

સમરસષર્સમભરવ્પ્ટ�ુપ 

સવ્રરષ ્્્રકર�ુપ્ ંષ્લઇ�ુપ 

ેવભરરષ�ુપ્ સ�ે્્ર�ુપ 
 
રરષ ્્ષ ુપ્ જયગરે, ગજવ�ુપ્ અખપડ્�હન�ુ્સથ્રે્ 

થઇ્ચરરણ્લલ્રર�્ગર�ુપ્ મરેરપ્ ગૌરવગરે્  ।। ૩્।। 
 
 
 



જન મ મ �ૂમ કમગમ �ૂમ સ વગગ સે મહાન હ� 
 

જનમ્્િૂમ્્મર્િૂમ્સવ્ગર્સર્ મહરે્હ� 

અેર�દ્હ�્અેપષ્હ�્�િૃષટ્્્ર્િવધરે્હ�   ।। � ુ।।  
 
ગ્્્�ણૂ્શ્્યવે્�ટૂષર્થર્્િૂમ્તર્ 

હરરષર્થર્હ�સલર્તપચેદ્ �્્ષ્ર્તર 

તષર્ેહ�્્હરપ્ હ�્વર્ અષ્ષ્મ�્ સમર્ગયર 

્રલ્ �્્પવરહ્મ�્િેજ્ો્વર્ િમટર્ગયર 

ભવય્ – �દવય્લલય્્્�્પરિપષ્્હ�્િવરરમ્હ�  ।। ૧  ।। 
 
છોડ્ર્હટ�્જહરપ્ શ�કષ્શૌયર્સરધેર 

છર્ગઇ્સવ્દ�શ્મર્ સવ્રથર્  દુ્ભરવેર 

દોહ�્ષબ્તેત્ઊઠ�્જગ્્પચપડ્વરસેર 

શ�ુ્�ફર્ડટ�્યહરપ્ સવ્તવ્્્�્પષરરણર 

દ�શભ�કષ્�ફર્જગર્ દ�શ્્ર્યર્પરણ્હ�   ।। ર ।। 
 
�િષ્વરશ્�ભન્ે  – �ભન્ે ્તપથ્ભ્ અેર્્હ� 

ભરવેર્અ�ભન્ે ્હ�્ધમર્– મમર્એ્્હ� 

�વૂરજ�્્ર્રકષ્એ્્આજ્સબ્્ો્જોડષર 

્ૌે્હ�્્�ષૂ્વહ્દ�શ્્ો્જો્ષોડષર 

અખપડ્દ�શ્્�્ધરર્�ુે ર્રહ�્યર્ ગરે્હ�  ।। ૩્।। 
 
અધમર્્�્િધર�્ઘટર્�ુચક્હ�્તેત્રહ� 

�ણુય-ધમર્િૂમ્તર્અધમર્– ્મર્બઢ્રહ� 

વય્થર્િવશરલ્દ�શ્્�્આજ્હમ સમઝ્સ �્ 

િવ�દુ્રરષ ્ભરવ્સર્દ�શ્યહ્મહ્્ઊઠ� 

રરષ ્ �ગરણ્્રો્યદ�્સમય્્�્મરપગ્હ�્  ।। ૪્।। 


