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                       િવનાયક   દામોદર   સાવરકર   -   �હ��ુ�વ  
 
િવનાયક   દામોદર   સાવરકર   (મ ે  28,   1883   -   26   ફ��આુર�,   1966)   એક   ભારતીય   �વત�ંતા   તરફ�   કાય�કર,  
રાજકારણી   તેમ   જ   કિવ,   લેખક   અન ે  નાટ�કાર   હતા.   તેમણે   �હ��ુ   સ�ં�ૃિતમા ં  �્   caste◌ાિતની   �યવ�થાને   ના�દૂ  
કરવાની   અને   પ�રવિત�ત   �હ��ુઓને   �હ��ુ   ધમ�મા ં  પાછા   ફરવાની   �હમાયત   કર�.   સાવરકર�   "ક�પનાશીલ   રા��"  
તર�ક�   સા��ૂહક   "�હ��ુ"   ઓળખ   બનાવવા   માટ�   �હ��ુ�વ   (�હ��ુનેસ)   શ�દ   આ�યો.   તેમના   રાજક�ય   �ફલ�ફૂ�મા ં 
��ુટ�લ�ટર�ઝમ,   ર�શનલ�લઝમ   અને   પો�ઝ�ટિવઝમ,   �મુિનઝમ   અને   �િુનવસ��લઝમ,   �ેગમે�ટઝમ   અને  
યથાથ�વાદ   �વા   ત�વો   હતા.  
 
બાલ   ગગંાધર   િતલકની   ભલામણથી   તેમને   લડંનમા ં  િશ�ય�િૃ�   આપવામા ં  મદદ   મળ�,   �યા ં  તેમણે   પાચં   વષ�  
િવતા�યા;   લડંનમા ં  તેમણે   સમ�   �રુોપમા ં  �ાિંતકાર�ઓ�ુ ં  નેટવક�    બના��ુ ં  અને   �દોલન   માટ�   બૌ��ક   આધાર  
�રૂો   પાડવામા ં  મદદ   કર�,   ભગતિસ�હ   અન ે  �ભુાષચ�ં   બોઝ   �વા   �ાિંતકાર�ઓએ   સાવરકરન ે  �ાિંતનો   ��ુય  
�ય��ત   મા�યો.   �દમાન   અને   િનકોબાર   આઇલે�ડમા ં  ક�દ   થયા   પહ�લા   સાવરકરને   �બૂ   માનમા ં  રાખવામા ં  આ�યા  
હતા.   
 
"િવ�ચ�   લાગે   તે   �માણે,   �ી   સાવરકર   અને   �ી   �જ�ા,   એક   રા��   િવ�ુ�   બે   રા��ોના   ��ેુ   એક   બી�નો   િવરોધ  
કરવાને   બદલે,   તેના   િવશ ે  સ�ંણૂ�   સમ�ૂતીમા ં  છે.   બનંે   સમંત   છે,   મા�   સમંત   નથી,   પરં� ુ  આ�હ   રાખે   છે   ક�   �યા ં  છે  
ભારતના   બે   રા��ો-   એક   ��ુ�લમ   રા��   અને   બીજો   �હ��ુ   રા��.   તેઓ   ફ�ત   બનંે   દ�શો   અને   દ�શમા ં  રહ�વા   જોઈએ   તે  
િનયમો   અને   શરતોને   �યાનમા ં  રાખીને   અલગ   પડ�   છે.   �ી   �જ�ા   કહ�   છે   ક�   ભારતને,   પા�ક�તાન   અને   �હ��ુ�તાનમા ં 
બે   ભાગ   પાડવામા ં  આવવા   જોઈએ.   ��ુ�લમ   રા��   પા�ક�તાન   પર   કબજો   કરશ ે  અને   �હ��ુ   રા��   �હ��ુ�તાન   કબ�  
કર�   છે   ..   બી�   તરફ   �ી   સાવરકર   ભાર�વૂ�ક   કહ�   છે   ક�   ભારતમા ં  બે   રા��ો   હોવા   છતા ં  ભારતને   બે   ભાગમા ં 
વહ�ચવામા ં  આવશ ે  નહ�,   એક   ��ુ�લમો   માટ�   અને   બી�ુ ં  �હ��ુઓ   માટ�;   તે   છે   ક�   બનેં   રા��ો   એક   દ�શમા ં  વસવાટ  
કરશ ે  અને   એક   જ   બધંારણના   આભા   હ�ઠળ   �વશ;ે   તે   બધંારણ   એ�ુ ં  હશ ે  ક�   �હ��ુ   રા��   તેના   કારણે   બનેલા   ��ુય  
પદ   પર   કબજો   કરવામા ં  સ�મ   બનશ ે  અન ે  ��ુ�લમ   રા��ને   રહ�વા   માટ�   બનાવ�ેુ ં  મા ં  પી   �હ��ુ   રા��   સાથ ે  ગૌણ  
સહકારની   ��થિત.   "  
 
એ.   �હ��ુ�વ   પર  
 
૧.   છેવટ�   આ   �ુિનયામા ં  �યા ં  �ધુી   માણસની   વાત   છે   પરં� ુ  એક   જ   �િત   -   માનવ   �િત,   એક   સામા�ય   ર�ત,  
માનવ   ર�ત   �ારા   �વતં   રાખવામા ં  આવી   છે.   અ�ય   બધી   ચચા�   ��ેઠ   કામચલાઉ,   કામચલાઉ   અને   મા�  
�માણમા ં  સાચી   છે.   (...)   તે   ��ુ ં  છે   તેમ   જ,   �દામાનના   વતનીઓ   પણ   તેમની   નસોમા ં  Aryલ�ંુ   કહ�વાતા   આય�ન  
લોહ�નો   છટંકાવ   કયા�   િવના   નથી.   કોઈ   પણ   દાવો   કર�   શક�   તે�ુ ં  સા�ુ ં  બોલ�ુ ં  એ   છે   ક�   કોઈની   નસોમા ં  એક  
માણસની   બધી   લોહ�   હોય   છે.   �વુથી   �વુ   �ધુીની   માણસની   �ળૂ�તૂ   એકતા   સાચી   છે,   બાક�ની   બધી   મા�  
�માણમા.ં  
  
૨.   આપણે   આપણા   �ેમ,   �શસંા   અન ે  ��ુ-ધમ�-સઘં   ��યે   આદર   આપતા   નથી.   તે   બધા   આપણા   છે.   તેમની  
�લોર�ઝ   અમાર�   અને   અમાર�   િન�ફળતાઓ   છે.  
�હ��ુ�વ,   
 
We.   આપણે   બધા   �હ��ુ   છ�એ   અન ે  એક   સમાન   લોહ�ના   મા�લક   છ�એ.   આપણામાનંા   ક�ટલાક   �ન   અને   ક�ટલાક  
જગંમાસ   છે;   પરં� ુ  �નો   અથવા   જગંમાસ   -   આપણે   બધા   �હ��ુ   છ�એ   અને   એક   સામા�ય   લોહ�ના   મા�લક   છ�એ.  
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આપણામાનંા   ક�ટલાક   �િુનવાદ�ઓ   છે,   ક�ટલાક,   પે�થિેસ�ટ;   ક�ટલાક   આ��તક   અને   ક�ટલાક   ના��તક.   પરં� ુ 
એક��રવાદ�   અથવા   ના��તક   -   આપણે   બધા   �હ��ુ   છ�એ   અને   સામા�ય   લોહ�ના   મા�લક   છ�એ.   આપણે   ફ�ત   એક  
રા��   જ   નહ�,   �િત,   જ�મેલા   ભાઈચારો   પણ   છ�એ.   બી�ુ ં  ક�ુ ં  ગણા� ુ ં  નથી,   તે   �દયના   બધા   ��ો   પછ�   છે.  
અમને   લાગે   છે   ક�   તે   જ   �ાચીન   લોહ�,   �   રામ   અને   �ૃ�ણ,   ��ુ   અને   મહાવીર,   નાનક   અને   ચૈત�ય,   બાસવા   અને  
માધવની,   નદ�ઓથી   િશરા   �ધુીના,   �હ��ુ�ુમ   દર�યાન,   િત�ુવ�ે�વુર   અ�યાસ�મોની   નસો,   �દયથી   �દય   તરફ  
ધબકારાવાળો   હતો.  
 
અમને   લાગે   છે   ક�   આપણે   એક   �તી   છ�એ,   એક   �િત,   �   લોહ�ના   િ�ય   સબંધંો   �ારા   બધંાયેલી   છે   અને   તેથી   તે  
આ�ુ ં  જ   હો�ુ ં  જોઈએ.  
 
Our.   આપણા   ભગવાન   સ�ં�ૃતમા ં  બો�યા   હતા;   આપણા   agesિષઓએ   સ�ં�ૃતમા ં  િવચા�ુ�,   આપણા   કિવઓએ  
સ�ં�ૃતમા ં  લ��ુ.ં   આપણામા ં  �   ��ેઠ   છે   -   ��ેઠ   િવચારો,   ��ેઠ   િવચારો,   ��ેઠ   લીટ�ઓ   -   સ�ં�ૃતમા ં  પોતાને   પોશાક  
પહ�રવાની   સહજતાથી   શોધે   છે.   લાખો   લોકો   માટ�   તે   હ�   પણ   તેમના   ભગવાનની   ભાષા   છે;   અ�ય   લોકો   માટ�   તે  
તેમના   �વૂ�જોની   ભાષા   છે;   તે   બધા   માટ�   ભાષા   સમાનતા   છે;   એક   સામા�ય   વારસો,   એક   સામા�ય   ખ�નો   �  
આપણી   બહ�ન   ભાષાઓના   બધા   પ�રવારન ે  સ��ૃ   બનાવ ે  છે.   
 
Who.   �   ભારતઓળખાતી   આ   િવશાળ  
,   િસ��થુી   લઈને   િસ�� ુ  (િસ��થુી   લઈને   સ��ુ)  
તર�ક�પ�ીને   િપ��ૃિૂમ   (અથવા   કોઈના   �વૂ�જોની   �િૂમ)   અને   પિવ�   �િૂમ   તર�ક�   ઓળખે   છે,  
તે   જ   તે   એક   �હ��ુ   તર�ક�   ઓળખાશ ે  અન ે  તેને   યાદ   કરવામા ં  આવશ.ે  
 
Our.   આપણી   દ�શભ��ત   અને   ઉમદા   િવચારની   બહ�ન   (િસ�ટર   િનવ�ેદતા)   એ   િસ��ુથી   લઈને   સ��ુ   �ધુીની  
જમીનને   તેના   ફાધરલે�ડ   તર�ક�   �વીકાર�   હતી.   તેણીને   આ   �મ   �ેમ   હતો,   અને   જો   આપ�ુ ં  રા��   આઝાદ   હોત,  
તો   અમે   આવા   �ેમાળ   આ�માઓ   પર   નાગ�રકતાનો   હક   આપનારા   સૌ   �થમ   હોત.   તેથી   �થમ   આવ�યક,   અ�કુ  
�શ,ે   તેના   �ક�સામા ં  સાર�   હોવાની   વાત   કહ�   શકાય.   �હ��ુ   િપ��ૃવના   સામા�ય   લોહ��ુ ં  બી�ુ ં  આવ�યક,   તેમ   છતા ં 
અને   આવ�યકપણે,   આવા   �ક�સાઓમા ં  ગેરહાજર   રહ��ુ ં  જોઈએ.   એક   �હ��ુ   સાથ ે  લ�નનો   સ�ંકાર,   �   ખર�ખર   ફ�ઝુ  
કર�   છે   અને   વિૈ�ક�પે   આ�ુ ં  કરવા   માટ�   �વીકા�ુ�   છે,   એકમા ં  બે   માણસો,   આ   અયો�યતાને   �ૂર   કરવા   માટ�   કહ�  
શકાય.   પરં� ુ  તેમ   છતા,ં   આ   બી�   આવ�યક   િન�ફળતા,   તેના   �ક�સામા ં  સાર�   ર�તે   પકડવાની   કોઈપણ   ર�ત,  
�હ��ુ�વની   �ી�   મહ�વ�ણૂ�   લાયકાતન ે  કારણે   તેણીને   �હ��ુ   તર�ક�ની   મા�યતા   મળ�.   કારણ   ક�,   તેણીએ   અમાર�  
સ�ં�ૃિતને   અપનાવી   છે   અને   તેણીની   �િૂમને   તેના   હોલીલે�ડ   તર�ક�   ઓળખવા   માટ�   આવી   છે   [sic].   તેને   લા��ુ ં  ક�  
તે   એક   �હ��ુ   છે   અને   તે   બધી   તકનીક�   િસવાય   વા�તિવક   અને   સૌથી   અગ�યની   કસોટ�   છે.   પરં� ુ  આપણે   એ  
�લૂ�ુ ં  ન   જોઈએ   ક�   આપણે   �હ��ુ�વની   આવ�યકતાઓને   તે   અથ�મા ં  ન��   કરવાની   છે   ક�   �મા ં  ખર�ખર   આ  
શ�દનો   ઉપયોગ   લોકોની   બ�મુતી   �ારા   કરવામા ં  આવ ે  છે.   અને   તેથી   આપણે   કહ��ુ ં  જોઈએ   ક�   �હ��ુ�વમા ં  કોઈ  
પણ   �બન-�હ��ુ   િપ��ૃવ�ુ ં  �પાતંર   કર�ુ ં  તે   �હ��ુ   હોઈ   શક�   છે,   જો   તે   સ�ાવવા   માટ�   કહ�   છે,   તો   તે   આપણા   દ�શને  
તેના   દ�શ   તર�ક�   અપનાવ ે  છે   અને   �હ��ુ   સાથ ે  લ�ન   કર�   છે,   આમ   તે   આપણા   દ�શને   વા�તિવક   િપ��ૃિૂમ   તર�ક�  
�ેમ   કરવા   માટ�   આવ ે  છે   ,   અને   આપણી   સ�ં�ૃિત   અપનાવ ે  છે   અને   આ   ર�તે   ��ુય� ુ  તર�ક�   આપણી   �િૂમને   શોભે  
છે.   આવા   સઘંના   બાળકો,   અ�ય   વ��ઓુ   સમાન   હોવા   છતા,ં   ભાર�વૂ�ક   �હ��ુઓ   હશ.ે  
 
“.   “છેવટ�   િસ��એુ   એક   મહાન   રા��   અને   દ�શની   �થાપના   કરવા�ુ ં  �   મહાન   �યેય   લીધે�ુ ં  છે,   તેની   ભૌગો�લક  
મયા�દા   મળ�   અને   �યાર�   પહ�ચી   ગઈ   �યાર�   અયો�યાના   બહા�ુર   રાજ�ુમાર�   િસલોનમા ં  િવજય   મેળ�યો   અને  
ખર�ખર   �હમાલયથી   આખી   જમીન   લા�યો   એક   સાવ�ભૌમ   �ભાવ   હ�ઠળ   સ��ુ.   �   �દવસે   િવજયનો   ઘોડો   બેચેન  
અને   અ�કૂ   પરત   ફય�,   સાવ�ભૌમ�વનો   મોટો   સફ�દ   છ�   રામચ�ંના   બહા�ુર   રામચ�ંના   શાહ�   િસ�હાસન   પર  
ઉભરાયો   હતો,   અને   તેમની   સાથ ે  �ેમાળ   વફાદાર�   શપથ   લીધા   હતા,   મા�   આય�નના   રાજ�ુમારો   �ારા   જ   શપથ  
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લેવામા ં  આ�યો   ન   હતો.   લોહ�,   પરં� ુ  હ�મુાન,   ��ુીવ,   દ��ણથી   �બભીષણ   -   તે   �દવસ   આપણા   �હ��ુ   લોકોનો  
વા�તિવક   જ�મ   �દવસ   હતો.   તે   ખર�ખર   આપણો   રા���ય   �દવસ   હતો:   કારણ   ક�   આય�ન   અને   અનાય�ન   લોકો  
પોતાને   લોકોમા ં  વણાટતા   એક   રા��   તર�ક�   જ��યા   હતા.  
 
બી.   ��ુતકોના ં  અવતરણો.  
 
૧.   આપણે   �તૂકાળના   આવા   આદ�શો�ુ ં  એક   સૌથી   અગ�ય�ુ ં  ઘટક,   �   આપણે   �ધળાઈ�વૂ�ક   ચલા��ુ ં  છે   અને  
�ને   ઇિતહાસની   ડ�ટબીનમા ં  ફ�ક�   દ�વા   યો�ય   છે   તે   કઠોર   �િત   પ�િત   છે.   આ   િસ�ટમ   આપણા   �હ��ુ   સમાજને  
ઘણા   બધા   માઇ�ો-�ુકડાઓમા ં  કાયમ   માટ�   એક   બી�   સાથ ે  ��ુમા ં  ઉતાર�   દ�   છે.   મ�ંદરો,   શરે�ઓ,   મકાનો,  
નોકર�ઓ,   ગામ   પ�રષદોથી   માડં�ને   કાયદા   અને   ધારાસભાની   સ�ંથાઓ   �ધુી,   તેણે   મા�   બે   �હ��ુઓ   વ�ચેના  
શા�ત   સઘંષ�ને   લગા�યો   છે;   આપણી   એકતાને   નબળ�   બનાવી   અને   કોઈપણ   બા�   જોખમો   સામે   એક   થવાનો  
સકં�પ   �ય�ત   કય�.   તે   �હ��ુ   રા��ની   ક�પનામા ં  સૌથી   મોટ�   અવરોધ   છે.  
  
2.   અ���ૃયતાની   �થા   એ   પાપ   છે,   માનવતા   પરનો   ડાઘ   છે,   અને   કંઈપણ   તેને   �યાયી   ઠ�રવી   શક�   નહ�.   ફ�ત   તે  
જ   અ���ૃય   �યાનમા ં  લો   �   કોઈના   �વા��ય   માટ�   હાિનકારક   છે,   સાથી   માનવોની   નહ�.   આ   �ખૂ�   �ય�ભચારને   કા  
Un◌ી   નાખવાથી   આપણા   કરોડો   �હ��ુ   ભાઈઓને   ��ુય   �વાહમા ં  લાવવામા ં  આવશ.ે   તેઓ   િવિવધ   �મતામા ં 
દ�શની   સેવા   કરશ ે  અને   તેના   સ�માનનો   બચાવ   કરશ.ે  
 
Hindu.   �હ��ુ   ધમ�મા ં  �પાતંરણોન ે  મ�ૂંર�   ન   આપવાની   �ખૂ�તા   એક   �વય ં  િવનાશક   છે.   ઇ�લામ   અથવા   ���તી  
ધમ�મા ં  ફ�રવતા   �હ��ુઓ   ક�ટલી   સરળતાથી   તેમની   નવી   િમલીમા ં  ભળ�   �ય   છે.   છતા ં  એવી   જ   �િુવધા   કોઈ   એવા  
�હ��ુ-�હ��ુને   મળ�   નથી   �   આ�થા�વૂ�ક   પોતાના   ગૌમા ં  પાછા   ફરવા   અથવા   �હ��ુ   ધમ�ને   િવ�ાસની   બાબતમા ં 
અપનાવવા   ઇ�છતા   હોય.   આ   હો�ડ�ુ ં  આપણી   સ�ંયાને   ગભંીરતાથી   ખાલી   કર�   છે   અને   �હ��ુ   સ�દુાયને   �પાતંર  
કારખાનાઓ   માટ�   હમેંશા ં  તૈયાર   મકાનો   બનાવ ે  છે   �   હમંેશા ં  તેમની   સ�ંયાને   સોજો   તરફ   જોતા   હોય   છે,   ઘણી  
વખત   �ટ��થ   અથવા   �ે�રતો   �ારા.   માર�   પાસે   ક�ુ ં  નથી   ક�   �ઓ   સ�ંણૂ�   �ૃ   conv   િવ�ાસ   �ારા   બી�   િવ�ાસમા ં 
ફ�રવ ે  છે.   પરં� ુ  આવા   ઉદાહરણો   ભા�યે   જ   જોવા   મળે   છે.   આપણે   �હ��ુ   ધમ�મા ં  �પાતં�રત   કર�   શકતા   નથી   તેવા  
કોઈ   શા�ીય   મ�ૂંર�   ન   હોવાના   ક�ટલાક   �ાચીન   િવચારને   કારણે   આપણે   શા   માટ�   અમાર�   સ�ંયામા ં  વધારો  
કરવાની   મ�ૂંર�   આપવી   જોઈએ   નહ�?  
 
Full.   �યાર�   �ુદંર   મોરમા ં  એક   �ુદંર   �લુાબ�ુ ં  વણ�ન   કર�ુ ં  સરસ   છે,   તો   તે   તેના   ��ૂળયા,   દાડં�,   ખાતર   અને  
પોષક   ત�વોથી,   દર�ક   વ��નુા   વણ�ન   િવના   અ�ણૂ�   રહ�શ,ે   તા�   અને   �કૂા   પાદંડા   પણ   કાટંા,   તેના   તમામ  
પ�રમાણોમા ં  �લુાબની   �ુદંરતાન ે  ક�પનાશીલ   બનાવવા   માટ�.   તેવી   જ   ર�તે,   મ��ુયના   �વનચ�ર�   માટ�,   તેને  
'�મ   છે   તેમ'   અને   'માથાથી   પગ   �ધુી'   હો�ુ ં  જોઈએ   નહ�,   ���તુ   કર�ુ ં  જોઈએ,   કંઇક   ઓ� ં  નહ�,   �ટ�ુ ં  પારદશ�ક  
અને   વા�તિવકતાથી   વા�તિવક   હોઈ   શક�   છે.   �   કંઇ   પણ   કહ�   શકાય   અથવા   ના   �કૂવી   શકાય   તે�ુ,ં   �   શરમજનક  
છે   અથવા   �શસંાકારક   છે   તે   િનષેધ   અને   ભય   િવના   દ�તાવ�ેકરણ   કર�ુ ં  જોઈએ.   ...   તેમ   છતા,ં   �ુ ં  એક   વચન  
રા�ુ ં  � ં  ક�   માર�   બા�ુના   ઓછામા ં  ઓછા   રંગો   અને   �વૂ��હ   સાથ,ે   મ�   �   બ�ુ ં  �હ�ર   કરવાની   જ�ર   છે   તે   �ગટ   કર�  
છે.  
 
'.   '�ુ�ટનો   નાશ   કર�ને   મ�   ��ૃવી   પર�ુ ં  વજન   ઓ� ં  ક�ુ�.   મ�   �વરા�યની   �થાપના   કર�ને   અને   ધમ�   બચાવવાથી  
દ�શને   પહ�ચાડ�ો.   મારા   પર   �   મહાન   થાક   આવ ે  છે   તેને   હલાવવા   મ�   માર�   �તને   પકડ�ો.   �ુ ં  �ઈૂ   ર�ો   હતો,   તો  
પછ�,   તમે   મારા   િ�યતમ   મને   ક�મ   જગાડ�ા?   '  
��ે�   અ�વુાદ.   ક�સર�ની   સપંાદક�ય   કumnsલ�સમા ં  �દિશ�ત   થયેલી   'િશવાની�ની   અવલોકનો'   (અને  
'ભવાની   તલવારની   િનશાની')   પરની   કિવતામાથંી   
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Now.   હમણા ં  �ધુી   આપણે   મહારા���યનો   કહ�તા   ર�ા   ક�   િશવા�   ઉ�સવ   ફ�ત   એક   historicalિતહાિસક   �મારક   છે  
અને   તેનો   રાજક�ય   રંગ   નથી.   પરં� ુ  આપણે   અહ�   નાિસકમા ં  �   તહ�વાર�ુ ં  આયોજન   ક�ુ�   છે   તે   historicalિતહાિસક  
અને   રાજક�ય   બનેં   છે.   ફ�ત   એવા   લોકો,   �મની   પાસે   િશવા�   મહારાજની   �મ   જ   તેમના   દ�શની   �વત�ંતા   માટ�  
સઘંષ�   કરવાની   �મતા   છે,   તેમની   ��િૃતને   યાદ   કર�ને   ઉ�સવ�ુ ં  આયોજન   અને   ઉજવણી   કરવાનો   સાચો  
અિધકાર   છે.   તેથી   અમા�ંુ   ��ુય   ઉ�ે�ય   વસાહતી   શાસનના   shaગલા   તોડવા   તરફ   �યાણ   કર�ુ ં  જોઈએ.   જો  
આપણા   એકમા�   �યેય,   િવદ�શી   શાસનમા ં  રાહત   મેળવવા,   ચરબીનો   પગાર   મેળવવો,   ટ��સ   ઘટાડવા,   અહ�   અને  
�યા ં  ક�ટલાક   કાયદાને   નબળા   પાડવા   �વા   અિનિ�ત   ��ુાઓ   પર   સરકાર   સાથ ે  શાિંત�ણૂ�   વાટાઘાટો   કરો,   અને  
પોતાને   ખાવા,   આરામદાયક   �વન   �વવા,   પે�શન   મેળવવી   અને   િવશષેાિધકારો   -   તો   પછ�   આ   ઉ�સવ   તમારા  
ક�   િશવા�   માટ�   નથી,   પરં� ુ  છે�લા   પે�ા   બા�   રાવનો   છે   �મણે   ���ટશ   શ�કતઓને   દોષી   ઠ�ર�યા.   અહ�   આપણે  
�ાિંતના   દ�વ   િશવા�   મહારાજન ે  �ાથ�ના   કર�   ર�ા   છ�એ,   �થી   તે   આપણામા ં  તે   energy��ન ે  �ેરણા   આપી   શક�  
અને   �ે�રત   કર�.   સજંોગો   પર   આધાર�ત   આપણા   અથ�   બદલાઇ   શક�   છે,   પરં� ુ  �ત   વાટાઘાટો   કર�   શકાય   તેવો   છે  
અને   તે   �ત   આપણી   મા��ૃિૂમ   માટ�   સ�ંણૂ�   અને   સ�ંણૂ�   �વત�ંતા   છે.  
 
Every.   દર�ક   �ય��ત   એક   �હ��ુ   છે   �   આ   ભારત   �િૂમને   માને   છે   અને   આ   જમીન   િસ��થુી   સ��ુ   �ધુી   છે,   તેની  
િપ��ૃિૂમ   તેમજ   પિવ��િૂમ   છે,   એટલે   ક�   તેના   ધમ�ના   �ળૂની   �િૂમ   છે   (…)   પ�રણામે   કહ�વાતા   આ�દવાસી   છે.  
અથવા   પવ�તીય   �િતઓ   પણ   �હ��ુઓ   છે:   કારણ   ક�   ભારત   તેમનો   િપ��ૃિૂમ   છે   તેમ   જ   તેઓ   �   પણ   ધમ�   અથવા  
ઉપાસનાના   �   પણ   �કાર�ુ ં  પાલન   કર�   છે   તે�ુ ં  પિવ��િૂમ   છે.  
 
8.   આર.એસ.એસ.ના   એક   �ય��ત�ુ ં  ઉપનામ   હશ:ે   તે   જ��યો   હતો,   શાખામા ં  ગયો   હતો,   અને   ��ૃ� ુ  પા�યો   હતો.  
 
9.   "�હ��ુ�તાન"   નામ   આપણા   દ�શની   અપીલ   છે.   ભારત,   �હ�દ,   �વા   અ�ય   નામો,   સમાન   �ળૂ   શ�દ   િસ�� ુ  પરથી  
ઉ��યા   હોવાનો   ઉપયોગ   થઈ   શક�   છે,   પરં� ુ  તે   મા�   તે   જ   અથ�   માટ�   �ચૂવવામા ં  આવ ે  છે   -   �હ��ુઓની   ��ૃ� ુ 
પામતી   �િૂમ,   એક   દ�શ   �   �હ��ુ   રા��નો   વાસ   છે.   આય�વત�,   ભારત-�િૂમ   અને   આવા   અ�ય   નામો   અલબ�  
�ાચીન   અને   આપણી   મા��ૃિૂમની   �બૂ   િ�ય   છે,   અને   સ�ંકાર�   �નુદંાઓને   અપીલ   કરવા�ુ ં  ચા� ુ  રાખશ.ે  
�હ��ુઓની   મા��ૃિૂમ   કહ�વા   જોઈએ,   પરં� ુ  "�હ��ુ�તાન"   કહ�વાતા   હોવાના   આ   આ�હમા,ં   આપણા   કોઈપણ  
�હ��ુ-�હ��ુ   દ�શવાસીઓ   સાથ ે  કોઈ   અિત�મણ   અથવા   અપમાન   ��ૂચત   કરવામા ં  આવ�ુ ં  નથી.   આપણા   પારસી  
અને   ���તી   દ�શવાસીઓ   સા�ં�ૃિતક   �પે   પહ�લાથી   જ   આપણી   સમાન   છે   અને   �બૂ   દ�શભ�ત   છે   અને  
��લો-ઇ��ડયનો   પણ   એટલા   સવંદેનશીલ   છે   ક�   આપણે   આટલી   કાયદ�સર   જમીન   પર   �હ��ુઓની   સાથ ે 
જોડાવાની   ના   પાડ�એ.  
 
૧૦.   "સ�ં�ૃત   આપણી"   દ�વભાષા   ""   આપણી   પિવ�   ભાષા   અને   "સ�ં�ૃત   િન�ઠા"   �હ�દ�   હશ,ે   �   �હ�દ�   સ�ં�ૃતમાથંી  
લેવામા ં  આવી   છે   અને   બાદમા ં  તે�ુ ં  પોષણ   ખ�ચે   છે,   તે   આપણી   '�ી'   છે   (રા��ભાષા)   ૧   [[એફ   .૧૨]   આપણી  
હાલની   રા���ય   ભાષા   -   િવ�ની   �ાચીન   ભાષાઓમા ં  સૌથી   ધિનક   અને   સૌથી   વ� ુ  સ�ંકાર�   હોવા   ઉપરાતં,  
�હ��ુઓ   માટ�,   સ�ં�ૃત   મા�ભૃાષાની   પિવ�   �ભ   છે,   આપણા   શા�ો,   ઇિતહાસ,   ત�વ�્   philosophy◌ાન   અને  
સ�ં�ૃિત   તેમની   છે   �ળૂ   સ�ં�ૃત   સા�હ�યમા ં  એટલી   im◌ંડ�   that◌ંકાઈ   ગઈ   છે   ક�   તે   આપણી   �િત�ુ ં  મગજ   રચે   છે.  
આપણી   મોટા   ભાગની   મા�ભૃાષાની   માતા,   તેમણે   બાક�ની   �ીઓને   તેના   �તન   પર   ખ�ચી   લીધી   છે.આ�   બધી  
�હ��ુ   ભાષાઓ   વત�માનમા ં  સ�ં�ૃતમાથંી   લેવામા ં  આવી   છે   અથવા   કલમવાળ�   છે.   તે   ફ�ત   સ�ં�ૃતમાથંી   �હણ  
કર�લા   �વનના   �વનિનવા�હ   પર   જ   િવકસે   છે   અને   િવકિસત   થઈ   શક�   છે,   તેથી   સ�ં�ૃત   ભાષા   �હ��ુ   �વુાનો   માટ�  
શા�ીય   અ�યાસ�મનો   અિનવાય�   ઘટક   હોવી   જ   જોઇએ.  
 
11.   ધમ�   એક   શ��તશાળ�   હ�� ુ  છે.   તેથી   બળા�કાર   પણ   છે.   િવ�સનીય   ર   rapપાઇન   અને   રineપાઇન   �ારા   ગોઇડ  
ઇન   ગાઇડ   ધમ�ની   દાસી   તર�ક�   સેવા   આપે   છે,   આ   એકસાથ ે  ઉ�પ�   કરાયેલ   બળવાન   બળ   ફ�ત   માનવ   �ુeryખ  
અને   િવનાશની   ગૌરવ   �ારા   બરાબર   છે   �   તેઓ   તેમની   �ચૂમા ં  તેમની   પાછળ   છોડ�   દ�   છે.   �વગ�   અને   નરક   એક  



/

સામા�ય   ક�સ   બનાવ ે  છે   -   આવા   દળો   હતા,   જબરજ�ત   ��ુસે   હતા,   �ણે   તે   �દવસે   ભારતને   આ�ય�મા ં  �કૂ�   દ��ુ ં 
હ� ુ ં  ક�   તે   �દવસે   મહ�દૂ   ગઝનવીએ   િસ�� ુ  પાર   કર�ને   તેના   પર   �મુલો   કય�   હતો.  
1923.  
 
१२.   “�હ��ુ   સગંઠનવાદ�   પાટ�નો   હ�� ુ  �હ��ુ�તાનના   ભાિવ   બધંારણના   �યાપક   િસ�ાતં   પર   આધાર   રાખવાનો   છે   ક�  
�્   citizens◌ાિત,   �િત,   �િત   અથવા   ધમ�ન ે  અ�લુ�ીને,   બધા   નાગ�રકોને   સમાન   અિધકાર   અને   જવાબદાર�ઓ  
હોવી   જોઈએ,   જો   તેઓ   િવિશ�ટ   અન ે  સમિપ�ત   િન�ઠા   �ા�ત   કર�   અને   ણી   હોય   �હ��ુ�તાની   રા�ય   માટ�.   ભાષણની  
�વત�ંતા,   �ત   conscienceકરણની   �વત�ંતા,   ઉપાસના,   સગંત,   વગેર�ના   �ળૂ�તૂ   અિધકારો,   બધા   નાગ�રકો  
એકસરખા   માણી   શકશ.ે   રા���ય   કટોકટ�ની   �હ�ર   શાિંત   અને   �યવ�થાના   �હતમા ં  તેમના   પર   �   પણ   �િતબધંો  
લાદવામા ં  આવશ ે  તે   કોઈ   પણ   ધાિમ�ક   અથવા   વશંીય   બાબતો   પર   આધા�રત   નહ�   પરં� ુ  સામા�ય   રા���ય  
આધારો   પર   આધા�રત   હશ.ે   "..."   કોઈ   પણ   વલણ   વ� ુ  રા���ય   હોઈ   શક�   નહ�   આના   કરતા ં  �ાદ�િશક   અથ�   અને   તે  
સામા�ય   ર�તે   આ   વલણ   છે   �   કટ�    ફો��ુ�લા   'એક   માણસ   એક   મત'   �ારા   પદાથ�મા ં  �ય�ત   કરવામા ં  આવ ે  છે.   આ  
�પ�ટ   કરશ ે  ક�   �હ��ુ   રા��ની   ક�પના   કોઈ   પણ   ર�તે   સામા�ય   ભારતીય   રા��,   સ�ં�ુત   �હ��ુ�તાની   રા�યના  
િવકાસ   સાથ ે  અસગંત   નથી,   �મા ં  તમામ   સ�ંદાયો   અને   િવભાગો,   �િતઓ   અને   ધમ�,   �િતઓ   અને   �િતઓ,  
�હ��ુઓ,   ��ુ�લમો,   ���તીઓ   ,   ��લો-ઈ��ડય�સ,   વગેર�,   સ�ંણૂ�   સમાનતાની   શરતો   પર   રાજક�ય   રા�યમા ં 
એકસાથ ે  વ�ેડ   કર�   શકાય   છે.   "..."   પરં� ુ  �યવહા�ુ   રાજકારણની   જ��રયાત   છે,   અને   �હ��ુ   સઘંિનવાદ�ઓ   પણ  
આપણા   �બન-�હ��ુ   દ�શવાસીઓને   પણ   રાહત   આપવા   માગેં   છે.   શકંાની   �તૂ,   અમે   એ   પર   ભાર   �કૂવા   તૈયાર  
છ�એ   ક�   લ�મુતીઓના ં  તેમના   ધમ�,   સ�ં�ૃિત   અને   ભાષાને   લગતા   કાયદ�સરના   હકની   �પ�ટ   બાહં�ધર�   આપવામા ં 
આવશ:ે   એક   શરત   પર   ક�   બ�મુતીના   સમાન   અિધકાર   પણ   કોઈ   પણ   સજંોગોમા ં  અિત�મણ   ન   કરવા   જોઈએ.  
અથવા   રદ   ક�ુ�.   દર�ક   લ�મુતી   પાસે   તેમના   બાળકોને   તેમની   પોતાની   �ભ,   તેમની   પોતાની   ધાિમ�ક   અથવા  
સા�ં�ૃિતક   સ�ંથાઓમા ં  તાલીમ   આપવા   માટ�   અલગ   શાળાઓ   હોઈ   શક�   છે   અને   આ   માટ�   સરકાર�   સહાય   પણ  
મેળવી   શક�   છે,   પરં� ુ  હમંેશા ં  તેઓ   સામા�ય   એ��ઝ�રુમા ં  �કૂવલેા   કરના   �માણમા ં  હોય   છે.   આ   જ   િસ�ાતં,  
અલબ�,   બ�મુતીના   �ક�સામા ં  પણ   સારો   હોવો   જોઈએ.   "  
 
૧..   �િતમ   ��ુમા ં  િવજય   મેળ�યા   પછ�,   �સુલમાનો   �હ�સક   ર�તે   જોરદાર   પવનની   �મ   િસ�ધ   માયા�   ગયા,   �યાર�  
તેઓએ   બૌ�   �હ��ુઓ   કરતા   પણ   વ� ુ  િનદ�યતાથી   આ   બૌ�ો�ુ ં  િશર�છેદ   ક�ુ�.   કારણ   ક�,   વ�ૈદક   �હ��ુઓ   દર�ક  
�થળોએ   �ૂથોમા ં  અથવા   �ય��તગત   ર�તે   લડતા   હતા   અને   તેથી   તેઓએ   ��ુ�લમોના   મનમા ં  ઓછામા ં  ઓછો   ધાક  
અને   આતકં   મચા�યો   હતો.   પરં� ુ  બૌ�   િવહાર   અને   બૌ�   િવ�તારોમા ં  સશ�   િવરોધ   ન   હોવાને   કારણે   ��ુ�લમોએ  
તેઓ   શાક   કાપશ ે  તેટલી   સરળતાથી   કાપી   ના�યા.  
 
14.   આ   આપણા   સારા   અને   અ�પ�ટ   િમ�ો   તેમના   સપનાને   વા�તિવકતાઓ   માટ�   લઈ   �ય   છે.   તેથી   જ   તેઓ  
સા�ંદાિયક   �ુચંવણોથી   અધીરા   છે   અને   તેમનો   જવાબ   સા�ંદાિયક   સગંઠનોને   આપે   છે.   પરં� ુ  ન�ર   ત�ય   એ   છે  
ક�   કહ�વાતા   સા�ંદાિયક   ��ો   છે,   પરં� ુ  �હ��ુઓ   અને   મો�લે�સ   વ�ચેની   સદ�ઓથી   સા�ં�ૃિતક,   ધાિમ�ક   અને   રા���ય  
�ુ�મનાવટ   આપણને   આપેલ   વારસો   છે.   �યાર�   સમય   યો�ય   હોય   �યાર�   તમે   તેમને   હલ   કર�   શકો   છો;   પરં� ુ  તમે  
ફ�ત   તેમને   મા�યતા   નકારતા   તેમને   દબાવતા   નથી.   Deep◌ંડા   બેઠ�લા   રોગને   અવગણવા   કરતા ં  તે�ુ ં  િનદાન  
કર�ુ ં  અને   તેની   સારવાર   કરવી   વ� ુ  સલામત   છે.   ચાલો   આપણે   �હ�મતભેર   તેઓની   �મ   અિ�ય   હક�કતોનો  
સામનો   કર�એ.   ભારતને   આ�   એકપ�ી   અને   એક�પ   રા��   તર�ક�   માની   શકાય   નહ�,   પરં� ુ  theલ�ંુ,   ��ુયમા ં  બે  
રા��ો   છે;   ભારતમા ં  �હ��ુઓ   અને   મો�લે�સ.   અને   િવ�મા ં  સમાન   પ�ર��થિતમા ં  ઘણા   દ�શોમા ં  એ�ુ ં  બ��ુ ં  છે   ક�  
સજંોગોમા ં  આપણે   �   કંઇક   કર�   શક�એ   તે�ુ ં  એક   ભારતીય   રા�ય   બનાવવા�ુ ં  છે   �મા ં  કોઈને   પણ   �િતિનિધ�વ�ુ ં 
કોઈ   િવશષે   વતેન   આપવાની   મ�ૂંર�   નથી   અને   કોઈને   તેની   ખર�દ�   માટ�   વધારાની   �ક�મત   �કૂવવામા ં  આવતી  
નથી.   રા�ય   ��યેની   વફાદાર�.   તેના   બચાવમા ં  લડવા   મધરલે�ડના   ��ુો   નહ�   પણ   ભા�ુતીઓન ે  �કૂવણી  
કરવામા ં  આવ ે  છે   અને   ખર�દ�   કરવામા ં  આવ ે  છે.  
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સી   કિવતાઓ   
 
1.   ઓ   િશવ�!   આય�ની   આ   �િૂમ   પર  
મલે�છો   (�બન-ભારતીયો)   �ારા   વારંવાર   �મુલો   કરવામા ં  આ�યો   છે.  
�ૃપા   કર�ને   �ગો!  
આ   જમીન   તમાર�   સહાય   માટ�   કહ�   છે.  
�ુ ં  તમે   આ   મા��ૃિૂમનો   આ��   કરતો   અવાજ   સાભંળવા   અસમથ�   છો?  
�ુ ં  તે   તમારા   �દયને   વ�ધ� ુ ં  નથી?  
 
૨.   1903   ની   કિવતા   '�તો�થી   �લબટ�',   �   હ�   પણ   ભારતભરમા ં  ��યાત   ગીત   'જયો�તેટ'   તર�ક�   ��યાત   છે,  
લતા   મગેંશકરના   ગીત,   
 
િવ�ટોર�   �ુ   ઓ,   ઓહ!   સદા   �ભુ,   િવિશ�ટ   અને   પિવ�   માતા!  
ઓહ!   �વત�ંતાની   તેજ�વી   દ�વી!   �ુ ં  સફળતા   માટ�   તમારા   આશીવા�દ   મા�ંુ ં  �.ં  
તમે   અમાર�   રા���ય   ભાવના,   નૈિતકતા   અને   િસ��ઓના   �તૂ�   �વ�પ   છો,  
તમે   સદાચારની   રાણી   છો,   ઓહ!   �વાત�ંય   દ�વી!  
�લુામ   રાખવાના   આ   ઘરેા   આકાશમા,ં   તમે   તેજ�વી   દ�વાદાડં�   અને   આશાના   તારો   છો.  
લોકોના   �લોના   ગાલ   અને   ખીલેલા   ખેતરો,  
તમે   આ�મિવ�ાસનો   �લશ   છો,   ઓહ!   �વાત�ંય   દ�વી!  
તમે   �યૂ��ુ ં  તેજ   છો,   મહાસાગરોની   ગૌરવ!  
ઓહ!   �વાત�ંય   દ�વી!   પરં� ુ  તમારા   માટ�,   �વત�ંતાનો   �યૂ�   �હણ   છે.  
ઓહ!   �વાત�ંય   દ�વી!   તમે   શા�ત   �ખુ   અને   ��ુ�તનો   ચહ�રો   છો,  
તેથી   જ   અમારા   શા�ોમા ં  sિષઓ   તમને   પરમ   ચેતના   તર�ક�   ગણાવ ે  છે.  
ઓહ!   �વાત�ંય   દ�વી!   તે   બ�ુ ં  આદશ�   અન ે  ઉ�ચ,   ભ�ય   અને   મીઠ�   છે!  
ફ�ત   તમાર�   સાથ ે  સકંળાયે�ુ ં  છે.  
�ુ�ટ   લોકોના   લોહ�થી   રંગાયેલ   છે   �ને   તમે   નાશ   કરો   છો,   સદાચારો�ુ ં  પાલન   કરો   છો!  
�વન   તમારા   માટ�   મર�ુ ં  છે!   ��ૃ� ુ  તારા   િવના   �વ�ુ ં  છે!  
આખી   ��ૃ�ટ   તમને   શરણે   છે,   ઓહ!   �વાત�ંય   દ�વી!  
 
 
 
 
 
V.   વદં�   માતર� ્  -   રા��ગીત   (માતાન)ે  
 
વદંનવદં�   માતરમ   (  
ભગવાનને  
નામે,   ભારત   માતાના   નામે,   ભારત  
માટ�   લોહ�   વહ�વડાવનાર   તમામ   શહ�દોના   નામે   માતા,  
બધા   ��ુુષો   અને   �ીઓમા ં  જ�મ�ત   �ેમ   �ારા,   �ુ ં  મારા   જ�મની   �િૂમને   સહન   ક�ંુ   �,ં  
�મા ં  મારા   �વૂ�જોની   પિવ�   રાખ   પડ�લી   છે,   અને   તે   મારા   બાળકોનો   પાર�ુ ં  છે.  
તેમના   બાળકો   માટ�   અગ�ણત   માતાઓના ં  �� ુ  �ારા,   �ને   િવદ�શીએ   �લુામ   બના�યો   છે,  
ક�દ   કર�   છે,   યાતનાઓ   આપી   છે   અને   માયા�   ગયા   છે,  
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ખાતર�   છે   ક�   સ�ંણૂ�   રાજક�ય   �વત�ંતા   ક�   �વરા�ય   િવના   મારો   દ�શ   ��ૃવીના   રા��ોમા ં  �ાર�ય   �ચી   ��થિતમા ં 
ઉભર�   શક�   નહ�,   �   તેના   કારણે   છે,   અને   એ   પણ   ખાતર�   આપી   ક�   �વદ�શી   �ાર�ય   િવદ�શી   િવ�ુ�   લો�હયાળ   અને  
અિવરત   ��ુ   કયા�   િસવાય   કદ�   મેળવી   શકાતો   નથી,   સ�ંણૂ�   અને   િન�ઠા�વૂ�ક   શપથ   લે   છે   ક�   આ   �ણે   �ુ ં  �વત�ંતા  
માટ�   લડવાની   અને   �વરાજની   કમળની   તાજ   �કૂવાની   માર�   શ��તમા ં  બ�ુ ં  કર�શ.   માર�   માતાના   માથા   પર;   અને  
આ   object���ટ   સાથ,ે   �ુ ં  અ�ભનવ   ભારત,   બધા   �હ��ુ�તાનની   �રવો��શુનર�   સોસાયટ�મા ં  જોડા�   � ં  અને  
શપથ   લે�   � ં  ક�   �ુ ં  મારા   ગૌરવ�ણૂ�   ઓથ,   આ   માટ�   હમંેશા ં  સાચા   અને   િવ�ા� ુ  રહ�શ,   અને   �ુ ં  આ   સ�ંથા   (બોડ�)   ના  
આદ�શો�ુ ં  પાલન   કર�શ;   જો   �ુ ં  આ   સ�ંણૂ�   અથવા   આ   ગૌરવ�ણૂ�   ઓથના   કોઈપણ   ભાગ   સાથ ે  દગો   ક�ંુ   �,ં   અથવા  
જો   �ુ ં  આ   સ�ંથા   (શર�ર)   અથવા   અ�ય   કોઈ   સમાન   વ�� ુ  સાથ ે  કામ   કરતો   દગો   ક�ંુ   �,ં   તો   �ુ ં  પણ   ખો�ંુ   કરનાર�ુ ં 
નસીબ   કર�શ!  
  
A.   આ   કિવતા   "ને   મા�સી   ને   પરત   મા��ૃિૂમલા,   સાગર,   �ાણ,   તલાલમલા"   થી   તેને   સગંીત   �યુો�જત   કરવામા ં 
આ��ુ ં  હ� ુ ં  અને   લતા   મગેંશકર,   આશા   ભ�સલે,   મીના   મગેંશકર   અને   �દયનાથ   મગેંશકર   (િવ�મ   સપંત   -  
સાવરકર,   �વો�ટ   �લૂી   ગયેલા   �તૂકાળના   અવતરણ)   �ારા   ગા�ુ ં  હ� ુ.ં   ,   1883–1924   (2019)  
 
ભગવાનના  
નામે,   ભારત   માતાના   નામે,   ભારત   માતા  
માટ�   પોતા�ુ ં  લોહ�   વહ�વડાવનાર   તમામ   શહ�દોના   નામ   પર,  
બધા   ��ુુષો   અને   �ીઓમા ં  સહજ   �ેમ   �ારા,   �   �ુ ં  સહન   ક�ંુ   �.ં   મારા   જ�મની   �િૂમ,  
�મા ં  મારા   �વૂ�જોની   પિવ�   રાખ   છે,   અન ે  �   મારા   બાળકોનો   પાર�ુ ં  છે.  
તેમના   બાળકો   માટ�   અગ�ણત   માતાઓના ં  �� ુ  �ારા,   �મણે   િવદ�શીને   �લુામ   બના�યો   છે,  
ક�દ   કર�   છે,   યાતના   આપી   છે   અન ે  માયા�   ગયા   છે,   તે  
ખાતર�   કર�   છે   ક�   સ�ંણૂ�   િવના   રાજક�ય   �વત�ંતા   ક�   �વરા�ય,   મારો   દ�શ   ��ૃવીના   રા��ોમા ં  તેમના   ઉ�ચતમ  
�થાને   �ાર�ય   ઉભો   કર�   શકશ ે  નહ�,   અન ે  એ   પણ   ખાતર�   આપી   ક�   �વદ��યા   િવદ�શી   સામે   લો�હયાળ   અને  
અિવરત   ��ુ   કયા�   િસવાય   કદ�   �ા�ત   કર�   શકાશ ે  નહ�,   સ�ંણૂ�   અને   પાપ   િનયિમતપણે   શપથ   લે� ુ  � ં  ક�   આ  
�ણથી   �ુ ં  �વત�ંતા   માટ�   લડવાની   અન ે  �વરાજની   કમળ   �ાઉનને   મારા   માતાના   માથા   પર   �કૂવાની   માર�  
શ��તમા ં  બ�ુ ં  કર�શ;   અને   આ   object���ટ   સાથ,ે   �ુ ં  અ�ભનવ   ભારત,   બધા   �હ��ુ�તાનની   �રવો��શુનર�  
સોસાયટ�મા ં  જોડા�   � ં  અને   શપથ   લે�   � ં  ક�   �ુ ં  મારા   ગૌરવ�ણૂ�   ઓથ,   આ   માટ�   હમંેશા ં  સાચા   અને   િવ�ા� ુ  રહ�શ,  
અને   �ુ ં  આ   સ�ંથા   (બોડ�)   ના   આદ�શો�ુ ં  પાલન   કર�શ;   જો   �ુ ં  આ   સ�ંણૂ�   અથવા   આ   ગૌરવ�ણૂ�   ઓથના   કોઈપણ  
ભાગ   સાથ ે  દગો   ક�ંુ   �,ં   અથવા   જો   �ુ ં  આ   સ�ંથા   (શર�ર)   અથવા   અ�ય   કોઈ   સમાન   વ�� ુ  સાથ ે  કામ   કરતો   દગો  
ક�ંુ   �,ં   તો   �ુ ં  પણ   ખો�ંુ   કરનાર�ુ ં  નસીબ   કર�શ!  
િમ�   મેળાના   સ�યો   �ારા   ઉપયોગમા ં  લેવામા ં  આવલેા   શપથથી,   િવ�મ   સપંત   -   સાવરકરમા ં  ટાકંવામા ં  આ�યા,  
�લૂી   ગયા   �તૂકાળના   પડઘા,   1883–1924   (2019)   ઓહા  
મહાસાગર,   મને   પાછા   માર�   મા��ૃિૂમ   પર   લઈ   �ઓ!  
મારો   આ�મા   �બૂ   જ   યાતનામા ં  હોય!  
માર�   માતાના   ચરણોમા ં  ��ૂ�વૂ�ક   લટકાવ�ુ,ં  
તેથી   હમેંશા ં  મ�   તમને   જો�ુ ં 
જોવા   માટ�   અમને   અ�ય   દ�શોની   �લુાકાત   લેવા  
,   �ચડં   ��ૃિતદો.  
મારા   માતાના   �દયને   કક�શથી   ભર��ુ ં  જોઈને  
તમે   તેને   પિવ�   સોગદં   આ�યો,  
ઘરનો   ર�તો   �ણીને,   તમાર�   પીઠ   પર  
માર�   ઝડપથી   વળતર   તમે   તેણીને   વચન   આ��ુ ં  હ� ુ.ં  
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�ુ ં  તમારા   વચન   માટ�   પડ�ુ!ં  
તે   �ુ�યવી   �જુબની   એન   '�ુ ં 
તેના   �ટકારોને   વ� ુ  સાર�   ર�તે   સેવા   આ�ુ ં  � ં 
પાછા   ફયા�   પછ�,   આમ   કહ�ને   મ�   તેને   છોડ�   દ�ધો.  
ઓહ   મહાસાગર,   મારા   આ�મામા ં  �બૂ   �ાસ   છે!  
પાજંરામા ં  પોપટની   �મ,   �ળમા ં  હરણની   �મ-�ટ��ુહંમંેશ   માટ�   ભાગ   પા�ુ ં  �-ં   �ધકારથી   ઘરેાયે�ુ ં 
ઓહ   આટ�ુ�ંુ�ંુ ં 
માર�   માતા   પાસેથી  
�!ં  
સ�ણોના   �લો   મ�  
તેમના   �ગુધંથી   તે   આશીવા�દ   પાઠ�યા   હતા.  
તેના   �ટકારો   માટ�   સેવાથી   સ�જ  
મા�ંુ   િનરથ�ક   બોજ   શીખવા�ુ,ં  
તેના   ક�ર�ના   ઝાડનો   �ેમ,   ઓહ!  
તેની   ખીલેલી   વલેાઓની   �ુદંરતા,   ઓહ!   તેના   કોમળ   ઉભરતા,   ઓહ!  
ઓહ   કાયમ   તેણીનો   બગીચો   માર�   માટ�   �મુા�યો   છે,  
ઓહ   મહાસાગર,   મારા   આ�મામા ં  �બૂ   યાતના   છે!  
ઉપરના   �વગ�મા ં  તારાઓ   ભર�રૂ   છે,   પરં� ુ 
ભારત-�િૂમ   �ેમનો   તારો   �ુશં�ંુ   � ં 
અહ�   �ુવંાળપનો   મહ�લો   શોધી,   પરં� ુ 
ફ�ત   માર�   માતાની   ન�   �પંડ�   �ેમ   �ુ ં 
તેના   િવના   રા�યની   �ુ ં  સભંાળ   રા�ુ ં  �?ં  
તેના   જગંલોમા ં  �ાર�ય   વનવાસને   �ુ ં  પસદં  
ક�ંુ   �.ંહવ ે  છેતરિપ�ડ�   િનરથ�ક   છે,   કહ�   �ુ ં 
તમને   બચી   ન   શ�ંુ,   �ત   ક�ંુ   �કં�ંુ  
તે   જ   વદેના   સહન�,ં   �ુ�ુંદન   ક�ંુ   � ં 
તમાર�   નદ�ઓના   િ�યતમ   સાથ ે  ભાગ   પાડવાની!  
ઓહ   મહાસાગર,   મારા   આ�મામા ં  �બૂ   �ાસ   છે!  
ઓહ   � ૂ  ફોિમ�ગ   સફ�,   િનદ�યતાથી   તમે   મ�ક   કરો   છો!  
શા   માટ�   તમારા   શ�દ   પર   પાછા   �ઓ,   ઓહ!  
માર�   લાચાર   માતાને   ક�મ   છેતર�ુ,ં  
ઓહ   ક�મ   મને   દ�શિનકાલ   કરવા   માટ�   િન�દા   કરો!  
�ુ ં  તે   ��લ�ડના   ડરમા ં  હ� ુ ં  �  
તમાર�   ઉપર   તેની   િન�ણુતા   �લunટ   કર�?  
��લ�ડ   ભલે   ભયભીત   હોય,  
ઓ   માર�   માતા   કમજોર   નથી   તેથી  
Agિષ   અગ��ય   િવશ ે  તે   બધાને   કહો   ક�   ત ે  કરશ,ે  
એક   પાણીમા ં  કોણ   તમા�ંુ   પાણી   પીએ   છે!  
ઓહ   મહાસાગર,   મારા   આ�મામા ં  �બૂ   �ાસ   છે!  


