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2.  

a.  ઘય   

 ઘય   

   

    

   

   

   

    

    

 

b.  

 , ઓ  

      

 

c. હાથીબાઈ   

હાથીબાઈ  તો  જાડા  

રાગે  ભોટા  ાડા  

અગ ઝૂરે  રાફંી  સ ૂઢં  

ાછ  ઝૂરે  ટૂંકી   ૂછં  

 

d.  લાયતા યે લાયતા  

લાયતા  યે  લાયતા  

બાબો  ઢોય  ચાયતા  

ચટી  ફોયા  રાલતા  

છોકયાઓને  સભજલતા  

એક છોકયો  રયસાણો  

કોઠી  ાછ  ભબંસાણો  

કોઠી  ડી  અડી  
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છોકયે  યા ડ  ાડી  

યયય  ભાડી  

 

e. ભં એક ભફરાડી   

ભં  એક ભફરાડી  ાી  છે  

તે  યંગે  ફહુ  રુાી  છે  

તે  હલે  હલે  ચારે  છે  

ને  અંધાયાભાં  બાે  છે  

તે  દૂધ  ખામ , દહં  ખામ  

ઘી  તો  ચ ચ ચાટી  જામ  

તે  ઉંદયને  ઝટટ  ઝારે  

ણ કતૂયાથી  ફીતી  ચારે  

તેના  ડીર  ય  ડાઘ  છે  

તે  ભાયા  ઘયનો  લાઘ  છે  

f. એક ભફરાડી   

એક ભફ રાડી  જાડી  

તેણે  હયેી  સાડી  

સાડી  હયેી  પયલા  ગઈ 

તાલભાં  તે  તયલા  ગઈ 

તાલભાં  તો  ભગય  

ભફલ્રીને  અવ્મા  ચક્કય  

સાડીનો  છેડો  છૂટી  ગમો  

ભગયના  ભોઢાભાં  અલી ગમો  

ભગય  ભફલ્રીને  ખાઈ  ગમો  

 

g. ચકરી ફોરે   

ચકરી  ફોરે  ચં  ચં , ટીું  ાણી  ી  ી  

કાગડો  ફોરે  કાં  કાં , ભોટે  સાદે  ગા  ગા  

કોમર  ફો રે  કૂ  કૂ , હોરો  ફોરે  ઘ ૂ  ઘ ૂ  

કુકડા  કુકડા  કકૂડે  કકૂ , ગાડી  ચારે  છૂક  છૂક  
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ફકયી  ફોરે  ફં  ફં , અરો ારો  રે  રે  

ભીની  ભીની  મ્માઉં  મ્માઉં , ઓયી  અલ દૂધ  ાઉં  

ઉંદય  ભાભા  છૂ  છૂ , સાભે  ઊબો  હું  છું  
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h. ડોસી   

ડોસી  ડોસી  ક્યાં  ચાલ્માં ? 

’છાણાં  લીણલા ’ 

છાણાભાથંી  શું  જડયું ? 

’રૂપમો ’ 

રૂપ માનું  શું  રીધું ? 

’ગારંઠમા ’ 

બાગેં  તભાયા  ટારંટમા  

'ઊબો  યે 'જે  ભાયા  પટીમા ' 

 

i. ઉંદય   

એક હતો  ઉંદય , કોટ  હમેો  સુદંય  

હાથભાં  રીધી  સોટી , લાતો  કયતો  ભોટી  

જો  ફનું  હું  ન્નપ્રધાન  

કદી  ડે  ના  ન્નની  તાણ  

ઉંદયસેના  ઘભૂતી  જામ  

ચોકી  હયેો  કયતી  જામ  

કોઠા  યોટરા  ચયતી  જામ  

રોકો  સૌ  લહચંી  ખામ  
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j. એનઘેન , દીલા ઘેન   

એન ઘેન , દીલા  ઘેન  

ડાહીનો  ઘોડો  

ખડ  ખાતો   

ાણી  ીતો  

યભતો -જભતો , છૂટયો  છે  

હાથભાં  રાકડી , કભ  કાકડી  

બાગો  બાગો , ઘોડો  ચાલ્મો  

દોડો  દોડો , ના  કડળો  

ડાહીનો  ઘોડો  

યભતો  જભતો , છૂટયો  છે  

 

k. ચકી ચોખા ખાડંે છે  

ચકી  ચોખા  ખાડંે  છે  

પતામ્ફય  ગરા  ાડે  છે  

ભોય  ાણી  બયે  છે  

ઢેર  ાણી  ઢોે  છે  

ટીરડીનો  ટચૂકો  

ભાયો  જોયભાં  ભસૂકો  

 

 

l. ડકો દડકો  

ડકો  દડકો  

દહંનો  દડકો  

દહં  દૂજે , દયફાય  દૂજે  

લાડી  ભાહંીનો  લેરો  દૂજે  

ઉર મરુ  ધતયુાનું  ફુર  

ખાઈ  જા  ળેયડી  ખજૂય  
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m. તાી લગાડે છોકયાં  

તાી  લગાડે  છોકયાં  

ભાભા  રાલે  ટોયાં  

ટોયાં  તો  બાલે  નરહ  

ભાભા  ખાયેક  રાલે  નરહ  

ભાભી  ભાયી  બોી  

ભીઠાઈ  રાલે  ભોી  

ભોી  ભીઠાઈ  બાલે  નરહ  

યભકડાં  કોઈ  રાલે  નરહ  

 

n. ચણચણફગરી ચણાની દા  

ચણ ચણ ફગરી  ચણાની  દા  

ઠેકો  ભામો  ઠુભકદાય  

ળેયીએ  ળેયીએ  ઝાખંા  દીલા  

અલયે  કાગડા  કઢી  ીલા  

 

ભાયાભાં  કાકંયી  ખ ૂચેં  છે  

ભાયાભાં  કાકંયી  ખ ૂચેં  છે  

 

ગણ ગણ ગાં ઠીમા  તેરની  ી  

ઊઠ યે  રાભરમા  ઝૂંડી  ફી  

ફતી  હોમ  તો  ફલા  દે  ને  

ઠયતી  હોમ  તો  ઠયલા  દે  

અલયે  કાગડા  કઢી  ીલા  

 

ભાયાભાં  કાકંયી  ખ ૂચેં  છે  

ભાયાભાં  કાકંયી  ખ ૂચેં  છે  

 

o. દાદાનો ડગંોયો રીધો  

દાદાનો  ડગંોયો  રીધો  

તેનો  ભં  તો   ઘોડો  કીધો . 
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ઘોડો  ચારે  યભઝભ  

ધયતી  ગજે  ધભધભ 

ભાયો  ઘોડો  કુદ તો  જામ  

કુદતાં  કુદતાં  અલે  કોટ  

કોટ  કુદીને  મકેૂ  દોટ  

p. જભાર ગોટો ધભ ધભ થામ  

જભાર  ગોટો  ધભ ધભ થામ  

અડુ  લળંુ  જૂએ  એની  તુફંડી  યંગામ  

 

q. ભે પેયફુદયડી યભતા તા  

ભે  પેયફુદયડી  યભતા 'તા  

ભે  પેયફુદયડી  યભતા 'તા  

પેયફુદયડી  પયતા  પયતા   

ડી  જલાની  કેલી  ભજા  

બાઈ , ડી  જલાની  કેલી  ભજા  

 

ભે  સતંાકુકડી  યભતા 'તા  

ભે  સતંાકુકડી  યભતા 'તા  

સતંાકુકડી  યભતા  યભતા  

કડાઈ  જલાની  કેલી  ભજા  

બાઈ , કડાઈ  જલાની  કેલી  ભજા  

 

ભે  સાતતાી  યભતા 'તા  

ભે  સાતતાી  યભતા 'તા  

સાતતાી  યભતા  યભતા  

દોડી  જલાની  કેલી  ભજા  

બાઈ , દોડી  જલાની  કેલી  ભજા  

r. ગયફડીમો ગોયાલો  

ગયફડીમો  ગોયાલો  

ગયફે  ઝાયીડા  ભેરાલો  યે  
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હું  ને  નોતી  ભાયે  હસમખુબાઈ  છે  લીયા  જો  

લીયા  ચાલ્મા  લધાભણે , કંઈ  ટીરી  કરંુ  રરાટ  જો  

અછી ટીરી  ઝગેભગે  ભાયે  ટોડરે  ટહકેૂ  ભોય  જો  

ભોયને  લધાવ્મા  ભોતીડે  કંઈ  ઈંઢોી  મકંુૂ  યડતી  

યે  

યડતી  હોમ  તો  યડલા  દેજો  ને  તેરનું  ટીું  ડલા  

દેજો  

 

હું  ને  નોતી  ભાયે  યભાફેન  છે  ફહનેી  જો  

યભાફહને  ચાલ્મા  સાસયે  કંઈ  ટીરી  કરંુ  રરાટ  જો  

અછી ટીરી  ઝગેભગે  ભાયે  ટોડરે  ટહકેૂ  ભોય  જો  

ભોયને  લધાવ્મા  ભોતીડે  કંઈ  ઈંઢોી  મકંુૂ  યડતી  

યે  

યડતી  હોમ  તો  યડલા  દેજો  ને  તેરનું  ટીું  ડલા  

દેજો  

 

જે  તેર  યૂાલે  એને  તેભરમો  દીકયો  અલે  ને  

જે  ઘી  યૂાલે  એને  ઘીમો  દીકયો  અલે . 

 

 

 

 

 

s. પસંહની યોણાગત   

 

યંછ  એકું  પયલા  ચાલ્યું , હાથભાં  રીધી  સોટી ,  

સાભે  યાણા  પસંહ  ભળ્મા  ને  અપત અલી ભોટી  ! 

ઝૂકી  ઝૂકી  બયી  સરાભો , ફોલ્યું  ભીઠાં  લેણઃ  

ભાયે  ઘેય  ધાયો  યાણા , યાખો  ભારંુ  ક્હણે . 

 

હાડચાભડાં  ફહુ  ફહુ  ચ ૂથં્માં ,ચાખોજી  ભધ ભીઠું , 
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નોતરંુ  દેલા  ખોળંુ  તભને  – અજે  મખુડું  દીઠું  ! 

યંછ  જામ  છે  અગ, એના  ગ ધફ ધફ, 

પસંહ  જામ  છે  ાછ  એની  જીબ  રફ રફ !! 

 

ઘય  અ ભારંુ  જભો  સખેુથી ,ભધની  ભેૂભૂ  

ખાલા  જાતાં  યાણાજીએ   ાડી  બભેૂ  બભૂ  !  

ભધડુાનું  લન હત ું  એ –નહં  ભાખીનો  ાય , 

ફટકંુ  ડૂો  ખાલા  જાતાં  લગી  રાયોરાય  !! 

 

આંખે , ભોઢે , જીબે , હોઠે  ડખં  ઘણેયા  રાગ્મા ,  

ખાધો  ફા  યે ! કયતા  ત્માથંી  લનયાજા  તો  બાગ્મા  ! 

યંછ  એકું  પયલા  ચાલ્યું , હાથભાં  રીધી  સોટી ,  

સાભે  યાણા  પસંહ  ભળ્મા ’તા , અપત ટાી  ભોટી  !  

 

3. National Anthem of Canada 

a. Lyrics – English 

 

O Canada! 

Our home and native land! 

True patriot love in all thy sons command. 

With glowing hearts we see thee rise, 

The True North strong and free! 

From far and wide, 

O Canada, we stand on guard for thee. 

God keep our land glorious and free! 

O Canada, we stand on guard for thee. 

O Canada, we stand on guard for thee. 
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b. Lyrics – French (Français) 

O Canada! 

Terre de nos aïeux, 

Ton front est ceint de fleurons glorieux! 

 

Car ton bras sait porter l'épée, 

Il sait porter la croix! 

 

Ton histoire est une épopée 

Des plus brillants exploits. 

 

Et ta valeur, de foi trempée, 

Protégera nos foyers et nos droits. 

 

Protégera nos foyers et nos droits 

 

English Translation of the French Version of the National Anthem 

O Canada! 

Land of our forefathers 

Thy brow is wreathed with a glorious garland of flowers. 

 

As in thy arm ready to wield the sword, 

So also is it ready to carry the cross. 

 

Thy history is an epic 

Of the most brilliant exploits. 

 

Ch. 

Thy valour steeped in faith 

Will protect our homes and our rights 

Will protect our homes and our rights. 
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c. Further Reference 

Please visit the Canadian Heritage website’s section on the national anthem for a complete history, 

including the original poem and its recensions. 

English – http://www.pch.gc.ca/pgm/ceem-cced/symbl/anthem-eng.cfm#a1 

French – http://www.pch.gc.ca/pgm/ceem-cced/symbl/anthem-fra.cfm 

 

http://www.pch.gc.ca/pgm/ceem-cced/symbl/anthem-eng.cfm#a1
http://www.pch.gc.ca/pgm/ceem-cced/symbl/anthem-fra.cfm
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4. National Anthem of India 

a. Summary 

Jana Gana Mana is the national anthem of India. Written in highly Sanskritized Bengali, it is the first of 

five stanzas of a Brahmo hymn composed and scored by Nobel laureate Rabindranath Tagore. It was 

first sung at the Calcutta Session of the Indian National Congress on 27 December 1911. Jana Gana 

Mana was officially adopted by the Constituent Assembly as the Indian national anthem on January 24, 

1950. 

 

b. Lyrics – Transliterated 

Jana gana mana adhinaayaka jaya he 

Bhaarata bhaagya vidhaataa 

 

Punjaaba Sindha Gujaraata Maraathaa 

Draavida Utkala Banga 

Vindhya Himaachala Yamunaa Gangaa 

Ucchala jaladhi Taranga 

 

Tava śubha naame jaage 

Tava śubha aaśiṣa maage 

Gaahe tava jaya gaathaa 

 

Jana gaṇa mangala daayaka jaya he 

Bhaarata bhaagya vidhaata 

Jaya he jaya he jaya he 

Jaya jaya jaya jaya he! 

 

English Translation of the Indian National Anthem 

O! Dispenser of India's destiny, thou art the ruler of the minds of all people 

Thy name rouses the hearts of Punjaab, Sindh, Gujaraat, the Maraathaa country, the South, Utkala and 

Bengaal; 

It echoes in the hills of the Vindhyaas and Himaalayaas, 

it mingles in the rhapsodies of the pure waters of Yamunaa and Gangaa 

They chant only thy name. 
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They seek only thy auspicious blessings. 

They sing only the glory of thy victory. 

The salvation of all people waits in thy hands, 

O! Dispenser of India's destiny, thou art the ruler of the minds of all people 

Victory to thee, Victory to thee, Victory to thee, 

Victory, Victory, Victory, Victory to thee! 

 

c. Further Reference 

Please refer to the Government of India’s website for additional information. 

English – http://india.gov.in/knowindia/national_anthem.php 

Hindi – http://bharat.gov.in/knowindia/national_anthem.php 

http://india.gov.in/knowindia/national_anthem.php
http://bharat.gov.in/knowindia/national_anthem.php

