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ga Nge vahasi katham

ગઙ્ગે વહ સ કથમ્

િવ તીણર્પ્રતીરે અસઙ્ખ્ય કૃતે
હાહાઃકારેઽિપ, િનઃશ દન્ િનઃ હમ્ -
લાેિહત્ય કથમ્ લાેિહત્ય વહસ્યિનશમ્?
(ભાે ગઙ્ગે કથમ્ નુ ગઙ્ગે વહસ્યિનશમ્ ?)

નૈ તકતામ્ પ્ર ખ લતામ્
માનવતામ્ ચ અધાેગતામ્ -
પ્રેક્ષ્યાિપ િનલર્ જમ્
વહસે કથમ્ ?

જ્ઞાનહીને અક્ષરરિહતે,
લક્ષ્યમાણેઽિપ િનર જને
માનૈ ચ કુત તન-્ ને હીને ?
સહસ્રવષઃ અૈ તહ્યાેદ િરતૈઃ ચ
મ ત્રૈઃ પનુઃ પઙ્ગુમાનવમ્
(મ ત્રૈઃ પનુઃ નવ્યભારતમ)્ -
સસુાઙ્ગ્રા મકં, સવાર્ગ્રગમં
કરાે ષ ન િકમથર્મ્ ?
વ્યક્તાૈ હ્યિદ સ્યાદ્ વ્ય ક્તવાદઃ
સમા ે ભૂયઃ વ્ય ક્તત વહીનઃ -
ક માત્ ન પ્ર વંસસે સ્ર તજનાન્ ? ( વ ત ત્ર ત?)

વં િહ યિદ બ્રહ્મણઃ પતુ્રઃ -
( વં િહ યિદ જહ્નનુ દની)
તત્ િપ વમ્ િકલ નામમાત્રમ,્
નાે ચેત્ ન પ્રાણષેુ
પ્રેરણા કથમ્ ?

ઉન્મત્તધરામ્ કુ ક્ષતે્ર પામ્
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ગઙ્ગે વહ સ કથમ્

આ લઙ્ગ્ય િહ ઘાેરં ન િનદ્રાયમાણમ્ -
ભી મસમમ્ અજસ્રવીરમ્
(ભી મસમમ્ ભારતપ્ર તમ)્
ગરય સ કથમ?્

— મૂલ રચના ડાૅ ભપૂને હ િરકા
સસૃં્કત પા તર રંજન બેજબ વા
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