
વિરાટ-દર્શન 
ઝિેરચદં મેઘાણી 

બાજે ડમરુ દિગતં, ગાજે કિમો અનતં, 

આઘે િેખો રે અંધ! ચડી ઘોર આંધી: 
િેશેિેશેથી લોક, નરનારી થોકથોક 

ઉન્નત રાખીને ડોક, આવે િળ બાધંી. 
વવધવવધ વાણી ને વેશ: વવધવવધ રંગો ને કેશ! 

તોયે નવ દ્વષે લેશ િાખવતા ંઆવે; 

િેતા ંડગ એકતાલ, વનર્ભયતાની મશાલ 

લઈને કંગાલ કેરી સેના આવે. 
િેખો! રે કાલ કેરી સેના આવે. 

 

ગરજે નવલા ંવનશાન! નવલા ંમકુ્તતના ંગાન: 
ઊડત ધ્વજ આસમાન વસિંદૂરર્ીંજ્યો; 

ઊર્ા ંસબ રાષ્ટ્ર િેખ, થરથર પછેૂ હરેક: 
કંકુબોળેલ એ કહો જી કોણ નેજો? 

ગગને િેતા હુકંાટ, ઝલમલ જ્યોવત લલાટ, 

વિ, હો બધં ુવવરાટ! ક્ા ંથકી ત ુ ંઆવે? 

માનવજાવતને કાજ આશાવતંા અવાજ, 

શા શા સિેંશ આજ તજુ સગેં લાવે? 

રંકોના ંલાખ લાખ િળ-વાિળ આવે. 
 

[સઘંગાન] 

અમે ખેતરથી, વાડીઓથી, જગંલ ને ઝાડીઓથી, 
સાગરથી, ગગદરવરથી સણુી સાિ આવયા;ં 

અમે નતૂન શક્તતને ર્ાન, ગાતા ંશ્રદ્ધાનુ ંગાન, 

માનવને મકુ્તતિાન િેવા સહ ુઆવયા.ં 
 

અમે માનવમદંિર કેરી નવતર રચના અનેરી 
સોંપી તમને, નમેરી માગલક ધનવતંા! 

તમ પર ઇતબાર ધરી, વેઠ્ા ંદુુઃખ મરી મરી, 
બોજા ચપૂ કરી રહ્યા પીઠ પર વહતંા. 

આજ નીરખી એ આલીશાન જુગજૂના ંબાધંકામ 

ધ્રજૂે અમ હાડચામ, હૈયા ંઅમ ધડકે; 

ધવલા ંએ દિવયધામ, કીધા ંશીિ તમે શ્યામ! 
છાટંયા પ્રભનુા મકુામ રંક તણે રતતે. 

અમે એ સહ ુધોવા કલકં, ધોવા તમ પાપપકં, 

દિલના ંવવષડખં સૌ વવસારી અહીં આવયા;ં 
સહુને વસવા સમાન ચણવા નવલા ંમકાન, 

ગાતા ંશ્રદ્ધાનુ ંગાન લોકસઘં આવયા; 
િેખ! મહાકાલના ંકરાલ સૈન્ય આવયા.ં 

 

[સઘંગાન] 

અમે ખેતરથી, વાડીઓથી, જગંલ ને ઝાડીઓથી, 
સાગરથી, ગગદરવરથી સણુી સાિ આવયા;ં 

અમે નતૂન શક્તતને ર્ાન, ગાતા ંશ્રદ્ધાનુ ંગાન, 

માનવને મકુ્તતિાન િેવા સહ ુઆવયા.ં 
 

તમે રધંી નર્ના ઉજાસ, પ્રભજુીના પવન-શ્વાસ, 

રગચયા ંરૌરવી ખાસ યતં્ર-કારખાના;ં 
લેવા ધનના વનચોડ, છદં્યા મનબુાગ-છોડ, 

બાફ્ા ંઅમ કોડર્યાાં બાલ-પષુ્ટ્પ નાના.ં 
તમે પરૂી અમ પતુ્રીઓને, ર્ોળી સાવવત્રીઓને, 

કોમળ કળીઓને છેક વેશ્યામદંિરીએ; 

ટુકડા રોટીને કાજ, વેચે વવનતાઓ લાજ — 

એવા તમ રાજના પ્રતાપ શેં વીસરીએ! 
હાય, એ સહ ુઆશા અમારી સતૂી હત્યાપથારી, 

એને રુવધરે ર્ીંજાડી નયનો અમ લાવયા;ં 
નતૂન શક્તતનો તાજ પહરેી વશર પરે આજ, 

માનવમકુ્તતને કાજ રંકસૈન્ય આવયા;ં 
જો જો, કંગાલ તણા ંિળ-વાિળ આવયા.ં 

 

[સઘંગાન] 

અમે ખેતરથી, વાડીઓથી, જગંલ ને ઝાડીઓથી, 
સાગરથી, ગગદરવરથી સણુી સાિ આવયા;ં 

અમે નતૂન શક્તતને ર્ાન, ગાતા ંશ્રદ્ધાનુ ંગાન, 

માનવને મકુ્તતિાન િેવા સહ ુઆવયા.ં 
 

હવે કંપો રે, ઓ કૃપાલ! કંપો અમ રક્ષપાલ! 
પરની રોટીના ર્ક્ષનાર, તમે કંપો! 

છલના દકલ્લા ને કોટ કરવા સહ ુલોટપોટ 

આવે લગંોટધારી સૈન્ય: હવે કંપો! 
માનવ આત્માની માહંી જુગજુગની જે છુપાઈ 

ર્ાઈર્ાઈની સગાઈ, મકુ્તતની વપપાસા: 
એ છે અમ અસ્ત્રશસ્ત્ર, કોદટ કોદટ સહસ્ર, 

અકલદંકત ને અદહિંસ્ર: એ અમારી આશા. 
આખર એની જ જીત: સમજી લેજો ખચીત; 

ર્ાગો, ર્યર્ીત જાગલમો! વવરાટ આવે, 

નતૂન શક્તતને ર્ાન, ગાતા ંશ્રદ્ધાનુ ંગાન, 

એક તાલ, એક તાન, લોકસૈન્ય આવે. 
િેખ! િેખ! કાલના ંઅપાર કટક આવે. 

The Red Flag 

Upton Sinclair 

 
Hark to the thunder, hark to the tramp— 

A myriad army comes! 
An army sprung from a hundred lands, 

Speaking a hundred tongues! 
 

And overhead a portent new, 
A blood-red banner see! 

The nations gather in affright 
To ask what the sign may be. 

 
Banner of crimson, banner bright, 

Banner flaunting the sky! 
What is the word that ye bring to men, 

The hope that ye hold on high? 
 

We come from the fields, we come from the forge, 
We come from the land and sea-- 

We come in the right of our new-born might 
To set the people free! 

 
Masters, we left you a world to make, 

The planning was yours to do-- 
We were the toilers, humble and sad, 

We gave our faith to you. 
 

And now with a dread in our hearts we stand 
And gaze at the work of the years-- 

We have builded a temple with pillars white, 
Ye have stained it with blood and tears! 

 
For our little ones with their teeming hopes 

Ye have roofed the sweatshop den, 
And our daughters fair ye have prisoned 

In the reeking brothel's pen! 
 

And so for the sign of our murdered hopes 
Our blood-red banner see-- 

We come in the right of our new-born might 
To set the people free! 

 
Tremble, oh masters--tremble all 

Who live by others' toil-- 
We come your dungeon walls to raze, 

Your citadel to spoil! 
 

Yours is the power of club and jail, 
Yours is the axe and fire-- 

But ours is the hope of human hearts 
And the strength of the soul's desire! 

 
Ours is the blazing banner, 
Sweeping the sky along! 

Ours the host, the marching host-- 
Hark to our battle song! 

 
Chanting of brotherhood, chanting of freedom, 

Dreaming the world to be-- 
We come in the right of our new-born might 

To set the people free! 

 

 


