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            પે્રમ 

આણી ાવે એ જ પ્રેભ યશ ેછે, 

જે આણે અન્દ્મને આી દઈએ. 

    *** 

કોઈને આણે કેટરો પ્રેભ કયીએ છીએ, 

તે જો ફોરીને ફતાલી ળકામ, 

તો તો એ પ્રેભ અલ્ ગણામ. 

    *** 

જેની વાથે શાસ્મ-કકલ્રોર કયેરાું શોમ, 

તેને આણે કદાચ ભરૂી જઈએ; 

ણ જેની વાથે આંસ ુવાયેરાું શોમ, તેને કદી નકશ. 

    ***  
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લગ્ન 
શા,રગ્ન એ આખી જજિંદગી સધુી ચારતો ચભત્કાય છે, 

દયેક કદલવે તાજોતભ. 

    ***  

યણવુું એટરે આણા અત્તધકાયઅયધા કયી નાખલા. 

આણી પયજો ફેલડી કયલી. 

    ***  

રગ્ન ત્તલના ન પ્રેભ તો ત્તલત્ર જ છે, 

ણ પ્રેભ ત્તલનાનુું રગ્ન ત્તલત્ર નથી. 

    *** 

કોઈ રુુ જો એક સ્ત્રીને ખયેખય ચાશતો શોમ, 

તો તેની વાથે એ કોઈ ણ બોગે રગ્ન નકશ કયે-- 

ત્તવલામ કે એને યૂી ખાતયી થામ કે, 

એ નાયી જે ઉિભ લયને ાત્ર શોમ તે ોતે જ છે. 

    ***  

રગ્ન એટરે રુુ અને સ્ત્રી લચ્ચેનો એ વુંફુંધ 

જેભાું ઉબમની સ્્લતુંત્રતા વભાન શોમ છે; 

યસ્યની યાધીનતા શોમ છે, 

અન્દ્મોન્દ્મ પ્રત્મેનુું કતથ્મારન શોમ છે. 

    *** 
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રગ્ન શરેાું તભાયી આંખો ખફૂ ઉઘાડી યાખજો, 

અને છી અયધી ભીંચેરી. 

    *** 

ત્નીની લાત ત્તત ખયેખય વાુંબતો ત્માયે શોમ છે, 

જ્માયે ોતાની ત્ની ઉચ્ચાયતી ન શોમ; 

તેલો ળબ્દેળબ્દ એ વભજી જતો શોમ છે. 

    ***  

ોતે પ્રેભભાું ડે ત્માયે જ જો ભાણવ યણલાનુું યાખે, 

તો ભોટા બાગના રોકો કુુંલાયા ને કુુંલાયા ભયણ ાભે. 

    ***  

વપ રગ્ન એ એક એલી ઈભાયત છે, 

જેને યોજેયોજ નલેવય ચણલી ડે છે. 

    ***  

દુરાયા દાુંત્મ ભાટે 

અનેક લાય પ્રેભભાું ડવુું જરૂયી છે-- 

શુંભેળાું એની એ જ ્મક્તત વાથે. 

    ***  
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પત્ની 
વભસ્ત ભાનલજાતભાું 

એટરટરો ભોટો દેણદાય ફીજો કોણ શળે, 

જેટરો દયેક ત્તત તેની ત્નીનો છે? 

    *** 

એના ઘયભાું તે પ્રલેળ કયે છે પ્રકાળ ફની યશલેા, 

ફશાય ફધી અંધકાય શોમ ત્માયે 

અંદય ઉજાવ ફની યશલેા; 

એના જીલન ઉય આત્તધત્મ બોગલતી 

યક્ષક દેલદૂત વભી, 

એની ખળુીઓનો ગણુાકાય અને  

કપકયોનો બાગાકાય કયનાયી. 

    *** 

વાચી ગકૃશણી જ્માું જામ છે ત્માું વદામ 

તેની આવાવ ગશૃ યચાઈ જામ છે. 

એના ભસ્તક ઉય ખલુ્્ુું આકાળ જ બરે શોમ, 

ણ જ્માું ક્ાુંમ એ શળે ત્માું ઘય શોલાનુું જ. 

    *** 

વપતાની વડક એલા રુુોથી બયચક શોમ છે-- 

જેભને ીઠ ાછથી આગે ફઢાલતી શોમ એભની ત્નીઓ. 
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    ***  

આદળથ ત્ની એટરે કોઈ ણ સ્ત્રી-- 

જેને આદળથ ત્તત ભેરો શોમ. 
 

    ***  

ધનુને જેભ ણછ છે, 

તેભ નયને ભાટે નાયી છે; 

નયને તે નભાલે છે, છતાું એની આજ્ઞા ાે છે, 

એને તાણી છે, છતાું તે અનવુયે છે; 

એકના ત્તલના ફીજુ ું ત્તનયથથક છે.  

    *** 
 

ત્તત ળાુંત ડે નકશ ત્માું સધુી 

જે વાભો જલાફ લાતી નથી, 

અથલા જો તે ોતાના કાબભૂાું યશતેો શોમ 

તો એ પ્રબાલ જે કદી પ્રદત્તળિત કયતી નથી, 

તે નાયી ‘બરે’કશીને કાભણ કયે છે. 

ળયણે જઈને જાતે ળાવન કયે છે. 

આજ્ઞાધીન ફને ત્માયે ણ ોતાની જ ભસ્તીભાું યશ ેછે. 

    ***  
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એક ળાણા જને કશે્ ુું કે 

જગત આખાભાું એક જ સ્ત્રી વાયી છે; 

અને એભની વરાશ છે કે 

દયેક કયણીત રુુે એભ ભાનવુું કે 

ોતાની ત્ની જ તે સ્ત્રી છે. 

    *** 
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નારી 
 

ોતાની ઉત્કૃષ્ટ કૃત્તતનુું વર્જન કયલા કુદયત ફેઠી, 

ત્માયે તેણે નાયી ઘડેરી. 

    *** 

સુુંદય નાયી 

તેના ોતાના રાફણ્મના તેજભાું રેટામેરી શોમ છે-- 

એવુું અલણથનીમ વૌંદમથ 

જે આનુંદ, ઉત્વાશ ને ત્તવદ્ધિભાુંથી નીજે છે. 

    *** 

સ્ત્રીની આંખ વૌંદમથનુું જે બાન કયાલે છે, 

તેવુું કયાલનાય વાકશત્મકાય દુત્તનમાભાું ક્ાું છે? 

    *** 

એક કુટુુંફનુું જે ત્તનભાથણ કયે છે 

ને તેને ટકાલી યાખે છે, 

અને જેના શાથ શઠે ફાકો ઊછયીને  

ખડતર ને ચાકયત્ર્મલાન નય—નાયીઓ ફને છે, 

તે નાયીનુું સ્થાન એકભાત્ર ઈશ્વયની છી આલે છે. 

    ***  
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સ્ત્રી ન શોત તો આ જગત 

ઠીક ઠીક ાળલી અને બફશાભણુું ફન્દ્યુું શોત.  

    *** 

આણે રુુો આણુું દાવત્લ બરે ગભે તેટ્ુું છુાલીએ, 

ણ અંતે તો આણી ઉય ળાવન ચારે છે 

સ્ત્રીનુું ને સ્ત્રીનુું જ. 

    *** 

કોઈ કન્દ્મા ભાટેનો પ્રથભ અનયુાગ 

રુુની અધભતાને અંકુળભાું યાખે છે અને 

ઉન્નત ત્તલચાયો, ભધયુ ળબ્દો, વત્મત્તનષ્ઠાના ાઠ તેને આે છે. 

    ***  

ોતાને ચાશનાયો રુુ જેવુું ઈચ્છે તેવુું સ્લરૂ 

 સ્ત્રી ધાયણ કયી ળકે છે. 

    *** 

એ કેલી અજામફી છે કે 

રુુ ચાશ ેતે કયતો શોમ છતાું ણ  

કોઈક ને કોઈક સ્ત્રીને તો એ દેલતા વભાન રાગે જ છે ! 

    *** 

ચાશ ેતેલા રુુભાુંથી ણ વાયો ત્તત ત્તનજાલલાની કરા  
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સરુક્ષણા નાયીને લયેરી શોમ છે. 

    *** 

દયેક વાચી સ્ત્રીના અંતયભાું 

કોઈ દૈલી અક્ગ્નની બચનગાયી ડેરી જ શોમ છે. 

    *** 

જે સખુના કદલવોના ઉજાવભાું સષુપુ્ત યશ ેછે; 

ણ ત્તલદની અંધાયઘેયી  આલે ત્માયે 

એ ચકી ઊઠે છે, પ્રકાળે છે અને ઝશે છે. 

    *** 
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માતા  

ભાતા એટરે  

નાનાું નાનાું ફાકોના  શોઠ ય અને શૈમાભાું યશે્ ુું 

બગલાનનુું નાભ. 

    *** 

યભેશ્વય વલથત્ર શોંચી ળકતો નથી, 

એટરા ભાટે તેણે ભાતાઓની ળોધ કયી. 

    *** 

જીલનભાું જે ભધયુતભ દૃશ્મો જોલા ભે છે, 

તેભાુંન ુું એક તે કોઈ યલુાન ભાતા નથી શુું? 

    *** 

ભાતાના અંતયભાું જે ગીત મ ૂુંગુું ડે્ુું છે, 

તે એના ફાકના શોઠ યથી ગુુંજી ઊઠે છે.  

    *** 

ભાતાનો પ્રેભ 

દેતાું દેતાું દ્ધિગબુણત થામ છે. 

    *** 

આણી આવાવ આપતો ટોે લે ત્માયે ણ  

ભાતાનો પ્રેભ તો એ ફધાુંની લચ્ચે પ્રકાળતો યશ ેછે.  
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ત્માયે ન એ વુંબાયતી યશ ેછે-- 

કદીક એની છાતીને સખુથી છરકાલી દેનાય ેરા ત્તળશ-ુક્સ્ભતને, 

ફચણના કકલ્રોરને, ખીરતા મૌલનની આળાઓને. 

    ***  

કોઈ ભાતા કુંગાર નથી, 

નથી કુરૂ કે નથી ઘયડી. 

એનો પ્રેભ એ જ એનુું શ્રેષ્ઠ ધન છે.  

    *** 

શ ેફાકો, 

વહુથી ભશામરૂી એક વોગાદ 

શજી તભાયી ાવે યશરેી છે ત્માું જ  

એનો  જેટરો રેલામ તેટરો રશાલો રઈ રેજો-- 

એ છે પ્રેભા ભાતા. 

ભોટાું થળો ત્માયે તભને ત્તભત્રો ભળે-- 

ભામાળુ, ભશોફતીરા બેરુઓ ભળે-- 

ણ એકભાત્ર ભા ત્તવલામ ફીજુ ું કોઈ 

જે આી ળકત ુું નથી એલી, 

ળબ્દોથી અ્મતત ભભતા ને ળીતતા તો 

પયી ક્ાયેમ તભને વાુંડલાની નથી. 

    *** 
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ભાતા ોતાના ફાકને 

વૌથી ઉિભ પ્રેભ ક્ાયે આતી શોમ છે? 

ફાકને એ વગલડોભાું લીંટામે્ુું યાખે 

અને તે ભાગે એ શરેાું જ  

તેની જરૂકયમાત યૂી ાડીદે ત્માયે નકશ-- 

ણ ઊંચાભાું ઊંચા ધોયણોથી, ભક્કભતાથી તેનો તોર કયે, 

અને ફાકભાું યશરેા વલોિભથી રેળ ણ ઓછુું 

એને વુંતોી ળકે નકશ ત્માયે. 

     ***  

ોતાના ત્તળશનુી પ્રથભ વેલા તયીકે 

એ જાણે કે ભોતની છામાની ખીણભાું પ્રલેળે છે. 

અને ોતાની કામાની ફાજી રગાલીને 

નલત્તળશનુો પ્રાણ ફચાલે છે ! 

જે સ્નેશનો ામો આ યીતે નખામેરો શોમ, 

તે ફીજા ફધા કયતાું કેટરો અનોખો શળે ! 
 

    *** 

ત્તતા ફનતાું તો એક ત્તલ જ રાગે છે, 

ણ ભાતા ફની ળકામ છે 

અનુંત ોના ફોજ ઉય ફોજ ઉઠા્મા ફાદ. 
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    **** 

પ્રેભ સકુાઈ જામ છે, 

ભૈત્રીનાું ાન ખયી ડે છે; 

ણ ભાતાની ભભતા એ ફધાુંથી દીઘથજીલી શોમ છે. 

    *** 

ફાક અને ભાતાના વુંફુંધની તોરે આલે 

એલી જગતભાું કોઈ ભૈત્રી નથી, 

એલો કોઈ સ્નેશ નથી. 

    *** 

ભાટીના ત્તિંડા જેલા નલજાત ત્તળશનુો ત્તલકાવ 

એક વાભાજજક ભનષુ્મ તયીકે થામ છે 

ભાતાના ભાધ્મભ ભાયપત. 

    *** 

ભાતાનુું શૈય ુું 

એ ત્તળશનુી ળાા છે. 

    *** 

પ્રાણ એ પ્રથભ બેટ, 

સ્નેશ એ ફીજી, 

અને વભજણ તે ત્રીજી. 

    *** 

ભાતાને શુંભેળાું ફે લાય ત્તલચાય કયલો ડે છે-- 
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એક લાય ોતાની જાત ભાટે 

અને ફીજી લાય ોતાના ફાક ભાટે. 

    *** 

જીલનભાું ફીજી કેટરીમે સુુંદય સુુંદય લસ્તઓુ થોકફુંધ ભે છે: 

આટરાું ફધાું ગરુાફો, તાયાઓ, સમૂાથસ્તો, ભેઘધનુો; 

ણ દુત્તનમા આખીભાું ભાતા તો એક જ શોમ છે. 

    *** 

દુત્તનમા આખી ત્રાજલાના એક લ્રાભાું મકૂી શોમ, 

અને ફીજા લ્રાભાું ભાયી ભાતા શોમ, 

તો દુત્તનમાનુું લ્્ુું ઊંચે જઈ છત વાથે બટકલાનુું. 

    *** 

હુું જે કાુંઈ છુું, તે ભાટે ભાયી ભાતાનો ઋણી છુું. 

    ***  

જીલનભાું જે કાુંઈ વપતા ભને ભી તે એની ાવેથી 

ભાયા ળયીયને, ભનને અને અત્ભાને વાુંડેરી 

કેલણીને જ આબાયી છે.  

    ***  

ભાયી ફાનુું ળયીય વેખડા જેવુું શત ુું, 

ણ એનુું શૈય ુું ત્તલળા શત ુું-- 
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એટ્6ુ તો ભોટુું કે વહુ કોઈનાું સખુ-દુ:ખને 

એભાું ભીઠો આલકાય ભતો. 

    *** 

ભાતાઓનાું સખુ ગપુ્ત શોમ છે; 

તેભની લેદનાઓ ને બીત્તતઓ ણ. 

    ***  

લીતેરાું લયવો ભાતાની ્મથા લધાયે છે,  

ણ એના સ્નેશને ઓવયાલતાું નથી. 

    ***  

જનનીએ તો જન્દ્ભ આલાનો, ોણ દેલાનુું, ત્તનશાલાનુું-- 

અને છી ગભુાલલાનુું; 

પ્રબાતનાું ઝાકબફન્દ્દુઓની ભાપક 

ોતાનાું તેજકણોને ્પુ્ત થતા જતા જોલાનાું. 

    *** 
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 બાળક અને મા—બાપ 
 

વર્જનશાયની વભસ્ત સષૃ્ષ્ટભાું 

સુુંદયભાું સુુંદય ને વૌથી લધ ુકદ્મ છે ફાકો. 

    *** 

ફાકનુું એક જ શાસ્મ  

ચાશ ેતેના ત્તલત્ર કદલવને  ણ  

લધ ુાલનકાયી ફનાલળે. 

    *** 

નાનાું ફાકો તો  

સ્નેશ અને વભથણ લચ્ચેના  

અનુંતકા સધુીના વુંગભનાું પ્રતીક છે. 

              ***   

સ્ત્રીઓ આણને કત્તલ ફનાલે છે.  

ફાકો આણને કપરસપુ ફનાલે છે. 

    *** 

લાણી જ્માું ત્તનષ્પ નીલડે છે. 

ત્માું ાલનકાયી ત્તનદોતાનુું ભૌન 

આણને લળ કયી રે છે.  
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    *** 

જીલનનુું યોઢ જ્માું લીતે્ુું શોમ તેલાું સ્થાનો વાથે  

કેલી કેલી ભજબતૂ, યશસ્મબયી કડીઓ 

આણને વાુંકી યાખતી શોમ છે ! 

    ***  

યલુાનીભાું અભાયી આંખોભાું અનુંતકા છલામેરો શતો. 

અભાયાું રરાટો ય સ્લગથસખુ અંકામે્ુું શત ુું. 

    ***  

મૌલન એ જજિંદગીનો કોઈ કા નથી; 

એ બચિની એક અલસ્થા છે. 

    *** 

રુુને કેલણી આીએ ત્માયે આણે  

એક ્મક્તતનુું ઘડતય કયીએ છીએ; 

સ્ત્રીને આીએ ત્માયે આખા કુટુુંફનુું. 

    *** 

ફાકને ચાશવુું એનો અથથ એ નકશ કે 

એની શયકોઈ ધનૂને તાફે થવુું. 

એને ચાશવુું એટરે તો 
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ફાકની અંદય ડેરા ઉિભને ફશાય રાલવુું, 

જે મશુ્કેર છે તેને ચાશતાું એને ળીખલવુું. 

    *** 

આણાું ફાકો તો કાુંઈ 

ભાત્ર “આણાું ફાકો”જ યશલેાનાું નથી-- 

એ ફીજાું કોઈનાું ત્તત કે ત્ની ફનલાનાું છે, 

આણાું ૌત્ર--ૌત્રીઓનાું ભા—ફા ણ ફનલાનાું છે. 

    *** 

તભાયાું ફાકોને તભાયી ત્તનકટ યાખલાું શોમ તો 

એભને જ્માયે જવુું શોમ ત્માયે જલાને મતુત યાખજો. 

    *** 

એક નાનકડુું ફા આણા ઘયભાું પ્રલેળે છે અને 

લીવેક લથ સધુી એટરો તો ળોય ભચાલે છે કે 

આણે તે વશન કયી ળકતાું નથી-- 

અને છી એ ત્તલદામ રે છે 

ઘયને એવુું સભૂળાન મકૂીને કે  

આણે ાગર ફની જશુું એવુું રાગે. 

    ***  

દીકયીઓને આણે ચાશીએ છીએ, 

એ જેલી છે તેને ભાટે; 
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દીકયાઓને ચાશીએ છીએ 

તે જેલા ફનલાના છે એને ભાટે. 

    *** 

ટોાને ન અનવુયલાની ળક્તત 

ભાયા તુ્રને આજો. 

ોતાના ત્તલચાયોભાું શ્રિા યાખલાનુું તેને ળીખલજો-- 

બરે છી ફીજા ફધા એને ખોટા કશ.ે 

    *** 

યાજમ ાભતાું એને ળીખલજો, 

ત્તલજમને ભાણતાું ણ એને ળીખલજો. 

એને એટ્ુું વભજાલજો કે કટ કયલા કયતાું તો 

શાયવુું એ લધ ુગૌયલબયે્ુું છે.  

એટ્ુું જોજો કે 

અધીયા ફનલાની કશિંભત એનાભાું આલે, 

ફશાદુય ફનલાની ધીયજ એને વાુંડે. 

    *** 

સુ્તકોની અદ્ ભતુતાનો કયચમ એને કયાલજો; 

ણ વાથોવાથ, આકાળભાું ઊડતાું ુંખીડાુંની, 

તડ્કાભાું તયતી ભધભાખીઓની, 

તથા ડુુંગય ની રી્ડૂી ધાય યનાું ફૂરોની  
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વનાતન યશસ્મભમતાનુું બચિંતન કયલાની 

ળાુંત ો ણ એને યૂી ાડજો. 

    *** 

ળાુંત ક્સ્ભતનુું યશસ્મ એને વભજાલજો, 

ોતે ગભગીન શોમ અત્માયે કેભ શવવુું, 
 

તે એને ળીખલજો.  

એને ધયત આજો કે 

આંસ ુાડલાભાું કોઈ  નાનભ નથી. 

    *** 

શ ેપ્રભ,ુ ભાયા તુ્રને એલો ઘડજો કે 

ોતે ત્તનફથ શોમ ત્માયે  

તે  જાણલાની ળક્તત એનાભાું શોમ, 

અને પ્રાભાબણક યાજમ લેા 

ોતાની જાતનો વાભનો કયલા જેટરો ફશાદુય ન એ શોમ. 

    *** 

ભને એલો દીકયો દેજો 

જેનુું અંતય ત્તનભથ શોમ, 

જેનો આદળથ ઊંચો શોમ-- 

એલો દીકયો, જે ફીજાઓ ય સ્લાભીત્લ કયલા જામ તે શરેાું ોતાની જાતનો સ્લાભી 
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ફને. 

    *** 

ોતાના ત્તતાની લાત વાુંબલાભાું 

ફાકોએ ફહુ હુત્તળમાયી ફતાલેરી નથી, 

ણ એભનુું અનકુયણ કયલાભાું 

તે કદી ાછાું ડ્ાું નથી. 

    *** 

ક્ાયેક ત્તતા ોતાનાું વુંતાનોને 

એલી ફાફતો કાજે ત્તળક્ષા કયતો શોમ છે, 

જેને ભાટે તેના  ોતાના ત્તતાએ  

તેને જ ત્તળક્ષા કયલાની જરૂય શતી. 

    *** 

ફાકનુું ભાન જાલજો. 

એના લધ ુડતાું લારી ફનળો નકશ, 

એના એકાુંત ય અત્તતક્રભણ કયળો નકશ 

    ***  

ફાક ખોટુું ફોરે ત્માયે ભા—ફાને ક્ષોબ થામ છે, 

અને એથીમે લધાયે ક્ષોબ એભને થામ છે -- 

ફાક વાચુું ફોરે ત્માયે. 
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    *** 

ોતાનાું ફાકો ભાટે  

વૌથી ભશત્ત્લનુું કાભ ત્તતા કયી ળકે તે-- 

એભની ભાતાને ચાશલાનુું . 

    *** 

ભાતા-ત્તતાએ ોતાનાું વુંતાનોને ળીખલલાની  

એક અગત્મની લસ્ત ુછે -- 

ોતાના ત્તલના કેભ ચરાલી રેવુું તે. 

    ***  

આણે ોતે ભા—ફા ફનીએ નકશ ત્માું સધુી, 

ભાતા—ત્તતાનો પ્રેભ શુું છે, તે આણે જાણતાું નથી. 

અને છી ાછરી લમે, એ ચાલ્માું ગમાું શોમ ત્માયે, 

આણને લવલવો થામ છે કે 

શલે આણને એ જ્ઞાન થયુું છે 

તેની જાણ અભને કયી ળકતા નથી. 

    *** 

ફાકો ાવે તભે જે ચાશો તે કયાલી ળકો છો 

--જો એક તભે એભની વાથે યભતા શો તો. 

    *** 



28 

 

    ઘર 
કુટુુંફ એ કુદયતનુું  

અદ્ ભતુ વર્જન છે. 
 

એકવો રુુ ભીને એક મકુાભ ખડો કયી ળકે, 

ણ ઘય ઊભુું કયલા ભાટે એક જ સ્ત્રીની જરૂય ડે છે.       

*** 

કોઈ ણ દેળનાું કુટુુંફો  

તે ્મક્તતગત અને યાષ્રીમ વરાભતીના કકલ્રાઓ છે. 

ઘય: 

આણા ગ જેનાથી ત્તલખટુા ડી ળકે , 

ણ આણુું શૈય ુું કદી નકશ. 

    ***  

ઘય એટરે એવુું સ્થાન, 

કે જ્માું તભાયે જવુું ડે ત્માયે 

એ રોકોએ તભને પ્રલેળ આલો જ ડે. 

    *** 

નાની નાની ફાફતોના ભોટા વયલાાભાુંથી 
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વૌમ્મ સખુ અને ળાુંત્તતનો ઉદમ થામ છે. 

તુ્રી, ત્ની કે વાથીની નાની નાની કાજીઓ ઉય  

ગશૃજીલનના અરૌકકક આનુંદનો આધાય યશ ેછે. 

    ***  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 

 

પ્રાર્થના 
શ ેપ્રભ,ુ  

આજના કદલવનાું કતથ્મોને 

તાયા લદનની પ્રવન્નતાના પ્રકાળથી અજલાજે. 

અભને એલી આસ્થા આજે કે 

યોજેયોજના અત્તત વાભાન્દ્મ કાભભાું ણ  

કદ્મતા યશરેી છે.   

    *** 
 

શ ેબાગ્મદેલતા, 

એટ્ુું લયદાન ભાગુું છુું કે ભાયી લાુંછના યશ-ે- 

વાુંત્લન ાભલાની નકશ, ણ અન્દ્મને આલાની; 

ભાયી લાત વભજાલલાની નકશ ણ પ્રેભ આલાની. 

કાયણ કે આીએ છીઈ, ત્માયે જ અભે ભેલીએ છીએ, 

ક્ષભા કયીએ છીએ, ત્માયે જ ક્ષભા ાભીએ છીએ. 

અને મતૃ્ય ુાભીએ છીએ ત્માયે જ 

 અમતૃ જીલનભાું જન્દ્ભ ાભીએ છીએ.  

    ***  
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