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યથા િવ લપ્તે તુ રસઃૈ પ્રકાશતે
કાચસ્ય ષે્ઠ પ્ર ત પસ ચયઃ ।
હૃ લગ્ શકેુ્ર ચ તથાે વર્રેતસા-
માદશર્વત્ સવર્િવભુઃ પ્રકાશતે॥ ૧॥
વા પાલાેકા યથવૈેહ પુરવત્મર્ગ્ હાિદકમ્ ।
નાના ગ્ભદ્યાતય ત હ્યેકકાષેાત્ સમાગતાઃ॥
નાના તકુલાેદ્ભૂતા અવતારા તથા શમ્ ।
સવાર્ન્ દેશાન્ ભાસય ત હ્યદ્વયેશાત્ સમાગતાઃ॥ ૨॥
યથા પશર્મ ણ ટ્વા લાેહઃ કા ચનતાં ગતઃ ।
સ્થાિપતાે યત્ર કુત્રાિપ િવકૃ ત નવૈ ગચ્છ ત॥
તથા સદુ્ગ સસંગાર્દ્ યદા િનમર્લતાં વ્રજેત્ ।
શભુા વતાે જનઃ કાેઽિપ ન પનુઃ િક બષી ભવેત્॥ ૩॥
યથા પશર્મણેઃ પશાર્ત્ તરવારાે હ્યયાેમયઃ ।
િહર મય વમાસાદ્ય ન તુ પં ત્યજેત્ વકમ્॥
તથાિપ પવૂર્વત્ ના ય દ્ધ સતું ક્ષમતે વસાૈ ।
તથા હિરપદ પશાર્ત્ ક શ્ચત્ પુ યવતાં વરઃ॥
િનમર્લ વં સમાસાદ્ય પવૂર્દેહં સમાશ્રયેત્ ।
તથા યસાૈ પનુનહ ગચ્છેદ્વૈ િરપવુ યતામ્॥ ૪॥
અયસ્કા ત ગિરગુર્પ્તઃ સમુદ્રસ લલા તરે ।
િવશ્લષેયત્યયઃ ક લાન્ પાેતે યઃ ક્ષણમાત્રતઃ॥
તથા હિરકૃપાકષાર્ન્ નરાે િવગતબ ધનઃ ।
ત પે્રમાણર્વગભ વૈ હ્યાત્મારામાે િનમ જ ત॥ ૫॥
સદ્ધક દમૂલાદ િન ભજ તે દુતાં યથા ।
અ સદ્ધાિન યથા તાિન સ ત્યેવ કિઠનાિન ચ॥
િનષુ્ઠરાેઽિપ તથા સદ્ધઃ પુ ષાે યતે યદા ।
કાેમલ વમા ાે ત કાિઠ યં સિંવહાય સઃ॥
અ સદ્ધઃ વ પ સદ્ધાે વા વભાવાદ્ િવકૃતાે ભવેત્ ।
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ષાચાર ષાભાષી સદુુષ્ટાે યતે ધ્રવુમ્॥ ૬॥
વ મ ત્ર-હઠકૃપા-િનત્ય વાિદ-િવભેદતઃ ।
સદ્ધાઃ પ ચિવધા જ્ઞેયાઃ વીશાેભાિવવધર્નાઃ॥
વ કાલે યદા કાેઽિપ મ તં્ર પ્રા ય તુ ચેતનમ્ ।
તનેવૈ સ દ્ધમા ાે ત વ સદ્ધઃ સ ઉચ્યતે॥
ગુ દત્તં શભંુ મ તં્ર સવર્ સ દ્ધપ્રદાયકમ્ ।
યાે જ વા સ દ્ધમા ાે ત મ ત્ર સદ્ધઃ સ અેવ િહ॥
હઠાત્ પ્રા ય ધનં દ નાે ભવેત્તૂણ ધની યથા ।
દુષ્ટાેઽિપ સાધુતામે ત સહસવૈ ક્વ ચદ્ભુિવ॥
દ ઘર્કાલતપસ્યા ભયર્ત્ ફલં પ્રા યતે નરૈઃ ।
મુહૂતનવૈ ત પ્રા ય હઠ સદ્ધ સ યતે॥
દ નં હીનં યથા દૃ ટ્વા ધની કૃપાપરાયણઃ ।
તસ્યાપનય ત ક્લેશં ધનદાનને સવર્થા॥
વીક્ષ્ય ક ચદ્ દ ન ચતં્ત દુરાચાર નરં તથા ।
કરાે ત સા વકશ્રેષ્ઠ ગાેિવ દાે દ નવ સલઃ॥
તસ્યવૈ નરદેવસ્ય સવર્પજૂ્યસ્ય વૈ તદા ।
કૃપા સદ્ધ ઇ ત ખ્યા તભર્વતીહ ધરાતલે॥
કુ મા ડાલાવવુ લીનાં યથા ફલાેદયાત્ પરમ્ ।
પુ પા ણ સ ભવ તીહ ફલાિન ચ તતઃ પરમ્॥
તથા યે િનત્ય સદ્ધા તે જન્મ સદ્ધા ભવ ત વૈ ।
તષેાં વાજન્મ સદ્ધાનાં કતર્વ્યાનીહ સ ત ન॥
તથાિપ તેઽનુ તષ્ઠ ત યાિન કમાર્ ણ સદ્ધયે ।
તા યવે લાેક શક્ષાથ િનત્ય સદ્ધા ત અેવ િહ॥ ૭॥
યથા દૂરતાે હટ્ટકાેલાહલાેઽયમ્
અબાે યઃ સદા ભા ત સવમર્નુ યૈઃ ।
સમીપે તુ વા ણજ્યકાયા થ-શ દાઃ
ક્રયાદ્યથર્મુ થાિપતા ભા ત િનત્યમ્॥
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તથા ષ્ટકા ડમન તં િવલાેક્ય
હ્યનીશં વત તં્ર વદ તીહ મૂઢાઃ ।
સધુીઃ સૂ મદશ તુ ના ત િનતં્ય
િવધાતાસ્ય નેતા પ્રભુિવશ્વકતાર્॥ ૮॥
ઇ ત ।
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