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ન વાગ્વપુબુર્ દ્ધ ભરેવ કસ્ય ચત્
કદાિપ િહસા તુ શર િરણા થા ।
ભવત્યદા બાે હ ચ તનં િવના ન
ચાપ યા વદ બુજ વીક્ષણેક્ષણઃ॥ ૧॥
હસ તુ િન દ તુ વદ તુ દુવર્ચાે
જનાિનયુક્તા હૃદય સ્થતને વૈ ।
કેનાિપદેવને દયા શ્રતં સદા ન
સં સ્થ ત વાં પ્રજહા તુ મે મનઃ॥ ૨॥
િન દાભયં મેઽ તુ તથા ન તુ
ચદ્યથેહ િનદ્વા ચરણાન્મમાેર સ ।
પરાપેકારાય સદા તુ મે મ તનર્
ચાપકારાય કદાિપ કસ્ય ચત્॥ ૩॥
માકૂ્રર દૃ ષ્ટમર્મ સ સુ ભૂયાિન્નર
ક્ષ્યમાણાેસ્ય સકાપે નતે્રૈઃ ।
મા સવેત તાન િવપક્વબુદ્ધ ચ
સાધનૂ્મદાે મે હૃદયં ણાેતુ॥ ૪॥
અપાત્ર પૂ ન ચ પાત્રહેલનં
તર સ્ક્રયા ના યપરા યતાં સતામ્ ।
અદ ડ્ય દ ડે તુ ન મે કૃતઘ્નતા
મયાે િક્રયા કાિપ િવદેહન દની॥ ૫॥
યાે ષ સુ સવાર્સુ ચ મા બુ દ્ધ-
તથા તુ મે વ મ તઃપ્ર ઢાઃ ।
બાલષેુ સવષુ ચ બ ધુબુ દ્ધમાર્-
નીચ બુ દ્ધઃ સતતં મમા તુ॥ ૬॥
િવશ્વાસઘાતાે ન તથા કદયર્તા ના
ભક્ષ્યપેયાશનપાનમ તુ મે ।
ન શાસ્ત્ર સવં જત કમર્સુ હા
કદાિપભૂયાન્મિહતે મહીયસામ્॥ ૭॥
સિહ તા ક્ષા તરમ દશમુષુી-
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વા સલ્યતાઽવ્યાજ કૃપા િવનમ્રતા ।
ઉદારતા હ્ર ી દુતા સશુીલતા ન
તુ ચૈતા હૃદયં ત્યજ તુ મે॥ ૮॥

મદા શ્રતાઃ ક્લેશયુતા ન સ તુ વૈ
િવશષેતાે ભાગવતા ઉપેક્ષયા ।
નાઽગ્યાગતાઃકૂ્રર ગરા દશૃાિદતા
સમુછ્વસ તુ મયદૂ ષતાત્મનઃ॥ ૯॥
ઋતે વદુ ચ્છષ્ટમથા યવ તષુુ-
સ્યાભાેગ બુ દ્ધનર્ કદાિપમામક ।
વદથર્મવેાઽ ખલચે ષ્ટતં િહ મે
ભક્તાપરાધાે ન કદાિપ માં શતે્॥ ૧૦॥
ર તઃ પ્ર ત્તાૈ િવર તિન ત્તાૈ
સઙ્ગાેઽસતાં ના તુ સતામસઙ્ગઃ ।
સવષુ સવાર્ વનુરાગદૃ ષ્ટમાર્
દાષેદૃ ષ્ટમર્મ કિહ ચ સ્યાત્॥ ૧૧॥
વ ત્યસ પાષેણસક્તચેતસા
નાપેે ક્ષતઃસ તુમયા- વદા શ્રતાઃ ।
લાેભાભયાદ્વા િનજધમર્વ જતાઃ
િક્રયા તુ નાે કાિપ તવાનુક પયા॥ ૧૨॥
વ પાષેમં માનષુમેત્ય જજ્મ
વવાર્ સ ગ્યં ક્ષણ ભઙ્ગુરં ચ ।
વૈરં ન કુયા તવ તુ ષ્ટકામઃ
કેના યહં શ્રી િન મવંશ ભષૂે॥ ૧૩॥
યાયાલયં તે ક્ષમતા પ્રધાનં
યાયપ્રધાનં ન વદ ત સ તઃ ।
ક્ષા તરપ્રધાના માતર તુ ત મા-
યાયપ્રધાના ન મમ ક્ષમા ધે॥ ૧૪॥
ભયં ન મે સ્યાચ્ચરતઃ વધમ
કાલાદિપ પ્રાપ્તિવવેક દષૃ્ટેઃ ।
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મત્ત તથા તન્ન િપપી લકાનાં
સાૈભાગ્યમેત કૃપયા પ્રયચ્છ॥ ૧૫॥
વ શક્ષયે વા દૃઢય વધમ
સમા શ્રતા ભાગવતે પ્રધાને ।
અનેક સાંસાિરક ભાેગશક્તં ન
કાિઙ્ક્ષતં જન્મ ચરાય લાેકે॥ ૧૬॥
વદ્ધામવાસ તવ ક ત ગાનં
વન્નામસઙ્ક તર્ન મવે િનત્યમ્ ।
અ બાશભુાે સઙ્ગ િવહારશીલે
વ પસ ચ તનમ તુ મહ્યમ્॥ ૧૭॥
અ યા ય દેવાચર્ન વ દન ત તવ-
પ્રપ ત્તઃ શ્રવણાનુરા ગતા ।
વ ેઽિપ ભૂયાિદહ ભ ક્તકાેિટકા
નાન યતા પાઠપરાયણસ્યમે॥ ૧૮॥
પજૂ્યાનવુ દ્યા પિરભાવનીયા-
જ્ઞેયાનુજ્ઞેયા સમપુાસનીયા ।
શ્રેયઃ પરં કાિઙ્ક્ષ ભરાત્મિનષૈ્ઠ-
વમવેિહ વા ખલ કમર્ લમ્॥ ૧૯॥

સ મે િપતા સા જનની સ બ ધુઃ
સખા સ દાતા સ પ તઃ ગુ ઃસઃ ।
કૃપાલુતાપેે ક્ષત સવર્દાષેઃ
સવેા સહાયાે ય ઇહા વમીહઃ॥ ૨૦॥
પરમલાલનૈઃ પાલ્યતે વયા
િનરયકમર્ કૃન્માદશૃાે જનઃ ।
ક ણયા યયા હેતુહીનયા કુ
ન માં તયા સવેયાે જ્ઝતમ્॥ ૨૧॥
િવનય અેવ મજે્યઽિહ સા જ લઃ
સનુયનાકભષૂે પ્રસીદતમ્ ।
અનુિદનં તવાે ચ્છષ્ટ વતાે
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॥ શ્રીજનક પ્રપ ત્ત સાર તાતે્રમ્॥

વન હા ક્ષ માે ચેત્તુ કા ગ તઃ॥ ૨૨॥
॥ ઇ ત શ્રીજનક પ્રપ ત્ત સાર તાતે્રમ્॥
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