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Nitishatak by Bhartrihari

ની તશતકં ભ ર્હિરકૃત

િદક્કાલાદ્યનવ ચ્છન્નાન ત ચન્માત્રમૂતર્યે ।
વાનુભૂત્યેકનામાય નમઃ શા તાય તજેસે॥ ૧॥

યાં ચ તયા મ સતતં મિય સા િવરક્તા
સા ય ય મચ્છ ત જનં સ જનાેઽ યસક્તઃ ।

અ મ કૃતે ચ પિરશુ ય ત કા ચદ યા
િધક્ તાં ચ તં ચ મદનં ચ ઇમાં ચ માં ચ॥ ૨॥

અજ્ઞઃ સખુમારા યઃ સખુતરમારા યતે િવશષેજ્ઞઃ ।
જ્ઞાનલવદુિવગ્ધં બ્રહ્માિપ નરં ન ર જય ત॥ ૩॥
પ્રસહ્ય મ ણમુદ્ધરેન્મકરવક્ત્રદંષ્ટ્ર ાઙુ્કરા-

સમુદ્રમિપ સતંરે પ્રચલદુ મમાલાકુલમ્॥
ભજુઙ્ગમિપ કાેિપતં શર સ પુ પવદ્ધારય-ે

ન્ન તુ પ્ર તિનિવષ્ટમખૂર્જન ચત્તમારાધયેત્॥ ૪॥
લભેત સકતાસુ તૈલમિપ યત્નતઃ પીડયન્

િપબેચ્ચ ગ ણકાસુ સ લલં િપપાસાિદતઃ ।
કદા ચદિપ પયર્ટ શશિવષાણમાસાદયને્

ન તુ પ્ર તિનિવષ્ટમખૂર્જન ચત્તમારાધયેત્॥ ૫॥
વ્યાલં બાલ ણાલત તુ ભરસાૈ રાેદંુ્ધ સમુ જૃ ભતે

છેત્તું વજ્રમણીં શર ષકુસમુપ્રા તને સન્નહ્ય ત ।
માધુય મધુ બ દુના રચિયતું ક્ષારા બુધેર હતે

નેતું વા છ ત યઃ ખલા પ થ સતાં સકૂ્તૈઃ સધુાસ્ય દ ભઃ॥ ૬॥
વાયત્તમેકા તગુણં િવધાત્રા

િવિન મતં છાદનમજ્ઞતાયાઃ ।
િવશષેતઃ સવર્િવદાં સમાજે
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ની તશતકં ભ ર્હિરકૃત

િવભષૂણં માનૈમપ ડતાનામ્॥ ૭॥
યદા િક ચજ્જ્ઞાેઽહં ગજ ઇવ મદા ધઃ સમભવમ્

તદા સવર્જ્ઞાેઽ મીત્યભવદવ લપ્તં મમ મનઃ ।
યદા િક ચ ક ચદુ્બધજનસકાશાદવગતમ્

તદા મખૂાઽ મી ત વર ઇવ મદાે મે વ્યપગતઃ॥ ૮॥
કૃ મકુલ ચતં લાલા ક્લન્નં િવગ ધ જુગુ સતં

િન પમરસં પ્રીત્યા ખાદન્નરા સ્થ િનરા મષમ્ ।
સરુિપતમિપ શ્વા પાશ્વર્સં્થ િવલાેક્ય ન શઙ્કતે

ન િહ ગણય ત દ્રાે જ તુઃ પિરગ્રહફ ગુતામ્॥ ૯॥
શરઃ શાવ વગાર્ પશપુ ત શર તઃ ક્ષ તધરં

મહીધ્રાદુત્તુઙ્ગાદવિનમવનેશ્ચાિપ જલિધમ્ ।
અધાેઽધાે ગઙ્ગેયં પદમપુગતા તાેકમથવા

િવવેકભ્રષ્ટાનાં ભવ ત િવિનપાતઃ શતમખુઃ॥ ૧૦॥
શક્યાે વારિયતું જલને હુતભુક્છત્રેણ સયૂાર્તપ્તાે

નાગે દ્રાે િન શતાઙુ્કશને સમદાે દ ડને ગાેગદર્ભાૈ ।
વ્યાિધભષજસઙ્ગ્રહૈશ્ચ િવિવધૈમર્ ત્રપ્રયાેગૈિવષં

સવર્સ્યાષૈધમ ત શાસ્ત્રિવિહતં મખૂર્સ્ય ના ત્યાષૈધમ્॥ ૧૧॥
સાિહત્યસઙ્ગીતકલાિવહીનઃ સાક્ષા પશઃુ પુચ્છિવષાણહીનઃ ।
ણં ન ખાદન્નિપ વમાનઃ તદ્ભાગધેયં પરમં પશનૂામ્॥ ૧૨॥

યષેાં ન િવદ્યા ન તપાે ન દાનં
જ્ઞાનં ન શીલં ન ગુણાે ન ધમર્ઃ ।

તે મત્યર્લાેકે ભુિવ ભારભૂતાઃ
મનુ ય પેણ ગાશ્ચર ત॥ ૧૩॥

વરં પવર્તદુગષુ ભ્રા તં વનચરૈઃ સહ ।
ન મખૂર્જનસ પકર્ઃ સરેુ દ્રભવને વિપ॥ ૧૪॥
શાસ્ત્રાપેસૃ્કતશ દસુ દર ગરઃ શ યપ્રદેયાગમા

િવખ્યાતાઃ કવયાે વસ ત િવષયે યસ્ય પ્રભાેિનધર્નાઃ ।
ત ડં્ય વસધુાિધપસ્ય કવય વથ િવનાપીશ્વરાઃ

કુ સ્યાઃ સ્યુઃ કુપર ક્ષકા ન મણયાે યૈરઘર્તઃ પા તતાઃ॥ ૧૫॥
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હતુર્યાર્ ત ન ગાેચરં િકમિપ શં પુ ણા ત યત્ સવર્દા-
ઽ ય થ યઃ પ્ર તપાદ્યમાનમિનષં પ્રા ાે ત દ્ધ પરામ્ ।

ક પા તે વિપ ન પ્રયા ત િનધનં િવદ્યાખ્યમ તધર્નં
યષેાં તાન્ પ્ર ત માનમજુ્ઝત પાઃ ક તૈઃ સહ પધર્તે॥ ૧૬॥

અિધગતપરમાથાર્ન્ પ ડતાન્ માવમં તા-
ણ મવ લઘુ લ મીનવ તાન્ સં ણ દ્ધ ।

અ ભનવમદલખેા યામગ ડસ્થલાનાં
ન ભવ ત િવષત તવુાર્રણં વારણાનામ્॥ ૧૭॥

અ ભાે જનીવનિવહારિવલાસમવે
હંસસ્ય હ ત િનતરાં કુિપતાે િવધાતા ।

ન વસ્ય દુગ્ધજલભેદિવધાૈ પ્ર સદ્ધાં
વૈદગ્ યક તમપહતુર્મસાૈ સમથર્ઃ॥ ૧૮॥

કેયૂરા ણ ન ભષૂય ત પુ ષં હારા ન ચ દ્રાે વલા
ન નાનં ન િવલપેનં ન કુસમંુ નાલઙૃ્કતા મૂધર્ ઃ ।

વા યેકા સમલઙ્કરાે ત પુ ષં યા સસૃં્કતા ધાયર્તે
ક્ષીય તે ખલુ ભષૂણાિન સતતં વાગ્ભષૂણં ભષૂણમ્॥ ૧૯॥

િવદ્યા નામ નરસ્ય પમિધકં પ્રચ્છન્નગુપં્ત ધનં
િવદ્યા ભાેગકર યશ સખુકર િવદ્યા ગુ ણાં ગુ ઃ ।

િવદ્યા બ ધજુનાે િવદેશગમને િવદ્યા પરા દેવતા
િવદ્યા રાજસુ પૂ જતા ન તુ ધનં િવદ્યાિવહીનઃ પશઃુ॥ ૨૦॥

ક્ષા તશ્ચેત્ કવચને િક િકમિર ભઃ ક્રાેધાેઽ ત ચેદે્દિહનાં
જ્ઞા તશ્ચેદનલને િક યિદ સહૃુદ્ િદવ્યાષૈધૈઃ િક ફલમ્ ।

િક સપયર્િદ દુજર્નાઃ િકમુ ધનૈિવદ્યા ન વ દ્યા યિદ
વ્રીડા ચે કમુ ભષૂણૈઃ સકુિવતા યદ્ય ત રાજે્યન િકમ્॥ ૨૧॥

દા ક્ષ યં વજને દયા પરજને શાઠં્ય સદા દુજર્ને
પ્રી તઃ સાધજુને નયાે પજને િવદ્વ જને ચાજર્વમ્ ।

શાૈય શત્રજુને ક્ષમા ગુ જને કા તાજને ષ્ટતા
યે ચવૈં પુ ષાઃ કલાસુ કુશલા તે વવે લાેક સ્થ તઃ॥ ૨૨॥

ડં્ય િધયાે હર ત સ ચ ત વા ચ સતં્ય
માનાેન્ન ત િદશ ત પાપમપાકરાે ત ।
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ચેતઃ પ્રસાદય ત િદ તનાે ત ક ત
સ સઙ્ગ તઃ કથય િક ન કરાે ત પુંસામ્॥ ૨૩॥

જય ત તે સકૃુ તનઃ રસ સદ્ધાઃ કવીશ્વરાઃ ।
ના ત યષેાં યશઃકાયે જરામરણજં ભયમ્॥ ૨૪॥
સનૂુઃ સચ્ચિરતઃ સતી પ્રયતમા વામી પ્રસાદાને્મખુઃ

નગ્ધં મત્રમવ ચકઃ પિરજનાે િન ક્લેશલેશં મનઃ ।
આકારાે ચરઃ સ્થરશ્ચ િવભવાે િવદ્યાવદાતં મખંુ

તુષ્ટે િવષ્ટપકષ્ટહાિર ણ હરાૈ સ પ્રા યતે દેિહના॥ ૨૫॥
પ્રાણાઘાતાિન્ન ત્તઃ પરધનહરણે સયંમઃ સત્યવાક્યં

કાલે શ યા પ્રદાનં યવુ તજનકથામૂકભાવઃ પરેષામ્ ।
ણાસ્રાેતાેિવભઙ્ગાે ગુ ષુ ચ િવનયઃ સવર્ભૂતાનુક પા

સામા યઃ સવર્શાસે્ત્ર વનપુહતિવિધઃ શ્રેયસામષે પ થાઃ॥ ૨૬॥
પ્રાર યતે ન ખલુ િવઘ્નભયને નીચૈઃ

પ્રાર ય િવઘ્નિવહતા િવરમ ત મ યાઃ॥
િવઘૈ્નઃ પનુઃ પનુરિપ પ્ર તહ યમાનાઃ

પ્રાર ધમુત્તમગુણા ન પિરત્યજ ત॥ ૨૭॥
અસ તાે ના ય યાર્ઃ સહૃુદિપ ન યાચ્યઃ કૃશધનઃ

પ્રયા યા યા ત્તમર્ લનમસભુઙ્ગેઽ યસકુરમ્ ।
િવપદ્યુચ્ચૈઃ સ્થેયં પદમનુિવધેયં ચ મહતાં

સતાં કેનાેિદ્દષં્ટ િવષમમ સધારાવ્રત મદમ્॥ ૨૮॥
ક્ષામાેઽિપ જરાકૃશાેઽિપ શ થલપ્રાયાેઽિપ કષ્ટાં દશામ્

આપન્નાેઽિપ િવપન્નદ િધ તરિપ પ્રાણષેુ ગચ્છ વિપ ।
મત્તેભે દ્રિવ ભન્નકુ ભકવલગ્રાસકૈબદ્ધ હઃ

િક ણ ણમ ત્ત માનમહતામગ્રેસરઃ કેસિરઃ॥ ૨૯॥
વ પ નાયવુસાવશષેમ લનં િનમાસમ ય સ્થકં

શ્વા લ વા પિરતાષેમે ત ન તુ તત્તસ્ય ધાશા તયે ।
સહાે જ બુકમઙ્કમાગતમિપ ત્ય વા િનહ ત દ્વપં

સવર્ઃ કૃચ્છ્ર ગતાેઽિપ વા છ ત જનઃ સ વાનુ પં ફલમ્॥ ૩૦॥
લાઙ્ગુલચાલનમધશ્ચરણાવપાતં
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ભૂમાૈ િનપત્ય વદનાેદરદશર્નં ચ ।
શ્વા િપ ડદસ્ય કુ તે ગજપુઙ્ગવ તુ

ધીરં િવલાેકય ત ચાટુશતૈશ્ચ ભુઙ્ક્તે॥ ૩૧॥
પિરવ તિન સસંારે તઃ કાે વા ન યતે॥
સ તાે યને તને યા ત વંશઃ સમુન્ન તમ્॥ ૩૨॥
કુસમુ તબકસ્યવે દ્વયી ત્તમર્ન વનઃ ।
મૂિધ્ન વા સવર્લાેકસ્ય િવશીયત વનેઽથવા॥ ૩૩॥
સ ત્ય યેઽિપ હ પ તપ્ર તયઃ સ ભાિવતાઃ પ ચષાઃ

તાન્ પ્રત્યેષ િવશષેિવક્રમ ચી રાહુનર્ વૈરાયતે ।
દ્વાવવે ગ્રસતે િદવાકરિનશાપ્રાણેશ્વરાૈ ભા વરાૈ

ભ્રાતઃ પવર્ ણ પ ય દાનવપ તઃ શીષાર્વશષેાકૃ તઃ॥ ૩૪॥
વહ ત ભવુનશ્રે ણ શષેઃ ફણાફલ સ્થતાં

કમઠપ તના મ યે ષં્ઠ સદા ચ ધાયર્તે ।
તમિપ કુ તે ક્રાેધાધીનં પયાેિધરનાદરા-

દહહ મહતાં િનઃસીમાનશ્ચિરત્રિવભૂતયઃ॥ ૩૫॥
વરં પક્ષચ્છેદઃ સમદમઘવન્મુક્તકુ લશ-

પ્રહારૈ દ્ગચ્છદ્બહુલદહનાેદ્ગારગુ ભઃ ।
તષુારાદ્રઃે સનૂાેરહહ િપતિર ક્લેશિવવશે

ન ચાસાૈ સ પાતઃ પય સ પયસાં પત્યુ ચતઃ॥ ૩૬॥
યદચેતનાેઽિપ પાદૈઃ ષ્ટઃ પ્ર વલ ત સિવતુિરનકા તઃ ।
તત્તજે વી પુ ષઃ પરકૃતિનકૃ ત કથં સહતે॥ ૩૭॥
સહઃ શશરુિપ િનપત ત મદમ લનકપાેલ ભ ત્તષુ ગજેષુ ।
પ્રકૃ તિરયં સ વવતાં ન ખલુ વયસ તજેસાે હેતુઃ॥ ૩૮॥

તયાર્તુ રસાતલં ગુણગણૈ તત્રા યધાે ગ યતાં
શીલં શલૈતટા પત વ ભજનઃ સ દહ્યતાં વિહ્નના ।

શાૈય વૈિર ણ વજ્રમાશુ િનપત વથાઽ તુ નઃ કેવલં
યનેૈકેન િવના ગુણા ણલવપ્રાયાઃ સમ તા ઇમે॥ ૩૯॥

તાની દ્રયા યિવકલાિન તદેવ નામ
સા બુ દ્ધરપ્ર તહતા વચનં તદેવ ।
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અથા મણા િવરિહતઃ પુ ષઃ ક્ષણને
સાેઽ ય ય અેવ ભવતી ત િવ ચત્રમેતત્॥ ૪૦॥

યસ્યા ત િવત્તં સ નરઃ કુલીનઃ
સ પ ડતઃ સ શ્રુતવાન્ ગુણજ્ઞઃ ।

સ અેવ વક્તા સ ચ દશર્નીયઃ
સવ ગુણાઃ કા ચનમાશ્રય ત॥ ૪૧॥

દાૈમર્ યા પ તિવન ય ત ય તઃ સઙ્ગાત્ સતુાે લાલનાદ્
િવપ્રાેઽન યનાત્ કુલં કુતનયાચ્છ લં ખલાપેાસનાત્ ।

હ્ર ીમર્દ્યાદનવેક્ષણાદિપ કૃ ષઃ નેહઃ પ્રવાસાશ્ર-
યાન્મતૈ્રી ચાપ્રણયાત્ સ દ્ધરનયાત્ ત્યાગઃ પ્રમાદાદ્ધનમ્॥ ૪૨॥

દાનં ભાેગાે નાશ તસ્રાે ગતયાે ભવ ત િવત્તસ્ય ।
યાે ન દદા ત ન ભુઙ્ક્તે તસ્ય તીયા ગ તભર્વ ત॥ ૪૩॥
મ ણઃ શાણાે લીઢઃ સમરિવજયી હે તદ લતાે

મદક્ષીબાે નાગઃ શરિદ સિરતઃ યાનપુ લનાઃ ।
કલાશષેશ્ચ દ્રઃ સરુત િદતા બાલવિનતા

તિન ા શાેભ તે ગ લતિવભવાશ્ચા થષુ નરાઃ॥ ૪૪॥
પિરક્ષીણઃ ક શ્ચ હય ત યવાનાં પ્ર તયે

સ પશ્ચાત્ સ પૂણર્ઃ કલય ત ધિરત્રી ં ણસમામ્ ।
અતશ્ચાનૈકા ત્યાદુ્ગ લઘુતયાઽથષુ ધિનના-

મવસ્થા વ તૂિન પ્રથય ત ચ સઙ્કાેચય ત ચ॥ ૪૫॥
રાજન્ દુધુક્ષ સ યિદ ક્ષ તધનેુમેતાં

તનેાદ્ય વ સ મવ લાેકમમું પષુાણ ।
ત મશ્ચ સ યગિનશં પિરપાે યમાણે

નાનાફલૈઃ ફલ ત ક પલતવે ભૂ મઃ॥ ૪૬॥
સત્યા તા ચ પ ષા પ્રયવાિદની ચ

િહસ્રા દયાલુરિપ ચાથર્પરા વદા યા ।
િનત્યવ્યયા પ્રચુરિનત્યધનાગમા ચ

વારાઙ્ગનવે પની તરનેક પા॥ ૪૭॥
આજ્ઞા ક તઃ પાલનં બ્રાહ્મણાનાં
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દાનં ભાેગઃ મત્રસરંક્ષણં ચ ।
યષેામેતે ષડ્ગુણા ન પ્ર તાઃ

કાેઽથર્ તષેાં પા થવાપેાશ્રયેણ॥ ૪૮॥
યદ્ધાત્રા િનજભાલપટ્ટ લ ખતં તાેકં મહદ્વા ધનં

તત્ પ્રા ાે ત મ સ્થલેઽિપ િનતરાં મેરાૈ તતાે નાિધકમ્ ।
તદ્ધ રાે ભવ િવત્તવ સુ કૃપણાં ત્ત થા મા કૃથાઃ

કૂપે પ ય પયાેિનધાવિપ ઘટાે ગ્ હ્ણા ત તુલં્ય જલમ્॥ ૪૯॥
વમવે ચાતકાધાર ઇ ત કેષાં ન ગાેચરઃ ।
િકમ ભાેદ વદા માકં કાપર્ યાે ક્ત પ્રતીક્ષસે॥ ૫૦॥
રે રે ચાતક સાવધાનમનસા મત્ર ક્ષણં શ્રૂયતામ્

અ ભાેદા બહવાે વસ ત ગગને સવઽિપ નૈકાદશૃાઃ ।
કે ચદ્વ ૃ ષ્ટ ભરાદ્રર્ય ત ધરણીં ગજર્ ત કે ચદ્વથૃા

યં યં પ ય સ તસ્ય તસ્ય પુરતાે મા બ્રૂિહ દ નં વચઃ॥ ૫૧॥
અક ણ વમકારણિવગ્રહઃ પરધને પરયાે ષ ત ચ હા ।
સજુનબ ધજુને વસિહ તા પ્રકૃ ત સદ્ધ મદં િહ દુરાત્મનામ્॥ ૫૨॥
દુજર્નઃ પિરહતર્વ્યાે િવદ્યયાલઙૃ્કતાેઽિપ સન્ ।
મ ણના ભૂ ષતઃ સપર્ઃ િકમસાૈ ન ભયઙ્કરઃ॥ ૫૩॥

ડં્ય હ્ર ીમ ત ગ યતે વ્રત ચાૈ દ ભઃ શચુાૈ કૈતવં
શરેૂ િનઘ્ ર્ણતા મનુાૈ િવમ તતા દૈ યં પ્રયાલાિપિન । (િનઘ્ર્ऱ◌્૬ઇણતા ઋ ે)

તજે વ યવ લપ્તતા મખુરતા વક્તયર્શ ક્તઃ સ્થરે
ત કાે નામ ગુણાે ભવે સ ગુ ણનાં યાે દુજર્નનૈાર્િઙ્કતઃ॥૫૪॥ (ભવે સગુુ ણનાં)

લાેભશ્ચેદગુણને િક િપશનુતા યદ્ય ત િક પાતકૈઃ
સતં્ય ચેત્તપસા ચ િક શુ ચ મનાે યદ્ય ત તીથન િકમ્ ।

સાજૈ યં યિદ િક ગુણૈઃ સમુિહમા યદ્ય ત િક મ ડનૈઃ
સ દ્વદ્યા યિદ િક ધનૈરપયશાે યદ્ય ત િક ત્યુના॥ ૫૫॥

શશી િદવસધૂસરાે ગ લતયાવૈના કા મની
સરાે િવગતવાિરજં મખુમનક્ષરં વાકૃતેઃ ।

પ્રભુધર્નપરાયણઃ સતતદુગર્તઃ સ જનાે
પાઙ્ગણગતઃ ખલાે મન સ સપ્ત શલ્યાિન મે॥ ૫૬॥
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ન ક શ્ચચ્ચ ડકાપેાનામાત્મીયાે નામ ભૂભુ મ્ ।
હાેતારમિપ જુહ્વાનં ષ્ટાે દહ ત પાવકઃ॥ ૫૭॥
માનૈાન્મૂકઃ પ્રવચનપટુવાર્તુલાે જ પકાે વા

ષ્ટઃ પાશ્વ વસ ત ચ સદા દૂરતશ્ચાપ્રગ ભઃ ।
ક્ષા ત્યા ભી યર્િદ ન સહતે પ્રાયશાે ના ભ તઃ

સવેાધમર્ઃ પરમગહનાે યાે ગનામ યગ યઃ॥ ૫૮॥
ઉદ્ભા સતા ખલખલસ્ય િવશ્રુઙ્ખલસ્ય

પ્રાગ્ તિવ તિન ધમકમર્ ત્તેઃ ।
દૈવાદવાપ્તિવભવસ્ય ગુણ દ્વષાેઽસ્ય

નીચસ્ય ગાેચરગતૈઃ સખુમા યતે કૈઃ॥ ૫૯॥
આર ભગવુ ક્ષિયણી ક્રમેણ

લઘ્વી પુરા દ્ધમતી ચ પશ્ચાત્ ।
િદનસ્ય પવૂાર્ધર્પરાધર્ ભન્ના

છાયવે મતૈ્રી ખલસ જનાનામ્॥ ૬૦॥
ગમીનસ જનાનાં ણજલસ તાષેિવિહત ત્તનામ્ ।

લુ ધકધીવરિપશનુા િન કારણવૈિરણાે જગ ત॥ ૬૧॥
વા છા સ જનસઙ્ગમે પરગુણે પ્રી તગુર્રાૈ નમ્રતા

િવદ્યાયાં વ્યસનં વયાે ષ ત ર તલાકાપવાદાદ્ભયમ્ ।
ભ ક્તઃ શૂ લિન શ ક્તરાત્મદમને સસંગર્મુ ક્તઃ ખલે

યે વેતે િનવસ ત િનમર્લગુણા તે યાે નરે યાે નમઃ॥ ૬૨॥
િવપિદ ધૈયર્મથા યુદયે ક્ષમા સદ સ વાક્પટુતા યુિધ િવક્રમઃ ।
યશ સ ચા ભ ચવ્યર્સનં શ્રુતાૈ પ્રકૃ ત સદ્ધ મદં િહ મહાત્મનામ્॥ ૬૩॥
પ્રદાનં પ્રચ્છનં્ન ગ્ હમપુગતે સ ભ્રમિવિધઃ

પ્રયં કૃ વા માનંૈ સદ સ કથનં ચા યપુકૃતે ।
અનુ સકેાે લ યામન ભભવગ ધાઃ પરકથાઃ

સતાં કેનાેિદ્દષં્ટ િવષમમ સધારાવ્રત મદમ્॥ ૬૪॥
કરે શ્લાઘ્ય ત્યાગઃ શર સ ગુ પાદપ્રણિયતા

મખુે સત્યા વાણી િવજિયભજુયાવે યર્મતુલમ્ ।
હૃિદ વચ્છા ત્તઃ શ્રુતમિધગતં ચ શ્રવણયાે-
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િવના યૈશ્વયણ પ્રકૃ તમહતાં મ ડન મદમ્॥ ૬૫॥
સ પ સુ મહતાં ચત્તં ભવત્યુ પલકાેમલમ્ ।
આપ સુ ચ મહાશલૈ શલાસઙ્ઘાતકકર્શમ્॥ ૬૬॥
સ તપ્તાય સ સં સ્થતસ્ય પયસાે નામાિપ ન જ્ઞાયતે

મુક્તાકારતયા તદેવ ન લનીપત્ર સ્થતં રાજતે ।
વાત્યાં સાગરશુ ક્તમ યપ તતં તન્માૈ ક્તકં યતે

પ્રાયેણાધમમ યમાેત્તમગુણઃ સસંગર્તાે યતે॥ ૬૭॥
પ્રીણા ત યઃ સચુિરતઃ િપતરં સ પતુ્રાે

યદ્ભતુર્રેવ િહત મચ્છ ત તત્ કલત્રમ્ ।
ત ન્મત્રમાપિદ સખુે ચ સમિક્રયં યદ્

અેતત્ ત્રયં જગ ત પુ યકૃતાે લભ તે॥ ૬૮॥
અેકાે દેવઃ કેશવાે વા શવાે વા

હ્યેકં મતં્ર ભપૂ તવાર્ ય તવાર્ ।
અેકાે વાસઃ પત્તને વા વને વા

હ્યેકા ભાયાર્ સુ દર વા દર વા॥ ૬૯॥
નમ્ર વનેાેન્નમ તઃ પરગુણકથનૈઃ વાન્ ગુણાન્ ખ્યાપય તઃ

વાથાર્ન્ સ પાદય તાે િવતત થુતરાર ભયત્નાઃ પરાથ ।
ક્ષા ત્યૈવાક્ષપે ક્ષાક્ષરમખુરમખુાન્ દુજર્નાન્ દૂષય તઃ

સ તઃ સાશ્ચયર્ચયાર્ જગ ત બહુમતાઃ કસ્ય ના યચર્નીયાઃ॥ ૭૦॥
ભવ ત નમ્રા તરવઃ ફલાેદ્ગમૈ-

નર્વા બુ ભદૂર્રિવલ બનાે ઘનાઃ ।
અનુદ્ધતાઃ સ પુ ષાઃ સ દ્ધ ભઃ

વભાવ અેવષૈ પરાપેકાિરણામ્॥ ૭૧॥
શ્રાતંે્ર શ્રુતનેવૈ ન કુ ડલને

દાનને પા ણનર્ તુ કઙ્કણને ।
િવભા ત કાયઃ ક ણાપરાણાં (િવભા ત કાયઃ ખલુ સ જનાનાં)

પરાપેકારૈનર્ તુ ચ દનને॥ ૭૨॥
પાપાિન્નવારય ત યાજેયતે િહતાય

ગુહ્યં િનગૂહ ત ગુણાન્ પ્રકટ કરાે ત ।
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આપદ્ગતં ચ ન જહા ત દદા ત કાલે
સ ન્મત્રલક્ષણ મદં િનગદ ત સ તઃ॥ ૭૩॥

પદ્માકરં િદનકરાે િવકચીકરાે ત
ચ દ્રાે િવકાસય ત કૈરવચક્રવાલમ્ ।

ના ય થતાે જલધરાેઽિપ જલં દદા ત
સ તઃ વયં પરિહતે િવિહતા ભયાેગાઃ॥ ૭૪॥

અેતે સ પુ ષાઃ પરાથર્ઘટકાઃ વાથ પિરત્યજ્ય યે
સામા યા તુ પરાથર્મુદ્યમ તઃ વાથાર્િવરાેધને યે ।

તેઽમી માનવરાક્ષસાઃ પરિહતં વાથાર્ય િવઘ્ન ત યે
યે િવઘ્ન ત િનરથર્કં પરિહતં તે કે ન નીમહે॥ ૭૫॥

ક્ષીરેણાત્મગતાેદકાય િહ ગુણા દત્તાઃ પુરા તેઽ ખલાઃ
ક્ષીરાેત્તાપમવેક્ષ્ય તને પયસા વાત્મા કૃશાણાૈ હુતઃ ।

ગ તું પાવકમનુ્મન તદભવદ્ દૃ ટ્વા તુ મત્રાપદં
યુક્તં તને જલને શા ય ત સતાં મતૈ્રી પનુ વીદશૃી॥ ૭૬॥

ઇતઃ વિપ ત કેશવઃ કુલ મત તદ યદ્વ ષા-
મતશ્ચ શરણા થનાં શખિરણાં ગણાઃ શરેતે ।

ઇતાેઽિપ વડવાનલઃ સહ સમ તસવંતર્કૈ-
રહાે િવતતમૂ જતં ભારસહં ચ સ ધાવેર્પુઃ॥ ૭૭॥

ણાં છ ધ ભજ ક્ષમાં જિહ મદં પાપે ર ત મા કૃથાઃ
સતં્ય બ્રૂહ્યનુયાિહ સાધપુદવી ં સવે વ િવદ્વ જનમ્ ।

મા યાન્ માનય િવ દ્વષાેઽ યનનુય પ્રખ્યાપય પ્રશ્રયં
ક ત પાલય દુઃ ખતે કુ દયામેતત્ સતાં ચે ષ્ટતમ્॥ ૭૮॥

મન સ વચ સ કાયે પુ યપીયષૂપૂણાર્ઃ
િત્રભવુનમપુકારશ્રે ણ ભઃ પ્રીણય તઃ ।

પરગુણપરમાણનૂ્ પવર્તીકૃત્ય િનતં્ય
િનજહૃિદ િવકસ તઃ સ ત સ તઃ િકય તઃ॥ ૭૯॥

િક તને હેમ ગિરણા રજતાિદ્રણા વા
યત્રા શ્રતાશ્ચ તરવ તરવ ત અેવ ।

મ યામહે મલયમવે યદાશ્રયેણ
કઙ્કાેલિન બકુટ અિપ ચ દનાઃ સ્યુઃ॥ ૮૦॥
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રત્નૈમર્હાહ તુતષુનુર્ દેવા
ન ભે જરે ભીમિવષેણ ભી તમ્ ।

સધુાં િવના ન પ્રયયુિવરામં
ન િન શ્ચતાથાર્ દ્વરમ ત ધીરાઃ॥ ૮૧॥

ક્વ ચત્ વીશ યઃ ક્વ ચદિપ ચ પયર્ઙ્કશયનઃ
ક્વ ચચ્છાકાહારઃ ક્વ ચદિપ ચ શાલ્યાેદન ચઃ ।

ક્વ ચત્ ક ઠાધાર ક્વ ચદિપ ચ િદવ્યા બરધરાે
મન વી કાયાર્થ ન ગણય ત ચ દુઃખં ન ચ સખુમ્॥ ૮૨॥

અૈશ્વયર્સ્ય િવભષૂણં સજુનતા શાૈયર્સ્ય વાક્સંયમાે
જ્ઞાનસ્યાપેશમઃ શ્રુતસ્ય િવનયાે િવત્તસ્ય પાત્રે વ્યયઃ ।

અક્રાેધ તપસઃ ક્ષમા પ્રભિવતુધર્મર્સ્ય િનવ્યાર્જતા
સવષામિપ સવર્કારણ મદં શીલં પરં ભષૂણમ્॥ ૮૩॥

િન દ તુ ની તિનપુણા યિદ વા તવુ તુ
લ મીઃ સમાિવશતુ ગચ્છતુ વ યથેષ્ટમ્ ।

અદૈ્યવ વા મરણમ તુ યુગા તરે વા
યા યા પથઃ પ્રિવચલ ત પદં ન ધીરાઃ॥ ૮૪॥

પા તતાેઽિપ કરાઘાતૈ પતત્યેવ ક દુકઃ ।
પ્રાયેણ સાધુ ત્તનામસ્થાિય યાે િવપત્તયઃ॥ ૮૫॥
આલસ્યં િહ મનુ યાણાં શર રસ્થાે મહાિરપુઃ ।
ના ત્યુદ્યમસમાે બ ધુઃ કુવાર્ણાે નાવસીદ ત॥ ૮૬॥
છન્નાેઽિપ રાેહ ત ત શ્ચ દ્રઃ ક્ષીણાેઽિપ વધર્તે લાેકે ।
ઇ ત િવ શ તઃ સ તઃ સ ત ય તે ન લાેકેઽ મન્॥ ૮૭॥
નેતા યસ્ય હ પ તઃ પ્રહરણં વજં્ર સરુાઃ સિૈનકાઃ

વગા દુગર્મનુગ્રહઃ ખલુ હરેરૈરાવતાે વારણઃ ।
ઇત્યૈશ્વયર્બલા વતાેઽિપ બલ ભદ્ભગ્ ઃ પરૈઃ સઙ્ગરે

તદ્વ્યકં્ત નનુ દૈવમવે શરણં િધ ગ્ધગ્ થા પાૈ ષમ્॥ ૮૮॥
ભગ્ ાશસ્ય કર ડિપ ડતતનાે લાર્ને દ્રયસ્ય ધા

કૃ વાખુિવવરં વયં િનપ તતાે નક્તં મખુે ભાે ગનઃ ।
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પ્ત ત પ શતને સ વરમસાૈ તનેવૈ યાતઃ પથા
લાેકાઃ પ યત દૈવમવે િહ ણાં દ્ધાૈ ક્ષયે કારણમ્॥ ૮૯॥

કમાર્યતં્ત ફલં પુંસાં બુ દ્ધઃ કમાર્નુસાિરણી ।
તથાિપ સિુધયા ભાવ્યં સિુવચાયવ કુવર્તા॥ ૯૦॥
ખ વાટાે િદવસશે્વરસ્ય િકરણૈઃ સ તાિપતાે મ તકે

વા છ દેશમનાતપં િવિધવશાત્તાલસ્ય મૂલં ગતઃ ।
તત્રાેચ્ચૈમર્હતા ફલને પતતા ભગ્ ં સશ દં શરઃ

પ્રાયાે ગચ્છ ત યત્ર ભાગ્યરિહત તત્રાપદાં ભાજનમ્॥ ૯૧॥
રિવિનશાકરયાેગ્રર્હપીડનં ગજભજુઙ્ગમયાેરિપ બ ધનમ્ ।
મ તમતાં ચ િવલાેક્ય દિરદ્રતાં િવિધરહાે બલવાિન ત મે મ તઃ॥ ૯૨॥
જ ત તાવદશષેગુણાકરં પુ ષરત્નમલઙ્કરણં ભવુઃ ।

તદિપ ત ક્ષણભઙ્ ગ કરાે ત ચેદહહ કષ્ટમપ ડતતા િવધેઃ॥ ૯૩॥
પતં્ર નવૈ યદા કર રિવટપે દાષેાે વસ તસ્ય િક

નાેલૂકાેઽ યવલાેકતે યિદ િદવા સયૂર્સ્ય િક દૂષણમ્ ।
ધારા નવૈ પત ત ચાતકમખુે મેઘસ્ય િક દૂષણં

ય પૂવ િવિધના લલાટ લ ખતં તન્મા જતું કઃ ક્ષમઃ॥ ૯૪॥
નમસ્યામાે દેવાન્નનુ હતિવધે તેઽિપ વશગા

િવિધવર્ દ્યઃ સાેઽિપ પ્ર તિનયતકમકફલદઃ ।
ફલં કમાર્યતં્ત યિદ િકમમરૈઃ િક ચ િવિધના

નમ ત કમર્ યાે િવિધરિપ ન યે યઃ પ્રભવ ત॥ ૯૫॥
બ્રહ્મા યને કુલાલવિન્નય મતાે બ્રહ્મા ડભા ડાેદરે

િવ યન દશાવતારગહને ક્ષપ્તાે મહાસઙ્કટે ।
દ્રાે યને કપાલપા ણપુટકે ભક્ષાટનં કાિરતઃ

સયૂા ભ્રા ય ત િનત્યમવે ગગને ત મૈ નમઃ કમર્ણે॥ ૯૬॥
નવૈાકૃ તઃ ફલ ત નવૈ કુલં ન શીલં

િવદ્યાિપ નવૈ ન ચ યત્નકૃતાિપ સવેા ।
ભાગ્યાિન પવૂર્તપસા ખલુ સ ચતાિન

કાલે ફલ ત પુ ષસ્ય યથવૈ ક્ષાઃ॥ ૯૭॥
વને રણે શત્રજુલા ગ્ મ યે
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મહાણર્વે પવર્તમ તકે વા ।
સપંુ્ત પ્રમતં્ત િવષમ સ્થતં વા

રક્ષ ત પુ યાિન પુરા કૃતાિન॥ ૯૮॥
યા સાધૂંશ્ચ ખલાન્ કરાે ત િવદુષાે મખૂાર્ન્ િહતાન્ દ્વે ષણઃ

પ્રત્યકં્ષ કુ તે પરાેક્ષમ તં હાલાહલં ત ક્ષણાત્ ।
તામારાધય સ ક્રયાં ભગવતી ં ભાેક્તું ફલં વા છતં

હે સાધાે વ્યસનૈગુર્ણષેુ િવપુલે વાસ્થાં થા મા કૃથાઃ॥ ૯૯॥
ગુણવદગુણવદ્વા કુવર્તા કાયર્ તં

પિરણ તરવધાયાર્ યત્નતઃ પ ડતને ।
અ તરભસકૃતાનાં કમર્ણામાિવપત્તે-

ભર્વ ત હૃદયદાહી શલ્યતુલ્યાે િવપાકઃ॥ ૧૦૦॥
સ્થાલ્યાં વૈદૂયર્મ યાં પચ ત તલકણાંશ્ચા દનૈિર ધનાૈઘૈઃ

સાવૈણલાર્ઙ્ગલાગ્રૈિવ લખ ત વસધુામકર્મૂલસ્ય હેતાેઃ ।
કૃ વા કપૂર્રખ ડાન્ ત મહ કુ તે કાે દ્રવાણાં સમ તાત્

પ્રા યેમાં કમર્ભૂ મ ન ચર ત મનુ ે ય તપાે મ દભાગ્યઃ॥ ૧૦૧॥
મ જ વ ભ સ યાતુ મે શખરં શત્રનૂ્ જય વાવહે

વા ણજ્યં કૃ ષસવેને ચ સકલા િવદ્યાઃ કલાઃ શક્ષતામ્ ।
આકાશં િવપુલં પ્રયાતુ ખગવ કૃ વા પ્રયત્નં પરં

નાભાવ્યં ભવતીહ કમર્વશતાે ભાવ્યસ્ય નાશઃ કુતઃ॥ ૧૦૨॥
ભીમં વનં ભવ ત તસ્ય પુરં પ્રધાનં

સવા જનઃ વજનતામપુયા ત તસ્ય ।
કૃ ના ચ ભૂભર્વ ત સિન્નિધરત્નપૂણાર્

યસ્યા ત પવૂર્સકૃુતં િવપુલં નરસ્ય॥ ૧૦૩॥
કાે લાભાે ગુ ણસઙ્ગમઃ િકમસખંુ પ્રાજ્ઞેતરૈઃ સઙ્ગ તઃ

કા હાિનઃ સમયચ્યુ તિનપુણતા કા ધમર્ત વે ર તઃ ।
કઃ શરૂાે િવ જતે દ્રયઃ પ્રયતમા કાનવુ્રતા િક ધનં

િવદ્યા િક સખુમપ્રવાસગમનં રાજં્ય િકમાજ્ઞાફલમ્॥ ૧૦૪॥
અ પ્રયવચનદિરદ્રઃૈ પ્રયવચનાઢ ૈઃ વદારપિરતુષ્ટૈઃ ।
પરપિરવાદિન ત્તૈઃ ક્વ ચ ક્વ ચન્મ ડતા વસધુા॥ ૧૦૫॥
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ની તશતકં ભ ર્હિરકૃત

કદ થતસ્યાિપ િહ ધૈયર્ ત્તનેર્ શક્યતે ધૈયર્ગુણઃ પ્રમાષુ્ટર્મ્ ।
અધાેમખુસ્યાિપ કૃતસ્ય વ હેનાર્ધઃ શખા યા ત કદા ચદેવ॥ ૧૦૬॥
કા તાકટાક્ષિવ શખા ન લનુ ત યસ્ય

ચત્તં ન િનદર્હ ત કાપેકૃશાિનતાપઃ ।
કષર્ ત ભૂિરિવષયાશ્ચ ન લાેભપાશ-ૈ

લાકત્રયં જય ત કૃ ન મદં સ ધીરઃ॥ ૧૦૭॥
અેકેનાિપ િહ શરેૂણ પાદાક્રા તં મહીતલમ્ ।
િક્રયતે ભાસ્કરેણવે સ્ફારસુ્ફિરતતજેસા॥ ૧૦૮॥
વિહ્ન તસ્ય જલાયતે જલિનિધઃ કુલ્યાયતે ત ક્ષણાત્

મે ઃ વ પ શલાયતે ગપ તઃ સદ્યઃ કુરઙ્ગાયતે ।
વ્યાલાે માલ્યગુણાયતે િવષરસઃ પીયષૂવષાર્યતે

યસ્યાઙ્ગેઽ ખલલાેકવ લભતમં શીલં સમનુ્મીલ ત॥ ૧૦૯॥
લ ગુણાૈઘજનની ં જનની મવ વાં

અત્ય તશદુ્ધહૃદયામનવુતર્માનામ્ ।
તજે વનઃ સખુમસનૂિપ સ ત્યજ ત

સત્યવ્રતવ્યસિનનાે ન પનુઃ પ્ર તજ્ઞામ્॥ ૧૧૦॥
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