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Vairagya Panchakam

વૈરાગ્યપ ચકમ્

ક્ષાેણીકાેણશતાંશપાલનકલદ્દવુાર્રગવાર્નલ-
ય દ્રનરે દ્રચાટુરચનાં ધ યાં ન મ યામહે ।

દેવં સિેવતુમવે િન શ્ચનુમહેયાેઽસાૈ દયાલુઃ પુરા
દાનામુ ષ્ટમુચે કુચેલમનુયે દત્તે મ િવત્તેશતામ્॥ ૧॥

શલં િકમનલં ભવેદનલમાૈદરં બાિધતું
પયઃ પ્ર તપૂરકં િકમુ ન ધારકં સારસમ્ ।
અયત્નમલમ પકં પ થ પટચ્ચરં કચ્ચરં
ભજ ત િવબુધા મુધા હ્યહહ કુ ક્ષતઃ કુ ક્ષતઃ॥ ૨॥

વલતુ જલિધ ક્રાેડ ક્ર ડ કૃપીડ ભવ પ્રભા-
પ્ર તભટ પટુ વાલા માલાકુલાે જઠરાનલઃ ।
ણમિપ વયં સાયં સમુ્ફ લ મ લ મત લકા

પિરમલમુચા વાચા યાચામહે ન મહીશ્વરાન્॥ ૩॥
દુર શ્વરદ્વારબિહિવતિદકા-
દુરા સકાયૈ ર ચતાેઽયમ જ લઃ ।
યદ ચનાભં િનરપાયમ ત મે
ધન જયસ્ય દનભષૂણં ધનમ્॥ ૪॥

શર ર પતનાવિધ પ્રભુિનષવેણાપાદના-
દ બ ધનધન જયપ્રશમદં ધનં દ ધનમ્ ।
ધન જયિવવધર્નં ધનમુદૂઢગાવેધર્નં
સસુાધનમબાધનં સમુનસાં સમારાધનમ્॥ ૫॥
(કાચાય નીચં કમનીયવાચામાેચાફલ વાદમુચા ન યાચે ।
દયાકુચેલે ધનદ કુચેલે સ્થતેઽકુચેલે શ્રતમાિકચેલે॥)

ના ત િપત્રા જતં િક ચન્ન મયા િક ચદા જતમ્ ।
અ ત મે હ ત શલૈાગ્રે વ તુ પૈતામહં ધનમ્॥ ૬॥
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વૈરાગ્યપ ચકમ્

॥ ઇ ત વેદા તદે શકેન ર ચતં વૈરગ્યપ ચકં સ પૂણર્મ્॥
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