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Vairagya Shatakam

વૈરાગ્યશતકમ્

ણાદૂષણમ્ ।
ચૂડાેત્તં સતચ દ્રચા ક લકાચ ચ ચ્છખાભા વરાે

લીલાદગ્ધિવલાેલકામશલભઃ શ્રેયાેદશાગ્રે સુ્ફરન્ ।
અ તઃસૂ્ફજર્દપારમાેહ ત મરપ્રાગ્ભારમુચ્ચાટયન્ઃ

ચેતઃસદ્મિન યાે ગનાં િવજયતે જ્ઞાનપ્રદ પાે હરઃ॥ ૧॥
ભ્રા તં દેશમનેકદુગર્િવષમં પ્રાપં્ત ન િક ચ ફલં

ત્ય વા તકુલા ભમાનમુ ચતં સવેા કૃતા િન ફલા ।
ભુક્તં માનિવવ જતં પરગ્ હે વાશઙ્કયા કાકવત્

ણે જૃ ભ સ પાપકમર્િપશનુે નાદ્યાિપ સ તુ ય સ॥ ૨॥
ઉ ખાતં િનિધશઙ્કયા ક્ષ તતલં માતા ગરેધાર્તવાે

િન તીણર્ઃ સિરતાં પ ત ર્પતયાે યત્નને સતંાે ષતાઃ ।
મ ત્રારાધનત પરેણ મનસા નીતાઃ મશાને િનશાઃ

પ્રાપ્તઃ કાણવરાટકાેઽિપ ન મયા ણે સકામા ભવ॥ ૩॥
ખલાલાપાઃ સાેઢાઃ કથમિપ તદારાધનપરૈઃ

િનગ્ હ્યા તબાર્ પં હ સતમિપ શૂ યને મનસા ।
કૃતાે િવત્ત ત ભપ્ર તહતિધયામ જ લરિપ

વમાશે માેઘાશે િકમપરમતાે નતર્ય સ મામ્॥ ૪॥
અમીષાં પ્રાણાનાં તુ લત બ સનીપત્રપયસાં

કૃતે િક ના મા ભિવગ લતિવવેકૈવ્યર્વ સતમ્ ।
યદાઢ ાનામગ્રે દ્રિવણમદિનઃસજં્ઞમનસાં

કૃતં વીતવ્રીડિૈનજગુણકથાપાતકમિપ॥ ૫॥
ક્ષા તં ન ક્ષમયા ગ્ હાે ચતસખંુ ત્યક્તં ન સતંાષેતઃ

સાેઢા દુઃસહશીતવાતતપનક્લેશા ન તપં્ત તપઃ ।
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વૈરાગ્યશતકમ્

યાતં િવત્તમહિનશં િનય મતપ્રાણનૈર્ શ ભાેઃ પદં
તત્ત કમર્ કૃતં યદેવ મુિન ભ તૈ તૈઃ ફલવૈર્ ચતાઃ॥ ૬॥

ભાેગા ન ભુક્તા વયમવે ભુક્તાઃ
તપાે ન તપં્ત વયમવે તપ્તાઃ ।

કાલાે ન યાતાે વયમવે યાતા-
ણા ન ણાર્ વયમવે ણાર્ઃ॥ ૭॥

વલી ભમુર્ખમાક્રા તં પ લતનેાિઙ્કતં શરઃ ।
ગાત્રા ણ શ થલાય તે ણૈકા ત ણાયતે॥ ૮॥
િન ત્તા ભાેગેચ્છા પુ ષબહુમાનાેઽિપ ગ લતઃ

સમાનાઃ વયાર્તાઃ સપિદ સહૃુદાે િવતસમાઃ ।
શનૈયર્ષ્ટ ુ થાનં ઘન ત મર દ્ધે ચ નયને

અહાે મૂઢઃ કાય તદિપ મરણાપાયચિકતઃ॥ ૯॥
આશા નામ નદ મનાેરથજલા ણાતરઙ્ગાકુલા

રાગગ્રાહવતી િવતકર્િવહગા ધૈયર્દુ્રમ વં સની ।
માેહાવતર્સદુુ તરા તગહના પ્રાેત્તુઙ્ગ ચ તાતટ

તસ્યાઃ પારગતા િવશદુ્ધમનસાે ન દ ત યાેગીશ્વરાઃ॥ ૧૦॥

િવષયપિરત્યાગિવડ બના ।
ન સસંારાે પનં્ન ચિરતમનપુ યા મ કુશલં

િવપાકઃ પુ યાનાં જનય ત ભયં મે િવ શતઃ ।
મહદ્ ભઃ પુ યાૈઘૈ શ્ચરપિરગ્ હીતાશ્ચ િવષયા

મહા તાે ય તે વ્યસન મવ દાતું િવષિયણામ્॥ ૧૧॥
અવ યં યાતાર શ્ચરતરમુ ષ વાિપ િવષયા

િવયાેગે કાે ભેદ ત્યજ ત ન જનાે ય વયમમનૂ્ ।
વ્રજ તઃ વાત યાદતુલપિરતાપાય મનસઃ

વયં ત્યક્તા હ્યેતે શમસખુમન તં િવદધ ત॥ ૧૨॥
બ્રહ્મજ્ઞાનિવવેકિનમર્લિધયઃ કુવર્ ત્યહાે દુ કરં

યન્મુ ચ ત્યુપભાેગભા જ્યિપ ધના યેકા તતાે િનઃ હાઃ ।
સ પ્રાપ્તાન્ન પુરા ન સ પ્ર ત ન ચ પ્રાપ્તાૈ દૃઢપ્રત્યયાન્
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વા છામાત્રપિરગ્રહાનિપ પરં ત્યક્તું ન શક્તા વયમ્॥ ૧૩॥
ધ યાનાં ગિરક દરેષુ વસતાં જ્યાે તઃ પરં યાયતાં

આન દાશ્રુકણા પબ ત શકુના િનઃશઙ્કમઙે્કશયાઃ ।
અ માકં તુ મનાેરથાપેર ચતપ્રાસાદવાપીતટ-

ક્ર ડાકાનનકે લકાૈતુકજુષામાયુઃ પરં ક્ષીયતે॥ ૧૪॥
ભક્ષાશનં તદિપ નીરસમેકવારં

શ યા ચ ભૂઃ પિરજનાે િનજદેહમાત્રમ્ ।
વસં્ત્ર િવશીણર્શતખ ડમયી ચ ક થા

હા હા તથાિપ િવષયા ન પિરત્યજ ત॥ ૧૫॥
તનાૈ માંસગ્ર થી કનકકલશાિવત્યુપ મતાૈ

મખંુ શ્લે માગારં તદિપ ચ શશાઙે્કન તુ લતમ્ ।
સ્રવન્મતૂ્રક્લીન્નં કિરવર શર પિધ જઘનં

મુહુિન દં્ય પં કિવજનિવશષેૈગુર્ કૃતમ્॥ ૧૬॥
અેકાે રા ગષુ રાજતે પ્રયતમાદેહાધર્હાર હરાે

નીરાગષેુ જનાે િવમુક્તલલનાસઙ્ગાે ન ય મા પરઃ ।
દુવાર્ર મરબાણપન્નગિવષવ્યાિવદ્ધમુગ્ધાે જનઃ

શષેઃ કામિવડ બતાન્ન િવષયા ભાેક્તું ન માેક્તું ક્ષમઃ॥ ૧૭॥
અ ન દાહા યં પતતુ શલભ તીવ્રદહને

સ મીનાેઽ યજ્ઞાનાદ્વિડશયુતમશ્નાતુ િપ શતમ્ ।
િવ ન તાેઽ યેતે વય મહ િવપ લજિટલાન્

ન મુ ચામઃ કામાનહહ ગહનાે માેહમિહમા॥ ૧૮॥
ષા શુ યત્યાસ્યે િપબ ત સ લલં શીતમધુરં

ધાતર્ઃ શાલ્યાન્નં કવલય ત માંસાિદક લતમ્ ।
પ્રદ પ્તે કામાગ્ ાૈ સદુૃઢતરમા લઙ્ગ ત વધૂં

પ્રતીકારં વ્યાધેઃ સખુ મ ત િવપયર્સ્ય ત જનઃ॥ ૧૯॥
તુઙ્ગં વે મ સતુાઃ સતામ ભમતાઃ સખં્યા તગાઃ સ પદઃ

કલ્યાણી દિયતા વયશ્ચ નવ મત્યજ્ઞાનમૂઢાે જનઃ ।
મ વા િવશ્વમનશ્વરં િનિવશતે સસંારકારાગ્ હે

સદંૃ ય ક્ષણભંગુરં તદ ખલં ધ ય તુ સં યસ્ય ત॥ ૨૦॥

vairagya.pdf 3



વૈરાગ્યશતકમ્

યા ચાદૈ યદૂષણમ્ ।
દ ના દ નમખુૈઃ સદૈવ શશકૈુરાકૃષ્ટ ણાર્ બરા

ક્રાેશદ્ ભઃ િધતૈિનરન્નિવધુરા દૃ યા ન ચેદ્ગિેહની ।
યા ચાભઙ્ગભયને ગદ્ગદગલ ત્રુટ દ્વલીનાક્ષરં

કાે દેહી ત વદે વદગ્ધજઠરસ્યાથ મન વી પુમાન્॥ ૨૧॥
અ ભમતમહામાનગ્ર થપ્રભેદપટ યસી

ગુ તરગુણગ્રામા ભાજેસુ્ફટાે વલચ દ્રકા ।
િવપુલિવલસ લ વ લીિવતાનકુઠાિરકા

જઠરિપઠર દુ પૂરેયં કરાે ત િવડ બનમ્॥ ૨૨॥
પુ યે ગ્રામે વને વા મહ ત સતપટચ્છન્નપા લ કપા લ

હ્યાદાય યાયગભર્ દ્વજહુતહુતભુગ્ધૂમધૂમ્રાપેક ઠે ।
દ્વારં દ્વારં પ્રિવષ્ટાે વરમુદરદર પૂરણાય ધાતા

માની પ્રાણૈઃ સનાથાે ન પનુરનુિદનં તુલ્યકુલ્યષેુ દ નઃ॥ ૨૩॥
ગઙ્ગાતરઙ્ગકણશીકરશીતલાિન

િવદ્યાધરા યુ ષતચા શલાતલાિન ।
સ્થાનાિન િક િહમવતઃ પ્રલયં ગતાિન

ય સાવમાનપરિપ ડરતા મનુ યાઃ॥ ૨૪॥
િક ક દાઃ ક દરે યઃ પ્રલયમપુગતા િનઝર્રા વા ગિર યઃ

પ્ર વ તા વા ત યઃ સરસફલ તાે વલ્ક લ યશ્ચ શાખાઃ ।
વીક્ષ્ય તે યન્મખુાિન પ્રસભમપગતપ્રશ્રયાણાં ખલાનાં

દુઃખાપ્ત વ પિવત્ત મયપવનવશાન્ન તતભ્રૂલતાિન॥ ૨૫॥
પુ યૈમૂર્લફલૈ તથા પ્રણિયની ં ત્ત કુ વાધનુા

ભૂશ યાં નવપ લવૈરકૃપણૈ ત્તષ્ઠ યાવાે વનમ્ ।
દ્રાણામિવવેકમૂઢમનસાં યત્રેશ્વરાણાં સદા
િવત્તવ્યાિધિવકારિવહ્વલ ગરાં નામાિપ ન શ્રૂયતે॥ ૨૬॥

ફલં વેચ્છાલ યં પ્ર તવનમખેદં ક્ષ ત હાં
પયઃ સ્થાને સ્થાને શ શરમધુરં પુ યસિરતામ્ ।

દુ પશાર્ શ યા સલુ લતલતાપ લવમયી
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સહ તે સ તાપં તદિપ ધિનનાં દ્વાિર કૃપણાઃ॥ ૨૭॥
યે વતર્ તે ધનપ તપુરઃ પ્રાથર્નાદુઃખભા ે

યે ચા પ વં દધ ત િવષયાકે્ષપપયાર્પ્તબુદ્ધઃે ।
તષેામ તઃસુ્ફિરતહ સતં વાસરા ણ મરેયં

યાનચ્છેદે શખિરકુહરગ્રાવશ યાિનષ ણઃ॥ ૨૮॥
યે સ તાષેિનર તરપ્રમુિદતા તષેાં ન ભન્ના મુદાે

યે વ યે ધનલુ ધસકુંલિધય તષેાં ન ણા હતા ।
ઇ થં કસ્ય કૃતે કૃતઃ સ િવિધના ક દકૃ્પદં સ પદાં

વાત્મ યવે સમાપ્તહેમમિહમા મે નર્ મે રાેચતે॥ ૨૯॥
ભક્ષાહારમદૈ યમપ્ર તસખંુ ભી ત ચ્છદં સવર્તાે

દુમાર્ સયર્મદા ભમાનમથનં દુઃખાૈઘિવ વંસનમ્ ।
સવર્ત્રા વહમપ્રયત્નસલુભં સાધુ પ્રયં પાવનં

શ ભાેઃ સત્રમવાયર્મક્ષયિનિધ શસં ત યાેગીશ્વરાઃ॥ ૩૦॥

ભાેગાસ્થૈયર્વણર્નમ્ ।
ભાેગે રાેગભયં કુલે ચ્યુ તભયં િવત્તે પાલાદ્ભયં

માને દૈ યભયં બલે િરપુભયં પે જરાયા ભયમ્ ।
શાસે્ત્ર વાિદભયં ગુણે ખલભયં કાયે કૃતા તાદ્ભયં

સવ વ તુ ભયા વતં ભુિવ ણાં વૈરાગ્યમવેાભયમ્॥ ૩૧॥
આક્રા તં મરણને જન્મ જરસા ચાત્યુ વલં યાવૈનં

સ તાષેાે ધન લ સયા શમસખંુ પ્રાૈઢાઙ્ગનાિવભ્રમૈઃ ।
લાેકૈમર્ સિર ભગુર્ણા વનભવુાે વ્યાલૈ ર્પા દુજર્નૈઃ

અસ્થૈયણ િવભૂતયાેઽ યપુહતા ગ્ર તં ન િક કેન વા॥ ૩૨॥
આિધવ્યાિધશતજૈર્નસ્ય િવિવધૈરારાેગ્યમનુ્મૂલ્યતે

લ મીયર્ત્ર પત ત તત્ર િવ તદ્વારા ઇવ વ્યાપદઃ ।
તં તમવ યમાશુ િવવશં ત્યુઃ કરાેત્યાત્મસાત્
ત ક તને િનરઙુ્કશને િવિધના યિન્ન મતં સુ સ્થરમ્॥ ૩૩॥

ભાેગા તુઙ્ગતરઙ્ગભઙ્ગતરલાઃ પ્રાણાઃ ક્ષણ વં સનઃ
તાેકા યવે િદનાિન યાવૈનસખુસૂ્ફ તઃ પ્રયાસુ સ્થતા ।
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ત સસંારમસારમવે િન ખલં બુદ્ વા બુધા બાેધકાઃ
લાેકાનુગ્રહપેશલને મનસા યત્નઃ સમાધીયતામ્॥ ૩૪॥

ભાેગા મેઘિવતાનમ યિવલસ સાૈદા મનીચ ચલા
આયવુાર્યુિવઘિટ્ટતા જપટલીલીના બુવદ્ભઙ્ગુરમ્ ।

લાેલા યાવૈનલાલસા તનુ તા મત્યાકલ ય દુ્રતં
યાેગે ધૈયર્સમાિધ સદ્ધસલુભે બુ દ્ધ િવધ વં બુધાઃ॥ ૩૫॥

આયુઃ ક લાેલલાેલં ક તપયિદવસસ્થાિયની યાવૈનશ્રીઃ
અથાર્ઃ સકં પક પા ઘનસમયતિડ દ્વભ્રમા ભાેગપૂગાઃ ।

ક ઠાશ્લષેાપેગૂઢં તદિપ ચ ન ચરં યિ પ્રયા ભઃ પ્રણીતં
બ્રહ્મ યાસક્ત ચત્તા ભવત ભવભયા બાેિધપારં તર તુમ્॥ ૩૬॥

કૃચ્છ્ર ેણામે યમ યે િનય મતતનુ ભઃ સ્થીયતે ગભર્વાસે
કા તાિવશ્લષેદુઃખવ્ય તકરિવષમાે યાવૈને ચાપેભાેગઃ ।

વામાક્ષીણામવજ્ઞાિવહ સતવસ ત ર્દ્ધભાવાેઽ યસાધુઃ
સસંારે રે મનુ યા વદત યિદ સખંુ વ પમ ય ત િક ચત્॥ ૩૭॥

વ્યાઘ્રીવ તષ્ઠ ત જરા પિરતજર્ય તી
રાેગાશ્ચ શત્રવ ઇવ પ્રહર ત દેહમ્ ।

આયુઃ પિરસ્રવ ત ભન્નઘટાિદવા ભાે
લાેક તથા યિહતમાચરતી ત ચત્રમ્॥ ૩૮॥

ભાેગા ભઙ્ગુર ત્તયાે બહુિવધા તૈરેવ ચાયં ભવઃ
ત કસ્યેહ કૃતે પિરભ્રમત રે લાેકાઃ કૃતં ચે ષ્ટતૈઃ ।

આશાપાશશતાપેશા તિવશદં ચેતઃ સમાધીયતાં
કામાે પ ત્તવશા વધામિન યિદ શ્રદ્ધયેમ મદ્વચઃ॥ ૩૯॥

બ્રહ્મે દ્રાિદમ દ્ગણાં ણકણા યત્ર સ્થતાે મ યતે
ય વાદા દ્વરસા ભવ ત િવભવાસૈ્ત્રલાેક્યરાજ્યાદયઃ ।

ભાેગઃ કાેઽિપ સ અેક અેવ પરમાે િનત્યાેિદતાે જૃ ભતે
ભાે સાધાે ક્ષણભંગુરે તિદતરે ભાેગે ર ત મા કૃથાઃ॥ ૪૦॥

કાલમિહમાનવુણર્નમ્ ।
સા ર યા નગર મહા સ પ તઃ સામ તચકં્ર ચ તત્
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પાશ્વ તસ્ય ચ સા િવદગ્ધપિરષત્તાશ્ચ દ્ર બ બાનનાઃ ।
ઉદ્વતૃ્તઃ સ ચ રાજપતુ્રિનવહ તે બ દન તાઃ કથાઃ

સવ યસ્ય વશાદગા તપથં કાલાય ત મૈ નમઃ॥ ૪૧॥
યત્રાનેકઃ ક્વ ચદિપ ગ્ હે તત્ર તષ્ઠત્યથૈકાે

યત્રા યેક તદનુ બહવ તત્ર નૈકાેઽિપ ચા તે ।
ઇ થં નેયાૈ રજિનિદવસાૈ લાેલય દ્વાિવવાક્ષાૈ

કાલઃ કલ્યાે ભવુનફલકે ક્ર ડ ત પ્રા ણશારૈઃ॥ ૪૨॥
આિદત્યસ્ય ગતાગતૈરહરહઃ સકં્ષીયતે િવતં

વ્યાપારૈબર્હુકાયર્ભારગુ ભઃ કાલાેઽિપ ન જ્ઞાયતે ।
દૃ ટ્વા જન્મજરાિવપ ત્તમરણં ત્રાસશ્ચ નાે પદ્યતે

પી વા માેહમયી ં પ્રમાદમિદરામનુ્મત્તભૂતં જગત્॥ ૪૩॥
રાિત્રઃ સવૈ પનુઃ સ અેવ િદવસાે મ વા મુધા જ તવાે

ધાવ ત્યુદ્ય મન તથવૈ િન તપ્રાર ધતત્ત ક્રયાઃ ।
વ્યાપારૈઃ પનુ ક્તભૂત િવષયૈિર થિંવધનેામનુા

સસંારેણ કદ થતા વયમહાે માેહાન્ન લ મહે॥ ૪૪॥
ન યાતં પદમીશ્વરસ્ય િવિધવ સસંારિવ ચ્છત્તયે

વગર્દ્વારકવાટપાટનપટુધર્માઽિપ નાપેા જતઃ ।
નાર પીનપયાેધરાે યુગલં વ ેઽિપ ના લઙ્ ગતં

માતુઃ કેવલમવે યાવૈનવનચ્છેદે કુઠારા વયમ્॥ ૪૫॥
ના ય તા પ્ર તવાિદ દદમની િવદ્યા િવનીતાે ચતા

ખડ્ગાગ્રૈઃ કિરકુ ભપીઠદલનનૈાર્કં ન નીતં યશઃ ।
કા તાકાેમલપ લવાધરરસઃ પીતાે ન ચ દ્રાેદયે

તા યં ગતમવે િન ફલમહાે શૂ યાલયે દ પવત્॥ ૪૬॥
િવદ્યા નાિધગતા કલઙ્કરિહતા િવત્તં ચ નાપેા જતં

શશુ્રષૂાિપ સમાિહતને મનસા િપત્રાનેર્ સ પાિદતા ।
આલાેલાયતલાેચનાઃ પ્રયતમાઃ વ ેઽિપ ના લઙ્ ગતાઃ

કાલાેઽયં પરિપ ડલાેલપુતયા કાકૈિરવ પ્રેયર્તે॥ ૪૭॥
વયં યે યાે તા શ્ચરપિર ચતા અેવ ખલુ તે

સમં યૈઃ સં દ્ધાઃ તિવષયતાં તેઽિપ ગ મતાઃ ।
ઇદાનીમેતે મઃ પ્ર તિદવસમાસન્નપતના
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ગતા તુલ્યાવસ્થાં સક તલનદ તીરત ભઃ॥ ૪૮॥
આયવુર્ષર્શતં ણાં પિર મતં રાત્રાૈ તદધ ગતં

તસ્યાધર્સ્ય પરસ્ય ચાધર્મપરં બાલ વ દ્ધ વયાેઃ ।
શષંે વ્યાિધિવયાેગદુઃખસિહતં સવેાિદ ભન યતે

વે વાિરતરઙ્ગચ ચલતરે સાખૈ્યં કુતઃ પ્રા ણનામ્॥ ૪૯॥
ક્ષણં બાલાે ભૂ વા ક્ષણમિપ યવુા કામર સકઃ

ક્ષણં િવત્તૈહ નઃ ક્ષણમિપ ચ સ પૂણર્િવભવઃ ।
જરા ણરઙ્ગનૈર્ટ ઇવ વલીમ ડતતનુઃ

નરઃ સસંારા તે િવશ ત યમધાનીયવિનકામ્॥ ૫૦॥ (જવિનકામ્)

વં રા વયમ યપુા સતગુ પ્રજ્ઞા ભમાનાેન્નતાઃ
ખ્યાત વં િવભવૈયર્શાં સ કવયાે િદ પ્રત વ ત નઃ ।

ઇ થં માનધના તદૂરમુભયાેર યાવયાેર તરં
યદ્ય માસુ પરાઙ્મખુાેઽ સ વયમ યેકા તતાે િનઃ હાઃ॥ ૫૧॥

અથાર્નામી શષે વં વયમિપ ચ ગરામી મહે યાવદથ
શરૂ વં વાિદદપર્વ્યપુશમનિવધાવક્ષયં પાટવં નઃ ।

સવે તે વાં ધનાઢ ા મ તમલહતયે મામિપ શ્રાેતુકામા
મ ય યાસ્થા ન તે ચે વિય મમ િનતરામવે રાજન્નનાસ્થા॥ ૫૨॥

વય મહ પિરતુષ્ટા વલ્કલૈ વં દુકૂલૈઃ
સમ ઇવ પિરતાષેાે િનિવશષેાે િવશષેઃ ।

સ તુ ભવતુ દિરદ્રાે યસ્ય ણા િવશાલા
મન સ ચ પિરતુષ્ટે કાેઽથર્વા કાે દિરદ્રઃ॥ ૫૩॥

ફલમલમશનાય વાદુ પાનાય તાેયં
ક્ષ તરિપ શયનાથ વાસસે વલ્કલં ચ ।

નવધનમધપુાનભ્રા તસવ દ્રયાણાં
અિવનયમનુમ તું નાે સહે દુજર્નાનામ્॥ ૫૪॥

અશીમિહ વયં ભક્ષામાશાવાસાે વસીમિહ ।
શયીમિહ મહી ષે્ઠ કુવ મિહ િકમીશ્વરૈઃ॥ ૫૫॥
ન નટા ન િવટા ન ગાયકા

ન ચ સ યેતરવાદચુ ચવઃ ।

8 sanskritdocuments.org



વૈરાગ્યશતકમ્

પમી ક્ષતુમત્ર કે વયં
તનભારાન મતા ન યાે ષતઃ॥ ૫૬॥

િવપુલહૃદયૈર શરેૈત જગ જિનતં પુરા
િવ તમપરૈદર્ત્તં ચા યૈિવ જત્ય ણં યથા ।

ઇહ િહ ભવુના ય યે ધીરાશ્ચતુદર્શ ભુ જતે
ક તપયપુર વા યે પુંસાં ક અેષ મદ વરઃ॥ ૫૭॥

અભુક્તાયાં યસ્યાં ક્ષણમિપ ન તં પશતઃ
ભવુ તસ્યા લાભે ક ઇવ બહુમાનઃ ક્ષ ત તામ્ ।

તદંશસ્યા યંશે તદવયવલેશઽેિપ પતયાે
િવષાદે કતર્વ્યે િવદધ ત જડાઃ પ્રત્યુત મુદમ્॥ ૫૮॥
પ ડાે જલરેખયા વલિયતઃ સવાઽ યયં ન વ ઃ
વાંશીકૃત્ય તમવે સગંરશતૈ રાજ્ઞાં ગણા ભુ જતે ।

તે દદ્યુદર્દતાેઽથવા િકમપરં દ્રા દિરદ્રા શં
િધ ગ્ધક્તા પુ ષાધમા ધનકણા વા છ ત તે યાેઽિપ યે॥ ૫૯॥

સ તઃ કાેઽ યાસીન્મદનિરપુણા મૂિધ્ન ધવલં
કપાલં યસ્યાેચ્ચૈિવિનિહતમલંકારિવધયે ।

ભઃ પ્રાણત્રાણપ્રવણમ ત ભઃ કૈ શ્ચદધનુા
નમદ્ ભઃ કઃ પુંસામયમતુલદપર્ વરભરઃ॥ ૬૦॥

મનઃસ બાેધનિનયમનમ્ ।
પરેષાં ચેતાં સ પ્ર તિદવસમારા ય બહુધા

પ્રસાદં િક નેતું િવશ સ હૃદય ક્લેશક લતમ્ ।
પ્રસન્ને વ ય તઃ વયમુિદત ચ તામ ણગણાે

િવિવક્તઃ સકં પઃ િકમ ભલ ષતં પુ ય ત ન તે॥ ૬૧॥
પિરભ્રમ સ િક મુધા ક્વચન ચત્ત િવશ્રા યતાં

વયં ભવ ત યદ્યથા ભવ ત તત્તથા ના યથા ।
અતીતમનનુ મરન્નિપ ચ ભાવ્યસકં પયન્

નતિકતસમાગમાનનુભવા મ ભાેગાનહમ્॥ ૬૨॥
અેત મા દ્વરમે દ્રયાથર્ગહનાદાયાસકાદાશ્રય
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શ્રેયાેમાગર્મશષેદુઃખશમનવ્યાપારદકં્ષ ક્ષણાત્ ।
વાત્મીભાવમપુૈિહ સતં્યજ િન ં ક લાેલલાેલાં ગ ત

મા ભૂયાે ભજ ભઙ્ગુરાં ભવર ત ચેતઃ પ્રસીદાધનુા॥ ૬૩॥
માેહં માજર્ય તામપુાજર્ય ર ત ચ દ્રાધર્ચૂડામણાૈ

ચેતઃ વગર્તરઙ્ ગણીતટભવુામાસઙ્ગમઙ્ગીકુ ।
કાે વા વી ચષુ બુદુ્બદેષુ ચ તિડ લખેાસુ ચ શ્રીષુ ચ

વાલાગ્રષેુ ચ પન્નગષેુ ચ સહૃુદ્વગષુ ચ પ્રત્યયઃ॥ ૬૪॥
ચેત શ્ચ તય મા રમાં સકૃિદમામસ્થાિયનીમાસ્થયા

ભપૂાલભ્રુકુટ કુટ િવહરણવ્યાપારપ યાઙ્ગનામ્ ।
ક થાક ચુિકનઃ પ્રિવ ય ભવનદ્વારા ણ વારાણસી

ર યાપઙ્ ક્તષુ પા ણપાત્રપ તતાં ભક્ષામપેક્ષામહે॥ ૬૫॥
અગ્રે ગીતં સરસકવયઃ પાશ્વર્યાેદાર્ ક્ષણાત્યાઃ

પશ્ચા લીલાવલયર ણતં ચામરગ્રાિહણીનામ્ ।
યદ્ય વવેં કુ ભવરસા વાદને લ પટ વં

નાે ચેચ્ચેતઃ પ્રિવશ સહસા િનિવક પે સમાધાૈ॥ ૬૬॥
પ્રાપ્તાઃ શ્રયઃ સકલકામદુઘા તતઃ િક

ય તં પદં શર સ િવ દ્વષતાં તતઃ િકમ્ ।
સ પાિદતાઃ પ્રણિયનાે િવભવૈ તતઃ િક

ક પ સ્થતા તનુ તાં તનવ તતઃ િકમ્॥ ૬૭॥
ભ ક્તભર્વે મરણજન્મભયં હૃિદસ્થં

નેહાે ન બ ધષુુ ન મન્મથ િવકારાઃ ।
સસંગર્દાષેરિહતા િવજના વના તા

વૈરાગ્યમ ત િક મતઃ પરમથર્નીયમ્॥ ૬૮॥
ત માદન તમજરં પરમં િવકા સ

તદ્બ્રહ્મ ચ તય િકમે ભરસ દ્વક પૈઃ ।
યસ્યાનષુઙ્ ગણ ઇમે ભવુનાિધપત્ય-

ભાેગાદયઃ કૃપણલાેકમતા ભવ ત॥ ૬૯॥
પાતાલમાિવશ સ યા સ નભાે િવલઙ્ઘ્ય

િદઙ્મ ડલં ભ્રમ સ માનસ ચાપલને ।
ભ્રા ત્યાિપ તુ િવમલં કથમાત્મનીનં
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ન બ્રહ્મ સં મર સ િન ર્ તમે ષ યને॥ ૭૦॥

િનત્યાિનત્યવ તુિવચારઃ ।
િક વેદૈઃ ત ભઃ પુરાણપઠનૈઃ શાસૈ્ત્રમર્હાિવ તરૈઃ

વગર્ગ્રામકુટ િનવાસફલદૈઃ કમર્િક્રયાિવભ્રમૈઃ ।
મુ વૈકં ભવદુઃખભારરચનાિવ વંસકાલાનલં

વાત્માન દપદપ્રવેશકલનં શષેવૈર્ ણગ્ ત્ત ભઃ॥ ૭૧॥
યતાે મે ઃ શ્રીમાિન્નપત ત યુગા તા ગ્ વ લતઃ

સમુદ્રા શુ ય ત પ્રચુરમકરગ્રાહિનલયાઃ ।
ધરા ગચ્છત્ય તં ધર ણધરપાદૈરિપ તા

શર રે કા વાતાર્ કિરકલભકણાર્ગ્રચપલે॥ ૭૨॥
ગાતં્ર સકું ચતં ગ તિવગ લતા ભ્રષ્ટા ચ દ તાવ લઃ-

દૃ ષ્ટનર્ ય ત વધર્તે બિધરતા વક્ત્રં ચ લાલાયતે ।
વાક્યં નાિદ્રયતે ચ બા ધવજનાે ભાયાર્ ન શશુ્રષૂતે

હા કષં્ટ પુ ષસ્ય ણર્વયસઃ પતુ્રાેઽ ય મત્રાયતે॥ ૭૩॥
વણ સતં ઝિટ ત વીક્ષ્ય શરાે હાણાં

સ્થાનં જરા પિરભવસ્ય તદા પુમાંસમ્ ।
આરાેિપતા સ્થશતકં પિરહૃત્ય યા ત

ચ ડાલકૂપ મવ દૂરતરં ત યઃ॥ ૭૪॥
યાવ વસ્થ મદં શર રમ જં યાવ જરા દૂરતાે

યાવચ્ચે દ્રયશ ક્તરપ્ર તહતા યાવ ક્ષયાે નાયષુઃ ।
આત્મશ્રેય સ તાવદેવ િવદુષા કાયર્ઃ પ્રયત્નાે મહાન્

સદં પ્તે ભવને તુ કૂપખનનં પ્રત્યુદ્યમઃ ક દશૃઃ॥ ૭૫॥
તપસ્ય તઃ સ તઃ િકમિધિનવસામઃ સરુનદ ં

ગુણાેદારા દારાનુત પિરચરામઃ સિવનયમ્ ।
િપબામઃ શાસ્ત્રાૈઘાનુત િવિવધકાવ્યા તરસાન્

ન િવદ્મઃ િક કુમર્ઃ ક તપયિનમષેાયુ ષ જને॥ ૭૬॥
દુરારા યાશ્ચામી તુરગચલ ચત્તાઃ ક્ષ તભુ ે

વયં ચ સ્થૂલેચ્છાઃ સમુહ ત ફલે બદ્ધમનસઃ ।
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જરા દેહં ત્યુહર્ર ત દિયતં િવત મદં
સખે ના યચ્છ્ર ેયાે જગ ત િવદુષાેઽ યત્ર તપસઃ॥ ૭૭॥

માને લાિયિન ખ ડતે ચ વસિુન વ્યથ પ્રયાતેઽ થિન
ક્ષીણે બ ધજુને ગતે પિરજને નષ્ટે શનૈયાવને ।

યુક્તં કેવલમેતદેવ સિુધયાં ય જહ્નકુ યાપયઃ-
પૂતગ્રાવ ગર દ્રક દરતટ કુ જે િનવાસઃ ક્વ ચત્॥ ૭૮॥

ર યાશ્ચ દ્રમર ચય ણવતી ર યા વના તઃસ્થલી
ર યં સાધુસમાગમાગતસખંુ કાવ્યષેુ ર યાઃ કથાઃ ।

કાપેાપેાિહતબા પ બ દુતરલં ર યં પ્રયાયા મખંુ
સવ ર યમિનત્યતામપુગતે ચત્તે ન િક ચ પનુઃ॥ ૭૯॥

ર યં હ યર્તલં ન િક વસતયે શ્રાવં્ય ન ગેયાિદકં
િક વા પ્રાણસમાસમાગમસખંુ નવૈાિધકપ્રીતયે ।

િકતુ ભ્રા તપતઙ્ગપક્ષપવનવ્યાલાેલદ પાઙુ્કર-
ચ્છાયાચ ચલમાકલ ય સકલં સ તાે વના તં ગતાઃ॥ ૮૦॥

શવાચર્નમ્ ।
આસસંારાિ ત્રભવુન મદં ચ વતાં તાત તાદ-ૃ

ઙ્નવૈા માકં નયનપદવી ં શ્રાતે્રમાગ ગતાે વા ।
યાેઽયં ધત્તે િવષયકિરણીગાઢગૂઢા ભમાન-

ક્ષીબસ્યા તઃકરણકિરણઃ સયંમાનાયલીલામ્॥ ૮૧॥
યદેત વચ્છ દં િવહરણમકાપર્ યમશનં

સહાયઃ સવંાસઃ શ્રુતમપુશમૈકવ્રતફલમ્ ।
મનાે મ દ પ દં બિહરિપ ચરસ્યાિપ િવ શન્

ન ને કસ્યષૈ પિરણ ત દારસ્ય તપસઃ॥ ૮૨॥
ણાર્ અેવ મનાેરથાશ્ચ હૃદયે યાતં ચ તદ્યાવૈનં
હ તાઙ્ગષેુ ગુણાશ્ચ વ યફલતાં યાતા ગુણજ્ઞૈિવના ।

િક યુક્તં સહસા યપુૈ ત બલવા કાલઃ કૃતા તાેઽક્ષમી
હા જ્ઞાતં મદના તકાઙ્ ઘ્રયુગલં મુ વા ત ના યા ગ તઃ॥ ૮૩॥

મહેશ્વરે વા જગતામધીશ્વરે
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જનાદર્ને વા જગદ તરાત્મિન ।
ન વ તુભેદપ્ર તપ ત્તર ત મે

તથાિપ ભ ક્ત ત ણે દુશખેરે॥ ૮૪॥
સુ્ફર સ્ફારજ્યાે નાધવ લતતલે ક્વાિપ પુ લને

સખુાસીનાઃ શા ત વિનષુ રજનીષુ દ્યુસિરતઃ ।
ભવાભાેગાે દ્વગ્ ાઃ શવ શવ શવેત્યુચ્ચવચસઃ

કદા યાસ્યામાેઽ તગર્તબહુલબા પાકુલદશામ્॥ ૮૫॥
િવતીણ સવર્ વે ત ણક ણાપૂણર્હૃદયાઃ

મર તઃ સસંારે િવગુણપિરણામાં િવિધગ તમ્ ।
વયં પુ યાર યે પિરણતશરચ્ચ દ્રિકરણાઃ

િત્રયામા ને યામાે હરચરણ ચ તૈકશરણાઃ॥ ૮૬॥
કદા વારાણસ્યામમરતિટનીરાેધ સ વસન્

વસાનઃ કાપૈીનં શર સ િનદધાનાેઽ જ લપુટમ્ ।
અયે ગાૈર નાથ િત્રપુરહરશ ભાે િત્રનયન

પ્રસીદે ત ક્રાેશિન્ન મષ મવ ને યા મ િદવસાન્॥ ૮૭॥
ના વા ગાઙ્ગૈઃ પયાે ભઃ શુ ચકુસમુફલૈરચર્િય વા િવભાે વાં

યેયે યાનં િનવે ય ક્ષ તધરકુહરગ્રાવપયર્ઙ્કમૂલે ।
આત્મારામઃ ફલાશી ગુ વચનરત વ પ્રસાદા મરારે

દુઃખં માેકે્ષ્ય કદાહં સમકરચરણે પું સ સવેાસમુ થમ્॥ ૮૮॥
અેકાક િનઃ હઃ શા તઃ પા ણપાત્રાે િદગ બરઃ ।
કદા શ ભાે ભિવ યા મ કમર્િનમૂર્લનક્ષમઃ॥ ૮૯॥
પા ણ પાત્રયતાં િનસગર્શુ ચના ભૈક્ષેણ સતંુ યતાં

યત્ર ક્વાિપ િનષીદતાં બહુ ણં િવશ્વં મુહુઃ પ યતામ્॥
અત્યાગીઽિપ તનાેરખ ડપરમાન દાવબાેધ શાં

અ વા કાેઽિપ શવપ્રસાદસલુભઃ સ પ સ્યતે યાે ગનામ્॥ ૯૦॥

અવધૂતચયાર્ ।
કાપૈીનં શતખ ડજજર્રતરં ક થા પનુ તાદશૃી

નૈ શ્ચ ત્યં િનરપેક્ષભૈક્ષમશનં િનદ્રા મશાને વને ।
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વાત યેણ િનરઙુ્કશં િવહરણં વા તં પ્રશા તં સદા
સ્થૈય યાેગમહાે સવેઽિપ ચ યિદ ત્રૈલાેક્યરાજે્યન િકમ્॥ ૯૧॥
બ્રહ્મા ડં મ ડલીમાતં્ર િક લાેભાય મન વનઃ ।
શફર સુ્ફિરતનેા ધઃ ધાે ન ખલુ યતે॥ ૯૨॥

માતલર્ મ ભજ વ કં ચદપરં મ કાિઙ્ક્ષણી મા મ ભૂઃ
ભાેગષેુ હયાલવ તવ વશે કા િનઃ હાણામ સ ।

સદ્યઃસ્યૂતપલાશપત્રપુિટકાપાત્રે પિવત્રીકૃતૈ-
ભક્ષાવ તુ ભરેવ સ પ્ર ત વયં ત્ત સમીહામહે॥ ૯૩॥

મહાશ યા વી િવપુલમપુધાનં ભજુલતા
િવતાનં ચાકાશં વ્યજનમનુકૂલાેઽયમિનલઃ ।

શરચ્ચ દ્રાે દ પાે િવર તવિનતાસઙ્ગમુિદતઃ
સખુી શા તઃ શતેે મુિનરતનુભૂ ત ર્પ ઇવ॥ ૯૪॥

ભક્ષાશી જનમ યસઙ્ગરિહતઃ વાયત્તચેષ્ટઃ સદા
હાનાદાનિવરક્તમાગર્િનરતઃ ક શ્ચત્તપ વી સ્થતઃ ।

ર યાક ણર્િવશીણર્ ણર્વસનઃ સ પ્રાપ્તક થાસનાે
િનમાર્નાે િનરહંકૃ તઃ શમસખુાભાેગૈકબદ્ધ હઃ॥ ૯૫॥

ચ ડાલઃ િકમયં દ્વ તરથવા શદૂ્રાેઽથ િક તાપસઃ
િક વા ત વિવવેકપેશલમ તયાગીશ્વરઃ કાેઽિપ િકમ્ ।

ઇત્યુ પન્નિવક પજ પમખુરૈરાભા યમાણા જનૈઃ
ન કુ્રદ્ધાઃ પ થ નવૈ તુષ્ટમનસાે યા ત વયં યાે ગનઃ॥ ૯૬॥

િહસાશૂ યમયત્નલ યમશનં ધાત્રા મ ક પતં
વ્યાલાનાં પશવ ણાઙુ્કરભજુ તુષ્ટાઃ સ્થલીશાિયનઃ ।

સસંારાણર્વલઙ્ઘનક્ષમિધયાં ત્તઃ કૃતા સા ણાં
તામ વષેયતાં પ્રયા ત સતતં સવ સમા પ્ત ગુણાઃ॥ ૯૭॥

ગઙ્ગાતીરે િહમ ગિર શલાબદ્ધપદ્માસનસ્ય
બ્રહ્મ યાના યસનિવિધના યાેગિનદ્રાં ગતસ્ય ।

િક તૈભાર્વં્ય મમ સિુદવસયૈર્ત્ર તે િનિવશઙ્કાઃ
ક ડૂય તે જરઠહિરણાઃ વાઙ્ગમઙ્ગે મદ યે॥ ૯૮॥

પા ણઃ પાતં્ર પિવતં્ર ભ્રમણપિરગતં ભૈક્ષમક્ષ યમનં્ન
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િવ તીણ વસ્ત્રમાશાદશકમચપલં ત પમ વ પમવુ ।
યષેાં િનઃસઙ્ગતાઙ્ગીકરણપિરણત વા તસતંાે ષણ તે

ધ યાઃ સં ય તદૈ યવ્ય તકરિનકરાઃ કમર્ િનમૂર્લય ત॥ ૯૯॥
માતમિદિન તાત મા ત સખે તજેઃ સબુ ધાે જલ

ભ્રાતવ્યામ િનબદ્ધ અેવ ભવતામ ત્યઃ પ્રણામા જ લઃ ।
યુ મ સઙ્ગવશાપે તસકૃુતસ્ફારસુ્ફરિન્નમર્લ-

જ્ઞાનાપા તસમ તમાેહમિહમા લીયે પરબ્રહ્મ ણ॥ ૧૦૦॥
ઇ ત ભ ર્હિરિવર ચતં વૈરાગ્યશતકં સ પૂણર્મ્ ।
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