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॥ શ્રીગવાર્પહારાષ્ટકમ્॥

॥ શ્રીગવાર્પહારાષ્ટકમ્॥
સ્થૂલં િવલાેક્ય વપુરાત્મભવુાં સમૂહં
યાં ધનાિન કુપથે પ તતાિન ભૂયઃ ।

િક તાષેમે ષ મનસા સકલં સમાપ્તે
પુ યે થા તવ ભિવ ય ત મૂઢબુદ્ધે॥ ૧॥
ઈશં ભ ધ િવિનયુઙ્ક્ષ્ય બ ધનાિન તત્ર
સાધૂ સમચર્ પિરપજૂય િવપ્ર દમ્ ।
દ નાન્ દયાયુતદશૃા પિરપ ય િનત્યમ્
નેયં દશા તવ દશાનનતાે િવ શષ્ટા॥ ૨॥
ધનાિન સઙ્ગ્ હ્ય િનગ્ હ્ય રસં િવગ્ હ્ય િનગ્ હ્ય લાેકં પિરગ્ હ્ય માેહે ।
દેહં થા પુષ્ટ મમં િવધાય ન સાધવાે મૂઢ સભા જતાઃ િકમ્॥ ૩॥
ન નમ્રતા કૃ ણજનેઽ તકૃ ણધને પરં નવૈ દયા તદ ને ।
કુટુ બપાષેૈકમતે સદા ન તે િવધેિહ બુદ્ધાૈ ચ િવમષર્મ તઃ॥ ૪॥
નૈતે હયા નવૈ રથા ન ચાેષ્ટ્ર ા ન વારણા નેતરવાહનાિન ।
િવહાય દેહં સમયે ગતે તે પર પ્રપાતસ્ય ત સાધનાિન॥ ૫॥
કૃ ણસ્ય માયામવગત્ય માયા સમૂઢતા તં હૃદયે િવધાય ।
તદથર્મવેા ખલલાૈિકકં તે િવદેિહરે વૈિદકમ યશષેમ્॥ ૬॥
આયુઃ પ્રયા ત ન િહ યા ત સતુાિદરાત્મા
રાયાેઽ ખલા અિપ િવહાય તં વ્રજ ત ।
ઇ થં િવ ચ ત્ય િવષયષેુ િવ જ્ય સ ક્ત
ભક્ત હરેઃ કુ પરાં ક ણાણર્વસ્ય॥ ૭॥
િવધાય મહદાશ્રયં સમવહાય સ ક્ત ત-ે
િનધાય ચરણા બુજં હૃિદ હરેઃ સખંુ સિંવશ ।
િકમથર્મ તચ ચલં પ્રકુ ષે મનઃ સ પદાે
િવલાેક્ય ન િહતાશ્ચલાઃ સખુિયતું ક્ષમા દુમર્દ॥ ૮॥
ઇ ત શ્રીહિરરાયગ્ર થતં શ્રીગવાર્પહારાષ્ટકં સમાપ્તમ્॥
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॥ શ્રીગવાર્પહારાષ્ટકમ્॥

It is possible that both names are of one person, eventhough
both names are given separately in the book.
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