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ગગર્સિંહતાયાં િવશ્વ જ ખ ડે ત્રય સ્ત્રશા યઃ

પ્રદ્યુ ઉવાચ -
ઇદં શર રં ભુિવ પા ચભાૈ તકં ફેનાપેમં કમર્ગુણાિદિન મતમ્ ।
ગતાગતં કાલવશં કદાિપ બુધા ન શાેચ ત યથાભર્કૈઃ કૃતમ્॥ ૧॥
ગચ્છ ત ચાે વ િકલ સા વકા જના મ યે ચ તષ્ઠ ત િહ રાજસા નરાઃ ।
અધઃ પ્રગચ્છ ત િહ તામસાઃ પરે મુહુમુર્હુ તે િવચર ત કમર્ ભઃ॥ ૨॥
બભેત્યયં વા િકલ સવર્તાે યથા નતે્રભ્રમેણાચલતીવ ભૂ ર્થા ।
તથા ચ સવ મનસા કૃતં જગ કાચેઽભર્કં હ્યભકર્ આ તાે યથા॥ ૩॥
યથા સખંુ મ ડલવ તનાં ચલં તથા ત પાતાલિનવા સનામિપ ।
તથામરાણાં ક્રતુ ભઃ કૃતં મરે સવ ત્યજેત્ત ણવ પરાે જનઃ॥ ૪॥
ઋતાેગુર્ણા દેહગુણાઃ વભાવા અહિદનં યા ત યથા તથા જનાઃ ।
દૃ યં ચ યદ્યન્ન િહ િક ચદ ત યથા વ્રજે ગચ્છ ત પા થસઙ્ગમમ્॥ ૫॥
દષંૃ્ટ યથા વ તુ યદાેલ્કયા તથા પરે ગતે િક હ્યુભયપ્રયાજેનમ્ ।
િવધાય માગ િવચરે ચ્છવસ્ય પ ય હ સવર્ત્ર હિર પરેશ્વરમ્॥ ૬॥
યથે દુરેકાે જલપાત્ર દગાે યથા ગ્ રેકાે િવિદતઃ સ મચ્ચયે ।
તથા પરાત્મા ભગવાનનેકવ સાેઽ તબર્િહઃ સ્યા સકૃુતષેુ દેિહષુ॥ ૭॥
યાે જ્ઞાનિનષ્ઠાેઽ તિવરાગમા શ્રતઃ શ્રીકૃ ણભક્ત વનપેક્ષકાેઽિપ યઃ ।
તપાવેનં વાિપ ગ્ હં ગ્ હં વનં શ ત તં તે િત્રગુણા ન સવર્તઃ॥ ૮॥
તતાે ય ત વ યગમ પરા પરં સખુી સદાઽઽન દમય તુ બાલવત્ ।
દેહેન પ યત્યુત સવર્કારણં તં ચ વાસાે મિદરામદા ધવત્॥ ૯॥
સયૂાદયે સવર્તમાે િવ લયતે પ્રદૃ યતે વ તુ ગ્ હે યથા જનૈઃ ।
જ્ઞાનાેદયેઽજ્ઞાનતમઃ પ્રલીયતે સ ભ્રાજતે બ્રહ્મ પરં તનાૈ તથા॥ ૧૦॥
યથે દ્રયાણાં ચ થક્ ચ વત્મર્ ભનાન્નીયતેઽથર્ સ્ત્રગુણાશ્રયઃ પરઃ ।
અેકં હ્યન તસ્ય પરસ્ય ધામ તથા મનુીનાં િકલ શાસ્ત્રવ ત્મ ભઃ॥ ૧૧॥
પરં પદં કેઽિપ વદ ત વૈ ણવં કે વાિપ વૈકુ ઠપરં પરેશમ્ ।
શા ત ચ ય કેઽિપ તમઃપરં હ કૈવલ્યમેકે પ્રવદ ત ધામકે॥ ૧૨॥
યદક્ષરં કેઽિપ િદશં વદ ત કે ગાેલાેકમાદ્યં પ્રવદ ત્યથાપરે ।

upadeshasAraHgargasamhitA.pdf 1
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કે ચિન્નકુ જં િનજલીલયાઽઽ તં પ્રા ાે ત કૃ ણસ્ય પદં ચ તન્મુિનઃ॥ ૧૩॥
ઇ ત ગગર્સિંહતાયાં િવશ્વ જ ખ ડે ત્રય સ્ત્રશા યા તગર્તઃ
ઉપદેશસારઃ સમાપ્તઃ ।
Garga Samhita, Vishwajitkhanda, Adhaya 33 verses 11-23
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