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Uma Shatakam

ઉમાશતકમ્

પ્રથમં દશકમ્ (આયાર્ ત્તમ)્
ફુ લ વં રિવદ િધ તિનરપેક્ષમુમામખુ્યા જસ્ય ।
પૂણ કરાેતુ માનસમ ભલાષં પુ યભૂ મજુષામ્ ॥ ૧॥
કૈલાસવા સની વા ધવલદ્યુ ત બ બિનલયા વા ।
આકાશા તરપીઠ સ્થતાેત મે દેવતા ભવ ત ॥ ૨॥
આકાશા તરપીઠ સ્થતવૈ સાક્ષા પરાશ ક્તઃ ।
તસ્યા અંશવ્યક્તી શ શિન સતાદ્રાૈ ચ રાજ ત્યાૈ ॥ ૩॥
સઙ્ક પવાતસઙ્ગાદાન દરસાે ઘનીભૂતઃ ।
અ તવ્યાર્પકશક્તેઃ સમપદ્યત તે વપુમાર્તઃ ॥ ૪॥
ઇચ્છાિવ ચત્રવીયાર્ત્તજેઃપટલાે ઘનીભૂતઃ ।
અ તવ્યાર્પકશક્તેઃ સમપદ્યત તે િવભાેગાર્ત્રમ્ ॥ ૫॥
ઇચ્છાયાેગાત્તજે સ તવ ભાગઃ ક શ્ચદ તીશે ।
િવજ્ઞાનયાેગતાે મુિદ ભાગ્ય વિય ક શ્ચદ શસ્ય ॥ ૬॥
સમ્રા ૈ શશ ત યાૈ ગ્ હવ તાૈ યાૈ ચ સત ગિરણા ।
તિદદં યવુયાેમાર્યા વષેા તર મથનુયુગલમુમે ॥ ૭॥
યદ્યિપ િવભૂ તરિધકં યવુયાેિવશ્વા બકે ભવ ત ।
મથનુે તથા યમૂ વાં નેિદષે્ઠ દેિવ પ યામઃ ॥ ૮॥
દ પત્યાેભર્ગવ ત વાં પ્ર ત બ બાૈ ભાસ્કરે ભવતઃ ।
દેહભવુાૈ ભૂચક્ર વ પ્રવ્ય તી સધુામહ સ ॥ ૯॥
દેહે ભવુઃ પ્ર ત બ બઃ પ્રાણન્મૂલસ્ય નેદ યાન્ ।
પ્ર ત બ બવ્ય તેશ્ચ વ વ્યિ તશ્ચ નેિદષ્ઠા ॥ ૧૦॥
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ઉમાશતકમ્

દ્વતીયં દશકમ્ (વસ ત તલકા ત્તમ)્
કા મીરમુન્નતપયાેધરકુ ભસી
સ્રગ્ધં પ્રિદગ્ધમુમયા શરણં મમા તુ ।
ભેત્તા પુરામપુિર ભ મન અેવ ધત્તે
રાગસ્ય ચહ્ન મવ ય પિરર ભલગ્ મ્ ॥ ૧૧॥
અ માકમ બુદઘન તિનતાપેમષેુ
હેર બ િંહતિવભૂ તષુ ભા ષતષેુ ।
સદ્ધાેદ્યમાનમ ત ઙ્ઘ્ય િન પદાનં
બદ્ધશ્રુ તભર્વતુ ભગર્ગ્ હસ્ય નતે્રી ॥ ૧૨॥
સ દેહ અેષ મમ ચ દ્રકલાધરસ્ય
શદુ્ધા તસુ દિર મનાં સ સતાં તવાઙ્ ઘ્રઃ ।
શદુ્ધાિન િક િવશ ત િકન્નુ ભજ ત શુ દ્ધમ્
અઙ્ઘે્ર પ્રવેશમનુ તાિન િવધૂય પઙ્કમ્ ॥ ૧૩॥
ત્રૈલાેક્યપાલનિવધાિય િવક વરા જ-

શાેભાિવડ બ મ ણપીઠતટ િવલ બ ।
ક્ષેમપ્રદાિય હૃદયે ચરણં યધાિય
િકવા ન તે નગસતુે યિદ યં િવપન્નઃ ॥ ૧૪॥
િવઘ્નાિન યન્મુહુિરદં હૃદયં ચલં યત્
સાખૈ્યં ન િક ચદિપ યદ્યદુપયર્સાખૈ્યમ્ ।
વામા શ્રતસ્ય ચ મમા ખલલાેકરાજ્ઞી
મત્તઃ પરાે જગ ત કાે મનજેુષુ કલ્ક ॥ ૧૫॥
મા ભૂિન્નદેશવચનં નયના ચલસ્ય
માભૂ પ્રસારણમિય ત્યજ િનદર્ય વમ્ ।
અઙ્ગીકુ તુતગુણે ચરણા બુજં તે
યાતું તદેવ બહુ મે ભવુનસ્ય માતઃ ॥ ૧૬॥
કામં દદાતુ ન દાદતુ મનાે િધનાેતુ
નાે વા િધનાેતુ નયતાિદ્દવમ યતાે વા ।
આત્મિપતાેઽયગ પદપઙ્ક ય
િક કાઙ્ક્ષતે પ્ર તફલં િવપુલાેઽનુરાગઃ ॥ ૧૭॥
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ઉમાશતકમ્

પાદં દદા સ મનસે િકનુ પાિપનાે મે
પાિર લવાય ભવુનાિધકવાસનાય ।
દૂરે સ તાવદચલે દ્રકુમાિરકા મે
દેિવ પ્રણામમુરર કુ તાવતાઽલમ્ ॥ ૧૮॥
આરાધનં તવ ભવાિન યથાિવધાનં
કતુ કુલાચલકુમાિર ન પરયા મ ।
પાદાિવ દયુગમવે તવાનતાેઽહં
પાપાકુલઃ શરણમીશ્વિર કાઙ્ક્ષમાણઃ ॥ ૧૯॥
બદ્ધવ્રતા પ્રણતપાપિનવારણે વં
બદ્ધા જ લશ્ચ બહુપાપસમાકુલાેઽહમ્ ।
કતર્વ્યમિદ્રતનયે િનપુણં િવ ય
િનધાર્રયાત્ર ન યથા યશસાે િવલાપેઃ ॥ ૨૦॥

તીયં દશકમ્ ( વી ત્તમ)્
વ્રતં તવ િવદ હૃિદ પ્રણતપાપનાશે કૃતં
ફલપ્રવણપાતકપ્રમ થતાેઽિપ ના યાકુલઃ ।
ભવા મ શરસા નત તવ ભવાિન પાદા બુજં
વ્રતસ્ય પિરપાલને યિદ મ તગર્ તમ ભવ ॥ ૨૧॥
તપશ્ચિરતુમુત્તમં પ્રય તતં મયાનેકદા
પર તુ બહુલૈરધૈઃ પિરણતૈ ર્તાેઽ વા મમ ।
અયં મમ દૃઢાેઽ જ લ તનુિવયાેગકાલાવિધ -

યર્િદ વમચલવ્રતાસ્યચલક યકે મામવ ॥ ૨૨॥
અજેયબહુપાપ દ્ભુિવ જિન યમાણઃ ખલઃ
કમીશદિયતે પુરા ન િવિદત તવાયં જનઃ ।
વ્રતં કૃત મદં વયા પરમસાહસાપેેતયા
ક્વા વા જનિન યાે ષતાં જગ ત દ ઘર્માલાેચનમ્ ॥ ૨૩॥
ઇહાપુરધમષર્ણા યયશ અેવ ભૂ વા મુધા
વ્યલાેિક િનયમૈ તથા ન બહુલૈશ્ચા ક શ્ચ જયઃ ।
સ્થરં ન મદધક્ષયે મદધતજેસા ભૂયસા
વ્રતં ચ તવ કુ ઠતં યિદ મમવૈ ક તઃ પરા ॥ ૨૪॥
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ઉમાશતકમ્

ક્ષયે યિદ મદેનસામસકુરે ન ધીરં મનાે
ન તે નગપતેઃ સતુે િકમિપ ચ ત્યમેત કૃતે ।
વ્રતં િવ જ તન્મુધા નનુ વધૂ વભાવા કૃતં
સ્થર ભવતુ દુિવિધભુર્િવ તવ પ્રસદાદ્બલી ॥ ૨૫॥
કૃતં પરમયત્ન શ્ચરમનુ જ્ઝતં શ્રદ્ધયા
તં બહુિવધાેદ્યમૈરિવ જતં મહાપાતકૈઃ ।

ગતં ધનતરં યશાે જય ત પાપ તં મમ્
વ્રતં ચ તવ તાદશૃં જનિન કસ્ય વા સ્યા જયઃ ॥ ૨૬॥
મદ યદુિરતાવ લપ્રલયકાલકાદ બની
મદાેન્નતિવજૃ ભણં જનભઙ્ગબદ્ધવ્રતે ।
ભવ પ્રયતમે િનજપ્રબલહુઙૃ્ક તપ્રાેદ્ધત -

પ્રભ જનમહાજૈસા શમય પાલયાત્મવ્રતમ્ ॥ ૨૭॥
અધક્ષયિવધાૈ તુ તે પિરણતા પર પક્વતા
િવભેદકથનં કથં થુલવૈભવે યજુ્યતે ।
ઇદં તવ િવગહર્ણં પિરણતનૈસં વા તુ ત -

મર્નાે યિદ ડાિન તે જગ ત સા યમવેા ખલમ્ ॥ ૨૮॥
સહસ્રનયનાિદ ભઃ સરુવરૈઃ સમારાિધતા
સહસ્રિકરણપ્રભા સતમર ચશીતા મમ ।
સહસ્રદલપઙ્કજે કૃતિનકેતના દેિહનાં
સહસ્રદલલાેચના દુિરતસ ત ત કૃ તતુ ॥ ૨૯॥
સરાજેભવસં તુતા સકલલાેકરાજે્યશ્વર
કરાપે મતપ લવા ક ણયા ત લાે લતા ।
ઉરાે હભરાલસા મયપુરાિરસ માેિહની
કરાેતુ મદઘક્ષયં કુમુદલાેચના કાચન ॥ ૩૦॥

ચતુથ દશકમ્ (શાદૂર્લિવક્ર િડત ત્તમ્)
કાલા ભાેધરચા સા દ્રકબિર પૂણ દુ બ બાનના
તાટઙ્કદ્યુ તધાૈતગ ડફલકા તા બૂલરક્તાધરા ।
પ્રાલેયદ્યુ તબાલકેન ર ચતાેત્તંસા હરાઙ્કાસના
શા તા નૂતનપ લવાભચરણા ભૂત્યૈ શવા ચ ત્યતે ॥ ૩૧॥
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શ્રીપાદં તવશલૈરાજદુિહતઃ ભા વ કરાસ્ફાલન -

પ્રાેદ્ભુદ્ધા બુજસુ દરં શ્રુ તવધૂચૂડાતટ લા લતમ્ ।
વ દ તાં િત્રિદવાૈકસાે વશ મતઃ સવંાહય વીશ્વરાે
યાેગી યાયતુ વ દવદ્ભગવ ત પ્ર તાૈ ત સાેઽયં જનઃ ॥ ૩૨॥
યસ્યાશ્ચામરધાિરણી સર સજપ્રાસાદસ ચાિરણી
વાગ્દેવી હૃદયેશ્વરપ્ર તયાે નાકાૈકસઃ િકઙ્કરાઃ ।
દેવઃ કૈરવબ ધુકાેરકધરાે લીલાસહાયઃ સખા
તસ્યાઃ પાદસરાજેવ દપદવી ં પાપ્તાેઽ યહં ભાગ્યતઃ ॥ ૩૩॥
પાદસ્ય િક્રયતે ક્ષણા તક તચન યાનં જગદ્ધાિત્ર તે
યત્તસ્યેભઘટાકુલાઙ્ગનમહીશ્રીનાર્નુ પં ફલમ્ ।
નાેદ્ગારાે મધુમાધુિરમદમષુાં વાભાિવકાે વા ગરાં
સાધીય તુ ફલં યદ શ્વિર પનુ યાર્તું મ ત ર્યતે ॥ ૩૪॥
દેિવ વચ્ચરણારિવ દયુગલ યાનસ્ય કે ચ ફલં
મ ય તે રથવા જસામજવધૂસાૈધાિદ પાં શ્રયમ્ ।
પીયષૂદ્રવસારવૈભવમષુાં વાચાં પરે પાટવં
પ્રાજ્ઞાઃ સાધનમાિદતઃ પિરણતાૈ પાહુઃ ફલં ત વયમ્ ॥ ૩૫॥
લાેભઃ કુત્ર ચદ ત કુત્ર ચદસાૈ રાષેઃ પરં ભીષણઃ
કુત્રા યષે મનાેભવાેઽ તમ લને વા તે િનશા તે મમ ।
અેતસ્યા યહહાિદ્રરાજતનજેુ કાેણે વદ યં પદં
ખેટ મ તકલા લતં શુ ચતમં વા છા મ કતુ ખલઃ ॥ ૩૬॥
ક દપણ િનવાિરતં પ્રહસતા લાેભને િનભર્ સતં
મા સયણ તરસૃ્કતં મદમહાનાગને ચાઽ ભદુ્રતમ્ ।
દુભ્રાર્ ત્યા ગલહ ત તં બત પનુઃ ક્રાેધને ધૂતં બલા -
દ યેત પદમ બ તે િવશ ત મે ચેતાેઽસ્ય વ યાર્ કૃપા ॥ ૩૭॥
ઉદ્દ યન્નખરાંશુ લજિટલ વ પાદક ઠ રવાે
યાવન્મી લતલાેચનઃ શ શકલાચૂડામણવેર્ લભે ।
તાવ લાેભકિટપ્રખેલ ત મુદં પુ ણા ત કામ દ્વપાે
રાષેદ્વ િપપ તશ્ચ ગજર્ તતરાં મન્માનસે કાનને ॥ ૩૮॥
ચા ચલ્યં હૃદયસ્ય ન ય ત કથં યુ મ પ્રસાદં િવના
વં વા દેિવ કથં પ્રસીદ સ યિદ સ્થૈયાર્દપેતં મનઃ ।

umAshatakam1.pdf 5



ઉમાશતકમ્

અ યાે યાશ્રયદાષે અેષ સમુહાન યં િવિધ સ્થાપય -

ત્ય માકં વરદે તવાેત ક ણાં િનહતુકાં જ તષુુ ॥ ૩૯॥
ભ ક્તમ વિય ભગર્પ ત્ન મહતી યાતું ચ વા છા મ તે
પાદા ભાજેયુગં તથાિપ ચલતાં ચેતાે ન મે મુ ચ ત ।
કામાઃ સ ત સહસ્રશાે નગસતુે પશ્ચાદ્બ્રવી યગ્રતઃ
ચત્તસ્ય સ્થરતાં પ્રદેિહ ક ણા યદ્ય ત તે વ તુતઃ ॥ ૪૦॥

પ ચમં દશકમ્ (સબુાેિધતા ત્તમ્)
ઉડુરાજકલાકલાપકા તે સદયે સુ દિર કાેમલાઙ્ ગ માતઃ ।
શ્રુ તપદ્મદશૃાવતં સતં તે પદપદં્મ પ્ર તભાતુ માનસે મે ॥ ૪૧॥
અ ણાચલનાથસદ્મનાથે ચિરતં તે ચરણસ્ય ધાિત્ર ચત્રમ્ ।
િક્રયતેઽ જસના ભનામનુા યદ્ગતપઙે્ક મુિનમાનસે િનવાસઃ ॥ ૪૨॥
ચિરતં ચરણા બુજન્મન તે પરમં િવ મયમાતનાે ત માતઃ ।
અ તરાગવદ યદાે િવધતે સહવાસને યદ તરં િવરાગમ્ ॥ ૪૩॥
ભવભા મિન કમર્શમર્દાતુઃ ભવદ યસ્ય પદસ્ય િવ મયાય ।
અિપ ધૂ લિવધૂસરં િવધત્તે યિદદં વીતર ે મનાે મનુીનામ્ ॥ ૪૪॥
ચરણં જગદ બ કૈટભાિરયર્તમાનાેઽિપ દદશર્ નવૈ યસ્ય ।
સ હર તવ દૃ યતે િવલગ્ શ્ચરણે ચ ડ ચરાચરાિધનાથઃ ॥ ૪૫॥
કમલાસનક જલાેચનાદ નવમત્ય િત્રદશાન્નગેશક યે ।
અગુણે રમસે નગેઽત્ર શાેણે ક્વ ગુણાન્ પ ય ત તપક્ષપાતઃ ॥ ૪૬॥
કુસમુાદિપ કાેમલં વપુ તે હૃદયેશ વ ણાે ગિરઃ કઠાેરઃ ।
પ્રચલાખુતુરઙ્ગમસ્ય માતઃ સમનુ યાય બભે મ ચેતસદેમ્ ॥ ૪૭॥
યદસાૈ િવિહતઃ સતાેઽ ણાિદ્ર તવ હાસને સતને નાત્ર ચત્રમ્ ।
ઇદમદ્ભુતમસ્ય માનસં ય દ્વમલં પાવર્ ત નીયતેઽ તરાગમ્ ॥ ૪૮॥
નવકુઙુ્કમરે પિઙ્કલસ્ય મરણાત્તે સતતં તનાચલસ્ય ।
વયમ યચલાે બભવૂ શાેણઃ શ શધાર જગતં સિવિત્ર શઙે્ક ॥ ૪૯॥
મરણાદ ણાચલસ્ય મુિ તઃ કથમશ્લીલકપાલભષૂણસ્ય ।
વપષુાેઽધમર્મુ ય ચેન્નચેત ત મર વં સિન સવર્મઙ્ગલે વમ્ ॥ ૫૦॥
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ષષં્ઠ દશકમ્ (તૂણક ત્તમ)્
ગાૈિર ચ ડ કા લકે ગણાિધનાયકા બકે
સ્ક દમાતિર દુખ ડશખેરે પરા પરે ।
વ્રજનાિયકે પ્રપ ચરા જ્ઞ હૈમવત્યુમે
ભગર્પ ત્ન પાલયે ત ગીયતાં સદા સખે ॥ ૫૧॥
વાસદેુવમખુ્યિનત્યદેવમાૈ લિવસુ્ફર-
દ્રત્ર લર મ તર જતાઙ્ ઘ્રપઙ્કજે ।
શીતભાનુબાલચૂડ ચત્તબાલડાે લકે
શલૈપાલબા લકે સદા વદા મ નામ તે ॥ ૫૨॥
ક પવ લ ગાયતાં િનત બનીમત લકે
નામ તે િવપ શ્ચતાે િનર તરં ગ્ ણ ત યે ।
દૈત્યજૈિત્ર લાેકધાિત્ર રાિત્રરા ણભાનને
શલૈવંશવજૈય ત જ તવાે જય ત તે ॥ ૫૩॥
આનને વદ યનામ પાવનાચ્ચ પાવનં
યસ્ય પુ યપૂ ષસ્ય પૂ ષાધર્િવગ્રહે ।
સાનુમન્મહે દ્રપુિત્ર સ મદાય ભૂયસે
બ ધનાલયાેઽિપ તસ્ય ન દનં વનં યથા ॥ ૫૪॥
નામક તર્નષેુ યા ષડાનનસ્ય ષિડ્વધાત્
શ દતાેઽિપ ભા ષતા થક્પદા ભશાે ભતાત્ ।
ઉન્નતૈકનાદતાે ગ નનસ્ય િંહતાત્
પ્તમે ત પતુ્રયાેઃ સમાિપ સા જયત્યુમા ॥ ૫૫॥

મુગ્ધ મત્રમાનસે મહા ધકારબ ધુરે
િનિદ્રતમુમાં િનજે બિહગર્વષેયસ્યહાે ।
ત પ્રિવ ય પ ય વેદદ પકેન તાં તતઃ
તારશ દબાેિધતાં િવધાય સાધયા તમ્ ॥ ૫૬॥
આિદમાે િવભાેઃ સતુાે યદ યમૂલમા શ્રતઃ
કુ જરાનનાે બભ ત સાલતાતનાૈ તતા ।
અગ્રતાે દધા ત િક ચદ બુજં મર દવ -

ત્તત્ર શિ ત ત્તમા પ્રબાેધય ત તાં િવદઃ ॥ ૫૭॥
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દ્વાદશા તશાિયની હૃદ બુ તર સ્થતા
મ ડલદ્વયાલયા સતાિદ્રશ ◌ૃગચાિરણી ।
સવર્ભૂત લભતુર્રાસનાધર્ભા ગની
ભૂ તમુત્તમાં તનાેતુ ભુ તઃ સતુા તવ ॥ ૫૮॥
ક્ષત્રમદર્ પ્રસરૂસિૂરલાેકદુગર્મા
દુગર્માટવીિવહારલાલસા મદાલસા ।
િનત્યશિ તપાૈ ષા મમાઙ્ ઘ્રમૂલવા સનઃ ।
સત્યક તરા ત લહાિરણી હર વધમ્ ॥ ૫૯॥
શિ તધાિરણઃ સિવિત્ર સવર્શિ તમત્યુમે
ભ ક્તમ જનાેગ્રપાપિનગ્રહે તગ્રહે ।
દેવમાૈ લરત્નકા તધાૈતપાદુકાય તે
સવર્મઙ્ઘ્રયે મિદયમાત્મના સહા યર્તે ॥ ૬૦॥

સપ્તમં દશકમ્ (મદાલસા ત્તમ)્
જ ભાિરમખુ્યસરુસ ભાિવતા બહુલદ ભાત્મનામસલુભા
પુ ભાવદપૃ્તસિનશુ ભાિદબ ધુગણશુ ભાસરેુ દ્રદમની
કુ ભાપહા સકુચકુ ભાનઘાે જતર ભાઽનુરક્તહૃદયા
શ ભાિવભે દ્રમખુિડ ભા કરાેતુ તવ શં ભા મનીમ ણ મા ॥ ૬૧॥
તારાવલીતુ લતહારા લશાે ભકુચભારાઽલસાલસગ તઃ
ધારાધરાભકચભારા સપુવર્િરપવુીરા ભમાનશમની ।
નીરાટકેતુશરધારાભદૃ ષ્ટર તધીરા ધરાધરસતુા
વારાણસીવસ ત વારા શતૂણર તરારા યતામિય સખે ॥ ૬૨॥
ખ્યાતા મનુી દ્રજનગીતા મયૂરહયપાેતાઽ ત ચત્રચિરતા
શીતાચલા ચપ ત તા પ્રભાતયમતાતાિવશષેચરણા ।
પૂતા િપનાકધરપીતાધરા િત્રિદવપાતાલભૂતલજુષાં
સા તાપ તમિવગીતાઽ ખલં હરતુ માતા કટાક્ષકલયા ॥ ૬૩॥
ખ ડા તદુ્ય ત શખ ડા મહાેગ્રતરભ ડાિદદૈત્યદમની
ચ ડાઽનલાઢ કુલકુ ડાલયા િવિહતદ ડા ખલાય ભવુને ।
શુ ડાલભૂ મપ તતુ ડિધભૂતત ષ ડા ચલા ડઘટ ત-્
િપ ડાિયતા સકલિપ ડા તરસ્થમ ણભા ડાિયતાઽ તુ શરણમ્ ॥ ૬૪॥
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રાકાસધુાકરસમાકારહાસધુતભીકા ભવા ધતરણે
નાૈકા કટાક્ષધુતશાેકા મહામિહમપાકાિરણાઽિપ િવનુતા ।
અેકા બકા સકલલાેકાવલેરચલતાેકાિયતા ખલઘન-
શ્રીકાનતસ્ય મમ સા કા લકા કમલનીકાશદક્ૃ િદશતુ શમ્ ॥ ૬૫॥
નીલાલકા મધુરશીલા િવધૂતિરપુ લા િવલસવસ તઃ
લાેલા દશૃાેઃ કનકમાલાવતી િવબુધલીલાવતીપિર ત ।
િકલાલ પ્તમખુહેલા જતા તકરેમાતલે િનવસતાં
શાલા ચામ જનચેલાઽબલા કપટકાેલાનુ િદશતુ શમ્ ॥ ૬૬॥
અવ્યાદુદારતરપવ્યાયુધપ્ર તહવ્યા શક તતગુણા
ગવ્યાજ્યસ મ લતકવ્યા શલાેકનુતભવ્યાઽ તપાવનકથા ।
શ્રવ્યા સદા િવિવધનવ્યાવતારવરકવ્યારભટ ભરતા
િદવ્યાકૃ ત ત ણવ્યાભપાદ ખલમવ્યાત્મ તવ કુલમ્ ॥ ૬૭॥
દાષેાકરાભર્કિવભષૂા કટાક્ષધુતદાષેા િનર તરમન -

તાષેા પરા કલુ ષકાષાયધાિરય તવષેાઽનવા યચરણા ।
ભાષાવધૂદિયતશષેાિહશાિયિવનુતષૈા િવષાદશમની
પાષેાય પાપત તશાષેાય ચા તુ કુલયાષેા ભવસ્ય ભવતામ્ ॥ ૬૮॥
વ દા સાધજુનમ દારવ લરિવ દાભદ ઘર્નયના
કુ દા લક પરદ દા પદા જનત દારકે દુવદના ।
મ દા ગતાવલમમ દા મતાૈ જતમુકુ દાસરુપ્રશમની
ન દાત્મ િદશતુ શં દા ણાધત ત ભ દાનનામિનવહા ॥ ૬૯॥
યામા કદ બવનધામા ભવા તહરનામા નમ જનિહતા
ભીમા રણષેુ સરુભામાવતંસસમુદામાનવુા સતપદા ।
કામાિહતસ્ય કૃતકામા િકલાલમ ભરામા રમાલયમખુી
ક્ષેમાય તે ભવતુ વામા કદ બકલલામાિયતા ભગવતી ॥ ૭૦॥

અષ્ટમં દશકમ્ (દુ્રતિવલ બત ત્તમ્)
જલ હં દહરં સમપુા શ્રતા જલચર વજસદૂનસુ દર ।
હરતુ બાેધદગૃાવરણં તમાે હૃદયગં હ સતને સતને મે ॥ ૭૧॥
નમદમત્યર્િકર ટકૃતૈઃ િકણૈઃ કમઠ ષ્ઠિનભે પ્રપદેઽિઙ્કતા ।
અ જનચેલવધૂિવદધાતુ વાે જન લમ લમિવક્રમમ્ ॥ ૭૨॥
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લ લતયા નતપાલનલાેલયા પ્રમથનાથમનાેહરલીલયા ।
િકિરમખુીમખુશ યપુ વ્યયા િવિદતયાિદતયા ગ તમાનહમ્ ॥ ૭૩॥
અ તદ િધ તપાવેતંસયા કૃતપદાનતપાપિનરાસયા ।
ગ તમદધર્નરકૃ ત ચત્રયા ભવુનમવે ન મે કુલમાયર્યા ॥ ૭૪॥
અગણયં ન ચ ગાે પદવદ્યિદ િત્રભવુનં કુતલે ન તરા મ િકમ્ ।
શરણવાનહમુત્તમભાવયા ગિરજયાિરજયાિવતદેવયા ॥ ૭૫॥
સક ણા કુશલં તવ રે કાતનુ મા તનુતાદુિદતાે યતઃ ।
યુિધ મુિનિવદધાૈ પરશું દધ જનપતીનપતીવ્ર ભુ મદાન્ ॥ ૭૬॥
દશરથાત્મજપૂ જતમીશ્વરં િવદધતી ર તનાથવશં ગતમ્ ।
િદશતુ વઃ કુશલં નગવિધની હિરહયાિરહયાન ગેશ્વરા ॥ ૭૭॥
જનિન શુ ભિનશુ ભમહાસરુાને્મથન િવશ્રુતિવક્રમયા વયા ।
જગદરક્ષ્યત ગાપેકુલે શતુઃ તનજુયાનજુયાજુર્નસારથેઃ ॥ ૭૮॥
ચરણયાે ર્તયા િવજયામહે જગ ત મારિરપુ પ્રયભામયા ।
શ શકલામલમ દરહાસયા નગજયા ગજયાનિવલાસયા ॥ ૭૯॥
ઇમમગાિધપન દિન ક લ્કનં ષમપાેહ્ય હરસ્ય િવલાેિકતૈઃ ।
કલષુનાશનભીમદશૃાે લસન્મદનકૈરવકૈરવલાેચને ॥ ૮૦॥

નવમં દશકમ્ (આયાર્ ત્તમ)્
સ જય ત પુ યકુલષેુ ભ્રા યન્ ગણનાથમાતુરાલાેકઃ ।
યમનુચરતાે જનાદર્નકુલત ણી દેવતા ચ ગરામ્ ॥ ૮૧॥
કસ્ય પ્રબલપ્ર તભટભજુક ડૂવારણં મહદ્વ યર્મ્ ।
કસ્ય ગરા મહ સગા યુગસ્ય પિરવતર્નેઽિપ પટુઃ ॥ ૮૨॥
કસ્ય પનુર તરાત્મિન સઙ્ગસહસ્રૈરચા લતા િનષ્ઠા ।
ધજૂર્િટિદયતે યુ મદ્દગૃ ત તમ તરા ધ યમ્ ॥ ૮૩॥
યસ્ય િનદાનમિવદ્યા મમકારઃ પવૂર્ પમઙુ્કિરતઃ ॥
પં તાપિત્રતયં સ સઙ્ગઃ િક ચદુપશા તયૈ ॥ ૮૪॥

અ તઃકરણં સ્થાનં પ્રકાપેનાે િવષયપ ચકા યાસઃ ।
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મુ ક્તઃ સષુુ પ્તસમયે પનુરગમનાય ઘાેરાય ॥ ૮૫॥
લાેભા ભલાષરાષેાઃ કફમા તમાયવસ્ત્રયાે દાષેાઃ ।
અ ચઃ પ યે ભૂયસ્યનુબ ધાપેદ્રવાે ઘાેરઃ ॥ ૮૬॥
તસ્ય પ્રયચ્છ શમનં સસંારાખ્ય વરસ્ય ભૂિરકૃપે ।
ત્યુ જયસ્ય ભા મિન ભષેજમાલાેિકતં નામ ॥ ૮૭॥

ભવદ યસ્ય ભવાિન પ્ર સદ્ધચિરતે કટાક્ષમેઘસ્ય ।
પ્રા ટ્પિરતાપહૃતાે ભવ્યા તવ ષણઃ ક ણા ॥ ૮૮॥
રા ેગ્રદૃ ષ્ટ ગ્રાે યવુરાજઃ સ તતં મદાપેેતઃ ।
તવ રા જ્ઞ ન ક ણા ચેદ્ભવુનસ્ય કથં શભંુ ભવતુ ॥ ૮૯॥
રા જ્ઞ તવ દૃ ષ્ટરવને િવનતાનામિપ સદૈવ ખેલ ત્યાઃ ।
તપતાેઽિપ િનત્યમીશાે લાેલાે લલાસુ તે ભવ ત ॥ ૯૦॥

દશમં દશકમ્ (શ શવદના ત્તમ્)
પદકમલાપ્ત િત્રકલષુહત્ર ।
જય ત શવે ત િત્રભવુનભત્ર ॥ ૯૧॥
અિધતનુદૃ ષ્ટ તિટદિધભૂતમ્ ।
પ્રમથપતેઃ સા સદુગૃિધદૈવમ્ ॥ ૯૨॥
વનયન તાૈ સ્થરચરણાનામ્ ।
દ્વદલસરાજેે ભગવ ત ભા સ ॥ ૯૩॥
દહરસરાજેે િનિહતપદાનામ્ ।
દ્વદલસરાે દવતર સ વમ્ ॥ ૯૪॥
અિય કુલકુ ડે તચરણાનામ્ ।
દશશતપતં્ર વ્રજ સ તપ તી ॥ ૯૫॥
દહરસરાજેે દશૃમિપિહ વા ।
િવષયપરાણાં ખલ સ બિહ વમ્ ॥ ૯૬॥
ખલ સ યત વં સ ભવ ત હીનઃ ।

િવલસ સ ય મન્ સ ખલુ મહાત્મા ॥ ૯૭॥
દૃ શ દૃ શ ચ વં હૃિદ હૃિદ સત્તા ।
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પ્ર તનરશીષ પ્રમદકલાઽ સ ॥ ૯૮॥
તવ લહર ષુ િત્રપુરિવરાેધી ।
િક મવ ન ચતં્ર જનિન કરાે ત ॥ ૯૯॥
હર શરસાે ગાૈયર્વ સ જગ વમ્ ।
ગણપ તશીષાર્દવ મુિનભૂ મમ્ ॥ ૧૦૦॥
॥ ઇ ત શ્રીભગવન્મહ ષરમણા તવેા સનાે વા સષ્ઠસ્ય
નર સહસનૂાેઃ ગણપતેઃ કૃ તઃ ઉમાશતકં સમાપ્તમ્ ॥
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