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yamunAstavam

યમનુા તવમ્

ગગર્સિંહતા તગર્તમ્

મા ધાતાવેાચ -

યમનુાયાઃ તવં િદવં્ય સવર્ સ દ્ધકરં પરમ્ ।
સાૈભરે મુિનશાદૂર્લ વદ માં કૃપયા વરમ્ ॥ ૧॥
શ્રીસાૈભિર વાચ -

માતર્ ડક યકાયા તુ તવં શ ◌ૃ મહામતે ।
સવર્ સ દ્ધકરં ભૂમાૈ ચાતવુર્ગ્યર્ફલપ્રદમ્ ॥ ૨॥
કૃ ણવામાંસભૂતાયૈ કૃ ણાયૈ સતતં નમઃ ।
નમઃ શ્રીકૃ ણ િપ યૈ કૃ ણે તુ યં નમાે નમઃ ॥ ૩॥
યઃ પાપપઙ્કા બુકલઙ્કકુ સતઃ કામી કુધીઃ સ સુ ક લ કરાે ત િહ ।
દાવનં ધામ દદા ત ત મૈ નદ ન્મ લ દાિદ ક લ દન દની ॥ ૪॥

કૃ ણે સાક્ષા કૃ ણ પા વમવે વેગાવત વતર્સે મ સ્ય પી ।
ઊમાર્વૂમા કૂમર્ પી સદા તે બ દાૈ બ દાૈ ભા ત ગાેિવ દદેવઃ ॥ ૫॥
વ દે લીલાવતી ં વાં સઘનઘનિનભાં કૃ ણવામાંસભૂતાં
વેગં વૈ વૈર ખ્યં સકલજલચયં ખ ડય તી ં બલા વાત્ ।
છ વા બ્રહ્મા ડમારા સરુનગરનગાન્ ગ ડશલૈાિદદુગાર્ન્
ભ વા ભખૂ ડમ યે તટિન તવતીમૂ મમાલાં પ્રયા તીમ્ ॥ ૬॥
િદવં્ય કાૈ નામધેયં શ્રુતમથ યમનુે દ ડયત્યિદ્રતુલં્ય
પાપવ્યૂહં વખ ડં વસતુ મમ ગરાં મ ડલે તુ ક્ષણં તત્ ।
દ ડ્યાંશ્ચાકાયર્દ ડ્યા સકૃદિપ વચસા ખ ડતં યદ્ગહૃીતં
ભ્રાતુમાર્તર્ ડસનૂાેરટ ત પુિર દૃઢ તે પ્રચ ડાેઽ તદ ડઃ ॥ ૭॥
ર જુવાર્ િવષયા ધકૂપતરણે પાપાખુદવ કર ।
વે યુ ણક્ ચ િવરાજમૂ ત શરસાે માલા ત વા સુ દર ।
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યમનુા તવમ્

ધ યં ભાગ્યમતઃ પરં ભુિવ ણાં યત્રાિદકૃદ્વ લભા ।
ગાેલાેકેઽ ય તદુલર્ભા તશભુગા ભાત્ય દ્વતીયા નદ ॥ ૮॥
ગાપેીગાેકુલગાપેકે લક લતે કા લ દ કૃ ણપ્રભે
વ કૂલે જલલાેલગાેલિવચલ ક લાેલકાેલાહલઃ ।
વ કા તારકુતૂહલા લકુલકૃજ્ઝઙ્કારકેકાકુલઃ
કૂજ કાેિકલસઙુ્કલાે વ્રજલતાલઙ્કાર પાતુ મામ્ ॥ ૯॥
ભવ ત જહ્વા તનુરાેમતુલ્યા ગરાે યદા ભૂ સકતા ઇવાશુ ।
તદ યલં યા ત ન તે ગુણા તં સ તાે મહા તઃ િકલ શષેતુલ્યાઃ ॥ ૧૦॥
ક લ દ ગિરન દની તવ ઉષસ્યયં વાપરઃ
શ્રુતશ્ચ યિદ પાિઠતાે ભુિવ તનાે ત સન્મઙ્ગલમ્ ।
જનાેઽિપ યિદ ધારયે કલ પઠેચ્ચ યાે િનત્યશઃ
સ યા ત પરમં પદં િનજિનકુ જલીલા તમ્ ॥ ૧૧॥
ઇ ત શ્રીગગર્સિંહતાયાં માધુયર્ખ ડે શ્રીનારદબહુલાશ્વસવંાદે
શ્રીસાૈભિરમા ધા સવંાદે શ્રીયમનુા તવાે નામ સપ્તદશાેઽ યાયઃ ॥ ૧૭॥
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