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॥ શ્રીગાપેીજનવ લભાય નમઃ॥
નમા મ યમનુામહં સકલ સ દ્ધહેતું મુદા
મુરાિરપદપઙ્કજસુ્ફરદમ દરેણૂ કટામ્ ।
તટસ્થનવકાનનપ્રકટમાેદપુ પા બુના
સરુાસરુસપુૂ જત મરિપતુઃ શ્રયં બભ્રતીમ્॥ ૧॥
ક લ દ ગિરમ તકે પતદમ દપૂરાે વલા
િવલાસગમનાે લસ પ્રકટગ ડશલૈાેન્નતા ।
સઘાષેગ તદ તુરા સમિધ ઢદાેલાેત્તમા
મુકુ દર તવિધની જય ત પદ્મબ ધાેઃ સતુા॥ ૨॥
ભવું ભવુનપાવનીમિધગતામનેક વનૈઃ
પ્રયા ભિરવ સિેવતાં શકુમયૂરહંસાિદ ભઃ ।
તરઙ્ગભજુકઙ્કણપ્રકટમુ ક્તકાવાલુકા
િનત બતટસુ દર ં નમત કૃ ણતુયર્ પ્રયામ્॥ ૩॥
અન તગુણ ભૂ ષતે શવિવર ચદેવ તુતે
ઘનાઘનિનભે સદા ધ્રવુપરાશરાભીષ્ટદે ।
િવશદુ્ધમથુરાતટે સકલગાપેગાપેી તે
કૃપાજલિધસં શ્રતે મમ મન સખંુ ભાવય॥ ૪॥
યયા ચરણપદ્મ મુરિરપાેઃ પ્રય ભાવુકા
સમાગમનતાેઽભવત્ સકલ સ દ્ધદા સવેતામ્ ।
તયા સદશૃતા મયા કમલ સપત્નીવ ય-
દ્ધિર પ્રયક લ દયા મન સ મે સદા સ્થીયતામ્॥ ૫॥
નમાેઽ તુ યમનુે સદા તવ ચિરત્રમત્યદ્ભુતં
ન તુ યમયાતના ભવ ત તે પયઃ પાનતઃ ।
યમાેઽિપ ભ ગનીસતુા કથમુ હ ત દુષ્ટાનિપ
પ્રયાે ભવ ત સવેનાત્તવ હરેયર્થા ગાેિપકાઃ॥ ૬॥
મમાઽ તુ તવ સિન્નધાૈ તનનુવ વમેતાવતા
ન દુલર્ભતમા ર તમુર્રિરપાૈ મુકુ દ પ્રયે ।
અતાેઽ તુ તવ લાલના સરુધનુી પરં સઙ્ગમા-
ત્તવવૈ ભુિવ ક તતા ન તુ કદાિપ પુ ષ્ટ સ્થતૈઃ॥ ૭॥
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તુ ત તવ કરાે ત કઃ કમલ સપ ત્ન પ્રયે
હરેયર્દનુસવેયા ભવ ત સાખૈ્યમામાેક્ષતઃ ।
ઇયં તવ કથાઽિધકા સકલગાેિપકાસઙ્ગમઃ ।
મરશ્રમજલા ભઃ સકલગાત્રજૈઃ સઙ્ગમઃ॥ ૮॥
તવાઽષ્ટક મદં મુદા પઠ ત સરૂસતૂે સદા
સમ તદુિરતક્ષયાે ભવ ત વૈ મુકુ દે ર તઃ ।
તયા સકલ સદ્ધયાે મુરિરપુશ્ચ સ તુ ય ત
વભાવિવજયાે ભવેદ્વદ ત વ લભઃ શ્રીહરેઃ॥ ૯॥
ઇ ત શ્રીવ લભાચાયર્િવર ચતં શ્રીયમનુાષ્ટકં સ પૂણર્મ્ ।
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