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॥ શ્રીભજુઙ્ગપ્રયાતાષ્ટકમ્॥
સધુાધામનૈ ધરાધારવે ં કરાગ્રૈ દગ્રૈર તવ્યગ્રશીલૈઃ ।
સદા પૂરયંશ્ચારય ગાવે થા પુરઃ પ્રાદુરા તાં મમાભીરવીરઃ॥ ૧॥
યશાેદાયશાેદાનદક્ષા બુ ક્ષ પ્રતીપપ્રમાદ પ્રહાણપ્રવીણ ।
િન પાઙ્ગસઙ્ગાેદ્ભવાનઙ્ગગાપેાઙ્ગનાપાઙ્ગ ત્યાઙ્ગણીભૂતદેહ॥ ૨॥
સદા રાિધકારાિધકાસાધકાથર્ પ્રતાપપ્રસાદપ્રભાે કૃ ણદેવ ।
અનઙ્ગીકૃતાનઙ્ગસવે્ય તરઙ્ગ પ્રિવષ્ટપ્રતાપાઘહૃન્મે પ્રસીદ॥ ૩॥
રમાકા ત શા ત પ્રતીપા ત મેઽતઃ સ્થર ભૂતપાદા બુજ વં ભવાશુ ।
સદા કૃ ણકૃ ણે ત નામ વદ યં િવભાે ગ્ હ્ણતાે હે યશાેદાિકશાેર॥ ૪॥
સુ્ફરદ્રઙ્ગભૂ મષ્ઠમ ચાપેિવષ્ટાેચ્છલચ્છત્રપકે્ષ ભય ચાિનનીષાે ।
અ લવ્રાતજુષ્ટાેત્તમસ્રગ્ધર શ્રીમનાેમ દર વં હરે મે પ્રસીદ॥ ૫॥
વર મેર ક મા વમ મા વતાે ન મરસ્ય બુજ મેરનતે્રનુક પન્ ।
મતાેદ્ભાિવતાનઙ્ગગાપેાઙ્ગનાઙ્ગાે લસ વાઙ્ગસ સઙ્ગ લ ભેશ પાિહ॥ ૬॥

રમારામ રામામનાેહાિરવષેાેદ્ધતક્ષાે ણપાલાઘપાપક્ષયેશ ।
દરાે ફુ લપઙે્ક હ મરેહાસપ્રપન્ના તહન્ન દસનૂાે પ્રસીદ॥ ૭॥
કુરઙ્ગીદશૃામઙ્ગસઙ્ગને શશ્વિન્ન ન દદાન દક દા તકાલ ।
ક લદાેદ્ભવાેદ્ભૂતપઙે્ક હાક્ષ વભક્તાનુરક્તાક્તપાદ પ્રસાદ॥ ૮॥
ભજુઙ્ગપ્રયાતાષ્ટકેનાનુયાતાે ભજુઙ્ગે શયાનં હિર સં તવી ત ।
ર ત તસ્ય કૃ ણે ભવત્યાશુ િનત્યા િકમ યૈઃ ફલૈફર્ ગુ ભઃ સવેકસ્ય॥ ૯॥
ઇ ત શ્રીિવટ્ઠલેશ્વરર ચતં ભજુઙ્ગપ્રયાતાષ્ટકં સ પૂણર્મ્॥
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