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॥ ગાપેાલ તાતે્રમ્॥

॥ ગાપેાલ તાતે્રમ્॥
શ્રી ગણેશાય નમઃ ।
શ્રીમદ્ગાપેીજનવ લભાય નમઃ ।
ૐઅસ્ય શ્રીગાપેાલ તવરાજમ ત્રસ્ય શ્રીનારદ ઋ ષઃ ।
અનુષુ્ટપ્ છ દઃ । શ્રીકૃ ણઃ પરમાત્મા દેવતા ।
શ્રીકૃ ણપ્રીત્યથ જપે િવનાેયાેગઃ॥
અથ યાનમ્ ।
સજલજલદનીલં દ શતાેદારશીલં

કરતલ તશલંૈ વે વાદ્યૈ રસાલમ્ ।
વ્રજજનકુલપાલં કા મનીકે લલાેલં

ત ણતુલ સમાલં નાૈ મ ગાપેાલબાલમ્॥
શ્રીનારદ ઉવાચ ।
નવીનનીરદ યામં નીલે દ વરલાેચનમ્ ।
બ લવીન દનં વ દે કૃ ણં ગાપેાલ િપણમ્॥ ૧॥
સુ્ફરદ્બિહદલાેદ્બદ્ધનીલકુ ચતમૂધર્જમ્ ।
કદ બકુસમુાેદ્બદ્ધવનમાલાિવભૂ ષતમ્॥ ૨॥
ગ ડમ ડલસસં ગચલ કુ ચતકુ તલમ્ ।
સ્થૂલં મુક્તાફલાેદારહારાેદ્યાે તતવક્ષસમ્॥ ૩॥
હેમાઙ્ગદતુલાકાેિટિકર ટાે વલિવગ્રહમ્ ।
મ દમા તસકં્ષાેભચ લતા બરસ ચયમ્॥ ૪॥
ચરાૈષ્ઠપુટ ય તવંશીમધુરિનઃ વનૈઃ ।

લસદ્ગાપેા લકાચેતાે માેહય તં પનુઃ પનુઃ॥ ૫॥
બ લવીવદના ભાજેમધપુાનમધવુ્રતમ્ ।
ક્ષાેભય તં મન તાસાં સ મેરાપાઙ્ગવીક્ષણૈઃ॥ ૬॥
યાવૈનાેદ્ ભદેહા ભઃ સસંક્તા ભઃ પર પરમ્ ।
િવ ચત્રા બરભષૂા ભગાપનાર ભરા તમ્॥ ૭॥
પ્ર ભન્ના જનકા લ દ જલકે લકલાે સકુમ્ ।
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॥ ગાપેાલ તાતે્રં અથવા ગાપેાલ તવરાજ તાતે્રમ્॥

યાેધય તં ક્વ ચદ્ગાપેાન્ વ્યાહર તં ગવાં ગણમ્॥ ૮॥
કા લ દ જલસસં ગશીતલાિનલસિેવતે ।
કદ બપાદપચ્છાયે સ્થતં દાવને ક્વ ચત્॥ ૯॥
રત્નભૂધરસલંગ્ રત્નાસનપિરગ્રહમ્ ।
ક પપાદપમ યસ્થહેમમ ડિપકાગતમ્॥ ૧૦॥
વસ તકુસમુામાેદસરુભીકૃતિદઙ્મખુે ।
ગાવેધર્ન ગરાૈ ર યે સ્થતં રાસરસાે સકુમ્॥ ૧૧॥
સવ્યહ તતલ ય ત ગિરવયાર્તપત્રકમ્ ।
ખ ડતાખ ડલાને્મુક્તમુક્તાસારઘનાઘનમ્॥ ૧૨॥
વે વાદ્યમહાે લાસકૃતહુઙ્કારિનઃ વનૈઃ ।
સવ સૈ ન્મખુૈઃ શશ્વદ્ગાેકુલૈર ભવી ક્ષતમ્॥ ૧૩॥
કૃ ણમવેાનુગાયદ્ ભ તચ્ચેષ્ટાવશવ ત ભઃ ।
દ ડપાશાેદ્યતકરૈગાપાલૈ પશાે ભતમ્॥ ૧૪॥
નારદાદ્યૈમુર્િનશ્રેષૈ્ઠવદવેદાઙ્ગપારગૈઃ ।
પ્રી તસુ નગ્ધયા વાચા તૂયમાનં પરા પરમ્॥ ૧૫॥
ય અેવં ચ તયેદે્દવં ભ યા સં તાૈ ત માનવઃ ।
િત્રસ યં તસ્ય તુષ્ટાેઽસાૈ દદા ત વરમી સતમ્॥ ૧૬॥
રાજવ લભતામે ત ભવે સવર્જન પ્રયઃ ।
અચલાં શ્રયમા ાે ત સ વાગ્મી યતે ધ્રવુમ્॥ ૧૭॥
॥ ઇ ત શ્રીનારદપ ચરાત્રે જ્ઞાના તસારે
ચતુથર્રાત્રે ગાપેાલ તવરાજઃ સ પૂણર્ઃ॥
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