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॥ ગાપેાલ તુતી॥

॥ ગાપેાલ તુતી॥
શ્રી ગણેશાય નમઃ ।
ૐ નમાે િવશ્વ પાય િવશ્વ સ્થત્ય તહેતવે ।
િવશ્વેશ્વરાય િવશ્વાય ગાેિવ દાય નમાે નમઃ॥ ૧॥
નમાે િવજ્ઞાન પાય પરમાન દ િપણે ।
કૃ ણાય ગાપેીનાથાય ગાેિવ દાય નમાે નમઃ॥ ૨॥
નમઃ કમલનતે્રાય નમઃ કમલમા લને ।
નમઃ કમલનાભાય કમલાપતયે નમઃ॥ ૩॥
બહાર્પીડા ભરામાય રામાયાકુ ઠમેધસે ।
રમામાનસહંસાય ગાેિવ દાય નમાે નમઃ॥ ૪॥
કંસવશિવનાશાય કે શચાણૂરઘા તને ।
કા લ દ કૂલલીલાય લાેલકુ ડલધાિરણે॥ ૫॥
ષભ વજવ દ્યાય પાથર્સારથયે નમઃ ।
વે વાદનશીલાય ગાપેાલાયાિહમિદને॥ ૬॥
બ લવીવદના ભાજેમા લને ત્યશા લને ।
નમઃ પ્રણતપાલાય શ્રીકૃ ણાય નમાે નમઃ॥ ૭॥
નમઃ પાપપ્રણાશાય ગાવેધર્નધરાય ચ ।
પૂતના િવતા તાય ણાવતાર્સહુાિરણે॥ ૮॥
િન કલાય િવમાેહાય શદુ્ધાયાશદુ્ધવૈિરણે ।
અ દ્વતીયાય મહતે શ્રીકૃ ણાય નમાે નમઃ॥ ૯॥
પ્રસીદ પરમાન દ પ્રસીદ પરમેશ્વર ।
આિધવ્યાિધભજુઙ્ગને દષં્ટ મામુદ્ધર પ્રભાે॥ ૧૦॥
શ્રીકૃ ણ ક્મણીકા ત ગાપેીજનમનાેહર ।
સસંારસાગરે મગ્ ં મામુદ્ધર જગદુ્ગરાે॥ ૧૧॥
કેશવ ક્લેશહરણ નારાયણ જનાદર્ન ।
ગાેિવ દ પરમાન દ માં સમુદ્ધર માધવ॥ ૧૨॥
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॥ ગાપેાલ તુતી॥

॥ ઇત્યાથવર્ણે ગાપેાલતાિપ યપુિનષદ તગર્તા ગાપેાલ તુ ત સમાપ્તા॥
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