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॥ શ્રીભાેગાપુરેશાષ્ટકમ્॥
શ્રીમદ્ભાેગાપુરેશાે ભવતુ ભવગુ ભૂર્તયે મે દયાલુઃ
જ્ઞાનં ભ ક્ત િવર ક્ત પ્રિદત શમદમાદ્યઙ્ગ તં સખુાય ।
તાેતું વાઽઽરાિધતું વાં ન ચ મમ સમુ તઃ કલ્યદ ને દ્રયેશઃૈ
સન્માગાર્દ્ભ્રા તતાેઽયં પુ ગુણ દયયા પાિહ ભાેગાપુરેશ॥ ૧॥
મૂઢાેઽહં જ્ઞાનહીન તવ પદયુગલે ભ ક્તહીનાે દુરાત્મા-
થાિપ વામવે ને ગુ વર વચસા વા મનં નાપરં વા ।
ત માદ મ કૃતાગઃ ક્ષમય કુ કૃપાં સ વ સ ધાે હનૂમન્
દાસ્યં મે દેિહ િનતં્ય દશરથતનયપ્રીત ભાેગાપુરેશ॥ ૨॥
વદૃ્ધ પદ્મા તરઙ્ગે સકલગુણગણાલઙૃ્કતાઙ્ગાે િવદાષેઃ
વામી વેદા તવેદ્યાે મમ મન સ તથા વતર્તાં શ્રીમનાેજ્ઞઃ ।
શ્રીમદ્ભાેગાપુરેશાિનલતનય િહતં મામકં વે સ સવ
િક મે િવજ્ઞાપનીયં સકલમિપ સદા નતઃ પૂણર્શક્તેઃ॥ ૩॥
રક્ષઃપતુ્રપ્રણાશાે જલિનિધતરણં દ્રાેણ ગયાર્હૃ તશ્ચે-
ત્યાદં્ય દુઃસા યકમર્ વિય કૃતવ ત મે સશંયં યા ત ચેતઃ ।
યદ્ય મન્માનસસ્થપ્રબલતરમહાકામમખુ્યાિરનાશાે
ભૂયાચ્છ ઘં્ર વયાયં સકલમિપ બલં વે દ્મ તે સત્યમવે॥ ૪॥
સવાર્ત્મપ્રેરકેશાદ્ભુતબલિન ખલપ્રા ણ દપ્રિવષ્ટા-
નેકૈ પૈ રમેશં પિરચર સ હરે વે ત્ત ક તે મહ વમ્ ।
વ સાનુક્રાેશદૃ ષ્ટભર્વતુ મિય ચરં સં તવ્યાિધ ગ્ણે
શ્રીમદ્ભાેગાપુરેશાભયદ િવર તિવજ્ઞાનભ યાિદપૂણર્॥ ૫॥
ભગ્ ે બ બે કદા ચત્ પનુરિપ ગુ સ પા ણલ ધપ્ર તષ્ઠઃ
સાિન્ન યં વ્ય જતું યાે િનિહતદુ્ય તમહાદ પતપ્તાે વ્યતાનીત્ ।
સવર્ત્રાદ્ધા પતઙ્ગાન્ મુહુરથ સજુનૈઃ પ્રા થતઃ સ જહાર
શ્રીમદ્ભાેગાપુરેશં તમ ખલફલદં સ ભજે પવૂર્જ્યેષ્ઠમ્॥ ૬॥
દુબુર્ દ્ધ દુિવકારં હર હર હનુમન્ પાપ લં મદ યં
વ સવેૈકાપેયુક્તાં શ્રયમિપ િદશ મે યાેગ્યતાં ના તલઙ્ઘ્ય ।
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॥ શ્રીભાેગાપુરેશાષ્ટકમ્॥

ભૂયાે દ્ધયર્થા સ્યાત્તવ પદયુગલદ્વ દ્વભક્તેરજસ્રં
નત વાં મે ગ તઃ સ્યાિદ ત તમનસા પાલય વપ્રપન્નમ્॥ ૭॥
ઇષ્ટાિનષ્ટા પ્તનાશપ્રકિટતિનજસદ્ભ ક્તવગાર્ત્મશ ક્તઃ
વ વા ત યાતસીતારમણસચુરણાે મુ ક્તિવઘે્નભ સહઃ ।
ત્યાશષેાઘહતાર્ ભલ ષતફલદઃ શષે દ્રાિદવ દ્યઃ

પાયાદ્ભાેગાપુરેશશ્ચરણસરુ શરાેરત્નમ માન્ સદુ નાન્॥ ૮॥
શ્રીમદ્ભાેગાપુરેશ તુ ત મ ત કૃતવાન્ ભ ક્તપૂતા તરાત્મા
પ્રાણશ્લાેકાષ્ટકેન િત્રદશમુિનસમાિદષ્ટમ ત્રાઙ્ગજન્મા ।
ય તાં ભ યા સમેતઃ શુ ચિરહ પઠતે િનત્યમસ્યા ખલેષં્ટ
દ વાિનષં્ટ ચ હ ત પ્ર થતસમુિહમા પ્રા ણ દપ્રણેતા॥ ૯॥
ઇ ત શ્રીભાેગાપુરેશાષ્ટકમ્ ।
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