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॥ શ્રી ગિરધાયર્ષ્ટકમ્॥
યૈલાેક્યલ મીમદ સરેુશ્વરાે યદા ઘનૈર તકરૈવર્વષર્ હ ।
તદાકરાેદ્યઃ વબલને રક્ષણં તં ગાપેબાલં ગિરધાિરણં વ્રજે॥ ૧॥
યઃ પાયય તીમિધ હ્ય પૂતનાં ત યં પપાૈ પ્રાણપરાયણઃ શશઃુ ।
જઘાન વાતાિયતદૈત્યપુઙ્ગવં તં ગાપેબાલં ગિરધાિરણં વ્રજે॥ ૨॥
ન દવ્રજં યઃ વ ચે દરાલયં ચકે્ર િદવીશાં િદિવ માેહ દ્ધયે ।
ગાેગાપેગાપેીજનસવર્સાખૈ્યકૃત્તં ગાપેબાલં ગિરધાિરણં વ્રજે॥ ૩॥
યં કામદાેગ્ઘ્રી ગગનાહૃતજૈર્લૈઃ વજ્ઞા તરાજે્ય મુિદતા ય ષ ચત્ ।
ગાેિવ દનામાે સવકૃદ્વ્ર ૈકસાં તં ગાપેબાલં ગિરધાિરણં ભજે॥ ૪॥
યસ્યાનના જં વ્રજસુ દર જના િદનક્ષયે લાેચનષટ્પદૈમુર્દા ।
િપબ ત્યધીરા િવરહાતુરા શં તં ગાપેબાલં ગિરધાિરણં ભજે॥ ૫॥
દાવને િનજર્ર દવ દતે ગાશ્ચારય યઃ કલવે િનઃ વનઃ ।

ગાપેાઙ્ગના ચત્તિવમાેહમન્મથ તં ગાપેબાલં ગિરધાિરણં ભજે॥ ૬॥
યઃ વાત્મલીલારસિદ સયા સતામાિવશ્ચકારાઽ ગ્ કુમારિવગ્રહમ્ ।
શ્રીવ લભા વાનુ તૈકપાલક તં ગાપેબાલં ગિરધાિરણં ભજે॥ ૭॥
ગાપેે દ્રસનૂાે ગિરધાિરણાેઽષ્ટકં પઠેિદદંય તદન યમાનસઃ ।
સમુચ્યતે દુઃખમહાણર્વાદ્ શં પ્રા ાે ત દાસ્યં ગિરધાિરણે ધ્રવુમ્॥ ૮॥
પ્રણ ય સ પ્રાથર્યતે તવાગ્રત વદઙ્ ઘ્રરે ં રઘનુાથનામકઃ ।
શ્રીિવઠ્્ઠલાનુગ્રહલ ધસન્મ ત ત પૂરયૈતસ્ય મનાેરથાણર્વમ્॥ ૯॥
॥ ઇ ત શ્રીરઘનુાથપ્રભુકૃતં સમાપ્ત મદં શ્રી ગિરરાજધાયર્ષ્ટકમ્॥
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