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॥ જન્મવૈફલ્યિન પણાષ્ટકમ્॥
ના શ્રતાે વ લભાધીશાે ન ચ દષૃ્ટા સબુાેિધની ।
નારાિધ રાિધકાનાથાે થા ત જન્મ ભૂતલે॥ ૧॥
ન ગ્ હીતં હરેનાર્મ નાત્માદ્ય ખલમિપતમ્ ।
ન કૃ ણસવેા િવિહતા થાત જન્મ ભૂતલે॥ ૨॥
ન લીલા ચ તનં નવૈ દ નતા િવરહાત્ હરેઃ ।
લ વા કૃ ણાશ્રયઃ પૂણા થા ત જન્મ ભૂતલે॥ ૩॥
ન નીતા વાતર્યા ઘસ્રાઃ સાધવાે નવૈ સિેવતાઃ ।
ન ગાેિવ દગુણા ગીતા થા ત જન્મ ભૂતલે॥ ૪॥
ન કૃ ણ પસાૈ દયર્મનાે નવૈ િવરા ગતા ।
ન દુઃસઙ્ગપિરત્યાગાે થા ત જન્મ ભૂતલે॥ ૫॥
ન ભ ક્તઃ પુ ષ્ટમાગ યા ન િનઃસાધનતા હૃિદ ।
ન િવ તઃ પ્રપ ચસ્ય થા ત જન્મ ભૂતલે॥ ૬॥
ન ધમર્પરતા નવૈ ધમર્માગ મનાેગ તઃ ।
ન ભ ક્તજ્ઞાર્નવૈરાગ્યે થા ત જન્મ ભૂતલે॥ ૭॥
ન િનજ વા મિવરહપિરતાપાે ન ભાવના ।
ન દૈ યં પરમં યસ્ય થા ત જન્મ તલે॥ ૮॥
ઇ ત શ્રીહિરરાયવયર્િવર ચતં જન્મવૈફલ્યિન પણાષ્ટકમ્॥
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