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ગગર્સિંહતાતતઃ

કક્ષીવાનવુાચ -
વાસદેુવ નમ તેઽ તુ ગાેિવ દ પુ ષાેત્તમ ।
દ નવ સલ દ નેશ દ્વારકેશ પરેશ્વર॥ ૧॥
ધ્રવુે ધ્રવુપદં દાત્રે પ્રહ્લાદસ્યા તહાિરણે ।
ગજસ્યાેદ્ધાિરણે તુ યં બલેબર્ લિવદે નમઃ॥ ૨॥
દ્રાપૈદ ચીરસ તાનકાિરણે હરયે નમઃ ।
ગરા ગ્ વનવાસે યઃ પા ડવાનાં સહાિયને॥ ૩॥
યાદવત્રાણકત્ર ચ શક્રાદાભીરર ક્ષણે ।
ગુ મા દ્વ નાં ચ પતુ્રદાત્રે નમાે નમઃ॥ ૪॥
જરાસ ધિનરાેધાતર્ પાણાં માેક્ષકાિરણે ।
ગસ્યાેદ્ધાિરણે સાક્ષા સદુા ાે દૈ યહાિરણે॥ ૫॥

વાસદેુવાય કૃ ણાય નમઃ સઙ્કષર્ણાય ચ ।
પ્રદ્યુ ાયાિન દ્ધાય ચતવુ્યૂર્હાય તે નમઃ॥ ૬॥
વમવે માતા ચ િપતા વમવે વમવે બ ધુશ્ચ સખા વમવે ।
વમવે િવદ્યા દ્રિવણં વમવે વમવે સવ મમ દેવદેવ॥ ૭॥
ઇ ત ગગર્સિંહતાયાં દ્વારકાખ ડે દ્વાદશા યાયા તગર્તા
િત્રતમુિન શ યને કક્ષીવતા કૃતા િવ તુ તઃ સમાપ્તા॥
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