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શ્રીવ્યાસ ઉવાચ –
વપુ ષમ ભવીક્ષ્ય પાશહ તં વદ ત યમઃ િકલ તસ્ય કણર્મૂલે ।
પિરહર મધુસદૂનપ્રપન્નાન્ પ્રભુરહમ ય ણાં ન વૈ ણવાનામ્॥ ૧॥
અહમમરગણા ચતને ધાત્રા યમ ઇ ત લાેકિહતાિહતે િનયુક્તઃ ।
હિરગુ િવમખુાન્ પ્રશા મ મત્યાર્ન્ હિરચરણપ્રણતાન્નમસ્કરાે મ॥ ૨॥
સગુ તમ ભલષા મ વાસદેુવાદહમિપ ભાગવતે સ્થતા તરાત્મા ।
મધવુધવશગાેઽ મ ન વત ત્રઃ પ્રભવ ત સયંમને મમાિપ કૃ ણઃ॥ ૩॥
ભગવ ત િવમખુસ્ય ના ત સ દ્ધિવષમ તં ભવતી ત નેદમ ત ।
વષર્શતમપીહ પચ્યમાનં વ્રજ ત ન કા ચનતામયઃ કદા ચત્॥ ૪॥
નિહ શ શકલષુચ્છિવઃ કદા ચ દ્વરમ ત નાે રિવતામપુૈ ત ચ દ્રઃ ।
ભગવ ત ચ હરાવન યચેતા શમ લનાેઽિપ િવરાજતે મનુ યઃ॥ ૫॥
મહદિપ સિુવચાયર્ લાેકત વં ભગવદુપા ત તે ન સ દ્ધર ત ।
સરુગુ સદુૃઢપ્રસાદદાૈ તાૈ હિરચરણાૈ મરતાપવગર્હેતાેઃ॥ ૬॥
શભુ મદમપુલ ય માનષુ વં સકૃુતશતને થે દ્રયાથર્હેતાેઃ ।
રમય ત કુ તે ન માેક્ષમાગ દહય ત ચ દનમાશુ ભ મહેતાેઃ॥ ૭॥
મુકુ લતકરકુડ્મલૈઃ સરેુ દ્રઃૈ સતતનમસૃ્કતપાદપઙ્ક ે યઃ ।
અિવહતગતયે સનાતનાય જગ ત જિન હરતે નમાેઽગ્ર ય॥ ૮॥
યમાષ્ટક મદં પુ યં પઠતે યઃ ણાે ત વા ।
મુચ્યતે સવર્પાપે યાે િવ લાેકં સ ગચ્છ ત॥ ૯॥
ઇતીદમુકં્ત યમવાક્યમુત્તમં મયાધનુા તે હિરભ ક્તવદ્ધર્નમ્ ।
પનુઃ પ્રવક્ષ્યા મ પુરાતની ં કથાં ગાે તુ પાતૈ્રેણ ચ યા પુરા કૃતા
॥ ૧૦॥
ઇ ત શ્રીનર સહપુરાણે યમાષ્ટકનામ નવમાેઽ યાયઃ॥ ૯॥
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