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ીગગંાક

{ ીગગંાક }

ૐ

ભગવિત તવ તીરે નીરમાાશનોઽહં

િવગતિવષયણઃ ણમારાધયાિમ 

સકલકલષુભગં ેવગસોપાનગગંે

તરલતરતરંગ ેદિેવ ગગં ેસીદ  ૧

ભગવિત ભવલીલામૌિલમાલ ેતવાંભઃ

કણમપિરમાણ ંાિણનો ય ેશિત 

અમરનગરનાિરચામરમરાિહણીનાં

િવગતકિલકલકંાતકંમકં ેલઠુિત  ૨

ાડ ંખંડયતી હરિશરિસ જટાવિલમુલાસયતી

ખલોકા  આપતતી કનકિગિરગહુાગડશલૈા ખલતી 

ોણી  ેલઠુતી દિુરતચયચમૂનભરં ભસયતી

પાથોધ પરુયતી સરુનગરસિર પાવની નઃ પનુાત ુ ૩

મનમાતગંકુભંયતુમદમિદરામોદમાિલલં

ાન◌ંઃ િસાંગનાનાં કુચયગુિવગલ કુકુંમાસગંપગ 

સાયંાતમુનીનાં કુશકુસમુચયઃૈ છતીરથનીરં

પાય ો ગાંગમભંઃ કિરકલભકરાાતરં હતરંગ  ૪

આદાવાિદ િપતામહય િનયમયાપારપા ેજલં
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પા પગશાિયનો ભગવતઃ પાદોદક ંપાવન 

ભયૂઃ શભંજુટાિવભષૂણમિણઃ જહનોમહષિરયં

કયા કમષનાિશની ભગવતી ભાગીરથી દૃયત ે ૫

શલૈેા અવતાિરણી િનજજલ ેમ જનોાિરણી

પારાવારિવહાિરણી ભવભયણેી સમુસાિરણી 

શષેાહરેનકુાિરણી હરિશરોવિલદલાકાિરણી

કાશીાતિવહાિરણી િવજયત ેગગંા મનહૂાિરણો  ૬

કુતો વીિચવિચતવ યિદ ગતા લોચનપથં

વમાપીતા પીતાંબરપિુવાસ ંિવતરિસ 

વદુસગં ેગગં ેપતિત યિદ કાયતનુતાં

તદા માતઃ શાતતવપદલાભોઽયિતલઘઃુ  ૭

ગગં ેલૈોયસારે સકલસરુવધધૂૌતિવતીણતોયે

પણૂવપ ેહિરચરણરહાિરિણ વગમાગ 

ાયિત ંયિદ યા તવ જલકાિણા હયાિદપાપે

કવાં તોતુ ંસમથઃ િજગદઘહરે દિેવ ગગં ેસીદ  ૮

માતવી શભંસુગંવિલત ેમૌલ ૈિનધાયાજલ

વીરે વપષુોઽવસાનસમય ેનારાયણાંિય 

સાનદ ંમરતો ભિવયિત મમ ાણયાણોસવે

ભયૂા ભિરિવયતુા હિરહરૈતામકા શાતી  ૯

ગગંાકિમદ ંપુય ંયઃ પઠે યતો નરઃ 
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સવપાપિવિનભુો િવલોક ંસ ગછિત  ૧૦

ઇિત ીમપરમહસંપિરાજકાચાય ીગોિવદભગવપૂયપાદયિશયા

ીમછરભગવતઃ તૌ ગાકતો ંસપણૂ 

Encoded and proofread by Dhrup Chand

Please send corrections to sanskrit@cheerful.com

Last updated oday

http://sanskritdocuments.org

Ganga Ashtakam 1 Lyrics in Gujarati PDF
% File name : gangaashta.itx
% Category : aShTaka
% Location : doc\_devii
% Language : Sanskrit
% Subject : philosophy/hinduism/religion
% Transliterated by : Dhrup Chand
% Proofread by : Dhrup Chand
% Latest update : 1998, October 5, 2010
% Send corrections to : Sanskrit@cheerful.com
% Site access : http://sanskritdocuments.org
%
% This text is prepared by volunteers and is to be used for personal study
% and research. The file is not to be copied or reposted for promotion of
% any website or individuals or for commercial purpose without permission.
% Please help to maintain respect for volunteer spirit.
%

We acknowledge well-meaning volunteers for Sanskritdocuments.org and other sites to have built
the collection of Sanskrit texts.
Please check their sites later for improved versions of the texts.
This file should strictly be kept for personal use.
PDF file is generated [ October 13, 2015 ] at Stotram Website

http://sanskritdocuments.org
http://stotram.co.in
http://sanskritdocuments.org/

